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 ال وجود لتقنية سيئة.. بل مستخدمون سيئون

 خفالاإل ٠ٙاىعيُ أ مل تنتْفٗ مشا٤ً *** تعيٜٗ مأ ٍطٜ
 ال ذبطؾب اىعيُ ْٛفع ٙذد٘ *** ٍا مل ٛتٚد زبٗ خبالل

 غاعس اىًْٜ

 بسإُٜإذافظ 

  : مقدمة ◙

ًّ عؿٍس مس٠ً متٜص٘ ٍٓ اىعؿٚز اىيت ضبقتٗ أٙ اىيت ضتيٜٗ، ٙٛبدٙ أٔ مس٠ ٕرا  ؼبًَ م

ّٚز املتطازع يف اىتقْٜات اسبدٛث٠، ٙاىتٚضـع ااا٤ـً ىْطـال تها ٕـا يف  ٜـع       اىعؿس ٕٝ اىتط

 اىثٚزٟ اىؿْاع٠ٜ اىسابع٠ ٙاىرما٣ االؾـطْاع١ عؿس  ّٗإجٚاّب اسبٜاٟ اىػخؿ٠ٜ ٙامل٠ْٜٖ، 

Artificial Intelligence (AI)  

1

زاذ٠ ٙزفإٜـ٠ اىبػـس   بقدزتٖا عي١  ٗتتَٜص تقْٜات ، ٙاىرٞ

ٙ     ٝ ــا٤ ــا٤ٝ، ٙا ذٜ ــ  ارــاٌ اىسفَــٝ، ٙاىفٜصٛ ــ٠ اسبــٚاجص ب ــات      ;إذاب ــٚز تقْٜ ــبذٔ ب ٖ ممــا ٛ

ًا بـاىفسف ٙاىترـدٛات عيـ١ ٍطـت٢ٚ اىـدٌٙ،      ًا ٍي٥ٜ ـ ًا جدٛـد  ٍتداخي٠  ٍٙتناٍيـ٠  تفـسو ٙافع ـ   

نٓ عيـ١ اىـس ُ ٍـٓ اىفـسف ٙاإلٍناّـات اىع َٜـ٠ اىـيت متينٖـا ٕـر٘          ى، ٙارتَعات، ٙا فساد

اىتقْٜات، إال أّٖا مػفت اىغطا٣ يف اىٚفت ّفطٗ عـٓ عـدد  ٍـٓ اىترـدٛات ٙا ضـ٥ي٠ ا ـ ٟ       

عي١ ازبٚاّب االفتؿاد٠ٛ، ٙاىطٜاض٠ٜ، ٙاالجتَاع٠ٜ،  ًا،اىيت مل ّنٓ جإصٛٓ اا بؿفتْا بػس 

 اشبؿٚف.ٙاىب٠ٜ٥ٜ، ٙا خالف٠ٜ عي١ ٙجٗ 

ــغــٖد فطــاع اىــرما٣ اال فقــد   ٜ ٍ ؾــطْاعٝ ذاى ًا ًا، ٙضــبافً ًا ٍٙــرٕاًل ٍٙتصاٛــد ًا ضــسٛع ًا تقــد

ــ ٍ ـ ــضبَٚ ــتثَاز ًا ٙتْافط ـ ــ٠ يف اىـــ  ًا ٙإضـ ــا٤اًل، ٙخباؾـ ــرما٣   ًا ٕـ ــً اىـ ــد دخـ ــ٠، ٙفـ دٌٙ املتقدٍـ

ً اال صبـاالت اىسعاٛـ٠    :ؾطْاعٝ باىفعً يف اىعدٛد ٍٓ صباالت ٙأّػط٠ اسبٜاٟ اى٠ٍٜٜٚ، ٍثـ

ــاالت اىعطـــنس٠ٛ ٙا ٍْٜـــ٠ ٙخـــدٍات اىطـــ أ،   اىؿـــر ٠ٜ ٙاىبْٜـــ٠ اىترتٜـــ٠ ٙاىتعيـــُٜ ٙارـ

اىؿٚت ٙأّ َـ٠ املالذـ٠ يف اىطـٜازات     تعسُّفٙاشبدٍات املْصى٠ٜ، ٙ  ٕا، فتنْٚىٚجٜات ٍثً 

ــ٠ ٙافشاذــات اىػــسا٣ ٙ  ٕــا، تطــتخدِ باىفعــً يف       ــساٍخ اىدزدغــ٠ ٙاىػــبنات االجتَاعٜ ٙب

 ٝؾـطْاع ٙفد أؾبرت تنْٚىٚجٜـا اىـرما٣ اال   .ذٜاتْا اى٠ٍٜٜٚ ٙضٖيت ،صبتَعاتْا اسبدٛث٠

 .ًا ىقٜاع فٟٚ اىدٙى٠ اىؿْاع٠ٜؾْاع٠ عامل٠ٜ ٙاعدٟ، مَا أؾبح ٍطت٢ٚ تطٚٛسٕا ٍعٜاز 

                                        
1 Artificial Intelligence (AI) is a suite of technologies capable of learning, reasoning, adapting, and performing tasks in 
ways inspired by the human mind. With access to data and the computational power and human ingenuity required to 
extract increasing value from it, researchers are building intelligent software and machines to enhance human 
productivity and empower people everywhere. Startups, medium-sized companies, and larger technology companies 
have all developed AI systems to help solve some of society’s most pressing problems, from medical diagnosis to 
education to economic productivity and empowerment. 
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ىل جْــب ٍــع إًا جْب ــ ٝؾــطْاعٕتَــاِ بٚعــٚد ٙفــسف اىــرما٣ االػبــب أٔ ٛطــ  اال ٙىنــٓ

ٝ، ؾــطْاعبٜقــات اىــرما٣ االٙتطاىترــدٛات ٙاملخــااس ٙا خالفٜــات اىْا ــ٠ عــٓ تطــٚزات   

خالفٜــ٠ ٙاىقاّّٜٚــ٠ املػــسٙع٠ جتَاعٜــ٠ ٙا فتؿــاد٠ٛ ٙاالفْٖــاو اىعدٛــد ٍــٓ اىتطــا الت اال

ٝ  ت اــٚزٟ غــٖدفقــد  ٙازبــدٛسٟ باىبرــل ٙاىْقــاؽ يف ٙفــت ٍبنــس،    اىــرما٣ االؾــطْاع

2

يف  

 ٍ ٍُرٕال اىطْٚات ا خ ٟ تقّد ٛـاِ  ا أٔ تنـٚٔ فـ١ ٛـِٚ ٍـٓ      ّتٚفع اخشاعات مل ّنٓ تأفسش، ا 

أؾبرت اسبٚاضٜب ٙاىسٙبٚتات فادزٟ عي١ تعّيُ مٜف٠ٜ ذبط  أدا٤ٖا ٙذت١ عي١ ٙممن٠ْ ، 

ُّ  –اّتخــاذ اىقــسازات  ا ٍــس اىــر٢  -ذىــه ابعــا بٚاضــط٠ خــٚازشٍٝ ٙبــدٙٔ قــَ  فــسدٞ ٙٛــت

َُٛنـــٓ  ىـــ٠ أٔ ُتفّنـــست ٍـــا ٕـــٝ فـــدزات اىـــرما٣   :اـــسع بعـــا اىتطـــا الت ىلٛـــدعّٚا إ ٕـــً 

ّٜتٗت ٍٙــاذا عــٓ اىــترنُ   االؾــطْاعٝ يف املسذيــ ّٚز٘ت ٍــا ٕــٚ ٍــد٢ اضــتقالى ّٜــ٠ ٍــٓ تطــ ٠ اسباى

 اىبػسٞ يف مً ذىهت

 :صطناعيكاء االلتطبيقات الذ مربرات الدعوة إىل ضزورة وجود ميثاق أخالقي ◙

باىس ُ ٍٓ ادبا٘ طبتيف املبضطات االجتَاع٠ٜ ٙاىطٜاض٠ٜ ٙاالفتؿاد٠ٛ يف دٙىْا بؿٚزٟ 

مل تبادز بعـد إىل ذبدٛـد اىعٚافـب     فإّٖارما٣ االؾطْاعٝ، ٍتصاٛدٟ عبٚ اضتخداِ تقْٜات اى

ًا ٍـٓ  مـث    ٝاملشتب٠ عي١ اضتخداٍٖا بٚقٚع. فقد أااز اىتطٚز اىطسٛع ىيـرما٣ االؾـطْاع  

 املخاٙف ا خالف٠ٜ، ٍا ٛدفعْا إىل إعادٟ زضُ ٍعامل ٍطتقبً اىعًَ ٙارتَع.

ااا٤يــ٠ ىتطبٜقــات تقْٜــات اىــرما٣  ٍناّــات فَــٓ اىٚاجــب عيْٜــا أال ّْبٖــس بــاىفسف ٙاإل 

ــْ ُ أّ َتــٗ         ،االؾــطْاع١ ــ١ تكــب  ٙت ــ٠ اىت ــً عــٓ اىترــدٛات اىقاّّٜٚــ٠ ٙا خالفٜ ّٙغف

سٟ عيٜٖـا  ٍْـ٠ ّٙافعـ٠ ٙعادىـ٠ ٙ نـٓ اىطـٜط     ٙتطبٜقاتٗ، ٙتكَٓ أٔ تنٚٔ فابي٠ ىيتفط  ٙآ

قسٙزٟ أٔ  قٜك اىؿا ح اىعاِ ٙزفا٠ٜٕ اىبػس، ٕٙٚ ٍا ٛطتيصِىل ذبٙاىترنُ فٜٖا ٙتٚجٜٖٖا إ

خالفٜـات اىعيـُ   نًٜ فسل عًَ ٍٓ اشبربا٣ ف١ صباٌ أٙأ ف١ تػا ٔ ٙفبً فٚات ا  ٍٓ ّبدأ

ــات ا  ٙا ــدٛات ٙا ٙىٚٛـ ــ٠ اىترـ ــا ملْافػـ ــ٠ باىـــرما٣ اال ىتنْٚىٚجٜـ ــ٠ املتعيقـ ؾـــطْاع١ خالفٜـ

 شٍات.تب عي١ تيه اىتطبٜقات ٍٓ طبااس ٙأٔ ٛشٙدبْب ٍا  نٓ أ ،ٙتطٚزاتٗ

ًّ غـه    أؾبرت بعا تطبٜقىقد  تـدٍ   ٙخـٚف ٙفيـك ٍـٓ     ات اىـرما٣ االؾـطْاعٝ ضبـ

ظً ٍا غٖد٘ ٙٛػٖد٘  ٝفٙاىقا٠ّّٜٚ، فا خالف٠ٜ  املػنالتث  اىعدٛد ٍٓ ، ٙتاسبٜاٟ اىبػس٠ٛ

ٔ أبسشٕـا  أٍـٓ   ،اىعامل ٍٓ ذبدٛات ٍٙػنالت ٙض٣ٚ اضـتخداِ ىتقْٜـات اىـرما٣ االؾـطْاع١    

  ــساو عطــنس٠ٛ بــساٍخ اىــرما٣ االؾــطْاعٝ اسباىٜــ٠ ػبــسٞ تطٚٛسٕــا بعــا 

3

ّٖــا أ، أٞ 

٠ََّ ٍع ّطقٗ ا خالفٝ ميٗ، فزمبا ٍتعازق٠ ٙ ٍؿ٠ََ خؿٚؾ ا إلٛرا٣ اىبػس، د تنٚٔ ٍؿ

ٍامٓ االضشاتٜح٠ٜ  ازٟ عي١ ا اضتخداِ اىطا٤سات بدٙٔ اٜاز ىإل :ابسشٕأأضاض ا ىيقتً ٍٓ 

                                        
2  ٌ هررالا املومررىى  لررِ لمررن س لررال ه لذررُ اويد اءالصًررُب وبجررى َ    ررُ برر اثض      امللقررت بررابٌ اءررالص ْ اي رر    ٌ    (John McCarthy) يعرر ج شررىا ثيرر  ذ

   .جج ف د اءةش اءيمةًىج سب ظًز إمن يقىى  لِ إمش ْ لشمزَ وب اثض ظ ذىبًُ ق د َ  لِ اءحويري ب ء  يقُ موسم  اءيت يعمل بم  اءلث غ اءةش ٍب وحت صٌ 
حتقر  ثرخ  هءرن اصتر كاد صرةريَ ثررل اءحعر ج  لرِ الوري   صر ءىشىه لو اءحعر ج  لرِ  ر  اءًرل               قل ب د اءالص ْ اي     ٌ يف بعض اجملر يد ظقًقرُ واقعرُ    

