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تقرير

:»2045
«مبادرة
ّ

هل ستحقق
ّ
التكنولوجيا
حلم الخلود؟

الذكاء االصطناعي ،واجهة الدماغ
الحاسوبية ،الروبوتات وتقنيات عديدة
أخرى ستنقلنا إلى الخلود عام 2045؛
هذا ما تؤمن به «مبادرة ّ .»2045
والخلود هنا سيبراني ّأي ّأن الجسد الذي
اعتدنا عليه سيموت إل أن أدمغتنا
ّ
سنحملها إلى نوع جديد من األجساد
وبذلك يصبح اإلنسان ال يموت .فما هي
ّ
خطة المبادرة لتحقيق هذا الحلم؟
إيفا الشوفي
ل ـطــاملــا كـ ــان ال ـخ ـل ــود ح ـلــم اإلنـ ـس ــان.
تحدثت حضارات العالم القديم كثيرًا
عن خلود اإلنسان ،وكذلك األساطير
عــن ينبوع الشباب األب ــدي .الـيــوم ال
يزال الكثيرون يحلمون بتحقيق هذا
األم ــر ،إنـمــا ه ــذه امل ــرة ال ينابيع وال
مـيــاه لـكــن تكنولوجيا متقدمة جـدًا
ستمكننا مــن "نـقــل شخصية الـفــرد
إل ــى "ج ـســد" غـيــر بـيــولــوجــي متطور
ً
وت ـمــديــد ح ـيــاتــه وص ـ ــوال إل ــى نقطة

الـ ـخـ ـل ــود" .هـ ــذا ل ـي ــس ف ـي ـل ـمــا ول ـيــس
ً
خـ ـي ــاال .هـ ــذا واق ـ ــع ق ــد ي ـ ــراه الـبـعــض
"ج ـ ـنـ ــونـ ــي" إن ـ ـمـ ــا ه ـ ـنـ ــاك حـ ــركـ ــة فــي
الـعــالــم تــدعــى "م ـبــادرة 2045( "2045
 )initiativeتقول إنها تواجه خيارين:
ّإما الوقوع في عصر مظلم جديد أو
إيجاد نموذج جديد لتطور اإلنسان
ب ـه ــدف خ ـل ــق ج ـن ــس ب ـش ــري ج ــدي ــد،
اختارت
جنس بشري ال يموت ،وقد
ً
هــذه الحركة الخيار الثاني واضعة
خطة زمنية عن كيفية الوصول إلى
نقطة الخلود وماهية التقنيات التي
سـتـســاهــم ف ــي تـحـقـيــق ه ــذا ال ـهــدف،
وأعـ ـل ــن عـ ــدد م ــن ال ـع ـل ـم ــاء خـطـطـهــم
لخلق جـســم بـشــري اصـطـنــاعــي يتم
الـتـحـكــم بــه مــن خ ــال تقنية واجـهــة
الدماغ الحاسوبية neural interface
بحلول عــام  .2045فهل سنصل إلى
الخلود من خالل التكنولوجيا؟ هذه
املبادرة تظن ذلك.
عـ ـ ــام  2011ت ــأس ـس ــت امل ـ ـ ـبـ ـ ــادرة عـلــى
يــد رائ ــد األع ـمــال الــروســي املـلـيــارديــر
ديـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـت ـ ـ ــري إتـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـك ـ ـ ــوف ب ـ ـم ـ ـشـ ــاركـ ــة
متخصصني روس في مجاالت تقنية
مـ ـح ــددة م ـث ــل ال ــواجـ ـه ــات الـعـصـبـيــة
( ،)neural interfacesال ــروب ــوت ــات،
األع ـ ـضـ ــاء االص ـط ـن ــاع ـي ــة واألنـ ـظـ ـم ــة.
ح ـ ــددت ال ـح ــرك ــة أه ــداف ـه ــا الــرئـيـسـيــة

ّ
تخيل أن دماغك موجود على ذاكرة فالش  ،USBوببساطة يمكن تحميله على أي «أفاتار»

