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:ChatGPT
مالمح وتحديات الثورة القادمة في تطبيقات الذكاء االصطناعي

ثمــة مجموعــة مــن المهــام االســتثنائية لبرنامــج 
“ChatGPT”، وتتمثــل أبــرز التبعــات المســتقبلية 
اقتــراب  فــي   ،”ChatGPT“ لبرنامــج  المتوقعــة 
مرحلــة “اقتصــاد المعرفــة” مــن الــزوال، والتعاطي 
مــع الــذكاء االصطناعــي كالعــب بالمجتمعــات، 
وحــدوث تحــوالت جوهريــة فــي البحــث العلمــي، 
ومــن بيــن التحديــات األخالقيــة التــي تواجههــا 
الــذكاء  تقنيــات  فــي  التطــور  بفعــل  البشــرية 
االصطناعــي، هيمنــة الرأســمالية علــى خدمــات 
الــذكاء االصطناعــي،  وصعوبــة الوصــول للحقائق، 

واالنحيــاز للمنظومــة الغربيــة. 

علــى الرغــم مــن وجود آالف تطبيقــات الذكاء االصطناعي المنتشــرة 
فــي شــتى المجــاالت، إال أن إطــاق شــركة )OpenAI( األمريكيــة 
 )ChatGPT( ”ــي ــي ت ــد “شــات جــي ب ــة الجدي ــق المحادث تطبي
ــاً بضجــة إعاميــة واســعة تجمــع مــا بيــن الترقــب  جــاء مصحوب
اعتبــار  يمكــن  بحيــث  والتشــكيك  والخــوف  البالــغ  واالحتفــاء 
التطبيــق تتويجــاً لعــام 2022 الُمتخــم باألحــداث والتطــورات 
االســتثنائية، حيــث ينافــس التطبيــق الجديــد البشــر فــي الوظائــف 
اإلبداعيــة مثــل كتابــة المحتــوى والتأليــف والبرمجــة وتقديــم 
التوصيــات والنصائــح الطبيــة بــل واإلجابــة علــى األســئلة بشــتى 
أنواعهــا وهــو مــا يثيــر مخــاوف مــن مســتقبل العاقــة بيــن الــذكاء 

ــة.  ــة عام ــري وذكاء اآلالت بصف البش

وظائف استثنائية

 ،”OpenAI“ ــذي لشــركة أكــد “ســام ألتمــان” الرئيــس التنفي
أن برنامــج الشــركة الجديــد “ChatGPT”، اســتخدمه مــا 
يقــارب مليــون شــخص، خــال األســبوع األول فقــط مــن اإلطــاق 

ــه.  التجريبــي ل

ــي  ــت ف ــد “ألتمــان” أن األداة مــا زال ــى الرغــم مــن تأكي وعل
مرحلتهــا المبدئيــة وال يمكــن االعتمــاد عليهــا بصــورة كليــة فــي 
أداء العديــد مــن المهمــات الدقيقــة، ســارع اآلالف إلــى مشــاركة 
روبــوت  نجــح  التــي  المهمــات  مــن  هائلــة  وعينــات  نمــاذج 
ــر  ــال عب ــى الخي ــرب إل ــاءة وســرعة أق ــي أدائهــا بكف الدردشــة ف
وســائل التواصــل االجتماعــي، ومــن بيــن هــذه المهــام مــا يلــي:
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ــرت  ــوى: ظه ــة المحت ــة وصناع ــة الذكي ــة المتعمق 1- الكتاب
ــاج النصــوص،  ــد إنت ــي تعي ــة الت ــات الذكي ــن التطبيق ــد م العدي
ــح النــص مــن األخطــاء  ــة، أو تنقي ــم صياغــات بديل ــر تقدي عب
اإلمائيــة والنحويــة وأخطــاء الصياغــة، وصــوالً إلــى حــد 
 .”JENNI AI“ اســتكمال الجمــل واألفكار؛ وذلك علــى غــرار أداة
ــة  ــدث نقل ــإن “ChatGPT” أح ــك، ف ــن ذل ــم م ــى الرغ وعل
نوعيــة فــي هــذا المضمــار، فيكفــي أن يكتــب المســتخدم ســؤاالً 
ــام،  ــل االهتم ــة مح ــرة أو القضي ــد للفك ــاً ُيمه ــيطاً أو عنوان بس
ــراً  ــبه كثي ــل، ُيش ــص كام ــة ن ــة بكتاب ــوت الدردش ــوم روب ليق
ــن.  ــاب والباحثي ــر الكت ــة ألمه ــة والصحفي ــات األكاديمي الكتاب

