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بغداد 

تـشابهة نـتيجـة غضب القاضي ا
وقـــســوتـه أو جـــهـــله بـــاألحـــكــام
ويــنـفــرد هـذا الــنـوع بــاألخـذ من
تقدم العلوم اإلنـسانية التي تهتم
ـــذنب لــيـس من خالل الـــفــعل بــا
والـــنــتــيــجــة حــسب بل من خالل
نــوايــاه ومــقــاصــده ومن حــالــته
النفسية ووضعه االجتماعي وكل
ـكـنهـا أن تـخفف األسـبـاب التي 

العقوبة أو تضاعفها.
ـــقــــصـــود عــــدالــــة الـــتــــوزيـع : ا
بالـتـوزيع هـو لألنتـاج ولـلـثروات
ــتــاز هـذا و ـلــكــيــة واألجـور وا
الـنــوع  من الـعـدالــة بـأنه احملـرك
ي في األكـــبــــر لـــلـــصـــراع الــــعـــا
مـرحــلـته احلـالـيـة عـلى الـصـعـيـد
االقــــــتــــــصـــــادي وفـي األوضـــــاع

السياسية والعسكرية.

من أصــعب الـقــيم عـلـى األنـسـان
حــيــنـمــا يــجـد أنـه ضـحــيــة ظـلم
لكـنه قد يـناقض أوالعـدالة اآلخـر
ذاتـه حـيـنــمـا يــرتـكـب أخـطـاء أو
يـخالف شـكالً من أشكـال العـدالة
الـتي جتـعل من ذاك اآلخـرواحـداً

من ضحاياه.
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عـدالــة الـتــبـادل: حتــكم الـعــدالـة
الــتــبــادلــيــة عالقــات الــنــاس في
قايضة وتبادل السلع واألموال ا
بـــضـــمــنـــهـــا تــســـاوي األشـــيــاء

تبادلة في األفكار والعلوم . ا
عــدالـة الـعــقـاب: يـجـب أن تـتـسم
األحـكام القـضائـية بالـعدالـة غير
الــقــيــاســيــة وغــايـتــهــا اإلصالح
ــــنع ـــــا  بـــــالــــدرجـــــة األولى 
الـــتـــبـــاين فـي أحـــكـــام اجلـــرائم

حـــ ســـئُل األمـــام عـــلي (ع ) عن
الـعدل أجـاب "إنّـما تـنتـظم شؤون
الرعية وتصـلح أحوالها بالعدل "
والـعـدالـة لـغةً إعـطـاء كل شـخص
حـقه وفـقاً لـلقـانـون شرط إحـترام
حــقـــوق اآلخــريـن لــذلـك هي ضــد
األنــانـيـة الــفـرديــة  وتـعـارض من
ــنح ذاتـه حق إمــتالك األشــيــاء
ــسـاواة األخــرى حــيــنــذاك هي ا
أمـام الـقانـون وتـكـافـؤ اإلمـكـانات
والــقــدرات وقــاعــدة إجــتــمــاعــيـة
أساسـيـة إلسـتـمرارتـفـاعل الـناس
مع بــعـضـهم بـإعــتـبـارهـا مـحـوراً
أســاســيـاً فـي األخالق واحلــقـوق
والـفــلـسـفـة االجــتـمـاعـيــة ومـنـهـا
ــــقـــايــــيس تــــنــــطـــلـق بـــحــــوث ا
ـعايـيـراألخالقـيـة والقـانـونـية وا
لهـذا جند أن فـضيـلـتهـا قد تـكون

لقد أوجب الـله العدل مطـلقا وأمر
بـتــحــقـيــقه في األقــوال واألفــعـال
والـتــصــرفـات واحلــكم والــفــطـرة
والـتــقـيـيم والـشــهـادة والـعالقـات
وتـكـررت كـلـمـة الـعـدل ومـشـتقـاته
ثــمـان وعــشــريـن مـرة فـي الــقـرآن
الـكـر  ,فـتـارة يـذكــر الـله الـعـدل
الـــــــذي جـــــــاءت بـه الـــــــرســــــاالت
الـسـماويـة فـقال تـعـالى في سورة
احلــديــد ( لَــقَــدْ أَرْسَــلْــنَــا رُسُــلَــنَـا
بِـالْـبَيِّـنَـاتِ وَأَنْـزَلْـنَا مَـعَـهُمُ الْـكِـتَابَ
وَالْمِـيزَانَ لِيَـقُومَ النَّـاسُ بِالْقِسْطِ )
كـما أمـر سبـحانه وتـعالى بـالعدل
عـامالت ب النـاس إذ يقول في ا
تـعـالى عـلى لـسـان رسـوله مـحـمد
(ص) في سورة الشورى ( وَأُمِرْتُ
لِــــأَعْـــدِلَ بَــــيْـــنَــــكُمُ )  ثـم يـــرد في
األحـــكـــام قـــوله تـــعـــالى( إِنَّ الـــلَّهَ
يَــأْمُــرُكُمْ أَنْ تُــؤَدُّوا الْــأَمَــانَـاتِ إِلَى
أَهْلِـهَا وَإِذَا حَـكَمْتُمْ بَـيْنَ النَّاسِ أَنْ
تَــحْـكُـمُــوا بِـالْــعَـدْلِ إِنَّ الــلَّهَ نِــعِـمَّـا
يَـعِــظُـكُمْ بِهِ إِنَّ الــلَّهَ كَــانَ سَـمِــيـعـاً
بَصِـيراً  _النـساء) )  ,ومرة يـذكر
كافأة ( وَال سـاواة في ا العـدل با
تَسْتَوِي الْحَـسَنَةُ وَال السَّيِّئَةُ ادْفَعْ
بِـالَّتِي هِيَ أَحْـسَنُ فَإِذَا الَّـذِي بَيْنَكَ
وَبَــيْــنَـهُ عَــدَاوَة كَــأَنَّهُ وَلِـيّ حَــمِــيم
_فـــصــــلت ) أي ادفـع الـــســــيـــئـــة
باألحسن  ,وفي موضع اخر جعل
الله العدل دليال على التقوى فقال

