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ــر »التحــول  ــح تعبي ــة، أصب ــى مــدى الســنوات الماضي ــة هــذا القــرن، وعل ــذ بداي من
اســتوعبه  المســتويات،  المختلفــة علــى جميــع  القطاعــات  فــي  يتــردد  الرقمــي« 
البعــض وتفهمــه؛ فأصــاب فــي تقديــره وقــرر المشــاركة فيــه، والبعــض اآلخــر 
ده كنــوع مــن إظهــار التحضــر ومواكبــة التطــور الــذي يحــدث فــي العالــم، وعلــى  ردَّ
مســتوى الحكومــات ومجــاالت األعمــال والصناعــة ُرِصــدت الميزانيــات، واعتُِمــدت 
االســتثمارات؛ حيــث أصبــح حقيقــة واقعــة ال بــدَّ للجميــع التعامــل معهــا، فلــن يكــون 

ــل لهــا. ــار آخــر أو بدي ــاك َخي هن

وقــد بــدأت »الرقمنــة« فــي الظهــور فــي أواخــر القــرن الماضــي، وتزامــن ذلــك مــع 
بدايــات انتشــار أجهــزة الكمبيوتــر واســتخدام اإلنترنــت.

ــا  ــة وتقنياته ــة الذكي ــات المحمول ــزة التليفون ــإن تطــور أجه ــب اآلخــر، ف ــى الجان عل
ى إلــى تســارع الطلــب علــى الرقمنــة تســارًعا ملحوًظــا، وانعكــس ذلــك  وتطبيقاتهــا، أدَّ
فــوًرا علــى مجــاالت األعمــال والصناعــة والخدمــات؛ مّمــا أدى إلــى تزايــد الحاجــة 

إلــى التحــول الرقمــي.

دعونــا أولًا نَُعــرِّف مــاذا يعنــي هــذا التعبيــر، فـــ »التحــول الرقمــي« هــو اعتمــاد 
ــي  ــة المنتجــات أو الخدمــات الت ــة لرقمن واســتخدام األدوات والوســائل التكنولوجي
تقدمهــا القطاعــات المختلفــة، ويتــم ذلــك بتحويــل البيانــات الخاصــة بهــا إلــى هيئــة 
رقميــة )صفــر/1(، وبالتالــي يمكــن التعامــل معهــا إلكترونّيًــا باســتخدام الحواســيب، 
ســواء بالتصنيــف أم بالتخزيــن، ثــم اســتدعائها وتبادلهــا واســتنباط المعلومــات 
المفيــدة منهــا بهــدف زيــادة قيمتهــا وســهولة تســويقها، وبالتالــي تحســين الخدمــات 
والمنافســة وخلــق الفــرص. واتفــق الجميــع علــى أن ركائــز التحــول الرقمــي الثــاث 
هــذا  فــي  بهمــا  المرتبطــة  والعمليــات  والتكنولوجيــا،  البشــري،  العنصــر  هــي: 

الخصــوص.

اتجاهات التحول الرقمي 2023

ســــالــــم ــد  ــ ــمـ ــ ــــحـ مـ د. 

وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات األسبق
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ــا عــن تحديــات التحــول الرقمــي، فقــد وجــد تقريــر »Gartner« لعــام 2020 أنــه  أمَّ
فــي حيــن أن 91٪ مــن المؤسســات تشــارك فــي شــكل مــن أشــكال التحــول الرقمــي 
ــة، فــإن 40٪ فقــط  ــل أولوي ــة تمث ــون إن الرقمن ــار قــادة األعمــال يقول و87٪ مــن كب
مــن المؤسســات قــد اعتمــدت المبــادرات الرقميــة علــى نطــاق واســع. كمــا وجــدت 
مجموعــة »إيفرســت« أن 78٪ مــن الشــركات تفشــل فــي مبــادرات التحــول الرقمــي 
الخاصــة بهــا. ومــع ذلــك توافقــت جميــع تنبــؤات التحــول الرقمــي علــى شــيء واحــد، 
وهــو أن الرقمنــة تخلــق فرًصــا أكثــر مــن أيِّ وقــت مضــى، ولكنهــا فــي الوقــت ذاتــه 

تتطلــب عقليــة جديــدة واســتعداًدا الحتضــان التغييــر. 