بــوضــع اسـتــراتـيـجـيــة جــديــدة لتطور
البشرية من أجــل مواجهة التحديات
العاملية ،تهيئة الظروف املثلى لتعزيز
التنوير الروحي لإلنسانية وتحقيق
واقـ ــع مـسـتـقـبـلــي ج ــدي ــد ق ــائ ــم ع ـلــى 5
مبادئ هي الروحانية العالية ،الثقافة
ال ـع ــال ـي ــة ،األخ ـ ـ ــاق ال ـع ــال ـي ــة ،ال ـع ـلــوم
العالية والتكنولوجيات العالية.
م ــن خ ـ ــال م ــرك ــز بـ ـح ــوث ي ـض ــم أب ــرز
الـعـلـمــاء ،تعمل امل ـبــادرة على تحقيق
ت ـطــور م ـهــم ف ــي م ـج ــاالت ال ــروب ــوت ــات
الـ ـبـ ـش ــري ــة ،نـ ـم ــذج ــة الـ ـنـ ـظ ــم ال ـح ـي ــة،
ونـمــذجــة الــدمــاغ والــوعــي بـهــدف نقل
الوعي الفردي إلى الناقل االصطناعي
أو ال ـج ـس ــد االصـ ـطـ ـن ــاع ــي وت ـح ـق ـيــق
الخلود السيبراني.
ّ
قسمت املبادرة الخط الزمني للوصول
إلى الخلود إلى  4مراحل تنتهي عام

 ،2045أي خــال  28عــامــا ،يتم فــي كل
مرحلة تطوير الـ  Avatarوهو الجسد
االص ـط ـن ــاع ــي ال ـ ــذي ي ـس ـعــى ال ـع ـل ـمــاء
إل ــى خ ـل ـقــه ...وفـلـسـفـيــا تـعـنــي Avatar
تجسيد اآللهة!
املرحلة األولى بدأت بالفعل عام 2015
وتنتهي ع ــام  ،2020يتخللها ظهور
واستخدام واســع النطاق للروبوتات
الـشـبـيـهــة بــاإلن ـســان املـسـيـطــر عليها
مــن خــال واجـهــة الــدمــاغ الحاسوبية
وظهور تكنولوجيات تعطي اإلنسان
قــدرات جديدة مثل القدرة على العمل
في بيئات خطرة والسفر في الحاالت
القصوى .وقــد تـطــورت تقنية واجهة
ال ـ ــدم ـ ــاغ الـ ـح ــاس ــوبـ ـي ــة كـ ـثـ ـيـ ـرًا خ ــال
ال ـس ـن ــوات امل ــاض ـي ــة وب ــات ــت م ـتــوفــرة،
إذ يمكن الـيــوم للعلماء أن يتحكموا
بالروبوتات من خالل الدماغ البشري،

ح ـتــى أن ه ــذه الـتـقـنـيــة دخ ـلــت مـجــال
األلعاب.
فــي املــرحـلــة الـثــانـيــة ال ـتــي تـمـتــد من
عـ ـ ــام  2020حـ ـت ــى  2025سـيـنـتـقــل
ال ـت ـط ــور إلـ ــى إم ـكــان ـيــة ن ـقــل ال ــدم ــاغ
الـبـشــري إل ــى جـســد آخ ــر "روب ــوت ــي"،
إذ س ـت ـش ـه ــد هـ ـ ــذه امل ــرحـ ـل ــة إنـ ـش ــاء
ن ـظ ــام مـسـتـقــل ل ــدع ــم ح ـي ــاة ال ــدم ــاغ
البشري مرتبط بــالــروبــوت ،سينقذ
ال ـ ـ "أفـ ــاتـ ــار" أج ـس ــاد ال ـن ــاس املـنـهـكــة
واملـ ـ ـتـ ـ ـض ـ ــررة وأي مـ ــريـ ــض ب ــدم ــاغ
سـلـيــم س ـي ـكــون قـ ـ ــادرًا ع ـلــى ال ـع ــودة
الى الحياة من خالل زرع دماغه في
جـســد ج ــدي ــد .ت ـقــول املـ ـب ــادرة إن من
شــأن هــذه التكنولوجيات أن توسع
إلــى حد كبير من إمكانية استخدام
أج ـهــزة بيولوجية إلـكـتــرونـيــة ،مما
يخلق ثــورة جديدة في تكنولوجيا

