
 
 

 

 

 1يةبرمجيات والمسؤولية األخالقال

 

 موسوعة ستانفورد للفلسفة •

 شهوانعادل الترجمة: 
 
 
 
 

موسوعة ستانفورد منشور على )، ونص مترجم  ؛والمسؤولية األخالقيةالبرمجيات  حول  فلسفي شامل  مدخل  

التعديل من منذ تتمة    والتي قد يطرأ عليها(. ننوه بأن الترجمة هي للنسخة المؤرشفة في الموسوعة،  للفلسفة

على تعاونهم واعتمادهم للترجمة والنشر   هذه الترجمة. وختاًما، نخّص بالشكر محرري موسوعة ستانفورد

 على مجلة حكمة. 

 

 

 
1 Noorman, Merel, "Computing and Moral Responsibility", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Spring 2020 Edition), 

Edward N. Zalta (ed.), URL = <https://plato.stanford.edu/archives/spr2020/entries/computing-responsibility/>. 
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العنصر البشري،    وبشكل سافر على عند احلديث عن املسؤولية األخالقية، فإن الفلسفة التقليدية تركز  
ولكن األمر خمتلف    وعادة ما يتم حتميل املسؤولية على مكلفني من البشر قاموا أبفعال هلا تبعات حمددة. 

يف اجملتمع التكنلوجي، حيث ال ميكن فهم الدور البشري دون اإلشارة اىل العامل التكنلوجي، وهذا يعقد  
 (.Waelbers 2009؛  Jonas 1984عملية اسناد وحتميل املسؤولية األخالقية. )

 Latour)التعامل مع املنتجات التكنلوجية يؤثر على قراراتنا، بل وحىت يف آلية اختاذ تلك القرارات  
آخر )بصنع    والتشجيع( وتعقيد بعض    ابإلقناع حيث تقوم التكنلوجيا بتيسري بعض القرارات )   .(1992

ا، كما أهنا قادرة على اقناعنا بصعوبته. فعلى سبيل  إهنا قادرة على اقناعنا بسهولة أمر م  القيود والتثبيط(.
املثال: متنحنا ترتيباً معينا للبياانت وأبولوايت ذكية مما جيعلنا مقيدين مبا تريد التكنلوجيا، وهو ما أطلق 
عليه فريبيك "الوسطاء الفعالون" "وهم الذين يستطيعون إعادة تشكيل تصورات البشر وتشكيل جتارهبم  

فإن التكنلوجيا قادرة على تغيري طبيعة العمل    "وسطاء فعالون"وكوهنم    (p. 364 ,2006)وادراكاهتم"  
للمسؤولية   التقليدية  املفاهيم  لتحدي  طبيعية  نتيجة  وذلك  ) ;Jonas 1984األخالقيةالبشري، 

1Johnson 200 ) 

أصبحت جزًء هاماً من  متثل الربجميات حالة خاصة يف فهم دور التكنلوجيا يف املسؤولية األخالقية. فقد  
األنشطة واملمارسات اليومية، وتتدخل يف أمتتة صناعة القرارات، وتغري يف طرق تواصل البشر مع بعضهم  

األخالقية. ابملسؤولية  املتعلقة  اإلشكاالت  تعقد  فإهنا  وابلتايل  التقنيات    البعض،  استخدام  تزايد  إن 
يات تلك الربجميات، كل ذلك  يدات، ولتقدم إمكانوالربجميات يف احلياة اليومية وما يتبع ذلك من تعق

  تنشر على االنرتنت؟ ملسؤول عن سالمة املعلومات اليت  شكااًل جديدة من االستفهامات: من اأيطرح  
من يتحمل مسؤولية فقدان بياانت الكرتونية؟ ومن  ؟  من يتحمل مسؤولية حوادث السيارات ذاتية القيادة

كرتونية؟ إىل أي مدى يتحمل املربجمون مسؤولية برجمياهتم وإىل أي  يتحمل مسؤولية خطأ البياانت اإلل
ومع التقدم والتعقيد اإللكرتوين وتزايد سيطرة اآللة وذاتيتها، إىل أي مدى    فرتة زمنية متتد مسؤوليتهم. 

 سيبقى البشر مسؤولني عن سلوكيات هذه التقنيات؟ 
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 مام املفاهيم التقليدية للمسؤولية األخالقية.ستكون االنطالقة من التحدايت اليت تطلقها الربجميات أ 

 مث ينتقل النقاش اىل استعراض طريقني للكّتاب ملعاجلة هذه التحدايت: 

 إعادة النظر يف فكرة "التكليف األخالقي"  -1
  إعادة التفكري يف مفهوم "املسؤولية األخالقية" ذاهتا. -2
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 حتدايت املسؤولية األخالقية   .-1
 السببية املسامهة   1.1
 النظر يف العواقب   1.2
 حرية التصرف    1.3

  أخالقياً؟ . هل ميكن أن تصبح أجهزة احلاسوب مكلفة  2
 أجهزة احلاسوب ابعتبارها ُمكلَّفة ابملسؤولية األخالقية  2.1
 إجياد أطراف مستقلني يُكلَّفون ابملسؤولية األخالقية  2.2
 توسيع مفهوم " التكليف األخالقي"  2.3

 التفكري يف مفهوم املسؤولية األخالقية . إعادة 3
 إسناد املسؤولية  3.1
 املسؤولية كممارسة  3.2

 . اخلالصة 4 •
 املراجع   •

  



1/7/2022       
ــ ـــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ  ـ

 

 

  Copyright 2022حكمة © 5

 

 حتدايت أمام املسؤولية األخالقية .1
 ( النوااي  تلك  وعواقب  ونواايه  اإلنسان  أبفعال  األخالقية  املسؤولية    ، Fisher 1999تتعلق 

Eshleman 2016  اليت قام  -االنسان مسؤوالً أخالقياً عندما يكون ألفعاله  (. وبشكل عام يكون
عندما ترى  ف  ُيالم عليها.شكر أو  نتائج مهمة من الناحية األخالقية جتعل من املناسب أن يُ   -   هبا اختياراً 

انساانً يغرق فإنه من املسؤولية األخالقية أن تقوم إبنقاذه، وقد تتلقى الشكر على ذلك، بينما إذا جتاهلته 
اللوم. تتلقى  فقد  أو جمموعة من    ورفضت مساعدته  فرد  ارتباطًا بني  املسؤولية األخالقية  إسناد  يُنشئ 

الفرد الذي يقوم ابألفعال ويتسبب يف    فرد األول. األفراد من جهة وفرد آخر أو شيء ما يتأثران أبفعال ال
عليه   نطلق  أن  ميكن  ابلفعل  أتثر  الذي  الطرف  بينما  َكلَّف"، 

ُ
"امل مصطلح  عليه  يطلق  األثر  حدوث 

َكلَّف " و "املتضرر" أبثر رجعي  من حيث املسؤولية األخالقية  و   "املتضرر".
ُ
ميكن أن ننشئ رابطاً بني " امل

  يعين حتميل مسؤولية األخطاء اليت تقع "االسناد" وحتديد من جيب أن يعاقب.   وهذا مستقبلي،  أو بتوقع  
 كذلك ميكن أن تعين: التنبؤ اباللتزامات اليت جيب على الفرد أن يقوم هبا مستقباًل. 

مفهوم املسؤولية األخالقية  ينطوي  ومع ذلك فإن اسناد املسؤولية األخالقية ال يكون واضحاً دائماً. كما  
معان   األخرى على  املسؤوليات  عن  األخالقية  املسؤولية  مييز  ما  حول  طويلة  نقاشات  وهناك    واسعة 

(Hart 1968.)  :املساءلة وااللتزام وتوجيه اللوم وتعاقب    هذا املفهوم متداخل مع مفاهيم أخرى مثل
خالقية؟،  املسؤولية والسببية. وهناك تباين يف وجهات النظر حول الشروط اليت تربر اسناد املسؤولية األ

وهل يشرتط توفر "حرية االرادة"؟، وهل تقع املسؤولية األخالقية على البشر فقط؟ )راجع مقالة املسؤولية  
 األخالقية يف موسوعة ستانفورد. (

ذلك  ابلعمل واملتضرر عملية معقدة بسبب العالقات البشرية، و بزداد    كلفوكذلك فإن الربط بني امل
تقنية( حبيث    - حيث يقوم األفراد واملؤسسات ابلتعامل مع أنظمة )اجتماعية    التعقيد يف البيئة التقنية.

ضية  يتم توزيع املهام بني االنسان واملكوانت التقنية واليت يتأثر كل منها ابآلخر بشكل متبادل وبطريقة عر 
(Bijker  ،Hughes and Pinch 1987.)    إن تعقيد التقنيات احلديثة أدى إىل صعوبة حتديد

من أهم أسباب صعوبة حتديد مفهوم املسؤولية هو التقنيات  و مفهوم املسؤولية ومن مث حتديد املسؤول.  
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خطأ ما فإن    احلديثة املعقدة، واليت أدت كذلك إىل صعوبة حتميل املسؤولية على فرد حمدد، فعند وقوع
مهمة   فإن  تعقيداً  أكثر  النظام  ولكن كلما كان  املسؤول،  يف كشف  تساهم  األحداث  وتتبع  مراجعة 

فكرة "فجوة املسؤولية"    Matthiasيناقش    . حتديد املسؤول تصبح أكثر صعوبةً مراجعة وتتبع ومن مث  
التقنيات فإن ذلك يؤدي  وتناقص التدخل البشري يف سلوك    ه كلما تزايدت التعقيدات التقنيةويرى أن

 (.Matthias، 2004إىل تراجع إمكانية حتميل املسؤولية على عنصر بشري ) 

االنتشار املتزايد للربجميات يشكل حتدايت متعددة أمام حتديد مفهوم املسؤولية األخالقية، وكيف  إن  
املسؤولية يف بيئة الربجميات  ينبغي أن يتم اسناد تلك املسؤولية. ولتوضيح مقدار التعقيد يف مهمة اسناد  

فإن علينا أن أنخذ يف االعتبار الشروط املنطقية لتحميل املسؤولية على فرد ما. ورغم النقاشات الفلسفية  
 املستمرة حول هذه القضية فإن معظم حمللي املسؤولية األخالقية يشرتكون يف سرد ثالثة شروط:

ملسؤولية عليه إذا  ل امَّ حتَُ وعادة    ،كلةجيب أن يكون هناك عالقة سببية بني الفرد واملش -1
 حتكم كامل ابحلدث.كان له قدرة و 

منيل إىل مساحمة    جيب ان يكون الفرد املتسبب بوقوع املشكلة على دراية بعواقب تصرفاته، -2
 األفراد الذين يتصرفون دون أن يتوقعوا حدوث ضرر.

رد مسؤولية قرارات فرضت  جيب أن يكون للفرد حرية اختاذ القرار، أي ال ميكن حتميل الف -3
    .عليه من جهة أقوى

 وبنظرة عن قرب جند أن الربجميات جتعل تطبيق هذه الشروط عملية معقدة. 

