
www.azzaman.com

q(«Ë WKJA*« 5Ð ÆÆ W½“«u*« e−Ž

s¹Ë“ ”«d

بغداد

وتـــخــفـــيض ضــرائـــبــهــا وفـي احلــالــة
العراقـية فان الـعجز اخملـطط له مبرراته
ا البعـيدة عن معـاجلة ازمة الـكساد وا
هي مــتـمــثـلـة بــاالحـتـراز مـن الـتـقــلـبـات
احلـاصـلـة في أسـعـار الـنـفط واحـتمـالي
ـا يعـرض االقـتـصاد هـبوط أسـعـارهـا 
الــوطــني إلى أزمــة عـجــز حــقـيــقي كــمـا
حصل في عام 2014 إذ تعتمد احلكومة
على إيـرادات تصـدير الـنفط  في تـمويل
وازنة العـامة باألمـوال لالزمة لإلنفاق ا
احلــكــومي وبــنــســبـة قــد تــصل إلى 90

وازنة. ئة من قيمة ا با
فــفـي عــام 2019 بـــلـــغت تـــخـــمـــيـــنــات
اإليـرادات الـنـفـطـيـة7.93  تـريـلـيـون من
أصل 6.105  وهــــو اجملـــمــــوع الــــكـــلي
ـــتـــوقـــعـــة أي إن نـــســـبــة لإليـــرادات ا
ئة ن اإليرادات النفـطية جتاوزت 90 با
مـــجــمــوع اإليــرادات الــكـــلــيــة لــذا فــأن
احلــكــومــة عــمـدت إلى هــذه الــســيــاسـة
ـواجـهـة تـقـلـبـات أسـعـار النـفط ـالـيـة  ا
اعـتــمـاداً عـلـى ارتـفـاع أســعـاره أو عـلى
األقل اسـتـقـرارهـا األمـر الـذي يـوفـر لـهـا
األموال الالزمـة لتغـطيـة العـجز اخملطط
من خالل الـفارق بـ السـعر الـتـخمـيني

لبرميل النفط والسعر الواقعي. 
الية في االحتراز من إن هذه السياسة ا
تــقــلــبـــات أســعــار الــنـــفط وآثــاره عــلى
ــوازنـات الـعــمـومــيـة تـبــ وبـوضـوح ا
تعاقـبة عن بناء باقي عجز احلكومـات ا
القطاعات اإلنتاجية في البالد واالكتفاء
بـالتـفـرج عـليـهـا وهي تـنهـار وتـضـمحل
بــســبب اإلهــمــال احلــكــومي وبــصـورة
ـتـفـرد في جـعـل الـقـطـاع الــنـفـطي هــو ا
ركـزية فإذا مـا اهتزت تمـويل اخلزينـة ا
ـيـة فان الـبـالد واقعـة في األسـعـار الـعـا
ــالي أزمــة خــانــقــة قــد تــهــدد الــبــنــاء ا
واالقــتــصــادي لــلــبالد فـي حــ عــجـزت
احلكومـة العراقـية عن معـاجلته أو على
األقـل وضـع الــــــــبالد فـي طــــــــريـق احلل

عاجلة. وا
وبـدالً من ذلك اعـتـمـدت سـيـاسـة الـعـجـز
اخملـطط  الـذي يـبـقي الـعـراق داخل هـذا
اخلـطـر االقـتـصـادي الـداهم إذ إن عـجز
ـتـواصل (الـهـيـكـلي) عـادة مـا ـوازنـة ا ا
يـؤدي إلـى طـريـقــ خـطــرين األول هـو
االقــتـــراض لـــســد وتـــغـــطــيـــة اإلنـــفــاق
احلـــكـــومي الـــذي يــعـــد في كـــثـــيــراً من

تريليون بالرغم من ارتفاع أسعار النفط
ــيـاً والـذي تــمـثل في ارتـفــاع تـقـديـر عـا
مـعدل سـعـر بـرميل الـنـفط حـيث قدر 56
دوالر بــــعــــد أن كــــان 46 دوالر في عــــام
2018 أي بــــزيـــادة بــــلـــغت 10 دوالرات
للبـرميل الواحـد مع معدل تـصدير ثابت
كن بلغ 8.3  مليون برميل يومياً وما 
ثـله ذلك من زيـادة فـعلـيـة في حجم أن 
اإليرادات النفطية للدولة. إن الزيادة في
سعـر برمـيل النفـط كفيـلة بـالقـضاء على
أي عـــجـــز او عــلـى األقل اإلبـــقــاء عـــلى
العجز في معدالته السابقة ولكن بالرغم
مـن ذلك يالحـظ ارتـــفع حــــجم الــــعـــجـــز
اخملـــطط من 12 إلى 22 تـــريـــلـــيــون أو
تـذبذب نـسـبه من سـنة إلى أخـرى وعـند
ـتـابع إن ــفـارقـة البــد لـلـقــار وا هـذه ا
يسأل عن أسباب ومبررات هذه العجز ?
ولإلجـــابــة عــلى هـــذا الــســؤال البــد من
اإلشـــارة إلى صــعـــوبــة إرجـــاع ظــاهــرة
وازنة إلى سبب واحد فقط العجز في ا
ألنها ظـاهرة مـعقدة تـرجع أسبـابها إلى
سـبـبات يـتـعلق الـعديـد من الـعوامـل وا

قسم منها 
ــــوارد واإليـــرادات { عــــدم مـــواكــــبـــة ا
الــعـامــة لـلــنـمــو احلـاصل فـي الـنــفـقـات

العامة.
{ تزايد حجم اإلنفاق العام وتنوعه.

{ ارتـفـاع نـســبـة الـنـفـقـات اجلـاريـة في
ـوازنات الـعـامـة إلى إجـمالي الـنـفـقات ا

العامة.
{ غـياب سـيـاسة تـرشـيـد اإلنفـاق الـعام

وضعف كفاءته.
ـــالي { انـــتــــشـــار حـــاالت الــــفـــســــاد ا
ــؤسـســات احلـكــومـيـة واإلداري داخل ا
وما رافق ذلك من هدر للمال العام  االمر
الـذي ادى إلى ضـيـاع الـكـثـير مـن مبـالغ
اإلنـفـاق الـعـام. كـمـا وجتب اإلشـارة إلى
وازنـات احلكـومـية مـنذ إن العـجـز في ا
عام 2003 ولـغايـة تـقـديـرات عام 2019
هو عـجـز مخـطط (باسـتـثنـاء عام 2016
حـيث حتــول فـيـهـا الــعـجـز اخملـطط إلى
عجز فعلي حقيـقي نتيجة تراجع أسعار
النفط) حـيث يعـرف العجـز اخملطط بأنه
سلسلة من اإلجراءات تـتخذها احلكومة
عـنـد تـعـرض االقـتـصـاد إلى أزمـة كـسـاد
ناجمة عن تدهور في حجم الطلب الكلي
ـا يـدفع احلـكـومـة إلى زيـادة إنـفـاقـهـا

