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الذكاء االصطناعي

وجهات نظر

آخر ابتكارات البشر؟
أحمد فاعور
أستاذ جامعي وباحث أكاديمي
عــام  ،1965افـتــرض الـعــالــم والباحث
 I.J. Goodأن اآلالت س ـت ـم ـت ـلــك فــي
امل ـس ـت ـق ـب ــل ال ـ ــذك ـ ــاء الـ ـك ــاف ــي لـتـجـعــل
نفسها أك ـثــر ذك ـ ـ ً
ـاء ،وعـنــدهــا ستجد
ّ
ّ
املزيد من الفرص للتطور والتحسن،
وبــال ـتــالــي سـتـجـعــل ال ــذك ــاء الـبـشــري
وراء ظهورها ملسافات بعيدة .وهذا
مــا أطـلــق عليه الـعـلـمــاء اس ــم انفجار
ال ــذك ــاء (.)Intelligence Explosion
وبــالـفـعــل لــم يـحــدث يــومــا أن شهدت
ال ـب ـش ــري ــة م ــرح ـل ــة أكـ ـث ــر ت ـ ـطـ ــورًا فــي
مـ ـج ــال الـ ــذكـ ــاء االص ـط ـن ــاع ــي مـثـلـمــا
تـشـهــده اآلن ،فــا ي ـكــاد ي ـمـ ّـر ي ــوم من
دون أن يـحــدث تـطـ ّـور جــديــد فــي هذا
امل ـج ــال ،وخ ــال الـعـقــديــن األخ ـيــريــن،
كثر الحديث عن الذكاء االصطناعي
وتطبيقاته كعلم قــد يصنع مصيرًا
ج ــديـ ـدًا ل ـل ـب ـشــر .ولـ ـك ــن ،ه ــل سـيـغـ ّـيــر
ال ــذك ــاء االص ـط ـن ــاع ــي ح ـيــات ـنــا نـحــو
األفضل أم نحو األسوأ؟ هل سيجعل
حـيــاتـنــا أك ـث ــر س ـهــولــة أم سـيــزيــدهــا
تعقيدًا؟ وما هو مستقبل البشرية في
ضوء هذه الثورة الصناعية الرابعة؟
وهـ ــل س ـي ـكــون ال ــذك ــاء االص ـط ـنــاعــي
االبتكار األخـيــر الــذي سيقضي على
البشرية؟

أنواع الذكاء االصطناعي

ُي ـ ـ ـعـ ـ ـ ّـرف الـ ـ ــذكـ ـ ــاء االصـ ـطـ ـن ــاع ــي ب ــأن ــه
ّ
سلوك وخصائص ّ
تتميز بها
معينة
البرامج الحاسوبية تجعلها تحاكي
قــدرات البشر الذهنية وأنماط عملها،
ّ
مثل ال ـقــدرة على التعلم واالستنتاج
ّ
أوضاع ُمستجدة .وقد بدأ
والتأقلم مع ّ
هــذا العلم يـشــق طريقه فــي تطبيقات
ع ـ ّـدة ،كالتشخيص الـطـ ّـبــي ومعالجة
اللغات الطبيعية وترجمتها وتمييز
ّ
الـ ـص ــور وت ـح ـل ـي ـل ـهــا وال ـت ـح ــك ــم اآلل ــي
وغيرها الكثير.
يـقـ ّـســم ال ــذك ــاء االصـطـنــاعــي إل ــى ثــاث
ً
فـ ـ ـئ ـ ــاتّ :أوال ،الـ ـ ــذكـ ـ ــاء االص ـط ـن ــاع ــي
ّ
الـضـعـيــف ( )Narrow AIالـ ــذي يــركــز
على ّ
مهمة واحدة ويفتقد القدرة على
ّ
التأقلم والتعلم الذاتي (.)Self Learning
ثانيًا ،الــذكــاء االصطناعي القوي (AI
 )Trueال ــذي ي ـحــاول أن ُيـحــاكــي دمــاغ
اإلن ـس ــان ،وس ـي ـكــون ه ــذا ال ـنــوع ق ــادرًا
على أداء معظم املهام التي ُيقوم بها
اإلنسان مثل ّ
السيارات الذاتية القيادة
الـتــي تـتـطـ ّـور أنظمتها اآلل ـيــة ،بحيث
ن ـن ـت ــج س ــائـ ـق ــن آل ـ ـيـ ــن ي ـس ـت ـط ـي ـعــون
ّ
ال ـت ـحــكــم واالس ـت ـجــابــة بـطــريـقــة ذّكـ ّـيــة
تشبه استجابات اإلنـســان للمؤثرات
املختلفة عـلــى ال ـطــريــق .ثــالـثــا ،الــذكــاء
االصطناعي الخارق ( )Super AIالذي
ّ
يفوق العقول البشرية في كل املجاالت
تـقــريـبــا ،بـمــا فــي ذل ــك اإلبـ ــداع العلمي
ّ
واملهارات االجتماعية .ويشكك بعض
العلماء في إمكانية الوصول إلى هذا
املستوى ،بينما يــرى آخــرون إمكانية
ّ
تـحــقـقــه ،ول ـكــن يـنـ ّـبـهــون إل ــى ض ــرورة
االستعداد له منذ اآلن ومواءمة أهدافه
م ــع األه ـ ــداف ال ـخـ ّـيــرة لـلـبـشــريــة ،وهــم
يـعـتـبــرون أن حـضــارتـنــا سـتــزدهــر إذا
فــزنــا فــي الـسـبــاق بــن الـقــوة املتنامية
لـلـتـكـنــولــوجـيــا وال ـح ـك ـمــة ال ـت ــي نــديــر
بها هــذه التكنولوجيا مــن خــال دعم
أبحاث سالمة الذكاء االصطناعي (AI
.)Safety
وقـ ــد أول ـ ــت دول ال ـع ــال ــم ،وخ ـصــوصــا
ّ
املتقدمة ،عناية ّ
خاصة بهذا املوضوع،
ّ
وأعـ ّـدت له خططًا مستقبلية ورصدت
ل ـ ــه م ـ ــوازن ـ ــات ض ـخ ـم ــة واس ـت ـق ـط ـب ــت
ّ
الباحثني من شتى أنحاء العالم ،فقد
خـ ّـص ـصــت ال ـصــن ال ـتــي تـتـنــافــس مع
ّ
ال ــوالي ــات امل ــت ـح ــدة ع ـلــى امل ــرك ــز األول
مبلغ  22مليار دوالر على مدى خمس