وغريهرر  اءعليررل ثررخ اجملرر يد ال رر ّ صمرر  يررحال اذررحنلاى اءررالص ْ اي رر    ٌ يف اءحشررنًك واءررحعيال اءه  ررٌ صرر ءحعيال بسرري  اذتليررل  صمرر  جسررحنلى     
 ح اءحمليلاد اءسليًُ اءحعخ ل يًُ واصحش ج الءار ى وجسرحنلى اء وبىجر د لي ير  يف اءجر    د صجر   ُ       اء وبىج د يف املو  هد اء ىويُ ومتليل الذهك وإ ه

مر د ايقحجر ديُ   اءسً  اد واء  ٓ اد واملع دتر د وغريهر  ثرخ اجملر يد اءلقًقرُ صمر  د اذرحنلاى بر اثض اءرالص ْ اي ر    ٌ يف حتلًرل اءةً مر د صحعلًرل اءةً              
الءع ث اذت ذرىبًُ ظًرز د ج رىي  مة يرُ الءعر ث واءر  ب يذرحو دَ ثرخ اءرالص ْ اي ر    ٌ وقرل ذر هال اءرالص ْ اي ر    ٌ                ص ءةى  ُ ويسحنلى لي يً  يف

قر د َ  لرِ اذت صرُ يف ل مل املع صرُ وج وًرال املممر د اءعسري يُ يف         ُيص ٍ  لد ثخ اءلو  اءيربّ لحب س اص ْ ا     ٌ  سي يُب ويعر  هرالا ج رىي   وبىجر د      3 صرريا يف هالا اجمل    ويىشل اءعليل ثخ اءح ةًق د ال  ّ ءلالص ْ اءج عٌ 
ُ    ظحِ إمن ثخ املحىقَّع لا متحل  اءىيي د املحعلَ ظ يد اذت ث  جسري هاله الحب س بىجريَ ثحس   ُب  ر ى   يورى   رلد ادت رىد اءةشر ي       لًدا ثرخ اء وبىجر د املق جلر

ًمرر   ررب    2225 ُ  مةررالزتمى ررُ ثرخ اءح ةًقرر د ثرخ بً مر      ب ظًرز كيرخ اذررحنلاثم   سري يم  ولث   لذرر اث ب )اءرل ومز   طًرر   برلوا  اء رر ٓ اد ب اءحشراًل  ااجًررُ الذرلع
   اءحعيال ااجًُ اء وبىج د ب اءل ومز

ًررز برر  املررلمً   ًيعرر  هررالا اثي مًررُ جررى ر هرراله اء وبىجرر د يف ظجررل ل وا ح اءةشرر ب ثرر  ي يررع   لثرر ى لذررٔلُ لصررر  إذت ًظرر ب ثررخ قةًررل  ثرر  ثررلّ قررل َ اوءررُ  لررِ اءحم      
ًْ  لرِ حتلًلرن املعلىثر د              وجعلمرن ث مر ؟ وثر      واءعسي ي  ثرًل ؟ وث  د شُ اذت يُ اءوعلًُ اءريت ذرُحم هل ارالا اءرالص ْ اي ر    ٌ صرٌ يحنرال ق ا اجرن ارت  رُ ب ر 

  ر   ه ٓلرُ  ختحلرل اء وبىجر د املق جلرُ ا حهًفر         خ اءسً  َب ث  قل يعر ضمل اءةشر يُ بر ء ةع ل    -او املحىقع اا خت ط -اءالّ حيلس ااا   شخ جل  اء وبىج د 
ٍب يحعلر  حبورر  و ح   شال يم   خ الذلعُ اءيت يحعيال فًم  اإلمس اب لممر  جحمًرز بل شرُ ثرخ اذرحقه  اءقر ا ب وهرالا اءقر ا ب يف ظ ءرُ اءرالص ْ اي ر    ٌ اءعسري             

 .بش يُ لو إهلا ه 
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ر٘ اىتقْٜات ٔ تطٚٛس ٍثً ٕ، خاؾ٠ ٙأا ضير٠ اىيت فد تطبب اىدٍاز ٙ ببعاأىبعا اىدٌٙ 

، ٙفد ْٛتخ عٓ تٚفسٕا يف أٛـدٞ  ـ  ٍكـ٠َّٚ يف أٍـامٓ طبتيفـ٠ يف      ا ٍٙتٚفس  ضٖالأؾبح 

عيــ١  ِّــادٙى اممــا ٛػــنً خطــس  ;ذٜــل ال تٚجــد اتفافــات دٙىٜــ٠ ذبــد ٍــٓ ٕــر٘ اىتقْٜــ٠ ،اىعــامل

فاضـــتخداِ اىـــرما٣ االؾـــطْاعٝ ٍـــع  ٜـــاق املطـــ٥ٚى٠ٜ ا خالفٜـــ٠   ،املـــدّٜ  ٙعيـــ١ اىـــدٌٙ

ــات   ٝ، خاؾــ٠ يف ظــً اىؿــساعات ٙاىْصاعــات امليطــير٠، ذٜــل ال تساعــ   ٙاىقاّّٜٚــ٠ ٕــر٘ اىتقْٜ

ا عساف ٙاملٚااٜك اىدٙى٠ٜ ٙاإلّطا٠ّٜ اىيت تفسو اىتَٜٜص ب  ا ٕداف املد٠ّٜ ٙاىعطـنس٠ٛ.  

ففٝ اىٚفـت اىـرٞ ٛـتَنٓ فٜـٗ اىعْؿـس اىبػـسٞ ٍـٓ ذبدٛـد إٔدافـٗ مبـا ال ؽبـاىف ا عـساف             

تفػً اىسٙبٚتات ٙا ضير٠ ذاتٜـ٠ اىتػـغًٜ يف اضتػـعاز اىفـسل      ٙٛتفك ٍع اىقاّٚٔ، ،اىدٙى٠ٜ

 .اب  ا ٕداف اىعطنس٠ٛ ٙا ٕداف املد٠ّٜ اىيت ال ػبب أٔ تنٚٔ ٕدفً 

ٔ تطبٜقـات اىـرما٣ االؾـطْاع١ ٛكـَٓ     أأّـٗ ز ـُ   ااز ٛس٢ بعـا اشبـربا٣   ٙف١ ٕرا اإل

بعكٖا  تٖدٛدات، ّٚجصٛشو خيفٗ  ي٠ ٍٓ اى فإّٗصبَٚع٠ ٍٓ املصاٛا ىيدٌٙ اىيت متتينٗ، 

 :فَٜا ٛيٝ

 ٙٛصداد ٕرا اىتخٚف يف ق٣ٚ تٚضع اىدٌٙ اىنرب٢ يف تطبٜـك   :ٝتصاٛد ذاى٠ اىال ٛق  اىدٙى

 ٝ ا ٍـس اىـرٞ ٛصٛـد اىػـنٚو      ;اضشاتٜحٜات ىتطٚٛس ٙاضتخداِ تقْٜات اىرما٣ االؾـطْاع

ــ         ــعت اىؿـ ــد ٙقـ ــدٟ. فقـ ــات ازبدٛـ ــر٘ اىتنْٚىٚجٜـ ــتخداِ ٕـ ــ٠ اضـ ــسل ٙمٜفٜـ ــٌٚ اـ ذـ

، ٙأؾبرت 2030اضشاتٜح٠ٜ تطع١ ٍٓ خالاا إىل أٔ تؿبح زا٤دٟ يف ٕرا اراٌ حبيٌٚ عاِ 

اىؿ  باىفعـً ٍـٓ أمثـس اىـدٌٙ جـرب ا الضـتثَازات اىـرما٣ االؾـطْاعٝ ٙمتٚٛيـٗ; ذٜـل           

% ٍٓ االضتثَازات اىعامل٠ٜ يف صباٌ اىرما٣ االؾطْاعٝ خالٌ 60 عبٚ بيغت ذؿ٠ اىؿ 

% ٍٓ ٍعداتٖا اىعطـنس٠ٛ  30ٙباملثً تعًَ زٙضٜا عي١ أٔ ٛؿبح  ، 2018 ذت١  2013اىفشٟ ٍٓ 

 ،2008ا ىرباٍخ ذبدٛل عطنس٠ٛ ماّت فد بدأتٖا ٍْر عاِ ، ٙذىه ٙفقً 2025زٙبٚت٠ٜ حبيٌٚ 

ا الضشاتٜح٠ٜ ٍسٛن٠ٜ يف تعصٛص فدزاتٖا يف ٕرا اراٌ ٙفقً مَا تطتَس اىٚالٛات املتردٟ ا 

اىيت دعت إىل تطسٛع اضتخداِ أّ ٠َ اىرما٣ االؾطْاعٝ يف  ٜع فسٙع  2018اىبْتاجٚٔ 

 .ازبٜؼ ا ٍسٛنٝ
 فنَا تتٜح تقْٜات اىرما٣ االؾطْاعٝ إٍناّات ٕا٤ي٠ ىيدٙى٠  :اىتطٚٛع   ساو إزٕاب٠ٜ

 ،تـٜح أٛك ـا إٍناّـات ٍَٖـ٠ ىيحَاعـات ٙاىتْ َٜـات اإلزٕابٜـ٠       ٙازبٜٚؽ اىْ ا٠ٍٜ، فإّٖا ت

داعـؼ يف اضـتخداِ اىطـا٤سات بـدٙٔ اٜـاز يف      زت بعا اىتقازٛس إىل ظباع تْ ُٜ فقد أغا

مَــا مػــفت ٙشازٟ  ،محــً املتفحــسات ٙاملسافبــ٠ ٙزؾــد ا ٕــداف خــالٌ ا شٍــ٠ اىطــٚز٠ٛ 

اــا٤سٟ  (13)باضــتخداِ  اىــدفاع اىسٙضــ٠ٜ عــٓ إذبــاه ضباٙىــ٠ ٕحــِٚ ىيحَاعــات امليطــير٠ 

ّٙقط٠ دعُ اىقٚات اىبرس٠ٛ اىسٙض٠ٜ يف اساٚع  (محَُٜٜ)ٍُطّٜسٟ ىيٖحِٚ عي١ فاعدٟ 

يف  2018ٙباملثً فاِ اسبٚاٜٚٔ باضتخداِ ضالع ازبٚ امليطّٜس خـالٌ عـاِ    ، 2018ٙذىه يف ْٛاٛس 

ٙدبَعات عَيٜات قد ٍْػآت  (10)عَي٠ٜ داخً اىَٜٓ، ٍقابً  (28)ٍْاضب٠، ٍٓ بْٜٖا  (38)

عطــنس٠ٛ يف اىطــعٚد٠ٛ ٙاإلٍــازات، ٕٙــٚ ٍــا ٛعــ  أٔ خطــس ٕــر٘ اىتقْٜــ٠ فــد  تــد ىٜؿــً     

 .بطٖٚى٠ إىل أٛدٞ ازبَاعات ٙاىتْ َٜات اإلزٕاب٠ٜ
  نــٓ اضــتخداِ اىــرما٣ االؾــطْاعٝ يف اخــشال خؿٚؾــ٠ٜ    : خــداع ٙاخــشال ارتَعــات 

ضــ٠ أطــاه االضــتٖالو  ارتَعــات ٙاىتــها  عيــ١ ٍْ ٍٚتٖــا اىقَٜٜــ٠، عــرب تطبٜقــات دزا   

ٙاىتفن  ٙاىتفاعً، اُ ّػس ا ماذٛب ٙاىتقازٛس املصٛف٠، ٙاىتها  عيـ١ اىـسأٞ اىعـاِ دبـا٘     

اىقكاٛا اىطٜاضـ٠ٜ ٙتغـٜ  اىتٚجٖـات اىعاٍـ٠ رتَـع ٍـا، بـً ٙذػـد٘ ىـدعُ ٙتهٜٛـد أفنـاز            

ن٠ٍٚ ضبددٟ دٙٔ ا خس٢، ٕٙٚ ٍا بدا ٙاقر ا ٍٓ خالٌ اتٖاِ االضتخبازات ا ٍسٛن٠ٜ ىير
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عيـ١   ىؿا ح دّٙاىد تساٍـب  2016ت اىس٤اض٠ ا ٍسٛن٠ٜ اىسٙض٠ٜ باىتها  عي١ ّتا٤خ اّتخابا

 .عرب عَي٠ٜ فسؾ٠ْ ىسضا٤ً اىربٛد اإلىنشّٙٝ ْتٕٜٚٔالزٞ ميٜذطاق 
  ــ٠ ــاق املطــ٥ٚى٠ٜ    : تساجــع املطــ٥ٚى٠ٜ ا خالفٜ ٛــبدٞ اضــتخداِ اىــرما٣ االؾــطْاعٝ إىل  ٜ

ً اىؿـساعات ٙاىْصاعـات امليطـير٠، ذٜـل ال تساعـٝ ٕـر٘       ا خالف٠ٜ ٙاىقا٠ّّٜٚ، خاؾ٠ يف ظ

