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الذكاء االصطناعي :قفزة جديدة في «تاريخ» املستقبل
مع اختفاء وظائف وظهور أخرى
بني متفائل ومتحفظ ومتشكك ،يبرز الذكاء االصطناعي ليرسم
معالم لوحة جديدة وقفزة أخرى في «تاريخ» مستقبل البشرية بأسرها،
ورغم املواقف اخملتلفة من تأثيره على إنسان املستقبل ،إال أنه يبقى مثل
كثير من األدوات التي طوعتها البشرية لتوصلها إلى ما هي عليه اآلن.
يتوقع كالوس شواب مؤسس ورئيس املنتدى االقتصادي العاملي (دافوس)،
اختفاء  %74من الوظائف مستقبالً ،بسبب الطفرات الكبيرة للذكاء
االصطناعي ،وحالة الدمج التي تنتج عنه لكثير من الوظائف ،األمر
الذي سيؤدي إلى التخلّص من الوسطاء.
باملقابل ،يتوقّع شواب أن يخلق الذكاء االصطناعي على املدى املتوسط
نحو  10ماليني وظيفة جديدة بحلول  ،2020لكنه يستدرك أن النمو
الكبير سيدفع إلى اختفاء ماليني الوظائف.
هل هذه املعطيات تضفي ظالال ً على املستقبل؟ وهل سيفقد اقتصاد
املستقبل شيئا ً أو كثيرا ً من دينامياته من خالل تقليص االعتماد على
العنصر البشري؟.
ما يتوقّعه شواب ليس أمرا ً حتميا ً ،فثّمة من يرد عليه بأن صيرورة
التطور العلمي ،مبا فيها الذكاء االصطناعي ،تتمتّع بالقدرة على إنتاج
«ميكانيزم» احللول للمشاكل الطارئة ،كما أن منطق العلم في عصر
الذكاء االصطناعي يتّسم بالشمولية ،فال يفتح بابا ً ليغلق نافذة.
ثمة بديهية ينبغي ذكرها هنا ،وهي أن أشد األفكار طموحا ً ال تقدّ م
تصورا ً علميا ً ملستقبل ي َخرُج فيه اإلنسان من اخلدمة .العنصر البشري
يبقى عماد كل شيء ،مبا في ذلك العلم وكل ما ينتجه من مخترعات
تخدم البشرية وتعود على أجيالها القادمة بالنفع ،ومن مكتشفات
قابلة لالستثمار خدمة لإلنسان .وإذا كان اإلنسان تنازل عن بعض
صالحيات دماغه لصالج أجهزة الذكاء االصطناعي ،فهذا ال يعني
أنه خرج من دورة احلياة واالنتاج بشتى أشكاله .اإلنسان سيبقى دوره
أساسيا ً وضروريا ً في كل ما يصنعه للبشرية واألجيال القادمة ،وال
ينبغي أن ننسى أن الذكاء الصناعي حيثما بلغ مداه يبقى حتت سيطرة
الذكاء البشري ورهن إدارته.
رمبا لهذا السبب يعتبر رئيس منتدى دافوس أن حاجة الدول للتعاون في
مجال األمن اإللكتروني ،ال سيما في ظل التطور الكبير واالعتماد على
االقتصاد الرقمي ،أصبحت مطلوبة بشكل أكبر من ذي قبل.
هذا يعني أن االقتصاد الرقمي يقدّ م إضافة نوعية للمجتمعات على
نحو عام ،وال يبقى سوى االلتفات للتفاصيل وبعض احملاذير التي ال تلغي
الفكرة ،لكنها حتميها.
وألن اإلنترنت هو العمود الفقري لالقتصاد اإللكتروني املقبل ،فإن اخملاطر
املتعلّقة باألمن السيبراني تبقى قائمة وجدّ ية ،ما يفرض دائما ً البحث
والتعاون في سبيل بيئة أكثر أمانا ً.
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واملسخرة
ّ
وفي املنطق الطبيعي وغير املشوه للرؤى العلمية اجلادة
خلدمة اجملتمع ،ال متنع اخملاطر تنفيذ األفكار بقدر ما تفرض وضع تدابير
احلصانة ،كما أن سيطرة قوة العادة على االنسان وما تفرضه من تردّد
في قبول كل جديد ،بل اخلوف املسبق منه ،ال ينبغي أن تقود إلى انسياق
أصحاب القرار وراء هذا التردّد أو اخلوف ،وبالتالي املراوحة في املكان ،ليس
سوى ألنه «مألوف».
اخلبراء الذين حتدثوا في القمة العاملية للحكومات في دبي بعثوا
بتطمينات تبدّ د من اخملاوف إزاء تأثير االعتماد على الذكاء االصطناعي
سلبيا ً في سوق العمل ،وأكّ دوا أن وظائف لم تكن موجودة ستحل
مكان الوظائف التي ستختفي.
املبالغة في التخوف من تبعات استخدام الذكاء االصطناعي ستعطل
اللحاق بركب التقدم والتطور ،ألن التكنولوجيا ال ميكن أن تتوقف أو
تنتظر أحدا ً .هكذا يرى اخلبراء الذين يستبعدون أن تنقلب اآلالت على
البشر ،ألن اإلنسان يظل متفردا ً بقدرته على اإلبداع وإيجاد احللول،
والقدرة على توفير املعطيات للروبوتات.
ومثلما اختفت وظائف بعد الثورة الصناعية األولى وظهرت وظائف
جديدة لم تكن موجودة .وهذا ما سيحدث نتيجة ثورة الذكاء
االصطناعي ،إذ ستختفي وظائف ،وستظهر أخرى بدال ً منها.
ال أحد يدعي في رده على املتخوفني ،أن ثورة الذكاء االصطناعي ستقود
إلى املدينة الفاضلة ،لكنها بالتأكيد ستكون ملصلحة اإلنسان وفي
خدمته ،وإذا علمنا أن الوعي االجتماعي هو نتاج للوجود االجتماعي،
فإن الوجود االجتماعي في ظل عصر الذكاء االصطناعي سيساهم
بدوره في تطوّر وعي الناس ورفع مستوى ذكائهم.
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