ولــم يقتصــر إنتــاج “ChatGPT” الفكــري عنــد هــذه 
ــص  ــات والقص ــف الرواي ــى تألي ــل إل ــد ليص ــل امت ــة، ب النقط
ــي  ــن الشــعر واألغان ــات م ــة أبي ــى كتاب ــرة، وصــوالً إل القصي
ذات الرتــم المتناغــم والمتناســق، والنــكات المضحكــة التــي 
تحمــل فــي طياتهــا رســائل خفيــة. وبطبيعــة الحــال، فإنــه كان 
ــة؛  ــرة التكنولوجي ــذه الطف ــن ه ــه م ــي نصيب ــد اإللكترون للبري
حيــث لجــأ إليــه بعــض الموظفيــن للــرد علــى رســائل اســتقبلها 

ــرة.  ــة ومختص ــة احترافي ــي بطريق ــم اإللكترون بريده

2- محــاكاة دقيقــة للصــور والتأثيــرات البصريــة: فــي سلســلة 
مــن التدوينــات عبــر منصــة “تويتــر”، نشــر العديــد مــن 
المتفاعليــن الصــور والتأثيــرات البصريــة التــي أعــاد التطبيــق 

ــن.  ــال المتابعي ــه خي ــم ب ــي اســتجابة لمــا يهي ــك ف إنتاجهــا؛ وذل
ــاً  ــن طلب ــد المتابعي ــدم أح ــال ال الحصــر، ق ــبيل المث ــى س وعل
ــرة  ــون ك ــال يلعب ــن األطف ــة م ــر مجموع ــم صــورة ُتظه برس
القــدم بجــوار األهرامــات الثاثــة فــي مصــر، وقــد أخــرج 
الروبــوت الصــورة بدقــة عاليــة ُتضاهــي أمهــر صانعــي 

ومنتجــي الخــدع البصريــة. 

3- البرمجــة بكفــاءة عاليــة وتحليــل البيانــات: يقــوم روبــوت 
ــه؛  ــام علي ــذي ق ــي ال ــاس المعرف ــاج األس ــادة إنت ــة بإع الدردش
فتقنيــة تدريــب اآللــة وتحليــل الماييــن مــن البيانــات لــم تكــن 
لتعمــل لــوال وجــود عــدد مــن المبرمجيــن المهــرة، الذيــن 
ــذه األداة  ــب ه ــات لتدري ــواد المعلوم ــتخدام أك ــن اس ــوا م تمكن
علــى التفكيــر والتحليــل وصــوالً إلــى إنتــاج مخرجــات بطريقــة 

ــول البشــرية. ــر العق ــي بصــورة أو بأخــرى أمه ُتحاك

4- المســاعدة فــي حــل المشــكات والتشــخيص الطبــي: نجــح 
روبــوت الدردشــة فــي حــل العديــد مــن مشــاكل البرمجــة 
المســتعصية التــي واجهــت صغــار وكبــار المبرمجيــن فــي 
ــام  ــدم ملخصــات وتحليــات وأق ــواٍن، كمــا ق غضــون بضــع ث
ــف  ــم يتوق ــرات. ول ــن المتغي ــدد م ــن ع ــة بي ــات ارتباطي عاق
تقديــم  امتــد ليشــمل  البرمجــي، وإنمــا  الجانــب  دوره عنــد 
تشــخيصات ونصائــح طبيــة، ســاعدت بعــض د العامليــن فــي 
القطــاع الطبــي، فــي أعقــاب تقديمهــم معلومــات مختصــرة عــن 