اىتقْٜات ا عساف ٙاملٚااٜك اىدٙى٠ٜ ٙاإلّطا٠ّٜ اىيت تفسو اىتَٜٜـص بـ  ا ٕـداف املدّٜـ٠     

ففٝ اىٚفت اىرٞ ٛتَنٓ فٜٗ اىعْؿس اىبػسٞ ٍٓ ذبدٛد إٔدافٗ مبا ال ؽباىف  ،ٙاىعطنس٠ٛ

     ٚ تــات ٙا ضــير٠ ذاتٜــ٠ اىتػــغًٜ يف    ا عــساف اىدٙىٜــ٠ ٙٛتفــك ٍــع اىقــاّٚٔ، تفػــً اىسٙب

 .اتنٚٔ ٕدفً  أال اضتػعاز اىفسل ب  ا ٕداف اىعطنس٠ٛ ٙا ٕداف املد٠ّٜ اىيت ػبب
 ى٠ٜ ٙاضتخداِ ضٜازات اىقٜادٟ اىرات٠ٜ ف١ بعا اىعَيٜات االزٕاب٠ٜ ٙازبدٌ ذٌٚ املطبٔ إ

دبَٜع ٍعطٜـات  ٔ ٛشتب عي١ ، ٍا  نٓ أاىقا٠ّّٜٚ عٓ املخاىفات ٙاسبٚادث اىت١ تستنبٖا 

ّٜــات  فٜٖــا اّتٖــاو ىيرٜــاٟ اشباؾــ٠ٍٙعيٍٚــات مــث ٟ  ُٛفــشو ىتعــسف ، ٙخٚازشٍ اىٚجــٗ 

     ٞ بعــا ٕــر٘  ال تعَــً ذٜــل ، اضــتعَااا ىتردٛــد ضــيٚو عــدٙاّٝ أٙ فٜــٗ ذبٜــص عْؿــس

بػنً جٜد ٍع ذٙٞ اىبػسٟ اىطَسا٣ بطبب االعبٜاش يف اىبٜاّـات اىـيت اضـتخدٍت    اىتقْٜات 

ً ٙاىت١  ، ٙ  ٕا ...يف تدزٛبٖا ٚ ال غه أٔ خطٚزتٖا ضٚف تتفافُ يف املطـتقب ٛـدفع  ٍـا   ، ٕٙـ

 .باىكسٙزٟ إىل اىتفن  يف ٍْطك طبتيف إلدازٟ عالف٠ اإلّطأ بآى٠ غدٛدٟ اىتطٚز

ٜ  فبَْٜــا ٛتقــ ــك بازبٚاّــب اىتقْٜــ٠ ىيــرما٣   ّدِ اىبرــل اىعيَــٝ بطــسع٠ فا٤قــ٠ ف َــا ٛتعّي

ٍُتعّثسا عْـدٍا ٛتع  ؾـرٜح أٔ اىعدٛـد ٍـٓ    ، ّيـك ا ٍـس اٚاّبـٗ ا خالفٜـ٠    االؾطْاعٝ، ظبد٘ 

اىباذث  ٛعربٙٔ عٓ فيقُٖ، ٙأٔ بعا اىدٌٙ غسعت يف اىتفن  ازبّدٞ املبضطات ٙاا٥ٜات ٙ

فاّّٚٝ ىتٚجٜٗ اىبرـل ٍطـتقبال   خالف١ أاىِٜٚ أٞ إااز ىل إذٌٚ ٕر٘ املطهى٠، ىنْٗ ال ٛٚجد 

ذٚاز مّٚٝ ٍٙطتْ  ذت١ ّقترُ ٕرا اىعؿس ٍس اىر٢ ٛتطيب  إدازٟ ا  ;عي١ اىؿعٜد اىعاملٝ

ُّكـّرٝ بقنَْٜـا، ٙذتـ١ ّتـٜح إٍناّٜـ٠ اىتّٚؾـً إىل أزقـ٠ٜ           ازبدٛد بـهع  ٍفتٚذـ٠، دٙٔ أٔ 

ّٚز اىــرما٣ االؾــطْاعٝ بػــنً ٍطــبٌٙ، ٍــٓ       ٍػــشم٠ ٍــٓ املبــادق ا خالفٜــ٠، فينــٝ ٛتطــ

تبْـ١ تطبٜقـات   فبـاٌ املتْـا١ٍ عيـ١    فف١ ظً اإل ،اىكسٙزٞ ٙقع آى٠ٜ دٙى٠ٜ تكب  ٍعاٛ ٘

خالفٜـ٠ ٙفاّّٜٚـ٠   تؿبح ْٕاو قسٙزٟ ٍيرـ٠ ىٚقـع أاـس أ    تنْٚىٚجٜا اىرما٣ االؾطْاع١

 ٙتْ ٠َٜٜ . 

 ٍـع  ىرىه ؼبتاد خربا٣ اىتنْٚىٚجٜـا إىل االضـتعداد ىيَػـازم٠ ٙاىتٚاؾـً بػـنً أمـرب      

ىيرؿـٌٚ عيـ١ ٍعيٍٚـات ٙخـربات ٙز ٢ أفكـً فبـً        ;جتَاعٜـ٠ خربا٣ اىعيـِٚ اإلّطـا٠ّٜ ٙاال  

ؾطْاعٝ اىيت ٛبّْٖٚا يف نْٚىٚجٜاتُٖ إىل اىعامل، ذت١ ال تتطبب أّ ٠َ اىرما٣ االإاالل ت

 .االجتَاع٠ٜ، ٙاىنث  ٍٓ ازبدٌ املػنالتتعصٛص ٙتفافُ 

ؾطْاعٝ، تتطيب قسٙزٟ ٙجٚد تعاٙٔ أعَك ٙأمشـً  ٔ ذبدٛات ٙأخالفٜات اىرما٣ االإ

ــ٠   ــِٚ اإلّطــا٠ّٜ ٙاالجتَاعٜ ا٣ االؾــطْاعٝ ال تطــبب  ىيتهمــد ٍــٓ أٔ أدٙات اىــرم  ;ٍــع اىعي

ًا دٙز  تــبدٞمَــا أٔ ربؿؿــات اىعيــِٚ اإلّطــا٠ّٜ ٙاالجتَاعٜــ٠  ، أمثــس ممــا ذبــً ٍػــنالت

ًا يف اىتفن  اىْقدٞ ٙاإلبداع، ٙت٥ٜٖـ٠ ا فـساد ٙارتَعـات ملٚاجٖـ٠ عـامل ٍـتغ ، ذٜـل        ز٤ٜطٜ 

 .اىيت تطسذٖا اىتنْٚىٚجٜا ٙىيَػنالتتعطٝ اىطٜال ٙاىفُٖ ا عَك ىيعامل ٍٓ ذٚىْا، 

 دت اىسٙبٚتات ؾْاع٠ زا٤ح٠ تطتحيب ٍيٜازات اىدٙالزات ٙاا ضٚل عامل٠ٜ ٙاضع٠ ىقد 

اىطيب، ٙىنٓ باىس ُ ٍٓ ا فال اىٚاعدٟ ىتنْٚىٚجٜا اىسٙبٚتات ٙاضتخداٍٖا املتصاٛد يف غت١ 

ــ   ،صبــاالت اىتؿــْٜع ٙاشبـــدٍات    ٜ ٓ ًا ذبـــدٛات ٙطبــاٙف عدٛـــدٟ  فإّٖــا تٚاجـــٗ ذاى تـــها   ٍــ
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   ٔ ًا بعٜـد   اضتخداٍٖا يف اراالت ا خالف٠ٜ ٙاالجتَاع٠ٜ ٙاىقا٠ّّٜٚ. ٙاىعامل اىعسبـٝ ىـٓ ٛنـٚ

عٓ ٕر٘ ا ااز ٙاىتردٛات. ْٕٙاو تطا الت عدٛدٟ عٓ املطبٙى٠ٜ اىقا٠ّّٜٚ اىيت تشتب عي١ 

مَـا أٔ  ، ا قساز ازبط٠َٜ اىـيت فـد تطـببٖا أخطـا٣ بسصبـ٠ اىسٙبٚتـات أٙ ضـ٣ٚ اضـتخداٍٖا        

او خػ٠ٜ ٍػسٙع٠ ٍٓ أٔ ٛبدٞ اىتٚضع يف اضتخداِ اىسٙبٚتات إىل إذداث آااز ضيب٠ٜ يف ْٕ

اىعَاىــ٠ اىبػــس٠ٛ، إال أٔ ْٕــاو بعــا اىــدفٚع اىــيت تــس٢ أٔ املصٛــد ٍــٓ اىتنْٚىٚجٜــا اىعاىٜــ٠    

ٙا الت ٙاإلّتاجٜـ٠ ٕـٝ    ٙا متتـ٠ ضٜفٜد االفتؿاد اىػـاًٍ ٙاىعَاىـ٠; باعتبـاز أٔ اىسٙبٚتـات     

 .ٜط٠ٜ ىيتقدِ اىبػسٞاىسما٤ص اىس٤

ٔ اىسٙبٚتات ضٚف تطُٖ يف تػنًٜ ٍطـتقبً اىبػـس٠ٛ، فطـتدخً يف ا ّػـط٠ اىبػـس٠ٛ      إ

ماف٠، عالٟٙ عي١ أ٠َٜٕ عَـً اىسٙبٚتـات يف ارـاالت اشبطـسٟ اىـيت ال تتـٚافس فٜٖـا ٍعـاٛ          

ٙيف اىعًَ يف املٚافع اشبطسٟ ٙيف اىفكا٣ ٙيف ب٥ٜات املٜنسٙبـات   :ماف٠ٜ ىطال٠ٍ اىبػس، ٍثً

 .اىعاى٠ٜ املخااس اىتفتٜؼ اىْٚٙٞ ٙاىؿْاعات

ٙ ٜ جتَاعٜـ٠ ٍػـسٙع٠ ٍٙعقـدٟ ّتٜحـ٠ تفاعـً      اًا طباٙف ٙتطا الت أخالف٠ٜ ْٕٙاو ذاى

ؾطْاعٝ ٙاىسٙبٚتات ٍع اىبػس، ٍٓ بْٜٖا: ًٕ ضْتقبً اىسٙبٚتات ٙتعاًٍ أّ ٠َ اىرما٣ اال

ٕٙـً ضْطـَح ىيسٙبٚتـات أٔ     ت بْْٜا يف ارتَع ٙآاـاز ذىـه عيـ١ اىقـُٜ ٙاىعالفـات اإلّطـا٠ّٜ      

تقِٚ بسعاٛتْا ٙاىعْا٠ٛ بْـا يف املْـصٌ أٙ خـالٌ ٙجٚدّـا باملطتػـف١ت ٙمٜـف ضـتنٚٔ ّ ستْـا         

ىل ذـدٙد املطـبٙى٠ٜ   إتعـسف ٍػـاعسّات باإلقـاف٠    ىيسٙبٚتات اىػب٠ٖٜ باىبػس ٙاىقـادزٟ عيـ١   

ؾــطْاعٝ أٙ ٚتــات، ٍــثاًل: إذا أؾــاق اىــرما٣ االضــتخداِ اىسٙباٙاملطــا٣ى٠ ٙاشبؿٚؾــ٠ٜ عْــد 

اىسٙبٚت عطً أٙ خيً يف بسصبٜاتٗ ٙتطبب يف ذدٙث أقساز ىػخـ ٍـا، ٍـٓ ٕـٚ املطـبٌٙت     

 ًٕ ؾاذب اىسٙبٚت أِ اىػسم٠ املؿْع٠ ىٗ أِ اىسٙبٚت ّفطـٗت ٍٙـاذا ؼبـدث ىـٚ متنـٓ أذـد      

خشال ا ّ ٠َ اإلىنش٠ّٜٙ يف اىسٙبٚتات ٙاىترنُ بٖا عٓ ااىقساؾ٠ْ املٖا   ٍٓ اىتطيً ٙ

ؾـطْاعٝ ٙاىسٙبٚتـات   ب أٔ تنٚٔ عيٜٗ أّ ٠َ اىرما٣ اال أٞ دزج٠ ٍٓ ا ٍأ ػبعدت ٙإىلُب

ٙ   فبً أٔ ٛتُ ّػسٕا يف ا ّتٖـاو اىسٙبـٚت ىيخؿٚؾـ٠ٜ    ارتَع منًت ٙاملخـاٙف ٍـٓ تٖدٛـد 

اىػخؿ٠ٜ ىألفساد، ًٕٙ ػبب أٔ ٛنٚٔ ىيـ "ضٜبٚزغ" )بػـس ٍـصٙدٙٔ بـهجصا٣ زٙبٚتٜـ٠( ٙقـع      

