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التنويع االقتصادي في دول الخليج يتحقق بفضل الذكاء االصطناعي

بخبــرة تزيــد عــن 25 عامــًا فــي شــؤون المنطقــة، ُيحلــل الدكتــور جانــاردان وُيبّيــن عالقــات الشــراكة 
س الدكتــور جانــاردان  المتناميــة ومتعــددة األبعــاد بيــن دول الخليــج والــدول اآلســيوية. وُيــدرِّ
مقــررات عــن السياســة الخارجيــة لــدول الخليــج والــدول اآلســيوية للدبلوماســيين فــي برامــج 
ــا والماجســتير ودورات التدريــب التنفيــذي. وآخــر الكتــب التــي نشــرها هــو  دبلــوم الدراســات العلي
 The Arab Gulf’s Pivot to Asia: From Transactional to Strategic Partnerships (ed., كتــاب
Gerlach, 2020). الدكتــور جانــاردان حاصــل علــى درجــة الدكتــوراة مــن جامعــة جواهــر الل نهــرو 
فــي نيودلهــي، وهــو أيضــًا باحــث غيــر مقيــم فــي معهــد دول الخليــج العربيــة فــي واشــنطن 

(Journal of Arabian Studies (Routledge ومســاعد مديــر التحريــر فــي مجلــة

في 	  الرابعة  الصناعية  الثورة  على  المتجدد  التركيز  خضم  في 
أخرى  قنوات  عن  الخليج  دول  تبحث  العالم،  أنحاء  جميع 
لجأت  ذلك،  سبيل  وفي  النفط.  بخالف  االقتصادي  للتنويع 
إلى العديد من المبادرات البارزة لدعم تطوير التكنولوجيا، وال 
سيما الذكاء االصطناعي والصناعات واألسواق المرتبطة به. 

المواطنين 	  من   سواء  الشباب،  من  المرتفعة  النسبة  تتيح 
على  القائمة  المشاريع  لدعم  هائلًة  إمكانات  الوافدين،  أو 
القوة  ترشيد  لضمان  االصطناعي؛  والذكاء  التكنولوجيا 

العاملة.

التطورات 	  بعض  على  الضوء  التحليلية  النظرة  هذه  ط  ُتسلِّ
زة لخطط دول الخليج القائمة على الذكاء االصطناعي،  الُمَميِّ
الورقة  وتحقق  الجديد.  النفط  بأنها  البيانات  إلى  ر  ُينظَّ حيث 
العالمية  االتجاهات  إلى  البداية  التطرق في  البحثية ذلك عبر 
التي تؤثر على إستراتيجيات حكومات دول الخليج، وخصوصًا 
العربية  والمملكة  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  في 

السعودية.

طويلة 	  خططًا  الحكومات  هذه  ُتعد  كيف  ذلك  بعد  تبين  ُثمَّ 
للتحفيز  اآللة  وتعلم  االصطناعي  الذكاء  الستخدام  األجل 
اقتصادي، وتعزيز كفاءة القوة العاملة، وتطوير آليات تقديم 
الخدمات الحكومية. وتبرز النظرة التحليلية باألمثلة والبيانات 
لماذا ينظر العديد من المحللين إلى هذه المنطقة باعتبارها 

المركز التالي للذكاء االصطناعي.

تشير الورقة البحثية أيضًا إلى الروابط بين دول الخليج وبعض 	 
الدول اآلسيوية التي تقود الثورة التكنولوجية.

أخيرًا، توصي النظرة التحليلية بأن تنظر حكومات دول المنطقة 
بعين االعتبار إلى ما يلي:

الذكاء  وتطوير  أبحاث  أنشطة  في  االستثمارات  -زيادة 
االصطناعي.

واالقتصادية  الجيــوسياســية  القضــايـــا  ضـــد  -التحــوط 
واالجتماعية، عالوة على قيود سالسل اإلمداد.

وبين  بينها  التناغم  وتحقيق  التعليمية  المناهج  -تطوير 
احتياجات سوق العمل.

لتقليل  المسؤول"  االصطناعي  "الذكاء  ودعم  -تصميم 
التأثيرات السلبية.

لمواجهة  اإللكتروني  األمن  وآليات  األمن  آليات  -إثراء 
التهديدات الجديدة.

بشأن  القرار  اتخاذ  في  اإلستراتيجي  باالستقالل  -التحلي 
الرضوخ  التكنولوجيا، دون  القائمة على  الخطط واالتفاقات 

للضغوط السياسية.

الدكتور إن جاناردان 
باحث أول، أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية

ملخص
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ف دائمــًا  دول الخليــج يثيــر االنتبــاه؛ ألن المنطقــة كانــت ُتعــرَّ
مــن  القليــل  مــع  النفــط،  علــى  المعتمــدة  باقتصاداتهــا 
ــي.  ــي األساس ــا الطبيع ــن مورده ــدًا ع ــع بعي ــام بالتنوي االهتم
ــد  ــف العق ــد ونص ــدار العق ــى م ــة عل ــود المتواصل ــر أن الجه غي
وتطويــر  األساســية،  أعمالهــا  كفــاءة  لتحســين  الماضييــن 
اقتصــاد غيــر نفطــي، واالســتعداد للتغييــرات العالميــة الناتجــة 
عــن التحــول فــي مجــال الطاقــة يعنــي أن هنــاك اآلن تركيــزًا 

متناميــًا علــى الــذكاء االصطناعــي.

التكنولوجيــا هــي اآلن محــرك توفيــر فــرص العمــل والنمــو 
االقتصــادي فــي أســواق دول الخليــج. وتتيــح النســبة المرتفعــة 
مــن الشــباب، ســواء مــن  المواطنيــن أو الوافديــن والذيــن 
يشــكلون نســبًة معتبــرًة مــن الســكان )أكثــر مــن عدد الســكان 
لدعــم  هائلــًة  إمكانــات  الــدول)،  بعــض  فــي  المواطنيــن 
المشــاريع القائمــة علــى التكنولوجيــا والــذكاء االصطناعــي؛ 

لضمــان ترشــيد القــوة العاملــة.