 

 املسامهة السببية 1.1

لتحميل فرد ما املسؤولية األخالقية فإنه جيب أن يساهم ابلفعل املسبب للضرر، فليس من املنطقي القاء  
يكن إبمكانه جتنب وقوع الضرر أو التصرف بطريقة خمتلفة أو مل يكن مسيطراً  اللوم على فرد ما إذا مل  

 على املوقف بشكل كامل.
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ويف بعض األحيان تكون الربجميات سبباً يف الضبابية، وال نستطيع أن نربط بني الفعل والنتيجة. ذلك  
ما غالباً  فإنه  الطائرات  فيها كتحطم  طرفاً  الربجميات  تكون  اليت  الكوارث  إىل    أن  احلادث  تتبع  يؤدي 

تشعبات كثرية، ألهنا ال تنتج عن خطأ وحيد، بل تكون نتاجاً لرتاكم األخطاء وسوء الفهم أو اإلمهال  
من قبل األفراد املشاركني يف تطوير وصيانة أنظمة احلاسوب مبا يف ذلك املصممني واملهندسني والفنيني  

 ائعني واملوزعني بل وحىت مصممي السياسات.واملنظمني واملديرين واملستخدمني واملصنعني والب

واليت تعين: صعوبة    "تشتت املسؤولية"إن تعدد املشاركني يف عملية تطوير الربجميات ونشرها يؤداين إىل  
( األحداث  صناعة  يف  األفراد  من  العديد  يساهم  عندما  حيدث  عما  املسؤول    Friedmanحتديد 

(.  van de Poel et al  2015؛    Jonas  1984؛    Nissenbaum  1994؛    1990
" يف احلاسوب هو حالة تعطل آلة العالج اإلشعاعي    تشتت املسؤولية  أحد األمثلة الكالسيكية ملشكلة "

Therac-25  (Leveson and Turner 1993    ؛Leveson 1995فق .)  ت  مَ مّ  صُ د  
شعة وتستخدم  ألستخدام اهذه اآللة اليت يتم التحكم فيها بواسطة احلاسوب لعالج مرضى السرطان اب

  ، ذا اجلهاز لعالج ستة مرضى ه  مَ د  خ  تُ س  ويف مثانينيات القرن العشرين اُ ،  شعة السينيةفحص ابأل كذلك لل
كانت هذه احلوادث    خطأ ما تعرضوا جلرعة زائدة من األشعة أهنت حياة ثالثة منهم.بسبب  ولكن و 

اءات املبالغ  ، واالدع، وعدم كفاية اختبارات اجلودةنتيجة جمموعة من العوامل، منها: األخطاء الربجمية
، والتصميم السيء لواجهات الربجميات )الشاشات(، والثقة الزائدة يف تصميم الربامج،  فيها حول املوثوقية

  Leveson and Turner. ومع ذلك، استنتج  وعدم كفاية التحقيق أو املتابعة لتقارير احلوادث
التجاوز  يف بعض األحيان فإن    يف حتليلهما لألحداث أنه من الصعب إلقاء اللوم على شخص واحد. 

أو التقصري يف اإلجراءات قد ال يؤداين إىل حدوث كارثة إذا مل تكن تلك التجاوزات متزامنة مع جتاوزات  
مساءلةوهذ  أخرى. يوجد  ال  أنه  يعين  ال  األفراد   ا  أحد  على  األخالقية  املسؤولية    لتحميل 

(Nissenbaum 1994  ؛Gotterbarn 2001  ؛Coeckelbergh 2012  ؛
Floridi 2013 )    حيث كان من املمكن أن يتصرف املعنيون بطريقة خمتلفة لتجنب الكارثة ولكن

 من الصعب حتديد األشخاص املعنيني أبثر رجعي، مث استجواهبم ومطالبتهم ابلتعويض.
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" هناك "جتاوز البعد املكاين" والفجوة اليت ختلقها الربجميات فيما    تشتت املسؤولية  إضافة اىل مشكلة "
بينهما. العالقة  قادرة على طمس  الفجوة  أن هذه  أفعاله، حيث  ونتائج  الفرد    Friedman)بني 

والزمان، ومبساعدة وسائل التواصل  تقوم تقنية الربجميات مبساعدة االنسان لتجاوز حدود املكان    (1990
االجتماعي وتقنيات االتصال ميكن للفرد أن يتواصل مع أفراد يف الطرف اآلخر من الكوكب. كما ان  
األقمار االصطناعية وتقنيات االتصال املتقدمة تقوم مبساعدة الطيارين بقيادة طائرة مسرية والتحكم هبا  

متكن هذه التقنيات الناس من العمل عرب مسافات أكرب،   عن بعد وهم مستقرون يف قواعدهم األرضية.
( النهائية  عواقبها  عن  األفعال  تفصل  أن  ميكن  املسافات  هذه    Waelbers 2009لكن 

(. عندما يستخدم فرد ما أداة تكنولوجية ألداء عمل على بعد آالف  Coeckelbergh 2013؛
وقد ال يتعرض للعواقب بشكل مباشر وال حىت  األميال، فقد ال يتعرف هذا الفرد على نتائج ما قام به،  

غري مباشر. هذا ميكن أن يقلل من الشعور ابملسؤولية الذي يشعر به، وقد يتعارض مع قدرته على الفهم  
الكامل ألمهية أفعاله. وابملثل، حيدد مصممو نظام صنع القرار اآليل كيفية اختاذ القرارات، لكنهم اندرًا  

كيف ستؤثر هذه القرارات على األفراد. قد يتأخر ظهور نتائج أفعاهلم عدة    ما تسنح هلم الفرصة لريوا
" و " تقنيات جتاوز البعد املكاين" يكشفان الدور الوسيط الذي تقوم به   تشتت املسؤولية   "  سنوات.

األخالقية. املسؤولية  ضبابية  مسألة  يف  للمنتجني    التكنلوجيا  املختلفة  الرغبات  تلتقي  التقنية  عامل  يف 
واملستخدمني على شكل منتجات إبداعية. يقوم الناس إبنشاء ونشر التقنيات هبدف إحداث بعض  
التأثري يف العامل. يقوم مطورو الربامج بتصميم مرشحات ملتصفحات االنرتنت، ويتم ذلك غالًبا بناًء على  

ني قراءته  طلب مدير أو عميل، هبدف محاية حمتوى معني من مستخدميه والتحكم مبا ميكن للمتصفح
رغبات املطورين واملدراء والعمالء، وهي    ت  لَ جّ  سُ   ويف تلك الربجميات  وماال يسمح هلم االطالع عليه.

جمهزة الختاذ القرار وفق تلك الرغبات، ونعين بذلك قرارات املعلومات املناسبة للعرض واملعلومات اليت  
حجبها تقنية    .Friedman 199)(7  جيب  ملنتجات  األخالقية  املسؤولية  اسناد  ميكن  فال  لذا 

وبني الصالحيات املمنوحة للعنصر البشري املستخدم هلا.    املعلومات دون معرفة العالقة السببية بينها
ومع ذلك فإن منتجات تقنية املعلومات قد تسهل النشاط البشري أو تشكله ولكنها ال تقوم بوضع  

اُ  أدوات  ليست  إهنا  له.  وملاذا    ت  مَ د  خ  تُ س  حدود  يستخدمها؟  من  مثل:  أخرى  مفاهيم  عن  مبعزل 
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( أو  Bijker et al. 1987امها؟ بل لديها مرونة تفسريية )يستخدمها؟ ويف أي سياق يتم استخد
إن تصميم الربجميات يتضمن اشرتاط ظروف وبيئة معينة، وتصميم تلك    .(Ihde 1990)ثبات متعدد  

الشروط جاء بناء على توقع كيفية استخدام تلك الربجميات من قبل األفراد، ورغم ذلك فإننا نكتشف  
الربجمي يستخدمون  األفراد  على  أن  الصعب  من  جتعل  التفسريية  املرونة  هذه  متوقعة،  غري  بطريقة  ات 

يؤدي الدور الوسيط للربجميات إىل تعقيد    املصممني أن يتوقعوا مجيع االستخدامات من قبل األفراد.
، ولكنه أيضاً يعقد أيًضا املسؤولية التنبؤية  ني اإلجراءات والنتائج أبثر رجعيجهود تتبع العالقة السببية ب 

 لمربجمني.ل

 

 النظر يف العواقب  2.1

نظًرا ألن الربجميات تساهم يف كيفية إدراك الناس للعامل، لذا فإهنا تؤثر على الشرط الثاين إلسناد املسؤولية  
من أجل اختاذ القرارات املناسبة، جيب أن يكون الفرد قادرًا على تقدير عواقب أفعاله. وعلى  و األخالقية.  

دراية ابملخاطر أو األضرار احملتملة اليت قد تسببها. إذ ليس من العدل حتميل فرد ما املسؤولية عن شيء  
 .إذا كان جاهاًل ابلضرر الذي ميكن وقوعهما 

أ أو  من انحية أخرى، ميكن للربجميات  أفعاهلم  إليه  قد تؤدي  فيما  التنبؤ  املستخدمني على  ن تساعد 
 Zuboffاختياراهتم. إهنا تساعد املستخدم على التقاط وختزين وتنظيم وحتليل البياانت واملعلومات )

واليت  ف(.  1982 بُعد  عن  فيها  التحكم  يتم  اليت  الروبواتت  مميزات  إحدى  تتمثل  املثال،  سبيل  على 
ا  القوات  ملسلحة أو عمال اإلنقاذ يف أهنا متكن مشغليها من احلصول على معلومات لن  تستخدمها 

التايل" أو "خلف انصية الطريق"   التل  تكون متاحة بدوهنا. إهنا تسمح ملشغليها ابلنظر إىل "ما وراء 
اليت قد ترتتب على قرارات تكتيكية معينة  ابلتايل  و  النتائج  التفكري يف  ميكنها مساعدة املشغلني على 

(. وابملثل، ميكن ألدوات حتليل البياانت أن تكتشف النمط السلوكي  2009)وزارة الدفاع األمريكية  
 Boyd andاملتبع من خالل حتليل بياانت ضخمة ال ميكن حملللي البياانت االنسانية معاجلتها يدواًي ) 

Crawford 2012.)   على  إن استخدام أجهزة احلاسوب قد يؤدي إىل تقييد قدرة املستخدمني 
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بشكل متزايد العمليات  و ختفي    -  من األخطاء  ختلواليت ال  -تقدير نتائج أفعاهلم. هذه التقنيات املعقدة  
من األمثلة اليت توضح كيف ميكن لتقنيات  و (.  Van den Hoven 2002اآللية خلف الشاشة )

ستخدمها القضاة يف  احلاسوب أن حتد من فهم النتائج هو أدوات تقييم "املخاطر املثرية للجدل" اليت ي
  2016العديد من الوالايت يف الوالايت املتحدة لقرارات اإلفراج املشروط وإصدار األحكام. ففي عام  

ى عليه  مدع  7000وجدت إحدى منظمات اجملتمع املدين وابالستناد إىل حتليل درجات املخاطر لـ  
العودة الفعلي لإلجرام ويبدو أن  ، أن الدرجات تعكس بشكل سيء معدل  وابستخدام خوارزمية معينة

بغض النظر عما إذا كانت النتائج اليت توصلت  و   (.Angwin et al. 2016لديها حتيًزا عنصراًي )
إليها الدراسة صحيحة، فإن الشيء املهم هنا هو أن التحقيق أظهر أيًضا أن القضاة مل يكن لديهم فهم  

نت حممية حبقوق ملكية فكرية. وقد استند القضاة  كامل لكيفية حساب االحتماالت، ألن اخلوارزمية كا
يف أحكامهم على اقرتاحات خوارزمية مل يفهموها متاًما. وهذا هو احلال ابلنسبة ملعظم تقنيات احلاسوب  

من العمليات احلسابية اليت يقوم هبا احلاسوب ويكونون    حمدوداً جزًءا  إال  يرى املستخدمون  ال  اليوم حيث  
 لكيفية أدائها. عادة ما يكون لديهم فهم جزئي لالفرتاضات والنماذج والنظرايت  يف الغالب غري مدركني 

 اليت تستند إليها املعلومات املوجودة على شاشة احلاسوب.

