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مقدمة
علــى مــدار التاريــخ واإلنســان يبحــث عــن اختــراع ،يمكنــه أن يحاكــي العقــل البشــري فــي نمــط تفكيــره،
حاضــرا فقــط فــي الخيــال العلمــي ،لكــن الــذكاء االصطناعــي أصبــح اآلن
وكان الــذكاء االصطناعــى
ً
ـال ،ولــم يعــد يحتــل مكانً ــا فــي عالــم الثقافــة الشــعبية فقــط ،وذلــك فــي ظــل التقــدم
حقيقــة وليــس خيـ ً
الكبيــر فــي مجــال الــذكاء االصطناعــي ،وبســبب تأثيــره علــى كافــة المجــاالت الحيويــة ،فقــد حرصنــا فــي
“ AIبالعربــي” علــى اســتكمال مــا بدأنــاه فــي األعــداد الـــ  11الماضيــة ،مــن متابعــة لــكل جديــد فــي مجــال
الــذكاء االصطناعــي ،مــن أجــل إثــراء المحتــوى العربــي بأحــدث المســتجدات فــي هــذا المجــال ،وإلقــاء
الضــوء علــى أفضــل الممارســات الحديثــة ،حيــث نرصــد أهــم المســتجدات التقنيــة بجوانــب متعــددة مــن
نواحــي الحيــاة.
يشــمل العــدد مــن “نظــرة علــى الــذكاء االصطناعــي” مجموعــة مــن التقاريــر المتخصصــة ،أبرزهــا الثــورة
الكبيــرة فــي عالــم األعمــال بفضــل الــذكاء االصطناعــي ،كمــا احتــوى اإلصــدار علــى مــدى قــدرة الــذكاء
االصطناعــي ،فــي التنبــؤ بحركــة األســهم واألســواق الماليــة ،باإلضافــة إلــى الثــورة الكبــرى التــي أحدثهــا
الــذكاء االصطناعــي فــي عــاج األمــراض.
اإلصــدار ركــز علــى دور الــذكاء االصطناعــي ،فــي تســليح الجيــوش وأتمتــة الحــروب بالمســتقبل ،وتضمــن
أيضــا تأثيــر الــذكاء االصطناعــي والثــورة الكبــرى التــي أحدثهــا ،فــي إعــادة تشــكيل مــدن المســتقبل،
ً
وأخيـ ًـرا رصــد اإلصــدار أهــم وأبــرز التوقعــات ،لمســتقبل الــذكاء االصطناعــي فــي عــام .2022
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أعمال

ثورة كبرية في عالم األعمال بفضل
«الذكاء االصطناعي»
بلــغ إجمالــي االســتثمار العالمــي فــي الــذكاء
االصطناعــي  77.5مليــار دوالر فــي عــام ،2021
واحتلــت الواليــات المتحــدة األمريكيــة المرتبــة
األولــى ،حيــث ســجلت الشــركات التــي تتخــذ
تقريبــا،
مقــرا لهــا ثلثــي هــذا المبلــغ
مــن أمريــكا
ً
ً
ووصــل مجمــوع مــا اســتثمرته هــذه الشــركات فــي
مشــاريعها المختلفــة  51مليــار دوالر ،حســب مــا
مؤخــرا.
ذكــرت منصــة “إنديــاي” فــي تقريــر لهــا
ً
جزءا
وفــي الواقــع ،فقــد أصبــح الــذكاء االصطناعــي ً
ال يتجــزأ مــن حياتنــا اليوميــة ،فنحــن نعتمــد اآلن
علــى خوارزميــات محــركات البحــث والمســاعدين
الرقمييــن مثــل أليكســا وســيري فــي كل شــيء
تقريبــا ،بمــا فــي ذلــك طلــب ســيارة أجــرة أو معرفــة
ً
عــدد الســعرات الحراريــة الموجــودة فــي طبــق
الطعــام الــذي نأكلــه.

وقــد أثبــت الــذكاء االصطناعــي أنــه أداة ثوريــة فــي
كل صناعــة ،حيــث يغيــر طريقــة تفاعــل الموظفيــن
والعمــاء مــع الشــركات وتنفيــذ العمليــات اليوميــة
التــي تحتاجهــا دورة العمــل ،وقــد ازداد االعتمــاد
عليــه فــي مجــال األعمــال بنســبة  270%فــي
الســنوات األربــع الماضيــة حســب مــا ذكــرت منصة
“جارتنــر” فــي تقريــر لهــا مؤخـ ًـرا ،وال يمكننــا إال أن
ـارا أكبــر فــي الســنوات
نتوقــع اعتمـ ً
ـادا أكثــر وانتشـ ً
القادمــة.
وتنــاول الكاتــب األمريكــي تومــاس هيلفريــك
وهــو خبيــر فــي األتمتــة الذكيــة وأنظمــة الــذكاء
االصطناعــي فــي مقالــة لــه نشــرتها منصــة
“إنتربرنيــور” أهــم  5مجــاالت ســيؤثر فيهــا الــذكاء
االصطناعــي بشــكل جــذري فــي قطــاع األعمــال
وعالــم الشــركات.

وتتجــاوز إمكانــات هــذه التكنولوجيــا االســتخدام التوظيف

المنزلــي أو الشــخصي ،حيــث يخطــو الــذكاء
االصطناعــي خطــوات كبيــرة فــي تطويــر عالــم
األعمــال ،وقــد يكــون اإلبــداع فــي العمــل وارتيــاد
آفــاق جديــدة لــم تكــن موجــودة مــن قبــل هــو أهــم
مــا توصــل إليــه هــذا الــذكاء االصطناعــي.
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مــع اتجــاه مســتقبل العمــل فــي مختلــف أنحــاء
العالــم نحــو الرقميــة ،واتبــاع طــرق العمــل عــن
بعــد فــي مختلــف الشــركات والمؤسســات فقــد
وجــد مديــرو المــوارد البشــرية أنفســهم غارقيــن
فــي الكثيــر مــن الســير الذاتيــة وطلبــات التوظيــف
التــي بحاجــة لتصنيــف وفــرز الختيــار األفضــل منها،
ولكنهــم ،وبفضــل خوارزميــات الــذكاء االصطناعــي
المتقدمــة لــم يعــد عليهــم قضــاء ســاعات طويلــة
فــي تحديــد المرشــحين المناســبين مــن بيــن
مجموعــة كبيــرة مــن المتقدميــن ،حيــث تقــوم
هــذه الخوارزميــات بتصفيــة الســير الذاتيــة وطلبات
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البنكيــة التــي يســتخدمها هــؤالء العمــاء فــي
عمليــات الشــراء وغيرهــا مــن المواضيــع المهمــة
جــدا لتحديــد النمــط االســتهالكي للجمهــور
ً
المســتهدف.

التوظيــف للعثــور علــى أهــم المرشــحين للوظائــف
ـادا علــى عــدد الطلبــات التــي
التــي يريدونهــا ،واعتمـ ً
تتعامــل معهــا الشــركة يمكــن للــذكاء االصطناعــي
اختصــار الوقــت والجهــد الالزميــن فــي التوظيــف
الــذي كان يســتغرق ســاعات عمــل طويلــة ومنهكــة
وتســاعد هــذه األفــكار والــرؤى التــي تــم جمعهــا
مــن قبــل.
مــن خــال هــذه العمليــة المســوقين علــى تخطيــط
وهنــاك فائــدة أخــرى ملحوظــة لتنفيــذ عمليــات وتنفيــذ إســتراتيجيات تســويق إبداعيــة بدرجــة عاليــة
اعتمــادا علــى البيانــات ،وهــي مــن الدقــة.
توظيــف أكثــر ذكاء
ً
القضــاء علــى التمييــز فــي التوظيــف علــى أســاس
التحيــزات الضمنيــة ،مثــل العــرق أو الجنــس أو البحث والتحليل
حاليــا علــى
ـا
الديــن.
نظـ ًـرا ألن النــاس يقضــون وقتً ــا طويـ ً
ً
هواتفهــم الذكيــة فمــن الواضــح أن عمليــة جمــع
التحيــز ســمة بشــرية ولكــن اآلالت محايــدة ،ومــع البيانــات مــن خــال االســتطالعات المخصصــة
وجــود هــذه القــدرة التــي توفرهــا الخوارزميــات للهاتــف المحمــول هــي أكثــر وســائل البحــث
يمكــن لمديــري المــوارد البشــرية الوصــول إلــى فعاليــة ،ولكــن هنــاك تحـ ٍـد آخــر فــي طريقــة البحــث
المرشــحين المســتحقين واتخــاذ قــرارات توظيــف هــذه ،وهــو :كيــف يمكــن إيصــال االســتطالعات
المناســبة لألشــخاص المناســبين فــي الوقــت
وعــدل.
أكثــر فعاليــة
ً
المناســب؟.

التسويق

يبحــث المســوقون اليــوم بــا كلــل عــن طــرق
جديــدة لجــذب العمــاء المحتمليــن لشــراء منتجــات
شــركاتهم ومؤسســاتهم ،ولكــن فــي عالــم
التســويق اإللكترونــي ســريع الخطــى والمتغيــر
أمــرا
باســتمرار يصبــح اســتقطاب العمــاء الجــدد ً
صعبــا للغايــة ،ويعتمــد تحقيــق أقصــى قــدر مــن
ً
النجــاح التســويقي اآلن علــى قــدرة المســوقين
علــى تقديــم تجــارب شــراء مخصصــة للغايــة ،وهنــا
يأتــي دور الــذكاء االصطناعــي.