ط األقســام التاليــة مــن النظــرة التحليليــة الضــوء علــى  ُتســلِّ
ــى  ــة عل ــج القائم ــط دول الخلي ــزة لخط ــورات الُمَميِّ ــض التط بع
ــر إلــى البيانــات بأنهــا النفــط  الــذكاء االصطناعــي، حيــث ُينظَّ
الجديــد. وتحقــق الورقــة البحثيــة ذلــك عبــر التطــرق فــي البدايــة 
إلــى االتجاهــات العالميــة التــي تؤثر علــى إســتراتيجيات حكومات 
دول الخليــج. ُثــمَّ تبيــن بعــد ذلــك كيــف ُتعــد الحكومــات خططــًا 
طويلــة األجــل الســتخدام الــذكاء االصطناعــي وتعلــم اآللــة 
كحافــز اقتصــادي أو لتعزيــز كفــاءة القــوة العاملــة وســرعة 
االســتجابة فــي تقديــم الخدمــات الحكوميــة. وتبــرز باألمثلــة 
هــذه  إلــى  المحلليــن  مــن  العديــد  ينظــر  لمــاذا  والبيانــات 
ــي للــذكاء االصطناعــي، حيــث  المنطقــة باعتبارهــا المركــز التال
تنهــض التكنولوجيــا بــدور عمــالق فــي قطاعــات مختلفــة مــن 

االقتصــاد.

االتجاهات العالمية
علــى 	  القائــم  االقتصــاد  نحــو  الخليجــي  التوجــه  فهــم  إن 

الــذكاء االصطناعــي يقتضــي النظــر إلــى االتجاهــات العالميــة 
المتصاعــدة فــي هــذا القطــاع. ونعــرض أدنــاه بعــض النقــاط 
البــارزة مــن تقريــر مؤشــر الــذكاء االصطناعــي )العالمــي) 

.2021 لعــام 

نظــم الــذكاء االصطناعــي لديهــا القــدرة اآلن علــى تأليــف 	 
النصــوص والصــوت والصــور بمســتوى عــاٍل بمــا فيــه الكفاية 
ــن  ــز بي ــخص التميي ــى الش ــب عل ــن الصع ــح م ــه يصب ــة أن لدرج
المخرجــات البشــرية واالصطناعيــة فــي بعــض التطبيقــات 

ــا. ــن التكنولوجي ــدة م المقي

زادت اســتثمارات الــذكاء االصطناعــي فــي اكتشــاف وتصميم 	 
األدويــة زيــادًة ملحوظًة.

بنســبة 	  االصطناعــي  الــذكاء  دوريــات  إصــدارات  عــدد  زاد 
ــن  ــر م ــى بكثي ــبة أعل ــي نس ــى 2020، وه ــن 2019 إل 34.5% م
ــى 2019 )%19.6). ــرة مــن 2018 إل ــذي حــدث فــي الفت النمــو ال

فــي 	  األمريكيــة  المتحــدة  الواليــات  الصيــن  تتخطــى 
االقتباســات مــن دوريــات الــذكاء االصطناعــي: فبعــد تخطــي 

تفاصيل الموضوع
"بحجــم مقاســه تســعة فــي ثالثــة أمتــار وشــكل خارجــي يشــبه 
التصميــم الهندســي للوجــه البشــري، تتجــول العربــة المتنقلــة 
تجرهــا  والتــي    (EOO8( إيــت"  ون  أوف  "إيــرث  ُتســمى  التــي 
ــرًة بعربــة البضائــع التــي كانــت تجرهــا  مركبــة رئيســية، ُمذكِّ
ــد مــن  ــن العدي ــكار بي ــات فــي الماضــي. إنهــا فكــرة وابت الحيوان
االبتــكارات األخــرى القائمــة علــى الــذكاء االصطناعــي تقدمهــا 

.D3 ــم أو ــي للتصمي ــي دب ــي ح ــة ف ــواة الموض ــدى ه إح

"الفكــرة هــي أن تتجــول هــذه العربــة المتنقلــة وتقــف فــي أي 
ــي  ــب. وه ــى الطل ــاء عل ــارج بن ــي الخ ــة أو ف ــي المنطق ــكان ف م
ــواة  ــات اله ــوف وتصميم ــى الرف ــة عل ــس الفعلي ــل المالب تحم
ــة  ــات التجاري ــة أو العالم ــي الموض ــات مصمم ــك تصميم وكذل
العريقــة ويمكــن أيضــًا عــرض الكماليــات األخــرى باســتخدام 
تقنيــة الهولوجــرام. وهنــاك المــرآة الســحرية، وهــي مــا يميــز 
هــذا االبتــكار عــن البيــع عبــر اإلنترنــت، حيــث يضمــن المشــتري 
قــة أو المعروضــة  أن مــا يختــاره مــن تشــكيلة البضائــع الُمعلَّ
بتقنيــة الهولوجــرام تناســب مقاســه تمامــًا. وبهــذا تصبــح 
النســائية  المالبــس  تــرزي  أو  ــاط  الَخيَّ هــي  الســحرية  المــرآة 
ــه  ــن أن ــم م ــخص بالرغ ــان أن الش ــاس؛ لضم ــوم بالقي ــذي يق ال
)القيــاس  فعــاًل  يختارهــا  التــي  المالبــس  قطعــة  يرتــدي  ال 
بــدون لمــس) فــإن قطعــة المالبــس التــي يتــم تســليهما إلــى 
المنــزل بالقيــاس المطلــوب تمامــًا؛ فليســت فضفاضــًة وال 
ضيقــًة وليســت قصيــرًة وال طويلــًة. وينقــر العميــل علــى المــرآة 
ــار، ويتحقــق مــن  ــارات، ثــم يخت الســحرية لعــرض قائمــة االختي
المقــاس بــدون لمــس، وإذا أعجبــه االختيــار يشــتريه. وتكــون 

ــة."1 ــدوق الدردش ــة صن ــحرية بمثاب ــرآة الس الم

العربيــة  اإلمــارات  لدولــة  األولــى  الخطــوات  فــي  بكــم  أهــاًل 
ــي  ــة ف ــا الذكي ــال التكنولوجي ــي مج ــى ف ــح األذك ــدة لتصب المتح

جميــع أنحــاء العالــم.