وســوف نتعــرض فــي هــذا المقــال لخمســة اتجاهــات للتحــول الرقمــي، نعتبرهــا هــي 
األهــم فــي عــام 2023، باإلضافــة إلــى ارتبــاط بعضهــا ببعــض، وهــذه االتجاهــات 
علــى التوالــي هــي: التركيــز علــى البيانــات أولًا، ثــم مراكــز البيانــات والحوســبة 
البيانــات ويتعامــل  الــذي ســوف يســتقبل هــذه  المــكان  ثانًيــا؛ كونهــا  الســحابية 
ــات، واتجــاه  ــي ســوف توفــر وســائل المــرور لهــذه البيان ــة الت ــة التحتي ــا، والبني معه
ــل  ــن تطــور التعام ــر اســتفادة م ــة األكث ــاره التقني ــا؛ باعتب ــذكاء االصطناعــي رابًع ال
مــع البيانــات، ثــم أخيــًرا عــرض نمــوذج ألحــدث -وفــي رأيــي أخطــر- تطبيــق لهــذا 

ــة. ــا العصبي ــات التكنولوجي ــي وهــو تطبيق التحــول الرقم

أهم اتجاهات التحول الرقمي في 2023

1. التركيز على البيانات:
ــات هــي »الســلعة«  ــادة انتشــار وســائل التواصــل االجتماعــي أصبحــت البيان مــع زي
األهــم واألكثــر قيمــة للشــركات العماقــة، وبالــذات شــركات تكنولوجيــا المعلومــات 
مثــل »فيســبوك، وجوجــل، وتويتــر«. ونســتدل علــى ذلــك بمــا جــاء فــي تقريــر لشــركة 
»Statista« األلمانيــة المتخصصــة فــي أبحــاث الســوق والمســتهلكين، والــذي أفــاد 
ى رقــم ملياريــن وثاثمائــة مليــون مســتخدم،  أن عــدد مســتخدمي »فيســبوك« تعــدَّ
المليــار  ونصــف  المليــار  نحــو  و»إنســتجرام«  مســتخدم،  مليــاري  و«الواتســاب« 
مســتخدم )هــذه التطبيقــات الثاثــة الســابقة يملكهــا شــخص واحــد فقــط وهــو 

ــرج« مؤســس فيســبوك(. »مــارك زوكربي

وفي تقرير آخر صدر من الشركة نفسها في منتصف شهر يونيو 2022 أفاد أن عدد 
مستخدمي وسائل التواصل االجتماعي عام 2021 تعدى 4 مليارات و260 مليون 
مستخدم، مثَّلوا )54٪( من عدد سكان العالم، ولكن المعلومة األهم أن هذه الشركة 
وسائل  مستخدمي  عدد  يصبح  سوف   2027 عام  بحلول  أنه  تتوقع  المتخصصة 
التواصل االجتماعي نحو 6 مليارات مستخدم، يمثلون )72٪( من عدد سكان العالم، 

بما يعني: أن عدد المستخدمين سوف يزداد بمقدار الثلث في 6 سنوات فقط!

ـــع بحلـــول  مـــن المتوقَّ
يصبـــح  أن   2027 عـــام 
وســـائل  مســـتخدمي  عـــدد 
االجتماعـــي  التواصـــل 
نحـــو 6 مليـــارات مســـتخدم، 
عـــدد  مـــن   )%72( يمثلـــون 
ســـكان العالـــم، بمـــا يعنـــي: 
المســـتخدمين  عـــدد  أن 
ســـوف يـــزداد بمقـــدار الثلـــث 