إن ضعف شفافية أنظمة الربجميات قد تؤدي إىل عدم القدرة على تقييم صدق البياانت، ومدى مالءمتها،  
ال اختاذ  صعوبة  إىل  تؤدي  أن  ميكن  املناسب.كما  دقة    قرار  االعتماد على  يف  املبالغة  إىل  الناس  مييل 

اآللية   عامة  إن  ف  .(Cummings 2004; Parasuraman & Riley 1997)األنظمة 
 Theracويف حالة ، إذا كانت اإلنذارات الكاذبة كثرية كافية   الناس ال يتعاملون مع االنذارات جبدية

العديد من رسائل اخلطأ املشفرة اليت عرضتها    أهنا اعتادت علىدى مشغلي اجلهاز  شهدت إحفقد    ،25
 Levesonسالمة املرضى )لد يهتد  ما يفيد وجودمل يتضمن    تلك الرسائل  وأن معظم  ،شاشة اجلهاز

and Turner 1993 ،    يل فشلت يف مالحظة  كانت متيل إىل جتاهلها، وابلتا  لذا فقد  (.24ص
عواقب    هناك  ميكن أن يكونو   اجلهاز على كمية زائدة من األشعة ال حيتاجها املريض.  طَ ب  ضُ اخلطأ عندما  

عام  وخيمة   ففي  اآللية.  األنظمة  على  املفرط  البحري  ،1988لالعتماد  الطراد   .U.S.S  أطلق 
Vincennes      مما أسفر عن مقتل مجيع ركاهبا    ،حتطم طائرة ركاب إيرانية مدنيةصواريخ تسببت يف
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 Gray)بعد أن حدد الطائرة ابخلطأ على أهنا طائرة عسكرية مهامجة    ،راكًبا  290عددهم    البالغ
العدو وطائراته    Aegisالطراد بنظام دفاعي    زَ هّ  . جُ (1997 تتبع واستهداف صواريخ  تلقائًيا  ميكنه 

نظوقد  العسكرية.   قدرات  يف  املفرطة  الثقة  أن  الكارثة  إىل  أدت  اليت  األحداث  حتليالت  ام  كشفت 
Aegis    منعت اآلخرين من التدخل عندما أمكنهم ذلك. بينما استطاعت سفينتان حربيتان قريبتان

التعرف عليها أهنا طائرة مدنية بشكل صحيح. ومع ذلك، مل يناقشوا طاقم الطراد يف أهنا طائرة مدنية  
بة، "لقد اتصلنا  وليست عسكرية. ويف تفسري الحق، صرح املالزم ريتشارد توماس من إحدى السفن القري

.. لقد بدا دائًما وكأنه خيرب اجلميع أن الصور اليت لديه كانت  ... لقد بدا دائًما أن لديه صورة.ابلطراد
يف   ورد  اعتقد  34ص    ،Gray 1997أفضل ")كما  نظام    ضباط(.  أن  السفينتني    Aegisكلتا 

 مبعلومات مل تكن حبوزهتم.  Vincennesد طاقم  يزو استطاع تاملتطور  

أمر أكثر تعقيًدا ألن تقنيات احلاسوب جتعل من املمكن   الفرد  النظر يف العواقب احملتملة ألفعال  إن 
إىل أن    Laddللبشر القيام أبشياء مل يتمكنوا من القيام هبا من قبل. فقبل عدة عقود، أشار الفيلسوف 

للسلو  جديدة  أمناطًا  خلقت  احلاسوب  جديدة  "تكنولوجيا  ورذائل  جديدة  اجتماعية  ومؤسسات  ك 
،  Ladd 1989وفضائل جديدة وطرقًا جديدة للمساعدة وطرقًا جديدة إلساءة معاملة اآلخرين" )

p 210-11.ظهور االتفاقيات االجتماعية أو القانونية    (. أصبح لتقنيات الربجميات اليوم أتثري مماثل
قد   التقنيات  هبذه  فعله  ميكننا  ما  حتكم  الوقتاليت  بعض  فيها    ،يستغرق  تغيب  اليت  الفرتة  يطيل  مما 

(. فعلى  Taddeo and Floridi 2015يتسبب يف االرتباك حول املسؤوليات )  االتفاقيات مما قد
، تثري قدرة املستخدمني على حتميل ومشاركة النصوص ومقاطع الفيديو والصور بشكل عام  سبيل املثال

تكررت هذه    .تلَ سئلة حول املسؤول عن حمتوى امللفات اليت محُّ  على اإلنرتنت جمموعة كاملة من األ
يف إيطاليا ابنتهاك   Googleاألسئلة يف ثنااي اجلدل الدائر حول إدانة ثالثة مدراء تنفيذيني لشركة  

(. تتعلق القضية  Sartor and Viola de Azevedo Cunha 2010قانون محاية البياانت )
ب ألربعة طالب يعتدون على شخص معوق. استجابة لطلب من الشرطة  مبقطع فيديو على موقع يوتيو 

حبذف الفيديو بعد شهرين من رفعه من    ،YouTubeبصفتها مالكة    ،Googleقامت    ،اإليطالية
كانت مسؤولة جنائًيا عن معاجلة الفيديو    Googleكان حكم القاضي أبن    ،ومع ذلك  .قبل الطالب
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مسؤولية    Googleفية لتجنب انتهاكات اخلصوصية. كما محل القاضي  دون اختاذ تدابري احرتازية كا 
(. ويف النقاش الذي أعقب ذلك  367عدم إخطار الطالب ابلتزامات محاية البياانت اخلاصة هبم )ص  

حول احلكم، أصر املنتقدون للحكم على أنه يهدد حرية التعبري على اإلنرتنت وأنه يشكل سابقة خطرية  
. (Singel 2010ألنظمة االستبدادية لتربير الرقابة على الويب )انظر أيًضا  ميكن أن تستخدمها ا

ذلك على  القضائي  ،عالوة  احلكم  منتقدو  عن    زعم  املسؤولية  املنصات  مزودي  حتميل  ميكن  ال  أنه 
ألهنم ال يستطيعون املوافقة على كل مقطع، ومل يكن من واجبهم الرقابة. و جادل    ،تصرفات املستخدمني 

من املسؤولية عن األضرار اليت حلقت    Googleون أبنه سيكون من غري األخالقي أن يتم إعفاء  اآلخر 
. ُتظهر مثل هذه احلاالت أنه يف حالة االرتباك حول  Googleابآلخرين بسبب النشاط التجاري لـ  

ألخالقية  إمكانيات التقنيات اجلديدة والقيود املفروضة عليها فقد يكون من الصعب حتديد االلتزامات ا 
 للفرد جتاه اآلخرين. 

التكنولوجية قد يسبب أيًضا على ما يعترب استخداًما متهاوانً   كما أن نقص اخلربة حول االبتكارات 
يتعني على املستخدمني عادًة اخلضوع لعملية    ،للتكنولوجيا. فمن أجل تشغيل نظام حاسوب جديد

وخ مهارة  األمر  يتطلب  النظام. كما  على  والتعرف  النظام  تدريب  سيتصرف  وختيل كيف  لفهم  ربة 
(Coeckelbergh and Wackers 2007  يصف فريدمان حالة املربمج الذي قام ابخرتاع .)

وهي جزء من التعليمات الربجمية اليت ميكنها تكرار نفسها. يف ذلك    ،"دودة حاسوب" وقام بتجربتها
ولكن    ،أطلق املربمج الدودة على اإلنرتنت  (.1990الوقت كان هذا كيااًن حاسوبياً جديًدا إىل حد ما )

سرعان ما خرجت التجربة عن السيطرة عندما مت تكرار الشفرة بشكل أسرع بكثري مما كان متوقًعا )انظر  
مقبوالً Denning 1989أيًضا   عذرًا  هذا  جند  لن  اليوم  احلاسوب    ،(.  ديدان  أصبحت  كما 

فريدمان السؤال عما إذا يعترب املربمج مهمالً يف تصرف    يطرح  ،والفريوسات مألوفة ابلنسبة لنا. ومع ذلك
ما إذا كانت العواقب غري متوقعة. هل يؤثر افتقار جمتمع احلاسوب للخربة مع نوع معني من الكياانت  

 احلاسوبية على ما نعتربه سلوًكا مهماًل؟ 
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 حرية التصرف 3.1

األخال  املسؤولية  إلسناد  شرط  أهم  التصرف هي  حرية  تكون  إاثرة  رمبا  الشروط  أكثر  أحد  وأيًضا  قية 
للجدل. منيل إىل إعفاء الناس من اللوم األخالقي إذا مل يكن لديهم خيار آخر سوى التصرف ابلطريقة  
اليت فعلوها. حنن عادة ال حنمل األشخاص املسؤولية إذا مت إكراههم أو إجبارهم على اختاذ إجراءات  

تع أن  ميكن  األخالقية،  الفلسفة  يف  أو  معينة.  حرة  إرادة  لديه  الشخص  أن  أيًضا  التصرف  حرية  ين 
. ميكن حتميل شخص ما املسؤولية األخالقية ألنه يتصرف على أساس  .(Fisher 1999)استقاللية

. الحظ أن مفهوم  .(Johnson 2001)أفكاره ودوافعه احلقيقية ولديه القدرة على التحكم يف سلوكه  
ام مصطلح "االستقاللية" غالًبا يف علوم احلاسوب، حيث مييل  االستقاللية هذا خيتلف عن طريقة استخد

إىل اإلشارة إىل قدرة الروبوت أو نظام احلاسوب على أداء املهام املعقدة بشكل مستقل يف بيئات غري  
  .(Noorman 2009)متوقعة لفرتات طويلة من الوقت 

ا االنسان، وال متتلكها الكياانت  ومع ذلك، ال يبدو أن هناك إمجاع حول ماهية القدرات اليت ميتلكه
الربجمية، واليت متكّ نه من التصرف حبرية )انظر املقاالت اخلاصة ابإلرادة احلرة، واالستقاللية يف الفلسفة  

والتوافق(. هل يتطلب العقالنية أم العاطفة أم القصد أم   ،واالستقاللية الشخصية ،األخالقية والسياسية
نقاش مهم يف الفلسفة األخالقية يتمحور حول مسألة ما إذا كان البشر يتمتعون  اإلدراك؟ يف الواقع هناك  

حًقا ابالستقاللية أو اإلرادة احلرة؟ وإذا مل يكن األمر كذلك، فهل ميكن أن حُيّمل املسؤولية األخالقية  
(Eshleman 2016 ؟) 

توافر جمموعة من الشروط    إن وصف االنسان أبنه مستقل ذو إرادة حرة بناًء علىية العملية فمن الناح
ية ليست على مستوى واحد بل عدة درجات. يعترب البالغ بشكل  فاالستقالل  هلي جمازفة غري حمسوبة.