ــاف  ــل 2021، أض ــي أوائ ــم ف ــع القات ــن الوض ــر م ــال آخ ــي مث وف
مطــار دبــي الدولــي - وهــو أحــد أكثــر مطــارات العالــم ازدحامــًا 
ــزًة أخــرى الزدهــاره الباهــر  ــي - مي ــركاب للســفر الدول بحركــة ال
عبــر الســماح للمســافرين بالمــرور مــن بعــض بوابــات الجــوازات 
بــدون جــوازات الســفر. واكتســبت فكــرة التكنولوجيــا بــدون 
تالمــس إبــان الوبــاء زخمــًا جديــدًا، حيــث كان يتــم اســتخدام 
ــركاب  ــة ال ــن هوي ــق م ــن للتحق ــة العي ــي لبصم ــح الضوئ الماس
ــدود  ــول ح ــد دخ ــري عن ــل بش ــة ألي تدخ ــدم الحاج ــمَّ ع ــن َث وم

ــا.2 ــروج منه ــة أو الخ الدول

وعــرض أكســبو دبــي 2020 )والــذي اســتمر حتــى مــارس 2022 
دول  فــي  حدوثــه  ُينتظــر  لمــا  أخــرى  أمثلــة  الوبــاء)  بســبب 
الخليــج. فمــن المتوقــع أن يظــل موقــع إكســبو المتوافــق مــع 
تقنيــة الجيــل الخامــس "مدينــة المســتقبل" بأجهــزة الروبــوت 
ــل  ــوت" لتوصي ــا "طالب ــدة ومنه ــات عدي ــي قطاع ــرة ف المنتش
التفاعلــي  الحــارس  مهمــة  يتولــى  الــذي  و"أوبتــي"  الطعــام 

ــرى.3 ــكارات أخ ــى ابت ــالوة عل ــرص، ع ــاح الف لجن
 

المتطــورة  التكنولوجيــة  الحلــول  اســتخدام  أن  حيــن  وفــي 
ــات  ــن القطاع ــد م ــي العدي ــدة ف ــح القاع ــريعًا ليصب ــول س يتح
فــي الكثيــر مــن أنحــاء العالــم، فــإن اســتخدام أدوات الثــورة 
الصناعيــة الرابعــة، بمــا فــي ذلــك الــذكاء االصطناعــي، فــي 
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المؤشر العالمي الستخدام الذكاء 
االصطناعي في التوظيف )2020(

معدل االنتشار النسبي لمهارة الذكاء 
االصطناعي بحسب الدولة )2015-2020(

استثمارات الشركات العالمية في الذكاء 
االصطناعي بحسب نشاط االستثمار 

)2020-2015(

الواليــات المتحــدة األمريكيــة فــي إجمالــي عــدد إصــدارات 
أيضــًا  تتقــدم  الصيــن  فــإن  ســنوات،  عــدة  منــذ  الدوريــات 
ــات  ــر أن الوالي اآلن فــي عــدد االقتباســات مــن الدوريــات، غي
المتحــدة كان لديهــا باســتمرار )وبصــورة متزايــدة) عــدد أكبــر 
ــم  ــي يت ــي )والت ــذكاء االصطناع ــن ال ــرات ع ــن أوراق المؤتم م
ــدار  ــى م ــن عل ــة بالصي ــًا) مقارن ــدة أيض ــا بش ــاس منه االقتب

العقــد الماضــي.

تــم 	  االصطناعــي  الــذكاء  مؤشــرات  ألحــد  اســتبيان  يشــير 
إجــراؤه فــي 2020 أن أفضــل الجامعــات فــي العالــم زادت 
مــن اســتثماراتها فــي الــذكاء االصطناعــي منــذ 2016. فقــد 
ــم الطــالب المهــارات الضروريــة  زاد عــدد المقــررات التــي ُتعلِّ
لبنــاء أو تشــغيل نمــوذج عملــي للــذكاء االصطناعــي فــي 
مســتوى الدراســة الجامعيــة ومســتوى الدراســات العليــا 
2016 و2020. بيــن  التوالــي  102.9% و41.7% علــى  بنســبة 

ويتزايــد 	  ورخيصــة،  ســريعة،  والمراقبــة  الرصــد  تقنيــات 
للرصــد  المطلوبــة  فالتقنيــات  مــكان:  كل  فــي  انتشــارها 
النضــج  درجــة  إلــى  تصــل  واســع  نطــاق  علــى  والمراقبــة 
بســرعة، حيــث أحــرزت تقنيــات تصنيــف الصــور، والتعــرف 
علــى الوجــوه، وتحليــل مقاطــع الفيديــو، وتحديــد األصــوات 

.2020 فــي  ملموســًا  تقدمــًا 

للــذكاء 	  وطنيــة  إســتراتيجية  أول  كنــدا  أصــدرت  أن  منــذ 
االصطناعــي فــي العالــم فــي 2017، فــإن أكثــر مــن 30 دولــة 
.2020 بنهايــة  مشــابهة  وثائــق  أصــدرت  أخــرى  ومنطقــة 

ــي 	  ــذكاء االصطناع ــول ال ــة ح ــراكة العالمي ــالق الش ــم إط دع
االصطناعــي  الــذكاء  لسياســات  الخبــراء  وشــبكة  ومرصــد 
فــي 2020 ضمــن منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة - 
دعــم الجهــود الدوليــة الراميــة للعمــل معــًا للمســاهمة فــي 

