
 
زمانــًا  خبــر،  أو  موضــوع  ســياق  يختبــر  موقــف  تقديــر 
ومكانًا، ويقرأ تداعياته السياسيـــة واالقتصاديــــة واألمنيــــة، 
مســتعرضًا مســارات مســتقبلية متوقعــة للحــدث وفــق 

التقديـــــرات العلميـــــة المتاحـــــة
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شات جي بي تي ChatGPT: نظرة 
جيوسياسية أولية لطفرة الذكاء االصطناعي

وقـع علمـاء وخبـراء ذكاء اصطناعـي ورجـال أعمـال فـي مجـال التكنولوجيا وقـع علمـاء وخبـراء ذكاء اصطناعـي ورجـال أعمـال فـي مجـال التكنولوجيا رسـالة مفتوحةرسـالة مفتوحة يوم  يوم 
2929 مارس/آذار، تدعو إلى إيقاف لمدة  مارس/آذار، تدعو إلى إيقاف لمدة 66 شـهور على األقل لتطوير تقنيات الذكاء االصطناعي  شـهور على األقل لتطوير تقنيات الذكاء االصطناعي 
األكثـر قـوة مـن النمـوذج اللغـوي األكثـر قـوة مـن النمـوذج اللغـوي ))GPT-4GPT-4(( الـذي يعتمـد عليـه برنامـج المحادثـة األشـهر حاليـا  الـذي يعتمـد عليـه برنامـج المحادثـة األشـهر حاليـا 
“شـات جـي بـي تـي” )“شـات جـي بـي تـي” )ChatGPTChatGPT(، والـذي أطلقتـه شـركة )(، والـذي أطلقتـه شـركة )OpenAIOpenAI( األمريكيـة فـي نوفمبـر/( األمريكيـة فـي نوفمبـر/
تشـرين الثانـي الماضـي. وبـرر التشـرين الثانـي الماضـي. وبـرر الموقعـون دعوتهـم بالحاجـة لدراسـة مخاطـر هـذه التقنيـات، موقعـون دعوتهـم بالحاجـة لدراسـة مخاطـر هـذه التقنيـات، 
خاصـة التنافـس مـع البشـر فـي مجموعـة متزايـدة مـن المهـام،خاصـة التنافـس مـع البشـر فـي مجموعـة متزايـدة مـن المهـام، ونشـر المعلومـات المضللـة،  ونشـر المعلومـات المضللـة، 

واالحتمـال البعيـد أن تحـل هـذه األنظمـة محـل البشـر وتعيـد تشـكيل الحضـارة.واالحتمـال البعيـد أن تحـل هـذه األنظمـة محـل البشـر وتعيـد تشـكيل الحضـارة.
فـي منتصـف مـارس/آذار، أعلنـت شـركة “فـي منتصـف مـارس/آذار، أعلنـت شـركة “OpenAIOpenAI” عـن ” عـن الجيـل الرابـع )الجيـل الرابـع )GPT-4GPT-4(، والـذي مـن (، والـذي مـن 
نموذجـا متعـدد  يقـدم  ألنـه  نموذجـا متعـدد   يقـدم  ألنـه  االصطناعـي؛  الـذكاء  قـدرات منصـات  يسـّرع طفـرة  أن  االصطناعـي؛المتوقـع  الـذكاء  قـدرات منصـات  يسـّرع طفـرة  أن  المتوقـع 
اإلمكانـات “اإلمكانـات “Multi-Modal LLMMulti-Modal LLM”، ويقبـل مدخـات فـي هيئـة نصـوص وصـور، مقارنـة بالجيـل ”، ويقبـل مدخـات فـي هيئـة نصـوص وصـور، مقارنـة بالجيـل 
السـابق )السـابق )GPT-3.5GPT-3.5( الـذي اقتصـر علـى اسـتخدام النصـوص. وقالـت الشـركة إن ( الـذي اقتصـر علـى اسـتخدام النصـوص. وقالـت الشـركة إن ))GPT-4GPT-4( هـو ( هـو 
“نمـوذج رائـع”، أقـل مهـارة مـن البشـر فـي العديد مـن سـيناريوهات الحياة الواقعيـة، ولكنه “نمـوذج رائـع”، أقـل مهـارة مـن البشـر فـي العديد مـن سـيناريوهات الحياة الواقعيـة، ولكنه 
مثـل البشـر فـي أداء مهـام مهنيـة وأكاديميـة،مثـل البشـر فـي أداء مهـام مهنيـة وأكاديميـة، حيـث يمكنـه اجتيـاز االمتحـان ليصبـح محاميـًا  حيـث يمكنـه اجتيـاز االمتحـان ليصبـح محاميـًا 