ــض.   ــا المري ــي منه ــي يعان ــراض الت األع
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5- اإلجابــة عــن التســاؤالت بمختلــف أنواعهــا: يعطــي برنامج 
الدردشــة إجابــات عــن جميــع التســاؤالت التي يتــم طرحها عليه 
بمختلــف أنواعهــا، ويقــدم النصائــح لمــن فــي حاجــة إليهــا، وهو 
أمــر يمكــن أن ييســر علــى مســتخدميه الكثيــر مــن األمــور التــي 
يحتاجونهــا فــي تعاماتهــم وحياتهــم اليوميــة. ويتعيــن علــى مــن 
يســتخدم هــذا البرنامــج باســتمرار أن يطــرح الســؤال الصحيــح 
للحصــول علــى إجابــة صحيحــة بقــدر اإلمــكان. ويتطلــب هــذا 
ــة المناســبة  األمــر بطبيعــة الحــال إلمــام المســتخدمين بالطريق

للتعامــل مــع هــذا البرنامــج. 

مستقبل جديد

خصــص عــدد مــن الخبــراء والمتخصصيــن فــي مجــاالت 
مختلفــة جــزءاً مــن تفاعاتهــم فــي األيــام األخيــرة عبــر 
وســائل التواصــل االجتماعــي، للــرد علــى الجماهيــر المهللــة 
والمنبهــرة بالقــدرات الخارقــة التــي وصــل إليهــا الــذكاء 
 ،”ChatGPT“ االصطناعــي ممثــاً فــي روبــوت الدردشــة
ــة  ــل المتضمن ــى مواطــن الضعــف والخل وســلطوا الضــوء عل
فــي بعــض التكليفــات والمنتجــات الفكريــة والبصريــة النهائيــة 
التــي قدمتهــا األداة، لتأكيــد أن الــذكاء البشــري مــا زال يتفــوق 
ــى هــذه  ــه إل ــذكاء االصطناعــي، إال أن وصول ــى قــدرات ال عل
النقطــة يؤكــد أن البشــرية ســُتتاح لديهــا العديــد مــن الفــرص، 

ــي  ــذكاء االصطناع ــل ال ــة بفع ــات هائل ــة تحدي ــب مواجه بجان
ــب.  ــي المســتقبل القري ف

وفــي هــذا اإلطــار، يمكــن اســتعراض أبــرز التبعــات المســتقبلية 
المتوقعة لبرنامــج الذكاء االصطناعي الجديــد “ChatGPT”؛ 

وذلــك عبــر مــا يلــي: 

مــن  البشــري  المعرفــة”  “اقتصــاد  مرحلــة  اقتــراب   -1
ــام 1959  ــي ع ــر” ف ــر دراك ــر اإلدارة “بيت ــدم خبي ــزوال: ق ال
ــه  ــذي تعتمــد في ــة”، وهــو االقتصــاد ال مفهــوم “اقتصــاد المعرف
ــة  ــرة العلمي ــة والخب ــى المعرف ــاج االقتصــادي عل ــات اإلنت عملي
للعمــال والموظفيــن المهــرة، المتخصصيــن فــي مجــاالت عاليــة 
الدقــة. وبتطــور قــدرات الــذكاء االصطناعــي، يبــدو أن مرحلــة 
“اقتصــاد المعرفــة”، القائــم علــى البشــر، يقتــرب مــن الــزوال، 

ــذكاء االصطناعــي.  ــه اقتصــاد ال ليحــل محل

ففيمــا مضــى، تــم أداء الوظائــف عبــر اســتخدام القــوى 
العضليــة، أو األعمــال الروتينيــة التــي تقــوم علــى التكــرار 
ــي  ــه ف ــة، إال أن ــات الصناعي ــة والروبوت ــتخدام اآلل ــل باس المم
ــى  ــة عل ــذكاء الصناعــي قــدرة عالي الوقــت الحاضــر، أظهــر ال
إنتــاج معرفــة ُتحاكــي اإلنتــاج المعرفــي البشــري العالــي الدقــة، 
علــى غــرار أكــواد البرمجــة وتحليــل البيانــات وكتابــة المقــاالت 