ـــتــــعـــددة في بــــالـــرغـم من اخلالفــــات ا
وازنـات احلكـوميـة في كل عام فـهناك ا
أمر اتفـقت ولم تختـلف عليه مـعظم هذه
وازنـات منـذ عام ٢٠٠٣ ولـغايـة يومـنا ا
ــوازنـة ــالي فـي ا هــذا وهــو الــعــجــز ا
العموميـة حيث يعتبـر العجز واحد من
اكــبـر الــعــضالت الــتي تـعــتــرض طـريق
ـالي في الـعـراق الـنـمـو االقـتـصـادي وا
ـــــــا زاد من ســـــــوء االمـــــــر ضـــــــعف و
اإلجراءات احلكومية في معاجلته بل ان
بـعض اإلجراءات الـتي اتـخـذتهـا الـدولة
شكاة اال تعقيداً وقد يعود هذا لم تزد ا
لــعــدة أســبــاب مــنــهــا قــصــور أسـالــيب
ــعـاجلــة وتـظــخم مــسـؤلــيـات الــدولـة ا
والـــذي انـــعـــكس بـــدوره عـــلـى ارتـــفــاع
االنــفـــاق الـــعـــام مع تـــراجع مـــســـتــوى
الـواردات احلـكـومـيـة بـتـراجع قـطـاعـات

اإلنتاج. 
وازنـة بأنه كن تـعـريف العـجـز في ا و
احلــال أو الـــوضع الــذي تــتـــجــاوز فــيه
الــنـفـقــات الـعـامــة لـلـحــكـومـة اإليـرادات
توقـعة خالل فترة محددة عادة العامة ا
شكلة ما تكون سنة واحدة وتعد هذه ا
ــشــاكـل االقــتــصــاديــة واحــدة مـن أهم ا
للعديد من الـدول فهي ال تختص بالدول
ـكن أن الـنـامــيـة أو الـفـقــيـرة فـقط  بل 
تـقدمة تهـدد حتى أقوى االقـتصـاديات ا
وأمتـنهـا فـهنـاك العـديد من الـدول التي
ـوضوع عانت وال تـزال تعـاني من هذا ا
مثل الـعـراق ومصـر واليـونان وإيـطالـيا
ــتـحـدة واألرجــنـتــ وحـتى الــواليـات ا
األمــريـكــيـة إذا اعــتــبـرنــا ارتـفــاع نـسب
ــــتـــابـع لـــلــــمـــلف الـــديـن الـــعـــام وان ا
االقتصـادي العراقي وبـاخلصوص ملف
وازنات العمومية يالحظ إن العجز قد ا
رافق موازناته في كل السنوات السابقة
ولـــدرجــة أصــبح فــيــهـــا من بــديــهــيــات
تـعاقـبة ـاليـة للـحـكومـات ا السـيـاسة ا
وعـند االطـالع على مـسـودة مـوازنـة عام
2019 قـد يـلـفت انـتـبـاه الـقـار الـزيادة
احلاصلة في حجم العجز اخملطط فبعد
أن قــدر ب 5.12 تـــريـــلــيـــون ديـــنــار في
مـــوازنـــة عــام 2012 (وان كــانـت أكــدت
ـاليـة في 27 أيـلول 2018  إن وزارة ا
عـجـز مـوازنـة بـلغ 19 تـريـلـيـون ديـنـار)
جند إن هذا الرقم قـد ارتفع في تقديرات
ــالــيــة الــقــادمــة لــيـبــلغ 8.22 الـســنــة ا

مـفـاصـله التـزامـاً يـصـعب الـتـخلـي عنه
والثاني هو أن يـوقع العجـز بالدولة في
حـالــة تـضـخـم وذلك ألنـهـا تــضـطـر إلى
إصـدار كــمـيـات إضـافـيــة من الـنـقـود او
تـخــفـيض قـيـمـة الـعــمـلـة (الـديـنـار أمـام
عاجلة العجز الدوالر) في محاولة منها 
دون الــلـــجــوء إلى االقــتــراض فــتــكــون
النتيـجة انخفـاض قيمة الـعملة وحدوث
التضخم. وهذه نتيجة حتمية الستمرار
العـجـز وتواصـله من سـنة ألخـرى فالبد
أن تـصل األمور إلى هـذه الـنـهايـة مـهـما
طــال بــهـــا األمــد إن لم تــوضع احلــلــول
ـا الالزمــة لـلـخــروج من هــذه األزمـة . 
تـقدم يـتـضح إن التـصـدي لعالج الـعـجز
ــوازنــة الــعــامــة لــلــدولــة مـن األمـور بــا
ـثل أولـويـة ـصـيـريــة و الـضــروريـة وا
ـا له من عالقة وثـيـقة بـانفـجار قصـوى 
ــديـــونــيــة قــوى الـــتــضــخـم وبــأزمـــة ا
اخلارجيـة وان معاجلـته تعد من األمور
اجلــوهــريــة الـتي تــتــصــدر أي بــرنـامج
ــــكــــافــــحــــة األزمــــات حــــكــــومـي جــــاد 
كن إيجاز االقتصاديـة واالجتماعـية و

ناسبة بالنقاط التالية :- احللول ا
{  التأكـيد عـلى إنتاجـية النـفقة الـعامة
وان تشـبع النـفقة الـعامـة حاجـة عامة ال
خاصة وان يـكون اإلنـفاق من اجل هدف
تــنــمـوي حــقــيــقي ولــيس اإلنــفـاق ألجل

اإلنفاق فقط.
{  إعادة تـرتيب أولويـات اإلنفـاق العام
حلساب اجلـانب االستثـماري واحلد من
ـستـطاع من خالل النـفاق اجلـاري قدر ا
جتــنب الـتــبـذيــر في اإلنـفــاق ومـحــاربـة

وازنة. سياسة إحراق ا
{ إعـادة إحــيـاء الـقــطـاعـات اإلنــتـاجـيـة
ا تـوقفـة منـذ فتـرة ليـست بالـقصـيرة  ا
كـنـها أن حتـققـه من زيادة في اإلنـتاج
وتشغيل األيـدي العاملـة وبالتالي زيادة

في الواردات احلكومية.
{ الـعـمل عـلى زيـادة الطـاقـة اإلنـتـاجـية
ـصدر بـاإلضافة إلى ورفع كمـية الـنفط ا
العـمل اجلاد واحلقـيقي عـلى االستـثمار
الــكـــامل لـــلــثـــروة الــوطـــنــيـــة من خالل
اســتــثـمــار وتـصــديــر الـغــاز الــطـبــيـعي

صاحب. والغاز ا
{ الـــعــمـل عــلى زيـــادة الــواردات غـــيــر
الــنــفـطــيــة من خالل الــعـمل عــلى نــظـام
ضـريـبـي فـعـال وقـادر عـلـى اسـتـحـصـال
فروضة مع بالغ الضريبية والرسوم ا ا
تـوفــيـر اخلـدمـات اجملـتـمــعـيـة الـواجـبـة
واطن لـتـنـميـة الـوعي الـضـريـبي عـنـد ا
ـبـالغ الـتي يـدفـعـها وشـعـوره بـجـدوى ا
فـي مــقـــابل احلـــصــول عـــلى اخلـــدمــات

الضرورية.
{ الـضـرب بـقــوة وفـاعـلـيـة عـلى رؤوس
ــالي واإلداري وذيـولـهـا الـتي الـفـسـاد ا
عبثت في اجلهـاز احلكومي وأفرغته من
محـتواه واعـادة تـرميم اجلـهاز الـرقابي

احلكومي .