ــائـــدة (اعْــدِلُـــوا هُــوَ في ســـورة ا
أَقْـرَبُ لِلـتَّقْـوَى وَاتَّقُوا الـلَّهَ إِنَّ اللَّهَ

خَبِير بِمَا تَعْمَلُونَ) .
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أمـــا الـــقـــانـــون فـــهـــوعـــبـــارة عن
مـجمـوعةِ الـقواعـدِ واألنظـمة التي
تُـطـبّقُ عـلى جمـيعِ أفـراد اجملـتمع
لصـوِن حقوقِهم واحملـافظةِ عـليها
ُ بـــتـــطــبـــيق وتـــرتـــبطُ الـــقـــوانــ
العـقــــــــــوبـةِ في حـالِ مخـالـفتِـها
أو عـــــــصـــــــــــــيـــــــانِـــــــهـــــــا.. ومن

خصائصه: 
1. الــسـلــوكـيّــة ..هــدفـهــا تـنــظـيمُ
وتــهـذيـب سـلــوك أفـراد اجملــتـمع
ولــيس الـــتــضـــيــيـقَ عــلـــيــهم أو
إزعــــاجَــــهم أو الــــتـــأثــــيــــرَ عـــلى

أعمالهم. 
2.الــعـــمــومـــيّــة.. أي أنّـــهــا غـــيــرُ

مخصّصة لفئةٍ معينةٍ.
3.االجـــتــمــاعــيّــة..ال تــظــهــرُ هــذه
الــــقـــوانـــ إال في حـــالِ تـــواجـــدِ

اجلماعة. 
4.الــعــصـــريّــة.. تــواكب الــتــطــوّر
حـــيث تُـــراجــــــَعُ الـــقـــوانــ أوالً
بــأول لــتــتــواكبَ مـع مــتــطــلّــبــاتِ

العصر.
خالصـــة الـــقــول وبـــالـــعــودة الى
ــوضـوع نــسـأل? أيــهـمـا عــنـوان ا
أفــضل الــقـــانــون أم الــعــدالــة في
قــيــادة اجملـتــمع وحــمــايـته ?وهل
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! يا قوم.. عِش رجباً ترى عجباً
والعجب الـعراقي فاسـدون ضد الفـساد وأغبـياء ضد
اجلهل ومـنحرفون ضد الـرذيلة; تلك معـالم مشهد بات
يـتـكـرر بـانـتــظـام شـبـكـة الـفــسـاد في بالدنـا أكـبـر من
شبـكـة الـصـرف الصـحي وأعـمق من بـحـر الـص بل
الـعــجب ان ال تــرى فـاســدا في الــدولـة الــعــراقـيــة الـتي
نـخـرتـهـا (ارضـة) الـفـسـاد. وعـجب الـعـراق اجلـديـد ان
الكل ضد الفساد والفـاسدون يتظاهرون ضد الفساد
وينتقـدونه ويتحدثون عنه بحرقـة ويرفعون علم النزاهة
فـسد ومن الفـاسد في هذا ليال ونهـارا. وتتسـاءل من ا
واطن العراقي عن سروق! ويتـساءل ا نكـوب وا البـلد ا
سر لعنة هيئات الـنزاهة والشفافية التي افسدت احلياة
بـالـنـزاهـة فـنحـن واحلـمد الـلـه ننـفـرد بـرقم قـيـاسي في
عدد الـهيـئات(اخلـربانة) الـتي تؤسس لـلفـساد وإجناب
زمـنة وخـيبـتنا سيـاسيـ مصـاب بـأمراض الـفسـاد ا
احلـقيـقيـة اننـا ندخل مـعارك الـفسـاد الوهـميـة والنطلق
فيها طـلقة واحدة ونسميهـا ام النزاهات ونصدر حكما
على فاسدين من الدرجة العاشرة ونرفع أيدينا بعالمة
النـصـر. والنـتيـجة دائـما أنـنـا نسـمع ضجـيجـا وال نرى
طـحـنا أو أغـلـب الـظن أن هـذه األجـهـزة تـعـمل بـطـريـقة
البروباجندا فرقـعة تصريحات وال شيء بعد ذلك إنها
أجـهزة تنشأ من مـنطلق إبراء الـذمة وتبدأ لعـبة اسمها
ثـقــافــة الـتــحـايـل كـله يــضــحك عــلى الـكل!             
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   وإذا حتدثنا عن الفسـاد العراقي باألرقام فأن هناك
ـليارات اختـفت وحتولت الى عقارات ارقام فـلكية من ا
وفنادقا وبنوك وشركات وماله واحزاب وبعضها ذهب
الى دول من بـــاب اجلــيـــرة احلـــســنـــة ألن الــســـارقــ
يـحــمـلــون شـرف الـوفــاء واإلخالص ويـحـمــلـون شـرف
ومـع ذلك تقول االنتـماء لـغيـر األوطان الـتي ولدوا فـيها 
لـنـا مـنظـمـة الشـفـافـية الـدولـية بـأن الـعـراق يقع في ذيل
مــؤشـر الــفـســاد  وان الــفـســاد لـيس من جــراء إسـاءة
ا استعـمال السلـطة للـحصول علـى مزايا شخـصية إ
ـمـارسـة الـفـساد وتـوظـيف من خالل تـوظـيف الـسـلـطـة 
الـفسـاد لـبـلـوغ السـلـطـة والـفـساد بـات يـشـرعن ويـق
ـان. وفي كلتا ـارس علناً ويُـشار إليه حتت قـبة البر و
كن أن نـحصره في شخص احلالـت فإن الـفساد ال 
مـعــ (صـاحب ســلـطــة); فـهــو لـيس صــفـة شــخـصــيـة
يـتـصـف بـهـا فالن وال يـتـصف بـهـا فالن; الـفـسـاد مـثل
الفـيروس يوجـد في البيـئة الصـاحلة لتـكاثره; فـكما أن
ـناعة فإن الفيـروس يعيش في اجلـسم الضعـيف قليل ا
( الــفـــســاد يــنــتــشــر فـي الــبــيــئــة ضــعـــيــفــة (الــقــوانــ
وقلـيلة(الرقابـة) وفي اوطان ال تعرف العـدالة. وما يقال
عن الـفساد حتى اآلن هـو مقاربات مـنقطعـة ال تلتئم في
أي ســـيــاق ألنه عــنــدمــا حتــول مـن ظــاهــرة إلى نــظــام
مضـاد أصبح إمبـراطوريـة مترامـية األطـراف وتعددت
رؤوسه فهو يشمل كل تفـاصيل النسيج وال تسلم منه
الثقافة أو التعليم أو الصحة أو أي نشاط آخر ويتوهم