يتيــح اعتمــاد الــذكاء االصطناعــي فــي التســويق
اإللكترونــي للمســوقين اكتســاب فهــم أشــمل
لجماهيرهــم المســتهدفة ،فكيــف يحققــون ذلك؟
لنضــع فــي االعتبــار حقيقــة أن اآلالت يمكنهــا
التعــرف بســرعة علــى أنمــاط الســلوك المختلفــة
للعمــاء ،مثــل ســجل الشــراء الســابق وتفضيــات
الشــراء والنقــاط التــي اكتســبتها بطاقــات االئتمــان
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الــذكاء االصطناعــي يتولــى اإلجابــة وحــل هــذه األمن اإللكتروني

كشــفت دراســة أجرتها شــركة “آي بي إم” أن الخطأ
البشــري هــو العامــل الرئيســي الــذي يســاهم فــي
 95%مــن انتهــاكات األمــن اإللكترونــي ،لذلــك
ليــس مــن الصعــب رؤيــة اإلمكانــات الهائلــة للــذكاء
االصطناعــي فــي توفيــر األمــن اإللكترونــي إذا تــم
تســخيرها بشــكل صحيــح ،حيــث يمكــن أن تتولــى
أنظمــة الــذكاء االصطناعــي مهمــة تصفيــة البرامــج
الضــارة أو روابــط التصيــد قبــل أن تصــل إلــى أعيــن
المســتخدمين والعمــاء.

اإلشــكالية ،فمــن خــال اســتخدام نمــاذج التعلــم
اآللــي المبنيــة علــى الخوارزميــات يمكــن ألبحــاث
الســوق تخصيــص االســتطالعات بشــكل أكثــر
كفــاءة مــن خــال تقديم األســئلة ذات الصلة عندما
ـا ،أي فــي الوقــت
يكــون الجمهــور
متاحــا وأكثــر تقبـ ً
ً
تمامــا ،وفــي هــذه األثنــاء يقــوم الــذكاء
المناســب
ً
االصطناعــي بتحليــل البيانــات الضخمــة التــي تــم
جمعهــا عــن الجمهــور المســتهدف وبطريقــة أكثــر
كفــاءة مــن أي إنســان ،ويصفــي فــي اللحظــة ذاتهــا
الــردود غيــر المناســبة أو التــي ال صلــة لهــا بحيــث
تصــل حملتــك التســويقية لألشــخاص المناســبين يســتخدم مختصــو األمــن اإللكترونــي هــذه
تمامــا فــي الوقــت الــازم ،لتجنــي المؤسســة التقنيــة بالفعــل لتحديــد أنــواع جديــدة مــن البرامــج
ً
الضــارة وحمايــة البيانــات الحساســة للمؤسســات،
المسـ ّـوقة أكثــر مــردود ممكــن لهــا.
ويكمــن جمــال تطبيــق أنظمــة الــذكاء االصطناعــي
فــي إســتراتيجية األمــن اإللكترونــي فــي أن هــذه
خدمة العمالء
اعتــاد المشــترون اليــوم علــى التفاعــل مــع روبوتــات األنظمــة تتعلــم أثنــاء تحليلهــا المزيــد مــن البيانــات
المحادثــة ،فهــذه الروبوتــات جيــدة فــي محــاكاة حتــى تتحســن فــي وظائفهــا بتجــارب جديــدة.
الطريقــة التــي يجــري بهــا البشــر المحادثــات ،وعلــى
الرغــم مــن أن هــذه التقنيــة ليســت مثاليــة فــي حــل عالــم األعمــال يتغيــر باســتمرار ،وســلوك العمــاء
المشــكالت التــي قــد تواجــه العمــاء فإنهــا توفــر فــي تطــور دائــم ،وقــد تكــون إدارة التحــول الرقمــي
صعبــا ،ولكــن مــع وجــود الــذكاء
طريقــة أســهل وأســرع لتقديــم خدمــة عمــاء فعالة .بشــكل جــذري أمـ ًـرا
ً
ً
ممكنــا أكثــر مــن أي
االصطناعــي فــإن هــذا صــار
وفــي كثيــر مــن الحــاالت تجمــع الشــركات بيــن وقت مضى ،وقد اســتفادت العديد من الشــركات
الــذكاء االصطناعــي واإلبــداع البشــري بحيــث الصغيــرة والمتوســطة والشــركات الناشــئة مــن
يتــم نقــل القضايــا والمشــاكل التــي تتجــاوز قــدرة الــذكاء االصطناعــي لالســتحواذ علــى حصتهــا فــي
الروبــوت إلــى وكيــل بشــري ،ومــا يجعــل الــذكاء الســوق وإنشــاء عالمتهــا التجاريــة بنجــاح كبيــر.

متفوقــا فــي قســم خدمــة العمــاء
االصطناعــي
ً
هــو قدرتــه علــى اســتهداف مســتهلكين محدديــن
وتلبيــة ميولهــم ورغباتهــم ،مــع مالحظــة أن تقديــم
تخصيصــا للعمــاء يشــجع علــى توفيــر
تجربــة أكثــر
ً
الــوالء للعالمــة التجاريــة ويحافــظ علــى ازدهــار
األعمــال.
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جــدا لــن يكــون الــذكاء االصطناعــي فــي
وقريبــا ً
ً
ترفــا بــل ضــرورة ،والشــركات التــي
عالــم األعمــال ً
ال تواكــب توقعــات المســتهلكين ستفشــل وتفقــد
حصتهــا فــي الســوق ،والطريقــة الوحيــدة للبقــاء
والمنافســة هــي فــي مواكبــة حركــة التغيــر الرقمــي
الســريعة والمتحركــة باســتمرار
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اقتصاد

هل الذكاء االصطناعي قادر على
التنبؤ بحركة األسهم واألسواق
المالية؟
تعــد أســواق األســهم طريقــة مربحــة للغايــة
وشــائعة لتنميــة رأس المــال ،ويكفــي أن نعلــم أنــه
يوميــا فــي
يتــم تــداول أكثــر مــن  6تريليونــات دوالر
ً
“الفوركــس” ،حســب مــا ذكــرت منصــة “فاينانــس
مؤخــرا.
ماغنتــس” فــي تقريــر لهــا
ً
وإذا أضفنــا إلــى هــذا الرقــم مــا يتــم تداولــه فــي
أســواق األوراق الماليــة المركزيــة األخــرى ،مثــل
بورصــات وول ســتريت ولنــدن وطوكيــو وغيرهــا
فعــا،
مهــول
مــن األســواق ،فــإن الرقــم يصبــح
ً
ً
وفــي الحقيقــة فــإن أســواق البورصــة العالميــة هي
مصنــع رأس المــال ،وقلعــة الرأســمالية العالميــة.
ومــع التطــور التقنــي الهائــل الــذي يشــهده عصرنــا
بدخــول منتجــات الثــورة الصناعيــة الرابعــة بمــا فيها
الخوارزميــات والــذكاء االصطناعــي وتعلــم اآللــة
فــي كل مجــال مــن مجــاالت الحيــاة ،فــإن الســؤال
الــذي يطــرح نفســه هــل يمكــن اســتخدام الــذكاء
االصطناعــي للتنبــؤ بحركــة األســواق؟.
مؤخرا
اإلجابــة بــكل تأكيــد نعم ،فقــد تزايد االعتمــاد
ً
علــى اســتخدام الــذكاء االصطناعــي للتنبــؤ بحركــة
ســوق األوراق الماليــة ،ولكــن أال يمكــن أن تــؤدي
الثقــة العميــاء فــي اســتخدام هذا الذكاء إلى خســارة
رأس المــال بالنســبة للمتداوليــن والمســتثمرين
فــي مختلــف أرجــاء العالــم؟ وإلــى أي حــد نســتطيع
االعتمــاد علــى هــذه التكنولوجيــا فــي التنبــؤ بحركــة
األســهم بدقــة موثوقــة؟.

بجامعــة فلوريــدا األمريكيــة بدراســة هــذا األمــر
فــي ورقتهــم البحثيــة التــي جــاءت بعنــوان “فعاليــة
الــذكاء االصطناعــي فــي التنبــؤ بســوق األوراق
الماليــة بنــاء علــى تعلــم اآللــة” ،وذلــك بحســب مــا
ذكــرت “جامعــة كورنيــل”.

تحليل سوق األسهم

قبــل الدخــول فــي عمــق الدراســة ،ناقــش الباحثــون
الثالثــة طــرق التحليــل الرئيســية المســتخدمة مــن
قبــل المســتثمرين فــي مختلــف أنحــاء العالم لتوقع
حركــة الســوق ،حيــث يتــم اســتخدام الطريقتيــن
التاليتيــن لتحليــل حركــة األســهم في ســوق األوراق
الماليــة:

التحليــل األساســي :تحــاول هــذه المدرســة الماليــة
حســاب القيمــة الجوهريــة للســهم بنــاء علــى
كال مــن ســهراب مختــاري ،وكانــغ كــي يــن،
قــام ً
إيــرادات الشــركة ،وربحيتهــا ،ودرجــة الســيولة
وجيــن ليــو ،وهــم أســاتذة فــي هندســة الحاســوب
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المتوفــرة لديهــا ،وكفــاءة التشــغيل ،ومــن الناحيــة
المثاليــة ،إذا كانــت القيمــة الجوهريــة أكبــر مــن
آخــر ســعر تــم تداولــه فيجــب شــراؤها ،وإذا كانــت
قيمتهــا الجوهريــة أقــل مــن آخــر ســعر تــم تداولــه،
فيجــب بيعهــا.

فــي تحليــل حركــة الســوق ،وهمــا طريقــة التحليــل
الفنــي وطريقــة التحليــل األساســي ،وتــم التأكــد
مــن فعاليــة الخوارزميــات المبنيــة علــى التعلــم
اآللــي فــي توقــع حركــة األســواق المالية باســتخدام
الطريقتيــن المذكورتيــن.

