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رغم المخاوف التي يثيرها التطور التكنولوجي، خصوصًا أنظمة الذكاء االصطناعي، فإَنّ لألخيرة استخدامات مبّشرة جدًا في 
العالجات الطبية والحّد من أزمة المناخ

هوامش

محمود الرحبي

حـــقـــق املــســلــســل الــــكــــوري »لـــعـــبـــة الـــحـــبـــار« نــســبــة 
تأليف  مــن  وهــو  »نتفلكس«،  فــي  مــشــاهــدات كبيرة 
ــه.  ــراجـ ــكـــوري الــجــنــوبــي هـــوانـــغ دونــــغ هــيــوك وإخـ الـ
التسع  الحلقات  ذي  املسلسل  سيناريو  أّن  الغريب 
، لــم يجد لــه جهة 

ً
ظــل فــي أدراج املــؤلــف زمنًا طــويــا

تدعمه، وحني تبنت إنتاجه »نتفليكس« بلغت تكلفته 
15 مليونًا ونصف مليون دوالر، بينما حقق أرباحًا 
ر بـ850 مليون دوالر. وكان الدور  )حتى تاريخه( تقدَّ
املتقن الذي أّداه املمثل سونغ لي هون إضافة كبيرة 
إلى نجاح املسلسل، ملا يتمتع به من مزج بني حّس 
في  دور  الصادق  لطبعه  كان  وقد  والفكاهة،  البراءة 
الذي  الشائق  املسلسل  على  إنسانية  أبعاد  إضفاء 
يعتمد لعبة املــوت. تقوم اللعبة، طــوال تسع حلقات، 
عــلــى قــتــل املـــهـــزوم، حــني يــتــقــدم أربــعــمــائــة متسابق 

للدخول في اللعبة القاتلة. 
يبدأ املسلسل بتتبع حياة شخصيات يجعل منها 
نماذج لاعبني الذين تدفعهم الحاجة املالية، وهروبًا 
اجتماعية  ملحة  وتحت حاجات  البنوك،  تهديد  من 

منظمة سّرية  لــدعــوات  أن يستجيبوا  إلــى  ونفسية، 
ن من الوصول إليهم، نظرًا إلى سجل حاجاتهم 

ّ
تتمك

املالية القاهرة، فتوزع بطاقات عليهم، لرقم ال يمكن 
االتصال به إال مرة واحدة. وحني يقبلون باملشاركة، 
ُيــفــاجــأون  ثــم  اللعبة،  هــذه  بطبيعة  علمهم  عــدم  مــع 
بأنهم أمــام سلسلة من األلعاب تنتهي األولــى بقتل 
كانوا  إن  االختيار  منهم  ُيطلب  ذلــك،  بعد  نصفهم. 
اللعب أو ينسحبون، إذ يكون في  سيستمرون في 
مليون  أربــعــون  قيمته  ما  النهاية  في  الفائز  انتظار 
اللعبة.  فــقــرات  إكــمــال جميع  مــن  ــن 

ّ
تــمــك إن  دوالر، 

يــــرون أن نصفهم قد  يــفــضــلــون االنــســحــاب، حــني 
ماتوا. لكّن دورة إعادتهم إلى اللعبة تبدأ من طريق 
توزيع أرقام الهواتف لهم، وأمام الحاجة امللّحة للمال 
اإلثـــارة في  املــغــامــرة، فتستمر  يستجيبون إلكــمــال 
للرأسمالية  ــة  إدانـ عمقه،  فــي  يمثل،  الـــذي  املسلسل 
املتوحشة التي تجعل من أرواح البشر مادة للتسلية. 
مجموعة  املسلسل  من  األخيرة  الحلقة  في  وتظهر 
العالم، ومن جنسيات مختلفة، يضعون  أثرياء  من 
ــد كـــانـــوا يــتــابــعــون  أقــنــعــة حـــيـــوانـــات مــتــوحــشــة، وقــ
القاتلة. كانت هذه  البداية، لعبة املوت  بحماسة، منذ 

