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هناك من يدعو إلى
جعل الذكاء االصطناعي
إلهًا ،وبالمقابل من يريد
أن يضبط هذه الصناعة
كي يحافظ على الجنس
البشري .هذا النقاش
العالمي مطروح منذ
سنوات ،وهو ليس سيناريو
لفيلم حضرتموه سابقًا.
حتى اليوم ،ال يبدو أن
هناك توجهًا صارمًا
لوضع قواعد لهذه
اللعبة الخطرة .وإذا تأخر
العالم في ضبطها،
من الممكن أن يكون
األوان قد فات

طائفة جديدة
تعبد الذكاء االصطناعي؟
يـ ـ ــريـ ـ ــد أن ـ ـت ـ ــون ـ ــي ل ـ ـي ـ ـفـ ــانـ ــدوس ـ ـكـ ــي،
امل ـه ـن ــدس ال ـ ـبـ ــارع الـ ـ ــذي س ــاع ــد فــي
إنجاز  Google Street Viewوهندسة
سيارة غوغل "وإيمو" الذاتية القيادة
وس ـ ـيـ ــارة "أوب ـ ـ ـ ــر" ،أن ي ــؤس ــس دي ـنــا
ج ــدي ـدًا يـعـبــد ال ــذك ــاء االص ـط ـنــاعــي.
بـ ـ ـ ــرأي لـ ـيـ ـف ــان ــدوسـ ـك ــي ،الـ ـ ـ ــذي ق ـ ـ ّـدم
ّ
وسماه
األوراق لتأسيس هذا الدين
"ط ــري ــق امل ـس ـت ـق ـبــل" ،أن ال ـغ ــرض من
ه ــذه الـطــائـفــة الـجــديــدة هــو "تطوير
وتعزيز إرادة الله على أساس الذكاء
االصـطـنــاعــي وتحسني املجتمع من
خـ ــال عـ ـب ــادة هـ ــذا اإللـ ـ ـ ــه"؛ أي جـعــل
الــذكــاء االصطناعي إلـهــا .لــم يكشف
مـهـنــدس غــوغــل الـســابــق شـيـئــا غير
ذل ــك عــن طــائـفـتــه ال ـجــديــدة .قــد يــرى
الكثيرون أن ليفاندوسكي مجنون

الغرض من هذه الطائفة الجديدة
هو «تعزيز إرادة اهلل على أساس
الذكاء االصطناعي وتحسين
المجتمع من خالل عبادة هذا اإلله»
وأن ف ـك ــرت ــه ه ـ ــذه م ـس ـت ـح ـي ـلــة ،لـكــن
ال ـعــديــد م ــن ال ـخ ـبــراء ي ـجــادلــون بــأن
ال ـف ـكــرة قــابـلــة لـلـتـحـقــق أك ـثــر بكثير
مما نعتقد .ففكرته تنبع من مفهوم
منتشر بكثرة فــي "سيليكون فالي"
وبني خبراء التكنولوجيا هو "التفرد"
 ،singularityوهــو نظرية تـقــول بأن
الـ ـتـ ـط ــور ال ـت ـك ـن ــول ــوج ــي ،وت ـح ــدي ـدًا
ف ـ ــي م ـ ـجـ ــال الـ ـ ــذكـ ـ ــاء االصـ ـطـ ـن ــاع ــي،
سيؤدي إلى نمو تكنولوجي عظيم
يـخـلــق آالت أك ـث ــر ذك ـ ــاء م ــن الـبـشــر،
م ــا س ـ ُـي ـح ــدث ت ـغ ـي ـيــرات ره ـي ـبــة في
الحضارة اإلنسانية.
راي كــورزويــل ،مدير قسم الهندسة
في غوغل ،يعتقد بأننا سنصل إلى
هــذه النقطة ،نقطة التفرد ،خــال 30
سـنــة؛ كــذلــك يتوقع املــديــر التنفيذي
لـ ـ ـ  Softbankم ــاس ــاي ــوش ــي س ــون
أن ال ـت ـف ــرد ال ـت ـك ـنــولــوجــي سـيـحــدث