عام أكثر استقاللية من الطفل. وكأفراد يف اجملتمع فإن استقالليتنا ليست على ضرب واحد، ألنه يتم  
ن. عالوة على ذلك يُنظر إىل التأثريات اجلسدية  التحكم بنا ونتأثر بقوى خارجية، مثل والدينا أو األقرا

 أو النفسية الداخلية، مثل اإلدمان أو املشاكل العقلية، على أهنا تقييد الستقاللية الفرد.
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الربجميات احلاسوبية مثلها يف ذلك مثل التقنيات األخرى تضيف درجة إضافية من التعقيد على إشكالية  
تؤثر على اخليارات املتاحة أمام الفرد، وكيف يتخذ قراراته. أحد أكرب  حرية التصرف واالستقاللية، ألهنا  

وزايدة   مركزية  يف  تساعد  أن  ميكن  واليت  والتحكم.  القرار  اختاذ  عمليات  أمتتة  هو  احلاسوبية  اجملاالت 
التحكم يف عمليات متعددة للمسؤولني، بينما حتّد من السلطة التقديرية للموظفني يف الطرف األدىن من  

القرار يف اإلدارة العامة )سل  Bovensسلة صنع القرار. و أحد األمثلة على ذلك عند أمتتة صنع 
and Zouridis 2002  قامت مؤسسات القطاع العام الكبرية على مدى العقود القليلة املاضية .)

القرا إصدار  عملية  تتم  عليها.  الرمسي  الطابع  وإضفاء  تدرجيي  بشكل  اإلنتاجية  عملياهتا  رات  بتوحيد 
املتعلقة ابلقروض الطالبية أو خمالفات السرعة أو اإلقرارات الضريبية وبشكل كامل تقريًبا بواسطة أنظمة  
احلاسوب. وقد أدى ذلك إىل تقليص نطاق السلطة التقديرية اإلدارية اليت ميتلكها العديد من املسؤولني،  

ؤويل السياسات، ويف تقرير كيفية تطبيق  مثل مفتشي الضرائب والعاملني يف جمال الرعاية االجتماعية ومس
يتحملون   الذين  املسؤولني  مع  يتفاعلون  املواطنون  يعد  مل  الفردية.  احلاالت  يف  الرمسية  السياسة  قواعد 

املثال سبيل  )على  مناسب  هو  ما  لتحديد  واللوائح  ابلقواعد  معرفتهم  تطبيق  يف  هل    ، مسؤولية كبرية 
  ، جيب أن تسجيل خمالفة السرعة ؟(.بداًل من ذلك  ره أم سيكون من األفضل ترك شخص ما مع حتذي

يتم برجمة القرارات مسبًقا يف اخلوارزميات اليت تطبق نفس اإلجراءات والقواعد بغض النظر عن الشخص  
ال هتتم كامريا السرعة بظروف الطريق والسائق(. انتقلت املسؤولية عن    ،أو السياق )على سبيل املثال

إىل "بريوقراطيي الربجميات" مثل املديرين    2يف هذه احلاالت من "بريوقراطيي الشارع"القرارات املتخذة  
اختاذ  وخرباء احلاسوب، الذين يقررون كيفية حتويل السياسات واألطر القانونية إىل خوارزميات وأشجار  

 قرار. ال

حرية التصرف لدى  توضح أمتتة العمليات البريوقراطية أن بعض الربجميات مصممة عمداً كي حتد من  
بعض األفراد، يف الواقع يهدف جمال "تقنية اإلقناع" إىل تطوير منتجات التقنية اليت تقنع البشر ابألداء  

 
2"level bureaucrats-street"   مصطلح في اإلدارة العامة يدل على الوظيفية الحكومية التي تحتك مع الناس

 )المترجم( وتتعامل معهم لتطبيق األنظمة 
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املستخدم ابلفعل    3" الثم لقفل  (. مثال على ذلك هو " IJsselsteijn et al.2006بطرق "مرغوبة" )
يف عدد من البلدان، مبا يف ذلك الوالايت املتحدة األمريكية وكندا والسويد واململكة املتحدة. يتطلب  
األمر من السائق اجتياز اختبار التنفس قبل أن يتمكن من تشغيل السيارة. تفرض هذه التقنية نوًعا  

للت يكون  قد  خيار.  أي  للسائق  ترتك  احلركة وال  من  توجيه  معيًنا  يف  دقة  أكثر  األخرى طريقة  قنيات 
(. على سبيل املثال ميكن  Verbeek 2006السلوك، إما عن طريق إقناع أو إغراء املستخدمني )

ألجهزة احلاسوب املوجودة على منت بعض السيارات واليت تعرض معلومات حول استهالك الوقود أن  
يم هذه التقنيات هبدف واضح وهو جعل  تشجع السائق على حتسني كفاءة استهالك الوقود. مت تصم

 البشر يتصرفون مبسؤولية من خالل احلد من خياراهتم أو إقناعهم ابالختيار بطريقة معينة.

أخالقًيا    Verbeekيالحظ   مرغوب  سلوك  لفرض  للتكنولوجيا  املتعمد  التطوير  فكرة  منتقدي  أن 
دد كرامة اإلنسان. وحجتهم يف ذلك  يستندون على أهنا تتخلص من املبادئ الدميقراطية للمجتمع وهت

أنه حيرم البشر من قدرهتم وحقوقهم يف اختاذ قرارات مدروسة والتصرف طواعية. ابإلضافة إىل ذلك ادعى  
النقاد أنه إذا مل يتصرف البشر حبرية فال ميكن اعتبارهم مسؤولني أخالقياً. ميكن مواجهة هذه االعرتاضات  

يقول - اإلش  -   Verbeekكما  خالل  منتجات  من  من  وجمموعة  واللوائح  واملعايري  القواعد  إىل  ارة 
التقنية اليت وضعت ابلفعل شروطًا لإلجراءات اليت ميكن للبشر أو يُسمح هلم أبدائها. عالوة على ذلك،  
ال   لكنها  البشر  وجتارب  أفعال  على  تؤثر  الفعالني  الوسطاء  من  بصفتها  التقنية  منتجات  أن  يالحظ 

شخاص بشكل مبتكر على صرامة قفل الكحول من خالل وجود مضخة هواء  حتددها. حتايل بعض األ
(. ومع ذلك فإن هذه االنتقادات تؤكد على القضااي املطروحة على احملك  Vidal 2004يف السيارة ) 

يف أمتتة عمليات صنع القرار: ميكن للربجميات أن تقّيد حرية الفرد، وابلتايل تؤثر على املدى الذي ميكن  
 فيه املسؤولية األخالقية أن يتحمل  

تشري التحدايت اليت تطرحها الربجميات فيما يتعلق بشروط إسناد املسؤولية إىل حدود األطر األخالقية  
التقليدية يف التعامل مع مسألة املسؤولية األخالقية. يبدو أن النماذج التقليدية للمسؤولية األخالقية قد  

 
3 "alcohol lock-anti" )اختبار ذاتي يمنع السائق من تشغيل السيارة اذا كانت نسبة الكحول لديه عالية. )المترجم 
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(. Waelbers 2009ا الفرد واليت هلا عواقب مرئية مباشرة )مت تصميمها لتناسب األفعال اليت يقوم هب
ومع ذلك ويف جمتمع اليوم الذي تتشابك إسهامات مسؤولية لفرد أو جمموعة من األفراد مع األجهزة  
اليت يتفاعلون معها وكذلك مع نوااي وأفعال األفراد اآلخرين الذين يتعاملون مع تلك األجهزة فقد يتطلب  

ت احلاسوب نوًعا خمتلًفا من التحليل ملن ميكن حتميله املسؤولية، وما يعنيه أن تكون  التعامل مع تقنيا
 متحماًل للمسؤولية األخالقية.

 

 ؟ أبفعال أخالقية هل ميكن أن تصبح احلواسيب ُمكلَّفة   .2

التكليف ابلفعل  حُتمل املسؤولية األخالقية وبشكل عام إىل األفراد، ويف التقاليد الفلسفية الغربية فإن  
 Johnson 2001; Doorn and van de Poel) األخالقي مفهوم خيتص ابلبشر حصرايً 

لكائنات على عكس اأن يقوموا أبفعال ذات مغزى أخالقًيا    (. ويف هذه التقاليد ميكن للبشر2012
قة أخرى  طري  منحيث ميكن للبشر اختيار التصرف بطريقة ما بداًل    ،األخرى أو الكوارث الطبيعية  

أن بعض الناس مييلون إىل أنسنة أجهزة احلاسوب ومعاملتها    ومناقشة عواقب هذا االختيار حبرية رغم
؛  Nass and Moon 2000؛  Reeves and Nass 1996كما لو كانت أفراداً ُمكلَّفني )

Rosenthal-von der Pütten 2013)،  ويتفق معظم الفالسفة على أنه ال ينبغي التعامل
تتحمل املسؤولية األخالقية، ومع ذلك فإن حدود املفردات األخالقية التقليدية    اجميات كما لو أهنمع الرب 

عند التفكري يف األبعاد األخالقية للحوسبة أدت ببعض املؤلفني إىل إعادة التفكري يف مفهوم التكليف  
 ابلفعل األخالقي. 

 احلواسيب ابعتبارها ُمكلَّفة ابملسؤولية األخالقية  1.2

يتحدى فكرة أن البشر هم الكياانت    ،(AIتعقيد الربجميات املتزايد والتقدم يف الذكاء االصطناعي ) 
 Kroes and؛  Bechtel 1985الوحيدة اليت ميكن أو ينبغي أن حُتّمل ابملسؤولية األخالقية )

Verbeek 2014  يقرتح .)Dennett،  القية  أن حتميل احلاسوب املسؤولية األخ   ،على سبيل املثال
(. النظام ذو  Dennett  1997أمر ممكن إذا كنا نتحدث عن نظام حاسوب ذي إرادة وكفاءة )
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االرادة حسب رأيه هو: نظام ميكن التنبؤ به وتفسريه من خالل عزو املعتقدات والرغبات إليه، مثله يف 
قلية وأهنا  ميكن وصف سلوكه ابفرتاض أن األنظمة لديها حاالت ع  ،ذلك مثل املنطق. بعبارة أخرى

مع مراعاة معتقداهتا ورغباهتا. العديد من أجهزة احلاسوب    ،تتصرف وفًقا ملا تعتقد أنه جيب أن تفعله
لكنها تفتقر إىل القدرة العليا على التفكري    ،هي ابلفعل أنظمة ذات ارادة  ،Dennettوفًقا لـــ    ،اليوم

  Dennettداهتا أو أفكار حول الرغبات. يقرتح  يف حاالهتا العقلية ذاهتا. ليس لديها قناعات حول معتق
سيكون مؤهالً    A Space Odyssey:  2001اخليايل الذي ظهر يف فيلم    HAL 9000أن  

ليكون نظاًما ذا ارادة عايل املستوى ميكن حتميله املسؤولية األخالقية. على الرغم من أن التطورات احلالية  
إال أنه يرى أن تطوير أنظمة احلاسوب ذات االرادة    ،HALيف الذكاء االصطناعي قد ال تؤدي إىل  

 هو احتمال حقيقي. 

