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نحتاج الى   .ؤنا الطبيعي اليجاد الحلول ألزماتنا المتنوعةد يكفي على ما يظهر ذكادية، لم يعقيد القائم في العالقات الدولية وصعوبة تصحيح المعايير االقتصامع التع     
ات الصحيحة واالحصائيات الكاملة باالضافة الى الذي يعتمد على الحواسب الكبيرة والبيان AI نحتاج الى الذكاء االصطناعي  .أكثر مما ننعم به من ذكاء لنحل مشاكلنا

كنولوجيا انتاجية في عالمنا الحالي، اذ يرفع االنتاجية ويوسع الفرص المتاحة أمام الجميع خاصة في قطاع االستثمارات كاء االصطناعي هو أهم تالذ  .سليمذكائنا العادي ال
االستهالك  تكلفة التنبؤ مما يسهل ي هو تخفيضأهم ميزة للذكاء االصطناع  .ناعية ويجعلها تتوقع أو تتنبأ بدقةفالذكاء االصطناعي يعطي الحياة للماكينات الص  .واالنتاج

ج اليها االتكال الكلي على الذكاء الطبيعي لم يعطنا في دولنا العربية النتائج التي تحتا  .واالنتاج، كما يؤثر ايجابا على النمو االقتصادي الذي نحتاج اليه لتخفيف الفقر
نا هو االتكال الكلي على قدراتنا واالدعاء بالتفوق، وهذا في غاية السؤ كلة تواجهنا في مجتمعاتأهم مش  .نالشعوب، وال بد من التوجه الى الذكاء االصطناعي للتحسي

 .والخطورة
صطناعي الذكاء اال  .وتحسين االنتاج وطبعا تطوير نوعية السلع والخدمات تحتاج ادارات الدول كما الشركات الى الذكاء االصطناعي لرفع مستوى االداء أي تخفيض التكلفة

اعتماده يرفع انتاجية الشركات واالدارات العامة ويقرب   .صحيحةمعايير االقتصاد الدولي المتقلب معتمدا على الماكينات المتطورة والبيانات الكاملة وال در على التنبؤ ضمنقا
يعتمد الذكاء االصطناعي على   .الفوز في األسواق التنافسيةاف جديدة و اعتماده يعطي فرصا أكبر لتحقيق اهد  .رورية للوصول الى األهدافالمسافات ويعطي الوسائل الض

ال شك أن تأثير الذكاء   .ة المتوافرة في سبيل اتخاذ القرارات الصحيحة على كل المستويات في القطاعين العام والخاصالتنبؤ الذي هو ببساطة اكمال المعلومات الماضي
 .ويمتد الى سنوات مستقبلية عديدةرا وعميقا االصطناعي، اذا طبقناه جيدا، سيكون كبي

ل تأجيل استعماله أو تجاهله يؤخر مجتمعاتنا الغارقة أصال في مشاك  .ثر فأكثر التخاذ القراراتالذكاء االصطناعي هو وسيلة من الوسائل الممتازة التي تستعمل اليوم أك
فهم تطور الكورونا وانتقالها داخل   .تعمال الذكاء االصطناعي لفهم ما يحصل ولمعالجة المشاكلنا سرعت اسانتشار الكورو   .وتحديات تؤخرها كثيرا عن قطار التطور السريع

الذكاء االصطناعي هو جسر واسع يصل التكنولوجيا   .نتشارعات ارتكز على االحصائيات كما على النماذج االحصائية العالمية المتطورة التي تفسر سرعة االوبين المجتم
السلبية مثال بين السرعة والدقة، أو بين االستقاللية  استعمال كافة التكنولوجيات في االقتصاد، أي العالقةهنالك دائما تكلفة أمام . اد لزيادة فعالية القرارات التي تتخذباالقتص

 .نات الكاملة والخصوصية أي خصوصية األفراد والشركاتوالسيطرة والرقابة أو خاصة بين البيا
لذا   .لسلبية تظهر بوضوح في معظم القطاعاتامعظم الدول العربية اتكلنا على ذكائنا الطبيعي فقط كمواطنين ومسؤولين الدارة مؤسساتنا، وها هي النتائج مثال وفي في لبنان 

فالذكاء االصطناعي . لمحاربة الفساد واالقتصاد األسودفي بعض الدول الخليجية، يتم االعتماد على الذكاء االصطناعي   .ال بد من ادخال تقنيات جديدة تسمح بتحسين االداء
 .ط والمعقدالذكاء الطبيعي يعطي الكثير لكنه لم يعد يكفي اليوم في عالمنا المتراب  .قتصاد يير الشرعيالالبيانات والمعلومات، وبالتالي يكشف ما يحصل في ا يعتمد على

