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4 القاتلة     افتتاحية     الروبوتات 

حية فتتا ا
شهدت ليلة الرابع عرش من ترشين الثاين/ نوفمرب1940 وضع مرجع جديد للدمار، حتى مبعايري الحرب 

العاملية الثانية حتى تلك اللحظة. وأدت سياسة سالح الجو األملاين )Luftwaffe( الصارمة املتمثلة يف 

قصف املنطقة، والتي تفاقمت بسبب االبتكارات مثل استخدام طائرات الباثفايندر وانفجار املحارق، 

إىل اشتعال النريان يف مدينة كوفنرتي. وقام الربيطانيون فيام بعد بتجربة مامثلة ذات أثر مدمر 

عىل املدن األملانية، والتي ما زالت ذكراها تخيف ضمري بلدي. ومل ترس االبتكارات يف مجال الحرب 

- امليكانيكية والكيميائية والنووية - عىل ما يرام. فهم يجروننا إىل دوامة مفرغة من سباق التسلح 

وانعدام الثقة واالنتقام بطرقهم األكرث فاعلية لقتل الحياة وتدمري األرض.

وتنطوي أنظمة األسلحة الفتاكة ذاتية التشغيل عىل نفس املخاطر. لذا يجب أن نتخذ إجراًء عاجالً، 

حيث أن هذا السباق نحو التسلح انطلق للتو. هذا األمر أكرث أهمية ألن هذه األسلحة متثل خطرًا 

فريًدا من نوعه. فهي محاولة رشيرة وعقيمة لجعل الحرب صحية بإزالة املشاركة البرشية املبارشة 

واملسؤولية التي تقف – عىل نحو إشكايل ويف بعض األحيان مخزي - عىل قرارات الحياة واملوت. إنها 

تتعارض مع املبادئ األساسية للقانون الدويل. إنهم ببساطة يسهلون القتل.

إنني أصيل من أجل اليوم الذي يخفف فيه البرش بالفعل قبضتهم الخانقة عىل كرامة وقدسية الحياة، 

ويثقون ليس يف خوارزمية بل يف لله، مصدر كل الحياة. بهذه الروح، أويص بهذا الدليل املفيد لقراءتك 

املتأنية، حتى أنه قد يثري حافزك لتحويل هذه السيوف الجديدة إىل سكك محاريث ومقاومة هذا الرش 

بقناعة مسيحية حقيقية - ألن هذا قرار واحد للحياة واملوت وهو ال يزال شديد األهمية. مازال الكثري 

يف أيدينا.

القس املوقر الدكتور كريستوفر كوكسورث

 أسقف كوفنرتي
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الكتيب من  الغرض   

أُعد هذا الكتيب إلذكاء مستوى الوعي يف الكنائس بالتهديد املتزايد الذي تشكله بعض الدول واألمم 

التي تحاول استخدام الذكاء االصطناعي لتطوير أسلحة قادرة عىل العمل بشكل مستقل ودون سيطرة 

برشية حقيقية. فإذا مل يُحظر التطوير اإلضايف لهذه التكنولوجيا عىل الفور، فإننا نجازف بإدخال العامل 

يف حالة يجري فيها تفويض القرارات املتعلقة بإنهاء الحياة إىل مجموعة من الخوارزميات.

ويقدم الكتيب مفهوم الروبوتات القاتلة واملخاطر التي تنطوي عليها ويرشح ملاذا يجب عىل املسيحيني 

املنارصة ضد مثل هذه األسلحة. ويحدد هذا الكتيب أنشطة املنارصة التي يجري االضطالع بها بالفعل 

ويقرتح اإلجراءات التي ميكن للكنائس اتخاذها.

َوقَاَل لِلُْقَضاِة: ]انْظُُروا َما أَنْتُْم فَاِعلُوَن ألَنَُّكْم الَ تَْقُضوَن لإِِلنَْساِن بَْل لِلرَّبِّ َوُهَو 

َمَعُكْم يِف أَْمِر الَْقَضاِء ) أخبار األيام الثاين 19: 6(

وأثرت العديد من املساهامت القيمة هذا املنشور. وأود أن أنوه مع التقدير مبساهمة:

الدكتورة إمييل ويلتي، مديرة دراسات السالم والعدالة، كلية دايسون للفنون والعلوم، جامعة بيس، 

مدينة نيويورك، ونائبة مدير لجنة الشؤون الدولية التابعة ملجلس الكنائس العاملي

جوناثان فريريتش، مستشار نزع السالح

مايكل فورسرت، الكنيسة امليثودية بجنوب إفريقيا

الدكتور فاسييل أوكتافيان ميهوك ، مجلس الكنائس العاملي

The Gospel Coalition جو كارتر، محرر



6 مقدمة    القاتلة     الروبوتات 

1. مقدمة
ما هي الروبوتات القاتلة؟

تُعرف الروبوتات القاتلة أيًضا باسم أنظمة األسلحة الفتاكة ذاتية التشغيل )LAWS (1. وهي أسلحة 

من شأنها، بدون سيطرة برشية حقيقية، تحديد األهداف ومهاجمتها. وهي تتخذ قرارات بشأن إنهاء 

الحياة، بينام تفتقر إىل الخصائص اإلنسانية الحاسمة للحكمة، والحكم، واملسؤولية، والتعاطف، والضمري 

األخالقي، والرحمة الالزمة التخاذ مثل هذا االختيار املعقد.