ــة.  ــاث العلمي واألبح
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2- التعاطــي مــع الــذكاء االصطناعــي كاعــب فــي المجتمعات: 
قدمــت العديــد مــن األفــام الهوليوديــة نظرة مصغــرة للواقع في 
ظــل ســيادة الــذكاء االصطناعــي، خاصــًة الفــرص والتحديــات 
ــذكاء  ــم ال ــن عال ــم م ــي وجــود رفقائه ــتواجه البشــر ف ــي س الت
االصطناعــي. وســيتوجب علــى البشــر التأقلــم مــع هــذا الواقــع 
عبــر عــدد مــن المســتويات؛ فعلــى الصعيــد االقتصــادي علــى 
ــات  ــى تطبيق ــر عل ــال، ســيتم االعتمــاد بصــورة أكب ســبيل المث

الــذكاء االصطناعــي فــي عمليــات اإلنتــاج المختلفــة. 

العالــم  فــي  السياســي  القــرار  ســيواجه صنــاع  ولذلــك 
ــي  ــاد ف ــص الح ــض النق ــة تعوي ــط بكيفي ــة ترتب ــة حقيقي معضل
الوظائــف المتــاح للبشــر القيــام بهــا، كمــا ســيضطر القائمــون 
ــدة ُتنظــم  ــن جدي ــى وضــع تشــريعات وقواني ــى التشــريع إل عل
بيــن الطرفيــن. وســتكون هنــاك تخوفــات جديــدة  العاقــة 
حــول ســلوك الــذكاء االصطناعــي، وإمكانيــة جنوحــه إلــى 
ارتــكاب الجرائــم – علــى غــرار البشــر – وتبعــات ذلــك علــى 

المجتمعــات البشــرية. 

وإنتــاج  العلمــي  بالبحــث  جوهريــة  تحــوالت  حــدوث   -3
المعرفــة: يواجــه األكاديميــون العديــد مــن التحديــات التــي 
ــد  ــه. وق ــم لانصــراف عــن مجــال البحــث العلمــي برمت تدفعه
ــي،  ــردود المال ــف الم ــي ضع ــات ف ــذه التحدي ــرز ه ــت أب تمثل
وتصاعــد المنافســة، وطــول الفتــرة الزمنيــة الازمــة للخــروج 

ــة.  ــع المعرف ــل مجتم ــن قب ــره م ــم تقدي ــي يت ــج أكاديم بمنت

ومــن المتوقــع إنهــاء اإلنتــاج المعرفــي للــذكاء االصطناعــي 
اتجــاه األفــراد إلــى العمــل فــي مجــال البحــث العلمــي، مــا 
دامــوا ال يمتلكــون قــدرات خارقــة تؤهلهــم إلضافــة المزيــد مــن 
القــدرات والتحديثــات للــذكاء االصطناعــي. ويبــدو أن المعضلــة 
ذاتهــا ســتواجه العامليــن فــي مجــال البرمجــة مــع دخــول اآللــة 
ــد مــن  ــا بالفعــل بالعدي ــه، وقيامه هــذا المجــال مــن أوســع أبواب

واجبــات البرمجــة التقليديــة. 

ويتمثــل األمــر األخطــر فــي تأثيــر هيمنــة اآللــة علــى ســوق 
ــم؛ فجــزء  ــم والتعل ــى العل ــراد عل ــال األف ــى مــدى إقب العمــل عل
كبيــر مــن التحــاق األفــراد بالمســار التعليمــي يرتبــط برغبتهــم 



5

13 ديسمبر 2022

فــي االنضمــام إلــى ســوق العمــل بنهايــة هــذا المســار، أو إلنتــاج 
ــة  ــاء الحاج ــة انتف ــي حال ــرية. وف ــع البش ــن وض ــن م ــا ُيحس م
لقيــام البشــر باألعمــال المختلفــة، أو المشــاركة فــي عمليــة تراكم 
ــدى قطــاع عريــض مــن  ــم ل ــى التعلي ــإن الحاجــة إل ــة، ف المعرف
ــى مصــادر  ــك إل ــن ذل ــدالً م ــات ب ــم االلتف ــراد ســتنتفي، ليت األف
الدخــل الجديــدة والســريعة، التــي ترعاهــا أيضــاً الشــركات 
التكنولوجيــة المتقدمــة والمشــغلة لوســائل التواصــل االجتماعــي.