فـــي 6 ســـنوات فقـــط!  
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ــة  ــات الوســائل االجتماعي ــادة عــدد مســتخدمي تطبيق ــة زي ــى أهمي ــف عل وال نختل
للشــركات العماقــة مــن حيــث تأثيرهــا اإليجابــي علــى قيمتها التســويقية والســوقية، 
ــادة فــي حجــم  ــلًا هــو الزي ــه هــذه الشــركات فع ــا ومــا تســعى إلي إلَّا أن األهــم حالًيّ
ــا  ــا تجارًيّ ــا مــن هــؤالء المســتخدمين لاســتفادة منه ــي تتحصــل عليه ــات الت البيان
واجتماعًيّــا وحتــى سياســًيّا. فتطبيقــات التواصــل االجتماعــي تتحصــل علــى كميــات 
كبيرة من البيانات من مســتخدميها، ويكفي أن نعلم أن تطبيق »الواتســاب« يتحصل 
مــن أي مســتخدم علــى عــدد مــن البيانــات والمعلومــات قــد يصــل حتــى 16 معلومــة، 
مثــل: كــود تعريــف الجهــاز، وهويــة المســتخدم، وبيانــات الدعايــة، وتاريــخ تعامــات 
الشــراء، والموقــع، ورقــم الهاتــف، والبريــد اإللكترونــي، وقائمــة المســجلين علــى 
التليفــون، ومعلومــات عــن المدفوعــات. وقــد يتحصــل تطبيــق »فســبوك ماســينجر« 
علــى بيانــات تصــل حتــى 39 بياًنــا أو معلومــة، مثــل: االســم، وُهويــة الجهــاز، وُهويــة 
المســتخدم، وتاريــخ تعامــات الشــراء، وأي معلومــات ماليــة أخــرى، باإلضافــة إلــى 
ــون،  ــى التليف ــة المســجلين عل ــي، وقائم ــد اإللكترون ــف، والبري ــم الهات ــوان، ورق العن

ومعلومــات عــن المدفوعــات، والصــور والفيديوهــات.

وعطًفــا علــى مــا ســبق، فليــس مــن المســتغرب أن نعلــم أن شــركة »Meta« أو 
»فيســبوك ســابًقا« لديهــا 18 مركــًزا عماًقــا لحفــظ البيانــات بمســاحات علــى 
األرض تتجــاوز الـــ 40 مليــون قــدم مربــع، واســتثمارات ماليــة تتعــدى الـــ 20 مليــار 

دوالر.

ــا ســبق يتضــح أن التعامــل مــع بيانــات وســائل التواصــل االجتماعــي مــن حيــث  وممَّ
تجميــع الكميــات الهائلــة منهــا وتصنيفهــا وتخزينها، ثم تحليلها باســتخدام األســاليب 
ــم أنمــاط  ــك، هــو األســاس لفه ــات المخصصــة لذل ــة واألنظمــة والخوارزمي العلمي
ــات  ــل هــذه البيان ــج تحلي ــم االســتفادة مــن نتائ ــع أفكارهــم، ث المســتخدمين وتجمي
فــي العديــد مــن االتجاهــات، مثــل: حمــات التســويق الرقميــة فــي مجــال األعمــال، 
ودعــم مرشــحين بعينهــم فــي االنتخابــات بمختلــف مســتوياتها، وصــولًا إلــى التنبــؤ 

باألحــداث المســتقبلية فــي مجــال الحوكمــة واإلدارة. 

ــا  ــات مــن حيــث التعامــل معه ــى البيان ــز عل ــأن التركي ونخلُــص فــي هــذا االتجــاه، ب
واالســتفادة منهــا، ســيكون هــو أحــد االتجاهــات الرئيســة فــي العــام القــادم لمجــال 

التحــول الرقمــي مــن حيــث االهتمــام بهــا وزيــادة اســتثماراتها. 