هل هذه األسلحة موجودة بالفعل؟ الطائرات املسلحة بدون طيار موجودة بالفعل وهي قيد 

االستخدام، ولكن ال يزال لديها مشغل برشي يتحكم يف نظام األسلحة - عادة من مسافة بعيدة - يكون 

مسؤوالً عن اختيار وتحديد األهداف وكذلك سحب الزناد.

هل الروبوتات القاتلة يتم تطويرها حالًيا؟ األنظمة موجودة بالفعل - وهي قيد التطوير - ميكن تكييفها 

إلزالة السيطرة البرشية ذات األهمية من اختيار األهداف ومهاجمتها. وتشمل بعض األمثلة عىل هذه 

أ( روبوت ثابت يعمل عىل طول الحدود بني كوريا الشاملية والجنوبية ومسلح مبدفع 

رشاش وقاذفة قنابل يدوية، وميكنه اكتشاف البرش باستخدام مستشعرات األشعة 

تحت الحمراء وبرامج التعرف عىل األمناط، مع إمكانية إطالق النار عليهم 2؛ و

ب( سفينة حربية ذاتية اإلبحار يبلغ طولها 40 مرتًا ووزن 135 طًنا قيد التطوير يف 

الواليات املتحدة األمريكية، وهي مصممة للبحث عن غواصات العدو وميكن أن 

تعمل دون االتصال مبشغل برشي ملدة شهرين إىل ثالثة أشهر يف كل مرة. وهي حاليا 

غري مسلحة، لكن ممثلو الواليات املتحدة قالوا إن الهدف هو تسليح السفن الحربية 

يف غضون سنوات قليلة.3 

1. من الشائع بشكل متزايد حذف كلمة “قاتلة” من هذا الوصف. ويؤكد املشاركون يف الحملة عىل أن الطبيعة املستقلة 

لألسلحة يجب أن تكون محور االهتامم وليس نتيجة نرشها )حيث قد ال يؤدي الرضر الناجم إىل املوت(.

2. 2 موقع ويب Stop Killer Robots ، https://www.stopkillerrobots.org . SGR-A1 ، تم تطويره باالشرتاك مع 

Samsung Techwin )اآلن Hanwha Land Systems ( وجامعة كوريا.

3. ا املرجع نفسه. صياد البحر، الذي تصنعه وكالة مشاريع البحوث الدفاعية املتقدمة DARPA ( التابعة لوزارة الدفاع 

األمريكية.

https://www.stopkillerrobots.org/
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وميكن استخالص أمثلة أخرى من التقنيات املطورة يف فرنسا واململكة املتحدة وإرسائيل وروسيا والصني 

والتي لن تحتاج إىل الكثري من التكييف لتصبح مستقلة متاًما.

هل ستكون الروبوتات القاتلة قانونية مبوجب القانون الدويل؟ نظًرا ألن الروبوتات القاتلة ستعمل 

بدون تحكم برشي حقيقي، فإنها ستواجه صعوبات خاصة يف االمتثال لقاعدتني أساسيتني من قواعد 

القانون الدويل اإلنساين: أ( التمييز وب( التناسب.

أ( يجب أن تكون األطراف املتحاربة قادرة عىل التمييز بني املدنيني والجنود، وبني 

األهداف املدنية )مثل املنازل أو املدارس( واألهداف العسكرية. وسوف تجد 

الروبوتات القاتلة صعوبة يف القيام بذلك. 

ب( تطالب قوانني الحرب األطراف املتحاربة مبوازنة تناسب الهجوم. هل سيكون 

الرضر املتوقع عىل املدنيني واألعيان املدنية مفرطًا مقارنة بالفائدة العسكرية 

املتوقعة؟ هل كان “القائد العسكري العقالين” سيقرر إن كان شن الهجوم قانونياً؟ يف 

مثل هذه الحاالت وغريها، ال ميكن للروبوتات القاتلة أن تحل محل الحكم البرشي.

وتنتهك األسلحة املستقلة بالكامل أيًضا ثالثة عنارص أساسية لقانون حقوق اإلنسان: الحق يف الحياة، 

ومبدأ كرامة اإلنسان، ورشط املساءلة. ويطبق قانون حقوق اإلنسان - الذي يقوم عىل مبادئ األخالق 

املسيحية4 - يف أوقات السلم وكذلك يف أوقات النزاع املسلح. ومن املهم مالحظة ذلك ألنه من املحتمل 

أن تستخدم أسلحة مستقلة بالكامل خارج ساحة املعركة يف حاالت إنفاذ القانون. 

إن القتل غري قانوين مبوجب القانون الدويل لحقوق اإلنسان إال عندما يكون رضوريًا لحامية حياة 

اإلنسان، ويشكل املالذ األخري، ويتم تطبيقه بطريقة تتناسب مع التهديد. ولن تتمتع الروبوتات القاتلة 

بالصفات البرشية، ال سيام التعاطف والحكم، الرضوريني التخاذ مثل هذه القرارات. إن تفويض قرارات 

الحياة واملوت لآلالت التي ال تستطيع تقدير قيمة الحياة البرشية من شأنه أن يقوض كرامة اإلنسان.

ويتطلب انتزاع حياة إنسان تربيرًا واضًحا، وإذا مل يكن ذلك موجوًدا، فيجب أن تكون هناك مساءلة 

فردية؛ ومع ذلك، ليس من الواضح من الذي ميكن محاسبته إذا نفذ سالح مستقل بالكامل هجوًما. هل 

ستكون الرشكة املصنعة إذا اشتغلت الوحدة بشكل خاطئ؟ القائد العسكري أم املشغل أم املربمج يف 

حال وقوع هجوم أدى إىل موت غري مرشوع؟ وتشمل املساءلة أيًضا تعويض الضحية أو أرستها، والذي 

قد يشمل معاقبة الجاين. وال ميكن أيًضا معاقبة سالح غري قادر عىل تجربة أو تقييم الذنب أو الندم أو 

األسف أو املعاناة أو فهم عواقب أفعاله.