4- خــروج شــركات تكنولوجيــة كبــرى مــن معادلــة التنافــس: 
ــذا  ــن ه ــرين م ــى رأس الخاس ــتكون عل ــل” س ــدو أن “جوج يب
التطــور التكنولوجــي الهــام الــذي قدمــه روبــوت الدردشــة 
“ChatGPT”؛ فقــد نجحــت األداة فــي تقديــم أغلــب الوظائــف 
التــي يقــوم بهــا عمــاق البحــث عبــر اإلنترنــت، ولكــن بصــورة 
ــد مــن  ــاب أمــام العدي أكثــر شــمولية ودقــة، وهــو مــا يفتــح الب
التكهنــات حــول مصيــر الشــركة األبــرز فــي تاريــخ اإلنترنــت 
حتــى اآلن؛ فإمــا أن تســتمر فــي المنافســة بهــذا المضمــار 
عــن طريــق كشــف النقــاب عــن المزيــد مــن الخصائــص التــي 
تضاهــي فــي قوتهــا “ChatGPT”، أو أن تكتفــي الشــركة 

ــي.  ــا التكنولوجــي الحال بعطائه

 إشكاليات معقدة 

المجــال  فــي  والعامليــن  الباحثيــن  مــن  مجموعــة  قــام   
التكنولوجــي بقيــادة الفيلســوف البريطانــي “وليام ماكاســكيل” 
ــل اســم “80000  ــام 2011 بتأســيس مؤسســة تحم ــي ع ف
ســاعة”، لحــث العامليــن فــي المجــاالت المختلفــة علــى العطاء 
والعمــل المجتمعــي. ويأتــي علــى قمــة أهــداف هــذه المؤسســة 
العمــل علــى محاربــة النتائــج الســلبية المترتبــة علــى تطويــر 

ــذكاء االصطناعــي.  قــدرات ال

ــن مجموعــة مــن  ــر هــذه المؤسســة واحــدة مــن بي وتعتب
ــع  ــى أرض الواق ــة عل ــة والعلمي ــركات الفكري ــات والح التكت
التــي تعــارض التطويــر غيــر المــدروس لتقنيــات الــذكاء 
االصطناعــي، باعتبــار أنهــا تهــدف بصــورة أساســية إلــى 
تحقيــق قــدر كبيــر مــن األربــاح بــدون وجــود مرجعيــة أخاقية 

ــلوكها.  ــة لس حاكم

ومــن التحديــات األخاقيــة التــي تواجههــا البشــرية بفعــل 
التطــور الكبيــر فــي تقنيــات الــذكاء االصطناعــي علــى غــرار 

برنامــج “ChatGPT” مــا يلــي: 
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مالمح وتحديات الثورة القادمة في تطبيقات الذكاء االصطناعي

ــي:  ــذكاء االصطناع ــات ال ــى خدم ــمالية عل ــة الرأس 1- هيمن
ــان،  ــوق اإلنس ــة عــن حق ــاط الغربي ــن األوس ــر م تتحــدث الكثي
وضــرورة تمتــع جميــع األفــراد بالحقــوق ذاتهــا علــى قــدر مــن 
المســاواة، إال أن تكنولوجيا الذكاء االصطناعي ســُتعمق الفروق 
ــا  ــذه التكنولوجي ــر ه ــى تطوي ــن عل ــة، خاصــًة أن القائمي الطبقي
ــد  ــة. وق ــروات خيالي ــن ث ــى تكوي ــية إل ــورة أساس ــون بص يهدف
 ”OPENAI“ ــذي لشــركة أشــار “ســام ألتمــان” الرئيــس التنفي
المطــورة ألداة “ChatGPT”، إلــى أن شــركته فــي النهايــة 