أبن التكليف ابلفعل األخالقي ليس حمصوراً ابلبشر    Dennettأفكاراً تتماشى مع    Sullins  يطرح
ميكن أن ُتكلَّف ابملسؤولية    -أو بشكل أكثر حتديًدا الروبواتت -(. يقرتح أن أنظمة احلاسوب  2006)

 ا تتمتع مبستوى عال  من االستقاللية، وعلى مستوى مناسب من التجريد ميكن اعتبار األخالقية عندم
مستقاًل يف أداء مهامه وبشكل    -   Sullins  وفًقا لـــــــــــــ -أهنا تظهر سلوًكا مقصوًدا. سيكون الروبوت  

اللية مبعىن  يفسر االستق   Sullinsكبري إذا مل يكن حتت السيطرة املباشرة من قبل البشر. الحظ أن  
ضيق مقارنة مبفهوم االستقاللية يف الفلسفة األخالقية اليت ترى أهنا خاصية بشرية. ويضيف كشرط اثلث  
أن الروبوت جيب أن يكون أيًضا يف موقع املسؤولية ليقوم بفعل أخالقي. أي أن الروبوت يؤدي دورًا  

أ الدور يبدو  أداء هذا  الروبوت لديه "معتقدات" وفهم  اجتماعًيا حيمل معه بعض املسؤوليات ويف  ن 
كلَّفني اآلخرين )ص  

ُ
(. لتوضيح نوع القدرات املطلوبة لـ "للتكليف بفعل أخالقي  28لواجباته جتاه امل

يقارن بينه وبني ممرضة بشرية. ويطرح حجته أبنه إذا كان الروبوت يتمتع ابالستقاللية الكافية للقيام    ،اتم"
فسيكون    ،ان لديه فهم لدوره ومسؤولياته يف أنظمة الرعاية الصحيةبنفس واجبات املمرضة البشرية وك

أنه سيمضي بعض الوقت قبل أن تتوفر اآلالت   Sullinsعندئذ "مكلفاً أخالقياً وبشكل اتم". يؤكد  
وبعض الروبواتت البسيطة اليوم ميكن اعتبار أهنا ُمكّلفة أخالقياً    ،اليت تتمتع هبذه األنواع من القدرات

   (.29تستحق االعتبار األخالقي ")ص  وبدرجة من التجريد،ما من نوع
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AI (Sack 1997)،   [3  ] (strong)ترديًدا لالعرتاضات على املشروع املبكر للذكاء االصطناعي  
على فكرة أن الربجميات ميكن أن يكون   ،Dennett and Sullinsفقد اعرتض بعض النقاد مثل 

 التكليف األخالقي، كاحلاالت العقلية أو النية أو احلس السليم أو  هلا قدرات تشابه قدرات البشر يف 
(. فهم مثاًل يشريون إىل أنه ال معىن ملعاملة الربجميات  Johnson 2006; Kuflik 1999العاطفة )

ألهنم ال يستطيعون املعاانة وابلتايل ال ميكن    ،مثل البشر املكلَّفني أخالقياً حبيث ميكن حتميلهم املسؤولية
(. كما أهنم يناقشون فكرة أن أجهزة احلاسوب  Asaro 2011؛    Sparrow 2007معاقبتهم ) 

  Stahlألهنا ال متلك القدرة على فهم معىن املعلومات اليت تعاجلها )  ،ليست قادرة على التفكري األخالقي
ة الذي  (. من أجل فهم معىن البياانت األخالقية، جيب أن يكون الفاعل جزًءا من شكل احليا2006

تكون فيه البياانت ذات معىن، جيب أن تكون قادرة على املشاركة يف اخلطاابت األخالقية. وعلى غرار  
النقاشات حول الذكاء االصطناعي يواصل النقاد التمييز بني البشر وأجهزة احلاسوب من خالل مالحظة  

يف املستقبل، واليت من شأهنا أن    القدرات املختلفة اليت ال متتلكها أجهزة احلاسوب وال ميكن أن متتلكها
 تربر إسناد التكليف األخالقية.

 

 إجياد أطراف مستقلني كي يُكلَّفوا ابملسؤولية األخالقية 2.2

ومن دون حجج واضحة تؤيد أو تعارض إمكانية أن تكون أنظمة احلاسوب املستقبلية مسؤولة أخالقياً،  
"أخالقيات اآللة" إىل تطوير النقاش من خالل الرتكيز على  يهدف الباحثون يف جمال    بداًل من ذلك:

( االنسان  مثل  ذلك  يف  مثله  األخالقية  ابملسؤولية  يُكلَّف  أن  ميكن  حاسوب  نظام   Moorإنشاء 
  - ل مستقلوبشك–ركزت البحوث على تصميم وتطوير برجميات ميكنها يف بعض املواقف  (.  2006

( جيب  AMAsسؤولية األخالقية املستقلون )ويرمز هلم ابلرمز  لفون ابملواملك  حتديد االختيار املناسب.
والقيام ابخليارات املناسبة  أن يكونوا قادرين على التفكري يف األمهية األخالقية واالجتماعية لسلوكهم،  

؛     Allen and Wallach  2012)  أفعاهلم على الكائنات احلية.  تقدير أثر لابستخدام قدراهتم  
وهم جيادلون    (. (Wallach and Allen 2009 and Allen et al. 2000 انظر كذلك
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أبن هذه القدرات مطلوبة ألن أجهزة احلاسوب أصبحت أكثر تعقيًدا وقادرة على العمل دون تدخل  
مثل الروبواتت العسكرية والسيارات    بشري مباشر يف سياقات وبيئات خمتلفة. وهناك تقنيات قيد التطوير

بدون سائق اختاذ  والقطارات  متها  مطلوابً  سيكون  و  الصحية،  والرعاية  املنزل  يف  اخلدمة  وروبواتت   ،
قرارات يف مواقف أخالقية تؤثر بشكل مباشر على سالمة ورفاهية البشر. ويف املستقبل قد يواجه الروبوت  

ائر إىل  املكلف ابلتخلص من القنابل قرارًا بشأن القنبلة اليت جيب نزع فتيلها أوالً من أجل تقليل اخلس
احلد األدىن. وابملثل فإن القرار األخالقي الذي قد يتعني على السيارة ذاتية القيادة اختاذه هو ما إذا  
كانت ستتوقف بشكل مفاجئ من أجل كلب يقطع الطريق أو تتجنب خطر التسبب يف إصابة سائق  

مشغول اآلالت حالًيا مثل    السيارة اليت خلفها. مثل هذه القرارات تتطلب تقييماً سليماً للموقف. يتخذ
  هذه القرارات األخالقية، أو يف اآلالت املعتمدة على الربجميات فإن القرار مدرج ابلفعل برجمياهتا. يطرح 

Wallach    وAllen    فكرة أن أخالقيات اآللة تذهب إىل أبعد من جعل املهندسني مدركني للقيم
نوهنا يف تصميم منتجاهتم، بل إن أخالقيا ت اآللة تسعى إىل بناء عملية صنع القرار األخالقي  اليت يضمّ 

 يف اآلالت ذاهتا.

ضّمن "األخالق يف اآللة"،  ت  أن   ملزيد من حتديد ما يعنيه أن تتخذ أجهزة احلاسوب قرارات أخالقية أو 
 بني ثالثة أنواع خمتلفة من املكلفني ابملسؤولية األخالقية: Moorمييز 

كلَّف الضمين   .1
ُ
 امل

كلَّف الصريح    .2
ُ
 امل

كلَّف الكامل )   .3
ُ
 ( 2006امل

يتم إنشاء حتمل    .تصميم نظام التشغيل  النوع األول هو جهاز حاسوب يتم ادراج أخالقيات املطورين يف
مبعاي  لاللتزام  الضمنية  األخالقية  سيتم  املسؤولية  أو  فيها  الربجميات  تطوير  مت  اليت  السياقات  وقيم  ري 

ملنع   األمان  من  عال   مبستوى  تتمتع  حبيث  اآليل  الصراف  أجهزة  تصميم  مت  فمثاًل  فيها.  استخدامها 
األشخاص غري املصرح هلم من سحب األموال من احلساابت. النوع الثاين: الصريح، وهو جهاز حاسوب  

  ميكن للنظام أن يتخذ القرار الصحيح يف ضوء األخالقية"، وبعبارة أخرى:  ميكن " تكليفه ابملسؤولية  
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النموذج األخالقي مدخالت على أساس منوذج أخالقي.   يعتمد  أن  النظرايت األخالقية    ميكن  على 
اعتماًدا على تفضيالت املربجمني. املكلف الصريح "يتخذ    - مثل األخالق الكانطية أو النفعية    ،التقليدية
ابملسؤولية  قرارات   املكلفني  يشبهون  وهؤالء  البشر.  من  )واملطورين(  املستخدمني  عن  نيابة  أخالقية" 

وصفهم   الذين  املستقلني  ابملسؤولية  Allen and Wallachاألخالقية  املكلفني  األخري  النوع   .
ًما  على أهنم كياانت ميكنها إصدار أحكام أخالقية وميكن أن تربرها، متا  Moorبشكل كامل، يعّرفهم  

مثل البشر. وهو يدعي أنه على الرغم من عدم وجود تقنيات حاسوب اليوم ميكن وصفها أبهنا تتحمل  
 املسؤولية األخالقية الكاملة، فإن السؤال التجرييب هو ما إذا كان ذلك ممكًنا يف املستقبل أم ال. 

)مكلفني ابملسؤولية األخالقية مستقلني( السؤال عن كيفية أتثري هذا    AMAsيثري اجلهد املبذول لبناء  
اجلهد على إسناد املسؤولية األخالقية. إذا مل تكن هذه التقنيات ُمكلَّفة أخالقياً مثل البشر، فهل ميكن  

لتتصرف ضمن أطر أخالقية    حتميلهم املسؤولية األخالقية؟ نظًرا ألن البشر سيصممون هذه التقنيات 
ددة مسبًقا، فمن املرجح أن املسؤولية ستظل تُنسب إىل هؤالء الفاعلني البشريني وأولئك الذين ينشرون  حم

  فإن خطر الرتكيز حصراًي على تزويد   Allen and Wallachكما يقر    ،هذه التقنيات. ومع ذلك
جتماعية التقنية اليت يتم  بداًل من النظر أيًضا إىل األنظمة اال   ،الروبواتت بقدرات اختاذ القرار األخالقي

(.  2012تضمني هذه الروبواتت فيها وهو ما قد يتسبب يف مزيد من االرتباك حول توزيع املسؤولية ) 
فالروبواتت القادرة على اختاذ قرارات أخالقية قد تواجه حتدايت مماثلة يف حتديد املسؤولية مثلها مثل  

يف فقد العالقة بني الضرر احلاصل واملتسبب فيه، مثل  اليت تبتكر طرقاُ معقدة تتسبب التقنيات األخرى 
املستخدمني. أو  الطرف    املربجمني  تتبع  مبكان  الصعوبة  من  جتعل  تقنيات  تنتج  اليت  األخرى  التقنيات 

 املتسبب ابلضرر، سواء من املربجمني أو املستخدمني.