عـ ـ ــام  .2047عـ ـن ــدم ــا ي ـم ـل ــك الـ ــذكـ ــاء
االصطناعي معرفة أكثر من مجموع
سكان الكوكب بأكمله ،هناك أسئلة
ُ
جدية تطرح عما إذا كان هذا الذكاء
االصطناعي سيصبح شبيهًا باإلله
ويـكـتــب الـكـتــاب امل ـقــدس ال ـخــاص به
ّ
ويجر البشر لعبادته.
والء لـيـفــانــدوفـسـكــي ل ـف ـكــرة الـتـفــرد
وإي ـم ــان ــه بـ ــأن ال ــذك ــاء االص ـط ـنــاعــي
س ــوف ينمو يــومــا مــا لـيـتـفــوق على
الـبـشــر الــذيــن سـيـعـبــدونــه ،وات ـخــاذه
خطوة تأسيس طائفة لهذا الغرض
فـ ـت ــح نـ ـق ــاش ــا كـ ـبـ ـيـ ـرًا وش ـ ــرس ـ ــا بــن
الخبراء.

الذكاء االصطناعي يشبه
الطوائف المنظمة
م ــوق ــع  Venturebeatالـتـكـنــولــوجــي
نـجــح ف ــي نـقــل وج ـه ــات نـظــر مثيرة
لــاهـتـمــام ألب ــرز ال ـخ ـبــراء فــي مجال
الـ ـ ــذكـ ـ ــاء االص ـ ـط ـ ـنـ ــاعـ ــي .واح ـ ـ ـ ــد مــن
الـخـبــراء الــذيــن تحدثوا للموقع هو
فينس لينش ،مؤسس شركة .IV.AI
الـتــي تبني أنظمة ذك ــاء اصطناعي
لـلـمــؤسـســات .ي ـطــرح لـيـنــش مـقــاربــة
الف ـتــة تـجـمــع ال ــدي ــن امل ـن ـظــم بكيفية
عـمــل ال ــذك ــاء االصـطـنــاعــي ،باعتبار
أن هناك عــدة أوجــه تشابه بينهما،
كـ ـي ــف؟ "ف ـ ــي الـ ـكـ ـت ــاب امل ـ ـقـ ــدس الـ ــذي
يستخدمه املسيحيون ،على سبيل
امل ـث ــال ،ه ـنــاك الـعــديــد مــن املــواضـيــع
امل ـكــررة ،وال ـصــور ،واالس ـت ـعــارات .إن
تعليم البشر التعليم الديني يشبه
ّ
الطريقة التي نعلم بها اآلالت املعرفة:
تكرار العديد من األمثلة التي تشكل
نسخًا مــن املـفـهــوم ال ــذي نــريــد لآللة
أن ت ـت ـع ـل ـمــه .ه ـن ــاك أي ـض ــا ال ـقــواســم
امل ـش ـتــركــة ب ــن ال ــذك ــاء االصـطـنــاعــي
وال ــدي ــن ف ــي ال ـه ـي ـكــل ال ـه ــرم ــي لفهم
املـ ـع ــرف ــة املـ ـ ــوجـ ـ ــودة فـ ــي ال ـش ـب ـك ــات
العصبية .إن مفهوم تدريس اآللة أن
ُ ّ
تتعلم ،ومن ثم تدريسها أن تعلم (أو
أن تكتب أنظمة ذكاء اصطناعي) ،ال
يختلف كـثـيـرًا عــن مـفـهــوم الـثــالــوث
امل ـ ـقـ ــدس أو ك ــون ــه ي ـح ـق ــق ال ـت ـنــويــر