الحل األسرع لمشكلة الكهرباء

سـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــوات ،كـ ـ ــذلـ ـ ــك رصـ ـ ــدت
فرنسا مبلغ  1.5مليار يورو
لصالح مشاريع األبحاث في
الــذكــاء االصـطـنــاعــي ،وأيـضــا
بدأت دول ّ
عدة االستعداد لهذه
ّ
املــرح ـلــة املـقـبـلــة م ــن الـتـطــور
في هذا املجال.

ّ
التوقعات
المستقبلية

ان ـق ـس ــم ال ـبــاح ـثــون
ف ـ ــي عـ ـل ــم الـ ــذكـ ــاء
االصـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاع ـ ـ ــي
فـ ـ ـ ــي ت ـق ـ ّي ـي ـم ـه ــم
لـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـت ـ ـ ــوقـ ـ ـ ـع ـ ـ ــات
املستقبلية إلى
ف ــري ـق ــن؛ واح ــد
متفائل واآلخــر
م ـت ـش ــائ ــم .فـفــي
حـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى
املـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـف ـ ـ ــائـ ـ ـ ـل ـ ـ ــون
أن الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء
االص ـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ــاعـ ـ ـ ـ ــي
ق ـ ـ ـ ــد ي ـ ـ ـسـ ـ ــاعـ ـ ــد ف ــي
ّ
التصدي للكوارث
و ّح ـ ـ ـ ــوادث امل ـ ــرور،
وأنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه سـ ـيـ ـح ـ ّـس ــن
ح ـ ـيـ ــاة الـ ـبـ ـش ــر فــي
مـ ـ ـن ـ ــاح ـ ــي ال ـ ـح ـ ـيـ ــاة
ك ـ ـ ـ ــاف ـ ـ ـ ــة ،م ـ ـ ـ ــن خـ ـ ــال
م ـ ـ ـن ـ ـ ـح ـ ـ ـهـ ـ ــم قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدرات
حـ ـس ـ ّـي ــة خ ـ ــارق ـ ــة م ـثــل
ض ـ ـ ـ ــوء ت ـ ـطـ ـ ّـور
ال ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــع والـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـص ـ ـ ــر
عـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ــم الـ ـ ـ ـ ـ ــذكـ ـ ـ ـ ـ ــاء
وامل ـ ـ ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـ ـ ــي ألص ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــاب
االصطناعي.
ّ
الخاصة ،كذلك
الحاجات
¶ البطالة:
ف ـ ــي ال ـ ـطـ ــب ال ـت ـش ـخ ـي ـصــي
ماذا سيحدث
ّ
ستمكننا هذه التكنولوجيا
عند أتمتة
م ـ ــن ال ـ ـح ـ ـصـ ــول عـ ـل ــى إب ــاح ــة
()Automation
ـظ
تـ ـسـ ـلـ ـس ــل ال ـ ـج ـ ـي ـ ـنـ ــوم وحـ ـف ـ
غالبية الوظائف؟
ال ـت ـفــاص ـيــل الــدق ـي ـقــة لـلـسـ ّـجــات
بـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ــا أن الـ ـ ـ ـّ ـ ـ ــذكـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء
ال ـط ـب ـي ــة وتـ ـحـ ـس ــن طـ ـ ــرق الـ ـع ــاج
االص ـط ـنــاعــي وفـ ــر وســائــل
وت ـ ـطـ ــويـ ــر األدويـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة .كـ ــذلـ ــك ي ـم ـك ـنــه
تـقـنـيــة ألت ـم ـتــة األ ّع ـم ــال والــوظ ــائ ــف،
ف ــي م ـجــال مـعــالـجــة ال ـل ـغــة الطبيعية
فـ ـه ــو ب ــالـ ـت ــال ــي وف ـ ـ ــر مـ ـس ــاح ــة أك ـب ــر
( )NLPمساعدة ماليني البشر الذين
لـلـنــاس لـلـقـيــام ب ـ ــأدوار أك ـثــر تعقيدًا
ال ي ـس ـت ـط ـي ـعــون ال ـ ـق ـ ــراءة وال ـك ـت ــاب ــة،
واالنـتـقــال مــن العمل الجسدي الــذي
وبــال ـتــالــي ال يـسـتـطـيـعــون الـحـصــول
سيطر عـلــى عــالــم مــا قـبــل الصناعة
ّ
وذل ـ ــك
ع ـلــى امل ـع ـلــومــات،
إلى العمل املعرفي الذي يميز العمل
م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن خ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال
االستراتيجي والعمل اإلداري في
إعـ ـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ـ ــائـ ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ــم
مجتمعنا املعولم.
املـ ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ ــوم ـ ـ ـ ـ ــات
عـلــى سـبـيــل امل ـث ــال ،ما
املناسبة واإلجــابــة
هـ ــو م ـص ـي ــر مــايــن
عـ ــن اس ـت ـف ـس ــارات ـه ــم
عـ ـ ّـمـ ــال ال ـش ـح ــن فــي
ّ
املـ ـ ـ ـط ـ ـ ــروح ـ ـ ــة ب ـل ـغ ـت ـه ــم
الواليات املتحدة إذا
الطبيعية املحكية.
أصبحت الشاحنات
ـذي
ـ
ـ
ل
ا
ـرز
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ب
األ
ّأمـ ـ ـ ــا الـ ـتـ ـه ــدي ــد
المكسيك
ــ
بوليغان
أنجل
ذات ـيــة ال ـق ـيــادة؟ ومــن
ُيـ ـط ــرح فـ ـه ــو :ه ــل س ـي ــأخ ــذ ال ــذك ــاء
جهة أخرى ،إذا نظرنا إلى
االصطناعي ،وبالتحديد الروبوتات،
انـخـفــاض خـطــر وق ــوع ال ـحــوادث
وظائفنا؟ وما هو مستقبل املهن ،وما
