
 2020-4-10النهار 
 هل َمن يسمع الخوارزمي والكندي؟

 
  مروان اسكندر

تلى من فيروس بالكاد يمكن رؤيته في ايطاليا، واسبانيا، وفي الصين حيث ظهر الوباء واجه انتشار وباء كورونا قادة الدول الكبرى بامتحان كان بعيدًا عن االذهان. آالف الق
ن  .خالل اسبوعين سرير واجهزة تنفس 1200سرعة كان منها انشاء مستشفى خاص بطاقة تياط ضبط انتشاره بحققت اجراءات االح وا 

ية كبرى لن يكون من ومالنية، وفي الوقت عينه سيدفع البلدان الصناعية الى جبه مشاكل اقتصادية اليوم تعتبر مجلة "االيكونوميست" ان وباء كورونا يشكل اكبر قضية انسا
، والواليات المتحدة 2030موقع االقتصادي والتقني األهم عالميًا مع حلول العام ية واالقتصادية تبدو الصين مرشحة الحتالل الزها، وعلى صعيد التقلبات الجيوسياسالسهل تجاو 

في المئة اذا استمر  8-5ي بنسبة خل القومي االميركة كي ال ينخفض الدأت تعاني من مشاكل اقتصادية ومن قيادة ترامب المتأرجحة ومحاولته تخفيف اجراءات الحمايالتي بد
طية بمطالب ت المتحدة عن مواجهة الدول الصناعية والنفنئٍذ لن يكون انتصار ترامب الجمهوري على بايدن الديموقراطي سهاًل، وقد تنكفىء الوالياالوباء فترة ثالثة اشهر، وحي

  .فوقية
نغرس ؤسسات الصناعية، وان الكو ضخمة النقاذ المصارف والكثير من الم ية فرضت على الحكومات المعنية تخصيص مبالغوبحسب "االيكونوميست" ان الخسائر االقتصاد

ار ملي 360ما يعادل  مليار أورو او 330مالية واالقتصادية. وكانت فرنسا من اوائل الدول المتقدمة التي خصصت أقر تأمين تريليوَني دوالر ألهداف التغلب على االزمة ال
 880تفشي البطالة، كما اقرت السوق االوروبية برامج دعم للعمال والمؤسسات والمصارف بقيمة  اعانة الموظفين على حيازة معاشاتهم او النسبة االهم منها، معدوالر لمواجهة 

  .مليار دوالر 960مليار أورو اي ما يزيد على 
 18.6قترب من الصناعي ترئيسية متعثرة في العالم الجة االزمة ستفرض توافر قروض ميسرة وتسهيالت لشركات اضافة الى الخطوات المقررة، ترى "االيكونوميست" ان مع

يات المتحدة تريليونات دوالر في الوال 5.5وأدت الى تخصيص  2008اجهة االزمة المالية التي تفجرت عام تريليون دوالر، وهذا مبلغ يتجاوز ما خصصته البلدان المعنية لمو 
 330تريليونات دوالر. وكانت اليونان حصلت على  5.6مصرف المركزي االوروبي التأمين وشركات تصنيع السيارات والطائرات. وبلغت تسهيالت ال اذ المصارف وشركاتالنق

نية وتفشي من ازمة المديو  المنصرمتين الخروجالفعل في السنتين عظمها من المصرف المركزي االوروبي للتغلب على ازمتها المالية واالقتصادية، وقد بدأت بمليار أورو م
خت في ايطالية كثيرة وشركات استثمارية ترس  تأثير ايجابي كبير. المصارف السويسرية الرئيسية، احتاجت الى االنقاذ وكذلك مصارف  2019البطالة. وكان لموسم السياحة عام 

س من الستينات، وقر بية حيث كان وال يا وحتى الدول العر لندن من الواليات المتحدة، والمانيا، وفرنس بركليز" بلغت  ض النقاذ "بنكزال للكويت صندوق االجيال المقبلة المؤسَّ
  .مليار جنيه استرليني 12قيمته 