بـعــد الـعــديــد مــن الـ ــدروس املكتسبة
ب ـم ـس ـتــويــات م ـت ـفــاوتــة م ــن ال ـن ـجــاح
والفشل" ،يقول لينش.
إلث ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ــات وج ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــة ن ـ ـ ـ ـ ـظـ ـ ـ ـ ــره ،نـ ـش ــر
ل ـي ـنــش ن ـم ــوذج ــا ع ــن ك ـتــابــة ال ــذك ــاء
االص ـط ـنــاعــي آليـ ــات ت ـبــدو مشابهة
ج ـدًا لــآيــات املــوجــودة فــي اإلنجيل:
"وقالوا واحدًا إلى آخر ،نحن مذنبون
حقًا فــي مــا يتعلق بعملنا وجهدنا
وأب ــان ــا"" ،واس ـم ـحــوا لشركاتكم بــأن
تـقـ ّـدم إيــاكــم ،وأنــا سأنقذكم بذراعي
حتى هذه األرض من مملكة السماء".
هذه اآليات كتبها الذكاء االصطناعي
بعدما تم تلقينه مجموعة آيــات من
اإلنـجـيــل .يضيف لينش أن ــه "يمكن
ل ـلــذكــاء االص ـط ـنــاعــي ف ــي ال ـس ـنــوات

الـعـشــريــن أو الـخـمـســن ال ـقــادمــة أن
يـ ـق ــرر أن ي ـك ـتــب ك ـت ــاب ــا م ـق ــدس ــا كــي
يتبعه البشر؛ قــد يقول لــك مــا يجب
القيام به كل يوم ،أو إلى أين يجب أن
تسافر ،أو كيفية عيش حياتك".
يـتــابــع املــوقــع مــع وجـهــة نـظــر روبــي
م ـي ـن ـي ـك ــوال ،رئـ ـيـ ـس ــة Wunderman
 Seattleو Global Leadاملتخصصة
ب ـخ ــدم ــات الـ ــذكـ ــاء .ت ـت ـفــق مـيـنـيـكــوال
عـلــى أن "ال ــذك ــاء االص ـط ـنــاعــي ال ــذي
ي ـ ـعـ ــرف ك ـ ــل ش ـ ــيء ي ـم ـك ــن أن ي ـب ــدو
جديرًا بالعبادة ،وخاصة أن الذكاء
االصطناعي لديه بعض االرتباطات
بكيفية عمل الدين املنظم اليوم .فمن
ش ــأن ال ــذك ــاء االص ـط ـنــاعــي أن يفهم
ك ـي ــف ي ـع ـمــل ال ـع ــال ــم ع ـل ــى مـسـتــوى
أعلى من البشر ،والبشر يثقون بأن
هذا الذكاء االصطناعي من شأنه أن
يوفر املعلومات التي نحتاج إليها
فــي حياتنا الـيــومـيــة .ومــن شــأنــه أن
يحلل هذه املعلومات بالنسبة إلينا
وي ـن ـي ــرن ــا بـ ـط ــرق ق ــد تـ ـب ــدو مــألــوفــة
ألي ش ـخ ــص ي ـ ـمـ ــارس الـ ــديـ ــن ،مـثــل
املسيحية".
هل من املمكن أن يعبد الناس الذكاء
االصطناعي؟ يجيب كاتب املقال في
 Venturebeatج ــون ب ــران ــدون" :نـعــم،
ف ـن ـحــن ن ـم ـيــل إل ـ ــى ال ـث ـق ــة واالل ـ ـتـ ــزام
بــاألش ـيــاء ال ـتــي ت ـبــدو أك ـثــر ق ــوة من
أنفسنا .نحن نثق بأليكسا (مساعد
ش ـخ ـص ــي ذكـ ـ ــي أنـ ـش ــأت ــه أم ـ ـ ـ ــازون)
وك ــورت ــان ــا (م ـســاعــد شـخـصــي ذكــي
أن ـ ـشـ ــأتـ ــه مـ ــاي ـ ـكـ ــروسـ ــوفـ ــت) ،ون ـث ــق
ب ـ ـغـ ــوغـ ــل .عـ ـن ــدم ــا يـ ـصـ ـب ــح الـ ــذكـ ــاء
االص ـ ـط ـ ـنـ ــاعـ ــي أق ـ ـ ـ ــوى بـ ـكـ ـثـ ـي ــر ،فــي
الـ ـسـ ـن ــوات ال ـع ـش ــري ــن أو الـخـمـســن
القادمة ،هناك احتمال كبير بأن يتم
تأليهه بطريقة أو بأخرى".