محققـا درجـة مثـل أعلـى محققـا درجـة مثـل أعلـى %10%10 مـن الناجحيـن. مـن الناجحيـن.

بالرغـم مـن أهميـة الرسـالة، إال أن هـذه الدعـوة ليسـت إال جـرس إنـذار ممـا هـو قـادم، مـن بالرغـم مـن أهميـة الرسـالة، إال أن هـذه الدعـوة ليسـت إال جـرس إنـذار ممـا هـو قـادم، مـن 
التكنولوجيـا  شـركات  بيـن  السـباق  ظـل  فـي  التكنولوجيـا   شـركات  بيـن  السـباق  ظـل  فـي  عمليـة  دعـوة  إلـى  تتحـول  أن  فيـه  عمليـةالمشـكوك  دعـوة  إلـى  تتحـول  أن  فيـه  المشـكوك 
“إيلـون  مثـل  محتمليـن  منافسـين  وجـود  أن  كمـا  “إيلـون (  مثـل  محتمليـن  منافسـين  وجـود  أن  كمـا   )OpenAI-Microsoft-GoogleOpenAI-Microsoft-Google( )األمريكيـة  األمريكيـة 
ماسـك” والمؤسـس المشـارك فـي شـركة آبـل “سـتيف وزنيـاك”، بيـن الموقعيـن على الرسـالة، ماسـك” والمؤسـس المشـارك فـي شـركة آبـل “سـتيف وزنيـاك”، بيـن الموقعيـن على الرسـالة، 
أثـار الشـكوك حـول سـعي بعـض شـركات التكنولوجيـا لتعطيـل شـركة )أثـار الشـكوك حـول سـعي بعـض شـركات التكنولوجيـا لتعطيـل شـركة )OpenAIOpenAI(، التـي تعمـل (، التـي تعمـل 
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التحليل: شات جي بي تي لن يكون بعيدا عن التنافس الدولي
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https://futureoflife.org/open-letter/pause-giant-ai-experiments/
https://openai.com/research/gpt-4
https://openai.com/research/gpt-4
http://الجيل الرابع (GPT-4)، والذي من المتوقع أن يسرّع طفرة قدرات منصات الذكاء الاصطناعي؛
http://الجيل الرابع (GPT-4)، والذي من المتوقع أن يسرّع طفرة قدرات منصات الذكاء الاصطناعي؛
https://arxiv.org/abs/2303.08774
http://الجيل الرابع (GPT-4)، والذي من المتوقع أن يسرّع طفرة قدرات منصات الذكاء الاصطناعي؛
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ســـيـــاقـــات