{  باحث اقتصادي
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لم يـنــتـخــبـوا أبــداً وأغـلب الــنـاس ال يــريـدونــهم لـكــنـهـم مـوجـودون
ويـتحـكمـون بحـياتـنا. ومـراحل الـتخـريب هذه في أي بـلد مـستـهدف
سـتخلق حركة في اجملـتمع وإن كان أي اجملتمع ال يـخلو من حركة
ولكنها عادة ما تكون غير منتظمة وليست باجتاه واحد; لذا ستوجه
ـسـتهـدف بـطـريـقة مـعـيـنـة ويسـيـطـر علـيـهـا بـشكل حـركة اجملـتـمع ا
خـاص باسـتخدام أدوات كـمجـرم وقطـاع طرق وسـرّاق وخارج
عن الــقـانــون أو نـاقــمـ عــلى اجملـتــمع أو عـمـالء مع وسـائل إعالم

موجهة ودعاية.. 
ويـقول أحد الـباحـث الغـربيـ في محاضـرة عن حركـة اجملتمع أن
ـكن تشـبيـهـها بـحـركة اخلـصمـ في فنّ الـدفاع عن هـذه احلركـة 
عروف في فنّ الدفاع أن الـنفس الياباني والصيـني (سودو) فمن ا
اخلـصم الـضعـيف وصـغـير احلـجم ال يـواجه خـصـماً قـويـاً وثـقيالً;
وسـيــكـون من الــصـعب تــوجـيـه له ضـربــة بل من الــسـذاجــة وغـيـر
اجملـدي مواجـهـة ضربـته وفي فنّ (سودو) عـلى اخلـصم الضـعيف
سك قبـضة اخلـصم بقوَّة ويـسحـبه باجتاه أن يـتجنب الـضربـة ثمَّ 

حركته. 
ـسـتهـدف سـتـوجه هـذه احلـركـات بل سـيـمـسك بـها فـفي اجملـتـمع ا
باجتاه ما وتستمر بها إلى االجتاه الذي تريده حتى تقود اجملتمع
إلى االنــهـيــار واألزمـة. هــذا هـو أســلــوب فنّ الـقــتــال احلـديث.. فنّ
الـتـدمـيـر الـذي اسـتـهـدف بـه الـعـراق والـكـثـيـر من الـدول الـعـربـيـة..
فـالكـثير مـن األعداء يرى كـالفـيلـسوف الـصيـني أنَّ اإلبقـاء على أمة
نـائـمـة غـيـر فــعـالـة وعـلى جـيش نـائـم غـيـر فـعـال أفـضل من خـوض

احلروب. 
يالد) في مقاالته توفى عام 496 قـبل ا ويـقول اجلنرال الصيني (ا
الـعسكريـة االستراتـيجيـة التي حملـت اسم كتاب فنّ احلرب: إنّ فنّ
احلـرب ذو أهـمـيّـة بـالـغـة لــلـدولـة; إنـهـا قـضـيّـة حـيـاة أو مـوت وهي
كن طـريق إمّـا لـلبـقـاء أو لالنـدثـار; لـذا فـهو مـوضـوع خـطـيـر وال 
ـواجـهـة هـذا إهـمـاله مـهــمـا كـانت األسـبــاب. وربّـمـا احللّ الـوحــيـد 
الـتخـريب والـتدمـير اخملـطط هـو التـثقـيف الـذاتي والتـسـلح باحلـركة

ضادة ضدّ حركة اجملتمع نحو التخريب.. وحتص الذات.  ا
فـيـد أن نـخـتم مقـالـتـنـا هذه بـاإلشـارة إلى تـقـرير األ وربّـمـا من ا
ــعـلن في عـام 2002 الـذي طُــرِح كـتـقـريـر مــهم بـعـنـوان ــتـحـدة ا ا
"تـقريـر التـطور الـبشـري العـربي" وكتـبه علـماء اجـتمـاع عرب وورد
ذكـره في لقاء مع أحد احمللل في شبكة CNN األمـريكية مؤخراً
ويـؤكد الـتقـرير أن الـعالم الـعـربي يعـاني من عجـز كلي في مـجاالت
رأة وإن لم يتحرك العالم عرفة وباحلرية وبحقوق ا شـتى منها: با
ـواجهـة التـحويل الـعكـسي لكل هـذا العـجز; الـعربي بـسرعـة فائـقة 
ؤشـرات تدلل على تـعمق هذا فـسيواجـهون مشـاكل عصيـبة وكل ا
الـعـجـز وكـان الــصـحـفي جـمـال اخلـاشــقـجي قـد نـبّه إلى ضـرورة
مـواجهة هـذا العجز وإال فـالهالك الحق بنـا جميـعاً ال محـالة.. وبعد
كل هـذا هل هـناك شك أن فـلـسفـة الـتخـريب لم تـطبق بـالـعراق وفي

نطقة وحتديداً العربية?! بعض دول ا
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لم يـخـطــر بـبـال اجملـاهــد الـلـيــبي عـمـر اخملــتـار حـ اطـلـق مـقـولـته
ـوت" "وسـوف تـأتي الـشـهـيــرة: "نـحن ال نـسـتــسـلم.. نـنـتــصـر أو 
أجـيال من بـعـدي تقـاتـلكم".. بـوجه احملـتل االيطـالي قـبل اعدامه في
واجهة اخلصم.. 1931 أن األعداء لن يتخذوا احلروب وسيلة 
وسـيبـتكـرون وسـائل أخرى أكـثـر فعـاليـة وتـأثيـراً منـهـا: التـخريب.
والـتخريب قد يـكون ذاتيـاً أو مجتمـعياً وقـد يكون عبـثياً أو مـخططاً
له فـهـو يـبـدأ بـأفـراد مـا يـلـبث أن يـنـتـشـر في اجملـتـمع لـيـؤثـر عـلـيه

بأكمله. 
وهـذا التخريـب قد يخضع لـفلسـفة كبـيرة لهـا مَنْ يصوغـها ويخطط
لـها ولعلَّ أوَّل مَنْ صـاغ أساليب الـتخريب هـو الفيـلسوف الـصيني
(صــان تـــزو) الــذي اشــتــهــر عــنه مـــقــوالت عــديــدة بــهــذا الــشــأن.
فـالــتــخــريب الــذي قــصــده (صــان تــزو) هــو تــخــريب أرض الــعـدو
وحـضارته واجنازاته دون إطالق رصـاصة واحدة بل لن يـعدّ العدو
يراك كخصم له! فسياسة احلرب يراها سبيالً فاشالً وغير إبداعي
لـتـخـريب وتـدمـيـر الـعـدو بـل إعالن احلـرب بـالـنـسـبـة له من الـغـبـاء
فـأعلى فـنون الـقتـال هو عـدم الـقتـال واالجنرار لـلحـرب; فلـها نـتائج
عكـسية وسلـبية. لذا فاحلـرب الناجحة بـالنسبـة للفيلـسوف الصيني