 جصا٣ اىسٙبٚت٠ٜ ٙتطببت يف أذ٢ ٙقسز ىػخـ ٍات ٍٙافاّّٚٝ خاف يف ذاى٠ إذا تعطيت ا 

ــ٠ ا    ــ٠ ٙا خالفٜـ ــسٛعات اىقاّّٜٚـ ــٚاب  ٙاىتػـ ــٝ اىكـ ــرما٣    ٕـ ــ٠ اىـ ــس أّ َـ ــً ّػـ ــب٠ فبـ ملْاضـ

 ؾطْاعٝ ٙاىسٙبٚتات يف صبتَعاتْاتاال

ــا،      ٜ فَــاذا ىــٚ ظبرــت صبَٚعــ٠ ٍــٓ أّ َــ٠ اىــرما٣ االؾــطْاعٝ ٍــٓ تطــٚٛس ّفطــٖا ذات

فاضتقيت عٓ ٠َْٜٕ ؾاّعٜٖا ٍٓ اىبػـست ٍٙـا املـد٢ اىـرٞ  نـٓ أٔ ٛؿـً إىٜـٗ ٕـرا اىتطـٚز          

اىراتٝت ًٕ ٕٚ ضبدٙد أِ ال ّٖا٤ٝت اُ ٍاذا عٓ ابٜع٠ اىٚجـٚد اإلّطـاّٝ، ٍٙعْـا٘ يف ذـاالت     

 اإلّطاّٝت اىتػٜب

اىثــٚزٟ اىؿــْاع٠ٜ اىسابعــ٠ يف إفــساش اىعدٛــد ٍــٓ اىتقْٜــات اىــيت دفعــت اىعيَــا٣   بــدأتىقــد 

ٙاىدازض  إىل اىبرل عٓ إااز فـاّّٚٝ ٙتػـسٛعٝ ٛكـب  تيـه اىتقْٜـات امليتطـازع٠، فَـثال:        

مٜف ٛطتطٜع اىعامل قب  اىعَيٜات اىيت تطتٖدف إجسا٣ تعدٛالت عي١ اسبَا اىْـٚٙٞ،  

ــً دزجــ٠ املْاعــ٠      أٙ اىتعــدًٛ ازبــٜ  ىيبػــس، عــٓ اس   ــٚد ٍث ــ٠ يف املٚى ــك تغــ  ؾــفات ٍعْٜ ٛ

ىألٍساو، أٙ ّطب٠ اىرما٣ أٙ تغ ات يف اىيـٚٔ ٙاىػـنً، ٙ ٜعٖـا ُتقابـً مبعازقـ٠ غـدٛدٟ       

أٛكا ًٕ ضهىت ، ٍٓ فبً اىعدٛد ٍٓ اسبنٍٚات; ملا ٛشتب عيٜٖا ٍٓ أخطاز جط٠َٜ عي١ اىبػس

ُّراضـب     ٍٓ املطبٌٙ عٓ ٍقتً "أغخاف" ذبـت عحـالت اىطـٜازات ذ    اتٜـ٠ اىقٜـادٟ، أٙ مٜـف 



 

   15 

   
 
ة وي  ري 

داعات  ي  ي   ISSN : 2536-9407                        ا 

 
 
ة صلي 

 
 ق
 
ة ي 
 
روي لكي   ا 

 
لة  ..مج 

 
طة صدرها راي 

 العرت  ي 
 
ن ي  وي  ري 

 الي 

اىسٙبٚت املتطبب يف خطه ايب أاْا٣ اىعَيٜات ازبساذ٠ٜت ٍٙاذا ىٚ مت اىقـبا عيـ١ "زٙبـٚت"    

  أاْا٣ عَي٠ٜ ضطٚ ٍطيح عي١ أذد اىبْٚوت

ــا حباجــ٠        ــث ٟ ىيحــدٌ ٙ  ٕ ــً ٕــر٘ اىتطــا الت املػــسٙع٠ ٙامل ــصاٌ ٍث ىل ّقاغــات إال ت

ٛسٟ باىثقــ٠ ذبنــُ دٙقــٚاب  أخالفٜــ٠ ٍْاضــب٠ ٙجــىل أاــس إٍْٙــاظسات ٍفتٚذــ٠ ىيتٚؾــً 

 .ضتفادٟ ٍْٖاؾطْاعٝ ٙتعصش ٍٓ فسف تبْٜٖا ٙاالزات املتطازع٠ يف صباٌ اىرما٣ االاىتطٚ

ــ٠،        ٔإ ــاو تطــا الت جدٛــ٠ بػــهٔ اىقــُٜ اىــيت تتكــَْٖا ٍثــً ٕــر٘ اىــْ ُ اىتنْٚىٚجٜ ْٕ

ػـنًٜ فـسل ٙزبـأ    ٙمرىه ذٌٚ ٠ٕٛٚ املطبٌٙ عْٖا يف ّٖاٛـ٠ املطـاف، ٙىـرىه فَـٓ املٖـُ ت     

ــرٛ  يف اىػــسمات       ــب ٍطــبٙى  تْفٜ ــا ااّ ــُ ا خــالل ٙيف اىتنْٚىٚجٜ تكــُ خــربا٣ يف عي

اىعاٍي٠ يف ٕرا اراالت; ٙذىه إذا ٍا مْا بؿدد ٙقـع ٍعـاٛ  ٍْٖٜـ٠ ٙؾـْاع٠ٜ ٙأخالفٜـ٠،      

ٍُ ماًٍ بػهٔ ٍا ٕٚ ٍٚقٌٚع  فَٜا ٛتعيك باضتخداِ تقْٜات "اىرما٣ االؾطْاعٝ" ٙبيٚزٟ فٖ

 .ا ه يف ٕرا اىؿددعي١ 

 :  صطناعيمام العاملى بأخالقيات الذكاء االاالهت ◙

خالفٜات ٙتػسٛعات تْ ُ تطبٜقـات اىـرما٣   ز االٕتَاِ اىعامل١ بكسٙزٟ ٙجٚد أااٙف١ إ

إٔ ز٤ٜظ غـسم٠ ٍاٛنسٙضـٚفت بـساد     :االؾطْاع١ ٙذبد ٍٓ املخاٙف ذٚاا، فاٌ اىفاتٜنأ

الفٜـات اضـتخداِ اىـرما٣ االؾـطْاعٝ، ٙضـبً ضـّد       ملْافػـ٠ أخ  ;مسٜل اىتق١ اىبابا فسّطٜظ

٠ إىل فٚاّ  أخالف٠ٜ ف٠ٛٚ ْٕاو ذاجٔ أ، ٙأمد  ٟاىفحٟٚ اىسف٠َٜ ب  اىدٌٙ اىغ٠ْٜ ٙاىفق

 .اىرما٣ االؾطْاعٝ يف ا ٛدٞ اشبطه :ٍثً ،ال تطق  تطٚزات تنْٚىٚج٠ٜ مٝ ;جدٛدٟ

ــ        اٟ" ضــــــشع١  ٙأغــــــاز اىفاتٜنــــــأ إىل أٔ "ا ماد ٜــــــ٠ اىبابٚٛــــــ٠ ٍــــــٓ أجــــــً اسبٜــــ

ــع ــٚفت ٍـ ــٚزا٘ يف    ٍاٛنسٙضـ ــاى٠ دمتـ ــً زضـ ــا٤صٟ  فكـ ــرما٣  2019جـ ــٚعٖا "اىـ ــٚٔ ٍٚقـ ، ٛنـ

 ." اىبػس٠ٛاالؾطْاعٝ يف خد٠ٍ اسبٜاٟ 

  ً ــ ــا ضــتْ ُ صبيــظ اضتػــازٞ عــاملٝ ىيْ ــس يف اىقكــاٛا      :مَــا فاىــت غــسم٠  ٚ  إّٖ

حبـل  ىٜتٚىل اريـظ   ;ا خالف٠ٜ ذٌٚ اىرما٣ االؾطْاعٝ ٙاىتنْٚىٚجٜات اىْاغ٠٥ ا خس٢

ازبٚاّب ا خالف٠ٜ املستبط٠ بتطٚٛسٕا ىتقْٜات "اىرما٣ االؾطْاعٝ" ٙباضتخداٍٖا ّٙػسٕا 

، ٛكــُ صبَٚعــ٠ خــربا٣ يف  2019يف ّٖاٛــ٠ عــاِ   ْٛػــس تقسٛــس  ٓ املقــسز أٔاــر٘ اىتقْٜــات، ٍٙــ 

 .اىتنْٚىٚجٜا ٙأخالفٜات عيُ اىسف٠َٜ ٙأغخاف ٍٓ ذٙٞ اشبيفٜات اىطٜاض٠ٜ اىعا٠ٍ

باىتعاٙٔ  2019فرباٛس ف١ ؾدز ٍبخس ا عٓ اىق٠َ اىعامل٠ٜ ىيرنٍٚات اىر٢ ىتقسٍٛس مد اٙأ

االؾطْاعٝ داخـً اىقطـاع اسبنـٍٚٝ، " أّـٗ عيـ١      ٍع "دٛيٚٛت"، ذٌٚ تها  أخالفٜات اىرما٣ 

اسبنٍٚات تٚاجٗ  ، فإٔاىس ُ ٍٓ اإلظباشات اىنب ٟ اىيت ذققتٖا تقْٜات اىرما٣ االؾطْاعٝ

بعا اىتردٛات ذٌٚ مٜف٠ٜ تطبٜك تنْٚىٚجٜـا اىـرما٣ االؾـطْاعٝ يف اىقطـاع اىعـاِ ٙيف      

ــه  اضــشاتٜحٜات اسبٚمَــ٠، ٕٙــً ْٕــاو فٚاعــد أخالفٜــ٠ أٙ تػــسٛع٠ٜ      نــٓ أٔ تكــب  تي

ٓ اضـتخداٍْا ) اىتقسٛس إىل أٔ ْٕاو فحٟٚ مب ٟ يف مٜفٜـ٠  غاز ، ٙأاىتقْٜات اىـرما٣   (عبـ

ُٛطتخدِ ٍٓ أجيٗت ىرا ػبب عي١ اسبنٍٚات أٔ تطـٚز اىب٥ٜـ٠    االؾطْاعٝت ٙب  ٍا ػبب أٔ 

اىتْ ٠َٜٜ إىل جاّب اىـرما٣ االؾـطْاعٝ اىـرٞ ؼبـدث تغـٜ ات جرزٛـ٠ ضـسٛع٠ يف عاملْـا،         

ب أٔ ٛعنظ ضيٚو تقْٜات اىرما٣ االؾطْاعٝ اىقُٜ ارتَع٠ٜ، ٙأٔ ٛؿبح ٠ٍَٖ ذٜل ػب

 املٖاِ اىس٤ٜط٠ٜ ىيرنٍٚات. إذد٢ٙقع إااز قاب   خالفٜات اىرما٣ االؾطْاعٝ 

https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%83%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%88%D9%81%D8%AA&contentId=1227218
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خالفٜــ٠  ػبــب اىتعاٍــً ٍعٖــا عْــد االغبــسه فــ١ مَــا أمــد اىتقسٛــس بــظ اعتبــازات أ

ْ  ،تقْٜــات اىــرما٣ االؾــطْاع١  اىػــسع٠ٜ ٙعــدِ  ٙٙاسبٚمَــ٠ ،   َٜٜــ٠ٕٙــ١:  ازبٚاّــب اىت

 خالل.ا ٙ، ٙاالفتؿاد٢ ٝاس االجتَاعا ٙ، ٍٓاىطال٠ٍ ٙا ٙ، اىتْؿً

مَا ّػس االذباد ا ٙزٙبٝ صبَٚع٠ ٍٓ اإلزغادات ذٌٚ اىنٜف٠ٜ اىيت ػبب ىيػسمات 

ؾطْاعٝ، عقد االذباد زب٠ْ ٍن٠ّٚ ٍٓ ٙاسبنٍٚات اتباعٖا عْد تطٚٛس تطبٜقات اىرما٣ اال

ؾـطْاعٝ املطـتقبي٠ٜ     ا تٚؾيٚا إىل ضبع٠ ٍتطيبات ٛعتقدٙٔ أٔ أّ ٠َ اىرما٣ االخب (52)

 :عي١ اىْرٚ اىتاىٝ ، ٕٙٝػبب أٔ تفٝ بٖا

   ؾـطْاعٝ أٔ تتخطـٝ اىـترنُ    ال ْٛبغـٝ  ّ َـ٠ اىـرما٣ اال   : اىٚماى٠ اىبػـس٠ٛ ٙاىسفابـ٠

ــسٞ ــط٠ أّ َــــ    ، ٙاىبػــ ــسإُٖ بٚاضــ ــخاف أٙ إمــ ــب با غــ ــٝ اىتالعــ ــرما٣ ال ْٛبغــ ٠ اىــ