 

 التوسع يف مفهوم التكليف األخالقي  3.2

إن احتمال تزايد استقالل وذكاء األجهزة الربجمية، ابإلضافة إىل صعوبة حتميل املسؤولية على األفراد  
(.  2004ابتباع هنج خمتلف )  Floridi and Sanders  املتسببني كل ذلك أدى إىل قيام كل من 
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كّلفني ابملسؤولية األخالقية لتشمل أجهزة الذكاء االصط 
ُ
ناعي، مع فصل  حيث يقرتحان توسيع فئة امل

ابملسؤولية "املكلف  من  "املسؤولية    مفهوم كل  مفهوم  عن  األخالقية"  "املساءلة  ومفهوم  األخالقية" 
فرد حمدد  األخالقية".   إجياد  تنص على  التقليدية واليت  النظر  مبتطلبات وجهة  الوفاء  أن  يؤكدون  وهم 

آخر منهجاً  سيحتاج  الربجميات  مسؤولية  ذ   (.372)ص    لتحمل  من  جيب    ،لكبداًل  أنه  يقرتحون 
حماسبتها ميكن  حيث  أخالقياً"  "ُمكلَّفة  ابعتبارها  االصطناعي  الذكاء  أبجهزة  دون    ،االعرتاف  ولكن 

حتميلها املسؤولية. ولتوضيح ذلك فهم يقيمون مقارنة بني أجهزة الذكاء االصطناعي والكالب كمصادر  
أخالقًيا، مثل إتالف املمتلكات أو املساعدة  لألفعال األخالقية. ميكن أن تقوم الكالب إبجراء مسؤول  

يف إنقاذ حياة شخص ما، كما يف حالة كالب البحث واإلنقاذ. ميكننا حتديد الكالب "كقائم بفعل  
:  Floridi and Sandersأخالقي" على الرغم من أننا عموًما ال نكلفهم ابملسؤولية األخالقية، وفًقا  

 بتهم أخالقياً عن طريق تصحيحهم أو معاقبتهم.بفعل أخالقي وميكن حماس فهم من قاموا 

  أنه ميكن النظر إىل أجهزة الذكاء االصطناعي كمصدر لألفعال  Floridi and Sandersجيادل  
، وابلتايل ميكن اعتبارها مسؤولة من الناحية األخالقية عندما ميكن تصورها  األخالقية متاًما مثل احليواانت

ت مستوى مناسب من التجريد. يشري مفهوم مستوايت التجريد إىل  على أهنا تقوم أبفعال أخالقية حت
املوقف الذي يتبناه املرء جتاه شخص للتنبؤ بسلوكه وتفسريه. عند مستوى منخفض من التجريد، سنشرح  
سلوك النظام من حيث عملياته امليكانيكية أو البيولوجية. يف مستوى أعلى من التجريد ميكن أن يساعد  

ال سلوك  وصف  نظام  يف  وصف  املمكن  من  إذا كان  واألفكار.  والرغبات  املعتقدات  حيث  من  نظام 
حموسب على مستوى عال  مبا يكفي أبنه تفاعلي ومستقل وقابل للتكيف، فيمكن عندئذ  حتميله املسؤولية  

ة  ، فإنه ال يتطلب الشخصية أو اإلرادة احلر ايل(. وابلت 352)ص    Floridi and Sandersوفًقا  
، بل على القائم ابلفعل أن يتصرف كما لو كان لديه نوااي وكان قادرًا  ل مسؤوالً أخالقياً ليكون الفاع

 على االختيار.

يف أنه يركز على "التكليف    ،Floridi and Sanders، وفًقا  ميزة فصل املساءلة عن املسؤولية  تكمن
الفر  حتديد  من  بدالً  واللوم  واملساءلة  األخالقية"  أن  ابملسؤولية  نتجنب  املسؤول. "حنن  بحث عن  ن"د 
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، بسبب ضرورة حتديد الفاعل األخالقي البشري. ميكننا حترير التطور التكنولوجي لـ  "أبي مثنومسؤول  
ليس علينا أن نستجيب لضغوطات "حتميل املسؤولية  (.  376من التقيد بنظرة التقييد املعيارية ")ص  

ميكن بل  ذلك،  تبعات  نتحمل  مث  معني"  فرد  الربجميات  على  حنرر  أن  ]املكلفون    AAsمثل  نا 
كلَّفة "بشكل    .من النظرة التقليدية اليت حتد من مسؤولياهتا  االصطناعيون[

ُ
عندما تتصرف الربجميات امل

هتا املستقلة وتعقيداهتا جتعل من الصعب  اها بشكل مباشر، عندما تكون سلوكيسيئ" ميكن التعامل مع
معني. ميكن مواءمة األفعال غري األخالقية أو حذفها. ومن مث ميكن  للغاية حتميل املسؤولية على فرد  

 توجيه املساءلة حىت عندما ال ميكن حتديد املسؤولية األخالقية. 

بشأن املساءلة والتكليف األخالقي أبن وضع    Floridi’s and Sandersجيادل منتقدو وجهة نظر  
ها ُمكلَّفة أخالقياً" سوف يبعد املسؤولية عن  ر باتركيز التحليل على الربجميات من خالل معاملتها "ابعت

الذين ينشروهنا ويطوروهنا.   املثال  Johnsonاألفراد  يوضح أن تقنيات احلاسوب تظل    ،على سبيل 
(. جتادل أبنه على الرغم من أن الربجميات هي جزء من  2006متصلة بنوااي منشئيها ومستخدميها )

االعرتاف هبا ككياانت هلا ارتباط أخالقي، فهي ليست ُمكلَّفة أخالقياً، ألنه ليس العامل األخالقي وجيب  
هلا نوااي. وذلك ألنه ليس هلا حاالت ذهنية أو أهداف أتيت من حرية التصرف. وشددت على أنه على 

أن هذه األجهزة والربجميات وتعمداً   الرغم من  أن هلا قصداً  إال  نوااي،  قصدها مرتبليس هلا  ط  ، لكن 
املصممني   نوااي  واستخدامها  تصميمها  ويعكس  اإلنسان  صنع  من  مصنوعات  إهنا  بوظائفها. 

وهم كذلك    واملستخدمني. أهدافهم.  لتحقيق  بتوظيفها  يقومون  الربجميات  يستخدمون  الذين  األفراد 
يقومون بتفعيل توجهات املصممني واملطورين املضمنة يف تلك الربجميات. فمن خالل النشاط البشري  
يتم تصميم تكنولوجيا احلاسوب وتطويرها واختبارها وتركيبها وبدئها وتزويدها ابملدخالت والتعليمات  

إن    Johnson ألداء مهام حمددة، وبدون هذا النشاط البشري لن تفعل أجهزة احلاسوب شيًئا. يدعي
الذي  تكليف أجهزة احلاسوب ابلفعل األخالقي وبشكل مستقل سوف يفصلها عن السلوك البشري  

يصنعها وينشرها ويستخدمها. إنه يصرف االنتباه عن القوى اليت تشكل التطور التكنولوجي وحيد من  
إمكانية التدخل. على سبيل املثال فإنه يرتك مسألة حتديد من هو املسؤول عن التعامل مع اخللل يف  

كلَّفة أ
ُ
األحداث الضارة اليت  يصحح  خالقياً أو من جيب عليه أن  الربجميات أو مسألة الربجميات غري امل
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كلَّفة  
ُ
قد تسببها. كل هذا يؤجل السؤال حول من جيب أن يفسر الظروف اليت يُسمح مبوجبها لألجهزة امل

 (.Noorman 2009أخالقياً ابلعمل حتت مسؤوليتها اخلاصة )

فعل األخالقي.  ، فإن القول أبن التقنيات ليست ُمكلَّفة أخالقياً ال يعين أهنا ليست جزًءا من الذلكومع  
أكد العديد من الفالسفة أنه ال ميكن فهم املسؤولية األخالقية بشكل صحيح دون االعرتاف ابلدور  

 Johnson؛  Verbeek 2006؛  Jonas 1984الفعال للتكنولوجيا يف تشكيل العمل البشري )
and Powers 2005  ؛Waelbers 2009  .)فمثاًل يقول  Johnson  على الرغم من أن :

إال أن كالً من املربمج والربامج ذاهتا ومستخدميها جيب أن يكون يف بؤرة    ،يات غري ُمكلَّفة أخالقياً الربجم
ما. بعمل  يقومون  مجيعاً  ألهنم  األخالقي،  ونوااي  التقييم  قيمهم  ويضمنوهنا  الربجميات  البشر  هم  يصنع 

هم يف حتديد ما ميكن للبشر فعله وما  اخلاصة لترتك أثراً يف العامل، وابلتايل تستطيع هذه الربجميات أن تسا
 ال ميكنهم فعله وتؤثر على كيفية إدراكهم للعامل وتفسريه.