2. مراكز البيانات والحوسبة السحابية:
تعتمــد معظــم المؤسســات بشــكل كبيــر علــى البيانــات إلدارة عملياتهــا اليوميــة، 
بغــض النظــر عــن الصناعــة، أو مجــال األعمــال، أو حتــى طبيعــة البيانــات التــي يتــم 
ــى مجموعــة واســعة مــن التطبيقــات  ــوي عل ــات يمكــن أن تحت ــا. هــذه البيان تداوله

مـع  التعامـل 
التواصـل  وسـائل  بيانـات 
حيـث  مـن  االجتماعـي 
الهائلـة  الكميـات  تجميـع 
منها وتصنيفها وتخزينها، 
باسـتخدام  تحليلهـا  ثـم 
العلميـة  األسـاليب 
والخوارزميـات  واألنظمـة 
هـو  لذلـك،  المخصصـة 
أنمـاط  لفهـم  األسـاس 
وتجميـع  المسـتخدمين 
االسـتفادة  ثـم  أفكارهـم، 
هـذه  تحليـل  نتائـج  مـن 
مـن  العديـد  فـي  البيانـات 

االتجاهـات.  
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التــي تســاعد فــي اتخــاذ قــرارات العمــل، وتحديــد األنمــاط والنماذج بغرض تحســين 
الخدمــات المقدمــة. وارتباًطــا باالتجــاه الســابق بــأن البيانــات ســوف تحصــل علــى 
ــات  ــز البيان ــع أن يكــون إنشــاء مراك اهتمــام ملحــوظ فــي عــام 2023، فمــن المتوقَّ
ــا؛  ــز عليه ــم التركي ــي ســوف يت ــز الحوســبة الســحابية ضمــن االتجاهــات الت ومراك

الرتباطهــا الوثيــق بالبيانــات نفســها.

وتتمحــور فكــرة مراكــز البيانــات أو الحوســبة الســحابية حــول مفهــوم »التعهيــد« 
الــذي يعنــي: »نقــل أعبــاء أعمــال الحوســبة المعقــدة -مــن تــداول البيانــات وتصنيفها 
وتخزينهــا، وإجــراء العمليــات الحســابية- خــارج أماكــن العمــل، وإســنادها لجهــة أو 

كيــان متخصــص«.

يوفــر  افتراضّيًــا«  »ِمرفًقــا  اعتبارهــا  يمكــن  بأنــه  الســحابية  الحوســبة  وتتميــز 
الخدمــات الحوســبية للشــركات أو األفــراد وتشــغيلها بكفــاءة، وتتوقــف تكلفــة هــذه 
ــا مثــل التعامــل مــع مرفقــي:  الخدمــات علــى نوعيــة الخدمــة ومــدة تشــغيلها، تماًم
ــى  ــاج إل ــة التوســع فــي الحوســبة الســحابية تحت ــأن قابلي ــا ب ــاء والمــاء. علًم الكهرب

ــات. ــز البيان ــل مــن االســتثمار عــن مراك ــدر أق ق

ومــع انتشــار مفهــوم وتقنيــات التحــول الرقمــي، وزيــادة كميــات البيانــات الُمنْتَجــة، 
باإلضافــة إلــى تطــور تطبيقــات الــذكاء االصطناعــي والتوســع فــي اســتخداماته فــي 
معظــم القطاعــات ومجــاالت العمــل، فــإن حجــم البيانــات المتداولــة أصبــح يتزايــد 
بصــورة لوغاريتميــة؛ مّمــا جعــل فكــرة تعهيــد التعامــل معهــا لكيانــات متخصصــة 
ــز  ــي إنشــاء مراك ــع أن االســتثمار ف ، نتوق ــمَّ ــن ثَ ــا. وم ــا وفنّيً ــرة أفضــل اقتصادّيً فك
البيانــات والحوســبة الســحابية ســوف يكــون أحــد اتجاهــات التحــول الرقمــي فــي 

العــام القــادم.