بالفعـل حاليـا علـى تطويـر الجيـل الخامـس )بالفعـل حاليـا علـى تطويـر الجيـل الخامـس )GPT-5GPT-5(، بهـدف اللحـاق بهـا.(، بهـدف اللحـاق بهـا.
أثـار إطـاق برنامـج المحادثـات )أثـار إطـاق برنامـج المحادثـات )ChatGPTChatGPT( المخـاوف القديمـة المتعلقـة بتأثيـر تقنيـات الذكاء ( المخـاوف القديمـة المتعلقـة بتأثيـر تقنيـات الذكاء 
االصطناعـي علـى سـوق العمـل،االصطناعـي علـى سـوق العمـل، حيـث تبـدو التخوفـات مـن اآلثـار المترتبـة عن تطـور تقنيـات الذكاء  حيـث تبـدو التخوفـات مـن اآلثـار المترتبـة عن تطـور تقنيـات الذكاء 
االصطناعـي منطقيـة؛ إذا إن )االصطناعـي منطقيـة؛ إذا إن )ChatGPTChatGPT( والبرامـج المماثلـة ليسـت قـادرة علـى أداء مهام روتينية ( والبرامـج المماثلـة ليسـت قـادرة علـى أداء مهام روتينية 
فحسـب، فحسـب، لكنهـا تـؤدي مهامـا تتطلـب امتـاك المعرفـة والقـدرة علـى اسـتدعائها بشـكل تفاعلـي لكنهـا تـؤدي مهامـا تتطلـب امتـاك المعرفـة والقـدرة علـى اسـتدعائها بشـكل تفاعلـي 
ومنطقـي، وتقديـم إجابـات متعمقـة لمجموعـة من األسـئلة المعقـدة وإجراء محادثـات هادفة، ومنطقـي، وتقديـم إجابـات متعمقـة لمجموعـة من األسـئلة المعقـدة وإجراء محادثـات هادفة، 
وهـي أمـور ظلـت فعـا بشـريا بالرغـم من التطـور التكنولوجي خـال العقود الثاثـة األخيرة.وهـي أمـور ظلـت فعـا بشـريا بالرغـم من التطـور التكنولوجي خـال العقود الثاثـة األخيرة. وهذا  وهذا 
يعنـي أن مزيـدا مـن الوظائـف التـي تعتمـد علـى المعرفـة مثـل المبرمجيـن والكتـاب والمعلميـن، يعنـي أن مزيـدا مـن الوظائـف التـي تعتمـد علـى المعرفـة مثـل المبرمجيـن والكتـاب والمعلميـن، 