ــع. ــي للجمي ــذكاء االصطناع ــر ال تطوي

تفتقــر المعاييــر األخالقيــة التي تحكــم الــذكاء االصطناعي إلى 	 
مقاييــس المقارنــة المعياريــة والتوافــق فــي اآلراء: فبالرغــم 
مــن أن عــددًا مــن المجموعــات تنشــر قــدرًا مــن المخرجــات 
النوعيــة أو المعياريــة فــي مجــال المعاييــر األخالقيــة للــذكاء 
االصطناعــي، فــإن المجــال يفتقــر بصفــة عامــة للمقاييــس 
تقييــم  أو  لقيــاس  اســتخدامها  يمكــن  التــي  المعياريــة 
العالقــة بيــن النقاشــات المجتمعيــة الموســعة عــن تطويــر 
التكنولوجيــا وتطويــر تكنولوجيــا الــذكاء االصطناعــي ذاتهــا. 
فضــاًل عــن ذلــك، يعطــي الباحثــون ومنظمــات المجتمــع 
المدنــي أهميــة أكبــر للمعاييــر األخالقيــة التــي تحكــم الــذكاء 

ــة. ــات الصناعي ــًة بالمؤسس ــي مقارن االصطناع

نظــرًا لتفشــي وبــاء الكوفيــد-19، ُعِقــدت معظــم مؤتمــرات 	 
وســجلت  االفتراضيــة،  الوســائل  عبــر  االصطناعــي  الــذكاء 
حضــورًا كبيــرًا نتيجــة لذلــك. فقــد تضاعــف عــدد الحضــور 

تقريبــًا فــي تســعة مؤتمــرات فــي 2020. 4



التنويع االقتصادي في دول الخليج يتحقق بفضل الذكاء االصطناعي

4

نهج القفزة النوعية لدول الخليج
ببريــق  ســينبهر  أنــه  البــد  مــرة  ألول  الخليــج  دول  يــزور  مــن 
وتطــور منشــآت البنيــة التحتيــة فــي المنطقــة ونظــم الحوكمــة 
الرقميــة التــي تتميــز بالكفــاءة. وال يعــزي البعــض المنشــآت 
وجــود  مجــرد  إلــى  المتطــورة  التكنولوجيــا  وتقبــل  الحديثــة 
ــود  ــدم وج ــى ع ــه إل ــا يعزي ــدر م ــة بق ــدات النفطي ــض العائ فوائ
"منشــآت البنيــة التحتيــة والنظــم القديمــة". ويقــول هــذا الــرأي 
بــأن عــدم وجــود النظــم والمنشــآت القديمــة "أتــاح لــدول 
الخليــج أن تقفــز هــذه القفــزة وتتبنــى التقنيــات الجديــدة أســرع 
مــن العديــد مــن الــدول فــي الغــرب. واآلن فإنهــا تأمــل أن 
تفعــل الشــيء نفســه فــي الــذكاء االصطناعــي؛ أي تبنــي الــذكاء 

ــر."5  ــكان آخ ــن أي م ــرع م ــي أس االصطناع

 Dell ويؤكــد مؤشــر التحــول الرقمــي لعــام 2020 الــذي تصــدره
Technologies هــذا االتجــاه. فالمملكــة العربيــة الســعودية 
ودولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة همــا فعــاًل فــي طليعــة 
دول العالــم التــي تســتخدم أحــدث التقنيــات الموجــودة. ففــي 
الدولتيــن  فــي  األعمــال  مؤسســات  مــن   %90 زادت   ،2020
ــاس  ــاوز المقي ــذي يتج ــي، وال ــول الرقم ــج التح ــرة برام ــن وتي م

المعيــاري العالمــي للمؤشــر ونســبته %80. 6

وفــي حالــة مثيــرة للفضــول بيــن الــدول التــي تعتمــد بشــدة 
علــى النفــط وفــي الوقــت نفســه فــي صــدارة الــدول التــي 
اإلمــارات  دولــة  أعلنــت  االصطناعــي،  الــذكاء  تقنيــات  تتبنــى 
العربيــة المتحــدة أنهــا ترغــب فــي أن تكــون "أكثــر دول العالــم 
الغايــة،  هــذه  ولتحقيــق  االصطناعــي."7   للــذكاء  اســتعدادًا 
أنشــأت الحكومــة أول جامعــة للــذكاء االصطناعــي فــي العالــم 
فــي أبوظبــي، وعّينــت فــي 2017 شــابًا يبلــغ مــن العمــر 27 عامــًا 
ــر للــذكاء االصطناعــي، وهــي المــرة األولــى التــي تنشــيء  كوزي
فيهــا أي دولــة فــي العالــم وزارة مخصصــة للــذكاء االصطناعي.

وبالمثــل، أنشــأت الســعودية - وهــي أحــد أكبــر منتجــي النفــط 
فــي العالــم - الهيئــة الســعودية للبيانــات والــذكاء االصطناعــي 
مختلفــة  قطاعــات  فــي  االصطناعــي  الــذكاء  تقنيــات  لنشــر 
مــن االقتصــاد. وتحــرص المملكــة علــى وجــه التحديــد علــى 
عــرض مدينتهــا الذكيــة التــي ُتســمى "نيــوم" وتحويلهــا إلــى 
مركــز للتكنولوجيــا، وهــي جــزء مــن برنامــج رؤيــة 2030 لتنويــع 
ــم إنشــاء  االقتصــاد. ولكــي ال يتخلــف أحــد وراء الركــب، فقــد ت

ــل 2020. ــي أوائ ــي ف ــذكاء االصطناع ــر لل ــز قط مرك

فــي  إســتراتيجيًا  مكونــًا  أصبــح  االصطناعــي  الــذكاء  أن  وبمــا 
خطــط الحكومــات، فقــد توقــع تقريــر لشــركة PWC أن التأثيــر 
المحتمــل للــذكاء االصطناعــي علــى الشــرق األوســط وأفريقيــا 
ســيكون نحــو 320 مليــار دوالر بحلــول 2030. ويشــير التقريــر 
إلــى أن الــذكاء االصطناعــي سيســهم بمبلــغ 135.2 مليــار دوالر 
ــن  ــو 12.4% م ــادل نح ــا يع ــو م ــعودي، وه ــاد الس ــي االقتص ف
إجمالــي الناتــج المحلــي الســعودي. وبدعــم مــن إســتراتيجية 
الــذكاء االصطناعــي 2031، مــن المرتقــب أن تســتفيد دولــة 
 %13.6( دوالر  مليــار   96 بمبلــغ  المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات 
ــر أن  ــن المنتظ ــول 2030. وم ــي) بحل ــج المحل ــي النات ــن إجمال م
تســتفيد البحريــن وُعمــان والكويــت وقطــر مجتمعــًة بمبلــغ 
ــن  ــي )8.2% م ــذكاء االصطناع ــن ال ــار دوالر م ــدره 45.9 ملي وق