3. الشبكات:
ــة  ــى بني ــاج إل ــا يحت ــات وتداوله ــإن التطــور فــي حجــم البيان ــى مــا ســبق، ف ــاًء عل بن
البيانــات،  مــن  الحجــم  هــذا  وتبــادل  نقــل  ــل  تحمُّ تســتطيع  لاتصــاالت  تحتيــة 
وأتحــدث عــن الجيــل الخامــس لاتصــاالت -الحالــي- الــذي أقــره االتحــاد الدولــي 
لاتصــاالت أواخــر عــام 2020، والــذي يَُعــد مناســًبا -حتــى اآلن- لتحمــل عــبء 
ــة لاتصــاالت.  ــة تحتي ــدوره كبني ــام ب ــا، والقي ــات بأنواعه ــات والمعلوم ــرور البيان م
ولكــن مّمــا ال شــك فيــه أن األبحــاث تُجــَرى حالّيًــا العتمــاد التطــور القــادم فــي مجــال 

االتصــاالت الاســلكية.

وفــي هــذا الخصــوص، نتوقــع أن الجيــل القــادم مــن االتصــاالت -الســادس- ســوف 
يكــون هــو المعيــار القياســي الجديــد ألنظمــة الهاتــف المحمــول، فهــو قيــد التطويــر 

ــز  ــرة مراكـ ــور فكـ تتمحـ
الحوســـبة  أو  البيانـــات 
مفهـــوم  حـــول  الســـحابية 
يعنـــي:  الـــذي  »التعهيـــد« 
أعمـــال  أعبـــاء  »نقـــل 
المعقـــدة  الحوســـبة 
البيانـــات  تـــداول  -مـــن 
وتخزينهـــا  وتصنيفهـــا 
العمليـــات  وإجـــراء 
أماكـــن  خـــارج  الحســـابية- 
العمـــل، وإســـنادها لجهـــة أو 

متخصـــص«.    كيـــان 
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 مـســـــــتـــقـــبــــل األمــــــــن
والتحالفات اإلقليمية

2022 - 2023 أزمات مستمرة اتجاهات تكنولوجية 2023االقتصـــاد العالمي 2023 مستقبل النظام العالمي

ــح أن  حالًيّــا وهــو الخليفــة المخطــط لــه أن يحــل محــل الجيــل الخامــس. ومــن المرجَّ
يكــون الجيــل الســادس أســرع بشــكل ملحــوظ مــن ســابقه، ومــن المحتمــل أن تكــون 

شــبكاته عبــارة عــن شــبكات خلويــة عريضــة النطــاق.

هــذا وقــد أظهــرت العديــد مــن الشــركات العماقــة مثــل: »أبــل، ونوكيــا، إريكســون، 
وهــواوي، وسامســونج« اهتماًمــا بشــبكات الجيــل الســادس، باإلضافــة إلــى معاهــد 
ــات المتحــدة،  ــل »الوالي البحــوث والحكومــات فــي البــاد والتكتــات المختلفــة، مث
واالتحــاد األوروبــي، والصيــن، والهنــد، واليابــان، وكوريــا الجنوبيــة، وســنغافورة، 

ــة المتحــدة«. واإلمــارات العربي

ــع أيًضــا أن تكــون شــبكات الجيــل الســادس أكثــر تنوًعــا مــن ســابقاتها،  ومــن المتوقَّ
ــح أن تدعــم التطبيقــات التــي تتجــاوز ســيناريوهات اســتخدام الهاتــف  ومــن المرجَّ
المحمــول الحاليــة، مثــل: الواقــع االفتراضــي، والواقــع المعــزز، وإنترنــت األشــياء، 

واالتصــاالت الفوريــة مــن أي مــكان فــي العالــم.

لُو شــبكات الهاتــف المحمــول نمــاذج أعمــال ال  ــى ُمَشــغِّ ومــن المتوّقــع أيًضــا أن يتبنَّ
 Cloud( ــة، المدعومــة بحوســبة الحافــة ــة الذكي ــل: اإلدارة اآللي ــة، مث ــة مرن مركزي
 .)Blockchain( ــوك تشــين ــات البل ــذكاء االصطناعــي، وتقني to the Edge(، وال
ومــع ذلــك، فحتــى اآلن ال يوجــد معيــار حكومــي أو غيــر حكومــي مقبــول عالمًيّــا ِلَمــا 

يمكــن اعتبــاره تقنيــة للجيــل الســادس لاتصــاالت.