بسبب املركبات الذاتية القيادة ،فإن
ه ــي الـتـغـيـيــرات ال ـتــي يـمـكــن أن تـطــرأ
الـشــاحـنــات الــذات ـيــة ال ـق ـيــادة تصبح
ّ
ع ـل ـي ـهــا؟ يـعـتـقــد ب ـعــض ال ـبــاح ـثــن أن
ًا.
أخالقي
ًا
ر
خيا
ُ
ّ
فكرة الرجل اآللي الخارق التي طرحت
¶ فجوة عدم املساواة :كيف ستتوزع
في ثمانينيات القرن املاضي من خالل
املداخيل الناتجة عن عمل اآلالت بشكل
أفالم الخيال العلمي (،)Science fiction
شبه مستقل؟
والـ ـت ــي ت ـت ـح ـ ّـدث ع ــن س ـي ـط ــرة وح ـكــم
ي ـع ـت ـمــد ن ـظــام ـنــا االقـ ـتـ ـص ــادي عـلــى
الـ ــرجـ ــال اآللـ ـي ــن عـ ــام  2029سـتــأخــذ
موضوع التعويض مقابل املساهمة،
وال ــذي غالبًا مــا ّ
ن ـص ـي ـب ـهــا مـ ــن ال ـ ــوج ـ ــود ال ـف ـع ـل ــي فــي
يتم تقييمه باألجر
املستقبل الـقــريــب ج ـ ّـدًا ،وستستحوذ
بالساعة .وال تــزال غالبية الشركات
ع ـلــى وظ ــائ ــف  800م ـل ـيــون ع ــام ــل في
تعتمد على العمل املأجور بالساعة
ّ
العالم عام  .2030وهو ما كشفت عنه
عـ ـن ــدم ــا ي ـت ـع ــل ــق األم ـ ـ ــر بــامل ـن ـت ـجــات
دراس ــة شركة ماكينزي العاملية التي
والـ ـ ـخ ـ ــدم ـ ــات .ول ـ ـكـ ــن مـ ــع اسـ ـتـ ـخ ــدام
ّ
أج ــري ــت الـ ـع ــام امل ــاض ــي ف ــي  46دول ــة
ال ــذك ــاء االص ـط ـنــاعــي ،س ـي ـقــل بشكل
وش ـم ـل ــت  800م ـه ـن ــة .وقـ ــد أوض ـح ــت
كبير االعـتـمــاد عـلــى ال ـقــوى العاملة
ال ــدراس ــة أن ثـلــث ال ـق ــوى الـعــامـلــة في
البشرية ،وبالتالي ستذهب العائدات
ّ
ال ــدول الغنية مـثــل ال ــوالي ــات املــتـحــدة
إل ـ ــى ع ـ ــدد أق ـ ــل م ـ ــن ال ـ ـ ـنـ ـ ــاس ،وه ـ ــذه
وأملانيا قد يحتاج إلــى إعــادة تدريبه
ال ـف ـجــوة سـتــأخــذ فــي االت ـس ــاع حيث
ّ
على وظائف أخرى.
واملؤسسون
يأخذ أصحاب الشركات
جــزءًا كبيرًا من الفائض االقتصادي
قضايا أخالقية
الــذي يخلقونه ،وهنا ُيطرح السؤال
ً
في ما يلي بعض القضايا األخالقية
الكبير كيف سنهيكل اقتصادًا عادال
الـ ـت ــي ي ـن ـب ـغــي الـ ـتـ ـط ـ ّـرق إل ـي ـه ــا عـنــد
في مرحلة ما بعد العمل (Post-Labor
ال ـح ــدي ــث ع ــن مـسـتـقـبــل ال ـح ـي ــاة في
.)economy
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¶ التأثيرات
والتفاعالت اإلنسانية:
ّ
كيف ستؤثر اآلالت على
سلوكنا وتفاعلنا؟
أصـ ـبـ ـح ــت الـ ـب ــوت ــات
ّ
ّ
الصناعية (AI
الذكية
 )botsأف ـض ــل وأف ـض ــل
ف ـ ــي ن ـ ـمـ ــذجـ ــة ال ـ ـح ـ ــوار
والعالقات اإلنسانية .في
عــام  2015فــاز بــوت يحمل
اســم ( )Eugene Goostmanفي
ّ
للمرة
مسابقة ()Turning Challenge
األول ــى .واسـتـطــاع الـبــوت إيـهــام أكثر
من نصف املتابعني البشر بأنهم كانو
يـ ــدردشـ ــون م ــع إنـ ـس ــان ول ـي ــس بــوتــا
صناعيًا .هذا اإلنجاز هو ّ
مجرد بداية
ع ـصــر س ـن ـقــوم ف ـيــه بــال ـتـفــاعــل بشكل
م ـت ـكـ ّـرر م ــع اآلالت كـمــا ل ــو أن ـ ّـه ــم بشر
عـ ّ
ـاديــون ،س ــواء فــي خــدمــة الــزبــائــن أو
في املبيعات.
نحترس من
كيف
االصطناعي:
¶ الغباء
ِ
األخطاء؟
ّ
يــأتــي الــذكــاء ع ــادة مــن الـتـعــلــم ،ســواء
لإلنسان أم اآلل ــة .بالنسبة إلــى اآللــة،
يـ ـك ــون هـ ـن ــاك م ــرح ـل ــة مـ ــن ال ـت ــدري ــب
والـتـعـلـيــم لـلـنـظــام م ــن خ ــال األمـثـلــة
( )Learning from examplesقـبــل أن
يدخل مرحلة االختبار من خالل أمثلة
جديدة لم ّ
ّ
التعرف إليها مسبقًا.
يتم
ومـ ــن الـ ــواضـ ــح أن م ــرح ـل ــة ال ـت ــدري ــب
ّ ّ
والتعليم ال يمكن أن تغطي كل األمثلة
املمكنة ،وهو ما قد يوقع النظام اآللي
في أخطاء يمكن للبشر أن يتفادوها.
¶ الروبوتات العنصرية :كيف يمكننا
إزالة ّ
التحيز الذي يمكن أن ينتج عن الذكاء
االصطناعي لآلالت؟
على الرغم من أن الذكاء االصطناعي
ل ــآالت يـ ّ
ـؤمــن ســرعــة وق ــدرة معالجة
ّ
ت ـت ـجــاوز بكثير ق ــدرة ال ـب ـشــر ،إل أنــه
ال ي ـم ـكــن ال ــوث ــوق بــإن ـصــاف ـهــا وع ــدم
ت ـحـ ّـيــزهــا .ع ـلــى سـبـيــل امل ـث ــال تعتبر
شـ ــركـ ــة ( )Googleوش ــركـ ـتـ ـه ــا األم
( )Alphabetأحد رياديي الشركات في
استخدام الذكاء االصطناعي ،كما هو
واضـ ــح ف ــي خــدمــة (،)Google Photo
حـيــث يـسـتـخــدم ال ــذك ــاء االصـطـنــاعــي
لـلـتـعـ ّـرف إل ــى األش ـخ ــاص والـكــائـنــات
وامل ـشــاهــد .وه ـنــا قــد ي ـحــدث ن ــوع من
ً
ّ
التحيز ضــد الـســود مثال
األخـطــاء أو
ّ
التنبؤ باملجرمني.
في موضوع

