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ّ
الملخص:
ً
االصطناع من المصطلحات إثارة للجدل حول العالم ،ال سيما من حيث القضايا
يعد مصطلح الذكاء
ي
األخالقية يف مهنة الطب.
ويستعي العاملون يف الرعاية الصحية بهذه التقنية يف تنفيذ المهام عىل
ر
ً
َ
اختالفها .ترسم هذه الورقة البحثية مناقشة يف بعض االعتبارات األخالقية والقيمية ذات الصلة
االصطناع يف الطب.
بالذكاء
ي

 .1المقدمة
االصطناع يف مجال الرعاية الصحية .النوع األول هو عبارة عن أدوات
هناك نوعان من الذكاء
ي
ر
الثان،
إلكيونية يستخدمها العاملون يف القطاع
ي
الصح لمساعدتهم عىل تأدية مهامهم .أما النوع ي
بيولوجيا بل ر
ً
إلكيونيا بطبيعته.
كبي مثل البش ،باستثناء أنه ليس
فهوكيان مستقل يعمل إىل حد ر
ر
غي
بأشكال مختلفة ،دعونا نطلق عليه اسم "الذكاء
يأن النوع الول
االصطناع المحدود" أو ر
ٍ
و ي
ي
الكامل .ر
تشخيص بطبيعته ،مثل تلك المستخدمة يف تحديد مرض الشطان،
ويأن بعضها
ي
ي
بشكل عام ،فهذا النوع من الذكاء
البكتيية ...و
وتحليل صور األشعة ،والتعرف عىل االلتهابات
ر
ٍ
االصطناع لديه القدرة عىل تصنيف الخيارات المتاحة للتعامل مع الحالة وتحديد رتبتها ،حيث
ي
1
ر
.
الن تمت برمجته عليها كما يستخدم
يتم تحديد ما يشكل نتيجة ،من خالل بنية "القيمة" ي
ً
أيضا يف تطوير بروتوكوالت العالج ،وكذلك مراقبة المرض يف المستشفيات ورعايتهم .ويندرج
ً
أيضا المدربون ر
االفياضيون للصحة الشخصية ،حيث يمكن للمرض الوصول
تحت هذا النوع
2
لوح أو من خالل جهاز تلفزيون بالمستشق للتفاعل معهم بلغة طبيعية  .ومن
إليهم عي جهاز ي
ر
اإللكيونية
األمثلة عىل ذلك "ICare Navigator" ،الذي يعتمد عىل السجلت الطبية
عالقة شخصية مع المريض ،وتحديد ر
من يكون
اآلىل لبناء
ٍ
للمريض ً ،ويرتكز عىل تقنية التعلم ي
ر
أكي تقبل لمعرفة الحالة الصحية أو الطريقة األفضل إلدارة الرعاية .كذلك يندرج تحت هذا
النوع ما هو مصمم لمسح مجموعات البيانات الضخمة من أجل تحديد األنماط واالتجاهات
1

بشكل خاص يف سياقات البحث وتخطيط الرعاية الصحية وما إىل ذلك.
والروابط ،وهو ما يفيد
ٍ
3
ر
ر
الن تتم فيها كتابة هذا
حن أنه يمكنه إجراء تدخالت طبية مثل الجراحة  .وتسمح كل اليامج ي
النوع بتحسي أدائها ،كلما توفر المزيد من البيانات لتغذيته ،بحيث تصبح استنتاجاته ر
أكي دقة،
ر
4
اف بشي .
وكل هذا يعمل تحت إش ٍ
يطان "ستيفن هوكينج" بـ
الثان من الذكاء
أما النوع
االصطناع ،فهو ما أسماه عالم ر
الفيياء الي ي
ي
ي
ً
ً
ر
ون
"الذكاء
االصطناع الكامل" ،ويختلف اختالفا جوهريا عن النوع األول ،فهو جهاز إلكي ً ي
ي
االصطناع المحدود ،بل يمكنه أيضا
مستقل بذاته ،ال يقوم فقط بما يمكن أن يفعله الذكاء
ي
ً
األمي يك "أوديسة الفضاء "2001 :الذي تم
العمل بمفرده ،تماما مثل "هال" ( )HALيف الفيلم ر
إنتاجه عام .51968
وظيق لمتخصص بشي يف مجال الصحة ،حيث
بعبارة أخرى ،إنه معادل
ٍ
ي
اية بالمرض ،ويقيم حالتهم الصحية باستخدام األدوات المتاحة ،ويتوصل إىل
يكون عىل در ٍ
ر
ويقيح خيارات العالج الممكنة للمرض .وبطبيعة الحال ،ال يتعلم من
الطن،
التشخيص
ي
ً
التقييم أيضا نتيجة البيانات الجديدة المتأتية ونتائج أفعاله
يغي إطاره
أخطائه فحسب ،بل ر
ي
ر
الن تسمح له باالختيار من ربي
السابقة .كما أن لديه إرادة مستقلة قائمة عىل مفهوم القيمة ي
ً
األدوات الممكنة ،لتقييم خيارات العالج وتقديمها للمرض ً
بناء عىل نظم القيمة بدال من اتباع
غي متوفر ر
حن اآلن ،ولكن
تعليمات ميمجة بحتة .إّل أن مثل هذا الذكاء اال
صطناع الكامل ر
ي
ً
هناك إمكانية ف تطوير هذا النوع من األنظمة بمجرد أن تصبح الحوسبة الكمومية ر
أكي نضجا يف
ي
المستقبل.6