4. الذكاء االصطناعي:
ــم  ــا العال ــن عنه ــي أعل ــة الت ــذكاء االصطناعــي، هــذه التقني ــا عصــر ال ــش حالّيً نعي
صيــف  فــي  »دارتمــوث«  بكليــة  عمــل  ورشــة  أثنــاء  ماكارثــي«  »جــون  األمريكــي 
ــذكاء  1956 بواليــة »نيــو هامبشــير« األمريكيــة، فكانــت هــي الحــدث التأسيســي لل
االصطناعــي واعتمــاده ألول مــرة كمجــال علمــي وبحثــي. ثــم عاصــر هــذا المجــال 
َي بـ«شــتاء الــذكاء االصطناعــي AI Winter« لوجــود ثاثــة معوقــات أساســية  مــا ُســمِّ
آنــذاك: عــدم جاهزيــة البنيــة التحتيــة لاتصــاالت، والنقــص الشــديد فــي عــدد 
خبــراء التعامــل مــع البيانــات الضخمــة، وعــدم توفــر القــدرة الحاســوبية المناســبة 
التــي تســتطيع التعامــل مــع هــذا الحجــم مــن البيانــات فــي الوقــت الــذي تكــون تكلفــة 

هــذه القــدرة فــي متنــاول مــن يعمــل فــي هــذا المجــال.

ثــم جــاء القــرن الحــادي والعشــرون ليعلــن بدايــة انفــراج األزمــة، وأصبــح كل شــيء 
جاهــًزا ليمهــد الطريــق النطــاق الــذكاء االصطناعــي. فالجيل الخامــس لاتصاالت 
ــل اآلالف مــن خبــراء البيانــات  ــل التعامــل مــع حجــم بياناتــه، كمــا تأهَّ يســتطيع تحمُّ

الضخمــة، والقــدرات الحاســوبية الكبيــرة أصبحــت فــي متنــاول الجميــع.

ـع أن تكـون  مـن المتوقَّ
السـادس  الجيـل  شـبكات 
تنوًعـا مـن سـابقاتها،  أكثـر 
تدعـم  أن  ـح  المرجَّ ومـن 
تتجـاوز  التـي  التطبيقـات 
اسـتخدام  سـيناريوهات 
المحمـول  الهاتـف 
الواقـع  مثـل:  الحاليـة، 
والواقـع  االفتراضـي، 
األشـياء،  وإنترنـت  المعـزز، 
مـن  الفوريـة  واالتصـاالت 

أي مـكان فـي العالـم.   
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وإذا نظرنــا إلــى بعــض البيانــات الخاصــة بمجــال الــذكاء االصطناعــي، ســوف نجــد 
ــار دوالر أمريكــي، فــي الوقــت الــذي  أن حجــم الســوق الحالــي يقــدر بنحــو 86 ملي
ــع أن يصــل حجــم هــذا الســوق بعــد أربــع ســنوات )2027( إلــى أكثــر مــن 400  يُتوقَّ
مليــار دوالر أمريكــي بنســبة نمــو تتعــدى 36٪. هــذه االســتثمارات تتســابق شــركات 
ــا المعلومــات العماقــة مثــل: شــركات »جوجــل، وميكروســوفت، وأوراكل،  تكنولوجي
وميتــا« األمريكيــة، و«هــواوي« الصينيــة، و«سامســونج« الكوريــة الجنوبيــة، و«إس إيــه 

بــي« األلمانيــة فــي توفيرهــا؛ اقتناًعــا منهــا بأهميــة االســتثمار فــي هــذا المجــال.