ّ
¶ األمن :كلما أصبحت التكنولوجيا أكثر
ّ
قوة ،أمكن استخدامها أكثر لغايات ّ
جيدة
ّ
أو ضارة.
ُهــذا ال ينطبق فقط على الروبوتات
امل ـن ـت ـج ــة مـ ـك ــان ال ـج ـن ــود ال ـب ـش ــر أو
األس ـل ـح ــة ال ــذات ـي ــة االسـ ـتـ ـخ ــدام ،بــل
أيضًا على أنظمة الذكاء االصطناعي
ال ـت ــي ي ـم ـكــن أن ت ـح ــدث أض ـ ـ ــرارًا إذا
ّ
ـؤذ ،وهـنــا
ت ــم اسـتـخــدامـهــا بـشـكــل مـ ـ ٍ
يـصـبــح مــوضــوع األم ــن الـسـيـبــرانــي
أكـ ـث ــر أه ـ ّـمـ ـي ــة .ف ـف ــي ال ـن ـه ــاي ــة نـحــن
نتعامل مع نظام أســرع وأكثر قدرة
من البشر بأضعاف كثيرة.
¶ العواقب غير املقصودة :ماذا لو ّ
تحول
علم الذكاء االصطناعي نفسه ضدنا؟
ع ـنــدمــا ت ـت ـح ـ ّـدث ع ــن آلـ ــة ف ــا معنى
لنية الـشــر بداخلها أو ّ
ّ
لنية الخير،
وإنما املقصود هو احتمال عدم فهم
ال ـس ـيــاق ال ـكــامــل امل ـط ـلــوب م ــن اآلل ــة.
على سبيل املثالّ ،
تخيل نظام ذكـ ٍـاء
اصـطـنــاعــي مـتـقـ ّـدم لـعــاج الـســرطــان
والـ ـقـ ـض ــاء ع ـل ـي ــه .ب ـع ــد ال ـك ـث ـي ــر مــن
البرمجة واألتـمـتــة ،يمكن أن يبتكر
صيغة ت ـ ّ
ـؤدي فــي الــواقــع إلــى نهاية
ّ
السرطان ،ولكن عبر قتل كل شخص
األرض .ف ـن ـظ ــام ال ــذك ــاء
ع ـل ــى وج ـ ــه ّ
االصطناعي حقق هدفه «ال سرطان»
بكفاءة عالية ولكن بغير مــا قصده
البشر.
¶ ّ
ّ
والتميز ( ّ :)Singularityكيف
التفرد
نبقي سيطرتنا على نظام ذكي معقد؟
ُيعتبر البشر ســادة املوجودات وعلى
رأس قمة السلسلة الــوجــوديــة ،وذلــك
ليس بسبب عضالت ّ
قوية يمتلكونها
أو أسـ ـن ــان حـ ـ ـ ّـادة ل ــدي ـه ــم ،ب ــل بسبب
ذكــائ ـهــم وبــراعـتـهــم وإب ــداع ـه ــم ،وهـنــا
ُي ـط ــرح سـ ــؤال خـطـيــر ح ــول مستقبل
اإلنسان نفسه في ضــوء تفوق الذكاء
االص ـط ـن ــاع ــي ،ه ــل س ـي ـكــون ل ــه مـيــزة
وت ـف ـ ّـوق عـلـيـنــا يــومــا م ــا؟ وع ـنــدهــا ال
يكفي فقط سحب القابس الكهربائي
مـ ـن ــه ،ألن ـ ــه س ـي ـس ـت ـبــق ه ـ ــذا ال ـت ـح ـ ّـرك
ُ
ويدافع عن نفسه!