الوحشية التي تستغل الحاجة امللحة للمال مصدر 
تسلية لــهــؤالء األثــريــاء، وكــانــت رؤيـــة الــصــراع على 
البقاء والفوز تــزداد حماستها من لعبٍة إلى أخرى، 
حتى نصل إلى الحلقة التاسعة )األخيرة(، حيث ال 
 شخص واحــد، هو بطل املسلسل، 

ّ
يخرج ساملًا إال

سونغ لي هــون، الــذي حني خــرج وجــد أمــه ميتة في 
ه شهد قتل حوالى أربعمائة شخص، لم 

ّ
البيت. وألن

يتأثر ملوت أمه. وهنا نقف أمام أحد أبعاد املسلسل 
ودالالتـــه، حني نــرى كذلك أّن املــال الــذي جناه البطل 

كان مصدر تعاسته، حني لم يستطع أن يلمس منه 
شيئًا عمومًا، بسبب قوة تأنيب الضمير، حني شعر 
بأّن هذا املال لم يكن له أن يحصل عليه لو لم يُدس 

مئات الجثث.
العصابة،  أّن  عميقًا،  بعدًا  حملت  التي  املشاهد  من 
مــع انــتــهــاء الــلــعــبــة، تــتــرك الــبــطــل الــفــائــز فــي الــشــارع 
تحت املطر، بعد تخديره كي ال يرى الطريق. وحني 
يستيقظ في الظام يكتشف أّن املبلغ الضخم وضع 
في فمه في هيئة بطاقة سحب. وبعد عام من تأنيب 
إلى  مسافرًا  ويتقّدم  حياته،  تغيير  يقّرر  الضمير، 
 بائسًا لديه 

ً
ابنته في أميركا. وفي الطريق، يجد رجا

تلك البطاقة نفسها التي فيها رقم االتصال بعصابة 
املوت، أصحاب لعبة الحّبار؛ فيأخذ منه البطاقة بعد 
صــــراع، ويــتــصــل بالعصابة مــقــّررًا االنــضــمــام إلــى 
لعبتهم مرة أخرى، ربما بغرض االنتقام منهم، وهو 
ما جعله املخرج أفقًا النتظار املشاهد، ربما ملوسم 
آخر من هذا املسلسل الــذي حقق نسبة مشاهدات 
»نتفليكس«  فــي  يشتركون  كثيرين  جعل  كــبــيــرة، 
للمرة األولى، بدافع وحماسة، ملشاهدة تفاصيل هذه 

اللعبة الخطرة.

في دالالت »لعبة الحبار«

وأخيرًا

تقوم لعبة المسلسل 
الكوري على قتل المهزوم، 
مع تقدم أربعمائة متسابق 

للدخول في لعبة قاتلة
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الذكاء االصطناعي
أنظمة ضرورية متعددة المجاالت

ــا الـــــــذكـــــــاء  ــ ــيـ ــ ــوجـ ــ ــولـ ــ ــنـ ــ ــكـ ــ ــل تـ ــ ــمـ ــ ــحـ ــ تـ
ر 

ّ
إمكانات هائلة تبش االصطناعي 

ــــال بــقــدر مــا تثير  بالكثير مــن اآلمـ
مــخــاوف. وقــد دعــت جهات فاعلة فــي مجال 
التكنولوجيا خالل قمة »ويــب ساميت« في 
ــادة مــن هذه  لشبونة هــذا األســبــوع إلــى اإلفــ
فــي مجاالت  التي ستصبح ضــروريــة  األداة 
الصحة والبيئة والعمل. عندما علم نجم كرة 
الــدولــي السابق،  الــحــارس  الــقــدم اإلسبانية، 
إيــكــر كـــاســـيـــاس، بـــوجـــود شــركــة »إيـــدوفـــن« 
املطّبق  الــذكــاء االصطناعي  املتخصصة في 
عـــلـــى طــــب الـــقـــلـــب، بـــعـــد أســـابـــيـــع قــلــيــلــة من 
 2019 مايو/أيار  في  التدريب  أثناء  تعرضه 
ملسيرته  ــّد  حـ بــوضــع  تسببت  قلبية  لــنــوبــة 
فــجــأة، لــم يــتــردد فــي االستثمار فــي الشركة 
الطبية الناشئة، وأصبح سفيرها الرئيسي. 
 قــائــد ريــــال مــدريــد 