التحليــل الفنــي :تســتخدم هــذه المنهجيــة البيانــات
الســابقة لســعر الســهم باســتخدام مجموعــة
مــن المؤشــرات مثــل “مؤشــر القــوة النســبية”،
و”تقارب/تباعــد المتوســط المتحــرك” ،و”مؤشــر
تدفــق األمــوال” ،وتحــاول معرفــة حركــة الســوق
مــن خاللهــا ،فــإذا أشــار التحليــل الفنــي إلــى أن
ســعر الســهم ســيرتفع ،فســيؤدي ذلــك إلــى إجــراء
أمــر شــراء ،وإذا أشــار التحليــل إلــى أن ســعر الســهم
ســينخفض ،فســيؤدي ذلــك إلــى اتخــاذ أمــر بالبيــع.

مــن أجــل ذلــك ،تــم اســتخدام مجموعــات البيانــات
ـابقا لتدريــب الخوارزميــات على التنبؤ،
المصنفــة سـ ً
كمــا تــم اســتخدام مقاييــس التقييــم لفحــص دقــة
الخوارزميــات فــي عمليــة التنبــؤ ،وأظهــرت النتائــج
أن نمــوذج “االنحــدار الخطــي” الــذي اتبعــه الباحثون
يتنبــأ بســعر اإلغــاق بشــكل ملحــوظ مــع هامــش
خطــأ ضيــق عنــد اســتخدام طريقــة التحليــل الفنــي،
أمــا عنــد اســتخدام الخوارزميــات للتنبــؤ بطريقــة
التحليــل األساســي ،فقــد تمكــن النمــوذج مــن
التنبــؤ بحركــة الســوق بنســبة وصلــت دقتهــا إلــى
.76%

وهنــاك نمــاذج أخــرى مســتخدمة فــي التنبــؤ،
ومنهــا:
“فرضيــة الســوق الكــفء” :تشــير هــذه الفرضيــة
إلــى أن ســعر الســهم يتحــرك فــي اتجــاه المشــاعر
العامــة الــذي هــو رد فعــل آلخــر األخبــار االقتصاديــة
والسياســية المنشــورة فــي العالــم.
“فرضيــة الســوق التكيفيــة” :تحــاول توقــع اتجــاه
حركــة الســوق باســتخدام النظريــات القائمــة علــى
علــم النفــس.
وعــودة للدراســة التــي حاولــت معالجــة مشــكلة
إمكانيــة التنبــؤ بحركــة ســوق األوراق الماليــة
باســتخدام الــذكاء االصطناعــي والخوارزميــات
المبنيــة علــى التعلــم اآللــي ،مــن أجــل القيــام بذلــك
درس الباحثــون المدرســتين الرئيســيتين المتبعتيــن

نتائج الدراسة

تشــير هــذه النتائــج إلــى أنــه علــى الرغــم مــن أن
الــذكاء االصطناعــي يمكنــه التنبــؤ باتجاهــات أســعار
األســهم أو الشــعور العــام بشــأن حركــة األســواق
الماليــة ،فــإن دقتــه ليســت كافيــة ،عــاوة علــى
ذلــك ،فــي حيــن أن نمــوذج “االنحــدار الخطــي”
يمكــن أن يتنبــأ بســعر اإلغــاق بهامــش معقــول
مــن الخطــأ ،فإنــه ال يمكنــه التنبــؤ بدقــة بالقيمــة
نفســها ليــوم العمــل التالــي ،أي أن هــذه القــدرة
علــى التنبــؤ صالحــة ليــوم عمــل واحــد فقــط.

وبالتالــي ،فــإن هــذا النمــوذج المبنــي علــى الــذكاء
االصطناعي ال يمكن اســتخدامه في االســتثمارات
طويلــة األجــل ،ومــن ناحية أخرى ،دقــة الخوارزميات
فــي التنبــؤ بشــراء أو بيــع أو االحتفــاظ بســهم مــا
ليســت مرضيــة بدرجــة كافيــة ،ويمكــن أن تــؤدي
إلــى خســارة رأس المــال.
وبنــاء علــى هــذه الدراســة ،اســتنتج الباحثــون أن
قــادرا حتــى اآلن علــى
الــذكاء االصطناعــي ليــس
ً
التنبــؤ بحركــة ســوق األوراق الماليــة بدقــة موثوقــة
يمكــن االطمئنــان إليهــا.
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طب

الذكاء االصطناعي ُيحدث ثورة كربى
في عالج األمراض
تعــزز البيانــات التقــدم فــي قطــاع الرعايــة الصحيــة،
في كل مكان بالعالم ،حيث تعتمد المستشفيات،
ومقدمــي الرعايــة الصحيــة ،ووكاالت التأميــن،
والباحثــون حــول العالــم عليهــا ،لتقديــم خدماتهــم
للمرضــى والمحتاجيــن.
ومــع ذلــك ،فجمــع هــذه البيانــات ليــس مهمــة
ســهلة ،علــى األشــخاص داخــل نظــام الرعايــة
الصحيــة ،ويرجــع ذلــك فــي الدرجــة األولــى إلــى
عنصــر أساســي واحــد ،وهــو أننــا بشــر بقــدرات
محــدودة.

خبرات جديدة

تتغيــر الخبــرات الطبيــة ،مــع كل مــرض أو عــاج
جديــد يتم اكتشــافه ،وقد كشــفت جائحــة كورونا أن
ـتعدا
نظــام الرعايــة الصحيــة العالمــي ،لــم يكــن مسـ ً
للتعامــل مــع مثــل هــذه الكارثــة ،وقــد اكتســبت
البشــرية والقطــاع الطبــي ،خبــرات مهمــة أدت
إلــى تغيــر الكثيــر مــن المفاهيــم الســابقة ،ويعــود
الســبب فــي هــذا التغييــر ،للتكنولوجيــا التــي أدت
للتحــول الســريع فــي تطويــر اللقاحــات والعالجــات
الفعالــة.
ومــع التطور التكنولوجي الحاصل باســتخدام الذكاء
االصطناعــي ،أصبــح باإلمــكان فحــص أعــراض
الكثيــر مــن األمــراض داخــل المنــزل ،والتأكــد منهــا
قبــل اتخــاذ قــرار الذهــاب إلــى الطبيــب ،وذلــك كمــا
ذكــرت دراســة أجراهــا علمــاء مــن جامعــة واترلــو
الكنديــة ،تــم نشــرها علــى منصــة الجامعــة مؤخـ ًـرا.
وباســتخدام التعلــم اآللــي والــذكاء االصطناعــي،
تــم جمــع وتحليــل كميــات كبيــرة مــن البيانــات
بنجــاح لمعرفــة األنمــاط المرضيــة ،وتمــت إضافــة
ـابقا،
هــذه البيانــات الجديــدة إلــى تلــك الموجودة سـ ً
وجميعهــا ســاعدت فــي تقــدم البحــث الطبــي ،الذي
ســاعد فــي تطويــر اللقاحــات الفعالــة.
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لكــن مــاذا لــو تطــور فيــروس كورونا “كوفيــد ،”-19
ً
وفتــكا ،ولــم تكــن لدينــا
إلــى ســالة أكثــر قــوة
التكنولوجيــا الالزمــة لتتبعهــا أو دراســتها بشــكل
فعــال؟ بــكل تأكيــد سنخســر المزيــد مــن األرواح
البشــرية ،فــي الوقــت الــذي ســنمضيه فــي جمــع
البيانــات ونقلهــا وتحليلهــا.
رائعــا علــى كيفيــة تطــور
يعــد الفيــروس ً
أيضــا مثـ ً
ـال ً
تكنولوجيــا البيانــات الضخمــة ،فقــد كان هنــاك
الكثيــر لفهمــه خــال الوبــاء مــن حيــث نتائــج البحــث
وتنــوع العــاج وأوجــه القصــور فــي البنيــة التحتيــة
الطبيــة.
وســاعدت طــرق معالجــة البيانــات الضخمــة أثنــاء
الوبــاء بشــكل كبيــر فــي تقصيــر وقــت رد الفعــل
الــذي كنــا نتوقعــه بــدون البنية التحتيــة التكنولوجية
الحاليــة ،وذلــك حســب تقريــر للمنتــدى االقتصــادي
تــم نشــره مؤخـ ًـرا.