الحل المطروح من خاللّ :
¶ شراء الكهرباء من المولدات العائمة الجاهزة بطاقة  800إلى 1000
ميغاواط إضافية (جاهزة خالل  3إلى  5أشهر) ّ
لمدة أربع سنوات ( long-
)term purchase agreement
¶ رفع التعرفة الكهربائية إلى:
ّ
 100ليرة للشطر األول لغاية  300كيلوواط ساعة
 200ليرة من  301إلى  500كيلوواط ساعة
 250ليرة لما فوق  500كيلوواط ساعة
ّ
متوسط التعرفة  220ليرة لبنانية للكيلوواط ( 14.5سنتًا أميركيًا)
¶ يصبح
ّ
الستهالك قدره  1000كيلوواط شهري لعائلة متوسطة الدخل.
¶ سيوفر القطاع الخاص نحو  1.0مليار د.أ .سنويًا بعد اإلصالح ،النخفاض
ّ
متوس ّط السعر للكيلوواط.
¶ ستوفر الدولة في الموازنة أيضًا ما يوازي  1.6مليار د.أ( .الدعم الحالي
ّ
لمؤسسة كهرباء لبنان).
من الموازنة

منير راشد
رئيس الجمعية االقتصادية اللبنانية
م ـحــاضــر ف ــي اق ـت ـصــاد ال ـطــاقــة ف ــي الـجــامـعــة
األميركية في بيروت
خبير اقتصادي سابق في صندوق النقد الدولي
إن شــراء الطاقة (اسـتـجــرار) مــن السفن التركية (أو
مثيلتها)ّ ،
يؤمن  1000-900ميغاواط إضافية خالل
 3إلى  5أشهر (املتوافرة حاليًا) ،بتكلفة سنوية ّتبلغ
نحو  900مليون دوالر ،مــع تعديل التعرفة املحلية،
ّ
وسـيــوفــر مــا يفوق مليار دوالر ونيفًا على املــوازنــة.
وسـ ُـيـخـ ّـول اسـتـمــرار الطاقة  23ساعة على األق ــل ،إذ
سيرفع اإلنتاج إلى  2900ميغاواط من إنتاج ّ
مؤسسة
لبنان والـشــركــات املـ ّتـعــاقــدة .إن هــذا اإلج ــراء
كـهـ ّـربــاء ّ
ّ
الخاصة الصغيرة
يخول التخلي عن معظم املــولــدات
ذات التكلفة املرتفعة ،إضافة إلى أثرها البيئي السلبي.
إن التوفير املباشر ،إضافة إلى التوفير غير املباشر،
سيكون لهما أثــر كبير في ّ
النمو االقتصادي خالل
فترة وجيزة ،من خالل زيادة القدرة الشرائية وخفض
ّ
تكلفة اإلنـتــاج ،كذلك سيخفض العجز املــالــي الـعــام بـ
 1.6مليار دوالر.
ً
العرض التركي هو األفضل بــدال من
وللتوضيح ،إن ّ
االستدانة لشراء املولدات التي يستغرق إنشاؤها أربع
سنوات على األقل:
¶ ت ـكــون الـتـكـلـفــة الـشــامـلــة لـلـكـيـلــوواط م ــن الـشــركــة
التركية نحو  12سنتًا أميركيًا مع التوصيل.
¶ مقابل تكلفة مـ ّ
ـؤسـســة كـهــربــاء لبنان البالغة 18
سنتًا.
ّ
ّ
ّ
الخاصة الصغيرة البالغة
¶ وتكلفة املــولــدات املحلية
نحو  30سنتًا.
ُفمنّ الطبيعي ُأن نشتري األرخص ،فلماذ املعارضة
قنعة؟
املضللة وغير امل ِ
إن إح ــدى أهــم مـيــزات ش ــراء الـطــاقــة مــن خــال عقود
الشراء مع ُ السفن (الطاقة العائمة) ،هي عامل الوقت
والتكلفة املنخفضة ،حيث إن اإلنـتــاج قــد يبدأ خالل
أشـهــر مــن إب ــرام اتفاقية ال ـشــراء للطاقة مــن الشركة
الفائزة في املناقصة .لذا ،إن املناقصات األخيرة التي

لالقتصاد  2.6مليار د.أ .سنويًا ،أي ما يوازي %3.7
مجموع التوفير
¶ ويصبح
ّ
ّ
من الناتج المحلي ،الذي بدوره يخفض العجز المالي بالنسبة نفسها.

تستهدف عقودًا ّ
سنوات)
متوسطة األجــل ( 4إلــى 5
ّ
ّ
مع سفن حاملة للمولدات هي الخيار الصائب .وإل
ّ
فسيستمر ّاالع ـت ـمــاد عـلــى ثـلــث اإلن ـت ــاج مــن الـقـطــاع
الخاص املحلي الصغير الحجم ذي التكلفة املرتفعة.
إن ّمــن ينظر إلــى األض ــرار التي قــد تلحق بأصحاب
املــولــدات الصغيرة ومستورديها (وعــددهــم محدود
جـ ّـدًا) ،ال ينظر إلى الضرر الالحق باالقتصاد وأكثر
مــن  5مــايــن مقيم وتكلفته الـبــالـغــة  2.5مـلـيــار د.أ.
سـنــويــا عـلــى األق ــل ،وتــراكـ ّـم الـ َّـديــن بسبب ال ـهــدر في
الطاقة والفيول وتكلفة املــولــدات ،التي أرهـقــت ميزان
املــدفــوعــات ،وقــد تكون كارثية إذا استمررنا في هذا
االتجاه .ويصاحب هذا اإلجراء االستثمار في تحسني
شبكة النقل والتوزيع والجباية ،ومــن املمكن تحقيق
إنـجــازات ّ
فعلية فــي هــذا املـجــال ،فــي فترة ال تتجاوز
العام ،بتكلفة ال تتجاوز  100مليون دوالر .وباإلضافة
إلــى ذلــك ،يجب النظر في خصخصة إدارة ّ
مؤسسة
كهرباء لبنان.
ّ
بينما االق ـتــراح البديل مــن ِقبل البعض الــذي يفضل