ؾطْاعٝ، ٙػبب أٔ ٛنٚٔ اىبػس فادزٛٓ عي١ اىتدخً أٙ اإلغساف عي١ مً فساز ٛتخر٘ اال

 .اىربّاٍخ
 ال ، ٙؾطْاعٝ آ٠ٍْ ٙدفٜق٠أٔ تنٚٔ أّ ٠َ اىرما٣ االيف املتَثي٠ : اىدف٠ ٙاىطال٠ٍ اىف٠ْٜ

ٙػبـب أٔ تنـٚٔ ٍٚاٚفـ٠ بػـنً      ،ْٛبغٝ املطاع بٖا بطٖٚى٠ ٍٓ خالٌ ااحَات اشبازجٜـ٠ 

 .ٍعقٌٚ
 ٜؿـ٠ٜ اىـيت دبَعٖـا أّ َـ٠     ػبـب أٔ تنـٚٔ اىبٜاّـات اىػخ    : أ٠ٞ ٙإدازٟ اىبٜاّـات اشبؿٚؾ

ػبب أال ٛنٚٔ اىٚؾٌٚ إىٜٖا ٍتاذ ـا  ٞ غـخـ، ٙال   ، ٙؾطْاعٝ آ٠ٍْ ٙخاؾ٠اىرما٣ اال

 .ػبب ضسفتٖا بطٖٚى٠
 أٔ ٛنـٚٔ اىٚؾـٌٚ إىل اىبٜاّـات ٙاشبٚازشٍٜـات املطـتخد٠ٍ إلّػـا٣ ّ ـاِ        مبع١ْ  :اىػفاف٠ٜ

، ٙػبــب أٔ تنــٚٔ اىقــسازات اىــيت ٛتخــرٕا اىربّــاٍخ ٍفٍٖٚــ٠.   اعٝ ضــٖالؾــطْاىــرما٣ اال

زات اىـيت تتخـرٕا أّ َـ٠    ٙبعبازٟ أخس٢، ػبب أٔ ٛنٚٔ املػغيٚٔ فـادزٛٓ عيـ١ غـسع اىقـسا    

 .ؾطْاعٝاىرما٣ اال
 ػبب أٔ تنٚٔ اشبدٍات اىيت تقدٍٖا أّ ٠َ اىرما٣  ذٜل :اىتْٚع ٙعدِ اىتَٜٜص ٙاإلّؿاف

ـٜـ  اال ع، بغـا اىْ ــس عـٓ اىعَــس أٙ ازبـْظ أٙ اىعــسل أٙ   ٕـا ٍــٓ     ؾـطْاعٝ ٍتاذـ٠ ىيحَ

 .٢خسأأٔ تنٚٔ ا ّ ٠َ ٍْراشٟ ىف٠٥ عٓ اشبؿا٤ـ. ٙباملثً، ال ْٛبغٝ 
 ػبـب أٔ تنـٚٔ أّ َـ٠ اىـرما٣ االؾـطْاعٝ ٍطـتدا٠ٍ )أٞ        :املطبٙى٠ٜ اىب٠ٜ٥ٜ ٙارتَع٠ٜ

 .ٝ اإلػبابٝٙتعصش اىتغٜ  االجتَاع، ػبب أٔ تنٚٔ ٍطبٙى٠ ٍٓ اىْاذ٠ٜ اىب٠ٜ٥ٜ( 
 ػبــب أٔ تنــٚٔ أّ َــ٠ اىــرما٣ االؾــطْاعٝ فابيــ٠ ىيتــدفٜك ٙتغطٜٖــا اسبَاٛــ٠  :املطــا٣ى٠

ػبب االعشاف با ااز اىطـيب٠ٜ ىألّ َـ٠   ، ٙاسباى٠ٜ ىيَبيغ  عٓ املخاىفات يف اىػسمات

 .ٙاإلبالغ عْٖا ٍطبًقا

بق٠َٜ ٍيٜاز ااز أعيٓ ٍطبٙىٚ ٍعٖد ٍاضاتػٚضتظ ىيتق٠ْٜ عٓ دعُ ٍبادزٟ ٙف١ ٕرا اإل

ــ٠      ــ٠ ٍٙتْٚعــ ــاث عَٜقــ ــسا٣ أحبــ ــًَ إجــ ــطْاعٝ، تػــ ــرما٣ االؾــ ــعٚد اىــ ــ٠ ؾــ دٙالز ملٚاجٖــ

االختؿاؾات ذٌٚ ٍطتقبً اىتعيُ اىعَٜك ىآلالت ٙتْـاٍٝ طبااسٕـا ا خالفٜـ٠ ا تَيـ٠،     

ٙأغـاز إىل أّـٗ ضٜطـتخدِ     ،عملعٖد اىداخيٝ ذٜاٌ ٕرا املػسٙباإلقاف٠ إلعادٟ ٕٜني٠ تْ ُٜ ا

ىيَطاعدٟ يف إاالل مي٠ٜ إِ آٞ تٝ غٚازشٍأ ىيرٚضب٠،  ;اىت١ ذؿً عيٜٖا أٍٚاٌ اىتربعات

ىتعيُٜ اىطالق يف  ٜع اىتخؿؿات عي١ االضتخداِ املطبٌٙ ىيرما٣ االؾطْاعٝ ٙتقْٜات 

ٙظٜف٠ يف اا٠٥ٜ  (50)باإلقاف٠ الضترداث  ،اسبٚضب٠ ٙتطٚٛسٕا، بٖدف اىٚؾٌٚ ىعامل أفكً

 .دٟ أٙ يف ربؿؿات أخس٢ قَٓ املعٖداىتدزٛط٠ٜ; ضٚا٣ يف اىني٠ٜ ازبدٛ
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ٔ اإلٍازاتإٙعي١ املطت٢ٚ اىعسب١ ف

4

اىت١ تعد ٍٓ أٙا٤ً دٌٙ ٍْطقـ٠ اىػـسل ا ٙضـ  يف     

ٝ  »اضتخداِ تنْٚىٚجٜا اىسٙبٚتات يف اىعدٛد ٍٓ اراالت، ٍٙـٓ أٍثيـ٠ ذىـه:     ا ىـٝ  « ٍـشٙ دبـ

أعيٓ ٍنتب .  اىعاملباىناًٍ يف ٍبمتت٠اىرٞ ٛعًَ بدٙٔ ضا٤ك، ٙاىرٞ ٛعد أاٌٚ غبن٠ ٍشٙ 

ــاز     ــات اىــــرما٣ االؾــــطْاعٝ" يف إاــ ــادات أخالفٜــ ــادق ٙإزغــ ــ٠" إاــــالل "ٍبــ "دبــــٝ اىرمٜــ

، ا ذم١ ٙا ضعد عي١ ٍطت٢ٚ اىعاملاملد٠ْٛ  ٝيف جعً دب اإلضٖاِاضشاتٜحٜتٖا اىسا٠ٍٜ إىل 

ًا ملطاعٜٖا اىساٍٜـ٠ إىل تسضـٜو ّٙػـس تطبٜقـات اىـرما٣ االؾـطْاعٝ عيـ١ املطـتٚٛات         ٙتعصٛص 

 املبضط٠ٜ.

ىل االزتقـا٣ باشبـدٍات اسبنٍٜٚـ٠، ٙتعصٛـص فـسف تبْٜٖـا سبيـٌٚ        ٙتٖدف ٕـر٘ املبـاد٣٢  إ  

زغادات الضـتخداِ تطبٜقـات   ٓ خالٌ تقدُٛ صبَٚع٠ مب ٟ ٍٓ اإلؾطْاع١ ٍاىرما٣ اال

املطا٣ى٠ ٙا ٍأ ٙاىقابي٠ٜ ش ٍٓ ٍٓ فُٜ اىعداى٠ ٙاىػفاف٠ٜ ٙتعص اىت١ٙؾطْاع١، اىرما٣ اال

 . دبٝفساد ٙاملبضطات املع٠ْٜ بتقدُٛ خدٍات اىرما٣ االؾطْاع١ يف ىيفُٖ ىد٢ ا

ًا إَٜٔــ٠ ذىــه ٙبؿــف٠ عاجيــ٠، ٙضــازت خبطــٚات ٍتطــازع٠ ٙفــد أدزمــت اإلٍــازات ٍبنــس 

مغ ٕا ٍٓ دٌٙ اىعـامل املتقدٍـ٠ عبـٚ اىتٚؾـً ىيَبـادق ٙا خالفٜـات اىـيت ػبـب ٍساعاتٖـا          

باىفعـً ٍبضطـ٠ "ذنٍٚـ٠ دبـٝ اىرمٜـ٠" ٍطيـع       أاْا٣ اضتخداِ اىرما٣ االؾطْاعٝ، ٙفاٍت 

ٕتَاِ اؾطْاعٝ"، ٙفد ذ ٜت بادق ٙإزغادات أخالفٜات اىرما٣ االاىعاِ ازبازٞ بإؾداز "ٍب

تفال ٙاضع اىْطال ٙتب  ضتَساز بٖدف اىتٚؾً الامب ، مَا ػبسٞ تْقٜرٖا ٙذبطْٜٖا ب

االؾطْاعٝ ىٜظ يف دبـٝ  ضٜاضات ٍتفك عيٜٖا ىدعُ ٙمتن  االضتخداِ ا خالفٝ ىيرما٣ 

فرطــب، بــً يف اىعــامل أ ــع. مَــا أٔ "دبــٝ اىرمٜــ٠" فاٍــت بتػــنًٜ صبيــظ إضتػــازٞ ىـــ   

"ٍبــادق ٙإزغــادات أخالفٜــات اىــرما٣ االؾــطْاعٝ"، ٛقــِٚ بعقــد ىقــا٣ات ىيتباذــل ٙاىْقــاؽ  

ٜاضات فابي٠ ىيتطبٜك ؾطْاعٝ ٙٙقع ضٙاىتراٙز ٙتبادٌ املعسف٠ ٙاشبربات ذٌٚ اىرما٣ اال

 .ٙتعصٛص فسف تبْٜٖا سبيٌٚ اىرما٣ االؾطْاعٝ ،قا٣ باشبدٍات اسبن٠ٍٜٚزتىال

عٓ أٌٙ طبترب عاملٝ ٍٓ ّٚعٗ  2019أعيْت دٙى٠ اإلٍازات اىعسب٠ٜ املتردٟ ٍطيع عاِ مَا 

ٚزٟ اىؿـْاع٠ٜ اىسابعـ٠، ذٜـل    ىؿٜا ٠ تػسٛعات قابط٠ ىتقْٜات اىـرما٣ االؾـطْاعٝ ٙاىثـ   

َُٜ املطـتقبً بػـنً اضـتبافٝ، ٍٙـٓ خـالٌ ب٥ٜـ٠       ٛعد طبترب اىتػسٛعات أمـرب طبتـرب ىتؿـ   

دبسٛب٠ٜ آ٠ٍْ ٍٙتناٍي٠ ىدزاض٠ ٙدبسب٠ اىتػسٛعات اشباؾ٠ بتقْٜات املطتقبً، ماىرما٣ 

                                        
 ثرخ  ره  اءسرعِ ضترى    ٌ إط  اذرتاجًصًُ اإلث  اد ءلالص ْ اي     ٌب وثس  ٌ اءلوءُ ءلحعى  إىل ثلٍا اصًُ ُجعق  اءح مًُ املسحلاثُ لشً   املسرحقةل   وف 4

ُ   إلد ر   اءرالص ْ اي ر    ٌ يف ثو    جقليال  لث د ظيىثًُ ءلم اشع   رب اءق ىاد اءالصًُب وُج ىض  ظيىثُ دبٌ صرالء  مة ًثر  ثحي ثًلر      .  رل ق ر ا اءشر ط
ًًر  اءشر طٌ اء وبرىد ءحقرليال  رلد        2232حبلى  اءع ى  % ثخ قىّ اءش ط25ُءلى ى  ب سةُ  ش   اءش طُ اوءً  إىل  وجسعِ إث  َ دبٌ ب وجسحنلى ور طُ دبرٌ ظ ء

  رل ثرع ور طُ دبرٌ ء لرت املسر  لَ لو       ثخ ارتلث د اءش طًُب وصالء  اءقً ى برلو  امل ورل اءسرً ظٌب وباثير ا لٍ ورنك اذرحنلاى اءشر طٌ اوءرٌ صراداَ ءلحو         
ب صمىظرل شليرل يةلرو طىءرن     2207ولد لخ دبٌ لو  و طٌ  وبىد إىل ارتلثُ ث حجل اءع ى ب   .اإلبهغ  خ ادت آال لو جقليال اءشي وّ لو اإلديْ ب لقىا   خ بعل