التحليل التنبؤي للبيانات

فــي بدايــة الوبــاء ســاعد التحليــل التنبــؤي للفيــروس
الــذي انتشــر بمدينــة ووهــان الصينيــة فــي تقييــم
الكيفيــة التــي يمكــن للفيــروس أن ينتشــر مــن
خاللهــا فــي جميــع أنحــاء العالــم ،وفي الوقــت الذي
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كان ال يــزال مــن الصعــب فهــم قــدرات وخطــورة المناســب للمــوارد البشــرية والماديــة ،الــذي يمكنه
الفيــروس
تمامــا لكــن ومــن خــال تحليــل البيانــات المســاعدة فــي توفيــر الوقــت والجهــد والمــال،
ً
الضخمــة صــار بإمكاننــا أن نعــرف أن وبــاء
عالميــا األمــر الــذي ســيجعل مــن الرعايــة الصحيــة وهــي
ً
قــادم.
حــق أساســي مــن حقــوق اإلنســان ،متاحــة للجميع.
وطــوال فتــرة الوبــاء وحتــى اآلن ســاعد هــذا التحليل
التنبــؤي المبنــي علــى البيانــات فــي توقــع الموجات كمــا تتيــح األتمتــة فــي التصنيــع ،مزيـ ًـدا مــن الدقــة
التاليــة للمــرض فــي العديــد مــن البلــدان ،كمــا فــي صناعــة األجهــزة واألدويــة ،ممــا يلغــي إمكانيــة
أصبــح باإلمــكان ً
أيضــا تقييــم التأثيــر المتوقــع لــكل حــدوث أخطــاء ،كتلــك التــي كانت تحدث باســتخدام
موجــة مــن خــال فهــم نقــاط البيانــات ،مثــل البنيــة الطــرق اليدويــة والتقليدية الســابقة.
أيضــا ،علــى زيــادة نطــاق
التحتيــة للرعايــة الصحيــة والكثافــة الســكانية فــي وتعمــل التكنولوجيــا ً
ً
هــذا البلــد أو ذاك ،ولــم يكــن كل هــذا
ممكنــا قبــل الجمــع بيــن التقنيــات ،مثــل اســتخدام الروبوتــات
بضعــة عقــود.
والعــاج عــن بعــد ،ممــا يســاعد علــى تقديــم
اليــوم تعمــل النمــاذج التقنيــة ،المبنيــة علــى الــذكاء الرعايــة الصحيــة الالزمــة ،فــي المناطــق النائيــة
االصطناعــي علــى تطويــر نفســها باســتمرار ،للتنبــؤ التــي يصعــب الوصــول إليهــا.
أيضــا ،إلــى تســريع االبتــكار
بخطــورة انتشــار األمــراض ،ومــدى تأثيرهــا فــي وقــد أدى وبــاء كورونــا ً
مناطــق معينــة مــن العالــم ،وذلــك حســب مــا فــي مجــال التكنولوجيــا الصحيــة ،ممــا اســتدعى
ذكــرت دراســة أعدهــا عــدد مــن العلمــاء ،تــم نشــرها وجــود تعــاون دولــي عالمــي ،بيــن مختلــف الــدول
أخيـ ًـرا فــي “مجلــة الطــب التحويلــي”.
لجمــع وتحليــل البيانــات الضخمــة ،فــي الوقــت
وال يقتصــر اســتخدام هــذه النمــاذج علــى األمــراض القصيــر الــذي اســتغرقه الفيــروس ،لالنتشــار علــى
المعديــة فقــط ،بــل تســتخدم ً
أيضــا لفهــم كيفيــة مســتوى العالــم.
تطــور األمــراض المزمنــة ،ويطلــق علــى هــذا ويتطلــع الطــب إلــى التكنولوجيــا ،لســد الفجــوات
التقــدم العلمــي مصطلــح “الطــب الدقيــق” ،التــي كشــفها الوبــاء ،ومــن المتوقــع أن تكــون
ووفــرت هــذه النمــاذج رعايــة طبيــة متخصصــة بروتوكــوالت الرعايــة الصحيــة ،والكفــاءة فــي
ـاء علــى تطويــر األدويــة واللقــاءات ،وطرق إنتاجهــا ،وأدوات
لألشــخاص المصابيــن بأمــراض مزمنــة ،بنـ ً
دراســة ومعرفــة عوامــل فرديــة خاصــة بهــم ،مثــل األمــان والحمايــة الالزمــة ،فــي طليعــة االبتــكارات
الجينــات ،نمــط الحيــاة ،البيئــة المحيطــة.
المســتقبلية.
يتــم اســتخدام الــذكاء االصطناعــي ً
ذكاء
أيضــا ،للكشــف إن الطــب النانــو ،وأجهــزة التتبع الصحية األكثر
ً
عــن األمــراض مــن خــال تقنيــات التصويــر الطبــي ،ووجــود مختبــرك فــي شــريحة إلكترونيــة تحملهــا
فكثيـ ًـرا مــا تحــدث أخطــاء بشــرية فــي التشــخيص ،معــك ،هــي بعــض تقنيــات العقــد المقبــل ،التــي
بســبب الفهــم الخاطــئ للصــور الطبيــة التــي قــد يتــم العمــل عليهــا حاليــا ،ويمكــن أن يســاعد إتقــان
أيضا،
جــدا ،لكنهــا فــي تلــك التقنيــة فــي تخصيــص الرعايــة الصحيــة ً
تتغاضــى عــن تفاصيــل صغيــرة ً
غايــة األهميــة لتشــخيص المــرض ،وهنــا يمكــن أن وهــو مطلــب أساســي للبشــرية فــي المســتقبل.
يســاعد جمــع البيانــات بمــرور الوقــت ومــن جميــع ســتقضي التكنولوجيــا علــى الطــرق الطبية المتبعة
أنحــاء العالــم ،فــي التخلــص مــن هــذه األخطــاء،
حاليا،
ً
وبمســاعدة الذكاء االصطناعي والبيانات الضخمة ،المتمثلــة فــي تقديــم الرعايــة الطبيــة للمجموعــة
يمكــن اآلن توجيــه الكثيــر مــن المــوارد للتركيــز علــى وكأنهــا شــخص واحــد ،والتــي ال تأخــذ بعيــن
االبتــكار ،لعــاج األمــراض بشــكل فعــال.
االعتبــار االختالفــات الدقيقــة بيــن البشــر ،فالطــب
المســتقبلي هــو طــب تخصصــي ،حيــث ســيتم
تطوير الطب
تقديــم العــاج المناســب لــكل شــخص علــى حــدة،
هنــاك العديــد مــن أوجــه القصــور ،فــي نظــام بمــا يناســب وضعــه وجســده الــذي هــو بصمتــه
الرعايــة الصحيــة التــي تهــدف التكنولوجيــا إلــى الخاصــة.
معالجتهــا ،وجــه القصــور األول هــو التخصيــص
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بناء

الذكاء االصطناعي ُيحدث ثورة كربى
في إعادة تشكيل مدن المستقبل
حقـا ،أم أننـا
يعيـش  55%مـن سـكان العالـم اآلن فـي المدن ولكـن هـل بـدأ عصـر المـدن الذكيـة ً
والمناطق الحضرية ،وسـترتفع هذه النسـبة إلى ما زلنا في بداية المشـوار؟ وكيف سـيغير الذكاء
االصطناعـي والتعلـم اآللـي شـكل هـذه المـدن،
نحـو  70%بحلـول عام .2050
وطريقـة عملهـا وأسـاليب عيش سـكانها؟
وحوالـي  90%مـن هـذه الزيـادة ،سـتحدث فـي
مـدن قارتـي آسـيا وإفريقيا ،وسـتكبر هـذه المدن مواصالت أكثر ً
أمنا وطرقات بال حوادث
وتتضخـم ولكـن العديـد منهـا لـن ينمو فحسـب ،تنتشـر السـيارات ذاتيـة القيـادة ،فـي شـوارع
بـل سـتحاول مـدن كثيـرة إعـادة تشـكيل نفسـها ،العديـد مـن مـدن العالـم اآلن ،وسـتزداد هـذه
لتلبيـة متطلبـات هـذا العـدد الهائـل مـن البشـر ،السـيارات فـي المسـتقبل بشـكل كبيـر ،حيـث
تتيـح التقنيـات الحديثـة مثـل تقنيـة اكتشـاف
الذيـن سيعيشـون فيهـا بالمسـتقبل.
جنبـا إلـى جنـب مـع
الضـوء تحديـد المـدى،
ً
وفـي هـذا السـياق ،فـإن الـذكاء االصطناعـي الـذكاء االصطناعـي لهـذه المركبـات ،الرؤيـة
والتعلـم اآللـي ،سـيكونان أهـم األدوات الواضحـة خلال الطقـس السـيئ ،وحـول الزوايـا
والوسـائل المتاحـة للتعامـل مـع نمـو وتغيـرات والمنعطفـات الكتشـاف وتجنـب المشـاة،
غالبـا مـا سـتكون ً
مدنـا والمركبـات والعقبـات الموجـودة فـي الطرقـات
مـدن المسـتقبل ،والتـي
ً
ذكيـة ،فالـذكاء االصطناعـي يعـد أحـد أهـم التـي تسـير عليهـا.
محـركات الثـورة الصناعيـة الرابعـة ،وهـو ال يغيـر
أيضـا مدننـا
عالـم األعمـال فقـط ،بـل يحـول ً
والطـرق التـي نعمـل ونعيـش بهـا بشـكل جـذري.
لنتذكـر أن الهـدف األساسـي للـذكاء االصطناعي
عمومـا ،هـو تحسـين وتطويـر طـرق حيـاة البشـر،
ً
وهـو كذلـك بالنسـبة للمـدن الذكيـة ،وذلـك مـن
خلال الحصـول السـريع على كميـات ضخمة من
البيانـات ،وتحليلهـا بسـرعة فائقـة التخـاذ قرارات
أكثر استنارة ،بهدف تحسين طرق الحياة لسكان
هـذه المـدن فـي شـتى المجـاالت ،وذلـك كمـا
تقريـر لهـا
ذكـرت منصـة “إنفورميشـن أيـج” فـي
ٍ
مؤخر ا.
ً
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قناعـا
ويأمل المخططون أن يؤدي التقدم التكنولوجي ،غيـر قانونـي بأعـداد كبيـرة ،أو ال يرتـدون
ً
واقيـا ،كمـا كشـفت الشـرطة واعتقلـت آالف
إلـى تقليـل االزدحـام والتلـوث والحـوادث فـي
ً
مـدن المسـتقبل ،ويعتقـد بعـض الخبـراء أنـه األشـخاص ،الذين ارتكبوا أنشـطة إجرامية أخرى.
بحلـول عـام  ،2030سـتتم معظـم الكيلومتـرات
المقطوعـة ،فـي المـدن الكبـرى فـي العالـم وقامـت جهـات إنفـاذ القانون فـي بعض المدن،
بواسـطة ،السـيارات الكهربائيـة المسـتقلة عنـد بتجهيـز سـياراتها بأنظمـة التعـرف علـى الوجـه
سـيقلل حاجـة النـاس المتلاك البيومتريـة الحيـة ،حيث تقـوم الكاميرات وبرامج
الطلـب ،ممـا
ُ
سـيارة شـخصية فـي المدينـة ،ويحـل مشـاكل الـذكاء االصطناعـي ،بفحـص وجـوه األشـخاص
االزدحام المروري ،ومشـكلة مواقف السـيارات ،باسـتمرار فـي المدينـة ،للتحقـق من وجـود أوامر
وذلـك كمـا ذكـرت منصـة “آي آنـد إل” ،فـي اعتقـال معلقـة ،كمـا ذُ كِ ـر فـي التقريـر السـابق.
تقريـر لهـا حـول أهـم المجاالت التي سـيغير فيها
ونظـرا العتراضـات الخصوصيـة ،ضـد تقنيـة
الـذكاء االصطناعـي ،شـكل وطريقـة عمـل مـدن
ً
التعرف على الوجه ،اسـتخدمت برشـلونة أنظمة
المسـتقبل.
الـذكاء االصطناعـي والتصويـر الحـراري ،لمراقبـة
مـدى إشـغال الشـاطئ أثنـاء الجائحـة ،وذلـك
تطبيق القانون ومحاربة الجريمة
بـدل مـن إحصـاء عـدد األشـخاص الذيـن يـزورون
حاليـا ،أصبـح
فـي العديـد مـن مـدن العالـم
ً
ً
التعـرف علـى الوجـه مـن خلال اسـتخدام الـذكاء الشـواطئ ،حيـث قامـوا بمسـح منطقـة الرمـال
االصطناعـي ،ممارسـة عاديـة تتـم بشـكل دائـم ،التـي يغيـب عنهـا النـاس.
وخلال جائحـة كورونـا في العـام  2020الماضي،
بـدأت الشـرطة فـي بعـض مـدن العالـم الحديثـة ويوضـح التقريـر أن التحليـل السـريع لبيانـات
مثـل سـنغافورة ودبـي ،فـي اسـتخدام طائـرات المدينـة ،بواسـطة الـذكاء االصطناعي ،سـيؤدي
بـدون طيـار مـزودة ببرنامـج التعـرف علـى الوجه ،إلـى كفـاءة عاليـة فـي اسـتخدام الطاقـة ،فعلـى
الكتشـاف األشـخاص الذيـن يتجمعـون بشـكل سـبيل المثـال يتـم اسـتخدام الـذكاء االصطناعـي
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حاليـا ،لتحليـل بيانـات
فـي المملكـة المتحـدة
ً
تدفـق حركـة المـرور ،وإدارتهـا بطريقـة أكثـر
اسـتدامة ،مـن خلال اسـتخدام نظـام تسلسـل
المحسـن اآللـي.
إشـارات المـرور
ّ
وباسـتخدام أجهـزة كمبيوتـر قويـة ،ونظـام ذكاء
اصطناعـي يتعلـم مـن التجربـة ،يتـم تجميـع
البيانـات فـي الوقـت الفعلـي مـن “مستشـعرات
إنترنـت األشـياء الدقيقـة” ،داخـل مصابيـح
الشـوارع لضبـط مسـتويات اإلضـاءة ،بـذكاء
حسـب الحاجـة فـي مدن مثل برشـلونة ،روتردام،
ميونـخ ،كوبنهاجـن.
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وغالبـا مـا يتم اسـتخدام الـذكاء االصطناعي ،في
التنبـؤ بأنمـاط كيفيـة التخلـص مـن النفايـات،
ومتـى وأيـن يتـم التخلـص منهـا ،ممـا يسـمح
للبلديـة بتطويـر نظـام إدارة هـذه النفايـات،
وصـول إلـى التخلـص منهـا فـي مـكان تواجدهـا
ً
بيـن السـكان.
أيضا ،إذا
ويمكـن اكتسـاب قـدر أكبـر من الكفـاءة ً
تـم اسـتخدام المركبـات المسـتقلة المدعومـة
بالـذكاء االصطناعـي ،والمرتبطـة بنظـام إدارة
النفايـات اآللـي لجمـع النفايـات ،كمـا تُ سـتخدم
الرؤيـة الحاسـوبية التـي يتحكـم فيهـا الـذكاء
أيضـا ،لفصـل النفايـات بهـدف
ً
االصطناعـي