يؤكد  وابملثل  ،Verbeek  منف الربجميات  أخالقي أن  بفعل  تكليفها  ميكن  ال  التكليف  ردة  لكن   ،
موًما أداة  األخالقي اندراً ما يكون مسنداً للبشر "بطريقة حبتة". يتضمن التكليف ابلفعل األخالقي ع

تقوم الربجميات ابملسامهة  و (.  2008وسيطة تشكل السلوك البشري، وغالًبا بطريقة مل يتوقعها املصمم )
 يف تشكيل القرارات واإلجراءات األخالقية 

 يقرتح أن "التكليف ابلعمل" يف مجيع حاالت الفعل البشري يكون على ثالثة أشكال:

 تكليف اإلنسان الذي يقوم ابلعمل.  (1
 تكليف مصمم الربجميات الذي ساهم يف تشكيل الدور الوسيط للمنتجات التكنلوجية  (2
 التكنلوجيا املستخدمة يف تنفيذ الفعل البشري.  (3

، ولكن ال ميكن  بتكليف مصمميها ومستخدميها   يرتبط تكليف التكنلوجيا املستخدمة ارتباطًا وثيًقا 
فإن من يعمل أو يتخذ قرارات أخالقية هو مركب من    Verbeek  اهلا يف أي منها. ابلنسبة لـــاختز 

الفعل األخالقي ليس حمصوراً على البشر، بل يف تركيبة معقدة من البشر  املكوانت البشرية والتكنولوجية.  
 . والربجميات
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أوراق الحقة يستكشف  يف   ،Floridi  املسؤول يف حتمل  "التضامن  األخالمفهوم  )ية    ، 2013قية" 
أن بعض النتائج املؤثرة على املسؤولية األخالقية ال ميكن اختزاهلا يف األفعال    (. ويطرح فكرة2016

األخالقية لفرد ما. ال يزال أن هناك احتمال أن تؤدي أفعال فردية ليست ذات بعد أخالقي إىل مؤثرات  
ن مع ذلك قد يؤدي اشرتاكهم يف أفعال معينة إىل  أخالقية. رمبا ال يقصد األفراد التسبب يف ضرر، ولك

ضرر معنوي لشخص ما أو شيء ما. من أجل التعامل مع مشكلة حتديد املسؤولية األخالقية ملثل هذه  
أبن تركيز التحليل جيب أن ينتقل من املكلف ابلفعل إىل املتضررين    Floridiاألعمال املشرتكة، وجيادل  

ل األخالقي من حيث الضرر الذي يلحق ابملتضررين وبغض النظر عن  منه. ميكن بعد ذلك تقييم الفع
نوااي الفاعلني. مث يركز حتديد املسؤولية على ما إذا كان القائمني ابلفعل مسؤولني عن النتيجة بطريقة  
إذا كان املكلفون ابلفعل مسؤولني   الضرر.  أم ال، وهل هم قادرين على تعديل سلوكياهتم ملنع  سببية 

وكان ميكنهم التفاعل مع بعضهم البعض وبيئاهتم، وميكن أن    -   سواء كانوا برجميات أم بشراً   -مستقلني  
 Floridi (2016.) وفًقا لـــــــ  فيمكن تضامنهم يف حتمل املسؤولية األخالقية  ،يتعلموا من تفاعالهتم

 

 .إعادة النظر يف مفهوم املسؤولية األخالقية 3

، انتقد العديد من املؤلفني الطريقة اليت يتم  ظة يف إسناد املسؤولية األخالقيةامللحو يف ضوء الصعوابت  
هذا املفهوم وتفسريه يف سياق الربجميات. وهم يّدعون أن النماذج أو األطر التقليدية للتعامل  هبا استخدام  

 مع املسؤولية األخالقية قاصرة، وتقدم تفسريات خمتلفة للصعوابت اليت تواجهها. 

 

 حتميل املسؤولية األخالقية 1.3

املسؤولية األخالقية ) يهناك مدخل   إسناد  التفكري يف فكرة كيفية   Gotterbarnقوم على إعادة 
يتوقع  Waelbers 2009؛    2001 احلاسوب،  مع  ابملتعاملني  األمر  يتعلق  عندما   .)

Gotterbarn   آخر. وهو يعزو    أن يقوم املربمج بتجنب حتمل املسؤولية من خالل حتميلها على فرد
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هذه االحتمالية إىل مفهومني خاطئني منتشرين حول املسؤولية. املفهوم اخلاطئ األول هو أن احلوسبة  
أبن الربجميات وممارسات  -: هذا االعتقاد اخلاطئ  Gotterbarnممارسة أخالقية حمايدة. ويستكمل  

ولوجي الضيق على تطوير نظام احلاسوب  غالًبا ما يُستخدم لتربير الرتكيز التكن-بنائها حمايدة أخالقياً  
دون مراعاة السياق األوسع الذي تعمل فيه هذه التقنيات. ميكن أن يكون هلذا الرتكيز الضيق عواقب  

الذي مت تكليفه بكتابة برانمج ميكنه خفض أو رفع    Gotterbarnوخيمة. يعطي   للمربمج  مثااًل 
فين األشعة السينية بتعيني االرتفاع املطلوب. ركز    جهاز األشعة السينية على حمور رأسي، بعد أن يقوم

املربمج على تقدمي حل للمشكلة، لكنه فشل يف مراعاة الظروف اليت سيتم فيها استخدام اجلهاز واحلاالت  
الطارئة اليت قد حتدث. وابلتايل مل يفكر يف احتمال أن يكون املريض موجوداً أثناء حركة اجلهاز لألعلى  

ا السهو يف النهاية إىل وقوع حادث مأساوي. مت سحق مريض بواسطة اجلهاز، عندما  واألسفل. أدى هذ
قام أحد الفنيني بضبط اجلهاز على ارتفاع منخفض جداً دون أن يدرك أن املريض ال يزال موجوداً حتت  

  ، رئة، يتحمل املربجمون مسؤولية أخالقية للنظر يف مثل هذه احلاالت الطاGotterbarnاجلهاز. وفًقا لـ  
على الرغم من أهنم قد ال يُطلب منهم قانواًن القيام بذلك. يعد تصميم الربجميات واستخدامها نشاطًا  

 أخالقًيا، وتفضيل تصميم معني على آخر له عواقب ملموسة.

االعتقاد اخلاطئ الثاين هو أن املسؤولية تتعلق فقط بتحديد من يوّجه له اللوم عند حدوث خطأ ما.  
ميل املسؤولية، يركز  "منوذج املمارسات اخلاطئة" لتح  Gotterbarnاحلاسوب، وفًقا لـ    يتبىن ممارسو
(. يؤدي "منوذج املمارسات اخلاطئة"  2001على حتديد الشخص املسؤول عن احلادث )   هذا النموذج 

إىل مجيع أنواع األعذار للتهرب من املسؤولية. على وجه اخلصوص تسمح تعقيدات الربجميات ملصمميها  
ولطول املسافة بني    –فعلى سبيل املثال: ميكنهم االدعاء  مستخدميها ابلتهرب من حتمل املسؤولية.  و 

بعدم وجود رابط سبيب مباشر وفوري من    -  بني املطورين واآلاثر الناجتة عن التطبيقات اليت ينشئوهنا
املطورين ابخللل. يربط  أن  يّدعوا أبن مسامهتهم يف سلسلة األحداث    كما ميكن   ،شأنه  أن  للمطورين 

كانت ضئيلة، ألهنم جزء من فريق أو منظمة أكرب ولديهم فرصة حمدودة للقيام خبالف ذلك. منوذج  
 ارسي احلاسوب إلبعاد أنفسهم عن املساءلة واللوم. ، يغري ممGotterbarnسوء املمارسة وفًقا لـ 
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يستند املفهومان اخلاطئان إىل وجهة نظر خمتلفة عن املسؤولية تركز على ما يعفي املرء من اللوم واملسؤولية.  
يطلق عليها "املسؤولية السلبية" ومييزها عن املسؤولية اإلجيابية )انظر    Gotterbarnإن    Laddيقول  
(. حيث تؤكد املسؤولية اإلجيابية على " االلتزام مبراعاة العواقب اليت ترتتب على  Ladd 1989أيًضا  

املسؤولية اإلجيابية أن  227، ص  Gotterbarn 2001أفعاله وأثرها على اآلخرين" ) (. تستلزم 
جزًءا من احرتافية خرباء احلاسوب هو أهنم يسعون جاهدين لتقليل األحداث غري املرغوبة اليت ميكن  

ها. إنه يركز على ما جيب فعله بداًل من إلقاء اللوم على اآلخرين أو معاقبتهم على السلوك غري  توقع
أبن مهن الربجمة جيب أن تتبىن مفهوم املسؤولية اإلجيابية، ألهنا تؤكد    Gotterbarnاملسؤول. جيادل 

ل التسبب يف ضرر.  على التزامات وواجبات ممارسي احلاسوب ملراعاة عواقب أفعال الفرد وتقليل احتما 
وفًقا له يتحمل ممارسو احلاسوب مسؤولية أخالقية لتجنب الضرر وتقدمي منتج يعمل بشكل صحيح،  

 ذا خرجت األمور عن السيطرة.إ لنظر عما إذا كان ستتم حماسبتهم بغض ا

إليه هذه  الرتكيز على مستقبل املسؤولية األخالقية للمربجمني واملطورين يثري السؤال عن املدى الذي تصل  
" وصعوابت توقع احلاالت    تشتت املسؤولية   "  ت اليت يتم تصميمها بطريقةاملسؤولية، ال سيما يف الربجميا 

(. إىل أي مدى يستطيع  Miller 2008؛  Stieb 2008الطارئة اليت قد تسبب توقف النظام )
ة غري مفهومة بشكل عام  األنظمهذه    املربجمون أن يتوقعوا سوء استخدام برجمياهتم واحليلولة دون ذلك؟ 

، ويبدو من غري احملتمل أن تكون أنظمة احلاسوب املعقدة خالية متاًما من األخطاء. عالوة  ألي مربمج
يستطيع املصممون واملهندسون توقع مجيع الظروف املمكنة اليت ستعمل يف ظلها منتجاهتم  على ذلك ال  

ف احملمولة توقع استخدام منتجاهتم يف القنابل املزروعة  يف هناية املطاف. هل كان جيب على مصنعي اهلوات
على جوانب الطرق؟ السؤال األكثر جوهرية هو ما إذا كان لدى مربجمي احلاسوب مسؤولية جتاه خدمة  

 كل أفراد اجملتمع؟ أم أهنا فقط جتاه املنظمات اليت يعملون فيها؟ 

 

 املسؤولية ابعتبارها تطبيقا   2.3
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سؤولية اإلجيابية والسلبية على أن حتميل شخص ما املسؤولية األخالقية له وظيفة  يؤكد التمييز بني املو 
(.  Eshleman 2016؛  Stahl 2006، واليت تقدم منظورًا خمتلفاً حول هذا املوضوع ) اجتماعية

وبعضهم   الناس  بني  االجتماعية  العالقات  لتنظيم  املسؤولية  تعمل  رجعي،  أبثر  أو  املستقبل  يف  سواء 
بني الناس واملنظمات. حتدد التوقعات بني الناس للوفاء ببعض االلتزامات والواجبات وتوفر  البعض، و 

الوسائل لتصحيح أو تشجيع سلوك معني. على سبيل املثال: من املتوقع أن تبين شركة روبواتت وسائل  
حماسبتها ويف بعض  وقائية متنع الروبواتت من إيذاء البشر. إذا فشلت الشركة يف الوفاء هبذا التوقع فستتم  

احلاالت سيتعني عليها دفع تعويضات أو اخلضوع لنوع آخر من العقوبة. ميكن أن تشجع العقوبة أو  
اليت   واملخاطر  السليم  والتصميم  واملوثوقية  النظام  االهتمام بسالمة  زايدة  الشركة على  العقوبة  احتمال 

جراءات ملنع احلوادث يف املستقبل. ومع ذلك،  ينطوي عليها إنتاج الروبواتت. قد يدفع الشركة إىل اختاذ إ 
تتعلق   املسؤولية  أن  فكرة  تركز  آخر.  طرف  على  اللوم  لتحميل  طرق  إجياد  على  أيًضا  يشجعها  فقد 
ابلعالقات الشخصية والتوقعات حول الواجبات وااللتزامات على ممارسات حتميل املسؤولية على شخص  

 (. Eshleman 2016ما )

ة واهلياكل االجتماعية املوضوعة إلسناد املسؤولية وحماسبة األشخاص هلا أتثري على  إن املمارسات املختص
تؤكد   ابلتقنيات.  ارتباطنا  املسؤولية    Nissenbaumكيفية  إسناد  يف  الصعوابت  إرجاع  ميكن  أنه 

استخدام   فيه  يتم  الذي  والثقايف  التنظيمي  للسياق  احملددة  اخلصائص  إىل  حد كبري  وإىل  األخالقية 
اليت تنظمها سوف تؤثر على   الربجميات. وجتادل أبن كيفية تصوران لطبيعة وقدرات الربجميات والقيود 

(. لقد الحظت آتكاًل منهجًيا  1997خدمون تقنيات احلاسوب )تربيرات أولئك الذين يطورون ويست
للمساءلة يف جمتمع الربجميات، ويف تصورها أن "املساءلة" قيمة وممارسة تركز على منع الضرر   متزايداً 

 واملخاطر. 