ــي). 8 ــج المحل ــي النات إجمال

االستثمارات الخاصة العالمية في الذكاء 
االصطناعي بحسب مجال التركيز )2019 

مقارنة بـ 2020(

أجهزة الروبوت في المجاالت الصناعية 
على مستوى العالم )2012-2019(

أجهزة الروبوت الجديدة في المجاالت 
الصناعية بحسب المنطقة )-2017 2019(

المصدر: تقرير مؤشر الذكاء االصطناعي 2021
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إجمالــي  وصلــت  المبكــرة،  البدايــة  علــى  مؤشــر  وفــي 
الــذكاء االصطناعــي فــي منطقــة  االســتثمارات فــي قطــاع 
ــار  ــى 9.07 ملي ــن 2008 و2018 إل ــا بي ــط وأفريقي ــرق األوس الش
اآلن  المنطقــة  فــي  المــدن  بعــض  وتعتــزم  أمريكــي.  دوالر 
اســتخدام الــذكاء االصطناعــي لتصبــح ذكيــًة بالكامــل، بنشــر 
الطباعــة ثالثيــة األبعــاد فــي اإلنشــاءات ووضــع إســتراتيجية 
يظهــر  أن  المتوقــع  ومــن  القيــادة.  ذاتيــة  النقــل  لوســائل 
التأثيــر األكبــر للــذكاء االصطناعــي فــي القطاعــات اآلتيــة وهــي: 
ــات،  ــة المعلوم ــام، وإدارة تقني ــاع الع ــالء، والقط ــة العم خدم
والتصنيــع، والشــؤون اللوجســتية، وإدارة سالســل التوريــد، 

الماليــة. والشــؤون 

ــال  ــعودية، ق ــتراتيجية الس ــل اإلس ــن تفاصي ــث ع ــي الحدي  وف
وكيــل وزارة الصناعــة والتكنولوجيــا والقــدرات الرقميــة الدكتور 
أحمــد الثنيــان: "نحــن نتبنــى الــذكاء االصطناعــي ونبحــث كيفيــة 
اســتخدامه بطريقــة مبتكــرة ومســؤولة وأخالقيــة بمــا يســاعد 
ــا 2030. واســتثمرت الحكومــة حتــى  فــي تحقيــق أهــداف رؤيتن
ــون  ــث تك ــة، بحي ــة التحتي ــاء البني ــي بن ــار دوالر ف ــو 3 ملي اآلن نح
الدولــة جاهــزة لتقنيــات الــذكاء االصطناعــي وتصبــح رائــدة فــي 

اســتخدام الــذكاء االصطناعــي." 9

ما هي المناطق التي ستستفيد أكثر من 
الذكاء االصطناعي؟

متوسط النمو السنوي لمساهمة الذكاء 
االصطناعي بحسب المنطقة بين 2018 

و2030

مساهمة الذكاء االصطناعي في 
الصناعة في 2030

المصدر: التأثير المحتمل للذكاء االصطناعي في الشرق األوسط، 
برايسووترهاوس كوبرز

الكفاءة في قطاع الطاقة
كل مــن الخطــط التــي ُنِفــذت وتلــك التــي يجــري تنفيذهــا تظهــر 
عــزم وتصميــم حكومــات دول الخليــج علــى أن تصنــع لنفســها 
مكانــًة كــدول حاضنــة لألفــكار "المســتقبلية". وتشــير تقديــرات 
ــإن  ــول 2030 ف ــه بحل ــى أن ــدة إل ــة المتح ــارات العربي ــة اإلم دول
ــى  ــتصل إل ــي س ــذكاء االصطناع ــة لل ــوقية العالمي ــة الس القيم
15.7 تريليــون دوالر، ممــا يدعــم إجمالــي الناتــج المحلــي للدولــة 

بنســبة 35% ويقلــل التكاليــف الحكوميــة بنســبة %50.

بأنهــا  االصطناعــي  الــذكاء  تقنيــات  إلــى  النظــر  وبخــالف 
تكنولوجيــا المســتقبل، فــإن الــذكاء االصطناعــي ُيســتخدم 
فــي التطبيقــات األساســية والمتطــورة فــي دول الخليــج لتعزيز 
الكفــاءة وتقليــل بــزخ اإلنفــاق. وقــد عرقــل تذبــذب أســعار 
الغــاز والنفــط اإلصالحــات االقتصاديــة، ووضــع تحديــات ماليــة 
أمــام الحكومــة. ويــزداد االعتقــاد اآلن بــأن "الــذكاء االصطناعــي 
أوجــه  تحديــد  فــي  السياســات  واضعــي  يســاعد  أن  يمكنــه 
ــة  ــع إنفــاق الدول ــة توزي القصــور فــي الميزانيــة وتحســين عملي
علــى البرامــج واإلدارات التــي تحقــق تأثيــرًا قابــاًل للقيــاس".10 

وانطالقــًا مــن اعتبــارات الكفــاءة والتوفيــر، نفــذت شــركة دبــي 
الحاويــات  ومحطــات  اللوجســتيات  شــركة  وهــي  العالميــة، 
ــات  ــل لمحط ــي بالكام ــغيل آل ــام تش ــي، نظ ــور الدول ذات الحض
التابعــة  الرئيســية  الحاويــات  إحــدى محطــات  الحاويــات فــي 
لهــا فــي مينــاء جبــل علــي. ويشــمل ذلــك نظمــًا آليــة وخيــارات 
التحكــم عــن بعــد لجميــع التجهيــزات المتوفــرة فــي محطــة 

الحاويــات.