ثقر طع اءوًرليى ثة ور ًَ  وبرلل اءشر طٌ اء وبرىد  ملرن يف دو ير د          صلوب ويحمحرع ب ءقرل َ  لرِ اءحعر ج  لرِ اءىشرىه ويسرح ًع إ ذر           022ذالب ووكمن ظىاءٌ 0 065
ءحسرًري املعر ثهد  رخ بعرلب يف إطر   اذررتاجًصًحم  اء اثًرُ يظرحه  ث صرز           ثش وا اءة ظز اءق مىمٌ اءالصٌ ولطلقخ اإلث  اد يف فرباي /وة ر امل يٌبب اءشىا ا

 ْ اي ر    ٌ واءحعرى  اءي ثرل إىل جرىاط اصرٌ ءحقرليال ارترلث د اذتيىثًرُ وجسرًري ثعر ثهد           ثحقلى  لِ ثسرحىّ امل  قرُ اءع بًرُ واءعر جم يف زتر يد اءرالص      
 ًً ث صز اءحمًرز اء وبىجًلحقرليال ظلرى  آءًرُ  قمًرُ ثةحير َ ب ذرحنلاى         ولطلقخ اإلث  ادب يف فرباي /وة ر امل يٌبب وإءا ْ املع ثهد اءى قًُ ب ءحل يض امل اشع  آء

 وبىًجر  يعملرىا  لرِ جسرًري آيج املعر ثهد يف ق ر ا ايججر يد ءحعسر  الداْ وجرىفري اءىقرخ وادتمرل وايذرحا  ْ  رخ               72خ  ره   جق ً د اءرالص ْ اي ر    ٌ ثر   
 وبىًجرر   76ثررخ ثق هرر  لبررىظكب امل صررز بحوعًررل  مررل ذررحُ  وبىجرر د صم ظلررُ لوىلب ءح يرر  ل اءعررلد ويجررل اوا إىل      ورر صُ اججرر يد املعرر ثهد اءى قًررُ  ودورر خ 

ًً  ثح ى  .لءل ثع ثلُ رتلثُ املحع ثل  يف ث اصز اءش صُ 745ً ا ُيسًض وا ااج
ا حمررر د ث ررر هض ءحعلرررًال جق ًررر د و ىا كثًررر د اءرررالص ْ اي ررر    ٌ يف ثلا ذرررم ب يف ست وءرررُ ءهذرررحرم   يف ب ررر ْ لشًررر   ثرررخ املرررىاط        وجعحرررزى اإلثررر  اد لي ًيررر ب

لرِ جىظًرل شت ش جمر  بيور َْ يف شتحلرل زتر يد اءعمرلب تر   رلى جرىط  اءحق ًرُ املحقلثرُ  وجعرزك              املحنجج  يف جق ًر د اءرالص ْ اي ر    ٌب واءقر د يخ      
لا لرُ يف ورحِ ث ر ظٌ    املة د َ جىشن ثع هل اءحعلًال املم  واءحق  اء اثرٌ ءحقرليال ث ر هض جعلًمًرُ ج صرز  لرِ اءعلرىى الذ ذرًُ يف زتر   اءحق ًرُ وج ةًق جمر  اء           

   .ا و د   ملًُ جح يمخ ستحىي جم  مجًع ثسحصلاد اءعلىى واملع  ج واءح ةًق د اذتليرُاذتً َ اءعج يُب وفًق  ملى
ٌ    ب2202ث لررع ث يى/ليرر      ورر صُ لبررىظك ء  ررهى   وءلمرر َ الوىل يف اءعرر جمف وظوررخ   مرر ط  ب ءلاررُ اءع بًررُ ب ذررحنلاى جق ًرر د اءررالص ْ       ثرراليع اصرر ْ ا رر    

 .اءع بًُ واإلصتلًزيُب  لِ شتحلل ق ىاد وةيُ لبىظكب ثع اءرتصًز  لِ جع بري اءىشن وجو  ل املهثهلاي     ٌب ءًقلى اء ش اد اإل ة  يُ ب ءلاح  
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االؾطْاعٝ ٙاىتْقً اىـرمٝ ذاتـٝ اىقٜـادٟ، ٙ  ٕـا، ٙىـٗ ٍْؿـ٠ ىيتعـاٙٔ ٍـع ٍبضطـ٠ دبـٝ           

اد٠ٛ ٙا ي٠ٜ ٙاشباؾ٠ ىيَطتقبً دبَع ب  اىعاٍي  يف اىقطاع اىتػسٛعٝ يف ازبٖات االذب

 .ملساجع٠ اىتػسٛعات ٙافشاع ازبدٛد ٍْٖا

ــُٜ اىعــاىل   ٙفــ١ ٍؿــس  ــس اىتعي ــٗ  أمــد ٙشٛ اىــرما٣ االؾــطْاع١   باــاز االٕتَــاِ  فــ١ إأّ

عيـ١ ٕـاٍؼ ٍػـازمتٗ فـ١      ا٠ْٜ املؿـس٠ٛ ىيـرما٣ االؾـطْاعٝ،   االضشاتٜح٠ٜ اىٚٙعسو 

ــُٜ ا    ــر٢ تْ َــٗ ٙشازٟ اىتعي ــدٙىل اى ــبمتس اى ــات امل ٔ  فعاىٜ ــٚا ــ٠ اىؿــ  اىػــعب٠ٜ بعْ  :َٖٚزٛ

مـد  ، أٙذن٠ٍٚ بيدٛـ٠ بنـ     "اىرما٣ االؾطْاعٝ ٙاىتعيُٜ" باىتعاٙٔ ٍع ٍْ ٠َ اىّٜٚطنٚ

أّٗ جاز بْا٣ اىب٠ْٜ اىترت٠ٜ اىالش٠ٍ الضتكاف٠ ٙدعُ اىػسمات اىْاغ٠٥ ف١ صباٌ اىـرما٣  

ىيت  نْٖا تقدُٛ االؾطْاعٝ، ٙإّػا٣ ّ اِ ٍتناًٍ ىبد٣ اىتػغًٜ ٛػًَ ا فساد ٙاملبضطات ا

اىدعُ اىف  ٙاملاىٝ، ٙبسّاٍخ ذبفٜصٞ ملطتثَسٞ اىرما٣ االؾطْاعٝ خالٌ اىعقٚد اىقاد٠ٍ، 

  ٝ ضـٜتُ تطـٚٛس إاـاز فـا١ّّٚ ذـٌٚ أخالفٜـات       ، ٙاىشمٜص عي١ ذاقْات اىـرما٣ االؾـطْاع

 ٍبمد ا قسٙزٟ إعداد ضٜاضتْا ٙب٥ٜتْا اىتْ ٠َٜٜ ،اىرما٣ االؾطْاعٝ ٙاىيٚا٤ح ٙاالضتدا٠ٍ

 .ىترقٜك اىتْافط٠ٜ اىعامل٠ٜ ف١ صباٌ اىترٌٚ اىسف١َ

 Ethics of Artificial Intelligence  صطناعيأخالقيات الذكاء اال ◙

أخالفٜــات  »أخالفٜــات اىــرما٣ االؾــطْاعٝ فــسع ٍعاؾــس داخــً ربؿـــ        ٔ ٙاىٚافــع أ 

ٓ ٙ، «اىتقاّـــ٠ ــ ــص٣ ٍـ ــٝ جـ ــا ٕـ ــات اىتنْٚىٚجٜـ ــاىسٙبٚت اشباؾـــ٠ أخالفٜـ ــصٟ بـ ــرما٣  ٙأجٖـ اىـ

ربــتـ باملطــا٤ً ا خالفٜــ٠ املستبطــ٠ باىسٙبٚتــات ٙأطــاه اىــرما٣    ٢، ا خــس االؾــطْاعٝ

 االؾطْاعٝ املختيف٠.

ب  اىفسد املطتخدِ  أخالفٜات اىتعاًٍ ٍع ٙضا٤ً تق٠ْٜ املعيٍٚات ٙاالتؿاالت فد تنٚٔٙ

ىيتنْٚىٚجٜــا ّٙفطــٗ، ٙفــد تنــٚٔ بْٜــٗ ٙبــ  ا خــسٛٓ، ٕــرا باإلقــاف٠ إىل أخالفٜــات بــ           

ــصٟ     امل ــ١ ضـــال٠ٍ ا جٖـ ــًَ اسبـــسف عيـ ــيت تػـ ــا، ٙاىـ ــ٠ ىيتنْٚىٚجٜـ ــات املادٛـ ــتخدِ ٙاملنّٚـ طـ

 .ٙضبتٚٛاتٖا ٍٓ اىتنط  ٙاإلتالف

عي١ دزاض٠ ٙجٖ  ٍستبط  ف١ اىغاىب أخالفٜات اىرما٣ االؾطْاعٝ تقِٚ ٔ ٙىرىه فإ

س ٕـٚ عالفـ٠   باىق٠َٜ ا خالف٠ٜ املتعيق٠ بٖرا اراٌ: ا ٌٙ ٕٚ عالف٠ ا ىـ٠ باإلّطـأ، ٙا خـ   

ٖٛتُ اىٚجٗ ا ٌٙ، أٞ عالف٠ ا ى٠ باإلّطأ، باىطباٌ عـٓ اىطـسل اىـيت    ، ذٜل اإلّطأ با ى٠

 نٓ أٔ تنـٚٔ ا الت بٚاضـطتٖا ّافع٠/قـازٟ ىيبػـس، ٕٙـً ضـتَيه اىسٙبٚتـات، أٙ ػبـب أٔ         

ِّ ـــمتيـــه، ٍْطقً ـــ ــٗ   ا أخالف ــا اىطـــيٚو ا خالفـــٝ اىـــرٞ ْٛبغـــٝ أٔ تتبعـ ات ٙيف ٕـــر٘ اسباىـــ٠ ٍـ

ٕـرا   ٞسٙبٚتاتت ٙمٜف  نٓ اضتخداِ ا الت يف إٛرا٣ اىبػـست ٍٙـا اىطـسل املَنْـ٠ ىتفـاد     اى

 ٍْٙفعتُٖتاشبطست ٙاىعنظ، مٜف  نٓ اضتخداٍُٖ يف خد٠ٍ اىبػس 

، ٙأخالفٜات ا ى٠، أخالفٜات اىسٙبٚت ٍا تْقطُ أخالفٜات اىرما٣ االؾطْاعٝ إىل عادٟ

تؿـْٜعُٖ،  ٙخالفٜات اىسٙبٚت، تػ  إىل ا خالفٜـات اىـيت ٛتبعٖـا اىبػـس عْـد تؿـََُٜٖ،       هف

ْـ١ بنٜفٜـ٠   ٙتع ،اضتخداٍُٖ ٍٙعـازبتُٖ ىيسٙبـٚت ٙأجٖـصٟ اىـرما٣ االؾـطْاعٝ ا خـس٢      ٙ

االضــتخداِ ا تَــً  جٖــصٟ اىــرما٣ االؾــطْاعٝ ىإلقــساز باىبػــس ٙمٜفٜــ٠ اضــتخداٍُٖ  

 .ا تًَ إلفادٟ اىبػس

يف ذ  ْٛؿبُّ إتَاِ اىٚجٗ ا خس ٍٓ أخالفٜات اىرما٣ االؾطْاعٝ، أٞ ازباّب امَلعْنٝ 

ٍمعْنٝ بهض٥ي٠ أت، أٞ  ٍٓ أجيٖا ُتطتخدمِ ا البعالف٠ اإلّطأ با ى٠، باىنٜف٠ٜ ٙاىغا٠ٛ اىيت  ّٗ

https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%84%D8%A9&action=edit&redlink=1
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ٍٓ فبًٜ: مٜف ٛؿَُ اإلّطأ ا ى٠ت ٙمٜـف ٛبْٜٖـات مٜـف ٛتعاٍـً ٍعٖـات ٙا ٕـُ، فـُٜ        

 .ٛطتخدٍٖات ًٕٙ تٚجد ىآلى٠ ذقٚل مَا أٔ اا ٙاجباتت

ٚاّ  أخالفٜـــ٠ ىيسٙبٚتـــات تـــْ ُ ذقٚفٖـــا فـــ ٙقـــع إٛـــصاو أش ـــٚفٙفـــ١ ٕـــرا االاـــاز 

تؿبح عالف٠ اإلّطأ با ى٠، ٙا ى٠ باإلّطأ،  ٙٙاجباتٖا، ٙمرىه ذبدد ا ضاع اىرٞ عيٜٗ

اّ  تبضظ  خالفٜات اىسٙبٚت فٚقع االا٠ فٚ يف تْا ُ، بعٜدٟ عٓ أٞ أخطاز أٙ ٍػنالت،

ٍمخ اىرما٣ االؾطْاعٝ ٙفقً  رٞاى  :ٕٙر٘ اىقٚاّ  ٕٝ ا اا،ْٛبغٝ بْا ٘، مٝ ٛرب

 إٛرا٣ بػسٞ أٙ اىطنٚت عَا فد ٛطبب أذ٢ ىٗ ىيسٙبٚت ال ػبٚش. 
 إااع٠ أٙاٍس اىبػس إال إذا تعازقت ٍع اىقاّٚٔ ا ٌٙ اىسٙبٚت ػبب عي١. 
 ا اف ٠ عي١ بقا٤ٗ إذا مل ٛتعازو ذىه ٍع اىقاّّٚ  ا ٌٙ ٙاىثاّٝ اىسٙبٚت ػبب عي١. 