وعـادة مـا يتـم دمـج البيانـات ،مـع معلومـات إعـادة التدويـر.
وإحصائيـات مـن مصـادر خارجيـة ،مثـل نشـرات
األخبـار والطقـس ،كمـا تُ سـتخدم مستشـعرات وفي الحقيقة ،فإن الذكاء االصطناعي سـيتولى
“إنترنـت األشـياء” ً
أيضـا ،لجمـع وتحليـل البيانات إدارة مـدن المسـتقبل ،وسـيعمل علـى تغييـر
المتعلقـة بحركـة المـرور وتدفقـات
المشـاة ،شـكل هذه المدن ،ولكن كما تقول أغنية الروك
ُ
والعوامـل البيئيـة األخـرى مثـل :جـودة الهـواء ،المعروفـة لـ”باكمـان -تورنـر أوفردرايف“ :أنت لم
ً
شـيئا بعد”.
تـر
درجة الحرارة ،سـرعة الرياح ،الرطوبة ،إضافة إلى َ
البيانـات الصوتيـة مثـل :الضوضـاء أو اكتشـاف
الطلقـات الناريـة.

اإلدارة الذكية للنفايات

وهنـاك شـكل آخـر مـن أشـكال الخدمـات العامـة
المبتكـرة ،فـي المدن الذكيـة التي ذكرها التقرير،
وهـو اإلدارة الذكيـة للنفايات ،كما هو مسـتخدم
حاليا.
فـي مدينـة روتردام الهولنديـة
ً

حيـث تضـاف أجهـزة االستشـعار ،إلـى حاويـات
النفايـات لقيـاس معـدل التعبئـة أو المخالفـات،
فـي عمليـات الجمـع والنقـل ،ومـن خلال تحليـل
البيانـات فـي الوقـت الفعلـي ،يمكـن تحقيـق
مكاسـب فـي الكفـاءة ،من خلال التوجيه األمثل
وفقـا لمعـدل التعبئـة.
لجمـع النفايـات
ً
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علوم عسكرية

دور الذكاء االصطناعي في تسليح
الجيوش وأتمتة الحروب

المتواتـرة مـن جانـب ،التجـاري ،ممـا أسـهم فـي التوسـع فـي عمليـات
أسـهمت جهـود الباحثيـن ُ
خلال العقـد الماضـي ،فـي إحـداث تطـورات إنتـاج وتطبيـق تلـك التقنيـات ،وفتـح البـاب
بـارزة فـي مجـال الـذكاء االصطناعـي ،والتقنيـات االسـتثمار فـي تكنولوجيـا الـذكاء االصطناعـي.
التكنولوجيـة المرتبطـة بـه “الحوسـبة الكميـة”،
ً
وتزامنـا ،مـع اختـراق الـذكاء االصطناعـي لكافـة
والبيانـات الضخمـة ،وإنترنـت األشـياء،
والروبوتـات ،واألنظمـة ذاتيـة التشـغيل ،مجـاالت الحيـاة ،فـإن المجـال العسـكري يأتـي
التـي أمكننـا الوصـول بهـا خلال فتـرات زمنيـة فـي مقدمـة تلـك المجـاالت ،ومـن المتوقـع أن
قصيـرة ،إلـى مسـتويات فاقـت توقعـات الخبـراء تشـهد إحـداث نقلـة نوعيـة كبيـرة ،فـي اسـتخدام
الحلـول المعرفيـة واألتمتـة ،لتعزيـز القـدرات
و ا لمتخصصيـن .
واالسـتراتيجيات العسـكرية ،علـى المسـتويين
وحقيقة األمر أن ذلك التطور المتسـارع ،قد جاء التكتيكـي والتشـغيلي ،وقـد حـذر “جيمـس
مدفوعـا بمجموعـة مـن العوامـل المحفـزة ،التي جونسـون” األسـتاذ بجامعة ليسـتر في بريطانيا،
ً
تشـمل التطـور الهائـل فـي اسـتخدام البرمجيـات والمتخصص في الدراسـات األمنية ،في دراسـة
وكفـاءة أدائهـا ،والتوسـع فـي اعتمـاد قواعـد بعنـوان “الـذكاء االصطناعـي وحـرب المسـتقبل:
البيانـات الضخمـة ،وكذلك التقدم الملحوظ في اآلثـار المترتبـة علـى األمـن الدولـي” ،والتـي
تطبيقـات التعلـم اآللـي ،وإعـداد الخوارزميـاتُ ،نشـرت في العدد “ ”35من مجلة “& Defence
وقـد اجتـذب ذلك كله االهتمام من قبل القطاع  ،”Security Analysesفـي أبريـل  ،2019حـذر

14

نظرة على الذكاء االصطناعي

التقرير الشهري – مارس 2022

مـن التهديـدات األمنيـة العالميـة التـي ينطـوي مـن اآلثـار االسـتراتيجية ،التـي مـن المحتمـل أن
عليهـا ،اسـتخدام الذكاء االصطناعـي في المجال تزعـزع االسـتقرار األمنـي إلـى ٍ
حـد كبيـر ،ممـا يؤثر
العسـكري ،وانعكاساته على إعادة ترتيب موازين علـى ديناميكيـات الصـراع ،والتصعيـد العسـكري
فـي المسـتقبل.
القـوى.
ويناقـش “جونسـون” فـي دراسـته المنافسـة
الجيوسياسـية ،بيـن الصيـن والواليـات المتحـدة
األميركية ،ومدى تأثرها بالسباق الحالي لالبتكار
فـي مجـال الـذكاء االصطناعـي.