 .2العتبارات الخالقية
ر
االصطناع إىل حد ما؛
نوعي من أنظمة الذكاء
الن تنشأ مع كال ال ر
ي
تتداخل القضايا األخالقية ي
ر ر
االصطناع
الن تنشأ مع الذكاء
نواح مهمة .وتركز القضايا ذات البعد
ي
ي
األخالف ي
ولكنها تختلف يف ٍ
ه مجرد
المحدود عىل مصمميه ومستخدميه ،وليس عىل األنظمة نفسها .ف يق نهاية المطاف ،ي
ً
أشخاصا.
أدوات ،وال يستطيع المرء أن ينسب الخصائص األخالقية لألدوات نفسها ،ألنها ليست
االصطناع الكاملة ،عىل اعتبار أنها أنظمة مستقلة،
وهذا هو وجه االختالف مع أنظمة الذكاء
ي
ر
ه قضايا مرتبطة بالعمالء من البش .ولوضع هذا يف السياق ،قد
الن تنشأ نتيجتها ي
والقضايا ي
يكون من المفيد النظر إىل السبب وراء ذلك.
 2.1العالقة بي الطبيب والمريض
عالقة ربي الطبيب والمريض عندما
يف سياق الرعاية الصحية العملية ،يدخل األطباء يف
ٍ
بطبيعة ائتمانية ذات ثقة من الناحية
يتفاعلون مع مرضاهم .7وتتسم هذه العالقة
ٍ
واثقي من أن األطباء سيعملون ً
دائما يف مصلحة
األخالقية ،حيث يمكن للمرض أن يكونوا
ر
ً
المرض . 8و ً
يعن أنه
نظرا ألن الذكاء االص
طناع الكامل سيعمل مستقبل كاألطباء ،فهذا ي
ي
ر
الن يواجهها األطباء البش ،وسيتم قياس العالقة مع
سيخضع لذات االعتبارات األخالقية ي
يتعي فقط التأكد من أن مؤهالت األنظمة الذكية ،كانت
المرض وفق
ر
المعايي ذاتها .ولن ر
2