ٝ     ّٗ ٙاىٚافع أ يـرما٣  ى ذاملا ّبدأ اىتفن  خبؿٚف اإلاـاز اىقَٜـٝ ا خالفـٝ اىـرٞ ْٛبغـ

ا أخالفِّا ٍا، ا ىٗ، ىتعًَ ٍٓ خالىٗ، ٙامتطابٖا ٍْطقً اىسٙبٚتات ٙفقً االؾطْاعٝ تبْٜٗ، ٙبْا٣ 

 .ت ٖس ْٕا ٍػني٠ أخس٢ يف  ا٠ٛ ا ٠َٜٕ، تتعيك مبٚقٚع ا خالل ّفطٗ ٙفيطفتٖا

ا ىَْــٚذد أخالفــٝ بعْٜــٗ، فــهٞ طــٚذد  فــإذا مــأ عيــ١ اىــرما٣ االؾــطْاعٝ اىعَــً ٙفقً ــ 

باختالف اىثقافات ٙاىػعٚق ٙا دٛأ، بً ذت١  إٔ اىَْاذد ٙاىقُٜ ا خالف٠ٜ ربتيف ضٜنٚٔت

داخــً اىػــعب اىٚاذــد زمبــا ربتيــف ٍــٓ شٍــٓ إىل آخــس، ٍٙــٓ صبَٚعــ٠ إىل أخــس٢، ّإٜــه       

 .باختالفٖا ب  ا فساد أّفطُٖ

فإذا ماّت ٕر٘ ا خـ ٟ   ، ٕرا ٍا  ٜص اىق٠َٜ ا خالف٠ٜ عٓ اىق٠َٜ املعسف٠ٜ أٙ اىعي٠َٜ

أٍـا ا خـالل، فسمبـا تنـٚٔ      ،«ٍٚقـٚع٠ٜ »ٔ ٕـرا ػبعيـٖا ٍعسفـ٠    تطتْد إىل اىٚافع املباغـس، فـإ  

ّطب٠ٜ ٙ   ٍطتْدٟ إىل ذقا٤ك ٍٚقٚع٠ٜ، ٙاىدىًٜ عي١ ذىـه اخـتالف اىبػـس فَٜـا بٜـُْٖ،      

ٙاختالف فالضف٠ ا خالل يف ز ٛتُٖ ىيؿٚاق ٙاشبطه. يف ٕر٘ اسباى٠، أٞ طٚذد أٙ ّ س٠ٛ 

 ت ٖاأخالف٠ٜ ػبب بسصب٠ اىرما٣ االؾطْاعٝ عي١ أضاض

فدٍت فيطف٠ ا خالل عدد ا ٍٓ اىْ سٛات اىيت ٍٓ املَنٓ أٔ ٛطتفٜد ٍْٖـا اىـرما٣   ىقد 

َا بْٜٖا، فيدْٛا اىٚاجب ا خالفٝ اىناّطٝ ىنْٖا ّ سٛات ربتيف ٙتتعازو فٜ ،االؾطْاعٝ

ٌ     أاىرٞ ٛس٢ اىطيٚو ا خالفـٝ اشبٜرـس  اٛـ٠ يف ذاتـٗ، أٞ       ،ٔ اىغاٛـ٠ ال تـربز اىٚضـٜي٠ بـهٞ ذـا

 ٛس٢ أٔ اىغا٠ٛ تربز اىٚضٜي٠، اىناّط٠ٜ، ظبد املرٕب اىْفعٝ ٍثالْقٜا ٍٓ ا خالل ٙعي١ اى

 .ٙأٔ املْفع٠ اىْادب٠ عٓ فعً ٍا تؿيح ٍعٜاز ا ىيرنُ بهخالف٠ٜ ٕرا اىفعً ٍٓ عدٍٗ

فإذا مْا ّٚاجٗ ٍػـني٠ مبػـس يف مثـسٟ اىَْـاذد ٙاىْ سٛـات ا خالفٜـ٠ ٙعـدِ اتفافْـا         

يُ ف ،ت«أخالف٠ٜ»ٜف ػبب ؾْاع٠ اىسٙبٚتات بطسٛق٠ دبعيٖا عي١ أذناِ أخالف٠ٜ فااع٠، فن

، ىنٓ اىرما٣ االؾطْاعٝ، ٛفاج٥ْا يف مً اىرباٍخ ٍٞٙطٚز ب  اىفالضف٠بعد ْٛتٗ اسبٚاز 

  .ِٛٚ ادٛد، إّٗ  ك١ خبط١ ٍدٕػ٠

ٍُتحـإي  ٍـا ْٛطـٚٞ عيٜـٗ     تطبٜك ٙإٔ إفداٍْا عي١  تطٚٛس ّ ُ "اىرما٣ االؾطْاعٝ" 

يف بعا ا ذٜأ، زمبا ضـٜردّٙا ىيػـعٚز باىْـدِ عيـ١ اىطسٛقـ٠ اىـيت فـد         ا ٍس ٍٓ طبااس

ٌِ ٍا ٍٓ ٕر٘ ا ّ ٠َ، ٙمرىه ذٜـاٌ عـدِ إفطـاع ارـاٌ بػـنً ٙاقـح ىنـٝ         ٛتطٚز بٖا ّ ا

 .ُٛٚقع اىبعد ا خالفٝ ٍٚقع االعتباز يف ٕرا اىؿدد
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فسل عًَ ٍٓ  ٍس اىر٢ ٛطتٚجب قسٙزٟ أٔ ّبدأ ٍٓ ا ٔ ٙفبً فٚات ا ٙأ، يف تػنًٜا 

ملْافػـ٠ اىترـدٛات ٙا ٙىٚٛـات ا خالفٜـ٠      ;اٌ أخالفٜـات اىعيـُ ٙاىتنْٚىٚجٜـا   اشبربا٣ يف صبـ 

اىقا٠ّّٜٚ املتعيق٠ باىرما٣ االؾطْاعٝ ٙتطٚزاتٗ، ٙتطٚٛس ا اس ا خالف٠ٜ ٙاىقا٠ّّٜٚ اىيت 

ّ َـ٠  تكب  ٙتْ ُ عًَ أّ ٠َ تطبٜقات اىرما٣ االؾطْاعٝ، ٙتكـَٓ أٔ تنـٚٔ تيـه ا    

ىتطبٜقــات فابيــ٠ ىيتفطــ  ٙآٍْــ٠ ٙعادىــ٠، مبــا ٛكــَٓ اىثقــ٠ يف مٜفٜــ٠ االضــتفادٟ ٍْٖــا    ٙا

  تقْْٜٖا ٙتطٚٛسٕا ٙاضتخداٍٖا ىسفا٠ٜٕ اىبػس٠ٛ ٙذً ٍػنالتٖا.

خالفــ١ الضــتخداِ تقْٜــات اىــرما٣ أىل ٍٜثــال إَٕٜــ٠ ٙذاجــ٠ اىبػــس٠ٛ أت١ هتــْٕــا ٍٙــٓ 

ٙ ٍـا ٛطيـك عيٜـٗ    ، أاـاز اىطـيب٠ٜ اـا   تطبٜقاتٖا ف١ ذٜاتْا ٙاسبـد ٍـٓ ا   االؾطْاع١ ىتْ ُٜ 

 خالفٜات ٙفقٗ اىرما٣ االؾطْاع١". أ"

ىساذ٠ اىبػس٠ٛ ٙزفا٠ٜٕ قسٙزٞ ٙتطٚٛسٕا اىرما٣ االؾطْاعٝ تطبٜقات االٕتَاِ بٔ إ

ــا٤ضــتَساز زخاا ــادٞ املخــااس   ٖ ــٓ تف ــدات ، ٙىن ــادٟ االعتَــاد عيٜٖــ   ٙاىتٖدٛ ا، اىْا ــ٠ عــٓ شٛ

ـــ  آىٜـــ٠ تْ َٜٜـــ٠ ٙأخالفٜــ٠ ذبنـــُ عَـــً اىـــرما٣  ًا، ٙذىـــه ٍـــٓ خــالٌ إّػـــا٣  قــسٙزٞ أٛك 

ٍٓ ًا، ٙذبدد ٙظا٤فٗ ٍٖٙاٍٗ، ٙذىه ٙتفادٞ ضيبٜاتٗ أٛك ، االؾطْاعٝ، تطاعد عي١ تطٚٛس٘

تكــَٓ اسبفــاظ عيــ١ ذقــٚل اىبػــس ا ضاضــ٠ٜ، ٍــع   اّّٜٚــ٠فخالفٜــ٠ ٙأاــس أؾــٜا ٠  خــالٌ 

ٍٚـ٠ فَٜٜـ٠   تػحٜع االبتناز يف صبـاٌ اىـرما٣ االؾـطْاعٝ اىؿـدٛك ىإلّطـأ، ٙٙقـع ٍْ       

 .ذبنُ اىعالف٠ بَْٜٖا يف عؿس فد تتفٚل فٜٗ ا ى٠ عي١ اإلّطأ

ت اىـرما٣  ؾبرت ف١ ظً اىفحـٟٚ بـ  مٜفٜـ٠ اضـتخداٍْا اىفعيـ١ ىتقْٜـا      إٔ اىبػس٠ٛ أ

اىقكاٛا ا خالف٠ٜ  ىل اىبد٣ ف١إجيٗ ، ف١ ذاج٠ االؾطْاع١ ٙب  ٍا ػبب أٔ ٛطتخدِ ٍٓ أ

ىتطبٜقات اىرما٣ االؾطْاع١ ٠ ٙاىتداعٜات ارتَع٠ٜ خالف٠ٜ ٙاىقاّّٜٚبتردٛد اىقكاٛا ا 

ٟ   ٍْاضـب ٛطـاعد فـ١ ذبقٜـك ازبٚاّـب اإل     دازٟ طبااسٕا بػـنً  بٖدف إ ، ػبابٜـ٠ ٕٙـ١ عدٛـد

ٔ  ٙتطــٚٛس ضٜاضــات ٙإ  ــ٠ ىكــَا ــ١ ارتَــع    دازٟ ٙتْ ــُٜ بطسٛقــ٠ ذمٜ ــاىْفع عي أٔ ٛعــٚد ب

ٛٚجـد  ْٜـ٠ ضـ٠٥ٜ.. بـً    ال ٙجـٚد ىتق فـ "فساد٘ ٙؼبـافظ عيـ١ اىقـُٜ االخالفٜـ٠ ٙارتَعٜـ٠،      ٙأ

 ."ٍطتخدٍٚٔ ض٥ٜٚٔ

 املزاجع  ◙
  ٍتاع عي١ .خالفٜات اىرما٣ االؾطْاع١ : ٍٚضٚع٠ ٍعسف٠أ

https://www.marefa.org/%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A%

D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1_%D8

%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A 

 ٍتاع عي١  .ؾطْاعٝ يف اىتعيُٜتطبٜقات اىرما٣ االإضتخداٍات ٙ:   اسبٜازٞ أ إ

https://www.mah6at.net/%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D8%A7%

D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1-

%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%

8A-%D9%81%D9%8A-

%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85/ 

 ٍتاع عي١ .تقْٜات اىرما٣ االؾطْاعٝ: ازبٚاّب ا خالف٠ٜ أخطس ذبدٛات املطتقبً:  بساٛأ ىٚفن 

http://www.bbc.com/arabic/vert-fut-39259649 

عدد   46538اىعدد  138اىط٠ْ  -ٕساِ جسٛدٟ ا  –تنْٚىٚجٜا املعيٍٚات  خالل ف١ عؿساىْاؾس : ا  عبد اٌ 

 . 2014ٍاٛٚ  7ٕــ  1435ٍٓ زجب   8 ا زبعا٣

https://www.marefa.org/%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A
https://www.marefa.org/%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A
https://www.marefa.org/%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A
https://www.mah6at.net/%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85/
https://www.mah6at.net/%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85/
https://www.mah6at.net/%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85/
https://www.mah6at.net/%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85/
https://www.mah6at.net/%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85/
http://www.bbc.com/arabic/vert-fut-39259649
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 : ٔ ٌ عي١ اىدٕػا ٌ اىتعيُٜىل تٚظٜفٖا إٟ اىتنْٚىٚجٜا املستقب٠ ٙذاجتْا إّشّت ا غٜا٣: اٚز  ا جسٛدٟ  - ف١ صبا