ــي  ــذكاء االصطناع ــيلعبه ال ــذي س ــدور ال ــًا ال ــر أيض ــا يظه ومم

المساهمة 
المطلقة في 
2030 )مليار 

دوالر أمريكي)

 مساهمة الذكاء
 االصطناعي في

 إجمالي الناتج
 المحلي لدول

 الشرق األوسط
بحسب الصناعة

12.40%99$اإلنشاءات والتصنيع
6.30%78$الطاقة، والمرافق والموارد
القطاع العام، بما في ذلك 

18.60%59$الصحة والتعليم

الخدمات المالية والمهنية 
13.60%38$واإلدارية

التجزئة، وتجارة الجملة، 
والمنتجات االستهالكية، 

واإلقامة وخدمات الطعام
$23%19

15.20%12$النقل والشؤون اللوجستية
التكنولوجيا، واإلعالم، 

14%10$واالتصاالت



التنويع االقتصادي في دول الخليج يتحقق بفضل الذكاء االصطناعي

6

ــم. ــي الجس ــا ف ــا وزرعه ــم ارتداؤه ــي يت الت
 وتهــدف اإلســتراتيجية أيضــًا إلــى تحقيــق "األمــن المســتقبلي 
الحيويــة  الهندســة  علــوم  اســتخدام  عبــر  والغــذاء  للميــاه 
األمــن  وتعزيــز  المتطــورة؛  المتجــددة  الطاقــة  وتقنيــات 
االقتصــادي عبــر تبنــي االقتصــاد الرقمــي وتقنيات البلوك تشــين 
األمثــل  واالســتغالل  الماليــة؛  والخدمــات  المعامــالت  فــي 
ــتقبلية؛  ــدن المس ــط الم ــي تخطي ــة ف ــار الصناعي ــات األقم لبيان
الصناعــات  وتطويــر صناعــات دفاعيــة متقدمــة عبــر تطويــر 
الوطنيــة فــي مجــال أجهــزة الروبــوت وتقنيــات المركبــات ذاتيــة 

القيــادة."12

وتغطــي إســتراتيجية دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة للــذكاء 
االصطناعــي فــي مرحلــة مــا بعــد الخدمــات الحكوميــة المتنقلــة 
قطاعــات عديــدة، بدايــًة مــن النقــل ومــرورًا بالطاقــة المتجددة 
وحتــى استكشــاف الفضــاء. وتدعــم أيضــًا االســتثمار فــي الذكاء 
وتشــمل  المواطنيــن.  إلــى  الخدمــات  لتقديــم  االصطناعــي 
ــي  ــدة ف ــة المتح ــارات العربي ــة اإلم ــة دول ــداف مئوي ــق أه تحقي
2071 )مــرور 100 عــام منــذ تأســيس االتحــاد) عبــر اســتهداف 
اإلدارة الكفــؤة لمنشــآت الطاقــة المتجــددة، وتقليــل األمــراض 
ــى  ــوادث عل ــل الح ــى، وتقلي ــد األدن ــى الح ــة إل ــرة والمزمن الخطي
الطــرق، وزيــادة التفاعــل مــع المواطنيــن عبــر التجــاوب مــع 
أفضــل  بقيمــة  حكوميــة  وخدمــات  السياســات،  تغييــرات 
الصناعــة،  احتياجــات  مــع  متوافــق  وتعليــم  أقــل،  وتكلفــة 

ــرى. ــور أخ ــب أم ــاء، بجان ــة للفض ــارب دقيق ــذ تج وتنفي

ــر  ــى مختب ــع، يرع ــى أرض الواق ــك عل ــة ذل ــعى لترجم ــي مس وف
ــى  ــة لتطبيقهــا عل ــم اآلل ــات تعل ــذكاء االصطناعــي تقني ــي لل دب
الخدمــات الحكوميــة وتجــارب العيــش فــي المدينــة؛ لتعزيــز  
جــودة الحيــاة والســياحة. وأطلقــت اإلمــارة، والتــي تعتبــر مثــااًل 
التجــارة والعبــور  القائــم علــى  النفطــي  علــى االقتصــاد غيــر 
والســياحة، أداتيــن للدردشــة تعمــالن بالــذكاء االصطناعــي 
لتقديــم الخدمــات العامــة وهمــا "راشــد" و"محبــوب"، وهاتــان 
األداتــان تقدمــان إجابــات موثوقــة ورســمية علــى األســئلة 
عــن العديــد مــن الخدمــات الحكوميــة )التراخيــص، والتســجيل، 
ــي. ــى التوال ــل عل ــات النق ــا) وخدم ــد، وغيره ــب، والبري والضرائ

رقمــي  اقتصــاد  علــى  أيضــًا   2030 الســعودية  رؤيــة  وتقــوم 
مبــادرات  وبعــض  النفطيــة.  العوائــد  دعــم  يمكنــه  مزدهــر 
الــذكاء االصطناعــي الرائــدة التــي تعطــي لمحــًة عــن المســتقبل 
هــي أول مواطــن روبــوت فــي العالــم "صوفيــا"، والمبــادرة 
الثانيــة هــي المدينــة العمالقــة المقــرر تنفيذهــا بقيمــة 500 
آليــة  جديــدة  مســتقبلية  مدينــة  وهــي  "نيــوم"،  دوالر  مليــار 
والتــي قــد يوجــد فيهــا "أجهــزة روبــوت أكثــر مــن البشــر". 
وبحســب مــا قالــه ولــي العهــد الســعودي محمــد بــن ســلمان 
ــذكاء االصطناعــي  آل ســعود: "كل شــيء ســيكون مرتبطــًا بال
ــدة  ــذه األجن ــذ ه ــهيل تنفي ــل تس ــن أج ــياء." وم ــت األش وإنترن
الطموحــة، تقــوم الريــاض بتســريع جهودهــا الرقميــة لجــس 
شــركة  وهــي  زيــن،  شــركة  قامــت  فقــد  األســواق.  نبــض 
اتصــاالت إقليميــة، بنشــر العمليــات التجاريــة للجيــل الخامــس 
ــوة  ــد خط ــر 2019، بع ــي أواخ ــعودية ف ــة س ــو 20 مدين ــي نح ف