قراءات

هل نحن أذكى المخلوقات؟

الذكاء البشري هو إلى ّ
حد اليوم أقوى
وأه ــم ذك ــاء بيولوجي مـعــروف ،ولكن
موقعنا فــي الـتــاريــخ قــد ال يـكــون أننا
أذكــى املخلوقات املــوجــودة ،بل كوننا
أول املخلوقات الذكية املــوجــودة على
سطح هذا الكوكب .إن مستقبل الذكاء
االصطناعي هو بالتأكيد أفضل بكثير
م ــن مــاض ـيــه ،ورب ـم ــا يـنـتـهــي ب ــه األم ــر
إل ــى ل ـعــب دور حــاســم وم ـص ـيــري في
الـحـضــارات املستقبلية ،وعـلــى نطاق
أوسـ ــع بـكـثـيــر م ــن كــوكـبـنــا هـ ــذا ،على
غــرار الــدور الــذي لعبه الذكاء البشري
فــي ال ـح ـضــارات املــاض ـيــة وال ـحــاضــرة
ً
والدور الذي سيلعبه مستقبال.
ول ــأس ـب ــاب ع ـي ـن ـهــا ،فـ ــإن امل ــوج ــودات
االصطناعية الذكية القابلة للتطوير
والـتــأقـلــم ال ــذات ــي يـمـكــن أن ي ـكــون لها
أيـضــا ،وبشكل متساو األثــر املهم في
ال ـح ـضــارات املـسـتـقـبـلـيــة .مــا هــو مهم
وأسـ ــاسـ ــي ،ل ـيــس ش ـكــل هـ ــذا ال ـت ـطــور
وحجمه ،بل القيم التي سترتكز عليها
هذه الحضارات.
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ّ
ّ
شراء املولدات سيكلف املوازنة نحو  1000-800مليون
دوالر أميركي لشرائها بطاقة  1000ميغاواط ،إضافة
إلــى  1000مليون دوالر أمـيــركــي لتشغيلها سنويًا
سينتج منه
(فيول وعمالة وصيانة وتوصيل) .كذلك ّ
زيادة تكلفة خدمة َّالد ْين الناتج من شراء املولدات .هذا
إضافة إلى االنتظار نحو  4إلى  5سنوات إلنشائها.
وقد تبلغ تكلفة االنتظار التراكمي ألربع سنوات نحو
 10م ـل ـيــارات دوالر .إن تــوفـيــر ه ــذا املـبـلــغ مــن خــال
إصالح الكهرباء عن طريق شراء الطاقة أفضل بكثير
من الذهاب إلى باريس القتراض مبلغ مماثل.
ُ
ّأمــا الـعــرض اإليـ ّـرانــي ،فلم تــذكــر تكلفته والصعوبات
الفنية ،حيث يتطلب التنسيق بني أربع دول لتوصيل
الطاقة إلى لبنان .كذلك إن اقتراح استجرار الطاقة من
مصر يواجه صعوبات عــدة .إن مـ ّـد كابل بحري بني
مصر ولـبـنــان ملسافة مــا يـقــرب مــن  650كيلومترًا،
ّ
يكلف نحو مليار دوالر على األقل .ويستغرق سنوات
ّ
عدة إلنجاز العقود والتمويل ومن ّثم التنفيذ ،مقارنة
بــالـكــابــل املــائــي بــن ال ـن ــروج وبــريـطــانـيــا وطــولــه 750

كيلومترًا ،ويستغرق تنفيذه أربــع سـنــوات ،مع العلم
أن التمويل مـتــوافــر .ومــن األفـضــل النظر إلــى إمكان
اسـتـجــرار الطاقة مــن تركيا مــن خــال وســائــل النقل
ـال كــابــل ب ـح ــري ،ح ـيــث إن
ع ـبــر س ــوري ــا ،أو م ــن خ ـ ّ
املسافة بني تركيا ولبنان تقل عن  200كيلومتر.
وفــي املــدى األبـعــد ،مــن األج ــدى أن تـبــدأ وزارة الطاقة
بالعمل على استدراج عقود إلنتاج الطاقة على ّ
البر من
ّ
الخاصة ،التي تستثمر مباشرة
الشركات العاملية
ّ
ِقبل ّ
وتـتـمــلــك امل ــول ــدات وتـتـ ّحـ ّـمــل جميع تكاليف اإلن ـشــاء،
وتكون إدارتها مستقلة عن ّ
مؤسسة كهرباء لبنان،
بينما تبيع إنتاجها ّ
ملؤسسة كهرباء لبنان باألسعار
العامليةُ .ويــدعــى هــذا األسـلــوب إنـتــاج الطاقة املستقل
( ،)Independent Power Production-IPPوتكون
مـصـحــوبــة بــات ـفــاق ـيــات شـ ــراء ب ـع ـقــود طــوي ـلــة األج ــل
( .)Long-Term Purchase Agreementويـجــب
أن تـتـبــع ه ــذه ال ـع ـقــود األس ــس الــدول ـيــة فــي اس ـتــدراج
ّ
امل ـن ــاق ـص ــات وف ــض ـه ــا ،وم ـعــاي ـيــر واضـ ـح ــة إلرسـ ــاء
املناقصة.
ّ
إن ع ـق ــود الـ ـش ــراء ل ـل ـطــاقــة م ــن ال ـش ــرك ــات ال ـخــاصــة
العاملية على أساس  IPPأفضل وسيلة لزيادة اإلنتاج
ولتحسني اإلدارة والفعالية فــي امل ــدى األب ـعــد .وتبلغ
تكلفتها إلن ـتــاج الـكـيـلــوواط الــواحــد نـحــو  9إل ــى 10
سنتات أميركية للكيلوواط على أساس السعر الحالي
للفيول .وباإلضافة إلــى ذلــك ،هي ال تـ ّ
ـؤدي إلــى املزيد
ّ
من االستدانة ،وتتجنب الهدر السائد في القطاع العام
إلنتاج الكهرباء.
ّ
وي ـجــب أن يـلــي املــرح ـلــة ال ـتــي تــوفــر اإلن ـت ــاج املـطـلــوب
ّ
واملستمر ،تعديل التعرفة ورفعها إلــى حــدود -200
ّ
 225ل ـيــرة لـبـنــانـيــة لـلـكـيـلــوواط كـمـعــدل وس ـطــي لكي
ّ
التكلفة (ما يواز ي  14.5سنتًا للكيلوواط).
تغطي ُ
ّ
أما الطاقة املتجددة البديلة ،فال تزال تعاني من مشكلة
عــدم الـقــدرة على االستمرارية في اإلنـتــاج من الطاقة
الـهــوائـيــة والـشـمـسـيــة ،وارت ـ ّف ــاع تكلفة الـتـخــزيــن التي
ُ
تـ َـعـ ّـد العقبة األساسية لتحل مكان الطاقة التقليدية.
وس ـنــرى خ ــال الـسـنـتــن املـقـبـلـتــن م ــدى ن ـجــاح منح
ثــاث تراخيص إلنتاج الطاقة من الرياح بقدرة 200
ميغاواط مع ثالث شركات لبنانية.