دراسة

المطبخ للنساء والرياضة للرجال!
ّ
الذكاء االصطناعي طفل ،مثلما تعلمه
ّ
يفعل .وإذا علمت الذكاء االصطناعي،
عن قصد أو غير قصد ،أن املرأة مكانها
املطبخ والرجل يحب الصيد فسيكون
لـ ــدي ـ ـنـ ــا ذكـ ـ ـ ـ ــاء اص ـ ـط ـ ـنـ ــاعـ ــي م ـت ـح ـ ّـي ــز
جندريًا ،وهــذا ما ظهر في اثنتني من
أك ـبــر مـجـمــوعــات ال ـص ــور والـبـيــانــات
املستخدمة لتدريب الخوارزميات على
ً
التعرف إلــى الصور :أوال ،مجموعات
بـيــانــات ملـهــام وأنـشـطــة تظهر تمييزًا
جـنــدريــا واضـحــا فــي املـهــام امل ـصـ ّـورة.
وثــانـيــا ،تـ ّ
ـوســع الـنـمــاذج املـ ّ
ـدربــة على
هذه املجموعات في التمييز الجندري.
فقد أظهرت االختبارات أن النساء أكثر
ّ
عــرضــة إلشــراك ـهــن فــي ن ـشــاط الطبخ
بنسبة تـتـجــاوز الـ ـ  %33عــن الــرجــال،
ّ
ك ـم ــا أن الـ ـنـ ـم ــوذج امل ـ ـ ــدرب ي ــزي ــد مــن
الـتـفــاوت إلــى نسبة  .%68يـطــرح هذا
األمـ ــر ،مــن ضـمــن أم ــور كـثـيــرة أخ ــرى،
ق ـض ـيــة أخـ ـ ــاق الـ ــذكـ ــاء االص ـط ـنــاعــي
وهو مجال يتزايد االهتمام فيه يوميًا
ّ
حـيــث ب ــات مـعــروفــا أن تكنولوجيات

البيانات الضخمة تساهم أحيانًا في
تفاقم التمييز بسبب التحيز الضمني
في البيانات.
ط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـورت خ ـ ـ ـ ـ ــوارزمـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ــات الـ ـ ـ ــذكـ ـ ـ ــاء
االص ـط ـن ــاع ــي امل ـس ـت ـخ ــدم ــة لـلـتـعــرف
إلــى ال ـصــور ،والـتــي تــم تدريبها على
اث ـن ـتــن م ــن أك ـبــر م ـج ـمــوعــات ال ـصــور
والـبـيــانــات املستخدمة لـتــدريــب هــذه
األن ـ ـ ـ ـ ــواع مـ ــن ال ـ ــذك ـ ــاء االصـ ـطـ ـن ــاع ــي،
تـمـيـيـزًا جـنــدريــا قــويــا ،إذ الح ــظ عــدد
ّ
م ــن ال ـبــاح ـثــن ف ــي دراس ـ ــة ج ــدي ــدة أن
هذه الخوارزميات ربطت كل األنشطة
املتعلقة باملطبخ والتنظيف والتسوق
بــالـنـســاء ،فــي حــن رب ـطــت كــل مــا هو
متعلق بالرياضة والصيد والتدريب
ّ
بــالــرجــال .حــتــى أنـهــا ذهـبــت أبـعــد من
ذلــك مــن خــال تصنيف ص ــورة لرجل
يقف في املطبخ على أنــه امــرأة ملجرد
أنه متواجد في املطبخ!
ف ـ ــي ال ـ ــدراس ـ ــة ال ـ ـتـ ــي ح ـم ـل ــت عـ ـن ــوان
«الـ ــرجـ ــال أي ـض ــا ي ـح ـب ــون ال ـت ـس ــوق»،
ي ـشــرح خـمـســة بــاحـثــن مــن جامعتي

فرجينيا وواشنطن التمييز الجندري
الذي اكتشفوه في مجموعتي بيانات
وصــور  ImSituالتي أنشأتها جامعة
واشـ ـنـ ـط ــن و COCOالـ ـت ــي أن ـشــأت ـهــا
شركة مايكروسوفت ودعمتها الحقًا
ُ
ف ــايـ ـسـ ـب ــوك .تـ ـسـ ـتـ ـخ ــدم م ـج ـم ــوع ــات
الـ ـ ـص ـ ــور وال ـ ـب ـ ـيـ ــانـ ــات ه ـ ــذه ل ـت ــدري ــب
خوارزميات الذكاء االصطناعي على
التعرف إلى الصور وفهم محتوياتها
وتضم أكثر من  100ألف صورة.
تقول الدراسة إن مجموعة  COCOأتت
أكثر انحيازًا تجاه الرجال من ImSitu
مع  %86.6من األغــراض املوجودة في
الـصــور متحيزة لـلــرجــال .فــي حــن أن
أغــراضــا مـثــل سـكــن وملعقة وشــوكــة
كانت منحازة أكثر للمرأة ،أما التنس
والقارب وإشارات السير فاستخدمت
ب ـش ـكــل م ـن ـح ــاز لـ ـل ــرج ــال .ك ــذل ــك ظـهــر
تـ ـفـ ـضـ ـي ــل ل ـ ـل ـ ــرج ـ ــال ت ـ ـ ـجـ ـ ــاه األمـ ـ ـ ـ ــور
التكنولوجية مثل الكمبيوتر ولوحة
املفاتيح والفأرة من قبل الخوارزميات
بشكل أق ــوى وأكـثــر تحيزًا مــن قاعدة