ّ
ــارة إلـــى أن ــ وتـــجـــدر اإلشــ

الــســابــق، لــعــب 1052 مـــبـــاراة عــلــى املــســتــوى 
االحترافي، من بينها 167 بقميص منتخب 
إسبانيا الذي قاده للفوز بكأس العالم 2010، 
بــــدوره،  ــا 2008 و2012.  ــ أوروبـ أمـــم  وبــطــولــة 
ــال مــؤســس »إيــــدوفــــن« ورئــيــســهــا مــانــويــل  قـ
 
ّ
أن يـــدرك  »كـــان   كاسياس 

ّ
إن مارينا بريسي 

)Getty( تلعب أنظمة الذكاء االصطناعي دورًا يتعاظم باستمرار في العالجات الطبية

التكنولوجيا ينبغي أن تساعد في محاربة 
 ثانيتني 

ّ
هذا املرض، بينما يموت شخص كل

د على  ــّراء سكتة قلبية«. وشـــدَّ العالم جـ فــي 
الــواقــع  الــوحــيــدة لتغيير هـــذا   »الــطــريــقــة 

ّ
أن

كبرامج  جــديــدة  تقنيات  تطوير  فــي  تتمثل 
الـــذكـــاء االصــطــنــاعــي الـــقـــادرة عــلــى مساعدة 
طبيب القلب في إجراء التشخيص«. وتتيح 
»إيــدوفــن« ألطــبــاء القلب مــن خــالل منصتها 
الـــتـــي تــعــمــل بــفــضــل الــحــوســبــة الــســحــابــيــة 
 أكثر دقة للكمية الهائلة من البيانات 

ً
تحليال

التي توفرها مخططات القلب، مما يمّكنهم 
مــــن الـــتـــنـــبـــؤ ســلــفــا بـــمـــخـــاطـــر عـــــدم انــتــظــام 

ضربات القلب. 
وأضـــــاف مــاريــنــا بــريــســي الــــذي يــطــمــح إلــى 
ــايـــة  ــر هــــــذه الـــتـــقـــنـــيـــة فــــي ســــــوق الـــرعـ ــيـ تـــوفـ
بأكثر  قيمتها  تقدر  التي  العاملية  الصحية 
من 11.5 مليار دوالر سنويا: »كنا أول فريق 
في العالم تمّكن من تحقيق ذلــك«. وسجلت 
الــشــركــة الــنــاشــئــة الــتــي تــأســســت فــي مــدريــد 
عــام 2018 زيـــادة قدرها خمسة أضعاف في 

إيراداتها في أقل من أربع سنوات.
ــة  ــ ــعـ ــ ــامـ ــ أظــــــــــهــــــــــرت دراســـــــــــــــــــــة أجــــــــرتــــــــهــــــــا جـ
ــازات  ــ غـ انـــبـــعـــاثـــات   

ّ
أن »مـــاســـاتـــشـــوســـتـــس« 

الــدفــيــئــة الــنــاتــجــة عــــن تــطــويــر نـــظـــام ذكــــاء 
اصــطــنــاعــي واحــــد يــمــكــن أن تـــــوازي خمسة 
 
ّ
أضعاف انبعاثات سيارة طوال عمرها. لكن

الشركات الناشئة الواعدة على غــرار »غراي 
باروت« البريطانية التي تأسست عام 2019، 
تعتزم استخدام الذكاء االصطناعي لتعزيز 
حماية البيئة ومكافحة إهدار املوارد. وبفضل 
من  النفايات  أنـــواع  يــحــدد مختلف  برنامج 
تسعى  الكومبيوتر،  بواسطة  الــرؤيــة  خــالل 
»غراي باروت« إلى تحسني اإلدارة التلقائية 
للفرز االنتقائي وتحديد نوع املواد التي تمر 
تقنية  وتتيح  الحالية.  اآلالت  رادارات  تحت 
اكتشاف  بالشركة  الــخــاصــة  اآللـــي«  »التعلم 
الزجاج والورق والكرتون والصحف والعلب 
باستخدام  البالستيك  مــن  مختلفة  وأنــــواع 