ــة محــل اإلنســان فــي  ــذكاء االصطناعــي فــي أبســط صــوره هــو أن تحــل اآلل إن ال
أداء عملــه، فاآللــة إذا أُحِســن تدريبهــا و«تعليمهــا« تســتطيع أن تــؤدي معظــم األعمــال 
التــي يقــوم بهــا اإلنســان بجــودة أكبــر، وبتكلفــة أقــل. ففــي الوقــت الــذي يحتــاج 
فيــه اإلنســان إلــى األكل والشــرب والراحــة والنــوم بجانــب باقــي مظاهــر حياتــه 
االجتماعيــة، فــإن اآللــة تســتطيع أن تعمــل 24 ســاعة فــي اليــوم وال تحتــاج إال 
 Dark« ــع المظلمــة ــه انتشــر اآلن مفهــوم المصان ــى إن ــى بعــض مــن الطاقــة، حت إل
Factories« وهــي المصانــع التــي تعمــل فيهــا اآلالت فقــط بــدون وجــود أي عناصــر 
بشــرية، وبالتالــي فهــي ليســت بحاجــة إلــى الضــوء لتأديــة عملهــا. فبعــد أن كان 
اإلنســان قبــل أربــع ســنوات يقــوم بأكثــر مــن 70٪ مــن األعمــال واآللــة تنفــذ النســبة 
ــذ اآللــة أكثــر  ــع بعــد ثــاث ســنوات فقــط مــن اآلن أن تُنفِّ الباقيــة، فإنــه مــن المتوقَّ
مــن 50٪ مــن األعمــال، وســوف يكتفــي اإلنســان بــأداء الباقــي، وال يعلــم أحــد متــى 

ســوف تقــوم اآللــة بــكل شــيء وتتــرك اإلنســان بــا عمــل.

عليــه  ســيترتب   »Machine Learning« أو  اآللــة«  »تعلــم  تقنيــات  تطــور  إن 
مخاطــر اجتماعيــة مــن قبيــل: فقــدان الوظائــف، واالســتغناء عــن العامليــن فــي 
ــا مــع  ــد تلقائًيّ ــي ســوف تتول ــك عــن المخاطــر األخــرى الت معظــم المجــاالت، ناهي
تغلغــل تقنيــات الــذكاء االصطناعــي وتطــور األبحــاث فيهــا مثــل ظاهــرة التفــرد 
»Singularity« والتــي تعنــي: اســتغناء اآللــة عــن اإلنســان، فتتصــرف مــن تلقــاء 
ــه مــن مدربهــا. ومــع ذلــك نتوقــع أن يكــون الــذكاء  لمت ــى مــا تعَّ نفســها؛ اعتمــاًدا عل
االصطناعــي وتطويــر تقنياتــه مــن أهــم اتجاهــات التحــول الرقمــي فــي العــام القــادم، 

بــل واألعــوام القادمــة وال أقــول العقــود القادمــة. 

الـذكاء  يعنـي 
أبسـط  فـي  االصطناعـي 
صـوره: أن تحـل اآللـة محـل 
عملـه،  أداء  فـي  اإلنسـان 
انتشـر  اإلطـار  هـذا  وفـي 
مفهـوم المصانـع المظلمة 
وهـي   »Dark Factories«
تعمـل  التـي  المصانـع 
بـدون  فقـط  اآلالت  فيهـا 
بشـرية،  عناصـر  أي  وجـود 
ليسـت  فهـي  وبالتالـي 
بحاجـة إلـى الضـوء لتأديـة 

عملهـا.  
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 مـســـــــتـــقـــبــــل األمــــــــن
والتحالفات اإلقليمية

2022 - 2023 أزمات مستمرة اتجاهات تكنولوجية 2023االقتصـــاد العالمي 2023 مستقبل النظام العالمي