واخلبير العسكري (صان تزو) تخريب كلّ شيء في أرضه. 
والـتـخـريب يـعــتـمـد عـلى مـراحـل زمـنـيـة مـحـكــمـة: أوَّل مـرحـلـة هي:
اسـقـاط األخالق السـيـمـا عـنـد الـفـئـة الـعـمـريـة ب الـ 15 إلى 20
سـنة  فلو غُيـرت أخالق هذه الفئـة سيتغيـر أخالق جيل كامل فهو
فـاهيم اإلنسانية الـسنّ الذي تتشكل به الـشخصية وااليـدلوجية وا
ـبـاشر ويـكـون التـأثـيـر عـلـيـهم بـطـرق عـديدة كـالـدعـايـة واالتـصـال ا
ـفـاهيم الـفـكـريـة النـابـعـة من الدين واإلعالم. ثمَّ تُـشن حـمـلة عـلى ا
والـتـعـلـيم واإلعـالم والـثـقـافـة. فـالــتـخـريب يـكـون بــتـسـيـيس الـدين
عتقدات وطوائف وخرافات واإلجتـار به واالستهزاء به واستبدله 
هم في هـذه االسـتراتـيجـيـة أن يبـدأ الديـن يتـآكل تدريـجـياً بـفعل فـا
نهج اعـتقاد الـناس أنَّه شيء بـدائي وخاص بـالسذج. بل يـتضـمن ا
ـا هو وهـمي مع الـتشـجيع الـتخـريبـي استـبدال كلّ مـا هـو أصلي 
عـلى التـرفيه والـتسـاهل بالـقيم والـتالعب بهـا عن طريق الـشعارات
وتـشويه قضايا مـهمة وخلق قدوات بـائسة وبطوالت زائـفة. أما فيما
الـة يـخص الـتـعـلـيم فـتـصـرف الـنـاس عن تـعـلم أشـيـاء حـقـيـقـيـة فـعـَّ
وبـنّـاءة واستـبـدال تـعـلم الـفـيـزيـاء والـكيـمـاء والـريـاضـيـات والـعـلوم
وضة. ـدن وأخبـار ا ـفيـدة باحليـاة اجلنـسيـة وفّن الطـبخ وحرب ا ا
أمـا تدمير احلياة االجتـماعية فيكـون بتغيير كلّ مـا له تقاليد بكلّ ما
ـواطنـة من ـسـؤولـيـة والـشـعـور بـا هـو وهـمي مع الـعـمل عـلى نـزع ا
ـواطنـ واستـبدال الـعالقات االجـتـماعـية احلـقيـقيـة ب اجلـيران ا
ـــوجــودة بــالــواقع واألصــدقـــاء بــعالقــات وهـــمــيــة افــتـــراضــيــة كــا
االفـتـراضي. ولـتـحـقـيق اخلـراب الـبـنـيـوي يـنـتـهك الـقـانـون والـنـظام
والـعالقــات االجـتــمـاعــيـة واألمن والــسـيــاسـات الــداخـلــيـة وقــوانـ
الـتعـامل مع األجـانب. ويـشـمل التـدمـيـر أيضـاً الـهـيئـات الـتي تـكون
عـادة منتخبة من اجملتمع وتستبدل بـهيئات مصطنعة يديرها رجال

في منتـصف السـبعيـنات وفي الـضفة
األخـرى من الـعــالم كـانت هــنـاك عـدد
من احملــاوالت الـــفــاشــلـــة في الــذكــاء
ــفــهـومه احلــديث في االصـطــنــاعي 
جعل اآللة تـتعـلم لتفـكر وتـؤدي مهام
مـــحــددة لـــتـــســـاعـــد األنـــســـان. هــذه
األبـحـاث تـطـورت مع الـوقت لـتـصـبح
واقعا حـقيقـيا غـيرت جزءا كـبيرا من
العـالم في كل الصـنـاعات والـقطـاعات

واحلياة االجتماعية. 
 ومن أهم هــــذه الـــصــــنـــاعــــات الـــتي
تدخـلت فـيـهـا اآلالت وتـقـنـيـات الـذكاء
ـفـهـومـها االصطـنـاعي هي الـكـتـابة 
الواسع وتطويـر احملتوى بالذات في
قطاع اإلعالم والتسويق. من دون شك
أن تــقـــنـــيـــات الــذكـــاء االصـــطـــنــاعي
وتطـبيـقاته والـتطـورات الهـائلـة التي
يــشــهــدهــا الــعـــالم في هــذا الــقــطــاع
ستـقود ال مـحـالة إلى ثـورة تـقنـية في
قــدرة وســائـل اإلعالم عــلى الـــتــأثــيــر
ومخـاطـبـة اجلـمـهـور وتـشـكـيل الرأي
ا يتطـلب من مختلف وسائل العام 
اإلعالم احمللـية والـعـربيـة خصـوصا
االسـتـعــداد مـبــكـرا لـهــذا األمـر الـذي
سيـضـاعف من الـتـنـافسـيـة والـسـباق
احملموم للريادة إعالمـيا وغيرها على
مسـتـوى الشـرق األوسط والـعالم. ألن
تطبـيقـات الذكـاء االصطـناعي سـتوفر
لـــوســـائل اإلعـالم أدوات أكـــثـــر ذكـــاء
وتـقـدمــا وسـرعــة في نـقل اخلــبـر إلى
ـتـلـقي وتــفـاعل األشـخـاص مع ذلك ا
ـاط احلـيـاة وبـطـريـقـة تـتــنـاغم مع أ
ـتــسـارعـة فـي الـقـرن احلــالي وهـذا ا
تـخصـصة سيـشمل وسـائل اإلعالم ا
ــشـاهـد مـنـهـا ـسـمـوع وا ـقـروء وا ا
إضـــــافــــــة إلى وســــــائل الــــــتـــــواصل
االجــتـــمـــاعي واإلعالم اجلـــديـــد عــلى
اختالفها. وهذا يـعني أن يكون لثورة
الـذكـاء االصـطـنـاعي تـأثـيـر أعـمق في
صناعـة اإلعالم والنـشر من أي ثورات
أخـرى ســابــقـة وقــدرة قــطـاع اإلعالم
ـتـغـيـرات وتـغـيـر عـلى الـتـكـيف مـع ا
كيـفـيـة تـفـاعلـه مع القـار خالل ثالث
ـتـمثـلـة باخـتراع ثورات مـنـفصـلة وا
طبعة وعـصر احلاسوب واإلنترنت ا
إلن الفرصـة متاحـة وبشكل كـبير أمام
ــؤســـســات اإلعـالمــيــة الــصـــحف وا
لالستـفـادة من الـتغـيـرات الـتي طرأت
على صناعـتها مـنذ بدء عصـر األتمتة
مروراً بـعصـر الفـضائـيات واإلنـترنت

وصوالً إلى الذكاء االصـطناعي وذلك
من خالل مـواصــلـة تــقـد رسـالــتـهـا
اإلعالمـيــة بـاالعــتـمــاد عـلى االبــتـكـار