  ٍتاع عي١ 2019بسًٛ أ 3عدد  -بداع اىعسق إ

http://ebdaelarab.com/2019/04/03/%d8%a5%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%

aa- 

 ٍتاع عي١ ّطا٠ّٜطْاع١ ٍٙطتقبً اإلاىرما٣ االؾ اٌ عي١ اىدٕػأ : 

https://www.almasriaelasrya.com/2019/05/blog-

post_945.html?m=1&fbclid=IwAR1tRjNy3sOS1c9MwTSC5sVEPagO9_pPFIfad2UMW

Xa0MgbVzEQzrQup3JM 

 International -اراالت، اىتردٛات  املربزات، : اىتعيُٜ يف غٜا٣ا  ّشّتإ  اٌ عي١ اىدٕػأ : تٚظٜف

Journal of research in Educational Sciences. (IJRES ِٚاري٠ اىدٙى٠ٜ ىيبرٚث يف اىعي )

 .2019ٛٚىٜٚ  -اىعدد اىثاىل  -اريد اىثاّٝ  -اىشب٠ٛٚ 

 ٍتاع عي١ اىرما٣ االؾطْاعٝخالف١ ىتطبٜقات أىل ٍٜثال إذاجتْا   اٌ عي١ اىدٕػأ :

https://www.almasriaelasrya.com/2019/05/blog-post_898.html 

بداع إٟ ىثٚزٟ اىؿْاع٠ٜ اىسابع٠ ت جسٛد اٌ عي١ اىدٕػأ : ًٕ ٍبضطاتْا اىتعي٠َٜٜ ٍٖٜهٟ ىيتعاًٍ ٍع ٍتطيبات ا

 http://ebdaelarab.com/2019/04/07/%D9%87%D9%84  ٍتاع عي١  2019بسًٛ أ 7اىعسق عدد 

ٙزف٠  اىتعيُٜخالفٜات ٠ٍْٖ أبعاد يف ظً تنْٚىٚجٜا اىتنْٚىٚجٜا االا٠ٜ ا خالفٜات اىأفُٜ ٙخاىد ضبَد فسجٚٔ : 

ملسمص تطٚٛس اىتعيُٜ  )اىعسبٝ اسبادٞ عػس(  ػسع عًَ ٍقد٠ٍ ىيَبمتس اىقٍٚٝ اىطْٚٞ اىتاضع 

ش٠ٍ اىقُٜ أ":اىتعيُٜ ازباٍعٝ اىعسبٝ ٙ باىتعاٙٔ ٍع ٍسمص اىتعيُٜ املفتٚع ااٍع٠ ع  مشظ  ازباٍعٝ

 .2015/ ضبتَرب 17-16زبعا٣ ٙاشبَٜظ ٙذىه ٍٛٚٝ ا   يف عامل بال ذدٙد

ًٕ ضْتقبً اىسٙبٚتات بْْٜا يف ارتَع ٍٙا ٕٝ  أخالفٜات اىرما٣ االؾطْاعٝ ٙاىدٙز اإلٍازاتٝ:  خيًٜ أبٚ فٚزٟ

 ٍتاع عي١  آااز ذىه عي١ اىقُٜ ٙاىعالفات اإلّطا٠ّٜت

https://middle-east-

online.com/%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8

%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1-

%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%

8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1-

%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9

%8A 

: أخالفٜات اىرما٣ االؾطْاعٝ.. ًٕ اا ٍنأ يف جاٍعاتْات تهضٜظ أفطاِ ىيرما٣ االؾطْاعٝ يف  خيًٜ أبٚ فٚزٟ

 ٍتاع عي١.ازباٍعات اىعسب٠ٜ ال ٛنفٝ

https://middle-east-

online.com/%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8

%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1-

%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%

8A-%D9%87%D9%84-%D9%84%D9%87%D8%A7-

%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-

%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8

%9 

 ٍتاع عي١  اإلّطا٠ّٜ ٙاالجتَاع٠ٜ يف اىرما٣ االؾطْاعٝتٍٓ دٙز ىيعيِٚ :  خيًٜ أبٚ فٚزٟ

https://middle-east-online.com/%D9%87%D9%84-%D9%85%D9%86-

%D8%AF%D9%88%D8%B1-

%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-

%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%    

: ًٕ ىدْٛا خربا٣ يف أخالفٜات اىرما٣ االؾطْاعٝت ٛنتطب اىرما٣ االؾطْاعٝ أخالفٜاتٗ  خيًٜ أبٚ فٚزٟ

 اؾ٠، فنٜف ضْٚجٖٖا ّٙترنُ بٖات ٍتاع عي١اشب

https://www.almasriaelasrya.com/2019/05/blog-post_945.html?m=1&fbclid=IwAR1tRjNy3sOS1c9MwTSC5sVEPagO9_pPFIfad2UMWXa0MgbVzEQzrQup3JM
https://www.almasriaelasrya.com/2019/05/blog-post_945.html?m=1&fbclid=IwAR1tRjNy3sOS1c9MwTSC5sVEPagO9_pPFIfad2UMWXa0MgbVzEQzrQup3JM
https://www.almasriaelasrya.com/2019/05/blog-post_945.html?m=1&fbclid=IwAR1tRjNy3sOS1c9MwTSC5sVEPagO9_pPFIfad2UMWXa0MgbVzEQzrQup3JM
https://www.almasriaelasrya.com/2019/05/blog-post_898.html
http://kenanaonline.com/users/khaledfargoun/posts/826525
https://middle-east-online.com/%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A
https://middle-east-online.com/%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A
https://middle-east-online.com/%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A
https://middle-east-online.com/%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A
https://middle-east-online.com/%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A
https://middle-east-online.com/%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A
https://middle-east-online.com/%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A
https://middle-east-online.com/%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%87%D9%84-%D9%84%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%9F
https://middle-east-online.com/%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%87%D9%84-%D9%84%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%9F
https://middle-east-online.com/%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%87%D9%84-%D9%84%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%9F
https://middle-east-online.com/%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%87%D9%84-%D9%84%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%9F
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22 

رال العدد و                                              عاش  ولي   2019 ي 

ي   :
 
روي لكي  ع الإ 

 
 http://aae2018.org الموق

https://middle-east-online.com/%D9%87%D9%84-

%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7-

%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-

%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-

%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1-

%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%

8A%D8%9F 

 ٍتاع عي٣١ االؾطْاع١ اخالفٜات اىرمأزغادات إدب١ اىرم٠ٜ : ٍباد٣٢ ٙ

https://mostaqbal.ae/%D8%AF%D8%A8%D9%8A-

%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D9%8A%D8%A9-

%D8%AA%D8%B7%D9%84%D9%82-

%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A6-

%D9%88%D8%A5%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-

%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A/ 

 :  ز ٢ ٙأفناز أخالفٜات اضتخداِ اىرما٣ االؾطْاعٝ ٍتاع عي١ زاغد بػ 

http://www.alkhaleej.ae/studiesandopinions/page/57165d9a-9fb0-4045-b1ba-

aa2c9d083300 

 ٍتاع عي١  أخالفٜات عامل اىتق٠ْٜ يف عؿس اىثٚزٟ اىؿْاع٠ٜ اىسابع٠ضعاد عي١ اىطقاف : 

https://www.alfaisal-scientific.com/?p=3069 

 ٍتاع عي١ ىقسا٣ٟ اىفيطف٠ٜ ىيرما٣ االؾطْاعٝ: اضٜد اىٚمًٜ

http://alketaba.com/ االصطناعي-لذكاءل-الفلسفية-القراءة  

ٍسمص  -دزضات اضشاتٜح٠ٜ  -: دزاضات ذبدٛات عؿس اىسٙبٚتات ٙأخالفٜاتٗ  ؾفات ضال٠ٍ، خيًٜ أبٚ فٚزٟ

 .2014 –ٍازات اإل –بٚظب١ أ – اإلٍازات ىيدزاضات ٙاىبرٚث اإلضشاتٜح٠ٜ

ٍتاع  ذقٚل اىسٙبٚت ٙأخالفٜاتٗ: أضباق ىيخٚف ٍٓ اىرما٣ االؾطْاعٝ  خرّا اىتنْٚىٚجٜاتإىل أٛٓ ته فاد٢ ذْا :

 عي١

https://manshoor.com/life/artificial-intelligence-morality/  

 ٍتاع عي١ ّطع١ ىتطٚٛس إااز فا١ّّٚ ذٌٚ أخالفٜات اىرما٣ االؾطْاعٝ ٙشٛس اىتعيُٜ اىعاىٝ:فسٛدٟ ضبَٚد : 

https://www.newsgateeg.com/press/10129/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-

%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85- 

 ٍتاع عي١ ٛالف ذط إتس ٠:  ٍا ؼبتاد ا افاٌ تعيَٗ ذبت ٠َْٜٕ اىرما٣ االؾطْاعٝ: ماٍٝ زٙضٚ

https://www.iqtp.org/?p=16027 

 ٕساِ ٍتاع عي١جسٛدٟ ا  2018-7-14عدد  تعيُٜ ا افاٌ ف١ عؿس اىرما٣ االؾطْاع١صبي٠ ىغ٠ اىعؿس : 

http://aitmag.ahram.org.eg/News/96402.aspx 

ضبَد عبد اى إس :   ًٕ ٛطتطٜع اىعامل ؾٜا ٠ تػسٛعات ٍٙباد٣٢ اخالف٠ٜ ذبنُ تقْٜات اىرما٣ االؾطْاع١ ت   

 ٍتاع عي١

https://arabradio.us/articls/%D9%86%D8%AD%D9%88-

%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A6-

%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-

%D9%84%D8%B6%D8%A8%D8%B7-%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%83-

%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA-

%D8%A7%D9%84%D8%B0/ 

ٕساِ ٕساِ اىعسب١ ٍبضط٠ ا جسٛدٟ ا  - اىرما٣ االؾطْاعٝ ٙاسباج٠ إىل تػسٛعات قابط٠ضبَد عبد اى إس : 

 . 2019فرباٛس  20عدد  -اىقإسٟ   -

املؿسٞ ىيفنس >املسمص  ىتطبٜقات اىعطنس٠ٛ ىيرما٣ االؾطْاعٝ: آفال جدٛدٟ ٙتٖدٛدات جدٛدٟضبَٚد فاضُ : ا

 ٍتاع عي١ 2019ٍازع  ”ٙاىدزاضات االضشاتٜح٠ٜ

https://middle-east-online.com/%D9%87%D9%84-%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%9F
https://middle-east-online.com/%D9%87%D9%84-%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%9F
https://middle-east-online.com/%D9%87%D9%84-%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%9F
https://middle-east-online.com/%D9%87%D9%84-%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%9F
https://middle-east-online.com/%D9%87%D9%84-%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%9F
https://middle-east-online.com/%D9%87%D9%84-%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%9F
https://middle-east-online.com/%D9%87%D9%84-%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%9F
https://mostaqbal.ae/%D8%AF%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D9%84%D9%82-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A6-%D9%88%D8%A5%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A/
https://mostaqbal.ae/%D8%AF%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D9%84%D9%82-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A6-%D9%88%D8%A5%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A/
https://mostaqbal.ae/%D8%AF%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D9%84%D9%82-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A6-%D9%88%D8%A5%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A/
https://mostaqbal.ae/%D8%AF%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D9%84%D9%82-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A6-%D9%88%D8%A5%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A/
https://mostaqbal.ae/%D8%AF%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D9%84%D9%82-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A6-%D9%88%D8%A5%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A/
https://mostaqbal.ae/%D8%AF%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D9%84%D9%82-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A6-%D9%88%D8%A5%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A/
http://www.alkhaleej.ae/studiesandopinions/page/57165d9a-9fb0-4045-b1ba-aa2c9d083300
http://www.alkhaleej.ae/studiesandopinions/page/57165d9a-9fb0-4045-b1ba-aa2c9d083300
https://www.alfaisal-scientific.com/?p=3069
http://alketaba.com/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A
https://manshoor.com/obsession/technology/
https://manshoor.com/obsession/technology/
https://manshoor.com/life/artificial-intelligence-morality/
https://www.newsgateeg.com/press/10129/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%86%D8%B3%D8%B9%D9%89-%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%A5%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%89-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A
https://www.newsgateeg.com/press/10129/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%86%D8%B3%D8%B9%D9%89-%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%A5%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%89-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A
https://www.iqtp.org/?p=16027
http://aitmag.ahram.org.eg/News/96402.aspx
https://arabradio.us/articls/%D9%86%D8%AD%D9%88-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A6-%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B6%D8%A8%D8%B7-%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%83-%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B0/
https://arabradio.us/articls/%D9%86%D8%AD%D9%88-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A6-%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B6%D8%A8%D8%B7-%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%83-%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B0/
https://arabradio.us/articls/%D9%86%D8%AD%D9%88-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A6-%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B6%D8%A8%D8%B7-%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%83-%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B0/
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