وغيرهـا، أصبـح مـن الممكـن تهديدهـا بتقنيـات الـذكاء االصطناعي. وغيرهـا، أصبـح مـن الممكـن تهديدهـا بتقنيـات الـذكاء االصطناعي. 
وهكـذا؛ يمكـن لتقنيـات الـذكاء االصطناعـي أن تحفـز االسـتقطاب السياسـي واالجتماعـي، وأن وهكـذا؛ يمكـن لتقنيـات الـذكاء االصطناعـي أن تحفـز االسـتقطاب السياسـي واالجتماعـي، وأن 
تفاقـم تحديـات مجتمعيـة، مثـل عـدم المسـاواة فـي األجور وفجـوات الثروة وانتشـار البطالة. تفاقـم تحديـات مجتمعيـة، مثـل عـدم المسـاواة فـي األجور وفجـوات الثروة وانتشـار البطالة. وقد وقد 
قـدرت قـدرت ورقـة بحثيـةورقـة بحثيـة لبنـك  لبنـك Goldman SachsGoldman Sachs أن  أن 300300 مليـون وظيفـة حـول العالـم يمكن االسـتغناء  مليـون وظيفـة حـول العالـم يمكن االسـتغناء 
عنها واستبدالها بـ)عنها واستبدالها بـ)ChatGPTChatGPT(، وهي أمور يمكن أن تتسبب في تنامي االضطرابات االجتماعية، (، وهي أمور يمكن أن تتسبب في تنامي االضطرابات االجتماعية، 
فضـًا عـن تمكيـن األحـزاب اليمينيـة المتشـددة مـن اكتسـاب مزيـد مـن الجاذبيـة. ومـع ذلـك؛ يمكـن فضـًا عـن تمكيـن األحـزاب اليمينيـة المتشـددة مـن اكتسـاب مزيـد مـن الجاذبيـة. ومـع ذلـك؛ يمكـن 
النظـر إلـى تقنيـات الـذكاء االصطناعـي مـن زاويـة أخـرى إيجابيـة؛ النظـر إلـى تقنيـات الـذكاء االصطناعـي مـن زاويـة أخـرى إيجابيـة؛ فغالبا مـا تخلق التطـورات التقنية فغالبا مـا تخلق التطـورات التقنية 
الجديـدة فـرص عمـل وصناعـات لـم تكـن موجـودة مسـبقًا، األمـر الـذي يجعـل مـن المبكـر حسـم الجديـدة فـرص عمـل وصناعـات لـم تكـن موجـودة مسـبقًا، األمـر الـذي يجعـل مـن المبكـر حسـم 
التوقعـات المتعلقـة بتأثيـر ثـورة الذكاء االصطناعي األخيرة )التوقعـات المتعلقـة بتأثيـر ثـورة الذكاء االصطناعي األخيرة )ChatGPTChatGPT( على سـوق العمل بدقة.( على سـوق العمل بدقة.
مـن زاويـة مـن زاويـة التنافـس الدولـيالتنافـس الدولـي المحتـدم بيـن واشـنطن وبكيـن وجهـود واشـنطن لإلبقـاء علـى  المحتـدم بيـن واشـنطن وبكيـن وجهـود واشـنطن لإلبقـاء علـى 
هيمنتهـا التكنولوجيـة الدوليـة،هيمنتهـا التكنولوجيـة الدوليـة، ال يمكـن تجاهـل أن شـركة ) ال يمكـن تجاهـل أن شـركة )OpenAIOpenAI( المطـورة لــ)( المطـورة لــ)ChatGPTChatGPT( هي ( هي 
  BaiduBaidu شـركة أمريكيـة. لذلـك؛ دخلـت الشـركات الصينيـة سـريعا فـي السـباق، حيـث أطلقـت شـركة شـركة أمريكيـة. لذلـك؛ دخلـت الشـركات الصينيـة سـريعا فـي السـباق، حيـث أطلقـت شـركة
الصينيـة نمـوذج المحادثـة الخـاص بهـا مـع خدمـات تماثـل )الصينيـة نمـوذج المحادثـة الخـاص بهـا مـع خدمـات تماثـل )ChatGPTChatGPT( فـي مـارس/آذار الجـاري. ( فـي مـارس/آذار الجـاري. 
وهـذا يشـير بوضـوح إلـى سـاحة تنافـس تكنولوجـي جديـدة بيـن واشـنطن وبكيـن كمـا هـو الحـال وهـذا يشـير بوضـوح إلـى سـاحة تنافـس تكنولوجـي جديـدة بيـن واشـنطن وبكيـن كمـا هـو الحـال 
فـي المنافسـة علـىفـي المنافسـة علـى أشـباه الموصـات أشـباه الموصـات، ومن المتوقع أن تواصل الواليـات المتحدة جهودها لمنع ، ومن المتوقع أن تواصل الواليـات المتحدة جهودها لمنع 
هيمنـة الشـركات الصينيـة علـى أي مـن هـذه المجـاالت التـي سـيكون لهـا تأثيـرات جيوسياسـية هيمنـة الشـركات الصينيـة علـى أي مـن هـذه المجـاالت التـي سـيكون لهـا تأثيـرات جيوسياسـية 

. .عميقة عميقة
يمكـن لتقنيـات الـذكاء االصطناعي أن تجعل حمات المعلومات المضللة أكثر انتشـاًرا وواقعية يمكـن لتقنيـات الـذكاء االصطناعي أن تجعل حمات المعلومات المضللة أكثر انتشـاًرا وواقعية 
مـن أي وقـت مضـى،مـن أي وقـت مضـى، وبالنظـر إلـى اسـتهداف الناخبيـن فـي أكثـر مـن مـكان حـول العالـم بحمـات  وبالنظـر إلـى اسـتهداف الناخبيـن فـي أكثـر مـن مـكان حـول العالـم بحمـات 
مضللـة، واالتهامـات الغربيـة لروسـيا بنشـر حجـم هائـل مـن المعلومـات المضللـة فـي سـياق الحـرب مضللـة، واالتهامـات الغربيـة لروسـيا بنشـر حجـم هائـل مـن المعلومـات المضللـة فـي سـياق الحـرب 
الروسـية األوكرانيـة، الروسـية األوكرانيـة، فـإن احتمـاالت اسـتخدام تقنيـات الـذكاء االصطناعي إلنشـاء الحمـات المضللة فـإن احتمـاالت اسـتخدام تقنيـات الـذكاء االصطناعي إلنشـاء الحمـات المضللة 