واإلبداع. 
ويـــــنـــــبــــــغي االعــــــتـــــراف أن االعالم
التـقـليـدي يـواجه حتديـاً حـقيـقـياً في
عـصـر الــتـقــنـيـات احلــديـثــة والـذكـاء
ـسـتـقـبل في االصـطـنـاعي ويـتـمـثل ا
مـدى قـدرته عــلى مـواكـبـة الــتـغـيـرات
آنـفـة الـذكــر والـتـركـيـز عــلى تـطـويـر
اإلعالم وفقاً لكـلمت مـفصليـت هما
(التـغـيـير والـصـدق). وعـليـنـا ان نـقر
مـنـذ الــبـدايـة ان قـوة وســيـلـة اإلعالم
يـحـددهــا الـيــوم قـوة جــذب احملـتـوى
اإلعالمـي واإلعالني الـــــذي تـــــقــــدمه
وسرعتها في االنتشار والتأثير وهو
األمر الـذي سـيـستـمـر مسـتـقـبال لكن
بوجود وسائل إعالمية ذكية متطورة
لـــنـــشـــر اخلـــبـــر واإلعالنـــات تـــراعي
ـتـلـقي في ــرسل وا رغـبـات ومـيـول ا
نـفس الـوقـت اعـتـمــادا عـلى تـقــنـيـات
الذكـاء االصطنـاعي. وستـكون أوضح
تـأثـيرا فـي قـطـاع اإلعالم االقـتـصادي
والـريــاضي مــنــهــا في قــطـاع اإلعالم
الـســيـاسي واالجــتـمــاعي والـثــقـافي
نــظــرا العـــتــمــاد األول عـــلى اجلــانب
الـــتـــحـــلــــيـــلي الـــعــــلـــمي واجلـــداول
ومـؤشـرات الـسـوق الـرقـمـيـة الـقـابـلة
لــلــتـــحــويل إلـى نــصــوص أكـــثــر من
الـثانـي أو ما يـعـرف عـلـمـيـا بـتـولـيد

النصوص. 
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يــثــار الـــيــوم في احملــافـل اإلعالمــيــة
ــيـــة جــدل واسع حــول دور واألكــاد
ــكن أن تـلـغي الـروبـوتــات من أنـهـا 
دور األنـســان ويـرى أخــرون أن هـذه
الروبـوتات والـتـقنـيـات لن تؤثـر على
عـــمل االنـــســان بـل تـــزيــد مـن جــودة
ـنتـجات وبدأت اسـتخدام االعمال وا
اخلــوارزمــيــات واألتــمــمــة يــزداد في
إنـتاج األخـبـار حـيث أدخـلت عـدد من
ؤسـسـات الـصـحـفيـة الـغـربـيـة مثل ا
و(كالة بلو مبرج) و(رويترز) ما يطلق
عـلـيـه بـالـروبــوت الـصــحـفي أو اآللي
الـــذي يــــتـــوقع ان يــــكـــون بــــديال في
ستقبل للصـحفي العادي خصوصا ا
في مــــجــــال األخـــبــــار. و(صــــحــــافـــة
يـا بأنها الروبوت) التي تـعرف أكاد
(عـمــلــيــة الـكــتــابــة بـشــكل آلـي كـامل
ـركـبة الـكـامـلة للـقـصص اإلخـباريـة ا

من دون أي تـدخـل بـشــرى). أن قــصـة
صــحــافـــة الــروبــوت أو الـــصــحــافــة
ستعينة بأنـظمة الذكاء االصطناعي ا
الـتي بـدأت عـام 2010 عـنـدمـا ابـتـكـر
معـهـد مـعـلـومـاتيـات األنـظـمـة الـذكـية
بـجـامــعـة طـوكــيـو روبـوت صــحـافـيـا
يسـتـطيع بـشـكل آلي اكتـشـاف البـيـئة
احملــيــطــة به ويــكــتب تــقــريــرا عــمــا
وجــده كـمــا انـه يـفــتـش عن األشــيـاء
ـتـغـيــرة حـوله ويـقــرر مـا إذا كـانت ا
ذات قيمـة ثم يلـتقط صـورا بكـاميرته
ـــكن أن يـــســأل ــدمـــجـــة داخــله و ا
الــنـــاس بــالــقـــرب مــنـه ويــســتـــعــمل
مـحـركـات بـحث اإلنــتـرنت لـيـزيـد من
فهمـه لألمور احملـيطة بـه. وإذا ما بدا
أن شيـئـا له قـيمـة إخـبـارية يـظـهر في
األفق فـــإن الــروبـــوت ســـوف يـــكــتب
تقـريـرا إخـباريـا ويـنـشره عـلى شـبـكة
اإلنــتـرنـت عـلـى الــفـور. دون شـك فـأن
الذكـاء االصطـناعي يـحمل الـكثـير من
التطويـر لعالم االتـصال واالعالم على
ــكن صــعــيــد الــكم والـــكــيف حــيث 
اســـتــــخــــدامه إلنــــتــــاج كم هــــائل من
ــا الــقــصص اإلخــبـــاريــة مــقــارنــة 
تنتجه وكاالت األنباء اليوم من خالل
حتــــويل الــــبـــــيــــانــــات واألرقــــام إلى
نـصـوص وكـذلك حتــويل الـنـصـوص
إلى فـيـديـوهـات تـلخـص احلـدث كـما
ـكن اسـتـخـدام الـذكـاء االصـطـنـاعي
لـعــمل قــوالب مــتــعــددة تــعـالـج نـفس
اخلـــبـــر جــــوانب مـــتـــعــــددة كـــعـــمل
تـــغــريـــدات وعـــنـــاوين وتـــلــخـــيص
مختصر للقصة اخلبرية وكتابة نبذة
عن أبــطـــال احلــدث وكــذلك تـــرجــمــة
الفيديوهات والـنصوص إلى أكثر من
لـغــة وانــتـاجــهــا بــوسـائط مــتــعـددة
ــنــصـات واألجــهـزة لـتــنــاسب كــافـة ا
الذكـيـة ومـسـاعـدة الصـحـافـيـ على
ــسـؤولـ من الـتـعـرف عــلى أسـمـاء ا
خالل تـقـنـيـات الــتـعـرف عـبـر الـصـور
وهـذا يـعـني أن تــطـور اسـتـخـدامـات
الذكـاء االصـطنـاعي في مـجال االعالم
بحـاجـة مسـتمـرة إلى تـدريب مـستـمر
لـــلـــعــامـــلـــ فـي هــذا اجملـــال حـــتى
يتمـكنـوا من مواكـبة هذا الـتطـور منذ
البـداية وهـو ما يـسـاعد عـلى تطـوير
مـنـظـومـة الـذكـاء االصـطـنـاعي في أي
مـؤسـسـة اعـالمـيـة ويـســاعـدهـا عـلى
مـضـاعـفـة انـتـاجـهـا االعالمي. ووفـقـا
يـة وأنه سيكون 20 في للتقـارير العا