مشــابهة فــي الكويــت.13

وتقــوم الحكومــات بتغييــر محــور التركيــز فــي التعليــم بإعطــاء 
ــا المتطــورة فــي مناهــج المــدارس  األولويــة لتبنــي التكنولوجي
االقتصــادي  التنويــع  خطــة  بيــن  للربــط  وذلــك  والجامعــات، 

قطــاع  وهــو  للمنطقــة  الرئيــس  االقتصــادي  النشــاط  فــي 
الطاقــة، فــإن شــركة أرامكــو للتجــارة، والتــي تنقــل اإلمــدادات 
النفطيــة لشــركة أرامكــو الســعودية إلــى األســواق العالميــة، 
ومنصــة Maana اســتخدمتا أداة تحســين لألســطول البحــري 
قائمــة علــى الــذكاء االصطناعــي والتــي تــم تصميمهــا خصيصــًا 
تعزيــز  فــي  األداة  هــذه  وتســاعد  والغــاز.  النفــط  لصناعــة 
الجــداول الزمنيــة فــي األســطول كامــاًل بنقــرة واحــدة، وتتيــح 
التخطيــط  لتحســين  مختلفــة  ومعلومــات  ســيناريوهات 

والتنفيــذ.

الشــرق  فــي  الطاقــة  مشــاريع  أن  إلــى  التقديــرات  وتشــير 
األوســط وشــمال أفريقيــا ستســتقطب اســتثمارات بنحــو 1 
تريليــون دوالر علــى مــدار الســنوات القليلــة القادمــة. ويبيــن 
التقريــر الســنوي الــذي أصدرتــه الشــركة العربيــة لالســتثمارات 
البتروليــة فــي 2018 أنــه فــي حيــن أنــه تــم تخصيــص 345 مليــار 
دوالر أمريكــي لمشــاريع تحــت التنفيــذ، فمــن المتوقــع أن يتــم 
تخصيــص المبلــغ المتبقــي لدعــم مشــاريع الطاقــة "الحيويــة". 
وأوضــح التقريــر أن مجــاالت قطــاع المنبــع التــي مــن المتوقــع 
ــي  ــة ه ــا الرقمي ــن التكنولوجي ــتفادة م ــى اس ــتفيد أقص أن تس
الجيولوجــي والجيوفيزيائــي )%27)  اإلنتــاج )28%) والمجــال 
والحفــر واالســتصالح )19%). ويؤكــد التقريــر علــى أن "دمــج 
الــذكاء االصطناعــي فــي قطــاع النفــط والغــاز قــد بــدأت تتحــدد 
أبحــاث إلنشــاء "حقــول نفــط  ُتجــرى  معالمــه فعــاًل، حيــث 
رقميــة" للمســتقبل". وســيحدث حقــل النفــط الرقمــي "تغييــرًا 
جذريــًا فــي طريقــة عمــل العمــال واآلالت والمشــاريع ككل؛ 

ــد". ــي الجدي ــم الرقم ــي العال ــس ف ــج والتناف ــق النتائ لتحقي

ــرة  ــا مبتك ــد "تكنولوجي ــي الجدي ــط الرقم ــل النف ــيكون حق وس
تتــراوح  واإلنتــاج  للتنقيــب  للقيمــة  جديــدة  تدفقــات  تخلــق 
مــن القــرارات وردود الفعــل اآلليــة فــي لحظــة حدوثهــا إلــى 
التحســين الهائــل فــي جوانــب الكفــاءة التشــغيلية، والربــط 
بيــن منصــات البنيــة التحتيــة، والتفاعــل األفضــل بيــن اآلالت 
والبشــر...بمعنى أبســط، الــذكاء االصطناعــي ســوف يســتخدم 
لزيــادة دقــة التوقعــات إلــى الفهــم اآللــي شــبه المعرفــي فــي 
المماثلــة  التقنيــات  والغــاز  النفــط  قطــاع  اآللة...فــي  تعلــم 
للــذكاء االصطناعــي وإنترنــت األشــياء وتعلــم اآللــة وتحليــل 
البيانــات الضخمــة يمكــن أن تخــدم المنتجيــن بزيــادة اإلنتــاج 
وتحقيــق االنســيابية فــي التشــغيل، وفــي ذات الوقــت تســاعد 
وتأميــن  عليهــا  والحفــاظ  المواهــب  جــذب  فــي  الشــركات 
بياناتهــا والتوافــق مــع المتطلبات...مــن البحــث والتنقيــب إلــى 
الحفــر ومــن اإلنتــاج إلــى النقــل ومــن التخزيــن إلــى التجــارة فــإن 
الذكيــة  الميــزة  الذكيــة Intelligent Cloud ونظــام  الســحابة 
خاصــة  حلــول  لتقديــم  معــًا  يجتمعــان   Intelligent Edge
ــي  ــة ف ــراف العامل ــع األط ــا أن ترف ــي يمكنه ــة والت ــكل صناع ب
ــغيل،  ــين التش ــن تحس ــدة م ــب جدي ــى حق ــات إل البتروكيمياوي

والربحيــة".11  والكفــاءة، 

ال مستقبل بال ابتكار
فــي القطــاع غيــر النفطــي، أصــدرت دولــة اإلمــارات العربيــة 
المتحــدة فــي أواخــر 2017 إســتراتيجية الثــورة الصناعيــة الرابعة. 
المبتكــر، والــذكاء  التعليــم  التركيــز فيهــا  وتشــمل مجــاالت 
الجينومــي  والطــب  الحيويــة،  والتكنولوجيــا  االصطناعــي، 
الذكــي، والرعايــة الصحيــة بأجهــزة الروبــوت، واألجهــزة التقنية 
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القائمــة علــى التكنولوجيــا وبيــن تطويــر اقتصــاد المعرفــة. 
وأحــد األمثلــة علــى ذلــك هــو تدريــس مســاق "اكتشــاف الذكاء 
االصطناعــي" فــي كليــات التقنيــة العليــا فــي دولــة اإلمــارات 
العربيــة المتحــدة. وتدعــم ورش العمــل مــع شــركات تقنيــة 
المعلومــات الرائــدة القــدرات الحاســوبية المعرفيــة ومنهــا 
ــد  ــال أح ــي. وق ــذكاء االصطناع ــات ال ــري ومحادث ــرف البص التع
المشــاركين فــي إحــدى هــذه الــورش إن البرنامــج قــّدم تدريبــًا 
لـــ "محــاكاة أو جعــل اآللــة تفكــر وتتصــرف مثــل البشــر تمامــًا...
فــكل واحــد منــا أنشــأ نموذجــًا للــذكاء االصطناعــي، والــذي 