البعض أنه بعيد عن االقتصاد. 
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لـيـارات فقط مـن قال ان الـفـساد الـعـراقي هو سـرقـة ا
أنه منظومـة متكـاملة تعـددت رؤوسها وابعـادها بحيث
أصبح فـسادا منظمـا ومنهجا وذكيـا قادرا على ابتكار
أســالــيب جــديــدة والــتــخــفي حتت طــاقــيــات األحــزاب
الـدينـية والسـلطـة هو مـستنـقع مبـتكـر يزكم االنوف من
ن في جــراء رائـــحــته الــعــفــنــة فــقــد أصــبح شــرعــيــا 
السـلطة مـثلمـا أصبح ثقـافة مجتـمعيـة وشرعة ثـقافية
واطن كـشيء مألوف لغيـاب الكوابح. ويخطئ ارسه ا
من يـقول ان الـفسـاد عنـدنا هـو فسـاد مجـهول الـنسب
فلدينا اآلن قوائم كثيـرة من ملفات الفاسدين تكتظ فيها
خـــزائن احملــاكم وهــيـــئــات الــنــزاهــة وتــخـــتــفي مــنــهــا
ـشـكـلـة أن (حـامـيـهـا حـرامـيهـا)! نـعم الـسـجـون! لـكن ا
ـيـة لكـن الفـسـاد الـعـراقي مـخـتلف الـفسـاد ظـاهـرة عـا
ـقـاييس هـو فـسـاد مسـتـمر ومـتـضـخم ويتـكـاثر بـكل ا
بشكل سرطاني باستمرار ال يعجبه التوقف. ورحم الله
لح فسد كل شيء وهو قول ينطبق من قال إذا فسد ا
عــلى واقـع الــعــراق الــذي أصــبـح الــيــوم مــســؤوال عن
بــواسـيـر نـائب وطـقم اسـنـان آخــر بـبـسـمـة هـولـيـوديـة
ـســؤولـ بـجـيـوش من وتـنـفــيخ شـفـة نـائـبــة وحـمـايـة ا
ــصـفـحـة ورواتب ـســلـحـ ومـئــات من الـسـيـارات ا ا
فـلكـية لـلرئـاسات الـثالث اما فـقراء بالدي فـلهم حـصة
غـذائيـة عـفـنـة وميـاه مـتـسـخـة وملـوثـة ورواتب شـهـرية
مــســـتــقــطــعــة!  رحم الــلـه الــراحل (لي كــوان) مــؤسس
سنغافـورة العظيمـة القائل: تنـظيف الفسـاد مثل تنظيف
الـدرج يـبدأ من األعـلى نـزوال لألسفـل.  اما الـفـيلـسوف
كـونـفــوشـيـوس فـله قـول مـأثــور (اذا صـلح الـقـائـد فـمن

يجرؤ على الفساد)!    
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بغداد 

ـعـلـومـات أوّالً ويُـنـفّذ مـلـيـارات  ا
عـملـيّات من أجل الـتنـبؤ  وإتـخاذ
القـرار بـشـأنـها وهـذا هـو جـوهر
اكنة بعد إن تتعلّم بنفسها ذكاء ا
ـــســــارات وبـــالــــتـــالي كلّ هــــذه ا
نـتـحـدّث عن الـذكـاء اإلصـطنـاعي.
كـان أوّل من أعـطى تــسـمـيـة ذكـاء
إصـــطـــنــاعـي في عــام  1955هــو
عـالم احلـاســبـات األمـريـكي جـون
مـكارثي   1927-  2011وتوالت
بــعـده عـمـلـيــات الـبـحث وتـطـويـر
ـــــعــــــنـــــيّـــــة اخلــــــوارزمـــــيّــــــات ا
والـــبـــروتـــوثـــكـــوالت  في لـــغـــات
احلــاسـوب من قـبــله ومـخــتـصـ