4. Joe Carter, ”9 Things You Should Know About International Human Rights,“ The Gospel Coalition 

website, 25 March 2021, https://www.thegospelcoalition.org/article/international-human-rights/.
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من سيشكل هدفا للروبوتات القاتلة؟ الحجة الحالية املستخدمة لتربير استخدام الطائرات املسلحة 

بدون طيار هي أنها ميكن أن تحد من الخسائر يف صفوف القوات املنترشة والضحايا املدنيني ألنها 

ستكون أكرث دقة. ومع ذلك، فقد أظهرت التجربة أن هذا بعيد كل البعد عن الواقع. فقد كان هناك 

مئات الضحايا املدنيني يف رضبات الطائرات بدون طيار. وإذا نرُشت أسلحة بدون سيطرة برشية 

ملحوظة يف ساحة املعركة أو يف حالة حفظ األمن، ومربمجة الستهداف وإرشاك األشخاص عىل أساس 

الربامج وأجهزة االستشعار، فهناك خطر كبري يكمن يف إمكانية الخطأ يف تحديد الهوية أو االشتباك غري 

القانوين. باإلضافة إىل ذلك، هناك خطر الهجامت اإللكرتونية عىل برامج هذه الروبوتات والعواقب 

الناتجة عن مثل هذه الهجامت.

باإلضافة إىل هذه املخاوف، هناك أيًضا خطر برمجة التحيز يف هذه الربامج وأجهزة االستشعار. وميكن 

برمجة التحيز من حيث الجنس والعرق والتوجه الجنيس وعوامل أخرى يف آالت، مبا يف ذلك األسلحة 

املستقلة، عن طريق الصدفة أو عن طريق التصميم. وإذ طُورت هذه التقنيات يف الواليات املتحدة 

األمريكية، تواجه برامج التعرف عىل الوجه صعوبة يف التعرف عىل األشخاص غري البيض، وتجد برامج 

التعرف عىل الصوت صعوبة يف االستجابة ألصوات النساء أو اللهجات غري األمريكية. وهناك أمثلة عىل 

التحيز العنرصي الذي يتم تضمينه يف اآلالت التي تقوم بتقييم املخاطر ألعامل إجرامية محتملة يف 
املستقبل، والتي يتم استخدامها بعد ذلك لتحديد العقوبة.5

تخيل هذه األنواع من التحيزات يف نظام سالح مصمم الختيار األهداف والرد دون أي سيطرة برشية 

حقيقية، أو حكم برشي، ملواجهة هذا التحيز.

5.  Julia Angwin et al., ”Machine Bias,“ ProPublica, 23 May 2016, https://www.propublica.org/article/

machine-bias-risk-assessments-in-criminal-sentencing.
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2. مطلب الكتاب 
المقدس

لماذا على الكنائس أن تهتم بهذه المسألة؟

المسيحية والذكاء االصطناعي

لقد شهدنا معدل منو غري مسبوق يف الذكاء االصطناعي يف السنوات األخرية، وأثر ذلك يف جميع مجاالت 

حياتنا. ومثة عدد من التعريفات للذكاء االصطناعي، يشري معظمها إىل استخدام علوم الكمبيوتر 

والخوارزميات إلحداث الذكاء يف اآلالت.

ونجح الذكاء االصطناعي يف تقليل حاجة البرش إىل القيام مبهام متكررة وشاقة، وزادت الكفاءة يف مثل 

هذه املهام. وعىل عكس البرش، ال تتعب اآلالت أو تحتاج إىل أخذ فرتات راحة، وال يتشتت انتباهها، 

وعادًة ما تحقق نتائج متسقة للمهام املحددة بوضوح مع املتغريات املحددة بوضوح.

ومع ذلك، فإن رسعة ومدى هذا النمو يثريان مخاوف بشأن العواقب املحتملة عىل مستقبل عاملنا. كام 

يقول املؤلف جيمس بارات، فإنه يثري بالنسبة للمسيحيني أسئلة حول التوافق بني السعي وراء الذكاء 

االصطناعي وإمياننا بالله واعتامدنا عليه. ويحذر من أن “تأملنا يف عواقب الذكاء االصطناعي يتخلف 

كثريًا عن قدراتنا التكنولوجية، لذلك نحن نتدخل كثريًا يف املجهول1”.

ويف صميم نظام العقيدة اليهودية واملسيحية تكمن عالقة العهد مع الله واإلنسانية وكل خليقة الله.

َوقَاَل اللُه لُِنوحٍ َوبَِنيِه:

 َوَها انَا ُمِقيٌم ِميثَاِقي َمَعُكْم َوَمَع نَْسلُِكْم ِمْن بَْعِدكُْم

َوَمَع كُلِّ ذََواِت االنُْفِس الَْحيَِّة الَِّتي َمَعُكِم: الطُّيُوِر َوالْبََهائِِم وَكُلِّ ُوُحوِش االرِْض الَِّتي 

َمَعُكْم ِمْن َجِميعِ الَْخارِِجنَي ِمَن الُْفلِْك َحتَّى كُلُّ َحيََواِن االرِْض. )التكوين 910-8: (

1. James Barrat, Our Final Invention: Artificial Intelligence and the End of the Human Era. )New York: 

Thomas Dunne Books, 2013(, 16
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ويرتدد صدى هذه العالقة العهدية مع الله وشعب الله يف الكتاب املقدس العربي يف العهد الجديد، 

الذي فرس عهد الله مع إرسائيل من خالل تعاليم املسيح.