ديها ت باتت لاالصطناعي. فهذه الشركاحوظًا هو شركات التحكم بالذكاء لوحيد الذي سينجو من الضمور بل سيحقق نجاحًا مليكونوميست" فان القطا  ااستنادًا الى تقديرات "اال
  .بالذكاء االصطناعي برامج لتأمين الخدمات المنزلية وخدمات التسوق واستكشاف االمراض الرئيسية، وكل ذلك حصيلة التحكم التقني

دخرات مقونن على منقاذ سوى اعتماد وسائل السطو الاسي اللبناني لم يتفق على خطة انحن ال نطمح الى تكريس الذكاء االصطناعي لمواجهة ازمتنا. فالعقل السيًا طبع
لدان التي عانت عام لبالسهل استعادتها حتى من ااصبحت في الخارج وليس من اللبنانيين وكأن هذه المدخرات تحققت من نهب الثروات في لبنان، والواقع ان ثروات الناهبين 

وة النقدية ونظامها المصرفي ووضوح قوانينها بحيث صارت تحتوي على ثلث الثر  ا استعادت ثقة العالم بسياساتهاية مثل سويسرا وانكلترا. وسويسر مصاعب مالية واقتصاد 2008
  .والذهبية العالمية

تريليون  20-18ضخ في المئة والى  20عية بأكثر من يؤدي الى انتقاص الدخل القومي في البلدان الصناالوباء شهرين او ثالثة س ونوميست" ان استمرار ازمةتقدير "االيك
  .ة بشؤون البيئةليات االنقاذية للعمالة والخدمات العامة والصناعات االساسية كصناعات االدوية، والطائرات، والسيارات والعنايدوالر في العم

االصطناعي  ءوقد صدر كتاب حول تطورات الذكا اط في تقنيات الذكاء االصطناعي،ون اللبنانيون بعيدون عن تلم س فرص النجاح التكنولوجي عبر االنخر السياسيبالطبع 
واه، صفحة تسمية تعب ر عن محت 320عطت الكتاب الواقع في وهي متمرسة في علوم برامج الذكاء االصطناعي، وقد ا  Amy Webb وضعته اختصاصية اميركية شابة اسمها

صطناعي لالنتقال من البرامج االولية التي تمحورت على ندمجة في برامج تطوير الذكاء االحليل المؤلفة هنالك تسع شركات موبحسب ت .The Big Nine اي العمالقة التسعة
ن، والتي يمكنها ان تتجاوز البرامج الموضوعة من االختصاصيالى آالت التحليل التي ي رات آالف المعطيات للوصولتطوير ادوات التحليل الرقمي التكنولوجي الذي يطاول عش

خيرة، الصطناعي االولي، الى الذكاء االصطناعي الواسع واخيرًا الى الذكاء االصطناعي العلمي، وهي تعتبر ان المرحلة اذاتي، اي االنتقال من الذكاء االترتكز على التحليل ال
  .سنة على االقل 70مج المتقدمة، سيستغرق لتفكير الذاتي ووضع البرااي تطوير ادوات ا

ر صطناعي كانت في الستينات مع تطوير القدرات الرقمية والتحليلية للمنتجات االلكترونية. وكان ذلك عبة فهي تعتبر ان بداية الذكاء االيتفاجأ القارىء بتصورات المؤلف كي ال
  .لتطويرتوقف ا Algorithm ر ما يسمى الـفي الواليات المتحدة، وبعد تحقيق خطوات في تطوي Dartmouth ونية في جامعةمن علماء االدمغة االلكتر  60جمع 

، 1996بة الشطرنج عام بمسابقة مع بطل العالم في لع IBM العودة الى محاولة توسيع قدرات ادوات الذكاء االصطناعي بدأت من جديد بعد فوز جهاز مصن ع من شركة
م نوات، ولية كانت تستدعي التركيز على مختلف اوجهها لسسنة، وهذه الرياضة الفكر  3000الصينيون منذ  لتغلب على اصول لعبة مشابهة أل فهانت هنالك محاوالت سابقة لوكا
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بعدد من الحلول في  طناعي يشمل مرونة التفكير  جهاز متطور للذكاء االصإال في اواخر التسعينات حين استطا Go يتم التغلب على اختصاصي اللعبة الصينية المسماة
طناعي كات االميركية المنصبة جهودها على تطوير الذكاء االصصينية ثالث تنافس الشركات االميركية. والشر  تيار الحل التلقائي، ومذذاك اصبح هناك شركاتالوقت ذاته واخ