آخرين. ي
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شتـمل  إطـار الـذكـاء اإلصـطـناعي
ـنظـومـة احلـاسـوبـيـة التي عـلى ا
تساعد اإلنسان على التفكير أوالً
اإلنـسـان اآللـيـروبـوت يـسـاعـد في
حـــقل الـــعـــمـل وثـــالـــثـــاً اجلـــهــاز
الــعــصــبـي  الــرقــمي الــذي يــربط
ـدى اإلنــســان بــعــالم أبــعــد  من ا
الذي تـصـله احلـواس الـطبـيـعـيّة.
تقدّمة في إنّ السباق ب الدول ا
تــســنّم قــمم الــتـكــنــولــوجــيـا  في
حـقـولـهـا اخملـتـلـفة يـكـمن اآلن في
تطويع الذكـاء اإلصطناعي خلدمة
ـتـعـدّدة. فمـثالً جـوانب احلـيـاة ا
فـي تــــصــــمــــيم ســــيّــــارة تُــــدخل
ــعـــطـــيــات احلـــاســوب جـــمـــيع ا
التـصمـيمـيّـة من الهـيكل الى آلـيّة
تـــشـــغــــيل احملـــرّك مـع شـــاشـــات
الــتـــنــبـــيه لألعـــطــال  ومــفـــاتــيح
ا تزوّد به العجلة من إصالحها 
تـقـنـيّـات حـديـثـة.   إنّ احلـاسـوب
اليـ في هـذه الـعـمـلـيّـة يـعـالج ا
من األوامر  ويعطـي النتائج التي

جــــهـــاز حـــاســـوب أو آيـــپـــاد  أو
هــــاتف جـــوّال مـــربـــوط بـــالـــنت.
وهذا يعني  إنّنا في عصر  جديد
مــتـقــدّم ومــرتق عــمّــا سـبــقه  من
ـتوفّرة حـيث جوانب اخلـدمات  ا
تناول يوميّاً! وفي احلقيقة في ا
ط الـعـيش فـأنـنـا نـعـيش أو إنّ 
مـنــذ ماليـ الـسـنــ مـبـنيّ عـلى
أجـهـزة ومعـّدات كـسول التـشـتغل
دون  تـدخّل الـبـشـر  سـواء  بـفعل
الــــيـــــد أو  بــــتـــــوجــــيـه األوامــــر
ـاكـنة ـكـتـوبـةبـلـغـات تفـهـمـهـا ا ا
والـــتي تـــعـــلّـم  اإلنـــســـان  كـــيف

يوجّهها.
 لـقـد عــرفـنـا احلــاسـوب كـمــاكـنـة
مـتـطــوّرة دخـلت حــيّـز الـتــطـبـيق
واألســتـعـمــال في مـعــظم مـيـادين
احليـاة أن لم يـكن جـميـعـهـا. هذا
بالـنسـبة للـتطـبيـقات ولـكن كيف
ــاكــنــة أن إذا طــلــبـــنــا من هــذه ا
تــتـخـذ  الـقـرار  بــشـأن الـبـيـانـات
وليس فقط خزنها. وهذه العملية
تــــعــــني أن احلــــاســــوب يــــخـــزن

ــاط احلــيــاة الــتي لــقــد مــرّت أ
عـــاشــهــا اإلنـــســان عـــلى كــوكب
األرض بـأربـعة عـصـور تاريـخـية
رئــيـســيـة واضــحـة هي الــعـصـر
الـــــبــــدائـي  احلــــجـــــري والــــذي
إســتــغــرق  مـاليــ الــســنــ ثم
الـعــصـر الـزراعي آلالف الــسـنـ
ئات السن فالعصر الصـناعي 
ثـم دخـــلـــنـــا  ومــــازلـــنـــا عـــصـــر
ـعــلــومـات مــنـذ تـكــنــولـوجــيــا ا
.  وفي هـــذا عــــشـــرات الـــســـنـــ
ـعروف  بـاللـوغارتمي ـقياس ا ا
اليـ فاآلالف ثم ـمـتـد   من ا وا
ئات وبـعدها    الـعشرات البد ا
ان نـنتظـر عصـراً جديداً  لـظهور
ا ط جديد حلياة اإلنسان ور
يـــــكـــــون هــــو عـــــصــــر الـــــذكــــاء
ـــرتــبـط بــعـــالم اإلصــطـــنـــاعي ا
احلــواســيب  والــتــكــنــولــوجــيــا
الـــرقـــمــــيـــة.  فـــمــــثالً  لـــو جـــاء
شــــــخـص لـــــــيــــــســـــــأل ســــــؤاالً
معـلوماتـيّاً فيـمكن األجابـة عليه
بـــعــد دقـــائق أو أقل  إذا  تـــوفّــر

مـــثـــلــمـــا يــحـــدث لـــدى الــبـــشــر.
وبـتـطـويــر  تـكـنـولــوجـيـا الـذكـاء
اإلصـــطــنـــاعـي واإلنــســـان اآللي
يدخل الـعالم اآلن عصـر  التعاون
ـيـداني بـ اإلنـسـان الـعـمـلـي وا
والـروبوت  في إجنـاز العـديد من
ــهــام احلــقــلــيّــة أيــنــمــا تــدعـو ا
احلاجة. ومن هنا وتأسيساً على
مـــاتـــقـــدّم ومـــا هـــو مــتـــوفّـــر من
مــعــلــومــات عن وتــيــرة الــتــطـوّر
ـتـسـارعـة في هـذا لـلـحقـل نرى ا