ويلخص يسوع العالقة العهدية بقوله إننا يجب أن نحب الله من كل قلوبنا وعقولنا وأرواحنا، وأن نحب 

اآلخرين مثلنا. وإذا كان الحب هو مركز إمياننا، فيجب أن يكون الحب يف صميم كل عملية صنع القرار 

بالنسبة لنا نحن الذين وضعنا إمياننا يف الله. كيف، إذن، ميكن أن نفكر يف تفويض الهدية الثمينة التي 

حصلنا عليها - التخاذ قرارات بشأن حياتنا وحياة اآلخرين - إىل آلة؟ بغض النظر عام ستصبح التكنولوجيا 

الذكية يف املستقبل، ال ميكنها أبًدا تلقي أو قبول أو الترصف بناًء عىل عطية الحب الفريدة التي وهبها الله.

عندما نتخذ قرارات خاطئة، ميكننا أن نلجأ إىل الله طلباً يف الغفران.

لداُوَد. قَِصيَدٌة طُوَب لِلَِّذي ُغِفَر إمِْثُُه َوُسرِتَْت َخِطيَّتُُه.

. )املزامري 1- : ( طُوَب لِرَُجٍل الَ يَْحِسُب لَُه الرَّبُّ َخِطيًَّة َوالَ يِف ُروِحِه ِغشٌّ

ومع تطور الذكاء االصطناعي، سوف يالحظ ويتعلم السلوك البرشي، ويقوم بإجراء حسابات حول 

ما يعتقد أنه أعامل إجرامية أو غري مرغوب فيها. ويف املستقبل، ميكن أن تصبح أداة للمساعدة يف 

القرارات القانونية الوقائية أو املستجيبة. ومع ذلك، بدون جوهر املحبة، إىل أي مدى ميكن موازنة 

قراراتها بشأن الذنب أو الرباءة أو العقوبة أو الرأفة مع املكونات الرضورية للتسامح والتعاطف 

والتفاهم فيام يتعلق بالجاين وظروف أفعاله؟2 

المسيحية والحرب العادلة

شجع األنبياء القدامى الذين طالبوا بالعدالة والسالم البرشيني عىل االنتقال إىل حل أفضل للخالفات 

والنزاعات اإلقليمية. وأوصانا إشعياء مبا ييل:

َوتَِسرُي ُشُعوٌب كَِثريٌَة َويَُقولُوَن: »َهلُمَّ نَْصَعْد إِىَل َجبَِل الرَّبِّ إِىَل بَيِْت إِلَِه يَْعُقوَب 

يَعُة َوِمْن  ِ فَيَُعلَِّمَنا ِمْن طُرُِقِه َونَْسلَُك يِف ُسبُلِِه«. ألَنَُّه ِمْن ِصْهيَْوَن تَْخُرُج الرشَّ

. فَيَْقِض بنَْيَ األَُمِم َويُْنِصُف لُِشُعوٍب كَِثريِيَن فَيَطْبَُعوَن  أُورَُشلِيَم كَلَِمُة الرَّبِّ

ٍة َسيْفاً َوالَ يَتََعلَُّموَن الَْحرَْب  ٌة َعىَل أُمَّ ُسيُوفَُهْم ِسَككاً َورَِماَحُهْم َمَناِجَل. الَ تَرْفَُع أُمَّ

يِف َما بَْعُد. )إشعياء 2 4 3- : (

2. J. Nathan Matias, ”How AI is Shaping Ideas of Sin, Justice, Freedom, and Forgiveness,“ Medium 

)AI and Christianity(, 20 November 2017, https://medium.com/ai-and-christianity/how-ai-is-shaping-

ideas-of-sin-justice-freedom-and-forgiveness-5204457926c5.

الروبوتات القاتلة    مطلب الكتاب المقدس   

https://medium.com/ai-and-christianity/how- ai-is-shaping-ideas-of-sin-justice-freedom-and-forgiveness-5204457926c5
https://medium.com/ai-and-christianity/how- ai-is-shaping-ideas-of-sin-justice-freedom-and-forgiveness-5204457926c5
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ويشري مؤرخو الكنيسة إىل مساملة املؤمنني األوائل وإميانهم بأن الخدمة العسكرية كانت شكالً من 

أشكال عبادة األصنام. وكان أي قتل للحياة منظم للغاية. وكتب ترتليان3 : “الراية اإللهية والراية البرشية 

ال يجتمعان، وكذلك معيار املسيح وقاعدة الشيطان. فقط بدون السيف يستطيع املسيحي أن يشن 

الحرب: ألن الرب قد أبطل السيف.”

وتغري هذا برسعة يف زمن قسطنطني. وقال مجمع آرل4 4 عام 314 م أن منع “الدولة من خوض الحرب 

كان مبثابة حكم عليها باالنقراض”، وبعد فرتة وجيزة، بدأ الفالسفة املسيحيون يف صياغة العقيدة التي 
تُعرف اآلن باسم الحرب العادلة.5

ولعدة قرون، اعتقد العديد من املسيحيني أنه من الصواب استخدام العنف والحرب لنرش إميانهم، من 

خالل التحويل القرسي أو إعدام أولئك الذين رفضوهم أو عارضوهم. وكانت فكرة الحرب املقدسة 

جزًءا من دينهم.