◼ مقال

العلم والخدعة في االقتصاد
جياتي غوش
مـ ــن ال ـح ـج ــج الـ ـكـ ـب ــرى الـ ـت ــي يـعـتـمــدهــا
االقتصاد النيوليبرالي هي أن تقليص
الـبـطــالــة ممكن مــن خ ــال إل ـغــاء الــرقــابــة
الـتـنـظـيـمـيــة ع ـلــى سـ ــوق ال ـع ـم ــل .وعـلــى
الرغم من غياب الدليل القوي على ذلك
ّ
إل أن هذه الحجة ال تزال صامدة.
يميل االقتصاد السائد إلــى البناء على
ّ
والتشبث بها
بعض الخالصات القائمة
ّ
بصرف النظر عن األدلة التي تدحضها.
ـوأ مــن ذلــك
ه ــذا األم ــر سـيــئ ،ولـكــن األسـ ـ ّ
بالنسبة إلــى اختصاص يصنف نفسه
من العلوم هو إصــراره على عدم قابلية
ن ـت ــائ ــج الـ ـتـ ـج ــارب ل ـل ـت ـك ــرار .وهـ ـ ــذا أم ــر
مـعـيـ ّ
ـاري وأســاسـ ّـي بالنسبة إلــى معظم
ّ
الـعـلــوم الطبيعية .إل أن فــي االقـتـصــاد
نـلـمــس المـ ـب ــاالة ت ـجــاهــه ال ب ــل مـقــاومــة
شرسة له أحيانًا .وفــي بعض الحاالت،
ُ
ُحجبت بيانات يجب أن تستخدم لتكرار
نتائج الكثير من التجارب ،عن باحثني
آخرين.
وغالبًا ما تعود أسباب ذلــك في العمق
إلــى دواف ــع سياسية ،ألن النتائج التي
ي ـت ـ ّـم ال ـت ــروي ــج ل ـهــا ون ـش ــره ــا تـتـنــاســب
م ـ ــع رؤى اق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة تـ ــدعـ ــم م ــواق ــف
ً
أيــديــولــوجـيــة وسـيــاسـيــة مـعـ ّـيـنــة .مـثــا،
ي ـت ــم االسـ ـتـ ـن ــاد إل ـ ــى ن ـت ــائ ــج تـجــريـبـيــة

ّ
مـعـ ّـيـنــة تــدعــم الـتـقــشــف امل ــال ــي أو إلـغــاء
الضوابط التنظيمية عن السوق بشكل
كـثـيــف وت ـت ـحـ ّـول إل ــى أس ــاس لــدعــم تلك
السياسات الخاصة .ونــادرًا ما تخضع
هـ ــذه ال ـن ـتــائــج ل ـل ـتــدق ـيــق  -ع ـبــر ت ـحـ ّـدي
افـتــراضــاتـهــا والتشكيك فــي اإلجـ ــراءات
اإلحصائية التي تتبعها  -علمًا أن هذا
األمر هو القاعدة في العلوم الطبيعية.
ل ـنــأخــذ ّادع ـ ـ ــاء سـتـيـفــن مـ ــور وآرثـ ـ ــر بي
الفــر بــأن التخفيضات الضريبية التي
أعلنها تـ ّـرامــب لــن تـعـ ّـوض نفسها فقط،
بــل سـتـخــفــض الـعـجــز الـحـكــومــي أيـضــا،
ّ
وت ــول ــد امل ــزي ــد م ــن االس ـت ـث ـمــار ال ـخــاص.
وع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن أن ادع ــاء ه ـم ــا خــاطــئ
ّ
بالكامل ،إل أن الواقع االقتصادي لم يكن
ّ
لــه تــأثـيــر يــذكــر عـلــى مــن يـسـتـمــرون في
تصديق النظرية االقتصادية املعروفة
بـ«منحنى الفر» التي تقول ّإن تخفيض
م ـ ـعـ ـ ّـدالت الـ ـض ــرائ ــب س ـت ـحــقــق ع ــائ ــدات
ضريبية أعلى.

خدعة شهيرة
ال ـ ـيـ ــوم دحـ ـض ــت ورق ـ ـ ــة ب ـح ـث ـيــة ج ــدي ــدة
لسيرفاس ستورم خدعة شهيرة أخرى
يعتمدها االقتصاد النيوليبرالي ،وهي
أن الضوابط التنظيمية املفروضة على
ُ
ســوق العمل تحبط اإلنتاج والتوظيف.
وم ـ ـ ــن ال ـت ـح ـق ـي ـق ــات ال ـت ـج ــري ـب ـي ــة ال ـت ــي