فيد تأشير  مايأتي: من ا
سابقات 1. لقد تضاءلت برامج ا
الـثــقـافـيــة في وسـائل اإلعالم في
ــة بــســـبب تــوافــر عــصــر الـــعــو
ــعــلــومــات واألجــوبــة وســرعـة ا
إسـتـحضـارهـا بـلمـسـات مـفـاتيح
مـعــدودة عـلى شـاشــات األجـهـزة
الـذكيّـة وأصـبحت الـشاشـة بديالً
عن خـير اجلـلسـاء  وهو الـكتاب.
وهــنـا عـلــيـنـا اإلنــتـبـاه في وضع
ــقــرّرات الــعــامـة الــتي مــنــاهج ا
تــسـانــد مــقــرّرات  اإلخــتــصـاص

كتواريخ العلوم اخملتلفة.
2. البـــدّ أن التــغــادر مــنـــاهــجــنــا
اجلـامعـية إعـتمـاد كتـاب منـهجي
أساسي واحد في األقـل لكلّ مقرّر
 دراسـي وهـــذا الـــكـــتـــاب يـــكــون
يّاًويدرّسه هنا شخص معتمد عا
ذو خـــــــــبـــــــــرة وبــــــــــاألخـص في
ــتــطـــلّــبــات الــتـــدريــســيــة ذات ا

العالقة بالذكاء اإلصطناعي.
ــــــعـــــــرفــــــة هي أحــــــد 3. إدارة ا
ــفــاهـيم الــتي يــسـتــنـد عــلـيــهـا ا
الـذكاء اإلصـطنـاعي وعلـيه يجب
عـرفية أن نتـعامل مع اجلـوانب ا
بـأولويـات  قدرة الـعقل والـتمـييز
بـ مـاهـو  قـوي في الـفـكـرة ومـا

هو ضـعيف لـتـكيـيف مـقدرتـنا مع
التخصص الوظيفي. 

nOF{Ë Íu
وهــــــذا يــــــعـــــنـي وجــــــود  ذكـــــاء
إصـطــنـاعي قـوي وآخــر ضـعـيف.
ومـــثــال عــلى ذلـك العب شــطــرجن
ــصـمّم في الــذكـاء اإلصـطــنـاعي ا
شـــركـــة آي بـي أم والـــذي يـــفـــكــر
ويـتـيح لـنـفـسه ماليـ اخلـيـارات
مـن الـتـحــريك قـبـل الـبـدء بــحـركـة

واحدة.
4.  يـــــتــــطـــــلّب تـــــعــــلّـم الــــذكــــاء
اإلصــطــنــاعي  جــوانب مــعــرفــيـة
أسـاسـيّـة مــثل فـهم لـغـة حـاسـوب
واحـــدة أو أكـــثــر لـــلـــتـــحـــدّث مع

اكنة وكذلك   ا
يـتـطـلّب خـلـفـيـة جـيـد ة ومـهارات
في أسس الرياضـيات  واإلحصاء
وفـــهم اخلــوارزمــيّــات.   وأخــيــراً
ثـمّـة سؤال  يـفـرض  نـصّه عـلـيـنا

بذكاء وهو:
هل سـيـؤثّـر  الـذكـاء اإلصـطـنـاعي
وإســـتـــخـــدام أجـــهـــزته الـــذكـــيّــة
كــالــهــاتف اجلــوّال واحلــواســيب
ــوّ الـــذكــاء الـــبــشــري  أو عـــلى 
ربّــمـا في مـديــات أعـمـار مــعـيـنـة?
علينا أن ننتبه ونحتوي مثل هذه
التساؤالت في مناهجنا الدراشية
وخصوصاً الـعمليّة منـها وننتظر

لنرى!
سطور اخلتام

الـــــتـــــطـــــوّر فـي حـــــقـل الـــــذكـــــاء
اإلصـطنـاعي متـسارع جـداً ولكي
نــلــحق ونــتــواصل عــلــيــنــا بــنـاء
مختبرات علمية وهندسية حديثة
وشـامـلـة تـلبّي مـتـطـلّـبـات مـناهج
نظرية متجدّدة كما في اجلامعات
يّة الرصينة وليست شكلية! العا

ستحيل أن يقــــوم بها بشر من ا
في فترة محدّدة بنفــــس الكفاءة.
ولـــكنّ الــــفـــرق بــــ احلـــاســـوب
كن أن والبـشـر  هـو أن الـبـشـر 
يــبــدأ في أي تــصـمــيم جــديـد من
مرحلـة أو خطوة معيّـنة بعد عدّة
خـطـوات تـعــلّـمـهـا فـي مـعـطـيـات
لـتــصــامـيـم سـابــقــة في حـ أن
احلـاسـوب يـبــدأ من الـصـفـر  في
كـلّ عــمـــلـــيـــة تــصـــمـــيم جـــديــدة
ـوجب بروتـوكوالت وتـطبـيقات
ــطـلــوب. وهــنـا تــظــهـر  كــفـاءة ا
طلوب كتـوب وا العـمليّات بـ ا
ســواء أثـنــاء الــتــصــمــيم أو  في