ويف العرص الحديث، ينقسم املسيحيون حول قضايا الحرب واستخدام القوة. فبعض املسيحيون هم 

من دعاة السالم، ويدعون إىل حلول سلمية للنزاعات ويسعون للحد من زيادة تطوير تقنيات األسلحة. 

ويسرتشدون بكلامت النبي إشعياء يف سعيهم لتحويل السيوف إىل سكك للمحاريث6 )2: 4(. ويرى 

البعض اآلخر أن هناك حاجة إىل جيش قوي ملواجهة التهديدات الفعلية أو املتصورة ألمنهم وأن الحرب 

يف بعض األحيان ال مفر منها.

3. Robert Audi, ed., The Cambridge Dictionary of Philosophy, 2nd ed. )Cambridge: Cambridge 

University Press, 1999(, 908.

كان ترتليان )155 - 220 م( كاتبًا مسيحيًا غزير اإلنتاج من قرطاج يف إقليم إفريقيا الروماين ، وتونس حاليًا.

4.  محررو Encyclopaedia Britannica ، ”Council of Arles ،“ Encyclopedia Britannica ، 20 يوليو 1998 ، 

https://www.britannica.com/event/Council-of-Arles. كان مجمع آرل أول اجتامع متثييل لألساقفة املسيحيني يف 

اإلمرباطورية الرومانية الغربية. تم عقده يف آرل يف جنوب بالد الغال يف أغسطس 314 م من قبل اإلمرباطور قسطنطني األول 

، بشكل أسايس للتعامل مع مشكلة الدوناتيني ، وهي مجموعة مسيحية منشقة يف شامل إفريقيا.

5. Joe Carter, ”A Brief Introduction to the Just War Tradition: Jus in bello,“ Ethics & Religious Liberty 

Commission of the Southern Baptist Convention website, 24 August 2017, https://erlc.com/resource-

library/articles/a-brief-introduction-to-the-just-war-tradition-jus-in-bello.

6. MCSA Ecumenical Affairs Unit First Thursdays Newsletter 15 )8 October 2020(, The Methodist 

Church of Southern Africa website, https://methodist.org.za/wp-content/uploads/2020/10/MCSA-

ECUMENICAL-AFFAIRS-UNIT-FIRST-THURSDAY-NEWSLETTER-Fifteen-8-October-2020.pdf. 

تبنت الكنيسة امليثودية بجنوب إفريقيا قراًرا بعنوان “حملة خالية من األسلحة والبنادق” ينص عىل أن: “الثقة يف األسلحة 

الفتاكة هي عالمة عىل فشلنا يف تشكيل مجتمع خاٍل من العنف والخوف. تكمن اإلجابة الوحيدة طويلة املدى لهذه 

املشكلة يف إطاعة تعاليم الله حول رعاية العالقات البرشية واحرتام الحياة ”.

الروبوتات القاتلة    مطلب الكتاب المقدس   

https://www.britannica.com/event/Council-of-Arles
https://erlc.com/resource-library/articles/a-brief-introduction-to-the-just-war-tradition-jus-in-bello
https://erlc.com/resource-library/articles/a-brief-introduction-to-the-just-war-tradition-jus-in-bello
https://methodist.org.za/wp-content/uploads/2020/10/MCSA-ECUMENICAL-AFFAIRS-UNIT-FIRST-THURSDAY-NEWSLETTER-Fifteen-8-Oc-tober-2020.pdf
https://methodist.org.za/wp-content/uploads/2020/10/MCSA-ECUMENICAL-AFFAIRS-UNIT-FIRST-THURSDAY-NEWSLETTER-Fifteen-8-Oc-tober-2020.pdf
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وقال رئيس أساقفة يورك املوقر ستيفن كوتريل، الذي تحدث مبناسبة بدء نفاذ معاهدة حظر األسلحة 

النووية7 :

من وجهة نظر مسيحية ... أسلحة الحرب مسألة مثرية للنقاش. فكثري من 

املسيحيني مساملون، لكن عدد أكرب من املسيحيني يؤمنون بوجود ظروف معينة 

عندما، كمالذ أخري، قد يكون من املناسب استخدام القوة وحمل السالح.

 وأعتقد أن ما يوحد املسيحيني هو نهج أخالقي الستخدام القوة والذي يتم 

التحدث عنه عادة عىل أنه نظرية الحرب العادلة، والتي تقول حًقا أنه يجب 

علينا فقط استخدام القوة كمالذ أخري بطرق متناسبة وعندما يكون هناك 

... توقع أن تحقق الغايات التي تريدها والتي من الواضح أنها سبب السالم 

واالستقرار. ... لذلك، أسلحة الدمار الشامل، التي ال ميكن أن تكون متناسبة، ال 

ميكن أبدا استخدامها.

وال ميكن توسيع حجج الكتاب املقدس املؤيدة للحرب العادلة يف أي ظرف من الظروف للسامح لنا 

بالتنازل عن قرار الحياة واملوت آللة. فقد خلق الله البرش ولديهم القدرات الالزمة التخاذ القرارات 

بناًء عىل االعتبارات األخالقية واملعنوية، وليكونوا مسؤولني عن عواقب أفعالهم عند تجاوز الحدود. وال 

ميكن قول اليشء نفسه عن األسلحة التي يتم تشغيلها بواسطة الذكاء االصطناعي.