ــى التربــح المالــي مــن هــذه الخدمــة. ســتضطر إل

ــي تصريحــات “ألتمــان” فــي هــذا الصــدد بصــورة أو  وتعن
ــن يكــون متاحــاً  ــا ل ــى هــذه التكنولوجي بأخــرى أن الوصــول إل
للجماهيــر العريضــة، مــع إمكانيــة فــرض اشــتراك دوري 
لاســتفادة منــه. وســيعزز هــذا األمــر بــدوره من الفــروق الطبقية 
فــي المجتمعــات؛ فأصحــاب المــال والســطوة كالعــادة ســيتمكنون 
مــن الوصــول إلــى أحــدث االكتشــافات اإلنســانية، بينمــا ســُيحرم 
ــي ســتكلف أغلبيتهــم  ــا الت قطــاع عريــض مــن هــذه التكنولوجي

أيضــاً وظائفهــم التــي يتربحــون ويقتاتــون منهــا. 

2- تعميــق الفجــوة فــي جغرافيــا االتصــال باإلنترنــت فــي 
ــهده  ــذي تش ــر ال ــاهمة التطــور الكبي ــع مس ــن المتوق ــم: م العال
تقنيــات الــذكاء االصطناعــي فــي تعميــق الفجــوة فــي جغرافيــا 
االتصــال باإلنترنــت؛ حيــث يــرى البعــض أن هــذا التقــدم رغــم 

اإليجابيــات الناتجــة عنــه، فإنــه يســتهدف إبقــاء دول الجنــوب 
بعيــداً عــن الوصــول إلــى التكنولوجيــا المتقدمة، ليكونــوا أواخر 
المنتفعيــن مــن هــذه التطبيقــات الحديثــة والمتطــورة، وهــو مــا 
ــوب. وتســتند هــذه  ــن الشــمال والجن يضاعــف الفجــوة فيمــا بي
الفئــة لدعــم وجهــة نظرهــا إلــى حقيقــة أن العالــم بــه ســرعتان 
لإلنترنــت: ســرعة فائقــة تتمتــع بهــا الــدول المتقدمــة، وســرعة 

محــدودة فــي دول العالــم النامــي.

3- صعوبــة الوصــول إلــى الحقائق نتيجــة “التزييف العميق”:  
ــي  ــاب ف ــن الكت ــدد م ــارع ع ــام، س ــرة لاهتم ــة مثي ــي تجرب ف
المجــات والصحــف العالميــة علــى شــاكلة “نيويــورك تايمــز” 
و”فايننشــال تايمــز” إلــى االســتعانة بــأداة “ChatGPT” لكتابــة 
مقاالتهــم التــي تتنــاول الثــورة التكنولوجية التي أحدثهــا التطبيق. 
وبينمــا لــم يتــم الكشــف عــن ذلــك إال فــي نهايــة المقــال، يبقــى 
ــي  ــه البشــر ف ــيعيش في ــذي س ــم ال ــة العال ــاؤل حــول طبيع التس
حالــة وصــول الــذكاء االصطناعــي إلــى مراحــل أكثــر تقدمــاً.

 ”Deep Fake فمع وجود تقنيات من قبيل الـ”التزييف العميق
أصبــح مــن الســهل تركيــب أصــوات وصناعــة فيديوهــات غيــر 
 ”ChatGPT“ حقيقيــة ألشــخاص حقيقييــن، واآلن تأتــي أداة
لتحاكــي اإلنتــاج الفكــري والمعرفــي ألمهــر الكتــاب والمحلليــن 

والمبرمجين. 
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شــركة استشــارات عامــة، متعــددة المهــام، تــم تأسيســها فــي 20 ينايــر 2021، بأبــو ظبــي، دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، تهــدف للتفاعــل مــع 
أنشــطة المجــال العــام فــي أقاليــم العالــم، ودعــم عمليــة تشــكيل السياســات وصنــع القــرار فــي المؤسســات العامــة والخاصــة، وتوســيع التعــاون 
العلمــي واألكاديمــي مــع مراكــز التفكيــر وشــركات االستشــارات. وتشــمل الشــركة مجلســًا للمستشــارين ومجلــس اإلدارة الــذي يشــرف علــى 

مؤسســات متعــددة تتضمــن مركــزًا للدراســات، وإدارة للمشــروعات، ومعهــدًا للتدريــب المتقــدم، ومكاتــب للتمثيــل الخارجــي.