أرض التطبيق والتشغيل. 
فـماكنـة احلاسـوب التي اشـتغلت
في عـام  1952تـخــتـلـف عن تـلك
التي طـوّرت بعد  45عاماً 1997
والــتي حـــمــلت تــطــبــيــقــات ذات
عالقـــة بـــالـــذكـــاء اإلصـــطـــنـــاعي
ـوذج وصــوالً الى بــرامـجــيــات 
عـام  2011وفـيــهـا مـثالً تــطـويـر
لـــعب الــشــطــرجن مع احلــاســوب
الـــذي هـــزم بــطـل الــعـــالم بـــهــذه
الـــــلــــعـــــبـــــة.  ويـــــقـــــال أن عــــدد
تاحة للحاسوب في التحريكات ا
الـــلـــقــــاء يـــصل  الى عـــدد هـــائل
اليــــتـــصــــوّره الــــعـــقـل. تـــشــــيـــر
تـوفّـرة الى بـرنامج عـلـومـات ا ا
حـاسـوب يصف عـبـور  شارع من
قبل أداة ذكـية إسـمهـا ماگي  وقد
تـــوجّب عــــلى  األداة في كل مـــرّة
تـــخــــرج بــــهــــا  أن تـــنــــتــــبه الى
مـاحـولـهـا ومـا  يحـدث فـي حيـنه
وكذلك يـجب أن تتذكّـر ماذا حدث
بـــاإلضــــافـــة الى احــــتـــفــــاظـــهـــا
ـعلومات وقـيامها  بـبناء طراز با
ـــا حــدث ذي شـــكـل  يـــذكّـــرهـــا 

يــســتـــطــيـع الــقـــانــون وحــده أن
يـحــمى االنــسـانــيـة وقــيـمــهـا من
ــكن لـلــعــدالـة االنـهــيــار? أوهل 
(تــبـــعــاً ألشـــكــالـــهــا ) أن تـــكــون
اجلــامع حلـــمــايـــة اجملــتــمع وأن
تــدفع الى إصالح مـعــ لـتــقـلـيل
عـيشة الالمسـاواة الناشـئة عن ا
السـيـئة والـفـقر والـبـطالـة وسوء
العـنايـة الصـحيـة واالميـة وكلـها
مــــشــــتــــركــــات تــــؤدي الى كــــبت
الـــشــخــصـــيــة ومـــنع األفــراد من
تــــطــــويـــر مــــؤهالتــــهم واإلخالل
ـا بـأشـكــال الـتـكــافـؤ بـيــنـهم ?ر
يـكـون اجلـواب عـلى نـطاق واسع
بــحـيث نــســتــخـدم اجلــمع لــعـدة
القـانون مسـميـات منـها الـعدالـة 
الـضـمـيـر  األسـتـقـامـة األخالق 
فـردات وهي تشكل وغيـرها من ا
حـلقـات متـرابطـة تسـمح ألرادت
بـاألتفـاق ألحداث واقـعة قـانونـية
ـجــمـوعـهـا ـعــنى آخـر هي  (
)مــكــونـــات الــعـــقــد بـــ احلــاكم
واحملكـوم التي تعطـي الصالحية
وجـبـة ألستـخـدام قوة الـقـانون ا
بحيث تـكون العدالـة حيــــــــنذاك
حق مــكــتـــــــــــسب تــخــدم رغــبـة
اإلنـســان األصـلـيــة في احملـافـظـة
على بقائه وتراعي مجمل حقوقه
 الـطـبـيـعـيـة في احلـيـاة وحتـافظ

على األمن والسلم اجملتمعي .
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بغداد

رســالـة تـفــاؤل وحتـدٍّ لـلــتـوقـعـات
ـتـشـائـمـة وجـددت اإلقـتـصــاديـة ا
و ـوهـا و ثقـتـها في اسـتـمرار 
الـــعــالم شــريــطـــة احلــفــاظ عــلى
ـيــة حــرة ولـم يــتـردد جتــارة عــا
مــشـاركـون في انــتـقـاد ســيـاسـات
لـكيـة الفـكرية تـعلـقة بـا الصـ ا
ومـزاعم الــتـجـسس عــبـر شـركـات
االتـصــال وعـمــلـيــات الـتــجـسس
اإللكتروني التي اتهم الغرب بك
بـــالـــوقـــوف وراءهـــا وكـــان آخــر
ـــلــيـــارديــر جــورج ــنـــتــقـــدين ا ا
ســوروس الـــذي هــاجم الــرئــيس
الـصـيني شي جـيـنـبـينغ مـعـتـبرًا
إيـاه "أخـطـر عــدو" لـلـمـجــتـمـعـات
ــقــراطـيــة وأوضح احلــرة والــد
ســوروس في خـطــابه الــتـقــلـيـدي
عـلى هـامش أعــمـال "دافـوس" أن
ـسـتـبـد الـصـ لـيــسَتْ الـنـظــام ا
الوحـيد في الـعالم لكـنها بال شك
األغــنى واألقــوى واألكـثــر تــطـورًا
فـي مـجــال الــذكــاء االصــطــنـاعي
مضيفًا "هذا يجعل شي جينبينغ
أخـــطــــر عـــدو لـــلـــذين يـــؤمـــنـــون
بـاجملــتـمــعـات احلـرة,فــيـمــا بـعث
نــائب الــرئـيـس الـصــيـني رســالـة
تـطـميـنـية الى الـعـالم حيث وضح
إن اقـتـصـاد بالده ال يـدخل نـهـاية
دورته التـوسعيـة وأنه سيواصل
ـو مـستـدام عـلى الـرغم حتـقـيق 
ـية ووجه وانغ من الـشكـوك الـعا
رســالـــة مــبـــطــنـــة إلى واشـــنــطن
بـتـأكـيـده عـلى الـتـرابط الـعـضوي
لإلقتـصادين الصـيني واألميركي
مــشـيـراً إلـى أن أي مـواجــهـة بـ
ـصالح الـبـلدين سـتـلحق ضـرراً 
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انعـكس واقع الـتـباين الـكـبـير في
السياسات األوروبية داخل أروقة