ائة من التقارير االقتصادية مكتوبة ا
بـأيــدي روبـوتــات عـام 2018 فـهــنـاك
تطبيق يدعى (Quill) هو الذي يكتب
الـتـقـاريـر الـسنـويـة جملـلـة (فـوربس).
ــنـــصــات ـــئـــة من هـــذه ا وأن 75 بــا
اإلعالمــيــة بــحـــسب دراســة أعــدتــهــا
(رويـتــرز) بــدأت بــاسـتــخــدام الــذكـاء
االصـــطــنـــاعـي بــشـــكل حـــقـــيـــقي في
صناعـة احملتوى الـذي يشكل الـعمود
الفـقري لإلعالم. صـحيح أن مـستـقبل
ـؤتـمـتــة لـيس واضـحـا الـصـحـافــة ا
ولـكن هــنـاك أربع حــاالت حـديــثـة في
توظيف أنظمة الذكاء االصطناعي في
العمل الصحـافي واإلخباري تستحق
اإلشــارة وتــأمل جتـــربــتــهــا: احلــالــة
األولى مــتــمــثـلــة فـي حتـالـف (وكــالـة
رويـتـرز) وفــريق شـركــة (سـمــانـتـيك)
ألتمـته مقـاطع الفـيديـو التـفاعلـية من
شترك بالنفاذ لقاعدة خالل تزويد ا
ضـخمـة لـبـيـانـات تـفـاعـلـيـة مـصورة.
احلالة الثانية: قـيام شركة (فيسبوك)
بتـسـريح الـعـاملـ في قـسم الـتـزويد
ــوضــوعــات الــرئــيــســيــة بــقــائــمــة ا
وجـعــلــهــا تـعــمل بــشــكل آلي.احلــالـة
الــثــالـــثــة في إعالن شـــركــة (تــرونك)
استهـدافهـا إنتـاج ألفي فيـديو يـوميا
بـــاالســـتــــعـــانـــة بـــأنــــظـــمـــة الـــذكـــاء

االصطناعي. 
(AP) احلالة الرابعة قيام شراكة ب
عاجلة وشركة (أتوماتيد أنسايتس) 
الـتـقــاريـر االقــتـصـاديــة والـريــاضـيـة
بواسـطة الـبـرمجـيات الـتـحريـرية. أن
تقـدم صنـاعـة اخلبـر وكثـرة احلوادث
جتعلنا نتجه إلى استخدام اآللة فما
نـحـصـله من دقـة وغـزارة في األخـبـار
يـعـجــز الـبـشــر عن حتـقــيـقه. وهـذا ال
ـكن أن يـتــحـقق إال بـالــتـدريب عـلى
كيـفيـة استـخدام الذكـاء االصطـناعي
لـهـذا يـجب الـبـحث عن أُنـاس قـادرين

على التعلم الستخدام اآلالت الذكية.
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وهناك منصات إخبارية عريقة أخرى
تـعـمل عـلى مـشـاريع تـقـنـيـة مـتـقـدمـة
لـتطـويـر عـمـلـيـة اسـتـخـراج احملـتوى
االخبـاري وكـتابـة القـصص واألخـبار
الـصــحــفــيــة مـثـل (واشـطـن بـوست)
التي طـورت مفـهوم الـصحـافة اآللـية
واستـخـدمت هـذه التـقـنـيات لـتـحـليل
ـبـيـاد ريـو دي ـتـعـلـقـة بـأو االخـبـار ا
جانـيـرو في الـبـرازيل.  أيضـا مـنـصة
(CNN) تستخدم نظام شات بوت أو
الــشــات اآللي إلرســال تــقــريــر يــومي
للحسابات في (فيسبوك مسنجر) عن
هـمة بـناء عـلى اهتـمام أهم االخبـار ا
اجلــمـــهــور كـــذلك تــقـــوم صــحـــيــفــة
(اجلــــارديـــــان) بـــــذات الــــشـيء أمــــا
ـز) فهي تعمل صحيفـة (نيويورك تا
أيـضــا عـلى تــقـلــيص عـمــلـيــات بـنـاء
الـقـصص الــصـحـفـيــة واألخـبـار عـبـر
مشـروع مـحرر( (Editorوالذي يـقوم
عـلـى حتـلــيل احملــتــوى وفــهــمه عــبـر
تـقـنـيـات الـذكــاء االصـطـنـاعي وتـعـلم

اآللة.
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االمارات

الحظ الـــيـــوم ان وكــاالت األنـــبــاء وا
ـواقع اإلخـبـارية تـتـسابق ـية وا العـا
في إنــتــاج األخــبـار الــتـي جتـمـع بـ
الــــذكــــاء االصــــطـــــنــــاعي واخلــــبــــرة
الــتــحـــريــريــة لـــتــتــمــكـن من إنــشــاء
سـتخدم ويتم احملتوى الذي يـنشئه ا
التـحـقق مـنه تلـقـائـيا وذلك بـواسـطة
تـطـبـيـقـات الذكـاء االصـطـنـاعـي أو ما

يعرف بـ (شات بوتس). 
ويبدو أن التـطور في هذه التـطبيقات
وحتس قـدرات الروبوتـات اإلبداعية
ا نـتـوقع حيث نـشر يسـير بـأسـرع 
مؤخرا موقع (تشاينا نيوز) أن خبراء
صــيـــنــيـــ تـــمــكـــنــوا مـن صــنع أول
(روبــوت صــحــافي) فـي الــعــالم قــادر

قاالت.  على كتابة ا
ووفــقـــا لــلـــمــصـــادر فــقـــد اســتـــطــاع
الـروبــوت اجلــديـد الــذي أطــلق عــلـيه
اسم (زاو نـــان) كـــتـــابـــة أول مـــقـــالــة
صـــحـــافـــيـــة لــــيـــصـــبح أول روبـــوت
(صحـافي) في العـالم تمـكن من إجناز
وكـلة إليه وكتب نـصا مؤلفا همة ا ا
من 300 رمـز كـتـابي فـي ظـرف ثـانـيـة

واحدة فقط.  
ونـــشــــرت صـــحــــيـــفــــة (ديـــلـي مـــيل)
الـبــريــطــانــيـة تــقــريــرا عن الــروبـوت
(إريكا) التي تستعد حلجز مكان تقرأ
فيه نشرة األخبار في قناة تليفزيونية
يـابـانـيـة. وأشـارت الصـحـيـفـة إلى أن
شركة يابانـية متخصـصة في تصنيع
الـروبـوتــات سـتـطــرح (إريـكـا) لــتـقـدم
نـشـرة األخــبـار بــصـورة رســمـيـة في
ــقـبل. يــقـول مــصـمـم (إريـكـا) أبـريل ا
هيروشي إيشيجورو إنها قريبة جداً
من الــبــشـــر بــفــضل تــقـــنــيــة الــذكــاء
الـصــنــاعي إلى درجــة أنــهــا تــكـاد أن
تـشــعـر بك وكــأن (ضـمــيـراً إنــسـانــيـاً
) يحركها. وعلى الرغم داخلياً مستقالً
من أنــــهــــا ال تـــســــتــــطـــيـع أن حتـــرك
ذراعيهـا إال أنهـا تسـتجـيب بعـينـيها
ـؤثـرات اخلـارجـيـة ألنهـا تـعـمل إلى ا
بـاألشـعـة حتت احلـمـراء. كـمـا كـشـفت
الــصــ عن أول مـــذيــعــة روبــوت في
نــشـــرة أحـــوال الــطـــقس حتـــمل اسم
(شــــــيــــــاو) وطــــــورتــــــهــــــا شــــــركــــــة
(مـايـكـروسـوفت) وهي فـائـقـة الـذكـاء
ولديـهـا شـكل وصـوت لـطـيـفـان تـشبه
ـفـرض أن الـصـيــنـيــ كـثـيــراً ومن ا
يــكـــون لـــهــا بـث مــبـــاشــر لـــبـــرنــامج
صــبــاحي وهـي أول روبــوت يــتــولى
وظــيــفــة من هــذا الــنــوع.وأثــبــتت أن
ـهام البشر لديها القـدرة على القيام 
في الــتــعـــلــيق عــلى أخـــبــار الــطــقس
وشرح األحـداث الكـبـيرة حـتى أصبح
لـديــهــا وظــيـفــة وبــرنــامج صــبـاحي
(مـبـاشــر)  مـا يــجـعـلــهـا أول روبـوت
لـتــولي وظــيــفــة من هــذا الـنــوع.كــمـا
سـتـقـوم بـإذاعـة تـوقـعـات الـطـقس كل
يـوم عـلى شـاشـات الـتـلـيـفـزيـون وقد
حــظـــيت عـــلى شــعـــبــيـــة كــبـــيــرة من
شـاهدين عـنـد إطاللتـها األولى و ا
ــجــمــوعـة مـن الــتــقــنــيـات دعــمــهــا 
احلـــديــثـــة وتـــكــنـــولـــوجــيـــا الـــذكــاء