الذكاء االصطناعي في المجال العسكري

تشـير الدراسـة فـي بدايتهـا إلـى الـدور الواسـع،
الـذي يمكـن أن يلعبـه الـذكاء االصطناعـي ،فـي
تعزيـز القـدرات العسـكرية التقليديـة والمتطورة،
سـواء من الناحية التشـغيلية ،أو على المسـتوى
ً
دورا يفـوق دور
التكتيكـي ،حيـث إنـه يلعـب
ً
“سلاحا” فـي حـد ذاتـه ،فعلـى المسـتوى
كونـه
ً
التشـغيلي ،يعزز الذكاء االصطناعي من القدرات
العسكرية ،وذلك من خالل :إمكانات االستشعار
عـن بعـد ،اإلدراك اللحظي للمتغيرات ،المناورة،
اتخـاذ القـرار تحـت ضغـط.
أمـا علـى المسـتوى االسـتراتيجي التكتيكـي،
فـي صنـع القـرار العسـكري ،فسـتتمكن أنظمـة
القيـادة المعـززة بتكنولوجيـا الـذكاء االصطناعي،
مـن تجنـب العديـد مـن أوجـه القصـور المالزمـة
لعمليـة اتخـاذ القـرارات االسـتراتيجية التقليديـة،
حيث تكتسب القدرة على اتخاذ القرار السريع بل
بنـاء علـى المعلومـات المعـززة األمـر
والتلقائـي،
ً
الـذي ُي ّ
ويكسـبها ميـزةً
جنبهـا األخطـاء البشـريةُ ،
ً
ً
مقارنـة بأنظمـة اتخـاذ القـرار التقليديـة.
تنافسـية

ولتأكيـد وجهـة النظـر السـابقة ،أضـاف كاتـب
الدراسـة ،أن التهديـدات األمنيـة المحتملـة،
والمترتبـة علـى التوسـع فـي اسـتخدام الـذكاء
االصطناعـي فـي المجـال العسـكري ،تشـمل
األمـن بمفهومـه الواسـع ،الـذي يتضمـن األمـن
وجه ،اختلاق الخطاب
الم ّ
الرقمـي مثـل :التصيـد ُ
المعـروف بالتصنيـع الصوتـي ،انتحـال الهويـة،
التسـلل اآللـي ،التطفـل علـى البيانـات ،األمـن
المـادي مثـل الهجمـات المنفـذة مـن أسـراب
وأخيـرا األمـن السياسـي
الطائـرات بـدون طيـار،
ً
مثـل عمليـات :المراقبـة ،الخـداع ،اإلكـراه.

مستقبل الحروب

وفـي حيـن تـم توصيـف تكنولوجيـا الروبوتـات
ونظـم األسـلحة ذاتيـة التشـغيل ،إلـى جانـب
ابتـكارات أخـرى ،علـى أنهـا تمثـل “الثـورة الثالثـة
سـياق آخـر علـى أنهـا أحـد
فـي الحـروب” ،وفـي
ٍ
مخرجـات “الثـورة الصناعيـة الرابعـة” ،فـإن
إدمـاج الـذكاء االصطناعـي معهـا ،مـن المتوقـع
آثـارا تحوليـة ،فـي مسـتقبل الحـروب
أن ُيحـدث ً
عالميـا ،فهو سـيضيف إليها
والتـوازن العسـكري
ًّ
تقنيـات تُ عـزز مـن قدراتها ،مثـل اإلدراك البصري
والتعرف على الصوت والوجه ،وكذلك استخدام
الخوارزميـات فـي صنـع القـرار ،لتنفيـذ مجموعـة
بشـكل
مـن العمليـات الجويـة والبريـة والبحريـة،
ٍ
مسـتقل عـن اإلشـراف والتدخـل البشـري.
ٍ

وبنـاء عليـه ،فـإن إدمـاج الـذكاء االصطناعـي فـي
ً
وبناء عليه ،ستتمكن تلك األنظمة المعززة ،من
المجـال العسـكري ،سـيؤدي إلـى إدخـال متغيـر
ً
جديـد فـي المعادلـة العسـكرية ،ولـن تتسـاوى التوسـع في مجموعة المهام مثل :االسـتطالع،
فيـه الجيـوش التـي تسـتخدم تلـك التكنولوجيـا دقـة تنفيـذ الضربـات ،اختـراق الدفاعـات الجويـة
الجديـدة مـع غيرهـا ،ومـن َثـم سـيحدث مجموعة
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المتطـورة متعـددة المسـتويات ،ممـا يؤثـر علـى
كفـاءة قيامهـا بوظيفـة الـردع ،كمـا سـتقدم تلك
األسـلحة المدعومـة بالـذكاء االصطناعي للدول،
خيـارات إضافيـة غير متماثلـة ،خاصة في المجال
البحـري ،إلبـراز القـوة العسـكرية داخـل المناطـق
المتنـازع عليهـا ،وغيـر المسـموح باختراقهـا،
باإلضافـة إلـى مجموعـة مـن المهـام المحـددة،
التـي يمكـن القيـام بهـا والتي تشـمل :زراعة ونزع
األلغـام ،ونشـر وجمـع البيانـات مـن شـبكات
االستشـعار البحريـة المضـادة للغواصـات،
ومهـام االسـتخبارات والمراقبـة واالسـتطالع،
وشـن الحـروب اإللكترونيـة ،والعمليـات غيـر
القتاليـة مثـل :مكافحـة اإلرهـاب ،الدفـاع عـن
الحـدود ،الدعـم التوجيهـي للصواريـخ ،وذلـك
لدقـة عمليـات االسـتهداف.

التقرير الشهري – مارس 2022

حاليـا كبيـر ،فـي اسـتخدام أنظمـة
والتوسـع
ًّ
األسـلحة المعـززة بالـذكاء االصطناعـي ،والتـي
تقـوم بتنفيـذ مهامهـا بالكامـل ،دون تدخـل
بشـري مثـل إسـقاط ذخيـرة الهجـوم “،”LAMS
سـواء رادارات العـدو أو السـفن
علـى األهـداف
ً
بناء على معايير االسـتهداف
أو الدبابـات ،وذلـك ً
مسـبقا ،حيـث يتـم تدميـر الهـدف
المبرمجـة
ً
تلقائيـا ،عنـد اكتشـاف أجهـزة االستشـعار،
ًّ
لـرادارات الدفـاع الجـوي للعـدو.
ومـن أبـرز األمثلـة علـى ذلك النوع مـن األنظمة،
هـي أنظمـة الطائـرات بـدون طيـار اإلسـرائيلية
ً
حثيثـا مـن جانـب
سـعيا
“ ،”Haropإال أن هنـاك
ً
عـدد كبيـر مـن الـدول ،لتطويـر أنظمـة كاملـة من
األسـلحة ذاتيـة التشـغيل مثـل :الصيـن ،ألمانيـا،
الهنـد ،إسـرائيل ،كوريـا الشـمالية ،روسـيا،
بريطانيـا.
وتشير الدراسة ،إلى أن إدماج الذكاء االصطناعي
فـي نظـم األسـلحة ذاتيـة التشـغيل والروبوتـات،
سـيؤدي إلـى التوسـع فـي اسـتخدامها فـي
مجالـي الدفـاع والهجـوم ،ممـا سـيؤدي إلى الحد
مـن قـدرات ،أنظمـة الـردع الحاليـة المتعـددة
المسـتويات.
وعلـى الجانـب اآلخـر ،فـإن إدمـاج التكنولوجيـا
نفسـها فـي أنظمـة اإلنـذار المبكـر ،وإن كان
سـيؤدي إلـى تقليـل وقـت عمليـة اتخـاذ القـرار،
وإتاحـة إمكانيـة المواجهـة المباشـرة والتلقائيـة
مـع أي هجـوم؛ إال أنـه سـيؤثر علـى اسـتقرار
األمـن العالمـي ،وذلـك بتقليـص فـرص تسـوية
األزمات بوسـائل أخرى سـلمية وغيرها ،والتوجه
نحـو التصعيـد المباشـر ،األمـر الـذي قـد يتطـور
إلـى مسـتوى الحـرب النوويـة.
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وإلـى جانـب األنظمـة العسـكرية التقليديـة ،فقد
أشـار التقريـر إلـى أن تعزيـز المجـال السـيبراني،
سـواء
سـيعزز مـن قدراتهـا،
بالـذكاء االصطناعـي ُ
ً
مـن حيـث الدفـاع أو الهجوم ،فمـن حيث الهجوم
سيسـهم الـذكاء االصطناعـي ،فـي صعوبـة
تحديـد منفـذي الهجمـات السـيبرانية أو التنبـؤ
بهـا ،وكذلـك فـي دقـة تحديـد األهـداف المـراد
ً
الهجـوم عليهـا.
ثالثـا :إمكانيـة التوسـع فـي االعتمـاد عليها نتيجة
انخفـاض التكلفـة ،واسـتخداماتها التجاريـة،
أمـا مـن حيث الدفاع السـيبراني ،فقد يعزز الذكاء وثنائيـة ذلـك االسـتخدام مـن جانـب الفاعليـن،
االصطناعـي ،مـن تقليـل مخاطـر الهجمـات
سـواء مـن الـدول وغيـر الـدول ،وهـو مـا يضيـف
ً
السـيبرانية ،مـن خلال تحسـين عمليـات مراقبـة المزيـد مـن التعقيد فـي البيئة األمنية ،من حيث
الشـبكات ،وتحديـد التهديـدات بسـرعة وبالتالـي صعوبـة تحديـد وتوقـع الهجمـات ،وتعد هجمات
تلقائيـا عنهـا.
الدفـاع
أسـراب الطائـرات بـدون طيـار مـن أبـرز األمثلـة
ً

ثانيـا :الدفـع نحـو التصعيـد بشـكل مباشـر،
ً
نتيجـة للثقـة المطلقـة فـي القـدرات العسـكرية،
المعـززة بالـذكاء االصطناعـي علـى المواجهـة
وردع األعداء ،ومن َثم تجنب الوسـائل السـلمية
فـي حـل األزمـات ،بـل قـد يدفـع ذلـك الـدول في
الضـرب االسـتباقي لتحقيـق الـردع.