حتـت عــنـــوان (تـــشــكـــيل الـــعــالم
ــرحــلـــة مــا بـــعــد االزمـــة) ولــكن
الشـعار كـان بعـيداً عن الواقع ألن
ؤتـمر لم يتوصـل الى أية حلول ا
ـا مـجـرد نـقـاشـات لـلـمـشـاكل وا
االقتصادية والدوران حولها دون
اخلـروج بنـتـيـجـة وحلـول فـعّـالة,
ـشــاركــون قــضــايـا فــقــد نـاقـش ا
و عديـدة أهمـها قـضـية تـباطـؤ 
ـو ـي وتـبـاطـؤ  االقـتــصـاد الـعـا
االقـتصاد الـصيـني وازمة الـنظام
ـالـية الرأسـمـالي وتأثـيـر االزمة ا
ي ــيـة عـلى االقـتـصـاد الـعـا الـعـا
نـاخ هـذا الـعام ومـخاطـر تـغـيـر ا
ـركــزيـة الـسيء ووضع الـبــنـوك ا
في مـواجـهـة الـركود إضـافـة إلى
الـــتـــحـــديـــات الــــتي تـــطـــرحـــهـــا

التغيرات التكنولوجية.
ؤتمر: ألص هي األبرز في ا

كـانت مـشاركـة بكـ في فـعالـيات
دافــوس هـي األبــرز هـــذا الـــعــام
بفضل تـقاطع عوامل عديـدة منها
ـوهـا عـلى األداء تـأثـيـر تـبـاطـؤ 
ي ومـواجهـتـها االقتـصـادي العـا
ــســتــمــرة مع أكــبـر الــتــجــاريــة ا
اقـتـصـاد في الـعـالم واالنـتـقـادات
الـــغــربـــيــة احملـــيــطـــة بــعـــمالقي
االتــــصــــاالت (هـــواوي) و(زي تي
إي) وفـيـمـا حــمل نـائب الـرئـيس
الــصــيـــني وانغ ووفــده الــكــبــيــر

في كل عـام تـتــجه أنـظـار الـعـالم
الى قــريـة دافـوس الـســويـسـريـة
وتـتحـول هـذه الـقـرية الـصـغـيرة
ــدة خـمـســة أيـام الى دايــنـمـو و
ســـيـــاسي واقــــتـــصـــادي يـــرسم
ي خـارطـة طريق االقـتـصاد الـعا
وساحـة مـهـمة  ومـفـضلـة  لـقادة
الـعـالم لــلـكـشف عن سـيـاسـاتـهم
الدولية واحمللية وللقاء نظرائهم
بـشـكل مـبـاشـر وعـقـد الـصـفـقات
ــلــيـــاريــة مـع كــبـــرى شــركــات ا
ـؤتمر العالم ,وعادة مـايحـضر ا
مـعــظم زعــمــاء الـعــالم وخــاصـة
الـــدول الــكـــبــيــرة وكـــبــار رجــال
األعــمــال وأصـــحــاب الــشــركــات
العمالقة وكذلك مـحافظو البنوك
ـركـزيـة في الـدول الـكـبرى وفي ا
كل عـام يتـرقب العـالم كله نـتائج
ي الــكــبــيـر هــذا الــتــجـمـع الـعــا
ومــاســـيــســفــر عـــنه من قــرارات
ية وماستطرح من وتوجهات عا
شـاكل االقـتصـادية حـلـول ألهم ا
ـية ,وسـبق انـعـقـاد مـؤتـمر الـعـا
ي أكبر من هذا العـام اهتمـام عا
األعــــوام الــــســــابــــقــــة بــــســــبب
تـسارعة الـتغـيرات الـسيـاسيـة ا
ـشـاكل االقتـصـاديـة  الـفـخـمة وا

التي تواجه العالم. 
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ـؤتــمـر هــذا الـعـام جــاء شـعــار ا

واعـتبر وزيـر اخلارجـية األردني
ن الــــصـــفــــدي أنه يــــنــــبـــغي أ
الـتعـامل مع األزمة الـسوريـة عبر
مـقـاربات واقـعـيـة تـقدم مـصـلـحة
سـوريـا والـســوريـ عـلى صـراع
األجــنـدات الـدولـيـة واإلقــلـيـمـيـة,
وبــرزت الـــســعـــوديـــة كــنـــمــوذج
ـنطـقة ويجب إصالحي مهم في ا
أن يــقـــتـــدى به حـــيث أنه يـــرسم
الـــطــريق جلـــذب رؤوس األمــوال
ــنــطـــقــة حـيث األجــنــبـيــة إلى ا
ضي أكـدت الريـاض الـتزامـها بـا
فـي بـــــــــرنـــــــــامـج اإلصـالحـــــــــات
اإلجـــتــــمــاعـــيـــة واإلقــتـــصـــاديــة
ــالـيـة تــمـاشــيـاً مع رؤيـــــــــــة وا
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دورة دافــوس هــذا الــعــام جــاءت
بــنــكـــهــة مــخــتـــلــفــة عن األعــوام
الــســابــقـــة حــيث ســادت أروقــته
أجــواء من الــتــوتــر الــســائــد في
مــجــتــمع األعــمــال خــاصــة بــعــد
سـلــسـلـة الـتــقـلـبـات الــسـيـاسـيـة
تـواصلة مـنذ أشهـر ولم ينجح ا
ـال حـضــور جنـوم مـجـتــمـعـات ا
واألعــمـــال الــذين جتــاوز عــددهم
 2000شـــخـــصـــيــــة ونـــدواتـــهم
الـكثـيـرة في إخفـاء أجواء الـفشل
والـضـعف لـلـمـؤتـمـر والـذي يـرى
ـتـابعـ ان الـغـياب الـكثـيـر من ا
الصارخ ألبرز قادة العالم هو من