سـيكون أحـد مصـادر قلـق الحكومـات، وأحـد أدوات الصـراع بيـن الدول.سـيكون أحـد مصـادر قلـق الحكومـات، وأحـد أدوات الصـراع بيـن الدول.
ليسـت هـذه المـرة األولـى التـي تعيـد فيهـا طفـرات التكنولوجيـا تعريـف الجغرافيا السياسـية ليسـت هـذه المـرة األولـى التـي تعيـد فيهـا طفـرات التكنولوجيـا تعريـف الجغرافيا السياسـية 
للعالـم؛للعالـم؛ فقـد سـاهمت طفـرة التكنولوجيـا النصـف الثانـي مـن القـرن الثامـن عشـر فـي بـروز قـوى  فقـد سـاهمت طفـرة التكنولوجيـا النصـف الثانـي مـن القـرن الثامـن عشـر فـي بـروز قـوى 
صناعيـة اسـتعمارية غنيـة، ونتـج عـن طفـرة التقنيـات العسـكرية الحقـا تغير معنى الحـرب ونمطها صناعيـة اسـتعمارية غنيـة، ونتـج عـن طفـرة التقنيـات العسـكرية الحقـا تغير معنى الحـرب ونمطها 
وإمكانيـة حدوثهـا. التقنيـات التـي تبـدو اآلن عاديـة مثـل محـرك القطـارات والسـيارات، أحدثـت ثـورة وإمكانيـة حدوثهـا. التقنيـات التـي تبـدو اآلن عاديـة مثـل محـرك القطـارات والسـيارات، أحدثـت ثـورة 
فـي مفهـوم المسـافة فـي الماضـي، وفي الحاضـر غيرت ثورة االتصاالت مفهـوم الزمان والمكان فـي مفهـوم المسـافة فـي الماضـي، وفي الحاضـر غيرت ثورة االتصاالت مفهـوم الزمان والمكان 
بصـورة سـتغدو لألجيـال القريبـة القادمـة بديهيـة.بصـورة سـتغدو لألجيـال القريبـة القادمـة بديهيـة. ومهمـا قـد تبـدو تكنولوجيـا معينـة خطـرة  ومهمـا قـد تبـدو تكنولوجيـا معينـة خطـرة 
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ص 03

ســـيـــاقـــات

ومهـددة فـي لحظـة صعودهـا، فإنهـا مع الوقـت تتقادم وتصبـح واحدة من مكونـات الحضارة، ومهـددة فـي لحظـة صعودهـا، فإنهـا مع الوقـت تتقادم وتصبـح واحدة من مكونـات الحضارة، 
لذلـك؛ قـد تعيـد طفـرة الـذكاء االصطناعـي تعريـف بعـض جوانـب عالمنـا، لكّنهـا لـن تلبـث أن تصبـح لذلـك؛ قـد تعيـد طفـرة الـذكاء االصطناعـي تعريـف بعـض جوانـب عالمنـا، لكّنهـا لـن تلبـث أن تصبـح 
مجـرد أداة فـي تحسـين جـودة الحيـاة، والصـراع بيـن الـدول، والتدافـع بين المجتمعـات واألفراد من مجـرد أداة فـي تحسـين جـودة الحيـاة، والصـراع بيـن الـدول، والتدافـع بين المجتمعـات واألفراد من 

جهـة، والجهـات السـاعية للهيمنـة سـواء كانـت الحكومـات أو قـوى السـوق، مـن جهـة أخـرى. جهـة، والجهـات السـاعية للهيمنـة سـواء كانـت الحكومـات أو قـوى السـوق، مـن جهـة أخـرى. 

 !) !)ChatGPTChatGPT( مالحظـة:* مالحظـة:  هـذا العـدد مـن “سـياقات” لـم يتـم االسـتعانة فـي كتابة فقراتـه ببرنامـج )هـذا العـدد مـن “سـياقات” لـم يتـم االسـتعانة فـي كتابة فقراتـه ببرنامـج *
ربمـا قريبـا جـدا سـتكون هـذه الماحظـة مـن الضروريـات الازمـة فـي ختـام أي نـص مقروء. ربمـا قريبـا جـدا سـتكون هـذه الماحظـة مـن الضروريـات الازمـة فـي ختـام أي نـص مقروء. 
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