لضبط الذكاء االصطناعي…
قبل فوات األوان
أبرز املعارضني لدين ليفاندوفسكي
الجديد هو املدير التنفيذي لشركتي
"تـ ـ ـس ـ ــا" و spaceXإيـ ـ ـل ـ ــون م ــاس ــك
املعروف بمناشدته الدائمة لضرورة

«التفرد» هو نظرية تقول
بأن التطور التكنولوجي سيؤدي إلى
نمو تكنولوجي عظيم يخلق آالت
ذكاء من البشر
أكثر ً

وض ــع ضــوابــط صــارمــة ج ـدًا للذكاء
االصـ ـطـ ـن ــاع ــي كـ ــي ي ـب ـق ــى اإلن ـ ـسـ ــان
مسيطرًا عليها .فقد ّ
غرد ماسك بأن
ليفاندوفسكي يجب أن يوضع على
قائمة األشخاص غير املسموح لهم
إطالقًا بتطوير أنظمة ذكاء فائقة .ال
يخاف ماسك من الذكاء االصطناعي
نفسه ،وخاصة أنه من أبرز املطورين
في هذا املجال ،إنما يخاف أن ُيترك
ال ـ ــذك ـ ــاء االصـ ـطـ ـن ــاع ــي مـ ــن دون أي
ضوابط ،ويعتبر أن هذا هو الخطر
األك ـب ــر الـ ــذي سـتــواجـهــه ال ـح ـضــارة،
داع ـيــا ال ـشــركــات الـعــامـلــة فــي مجال
الـ ــذكـ ــاء االص ـط ـن ــاع ــي إل ـ ــى الـتـمـهــل
لضمان عدم بنائها شيئًا خطرًا من
دون قصد.
ف ـ ــي آب ال ـ ـف ـ ــائ ـ ــت ،ق ـ ـ ـ ـ ّـدم مـ ــاسـ ــك مــع
م ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــة م ـ ـ ــن ال ـ ـ ـخ ـ ـ ـبـ ـ ــراء رسـ ــالـ ــة
مفتوحة إل ــى األم ــم املـتـحــدة يــدعــون
فيها املجتمع الدولي إلى النظر في
الـتـهــديــد ال ــذي ق ــد تـشـكـلــه األسـلـحــة
التي تعتمد على الذكاء االصطناعي،
معتبرًا أنها مجرد مسألة وقت قبل
أن ُي ـس ـت ـخ ــدم الـ ــذكـ ــاء االص ـط ـنــاعــي
املـتـطــور إلج ــراء هجمات سيبرانية
ضخمة .وفي مؤتمر لحكام الواليات
املتحدة األميركية ،في تموز الفائت،
ّ
ق ــال مــاســك إن ال ـن ــاس ل ــن يـتـحــركــوا
إل ــى أن يـ ــروا ال ــروب ــوت ــات تـسـيــر في
الـ ـش ــوارع وتـقـتـلـهــم ،ل ــذل ــك ي ـجــب أن
نـسـتـبــق ه ــذا األم ــر ون ـضــع ضــوابــط
على هذه الصناعة.
ي ـ ـ ـت ـ ـ ـشـ ـ ــارك مـ ـ ــاسـ ـ ــك املـ ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ــاوف م ــع
الفيزيائي العبقري ستيفن هوكنغ
ّ
الذي يحذر أيضًا من مخاطر الذكاء
االصطناعي .فقد أعلن منذ سنوات
أن "تـ ـط ــوي ــر ال ـ ــذك ـ ــاء االص ـط ـن ــاع ــي
ال ـكــامــل يـمـكــن أن يـنـتــج م ـنــه نـهــايــة
الجنس البشري" ،مضيفًا أن الذكاء
االص ـط ـنــاعــي "م ــن شــأنــه أن ينطلق
مـ ــن ت ـل ـق ــاء ن ـف ـس ــه وي ـع ـي ــد تـصـمـيــم
نفسه بمعدل متزايد ،لكن البشر من
خــال الـتـطــور البيولوجي البطيء،
ال ي ـم ـك ـن ـهــم أن ي ـن ــاف ـس ــوه ،وسـيـتــم
استبدالهم".