إنترريجونال للتحليالت االستراتيجية

اإلمارات العربية المتحدة، أبوظبي, المنطقة اإلعالمية، 2454، المبنى 6

ص.ب. أبوظبي، 769640

+97126666937 

www.interregional.com

ــاج  ــن إنت ــة بي ــى التفرق ــدرة عل ــراد الق ــاك األف ــدم امت ــع ع وم
الــذكاء االصطناعــي وبيــن اإلنتــاج البشــري األصيــل، تصبــح 
الحقيقــة والزيــف مفهوميــن يمكــن اختزالهمــا فــي مفهــوم واحــد؛ 
حيــث ســتتأثر الحقيقــة ســلباً في عالــم تتزايــد فيه درجــة االعتماد 

علــى اآللــة. 

4- تقديــم معلومــات مغلوطــة واالنحيــاز للمنظــورات الغربيــة: 
يعتبــر هــذا البرنامــج فــي طــور البدايــة ومرحلــة التجربــة. ومن 
ــل  ــد التعام ــار عن ــي االعتب ــا ف ــن أخذه ــي يتعي ــكاليات الت اإلش
مــع أداة “ChatGPT” أن احتماليــة تقديمهــا معلومــات غيــر 
صحيحــة واردة. وعلــى ســبيل المثــال ال الحصــر، كشــف 
بعــض األمريكييــن عــن تلقيهــم إجابــات مغلوطــة مــن البرنامــج 

عــن الشــأن الداخلــي األمريكــي. 

ــدم البرنامــج نصائــح ضــارة أو  ــوارد أن يق كمــا أن مــن ال
محتــوى منحــازاً؛ حيــث يقــدم إجابــات تعبــر عــن وجهــة النظــر 
الغربيــة، وهــو مــا يعنــي هيمنــة منظومــة القيــم الغربيــة علــى 

البرنامــج كمــا هــو حــال باقــي تقنيــات الــذكاء االصطناعــي.

ــث  ــة البح ــد أصال ــام 2021 وتهدي ــد ع ــدود بع 5- إدراك مح
العلمــي: لــدى البرنامــج إدراك محــدود بعــد عــام 2021، بمــا 
ــم  ــي شــهدها العال ــه بالتطــورات واألحــداث الت ــي أن إلمام يعن
ــم  ــه ل ــج عن ــا ينت ــكل م ــة؛ ف ــف للغاي ــخ ضعي ــذا التاري ــد ه بع
يتطــور ولــم يكتمــل بعــد. ومــن الــوارد علــى ســبيل المثــال أن 
يقــدم هــذا البرنامــج نصائــح طبيــة مدمــرة؛ ألنــه غيــر طبيــب، 
ــردة  ــة ومج ــه عام ــة، خاصــًة أن إجابات ــرة الطبي ــر للخب ويفتق
ويمكــن أن يبتعــد عــن المعرفــة المتخصصــة فــي الموضوعــات 
التــي ال يلــم بهــا. وُيمكــن أن ُيســتخدم بطــرق قــد تخلــق تحديــات 
ــم، كأن يســتخدمه الطــاب  وإشــكاليات للبحــث العلمــي والتعلي

إلعــداد األبحــاث التــي ُتطلــب منهــم.

تحول مفصلي 

 وختامــاً، يمكــن القــول إن أداة “ChatGPT” تمثــل نقطــة 
تحــول هامــة ومفصليــة فــي تاريــخ العاقــة بين البشــر والذكاء 
االصطناعــي، ومــن المفارقــات المرتبطــة بهــذه األداة عاقــة 
مؤسســيها برجــل األعمــال “إيلــون ماســك” الــذي يبــدو كأنــه 
فــي طريقــه إلعــادة رســم الخريطــة الجيوتكنولوجيــة العالميــة 

فــي المســتقبل القريــب. 