االصطناعي الـتي جتعلـها قادرة على
أن تكون أشبه بالبشر.
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ـــؤمل اســتـــخـــدام الــطـــائــرات ومن ا
ـســيــرة مـن دون طــيـار الــصــغــيــرة ا
لـتــصـويــر األحـداث وهــو مـا يــعـرف
(بـــإعـالم الـــدرون) وهــــذا مـــا يـــؤدي
مـسـتـقـبال أن يــكـون هـنـاك قـدرة عـلى
تطـوير روبـوتات قـادرة عـلى التـفاعل
مع محيطها للتصوير وإرسال تقارير
تـــصف واقع مــــا يـــحـــدث داخل بـــؤر
الـــصــراعـــات واحلـــروب بـــحـــيـــاديــة
ومـهـنــيـة تـامــة مـا يـســهم أيـضـا في
احلد من اخلسائـر البشريـة للمالكات
اإلعالمــــيــــة. إن تـــأثــــيــــرات الــــذكـــاء
االصـطــنـاعي ســتـكــون مـلـمــوسـة في
تجددة لقطاعات الترجمة اإلمكانات ا
وأنظمة قـواعد البـيانات وسـينعكس
ذلك إيــــجـــابــــا عــــلى وســــائل اإلعالم
والصحافة إضافة إلى مجال اإلنتاج
السينـمائي والتـلفزيـوني والوثائقي
وهـذا يـشـهد مـجـهـودا وكـلـفـة أقل مع
سرعـة في اإلنتـاج عـند االعـتمـاد على
أنظـمة الـذكاء االصطـناعـي مستـقبال.
ومن األمـثـلـة الـتـي سـتـكـون واضـحـة
عـلى تــأثـر وسـائـل اإلعالم واالتـصـال
بـأنـظـمـة الـذكـاء االصـطـنـاعي وجـود
نشـرات ريـاضـية وجـويـة تـلفـزيـونـية
وإذاعـيـة ذاتـيـة اإلنـتـاج دون احلـاجة
لـتـدخل الـكــفـاءات الـبـشـريــة مـطـلـقـا
وذلك من خالل وجـود روبوتـات ذكـية
ـعلـومات الـواردة من أجـهزة تعـالج ا
احلــاسـوب  أو األقــمــار الــصــنــاعــيـة
لتـقدم نـشرات الـريـاضة والـطقس من
غرف األخبار بتلقائية تامة. أن جناح
أنظـمـة الذكـاء االصطـنـاعي مسـتـقبال
سيساعـد في اختصار عـمل الصحفي
ـيــداني وتــعــزيـز مــردوده من خالل ا
تــزويـــد ســـيـــارته أو حـــقــائـــبه مـــثال
ختلف االحتيـاجات التي تمكنه من
إتـــمـــام عــــمـــله كـــتــــابـــة او صـــوتـــا
وبــالـصــورة والــفــيــديـو وفـي حـلــته
النـهائـية لـلبث مـباشـرة عبـر وسيـلة
اإلعالم كــمــا سـيــلــعب دورا فـي الـرد
على استفسارات وتعليقات اجلمهور
وتـفـاعـله عـلـى احملـتـوى الـذي تـقـدمه
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كان الذكاء االصـطناعي مبـعثاً لآلمال
واخملــــــاوف في آن مــــــعــــــاً فـي هـــــذه
الـصــنـاعــة فـنــحن نــقف الـيــوم عـلى
مـفـترق طـرق الـبـعض يـحـدوه األمل
واآلخــر يـــســـتــشـــعـــر اخلــوف من أن
يـصـبح خــارج الـزمن لـكن عــلـيـنـا أن
ندرك أن التغـيير أمر مـهم للمـستقبل.
ــــســــتـــــقــــبل ولم تـــــعــــد قــــضـــــيــــة ا
سـتـقـبـلـيات حـكـرا عـلى أشـخاص وا
لـــديـــهم ولـع في اخلـــيـــال الـــعـــلـــمي
أشخـاص يـحلـقـون بعـيـدا عن الواقع
بــكل مـــا فــيه من تـــعــقـــيــدات. أولــئك
الــنــاس الــذين لــديـــهم خــيــال جــامح
سـتقبل حتى وقدرة على استـبصار ا
يـبـدو تـفـكـيـرهم وكـأنه ال يـنـتـمي إلى