يعتمد عليها مـ ّ
ـروجــو ه ــذه الـفـكــرة هي
ورق ــة بحثية لتيموثي بيسلي وروب ــن
بــورج ـيــس تـسـتـخــدم ب ـيــانــات التصنيع
فـ ــي واليـ ـ ـ ــات ه ـن ــدي ــة بـ ــن ع ــام ــي 1958
و .1992ويـ ـ ّـدعـ ــي ب ـي ـس ـلــي وب ــورج ـي ــس
بأنهما أظ ـهــرا أن الـضــوابــط الـتــي تدعم
ال ـعـ ّـمــال فــي ع ــدد مــن ال ــوالي ــات ّأدت إلــى
خفض اإلنـتــاج والتوظيف واالستثمار
واإلنتاجية وحتى زادت الفقر الحضري
مـقــارنــة بــالــواليــات الـتــي لــم تـفــرض مثل
هذه التنظيمات.
ّ
تؤيد هذه الخالصة منطقًا تقليديًا يقول
ّ
إن تنظيم س ــوق الـعـمــل ي ــؤذي الـتــوســع
ّ
الصناعي ،وأن زيادة اإلنتاج والتوظيف
في القطاع الصناعي يكون عبر التشجيع
على املزيد من املرونة في سوق العمل من
خالل إلغاء القوانني التي تحمي ّ
العمال.
ولــم ُ
يسد هــذا املنطق في الهند فحسب،
ّ
بــل أث ــر فــي الـسـيــاســات فــي ع ــدد ال بــأس
ّ
به من الدول املتقدمة .وعلى الرغم من أن
العديد من االقتصاديني أعربوا عن قلق
ّ
جدي من املنهجية التي اعتمدها بيسلي
َ
وبورجيس ،لم تحظ انتقاداتهم بتأييد
ّ
بني صناع السياسة.
ول ـكــن ال ـن ـقــد الـ ــذي يـعـتـمــده س ـت ــورم في
ورقته البحثية أكثر جذرية ألن دراسته
ت ـش ـيــر إلـ ــى إخـ ـف ــاق ف ــي تـ ـك ــرار الـنـتــائــج
الـتــي تـ ّ
ـوصــل إليها بيسلي وبورجيس،

ّ
ُ
وتثبت أن استنتاجهما املتعلق بتأثير
التنظيمات فــي ســوق العمل على األداء
ال ـص ـن ــاع ــي غ ـي ــر ُم ـث ـب ــت ب ــاإلحـ ـص ــاءات.
ووج ـ ـ ــد أن ال ـن ـت ــائ ــج ل ـي ـس ــت ف ـق ــط غـيــر
ّ
م ــتـ ـسـ ـق ــة مـ ـ ــع االفـ ـ ـت ـ ــراض ـ ــات الـ ـنـ ـظ ــري ــة
َ
للكاتبني ،بل متناقضة داخليًا وال يمكن
بالتجربة .ويـصــل سـتــورم إلى
تـكــرارهــا
ُ
«امل ّ
ر» بأن «الورقة هي عار
دم
االستنتاج
ّ
مـهـنــي ...وهــي تمثل بشكل مثالي كيف
يمكن ملزيج من الذرائع العلمية والرغبة
الـعـمـيـقــة ف ــي ك ـســب االحـ ـت ــرام أن ي ـ ّ
ـؤدي
إل ــى ب ـحــث تـجــريـبــي ال أسـ ــاس ل ــه حيث
السوابق تدحض األدلة».

تواطؤ عميق
إذًا كـيــف اسـتـطــاع بيسلي وبــورجـيــس
ّ
اإلفالت بفعلتهما وملاذا لم ّ
يتم التخلص
م ــن هـ ــذه ال ـن ـتــائــج بــال ـكــامــل ف ــي دوائـ ــر
واألبحاث؟
السياسة
ُ
ف ـ ــي ال ـ ـن ـ ـهـ ــايـ ــة ،نـ ـ ـش ـ ــرت ورقـ ـتـ ـهـ ـم ــا فــي
دوري ــة اقـتـصــاديــة رفيعة املـسـتــوى ّ
تتم
مراجعتها من ِق َبل اقتصاديني آخرين،
ُ
واس ــت ـخ ــدم ــت ل ـت ـبــريــر م ــوج ــة م ــن رف ــع
الضوابط التنظيمية عن أســواق العمل
ح ــول ال ـع ــال ــم ،م ــا ق ــاد إل ــى إل ـح ــاق أذى
كـبـيــر ب ــال ـع ـ ّـم ــال .ل ــذل ــك ي ـجــب مـحــاسـبــة
امل ـس ــؤول ــن ع ــن هـ ــذا ال ـت ــواط ــؤ الـعـمـيــق
ملهنة االقتصاد ،والدوريات األكاديمية

الرئيسية التي منحت «االح ـتــرام» ملثل
هذا البحث.
ال يخفى على أحــد أن االقتصاد السائد
يـخــدم الـسـلـطــة .فـقــد أش ــار ج ــون كينيث
غ ــال ـب ــري ــث ع ـ ــام  1973إل ـ ــى أن اق ـت ـصــاد
املنظومة الحاكمة أصبح «الحليف الذي
ال ُي ّ
قدر بثمن ملن يعتمدون في ممارستهم
لـلـسـلـطــة ع ـلــى ج ـم ـهــور خ ــاض ــع» .ولـكــن
اعـتـنــاق االقـتـصــاديــن لـهــذا ال ــدور ازداد
ق ـ ّـوة منذ ذلــك الـحــن ،مــا قـ ّـلــل مــن ّ
أهمية
ّ
وصدقيته .وأصبح
املوضوع وشرعيته
معظم الجمهور يرى أن االقتصاديني ال
يطرحون األسئلة الصحيحة وال يسعون
لإلجابة عنها بنزاهة.
ّ
الصدقية يحتاج االقتصاد
والستعادة
إلى االنفتاح أكثر على انتقاد الفرضيات
واملنهجيات والنتائج .وال يمكن تجاهل
الحقائق غير املريحة فقط ألنها صادرة
ً
ً
عــن أصـ ــوات م ـعــارضــة .فـعــاجــا أم آجــا
سيثبت الواقع ّ
ُ
صحتها.
Social Europe
ترجمة ملياء الساحلي
جياتي غوش :أستاذة في االقتصاد في جامعة
ج ــواه ــر الل ن ـهــرو ف ــي ن ـيــودل ـهــي ،أم ـي ـنــة ال ـسـ ّـر
التنفيذية للرابطة الدولية ّالقتصاديات التنمية،
وعـضــو فــي اللجنة املستقلة إلص ــاح ضرائب
الشركات الدولية.