وفـي إطـار زيـادة التداخـل ،بيـن المجاليـن المادي
واالفتراضـي ،فـإن الهجمـات السـيبرانية المعززة
بتكنولوجيـا الـذكاء االصطناعـي ،سـيتضاعف
يصعـب معه
بشـكل
معـا،
ُ
تأثيرهـا فـي المجاليـن ً
ٍ
تحديـد اآلثـار المترتبة عليـه ،والتي تمثل “Black
 ،”Boxوكذلـك اتسـاع المـدى المسـتهدف مـن
جانـب تلـك الهجمـات ،كمـا أنـه يحفـز الهجمـات
التـي تسـتهدف التحكـم ،فـي أنظمـة الروبوتـات
واألسـلحة ذاتيـة التشـغيل ،وهـو مـا يمكـن
تسـميته بـ”برمجيـات التسـليح”.

علـى ذلـك.

رابعـا :التوجـه نحـو اسـتخدام ،األنظمـة المعـززة
ً
بالـذكاء االصطناعـي ،بشـكل متواتـر الختبـار
قـدرات اآلخريـن ،وتقييم المسـتوى التقني الذي
تـم الوصـول إليـه لتطويـر القـدرات.

ولمواجهة التهديدات السـابقة أشـارت الدراسـة،
إلـى الجهـود التـي تـم بذلهـا مـن جانـب الباحثيـن،
لتطويـر تكنولوجيـات مواجهة الذكاء االصطناعي
“ ،”Counter AIإال أنهـا مازالـت فـي المراحـل
فضلا عـن كونهـا مازالـت تقتصـر علـى
األوليـة،
ً
تهديدات األمن العالمي
الجهـود البحثيـة ،مـن جانـب األجهـزة األمنيـة
حدد الباحث في دراسته ،أسباب تهديد األنظمة التابعة للدول ،وبصفة خاصة الدوائر العسكرية،
المعـززة بالـذكاء االصطناعـي لألمـن العالمـي ،بخلاف تكنولوجيات الذكاء االصطناعي األخرى،
والتـي تتمثـل فيمـا يلي:
واهتمامـا مـن
التـي تشـهد طفـرات مسـتمرة،
ً
جانـب ،دوائـر واسـعة عسـكرية وتجاريـة.
أول :سـيادة حالـة مـن اليقيـن ،بالقـدرات الكاملة
ً
ً
بطيئـا؛
نمـوا
لتلـك األنظمـة ،فـي ظـل عـدم معرفـة معـدالت وفـي حيـن يواجـه ذلـك القطـاع
ًّ
محوريـا،
دورا
الخطـأ الـواردة بهـا ،حيـث إنهـا لـم تخضـع بعـد إال أنـه مـن المتوقـع أن يلعـب
ًّ
ً
لالختبـارات الجـادة ،مما قد يترتب عليه تهديدات فـي معـادالت األمـن القومـي والحسـابات
خطيـرة غيـر محسـوبة العواقـب.
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االسـتراتيجية للـدول ،ممـا ينعكـس علـى تـوازن
القـوى ،وعلـى هيـكل التنافـس االسـتراتيجي
بينهـا .

سباق التسلح بالذكاء االصطناعي

ٌ
كل مـن المحـددات الجيوسياسـية
باتـت
والتطـورات التكنولوجيـة ،عوامـل محوريـة فـي
إعـادة تشـكيل البيئـة األمنيـة ،ممـا ينعكـس فـي
تحديـد شـكل وحجـم التنافـس االسـتراتيجي ،بين
ٍّ
كل مـن الواليـات المتحـدة األميركيـة والصيـن.

وحقيقـة األمـر أن مـن الصعوبـة بمـكان ،تحديـد
مـدى إسـهام الـذكاء االصطناعي فـي بلورة ذلك
التنافـس ،إذ مـا تـزال الفجـوة قائمـة بيـن التطـور
المتسـارع فـي مسـتوى االبتـكارات المحققـة،
تنفيذية ،ثم إدماجها
وبين عملية تحويلها ألوامر
ّ
وفـي المنظومـة واالسـتراتيجيات العسـكرية،
فلا دالئـل واضحـة لقيـام الواليـات المتحـدة أو
الصيـن باألمـر.
َ
ون ّبهـت الدراسـة إلـى أنـه فـي ظـل التنافـس بيـن
كل مـن الواليـات المتحـدة األميركيـة والصيـن،
علـى توطيـن االبتـكارات فـي مجـال الـذكاء
مختلـف عـن
أي منهمـا
ٌ
االصطناعـي ،إال أن ٌ
اآلخـر ،وأن دمـج تلـك االبتـكارات فـي المنظومة
االستراتيجية العسكرية ،من المتوقع أن يختلف
فيمـا بينهـا ،ممـا يفاقـم من حالة “عـدم اليقين”
بيـن الدولتيـن ،مما سـيلقي بظاللـه على التوازن
االسـتراتيجي بيـن الـدول ،وعلـى اسـتقرار األمـن
العالمـي برمتـه.
وتتوقـع الدراسـة أن الصيـن لهـا األسـبقية ،فـي
خطـوة “إدمـاج الـذكاء االصطناعـي” ،وذلـك
ضمن المنظومة واالسـتراتيجية العسـكرية ،من
خلال تطويـر القواعـد التقنيـة وآليـات حوكمـة
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الـذكاء االصطناعـي ،لتعزيـز تنافسـية ومسـتوى
القـدرات العسـكرية الصينيـة ،كمـا أنهـا سـتتبع
المنهجيـة المركزيـة لجيـش التحريـر الشـعبي
الصينـي “ ،”PLAبتضمينهـا فـي كل مـكان

الوحـدات والعمليـات.

أمـا عـن مكامـن القـوة الصينيـة ،فقـد أشـارت
الدراسـة إلـى أنهـا ستسـتفيد فـي هـذا السـياق،
مـن مجموعـة مـن المزايا لعل من أهمها الطاقة
ُيم ِّك ُنها
االسـتيعابية الكبيـرة ألسـواقها ،وهـو مـا َ
مـن طـرح االبتـكارات واختبارهـا وتطويرهـاُ ،ث َّـم
وعسـكريا ،كما أن الكثافة
مدنيا
االسـتفادة منها
ًّ
ًّ
السـكانية الهائلـة مكنـت للدولـة علـى إعـداد
قواعـد بيانـات ضخمـة ،وتشـير الدراسـات إلـى
أنهـا تمكنـت بحلـول العـام  ،2020مـن السـيطرة
علـى مـا يقـارب الــ 20مـن بيانـات العالـم ،وعلـى
 30%منهـا بحلـول العـام  ،2030وتعـد تلـك
البيانـات الضخمـة ثـروة هائلـة فـي مجـال تطويـر
الـذكاء االصطناعـي والتعلـم اآللـي ،التـي تُ َش ِّـكل
نـواة تطويـر تلـك االبتـكارات.

نظرة على الذكاء االصطناعي
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بمعـززات الـذكاء االصطناعي ،ممـا يجعلها قابلة
مسـبقا
لالنطلاق وتدميـر األهـداف المحـددة
ً
فـي حالـة استشـعارها وجـود أي خطـر أو هجـوم
آثـار تدميريـة
األمـر الـذي تنطـوي عليـه
عليهـا،
ٌ
ٌ
تمـس البشـرية جمعـاء ،إال أنه فـي المقابل ،فإن
منحـى
الباحثـون يـرون الواليـات المتحـدة تسـلك
ً
أخالقيـا،
آخـر ،يـراه الكاتـب فـي المقـام األول
ًّ
ألن إخـراج العنصـر البشـري مـن المنظومـة ،قـد
يضاعـف مـن تداعيـات أي أزمـة ُمسـتقبلية ،مما
ُيخرجهـا عـن السـيطرة فتتصاعـد لمسـتويات ال
يمكنهـم التحكـم فيهـا.

وفـي حيـن تتمتـع الصيـن ،بأفضليـة تحقيق ذاك
التكامل “المدني العسكري” ،فما تزال الواليات
المتحـدة األميركيـة ،تواجـه عـدد مـن التحديـات
مـع شـركات “وادي السـيليكون” ،حيـث أعلنـت
مؤخـرا ،عـن إيقافهـا للتعـاون
“شـركة جوجـل”
ً
مـع “البنتاجـون” ضمـن مشـروع “،”MAVEN
لالبتـكار فـي مجـال الـذكاء االصطناعـي ،كمـا
أنهـا ال تـزال تتخـذ خطـوات حـذرة فـي االعتمـاد
الكامـل ،وتضميـن الـذكاء االصطناعي في كامل
المنظومـة العسـكرية.
فـي ختـام الدراسـة ،يقـارن الباحثـون بيـن
توجـه كل مـن الصيـن وروسـيا نحـو التضميـن
واالعتمـاد الكامـل ،علـى تكنولوجيـا الـذكاء
االصطناعـي فـي كل يـوم المنظومـة العسـكرية
الخاصـة بهـا ،حيـث توجـد شـواهد علـى إلحـاق
الصواريـخ النوويـة والباليسـتية ،الخاصـة بهمـا
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المتسـارعة
َ
وخ ُل َصت الدراسـة ،إلى أن التطورات ُ
فـي مجـال الـذكاء االصطناعـي ،التـي سـتقترن
في المدى القريب بانتشـارها وعلى التوسـع في
اسـتخدامها في المجال العسكري ،مما سيترتب
عليـه العديـد مـن التداعيـات األمنيـة ،التـي
بشـكل أو بآخـر علـى زعزعـة اسـتقرار
سـتنعكس
ٍ
األمـن والسـلم العالمييـن ،وعلـى إطالق سـباق
تسـلح جديـد ،إال أنـه فـي هـذه المـرة سـيكون
المتلاك أسـلحة ُمعـزّ زة ،بتكنولوجيـا الـذكاء
االصطناعـي.
وأخيـراَ ،نَّبهـت الدراسـة إلـى أنـه فـي ظـل
ً
غيـاب القواعـد والسياسـات ،التـي تربـط تلـك
التكنولوجيـا بالمجـال العسـكري ،فـإن أهـم
التداعيـات تتمثـل فـي األمـن العالمـي ،وفـي
شـيوع حالـة عالميـة مـن عـدم اليقيـن ،وفـي
تنامـي التهديـدات في المجالين المادي الواقعي
واالفتراضـي ،باإلضافـة إلـى إحـداث العديـد مـن
التحـوالت ،بطبيعـة ُ
وط ُـرق التهديـدات األمنيـة،
بـل وفـي طـرح أشـكال جديـدة ،مـن التهديـدات
علـى الملـف األمنـي العالمـي َك ُكل.