البيانات التي ُجمعت. 
ــاروت«  »غـــراي بـ وأشــــار الــشــريــك املــؤســس لــــ
أمــبــاريــش مــيــتــرا، خـــالل نـــدوة ضــمــن »ويــب 
التعرف  املمكن حاليا   »من 

ّ
أن إلى  ساميت« 

النفايات استنادًا  أكثر من 49 فئة من  على 
تبرز مخاوف  البيانات«.  نقاط  إلــى ماليني 
ــاء االصــطــنــاعــي بمثابة  الـــذكـ يــكــون  مـــن أن 
عدو لعدد كبير من العاملني نظرًا إلى كون 

تقّدم هذه التكنولوجيا يهدد وظائفهم وقد 
الفرضية  هـــذه  لــّكــن  يــخــســرونــهــا.  يجعلهم 
االصطناعي  الذكاء   

ّ
إن إذ  ليست صحيحة، 

للعاملني في  »رفــاهــيــة«   يوفر 
ً
عــامــال يشّكل 

املؤسسات، على ما أظهرت دراســة أجرتها 
»بوسطن كونسالتينغ غــروب« و»إم آي اي 
ســلــون مــانــجــمــنــت ريــفــيــو« وشــمــلــت 2197 
خـــالل  عــنــهــا  ُكـــشـــف  دول،   106 ــن  مــ ــرًا  ــديــ مــ
مؤتمر »ويب ساميت«. ففي الشركات التي 
تــســتــخــدم الـــذكـــاء االصــطــنــاعــي »بــفــاعــلــيــة« 
ملس 78 في املائة تحسنا في الروح املعنوية 
ألعــضــاء فـــرق عــمــلــهــم، بينما الحـــظ 51 في 
املــائــة مــنــهــم تحسنا فــي الــجــوانــب األربــعــة 
ــي الــحــمــاســة  ــ ــة وهـ ــ ــدراسـ ــ الـــتـــي شــمــلــتــهــا الـ
والتعاون ووضوح أدوار كل موظف والتعلم 
الجماعي. وقال املؤلف املشارك للدراسة من 
ــــروب« فــرنــســوا  »بــوســطــن كــونــســالــتــيــنــغ غــ
 »الـــذكـــاء االصــطــنــاعــي يعفي 

ّ
كــانــديــلــون إن

الــعــامــلــني مـــن املـــهـــام ذات الــقــيــمــة املــضــافــة 
النشاط  في  القوة  نقاط  ويعزز  املنخفضة« 
البشري »مثل إدارة الغموض أو التعاطف«. 
ونقلت الدراسة عن نائب رئيس »ناسداك« 
دوغالس  االصطناعي  الذكاء  عن  املسؤول 
 »فتح مستند وقراءته 

ّ
إن هاميلتون، قوله 

ومعرفة ما إذا كان يحتوي على معلومات 
معينة قد تهم الزبائن وتحديد مكان وجود 
كان  النظام،  في  وإدخالها  املعلومات  تلك 
العادة يستغرق ما بني 40 و90 دقيقة  في 
اليوم، فتعالج سوق  أما  من وقت املحلل«. 
األوراق املالية األميركية ستة آالف مستند 
 ثالث دقائق، بفضل الذكاء االصطناعي.

ّ
كل

)فرانس برس(

انبعاثات غازات الدفيئة 
الناتجة عن تطوير 

نظام ذكاء اصطناعي 
واحد يمكن أن توازي 

خمسة أضعاف 
انبعاثات سيارة طوال 

عمرها

■ ■ ■
تبرز مخاوف من 
أن يكون الذكاء 

االصطناعي بمثابة 
عدو لعدد كبير من 

العاملني نظرًا إلى كون 
تقّدم هذه التكنولوجيا 

يهدد وظائفهم

■ ■ ■
تعالج سوق األوراق 
املالية األميركية ستة 
 ثاث 

ّ
آالف مستند كل

دقائق، بفضل الذكاء 
االصطناعي

باختصار