 جدير بالذكر ان شركةو  .Tencent, Baidu, AliBaba لشركات الصينية الثالث هيقابل افي الم .IBM, Microsoft, Google, Apple, Amazon, Facebook :هي
AliBaba ق شركةي ساهمت في اطالالصينية هي الت Google في المئة من اسهمها، وهي الشركة المساهمة االساسية 22وال زالت تحتفظ بـ.  

  .رئيسيةخالصات الكتاب وعدد من معلوماته الهنا باالشارة الى بعض استعليها في الكتاب، ونكتفي يمكننا الخوض بمعلومات كثيرة نطلع 
وذلك الن الحكومة الصينية توفر الدعم المعنوي  2030الشركات التسع عام  مركز االول بيننية سيربح معركة التنافس وسيحتل البحسب المؤلفة ان فريق الشركات الصي

الف دوالر،  150عالم وخصوصا من الواليات المتحدة، وهم يوفرون معاشا سنويا لكل عالم على مستوى صينيين من مختلف بلدان الامجا الستقبال العلماء الوالمالي، واقرت برن
ان  2017ام الرئيس الصيني في خطاب ع الف دوالر. وقد اعلن 800الف دوالر و 440متأهاًل، وميزانية البحاث كل عالم تراوح ما بين  والسكن وتوفير العمل لزوجته إن كان

هتمام بالذكاء يين معرفة االمر التالي اال وهو كيفية استعادة االفي جميع مجاالت عمل الذكاء االصطناعي، وربما يهم اللبنان 1حتالل الموقع الرقم الصين تخطط ال
، والثالث شاب من IBM ل لدى شركةلوم الذكاء االصطناعي يعمرونتو، والثاني خبير في عاالصطناعي عبر نشاط ثالثة افراد احدهم استاذ لعلوم الكومبيوتر في جامعة تو 

  .انياكسي في لندن ووالدته تعمل في النظام الصحي البريطاصل سوري اسمه مصطفى سليمان، والده كان سائق ت
 مهاأسيسس شركة اسالخبيرين المذكورين في ت ل التخرج ومن ثم تشارك معفي اوكسفورد وترك الكلية قب Mansfield College . درس في1984ُولد مصطفى سليمان عام 

Deep Mind بريطانيا، ولفت هذا العقد شركةجاز اتفاق خدماتي موسع مع نظام التغطية الصحية في تعمل في برامج الذكاء االصطناعي، وقد توصلت الى ان Alpha Bet 
  .استرلينيمليون جنيه  400الصينية التي ابتاعت الشركة بـ 

  .صطناعينلخص ما تتوقعه مؤلفة الكتاب من مراجعتها للبرامج االميركية والصينية في مجاالت الذكاء االمن هذا السرد قبل االنتهاء 
قات لعالل الصين تجاوز مشاكل اصطناعي تتماشى مع مساعي الصين الحثيثة الحتالل موقع الصدارة في هذا المضمار عالميا. تحاو تقول المؤلفة ان مسيرة تطوير الذكاء اال

لم سواء اواحتالل موقع رئيسي في الخريطة الجيوسياسية في العى مركز الصدارة في النجاح االقتصادي بتجاوز االميركيين، وتطوير قدرات التصنيع التجارية والحصول عل
  .عالميا مساعي الحفاظ على البيئة بالنجاح الكبير او القوة العسكرية، او اعطاء مثال اجتماعي وتكريس الجهود النجاح

امدادات اء المصافي، لصينيين في مجاالت تسيير المرافىء، بنوال نحرك مساعي التواصل والتفاهم مع ا Amy Webb نقرأ كل هذا في مجلة "االيكونوميست" وفي كتاب
  .البقا  ء من االلواح الزجاجية فيصرف لبنان النتاج الكهرباالكهرباء، جعل بيروت المركز المالي لتجارة الصين مع المنطقة وبناء حقل كبير مع م
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