كان وراء ذلك.
قـاطـع الـرئيس وكـان من أهم ا
األمريكي دونالد ترامب الذي كان
ضـــيف الـــشـــرف وتــــبـــعه كل من
الرئـيس الصينـي شي ج بينغ
ــانــويل مــاكــرون والــفــرنــسي إ
ورئــيـســة الــوزراء الـبــريــطـانــيـة
تـــيــريـــزا مـــاي ورئـــيس الــوزراء
الـهـنـدي نـاريـنـدرا مـودي,بـيـنـمـا

حـــضـــر من قـــادة الــعـــالم رئـــيس
الــوزراء الـيــابـانـي شـيــنـزو آبي
والــرئــيـس الــبـــرازيــلي جـــايــيــر
ـــســــتـــشـــارة بـــولـــســــونـــارو وا

انية أجنيال ميركل. األ
جـــــاءت نــــتـــــائج دافــــوس 2019
مخيبة لآلمال حيث لم يخرج بأية
نتـائج مـلمـوسـة والقرارات مـهـمة
حــــيـث اقــــتـــــصـــــر عــــلـى بــــعض
الـــتــوصــيـــات مــثل (الـــدعــوة الى
اعــادة بـنــاء الـنــظـام االقــتـصـادي

ي). العا
و(عـن تـــأســــيس مـــبــــادرة اعـــادة
ـيــة الـهــادفـة الى الــهـيــكـلــة الـعــا
ي صـرفـي العـا اصالح الـنـظـام ا
وترشـيـد نشـاطـات قطـاع االعـمال
والــتــجــارة عــمــومــا) ومــنــاقــشـة
مـقتـرح تـخـفـيض أيـام العـمل الى
أربـعــة أيـام بـدالً من خــمـسـة أيـام
حـــيـث طـــرحت آراء عـــديـــدة بـــأن
خفض سـاعـات الـعمل أسـبـوعـيا
ــوظــفـ أكــثــر إنــتــاجـا يــجــعل ا
وأكثر تـركيزاً في العـمل والنتائج
ستـكون ايـجابـيـة للـطرفـ أرباب
الـعـمل والــعـامـلـ ,حــيث تــظـهـر
أرقام منـظمة التـعاون االقتصادي
والـتـنـمـيـة أن الـدول الـتي لـديـهـا
ثقافة العمل لساعات طويلة غالبا
مــا تــســجل نــتــائج ضــعــيـفــة في
الـــنـــاجت احملـــلي اإلجـــمـــالي لـــكل

ساعة عمل.
ومن أهم الـتـجـارب الـنـاجـحـة في
العالم في هذا الشأن هي التجربة
الـنـيـوزلـنـديـة الـتي  تـطـبـيـقـهـا
ــؤسـسـات الـكـبـيـرة عـلى احـدى ا
وأثبتت جنـاحها ومن احملتمل أن
تـــطــبق هـــذه الــتــجــربـــة عــلى كل

ؤسسات في البالد.  ا

{ باحث وخبير اقتصادي

ـؤتـمـر  ال سـيـمـا فـيـمـا يـتـعـلق ا
ــــســـتــــقـــبـل االحتـــاد األوروبي
والــتــعــاون الــدولي واتــفــاقــيـات

التجارة احلرة.
 فــفي الـــوقت الـــذي دافــعـت فــيه
ـانــيـة مـيـركل عن ـســتـشـارة األ ا
ــواجــهــة الــتــعــدديـــة واإلصالح 
يـة هاجم تـفاقم اإلخـتالالت العـا
رئــــــيـس الــــــوزراء اإليــــــطـــــــالي
ــــشـــروع جــــوســــبي كــــونــــتي ا
األوروبـي والــــيــــوروحــــيث ذكــــر
بـأنهـما الـلذين تـسبـبا في تـنامي
و الـناجت الـدين العـام وتـباطـؤ 
احمللي اإلجمالي وحتدث كونتي
عن حاجة ملـحة إلى رؤية جديدة
تــركــز عــلى اإلنــســان والــعــائــلــة

واجملتمع.
كــــمـــا فــــرضت قــــضـــيــــة خـــروج
بـريـطـانــيـا من االحتـاد االوروبي
نــفــســهــا بــقــوة عــلى فــعــالــيــات
ـنتدى بـالرغم من غـياب رئـيسة ا
الـوزراء الــبــريـطــانـيــة وقــوبـلت
جـهـود أعـضـاء الـوفـد الـذي ضم
وزيــر اخلــزانــة ووزيــرالــتــجــارة
ـسـتـثـمـرين الــدولـيـة  لـطـمـأنـة ا
الـدولــيـ بــكـثــيـر من الــتـشــكـيك

باالة. وعدم ا
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ــنــتـــدى االقــتــصــادي خــصـص ا
ي عـدداً من اجلـلسـات حول الـعا
الــوضع الـعــربي وآفـاقه األمــنـيـة
ـشاركون واالقتـصاديـة وأجمع ا
فـــــيــــهــــا عـــــلى أن اإلســـــتــــقــــرار
الـسـيـاسي هـو مـفـتـاح  الـتـنـمـيـة

واالزدهار,
ستقبل وبحثت اجللسات حول ا
األمـــني لــــلـــشـــرق األوسط ســـبل
إرسـاء اإلسـتـقـرار الـسـيـاسي في
نـطقة وحظـي الوضع السوري ا
بـإهتـمام خـاص في هذا الـسياق