التهديدات المحتملة ألتباع ديانات معينة

إن التهديد الذي تفرضه الروبوتات القاتلة هو تهديد للبرشية جمعاء. وبعد الوصية التي أعطاها لنا 

الله أن نحب قريبنا مثل أنفسنا )غالطية 5:14(، يجب أن ندفع بأنفسنا للعمل عىل حامية جميع 

الناس من هذا التهديد العاملي. ولكن هل ميكن أن تشكل الروبوتات القاتلة تهديًدا محدًدا ألولئك 

الذين يتبعون ديًنا أو ديانات معينة؟

ويعيش العديد من املسلمني واملسيحيني واليهود والهندوس والسيخ والبوذيني وأتباع الديانات األخرى 

يف أجزاء من العامل حيث سيكون من غري املعتاد مهاجمتهم وقتلهم بسالح مميت بسبب هويتهم 

الدينية. كثريون غري محظوظني ويواجهون اضطهاًدا شديًدا بسبب إميانهم أو هويتهم الدينية.

وميكن للذكاء االصطناعي التعلم من أمناط السلوك البرشي، وليس من الصعب تصور السيناريو الذي 

قد تحدد فيه آلة، أو أي شكل آخر من أشكال التكنولوجيا، شخًصا ما من دين معني من خالل أمناط 

سلوك محددة - عىل سبيل املثال، الحضور املنتظم يف مكان ما للعبادة، أو مجموعة شبابية، أو غريها 

7.  “رشكاء مجلس الكنائس العاملي يرحبون ببدء نفاذ معاهدة حظر األسلحة النووية” ، مجلس الكنائس العاملي ، الذي تم 

https://youtu.be/QUYzmF8DGcw ، بثه مبارشة يف 27 يناير 2021 ، فيديو يوتيوب

الروبوتات القاتلة    مطلب الكتاب المقدس   

https://youtu.be/QUYzmF8DGcw
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من اجتامعات الرفقة التي تجتمع مراًرا وتكراًرا يف نفس املكان. وميكن حتى اإلعالن عن أحداث أخرى 

عرب اإلنرتنت.

وميكن أن تؤدي بعض أمناط اللباس بالذكاء االصطناعي إىل استنتاج أن الشخص يلتزم بعقيدة معينة، 

إما بسبب مالبسه اليومية، أي الرداء الربتقايل لراهب بوذي، أو طوق قسيس مسيحي أو كاهن، أو كيبا 

الرجل اليهودي أو حجاب املرأة املسلمة، أو لباسهم الخاص أليام معينة من العبادة، أي املالبس البيضاء 

أو” أَفَْضل املاَلِبِس للَصالِة يف الَكنيسِة “، أو التفيلني اليهودي، أو املالبس الروحية السيخية. فالتواريخ 

املحددة مهمة ملختلف الطوائف وميكن أن تؤثر عىل سلوك وموقع أتباعها يف مثل هذه األوقات.

وإذا وقع سالح مزود بهذه التكنولوجيا يف أيدي املتطرفني الدينيني، ميكن أن تصبح أي مجموعة دينية 

معينة هدفًا محدًدا.

الروبوتات القاتلة    مطلب الكتاب المقدس   



14 الروبوتات القاتلة    المبادرات العالمية   

3. المبادرات العالمية
ما هي األنشطة الحالية لمواجهة التهديد؟

يف نيسان/ أبريل 2013، واستجابة للمخاوف املتزايدة بشأن التطورات يف الذكاء االصطناعي 

وتطبيقه املحتمل عىل األسلحة الفتاكة، شكل ائتالف من املنظامت غري الحكومية حملة لوقف 

القاتلة. الروبوتات 

ويف أيار/ مايو 2013، قدم الربوفيسور كريستوف هاينز، املقرر الخاص املعني بحاالت اإلعدام بإجراءات 

موجزة أو تعسفاً يف ذلك الوقت، تقريره السنوي إىل مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة، مع 

الرتكيز عىل التهديدات التي يشكلها التطوير املحتمل للروبوتات الفتاكة املستقلة. ودعا الدول إىل فرض 

حظر وطني عىل جوانب منها واستحداث لجنة رفيعة املستوى لصياغة سياسة بشأن هذه القضية 

للمجتمع الدويل. ويف ترشين الثاين/ نوفمرب من ذلك العام، أعربت 35 دولة عن وجهات نظرها بشأن 

األسلحة املستقلة ألول مرة، يف اجتامعات األطراف السامية املتعاقدة عىل اتفاقية أسلحة تقليدية 

معينة يف جنيف. ويف عام 2014، وافقت الدول األطراف1 يف هذه االتفاقية عىل بدء العمل عىل هذه 

التكنولوجيا الناشئة، واستمرت هذه االجتامعات حتى يومنا هذا2.

وأعاقت بعض الدول، وال سيام الواليات املتحدة األمريكية وروسيا والصني واململكة املتحدة وفرنسا 

وكوريا الجنوبية، التقدم نحو اتفاقية بشأن فرض حظر استباقي دويل عىل األسلحة التي ميكن أن تعمل 

دون سيطرة برشية حقيقية. وتتواجد هذه الدول فيام ُوصف بأنه “حرب تكنولوجية باردة” – وهي 

سباق لتطوير وامتالك أكرث األسلحة تقدًما من الناحية التكنولوجية يف العامل.

ومنذ عام 2015، وقع أكرث من 4500 باحث يف مجال الذكاء االصطناعي والروبوتات و26000 مؤيد آخر 

عىل رسالة مفتوحة تدعو إىل فرض حظر استباقي عىل األسلحة املستقلة3.