تعين "املساءلة" أنه سيكون هناك شخص ما أو عدة أشخاص لإلجابة عن تعطل األنظمة احليوية واليت  
ا خلطر اإلصابة أو تتسبب يف تضرر البنية التحتية أو خسائر مالية كبرية، وكذلك اإلجابة عن  قد تعرضه

ميكن    (.74، ص  1994اخللل الذي يتسبب يف خسائر فردية يف الوقت أو الراحة أو الطمأنينة. )
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ة ابلثقة"  تماد عليها وجدير ، وابلتايل أنظمة ميكن االعاة قوية لتحفيز املمارسات األفضلاستخدامها "أد
ص  1997) أنظمة  43،  تسببها  اليت  املخاطر  أو  األضرار  عن  املسؤولية  األشخاص  حتميل  إن   .)

 احلاسوب يوفر حافًزا قواًي لتقليلها وميكن أن يوفر نقطة انطالق لتحديد العقوبة العادلة.

ها تطوير  ومع ذلك فإن املمارسات الثقافية والتنظيمية تفعل العكس بسبب "الظروف اليت يتم يف ظل
تقنيات احلاسوب ونشرها بشكل عام، إىل جانب املفاهيم الشائعة حول طبيعة وقدرات وقيود الربجميات"  

"تشتت  ( مشكلة  1ع اليوم: )أربعة عوائق أمام املساءلة يف جمتم  Nissenbaum(. حيدد  43)ص  
ستخدام احلاسوب  ( ا 3، )عنصر متأصل يف الربجميات الكبرية( قبول أخطاء احلاسوب ك2)  املسؤولية"

التزامات. وفًقا ل4كبش فداء و ) امللكية بدون   )Nissenbaum  ،    التنصل من الناس إىل  مييل 
وفكرة أن أخطاء    تشتت املسؤولية "  " املسؤولية وإلقاء اللوم على اآلخرين عند وقوع احلوادث. مشكلة  

ولة كأعذار لعدم الرد على النتائج  الربامج هي منتج اثنوي حتمي ألنظمة احلاسوب املعقدة يتم قبوهلا بسه
األمور    الضارة. تسوء  وعندما  احلاسوب،  تعقيد  مدى  إىل  االهتام  أصابع  توجيه  إىل  أيًضا  الناس  مييل 

خطأ   موقفهم أبنه "كان  أخريًايدافعون عن  أدركت  احلاسوب".   ،Nissenbaum    الشركات ميل 
ت اليت تصاحب امللكية. ويف وقتنا احلايل أتيت  للمطالبة مبلكية الربامج اليت تطورها، مع رفض االلتزاما 

، ولكنها تتنصل من أي  د ملكية الشركة املصنعة للربانمجبرامج احلاسوب مع اتفاقيات ترخيص ممتدة تؤك
مسؤولية عن جودة املنتج أو أدائه. كما أهنم يرفضون أي مسؤولية عن األضرار الالحقة والناجتة عن  

   عيوب الربانمج.

أن هذه احلواجز األربعة تقف يف طريق "ثقافة املساءلة" اليت هتدف إىل احلفاظ    Nissenbaumوترى  
على خطوط واضحة للمساءلة. تعزز مثل هذه الثقافة إحساًسا قواًي ابملسؤولية كفضيلة جيب تشجيعها  

يك معينة  أعمال  بنتيجة  مرتبط  شخص  املساءلةوكل  ختتلف  عنها.  مسؤوالً  حبسب  ون   ،
Nissenbaum  حيث أن االلتزام تتعلق ابلبحث عن شخص يوجه له اللوم ويتحمل  االلتزام، عن ،

التعويض عن األضرار اليت نتجت عن احلادث. مبجرد العثور على هذا الشخص فهذا يعين براءة اآلخرين،  
الناس على البحث عن أعذارمما ق إلد يشجع  املساءلة، ومع ذلك، مثل  اللوم على احلاسوب.  ،  قاء 
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تنطبق على مجيع املعنيني. إهنا تتطلب نوًعا معيًنا من السياق املنظمي، حيث تعمل "القابلية للمساءلة"  
إلغراء الناس أبن يولوا اهتماماً أكرب بسالمة النظام وموثوقيته وتصميمه السليم وذلك من أجل ترسيخ  

يها القليل من االهتمام ابملسؤوليات  ثقافة املساءلة. إن املنظمة اليت تعطي قيمة أقل للمساءلة واليت لد
حتليل   يوضح  غامضة.  منتجاهتا  تصبح  أن  املرجح  من  هبا  اخلاصة  اإلنتاج  عمليات  تنظيم  يف 

Nissenbaum    املتمثلة يف حتميل شخص ما املسؤولية املعمول هبا ملساءلة  -أن ممارساتنا  الطرق 
ستمرار ويتم مناقشتها جزئًيا كاستجابة  تتغري اب-قعات حول الواجبات وااللتزامات  األشخاص ونقل التو 

 .(Noorman 2012لظهور تقنيات جديدة )انظر أيًضا 

التقنيات واستخدامها له أتثري كبري   Nissenbaumجيادل    على  أبن السياق الذي يتم فيه تطوير 
األخالقية  ، لكن العديد من املؤلفني شددوا على أنه ال ميكن فهم املسؤولية  إسناد املسؤولية األخالقية

؛  Jonas 1984بشكل صحيح دون االعرتاف ابلدور الفعال للتكنولوجيا يف تشكيل العمل البشري ) 
وفًقا  Waelbers 2009؛  Johnson and Powers 2005؛  2006فريبيك    .)

Johnson and Powers     ال يكفي جمرد إلقاء نظرة على ما ينوي البشر وما يفعلونه. "إن إسناد
لية إىل األشخاص الذين يتعاملون مع التقنية يتطلب السيطرة على سلوك التقنية ذاهتا" املزيد من املسؤو 

لتصرفات  107)ص   وسيطاً  التقنية  املنتجات  تكون  اليت  املختلفة  الطرق  يف  يفكر  أن  املرء  على   .)
من   االنسان. وابلتايل، فإن املسؤولية األخالقية ال تتعلق فقط بكيفية أتثري تصرفات شخص أو جمموعة 

األشخاص على اآلخرين بطريقة ذات داللة أخالقية؛ إنه يتعلق أيًضا بكيفية تشكيل أفعاهلم بواسطة  
التقنية. ال تقع املسؤولية األخالقية من هذا املنظور يف عالقة فردية أو شخصية، ولكنها تتوزع بني البشر  

 والتقنيات.

 

 اخلالصة

املفاهيم   للمسؤولية األخالقية وأاثرت أسئلة حول كيفية توزيع  لقد حتدت تقنيات احلاسوب  التقليدية 
املسؤولية بشكل متناسب. هل ميكن أن يظل البشر مسؤولني عن سلوك تقنيات احلاسوب املعقدة اليت  
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ال ميلكون سوى سيطرة حمدودة عليها أو فهمها؟ هل البشر هم املكلفون الوحيدون الذين ميكن حتميلهم  
ليشمل كياانت حاسوبية؟ رًدا على مثل  املسؤولية األخالق ية أم ميكن توسيع مفهوم املكلفني أخالقياً 

هذه األسئلة، أعاد الفالسفة فحص مفاهيم التكليف األخالقي واملسؤولية األخالقية. على الرغم من  
ح  عدم وجود إمجاع واضح على ما جيب أن تستتبعه هذه املفاهيم يف جمتمع رقمي متزايد، إال أن ما يتض

من املناقشات هو أن أي انعكاس هلذه املفاهيم سيحتاج إىل معاجلة كيفية أتثري هذه التقنيات على عمل  
 .اإلنسان وايضاح احلدود بني تقنيات احلاسوبية والبشر.
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 املصطلحات قائمة 

 moral responsibility املسؤولية األخالقية 
 technological society اجملتمع التقين
 الوسطاء الفعالون 

جتنبنا "وسائط" منعاً للبس مع مصطلح  
"Media" 

active mediators: 
 “actively co-shape 
people’s being in the 
world: their 
perception and actions, 
experience and 
existence” 

 : agent املكلف 
The person or group 
that performs the 
action and causes 
something to happen  

 : patient املتضرر 
The person, group or 
thing that is affects by 
the action  

 responsibility gap فجوة املسؤولية 
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 Causal contribution املسامهة السببية 
األخالقي املكلف ابلفعل   moral agency 

 accountability املساءلة 
 computer systems الربجميات 
 computer technologies التقنيات احلاسوبية 

املسؤولية تشتت   many hands 
 drone طائرات مسرية )دون طيار(

أنظمة و برامج )كل ما هو غري ملموس  
 وغري مادي يف العامل الرقمي( 

software 

 robots االنسان اآليل  
 racial bias التحيز العنصري 
 cryptic error messages رسالة مشفرة تفيد بوقوع خطأ

املرفوعة لفات امل  
ملفردة   االصطالحي  البعد  أن  حيث 
امللف   طبيعة  مع  يتناقض  "مادة" 
 اإللكرتوين غري املادي 

uploaded material 

)اخلصوصية(قانون محاية البياانت   data protection act 
 Autonomy االستقاللية 

the right or condition 
of self-government 

 public administration اإلدارة العامة )احلكومية( 
االداري  حرية التصرف   administrative 

discretion 



1/7/2022       
ــ ـــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ  ـ

 

 

  Copyright 2022حكمة © 39

 

احلواسيب  يؤنسن  
 

Anthropomorphize 
computers 
attribute human 
characteristics or 
behavior to (a god, 
animal, or object). 
to ascribe human form 
or attributes to (an 
animal, plant, material 
object, etc.) 

 Artificial Intelligence الذكاء االصطناعي 
(AI) 

َكلَّفة 
ُ
 Artificial Agents (AAs) الربجميات امل

املسؤولية األخالقية التضامن يف حتمل   distributed moral 
actions 

يدل على   "اإلدارة العامة"مصطلح يف 
الوظيفية احلكومية اليت حتتك مع الناس  
 وتتعامل معهم لتطبيق األنظمة 

street-level bureaucrats 

اختبار ذايت مينع السائق من تشغيل 
كانت نسبة الكحول لديه    إذا السيارة 

 عالية

anti-alcohol lock 

 autonomous moral املكلفون املستقلون ابلفعل األخالقي  
agents (AMAs) 
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