ً
ً
ر
الن تواجهها ،بل سيكون عليها أيضا أن تكون قادرة عىل طلب
مناسبة للتعامل مع الحاالت ي
شكوك يف التشخيص ،وكذلك
المشورة ،عندما يتم تجاوز هذه المؤهالت أو عند وجود
ٍ
قابلية إجراء اإلحاالت عند االقتضاء .9واألهم من ذلك  -من الناحية األخالقية  -أن يكون
ً
وغيها.
بعبارة أخرى ،لن
الذكاء
االصطناع قادرا عىل ضمان قضايا الشية والخصوصية ر
ٍ
ي
يكون من الضوري أن تتمكن األنظمة من معالجة المسائل الطبية المرتبطة بالمرض
ً
فحسب ،بل سيكون عليها التعامل أيضا مع مسائل أخالقية وقانونية ،والقدرة عىل
بطريقة مناسبة .وألن العالقة االئتمانية ربي الطبيب والمريض تتطلب أن يتضف
معالجتها
ٍ
ً
االصطناع الكاملة
ينبغ عىل أنظمة الذكاء
ي
األطباء البش دائما ًبما يخدم مصلحة مرضاهم ،ي
ً
بمعزل عن أساس القيم
أيضا أن تكون قادرة عىل تحديد ما يصب يف مصلحة المرض،
ٍ
ً
ه قيم واحتياجات
الميمجة عليها سابقا من
ٍ
طن محض ،بل عىل أساس معرفة ما ي
منظور ي
المرض الفعلية. 10
االصطناع المحدود.
مشكالت مماثلة لن تنشأ مع أنظمة الذكاء
يعن هذا أن
ٍ
ي
و يف المقابل ،ال ي
ولكنً ،
نظرا ألنها مجرد أدوات ،فإن أي مشكالت قد تظهر يف حالة هذا النوع ،ستواجه أي
ه األداة التقنية المناسبة الستخدامها؟ هل تم التحقق من صحتها؟
مستخد ٍم لألداة :هل ي
ر
الن تحكم إجراءات
يلن استخدامها القيود األخالقية ي
ه دقيقة بما فيه الكفاية؟ هل ي
هل ي
ر
الذان لهذا النوع
المستخدم؟ وكل هذه اإلشكاليات لن يتم معالجتها من خالل تعزيز التعلم
ي
من الذكاء االصطناع ،أو تزايد دقة وموثوقية هذه األنظمة ،ر
حن لو تفوقت عىل
ي
11
.
بالتاىل فهذه قضايا أخالقية تقع عىل عاتق األطباء
و
الصدد
هذا
ف
يي
ر
ي
المستخدمي البش ر ي
ع نفسها.
الذين يستخدمونها ،وليس عىل أنظمة الذكاء االصطنا ي
 2.2القضايا َ
القيمية
ً
ً
ر
الن تنشأ عىل مستوى أعىل من التصميم .ويتم
ترتبط ارتباطا وثيقا بالقضايا األخالقية ي
ر
ر
صطناع،
االعياف بها من قبل نظام الذكاء اال
الن سيتم
ي
تضمينها قضايا مثل نوع البيانات ي
والوزن الذي ُ
سيعىط للبيانات من حيث النظريات العلمية الحالية .كل هذا مكتوب يف
ً
تحيا َ
قيميا ال يمكن تجاوزه بواسطة
"منطق" الذكاء
االصطناع المحدود ،وهو يشكل ر
ي
بطريقة أخرى ،فقد يؤدي ذلك
غي مكتمل أو معيب
النظام نفسه .لذلك ،إذا كان التصميم ر
ٍ
مثال عىل ذلك
مشكوك فيه ،أو توصيات
تشخيص
إىل
غي مالئمة .و ر
متحية أو إجراءات ر
ر
ٍ
خي ٍ
ٍ
ر
تغييات "عدوانية وأكي خطورة"
كانت كارثة طائرة "بوينغ  737ماكس" حيث جرى إدخال ر
التغييات أحد أسباب تحطم الطائرة العام
معن بالسالمة ،وكانت هذه
ذك
ر
ي
عىل نظام ي
12
ر
الن تم تصميمه بها ،إّل أن
الماض ومثلها كان يف عام  . 2018ويعمل النظام بالطريقة ي
ي
َ
ر
.
األخالف يرفق بالينامج ،بل
العبء
يكن
لم
و
نفسه
التصميم
منطق
ف
تكمن
المشكلة
ي
ي
بالمصممي وأولئك الذين يضعونه يف اإلطار العام الذي يستخدم فيه .وبالمثل ستنشأ
ر
َ
االصطناع
م والقضايا ذات الصلة مع أنظمة الذكاء
المشكلة العامة المتعلقة با ر
ي
لتحي ًالقي ي
أيضا مع األطباء البشييي الذين يطورون ويكتسبون منظوراً
الكاملة ،بل إن األمر يحصل
ر
3

ً
معينا لألمور ،بسبب تدريبهم وخيتهم .ومع ذلك ،يتمتع األطباء البشيون بالقدرة عىل
الفحص ر
ر
المفيض أن يزودهم التدريب باألدوات الالزمة لفعل ذلك ،ر
حن يتسن
الذان ،ومن
ي
الن درسوها وأن ر
ر
ر
يحيموا مثل هذه القضايا .لذلك ،من
لهم أن يقرروا من يتخلوا عن القيم ي
وبالتاىل يجب تصميمها
بقدرة مماثلة،
االصطناع الكاملة
المتوقع أن تتمتع أنظمة الذكاء
ٍ
ي
ي
ر
ً
ر
ذان مشابه ،وأن تكيف نفسها تماما مثل
عىل أعىل مستوى حن تتمكن من إجراء فحص ي
األطباء البش ف مثل هذه القضايا ال َ
قيمية .13وهنا ،ال يقتض ذلك عىل المسائل الفنية
ي
ً
أيضا القضايا األخالقية والقانونية.
فحسب ،بل إنها تشتمل

 .3الخاتمة
بالمحصلة ،وفيما يتعلق بالسؤال العام حول ما إذا كان  -من الناحية األخالقية  -استخدام الذكاء
االصطناع يف الممارسة الفعلية ،فإن اإلجابة واضحة :كل ذلك يعتمد عىل كيف نقرر
ي
ً
.
االصطناع الموجود حاليا هو عبارة عن أدوات ،ويكمن السؤال حول مدى
استخدامه إن الذكاء
ي
ر
االصطناع الكامل  -إذا توفر ومن ما أصبح
المالءمة األخالقية الستخدامها .أما بالنسبة للذكاء
ي
ً
االصطناع القدرة عىل إحداث
متاحا  -فهذه مسألة أخرى .ولكن بالتأكيد ،سيكون للذكاء
ي
تبق مرهونة بمدى ر
تغييات ف مجال الطب ،إّل أنها ر
قطاع حساس
االليام باألخالق ال سيما يف
ر
ي
ٍ
وحيوي هو الرعاية الصحية.
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