يتكل االقتصاديون على معايير بسيطة ضمن   .ضاع المجتمعاتئل المتاحة للوصول الى النتائج الفضلى أي تحسين أو يهدف االقتصاديون الى استعمال كل المعلومات والوسا
تفعيل هذه المعايير يحتاج الى اعتماد   .ك، األسعار والتكلفةق عليها بين الجميع أي مثال قانون العرض والطلب، الندرة والمنافسة، وسائل االنتاج واالستهالتفأطر م

 .ديدة للتفعيل ضرورية اليوم أكثر من أي وقت مضىلجقتصادية لن تتغير وتستمر منذ قرون، لكن الوسائل االقوانين اال  .كنولوجيات قوية أي خاصة اليوم الذكاء االصطناعيت
  .بيانات الماضي لتنبؤ المستقبل أي حسنت التوقعات فيض تكلفة عملها عندما استعملت الذكاء االصطناعي أي استفادت مننجحت في تخ« أمازون«شركات عالمية عديدة كـ

 حولت أمازون نظام عملها فأصبحت تسوق مباشرة أي ترسل السلعة الى. رضي الطلب حتى قبل أن يأتيي تعملها ألنها أصبحت تتوقع تصرفات عمالئها وبالتالييرت طريقة 
كنها مدروسة جدا وال تؤثر على ربحية األخطاء دائما ممكنة ل  .تجارب الماضي وبالتالي تعلم ماذا يريدتعرف المستهلك جيدا من   .المستهلك حتى قبل أي يعلن عن ريباته

حول الشركات ومن المتوقع أن يحول المجتمعات تبعا  فالذكاء االصطناعي  .تغيرت طريقة عملها بل تحولت من شركة تقليدية الى أخرى رائدة  .خدماتهاية الشركة ونوع
 .فضليات والفرص كما تبعا للعقليات التي تدير الشركات والدولللحاجات واأل

في القطاعين العام المعروف ان االحصائيات هي مهمة للعمل   .يؤثر على التصرفات والقرارات وهذا في ياية األهميةالي يسمح الذكاء االصطناعي بتطوير التنبؤات وبالت
 حسينلذا ت  .لعلمية والعملية معتمدا على االحصائياتيقوم الذكاء االصطناعي بتحقيق التجارب ا  .قرارات صائبة وفاعلةوالخاص، لكن األهم أن تكون صحيحة كي تكون ال

بيانات انتاج ال  .ية تستفيد من االثنين لتحسين االداء وتطوير النتائجالتوقعات هي عملية معقدة ألنها تعتمد على وجود بيانات صحيحة ودورية وعلى حواسب وبرامج علم
العقلية كانت تخفي المعلومات في السابق، أما اليوم فتغير   .اياتهي ألهمية األرقام كما بسبب تطوير المحاسبة وتقنالكاملة والصحيحة أصبح أسهل اليوم وأقل تكلفة بسبب الوع

جدا في تكلفة التنبؤ تدنت   .ا في تحسين االنتاج وتحقيق النمو والتطورألهميته« النفط الجديد»نالك من يسمي البيانات الكاملة الصحيحة ه  .الواقع في معظم المجتمعات
 .ب الدقيقة والسريعة والمنتجةحواسالسنوات األخيرة بسبب وجود البيانات وال

استعمال الذكاء االصطناعي   في المجتمع؟أوال أيهما أهم زيادة االنتاجية أو العدالة   .ت ثالث مهمة جداانتشار الذكاء االصطناعي في كل االقتصادات يضعها أمام تحديا
ثانيا هنالك المفاضلة بين التجدد   .لعلوم والحواسب وبالتالي يوسع الشرخ المعيشي الداخلييا واه ال شك يصب أكثر في صالح العالمين بالتكنولوجيحسن مجمل األوضاع، لكن
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هنالك اليوم   .لى المنافسة القطاعيةوييرهما وبالتالي يؤثر سلبا ع« امازون«و« فايسبوك»كما يحصل مع لمنافسة بحيث يقوي الذكاء االصطناعي أقلية من الشركات الرائدة وا
معلومات واحصائيات وبيانات عن كل شيء وبالتالي تتأثر  أما ثالثا، فانتشار الذكاء االصطناعي ونجاحه يعتمد على توافر  .ثرية ضعيفة في قطاع األعمالة وأكأقلية قوي

 .لنة أمام الرأي العامت سلبا أي المعلومات التي من المفترض أن تبقى داخلية أو يير معالخصوصيا
تعالج عبر   .كرنا والتي هي ليست قليلة أو بسيطةال بد من معالجة المساوئ التي ذ  .برى على انتاجية االقتصادات وبالتالي على التنمية والنمويرات كللذكاء االصطناعي تأث

 .هذا التطور التكنولوجي الكبيرال تتأثر الديموقراطيات والحريات سلبا بسبب استفادة أقليات من القوانين بحيث 
 

 
 
 

 