1.  تشري عبارة “الدول األطراف” إىل الدول التي صادقت حكوماتها عىل معاهدة معينة.

2.  نرُش هذا الكتيب ألول مرة يف ترشين الثاين/ نوفمرب 2021.

3. ”Autonomous Weapons: An Open Letter from AI & Robotics Researchers,“ Future of Life Institute, 

28 July 2015, https://futureoflife.org/open-letter-autonomous-weapons.

https://futureoflife.org/open-letter-autonomous-weapons
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وقد نجحت حمالت من هذا النوع يف املايض يف حث الدول عىل تبني حظر دويل لأللغام األرضية 

واألسلحة العنقودية والكيميائية والبيولوجية. ويف عام 1995، اعتُمد بروتوكول4 يحظر استخدام األسلحة 

املسببة للعمى كوسيلة أو طريقة حرب وكذلك نقلها إىل أي دولة أو جهة فاعلة غري حكومية. وقد 

كانت هذه لحظة تاريخية ألنها حظرت إنتاج وانتشار سالح بدا أن استخدامه وشيك. 

مشاركة مجلس الكنائس العالمي

دعا مجلس الكنائس العاملي عىل مدى عقود إىل السالم ومناهضة أساليب الحرب األكرث تدمرياً 

وعشوائية، وخاصة األسلحة النووية. وعمل املجلس مع الكنائس يف جميع أنحاء العامل إلقناع حكوماتها 

بعدم أخالقية هذه األسلحة ورضورة حظرها التام والقضاء عليها.

ويف ترشين الثاين/ نوفمرب2019، تبنت اللجنة التنفيذية ملجلس الكنائس العاملي محرضا5 حول أنظمة 

األسلحة الفتاكة ذاتية التشغيل، مؤكدة عىل “القلق الجاد للحركة املسكونية من اآلثار األخالقية 

واملعنوية والقانونية لتطوير ونرش هذه األسلحة”. وبناء عىل “الكنائس األعضاء يف مجلس الكنائس 

العاملي، وال سيام يف البلدان التي تطور أنظمة أسلحة كهذه، للدعوة لدى حكوماتها لوقف هذا التطوير 

ودعم حظر دويل عىل أنظمة األسلحة الفتاكة املستقلة.” وانضم مجلس الكنائس العاملي إىل حملة 

وقف الروبوتات القاتلة يف ذلك الوقت6.

ويف كانون الثاين/ يناير2021، انضم مجلس الكنائس العاملي إىل ممثيل األديان األخرى إلصدار7 بيان 

مشرتك بني األديان حول هذه القضية. ويعرب البيان املشرتك، املعنون “نداء للحفاظ عىل إنسانيتنا 

املشرتكة”، عن القلق بشأن التطوير الخبيث ألنظمة األسلحة التي تفتقر إىل سيطرة برشية حقيقية، 

ويحث عىل عدم اختزال اإلنسان يف مجموعة من األرقام، ويدعو إىل الرفض العاجل والحازم لتطوير 

أسلحة مستقلة متاًما.

وتنضم الكنائس يف جميع أنحاء العامل إىل الدعوة لزيادة الوعي باملخاطر التي تشكلها الروبوتات القاتلة 

وتحث حكوماتها عىل اتخاذ خطوات لضامن عدم تطوير هذه التكنولوجيا.

4.  الربوتوكول الخاص بأسلحة الليزر املسببة للعمى )الربوتوكول الرابع(، وهو بروتوكول التفاقية 1980 بشأن أسلحة 

تقليدية معينة.

5. ”Minute on Lethal Autonomous Weapons Systems—‘Killer Robots,’“ 25 November 2019, Executive 

Committee of the World Council of Churches

6. ”WCC Expresses Grave Concern over Lethal Autonomous Weapons Systems,“ 25 November 2019, 

https://www.oikoumene.org/news/wcc-expresses-grave-concern-over-lethal-autono-mous-weapons-

systems.

7. ”WCC Releases Joint Statement Rejecting Fully Autonomous Weapons,“ 5 February 2021, https://

www.oikoumene.org/news/wcc-releases-joint-statement-rejecting-fully-autono-mous-weapons.

الروبوتات القاتلة    المبادرات العالمية   

https://www.oikoumene.org/news/wcc-expresses-grave-concern-over-lethal-autono-mous-weapons-systems
https://www.oikoumene.org/news/wcc-expresses-grave-concern-over-lethal-autono-mous-weapons-systems
https://www.oikoumene.org/news/wcc-releases-joint-statement-rejecting-fully-autono-mous-weapons
https://www.oikoumene.org/news/wcc-releases-joint-statement-rejecting-fully-autono-mous-weapons
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4. التحرك
ماذا بإمكان الكنائس القيام به؟

كن جزًءا من إشعياء 2: 4، حّول السيوف إلى محاريث

تخيل لو أن أنبياء السالم كانوا قادرين عىل حظر كل إنتاج األسلحة يف املقام األول. لقد حان الوقت 

اآلن للتأكد من أن األجيال القادمة ال تتعرض للتهديد من األسلحة املستقلة التي لديها القدرة عىل 

تحديد هوية أفراد وجامعات معينة ومطاردتها وقتلها. 