الواقع. وبـدون شك ستـكـون الهـيمـنة
ــلك الــســبق من وســائل اإلعالم ن 
في اسـتــقـصــاء وتـطــويع تـطــبـيــقـات
الـذكــاء االصـطــنـاعي لــصـاحلــهـا. مع
إمكـانيـة أن تسـتعـر احلرب اإلعالمـية
صاحلها وترويجا ب الدول حماية 
لـسـيـاسـاتـهـا في الـسـنـوات والـعـقود
الــقـــادمــة وســتـــكــون أدواتــهـــا بــكل
بسـاطة (أنـظمـة الذكـاء االصطـناعي)
والــــتي ســــتـــنــــجـح في شن حــــمالت
إعالمية منظمـة تفوق في تأثيرها في
ـاط الـتــفـكـيـر وتــغـيـيـر الــقـنـاعـات أ
لـلـجــمـاهــيـر وغــسل عـقــولـهم وهـذا
يسـتـدعي إلى ضـرورة وجـود قـوان
ــرحـلــة الـذكـاء وتـشــريـعــات نـاظــمـة 
االصــطــنــاعـي بــشــكل عـــام حلــمــايــة
اجلنس الـبـشـري وحـقـوقه من سـلوك
اآلالت ومن يقف خـلفـهـا. لكن الـفرص
الــتي يــتــيـــحــهــا اســتــخــدام الــذكــاء
االصطناعي تقابـلها مشاكل بدأت في
الـظــهـور أبــرزهــا أن يـحل الــروبـوت
محل الـبـشـر في نـحو خـمـسـة مالي
وظيفة قبل نهاية عام 2020 وأن غزو
(الــروبــوت) ألســواق الــعــمل لم يــعــد
مقـصـوراً عـلى الـوظـائف األقل مـهارة
كناً تكليفه بها حتى وقت التي كان 
قـريـب فـإلـى جـانب الــتــطــور الــكـمي
الـكـبيـر فـي أعـداد (الروبـوتـات) الـتي
أُنــتــجت واســتُــخـــدمت في الــعــامــ
األخــيـريـن يـحــدث حتــول نــوعي في
قدرتـها عـلى أداء أعمـال جديـدة على
نحو يؤدي إلى توقع أنها ستستطيع
أداء معظم الوظائف –التي يقـوم بها
الـبـشر اآلن –في وقت قـريب. غـيـر أن
مـشـكـلـة انـتـشار الـذكـاء االصـطـنـاعي
لـيـست مـحـصــورة في الـبـطـالـة الـتي
ــــكن أن تــــنـــــتج عن الـــــتــــوسع في
اســتــخــدام (الــروبــوت) فــبــاإلمــكــان
ـشـكـلـة عـبـر مـزيد من مـعاجلـة هـذه ا
االستـثـمار في الـتـعـليم الـتـقني وفي
ستمر خلق فرص ومقـومات التعـلم ا
مــدى احلــيــاة والــتــوسع في بــرامج
إعادة الـتـدريس والـتأهـيل لـكي يُـتاح
ن يـفــقـدون وظــائـفــهم الـتــحـول إلى
شـكـلة األكـبر تـعود مجـاالت جديـدة.ا
إلى أن الــــتــــقــــدم فـي عــــالم الــــذكــــاء
االصطـناعي ال يـقف عنـد حد بـعد أن
دخل مـرحلـة إنـتـاج (روبـوتـات) تُـعلم
نفسها بـنفسهـا مثلمـا يفعل اإلنسان
الــطـــبـــيــعـي حــيـث أنــتـــجت شـــركــة
(جــوجل)في الــســنــة االخــيــرة نــظـام
ــمـيــز وقـد خـاض (مـاسـتــر) الـذكي ا
هـــذا اجلـــهـــاز مـــبـــاراة صـــعـــبـــة في
الشـطـرجن ضـد بـطل الـص كي جي
وهـزمه وسط اســتـغــراب من تــابـعـوا
احلـــدث واألهم أنـه لم يـــكـن يـــعـــرف
شيـئاً عن الـلعـبة حـتى ساعـات قلـيلة
ــبــاراة حـــيث تــعــلــمــهــا قــبل هــذه ا
وأتقنها خالل فترة قياسية. كما دخل
استـخـدام (الـروبـوت) مرحـلـة جـديدة
ـا جتـعـله أكـثـر قـربـاً إلى اإلنـسـان ر
الطـبيعـي فبعـد أن أصبح قـادراً على
اكتـسـاب بعض سـمـات هذا اإلنـسان

صــمم عـــلــمــاء أمـــيــركــيـــون طــابــعــة
جتسيمية توضع على هيكله وتمنحه
إحسـاسـاً يـشبه مـا يـشـعر به الـبـشر.
وهـذه نــقـلــة هـائــلـة وخــطـيــرة تـثــيـر
ســؤاالً لم يــكن مـــتــخــيالً بــدوره قــبل
فــتــرة وجــيــزة وهــو: هل يــأتي يــوم
يــكـــتــسـب فــيـه (الــروبـــوت) قــدراً من
الـطـبــيـعــة الـبـشــريـة وكـيـف يـصـبح
مـسـؤوالً عن أفـعــاله في هـذه احلـالـة
كن مـحاسـبته? وتـزداد أهمـية وهل 
ـتسارع ذلك السؤال في ظل الـتطور ا
في عالم الذكـاء االصطـناعي لسـبب

أولـهــمـا االجتــاه إلى اسـتــخـدامه في
مـجـال الـصـنـاعــات الـعـسـكـريـة بـدءاً
ُـسـيَّـرة فـيـمـا ال تـوجـد بـالـطـائـرات ا
تــشــريـــعــات تــضــبط هـــذا الــتــطــور
والثاني إمكانية استخدام (روبوتات)
خلدمـة مـصـالح خـاصـة قـد تـتـعارض

صلحة العامة هنا أو هناك. مع ا
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وحول اجلـدل احملتـدم حول مـستـقبل
االعالمــيـــ في ظل أنـــظــمـــة الــذكــاء
االصطنـاعي هناك اتـفاق على أهـمية
ستخدمة أنظمة الذكاء االصطناعي ا
في صناعـة االعالم في عملـيات إنتاج
األخــــبـــار وقــــبـل ذلك اخــــتــــيــــارهـــا
وتقـيـيـمـهـا ومـعاجلـتـهـا ولـكن هـناك
سـتقـبـلي على خالفا عـلى تـأثيـرهـا ا
الــعـــنــصــر الـــبــشـــري في االعالم هل
ستحل مـحله? هل سـتساعـده وتفرغه
ؤكدة أن هام أكثر أهمـية?  اإلجابة ا
الـذكـاء الــبـشــري كـمـا يــرى اخلـبـراء
سيـستـمـر دوما بـالتـفـوق على الـذكاء
االصطـناعي في هـذه األمور وغـيرها
نــظــرا إلى أن األخــيـــر هــو من صــنع
ـــتــلك األول ألن الــذكـــاء الــبـــشــري 
خـلـيـطـا مـتـقـدمـا وهـائال ومـعـقـدا من
نطقي واالستنتاج مهارات التفكير ا
ــنــظــومـات ــســتــويـات وا مــتـعــدد ا
األخالقـيــة والــضـوابط الــســلـوكــيـة
والـــوعي لــــنـــوازع اخلـــيــــر والـــشـــر
واالتـصـال مـتـعـدد األوجه والـشـعـور
حتت مــخـــتــلـف الــظـــروف وتــقـــيــيم
ــشــكالت واخملــاطــر االســتــبــاقــيــة ا
واإلدراك الــــعـــــاطــــفـي والــــتـــــفــــاعل
ـتوقـعة االجتـماعي والـبديـهة غـير ا
الحـظـات والـتـأويالت اإلبـداعــيـة وا
ـتـلــكـهـا الـنـقــديـة وهي مـهــارات ال 
الــذكــاء االصــطــنــاعي مــثل فــاعــلــيــة
البـشر. هـذا القـول ينـبغي ان ال يـفرح
ـهـنـة كـثـيـرا ألنـنـا نـتـوقع أن زمالء ا
نرى مسـتقـبال زميالت وزمـالء لنا في
مـهـنـة الـصـحـافـة واإلعالم عـلى شـكل
روبـوتــات ذكــيـة تــقـوم بــالــتـصــويـر
وحتريـر احملتـوى والتدقـيق الـلغوي
بـدقـة وسـرعـة أكـبـر من بـني الـبـشـر
وهـذا سـيؤدي الـى ابـعـاد الكـثـيـر من
ــوهــوبــ واالقــتــصــار عــلى غــيــر ا
وهبة الكات البشرية من أصحاب ا ا
ـمـيـزة الـفـذة والـقــدرات اإلبـداعـيــة ا
فـقط وهي الـتي سـيـكـتب لـهـا الـبـقاء

في مرحلة اإلعالم الذكي.
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