5. التكنولوجيا العصبية:
»نيورالينك«  شركة  إنشائه  عن  ماسك«  »إيلون  األمريكي  الملياردير  إعان  منذ 
المتخصصة في مجال التقنيات العصبية عام 2016، والتي يتركز نشاطها في تطوير 
شرائح إلكترونية قابلة للزرع في المخ البشري؛ لكي تعمل كواجهات اتصال بينه 
وبين الحواسيب، والجدل ُمثَار حولها، وال يزال العاملون في هذا المجال يتساءلون 
عن الهدف الحقيقي من وراء إنشاء هذه الشركة. ثم جاء رد السيد »ماسك« وأفاد 
أن هذه التكنولوجيا يمكن أن تساعد في دراسة االضطرابات العصبية التي تصيب 
اإلنسان وعاجها، مضيًفا أن الشركة قد تمنح ذوي اإلعاقة القدرة على الحركة 
والتواصل من جديد، واستطرد بأنه في األعوام القليلة الماضية أجرت هذه الشركة 
التنظيمية  الجهات  الحيوانات، وتسعى حالّيًا للحصول على موافقة  تجاربها على 

األمريكية لبدء التجارب على البشر.

ثــم جــاء إعــان الســيد »إيلــون ماســك« األخيــر، فــي 30 نوفمبــر 2022، بالقــول إن 
ــع بــدء تجــارب زرع »شــريحة داخــل المــخ البشــري« باســتخدام جهــاز  مــن المتوقَّ
تطــوره شــركة »نيورالينــك« المتخصصــة فــي صنــع هــذه النوعيــة مــن الشــرائح فــي 

غضــون ســتة أشــهر. 

وقــال »ماســك« إن: »أول تطبيقيــن مســتهدفين فــي التجــارب علــى البشــر باســتخدام 
أدوات »نيورالينــك« ســيكونان اســتعادة البصــر، وإتاحــة الحركة لعضات األشــخاص 
العاجزيــن عــن ذلــك«. واســتطرد قائــلًا: »حتــى لــو لــم يكــن الشــخص مبصــًرا أبــًدا، 

كأن يولــد أعمــى، فنحــن نعتقــد أنــه ال يــزال باســتطاعتنا إعــادة البصــر لــه«.

وختاًما، فإن عاقة ما ســبق بالتحول الرقمي هو أن شــركة »نيورالينك« اســتخدمت 
تقنيــات الرقمنــة والقــدرة علــى التواصــل بيــن الحاســب والخايــا العصبيــة فــي 
المــخ البشــري، وذلــك باســتخدام جهــاز يشــبه »ماكينــة الخياطــة« يقــوم بــزرع خيــوط 
ا فــي المــخ البشــري، قطرهــا يتــراوح بيــن 4 و6 ميكــرون )الميكــرون جــزء  رفيعــة جــّدً
مــن ألــف مــن المليمتــر(. هــذا التواصــل أتــاح لهــذه الخيــوط اســتقبال كميــة هائلــة 
ــا يمكــن اســتنباطه مــن معلومــات،  ــات مــن المــخ البشــري، واســتنباط م مــن البيان

وتحليــل كل هــذا للوصــول إلــى طبيعــة عمــل هــذه الخايــا بــكل دقــة، هــذا أولًا.

ومــن المنطقــي أن تكــون الخطــوة التاليــة هــي محاولــة توجيــه عمــل هــذه الخايــا 
بدعــوى معالجــة التالــف منهــا، وتعويــض عملهــا عــن طريــق الشــرائح أو »الخيــوط 

اإللكترونيــة« التــي تــم زرعهــا.

ثَمَّ  ومن  وتوجيهه،  البشري  العقل  على  السيطرة  واألخطر-  األهم  -وهو  ثالًثا  ثم 
التحكم في حياة اإلنسان بأكملها.

أعلـن »إيلـون ماسـك«، 
أنـه   2022 نوفمبـر   30 فـي 
تجـارب  بـدء  ـع  المتوقَّ مـن 
المـخ  داخـل  »شـريحة  زرع 
البشـري« باسـتخدام جهـاز 
»نيورالينـك«  شـركة  تطـوره 
صنـع  فـي  المتخصصـة 
هـذه النوعيـة مـن الشـرائح 

في غضون ستة أشهر.  
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