تعرف عىل املزيد حول التهديدات املحتملة التي تشكلها الروبوتات القاتلة وشكل اآلخرين   •

يف جامعتك أو مجتمعك الديني املحيل1. تعرف عىل اآلثار املالية وتكاليف تطوير مثل هذه 

التكنولوجيا - كيف ميكن إنفاق هذه األموال بشكل أفضل؟ دعونا نعيد تصور صناعات األسلحة، 

وكيف ميكن لعلامئها املؤهلني تأهيال عاليا أن يوجهوا هذه الطاقات والفكر نحو توفري رعاية 

صحية عالية الجودة ميكن الوصول إليها، أو بناء منازل ذكية ميسورة التكلفة للجميع، أو متكني 

مزارع حرضية صديقة للبيئة.

عقد مناقشات لدراسة الكتاب املقدس الستكشاف األسئلة التالية بعمق:  •

فََخلََق اللُه االنَْساَن َعىَل ُصورَتِِه. َعىَل ُصورَِة اللِه َخلََقُه. ذَكَرا َوانْثَى َخلََقُهْم. )التكوين 1 27:(.   o

عندما يتم تطوير الذكاء االصطناعي ملحاكاة عملية صنع القرار البرشي وتنفيذ املهام البرشية، 

كيف سيكون من املمكن االعرتاف بصورة الله يف أنفسنا ويف اآلخرين وحاميتها؟ هل نجازف 

بخلق ذكاء اصطناعي عىل صورة الله؟

قال يسوع لتالميذه األوائل: “... َمْن يُْؤِمُن ِب فَاألَْعاَمُل الَِّتي أَنَا أَْعَملَُها يَْعَملَُها ُهَو أَيْضاً   o

َويَْعَمُل أَْعظََم ِمْنَها.. “)يوحنا 14)12: أو “ فََقْد أَتَيُْت لِتَُكوَن لَُهْم َحيَاٌة َولِيَُكوَن لَُهْم أَفَْضُل. 

)يوحنا الفصل 10:10(. كيف ميكن أن تكون التكنولوجيا أداة إيجابية لتحسني نوعية الحياة 

لجميع الناس وخاصة للفقراء أو املرىض؟

https://www.stopkillerrobots.org 1. تتوفر مجموعة من املوارد عىل

https://www.stopkillerrobots.org/
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يِر.”  )يوحنا1 19:5( يف حني أن  ِّ “ نَْعلَُم أَنََّنا نَْحُن ِمَن اللِه، َوالَْعالََم كُلَُّه قَْد ُوِضَع يِف الرشِّ  o

هناك العديد من الطرق التي أدى بها الذكاء االصطناعي إىل تحسني حياتنا، فإىل أي مدى 

نجازف بأن يصبح أداة “للرش”؟

عادة ما يكون الشباب أكرث وعيًا وراحة للتكنولوجيات الجديدة أثناء تطويرها. ويجب تشجيع   •

األطفال والشباب يف الكنائس واملجتمعات الكنسية عىل أن يصبحوا مؤثرين يف سبيل الخري يف 

تصميم الذكاء االصطناعي. ادعوهم إىل املناقشات أو عقد ورش عمل حيث ميكنهم مشاركة 

معرفتهم التكنولوجية مع املشاركني األكرب سًنا وإرشاكهم يف املناقشات بناًء عىل أسئلة دراسة 

الكتاب املقدس أعاله.

عندما تتحدث الكنائس بصوت واحد، ميكنها أن تكون قوة من أجل الخري وميكن أن تؤثر عىل   •

حكوماتها للعمل. اكتبوا إىل حكوماتك واطلبوا منها أن ترصح علًنا معارضتها القوية للروبوتات 

القاتلة وحث الحكومات األخرى عىل أن تحذو حذوها. وإذا كانت حكومتكم قد دعت بالفعل 

إىل الحظر، ففكروا يف الكتابة إليها لشكرها.

 CCIA@wcc-coe.org إذا كانت لديكم أسئلة أو اقرتاحات أخرى، فريجى االتصال بـ  •

الََم. )يعقوب الفصل 5 : 18( الَِم ِمَن الَِّذيَن يَْفَعلُوَن السَّ َومَثَُر الرِْبِّ يُْزَرُع يِف السَّ

 َوَسالَُم اللِه الَِّذي يَُفوُق كُلَّ َعْقٍل يَْحَفُظ قُلُوبَُكْم َوأَفَْكاَركُْم يِف الَْمِسيِح يَُسوَع.  

) فيليبي 4 : 7(

التحرك    القاتلة     الروبوتات 
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أكدت اللجنة التنفيذية لمجلس الكنائس العالمي، التي اجتمعت في 
بوسي، سويسرا، في 26-20 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، القلق 

البالغ الذي يعتري الحركة المسكونية بسبب اآلثار األخالقية والمعنوية 
والقانونية لتطوير ونشر بشكل كامل ألنظمة األسلحة المستقلة مع 
القدرة على تحديد واختيار وتنفيذ الهجمات على األهداف الفردية 
دون التحكم في الوقت الحقيقي واتخاذ القرار والمسؤولية من قبل 
صانعي القرار البشريين. وأعلنت اللجنة أن أنظمة األسلحة هذه 

ستكون مرفوضة بشكل أساسي وغير معقولة، ودعت إلى فرض 
حظر استباقي على تطوير ونشر هذه األسلحة. وتدعو اللجنة التنفيذية 

الكنائس األعضاء في مجلس الكنائس العالمي، وال سيما في البلدان 
التي تطور أنظمة األسلحة هذه، إلى دعوة حكوماتها إلى وقف مثل هذا 

التطوير ودعم حظر دولي على أنظمة األسلحة المستقلة.