نظرة على الذكاء االصطناعي
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اقتصاد

أهم وأبرز التوقعات لمستقبل
الذكاء االصطناعي في 2022
تقريـر حديـث ،أن القـوى العاملـة فـي
كشـف
ٌ
مختلـف القطاعـات الصناعيـة ،تخضـع لجملـة
مـن التحـوالت الكبيـرة والجذريـة ،حيـث يصـل
الموظفـون المخضرمـون وذوي الخبرة إلى سـن
التقاعـد ،كمـا تؤثـر االسـتقالة الجماعيـة علـى
العمـال فـي العديـد مـن الصناعـات.

لـه فائـدة مزدوجـة ،تتمثـل فـي العمـل كأداة
أيضـا ،وكلمـا زادت أتمتـة المعرفـة فـي
توظيـف ً
تسـهيل العمـل ،وفـي منـح الموظفيـن األدوات
التـي يحتاجـون إليهـا ،لتحقيـق نتائـج مبهـرة ،فإن
جذبـا بالنسـبة للموظفيـن
الوظيفـة تصبـح أكثـر ً
المحتمليـن.

الذكاء االصطناعي وسوق العمل

الذكاء االصطناعي واستراتيجيات العمل

أوضـح “بيـل سـكودر” ،المديـر العـام لحلـول
الـذكاء االصطناعـي المرتبـط باألشـياء ،لـدى
شـركة “آسـبن تكنولوجـي” العالميـة ،أنـه لن تتم
عمليـة مـلء فجـوة العمـل ،مـن خلال تعييـن
موظفيـن حديثـي التخـرج ،فهـم قـد انتقلـوا
مـن مقاعـد الدراسـة إلـى الحيـاة العمليـة فـي
كثيـر مـن األحيـان ،فيأتـي هـؤالء الخريجـون إلـى
الوظيفـة بعـد أن تعلمـوا التقنيـات ،ومفاهيـم
فـي الجامعـات والمعاهـد التـي ال تنطبـق وال
تتماشـى ،مـع مـا هـو موجـود فـي واقـع العمـل
الفعلـي ،للعديـد مـن المؤسسـات واألنظمـة
التـي تعمـل فـي أرض المصنـع.

وأضـاف أن كل هـذا سـيؤدي ،إلـى تسـريع كبيـر
فـي تقنيـات وعمليـات أتمتـة المعرفـة فـي عـام
 ،2022ألن مشاركة المعرفة اآللية والتطبيقات
الغنيـة بالـذكاء ،تعمل على سـد فجوة المهارات،
الناشـئة بيـن العمـال المغادريـن والعامليـن
الجـدد ،مـن خلال الحفاظ علـى المعرفة بالمجال
التاريخـي ،وإتاحتهـا علـى نطـاق واسـع عبـر الفرق
بغـض النظـر عـن التراتبيـة الهرميـة ،وهـو أمـر
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وبحسـب “سـكودر” فسـيلهم التغييـر الجـذري
الـذي سـيحدث فـي القـوى العاملـة الصناعيـة،
اتجاهـا آخـر يتمثـل فـي الظهـور واسـع النطـاق
ً
لعلمـاء البيانـات الصناعيـة ،كشـخصيات مركزيـة
فـي تبنـي وإدارة التقنيـات الجديـدة ،مثـل الـذكاء
االصطناعـي الصناعـي ،واألهـم مـن ذلـك هـو
اسـتراتيجيات نشـر هـذه التقنيـات ،وتبنيهـا إلـى
أقصـى حـد ُمحتمـل ،وقـد كشـف بحـث جديد أنه
في حين أن ، 84%من صانعي القرار الصناعيين
الرئيسـيين ،وافقـوا علـى الحاجـة إلى اسـتراتيجية
ذكاء اصطناعي صناعية لتحقيق ميزة تنافسـية،
كمـا أقـر  98%بـأن الفشـل فـي الحصـول علـى
تحديـا ألعمالهـم ،إال أن
واحـد يمكـن أن يمثـل
ً
 35%فقـط هـم مـن طبقـوا بالفعـل ،مثـل هـذه
جدا ،ومع وجود
اإلستراتيجية على المدى البعيد ً
قـدم فـي علـم البيانـات التقليـدي وقـدم ُأخـرى
فـي خبـرة فريـدة بالمجـال ،فـإن علمـاء البيانـات
الصناعيـة سـيقومون بـدور مهـم ،فـي قيـادة
وإنشـاء ونشـر اسـتراتيجيات الـذكاء االصطناعـي
الصناعيـة.

نظرة على الذكاء االصطناعي

نضج الذكاء االصطناعي في مجال العمل

سيشـهد عـام  2022نضـج الـذكاء االصطناعـي
الصناعـي ،وقـد يصـل إلـى االزدهـار الكامـل،
واالنتقـال إلـى عمليـات تطبيـق المنتجـات
فـي العالـم الحقيقـي ،مـع الوقـت الملمـوس
للقيمـة ،لتحقيـق ذلـك فإننـا سـوف نـرى المزيـد
واع
مـن المنظمـات الصناعيـة ،تقـوم
ٍ
بتحويـل ٍ
مـن االسـتثمارات في نماذج الـذكاء االصطناعي
العامـة ،إلـى تطبيقـات الـذكاء االصطناعـي
الصناعيـة األكثـر دقـة ،التـي تتناسـب مـع
الغـرض وتسـاعدها علـى تحقيـق أهدافهـا
الربحيـة والمسـتدامة ،ممـا يعنـي االبتعـاد عـن
نمـاذج الـذكاء االصطناعـي ،التـي يتـم تدريبهـا
علـى كميـات كبيـرة مـن بيانـات المصنـع وبيئـة
العمـل ،والتـي ال يمكـن أن تغطـي النطـاق
الكامـل للعمليـات المحتملـة ،إلـى نمـاذج الـذكاء
االصطناعـي الصناعيـة المحـددة بشـكل أكبـر،
لتسـتفيد مـن خبـرة المجـال للتفسـير وللتنبـؤ
بالتحليلات العميقـة وبالتعلم اآللي ،كما سـيتم
تحويـل البيانـات الصناعيـة إلـى نتائـج أعمـال
حقيقيـة ،وذلـك عبـر دورة حياة األصـول الكاملة.

التحول الرقمي للشـركات باسـتخدام الذكاء
االصطناعي

هـذا التحـول سـيكون لـه فائـدة مزدوجـة ،تتمثـل
فـي تسـهيل التحالفـات الجديـدة األفضـل مـن
نوعهـا ،والتـي تتمحـور حـول الـذكاء االصطناعـي
الصناعـي ،ففـي السـابق كانـت مجمـل
الشـراكات ،تتمحـور حـول التكنولوجيـا بشـكل
كبيـر ،ومدفوعـة بالخدمـات أو بمـورد وحيد كبير،
تخصصـا للـذكاء
فـي حيـن يتطلـب التركيـز األكثـر
ً
االصطناعـي الصناعـي ،وجـود مجموعـة أكبـر
مـن مـوردي الحلـول ،والذيـن يجمعـون خبراتهـم
معا ،وهو أمر ال يسـاعد
المسـتقلة والمخصصة ً
بعيـدا عـن مشـاريع
فقـط فـي تطويـر الشـراكات،
ً
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الـذكاء االصطناعـي األكثـر عموميـة ،بل سـيضع
أيضـا تركيـزً ا أكبـر على الشـراكات مـن الوقت إلى
ً
بـدال مـن نهـج افعلهـا بنفسـك ،األمـر
القيمـة،
ً
الـذي يسـاعد علـى تقليـل العوائـق ،أمـام تبنـي
ٍ
وقـت مضـى.
الـذكاء االصطناعـي أكثـر مـن أي
ولفـت “سـكودر” االنتبـاه ،إلـى أنـه ومـع توسـيع
المنظمـات الصناعيـة ،بتوسـيع نطـاق نشـرها
السـتراتيجيات وتطبيقـات الـذكاء االصطناعـي
الصناعيـة علـى مسـتوى المؤسسـة ،فسـتكون
الملكيـة التنفيذيـة واالسـتثمار فـي التغييـر
أمـرا بالـغ األهمية لجنـي فوائد التحول
الثقافـيً ،
الرقمي ،وسـيكون المدراء التنفيذيون الرقميون
مثـل كبـار المسـؤولين الرقمييـن ،عامـل حسـم
فـي التغلـب علـى هـذه العقبـات ،كمـا سـيكون
لـدى المـدراء التنفيذيـون الرقميـون ،دور فريـد
يقومـون بـه فـي رعايـة التحـول الرقمـي ،والـذكاء
االصطناعـي الصناعـي مـن خلال مؤسسـاتهم،
وأيضـا فـي العمـل علـى سـد الفجـوة بيـن
ً
األنظمـة القديمـة والتقنيـات الجديـدة ،وفـي
تعزيـز التعـاون عبـر الصوامـع ،والتحـول من جمع
البيانـات الجماعيـة ،إلـى إدارة البيانـات الصناعيـة
االسـتراتيجية ،وسـتكون كل هـذه الواجبـات
ضروريـة لضمـان قـدرة منظمـة صناعيـة ،علـى
اعتمـادا أوسـع
تنفيـذ خطـة تحـول رقمـي تشـهد
ً
نطاقـا ،واسـتراتيجية حـول تطبيقـات الـذكاء
ً
االصطناعـي الصناعيـة ،المالئمـة لهـذا الغرض.

نظرة على الذكاء االصطناعي
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