ــئلة." 14 ــى األس ــرد عل ــه لل ــا بتدريب قمن

بخــالف الــدور الرائــد الــذي يضطلــع بــه القطــاع الخــاص فــي 
ــج  ــي دول الخلي ــات ف ــإن الحكوم ــم، ف ــاء العال ــن أنح ــد م العدي
كانــت أكثــر مبــادرًة فــي االبتــكار التكنولوجــي. وتســتهدف دولــة 
الرفاهيــة اســتخدام الــذكاء االصطناعــي فــي خدمــات مثــل 
الرعايــة  الصحيــة، والتعليــم، والنقــل، والشــرطة، وغيرهــا؛ 
لضمــان أنهــا تضيــف قيمــًة للنــاس، بجانــب مســاهمتها فــي 
االقتصــاد. ثــم ينتقــل ذلــك إلــى القطــاع الخــاص أيضــًا. فتشــير 
ــى أن 91% مــن  ــة إل ــر البحثي األبحــاث التــي أجرتهــا شــركة جارتن
الــذكاء االصطناعــي  أن تســتخدم  المحتمــل  المشــاريع مــن 
ــر. وبحســب التنبــؤات التــي تقدمهــا شــركة  فــي المــدى القصي
2030 مــن المتوقــع أن يــدر  "بــي دبليــو ســي" فإنــه بحلــول 
القطــاع  19% فــي  بنحــو  تقــدر  الــذكاء االصطناعــي عائــدات 
ــداد  ــل واإلم ــاريع النق ــي مش ــة، و15% ف ــاع التجزئ ــام وقط الع
اللوجيســتي. ولتحقيــق هــذه الغايــة، تخطــط دبــي، علــى ســبيل 
المثــال، لتنفيــذ 25% مــن كل رحــالت النقــل بوســائل النقــل 
ــول  ــي بحل ــذكاء االصطناع ــم ال ــل بنظ ــي تعم ــادة الت ــة القي ذاتي

15  .2030

األهداف اإلستراتيجية في الذكاء 
االصطناعي لدولة اإلمارات العربية 

المتحدة

 

النسبة المئوية للسكان الذي يعملون 
كباحثين متفرغين في العلوم 

والتكنولوجيا واالبتكار

الزيادة المقّدرة في اإلنتاج جراء استخدام 
الذكاء االصطناعي في الصناعات

المصدر: اإلستراتيجية الوطنية للذكاء االصطناعي في دولة اإلمارات العربية 
المتحدة - 2031
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التقدم بسرعة إلى المستقبل
معــرض  أبــرز  التكلفــة،  وتقليــل  الكفــاءة  اعتبــارات  بجانــب 
ــام  ــدة لع ــة المتح ــارات العربي ــة اإلم ــي دول ــتقبل ف ــدن المس م
2017 أهــداف استكشــاف وعــرض أماكــن حيــة مــن االبتــكار 
والســعادة، تحركهــا أحــدث  النظــم التكنولوجيــة لـــ "إنشــاء 
ــة  ــت الرحل ــع."16  إذا كان ــى الواق ــي تتخط ــدة الت ــد الرائ ــدن الغ م
ــع  ــيارات الدف ــى س ــال إل ــن الِجم ــر - م ــى الحاض ــي إل ــن الماض م
الرباعــي ومــن النفــط إلــى االقتصــاد غيــر النفطــي فــي أقــل مــن 
نصــف قــرن - هــي مؤشــر علــى مــدى التقــدم فــي دول الخليــج، 
فمــن اليســير أن نتخيــل أن خطــط المنطقــة للمســتقبل يمكــن 

ــاًل. ــع فع ــى الواق أن تتخط

وُتبّيــن سلســلة مــن اإلنجــازات والخطــط أن "المســتقبل" ليس 
ــادات.  ــر محــدد المعالــم فــي تخطيــط القي مفهومــًا مجــردًا غي
فاإلســتراتيجيات فيهــا أرقــام محــددة ومراحــل بجــداول زمنيــة 
يمكــن تقســيمها إلــى قصيــرة األجــل، ومتوســطة األجــل، 

ــد.   ــرة المســتقبل البعي وطويلــة األجــل، وفت

وفــي ســاعة المســتقبل لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، 
فــإن قصيــر األجــل تعنــي قصيــرًا فعــاًل. وواقــع األمــر أنــه قصيــر 
لدرجــة أن دبــي ســتطلق خدمــات طائــرات األجــرة ذاتيــة  القيــادة 
ــًا". فــكل مــا ينبغــي علــى المــرء القيــام بــه  لنقــل الــركاب "قريب
ــى زر،  ــط عل ــو "الضغ ــار ه ــدون طي ــج 184" ب ــرة "إيهان ــي طائ ف
ــة  ــن النقط ــر م ــًا، وتطي ــار عمودي ــدون طي ــة ب ــع المركب ــم تقل ث
"أ" إلــى النقطــة "ب"، وتهبــط فــي المــكان المحــدد لهــا."17  
عــن  الناتجــة  المــدى  قصيــرة  البشــرية  الذاكــرة  عصــر  وفــي 
 - EZ10 ــي ــادة - وه ــة القي ــة ذاتي ــت حافل ــا، انطلق التكنولوجي
لتســير فــي رحلــة تجريبيــة مســافتها أقــل مــن كيلومتــر واحــد 
ــف  ــي 2018. ويضي ــي ف ــي دب ــد ف ــن راش ــد ب ــارد محم ــي بوليف ف
ذلــك إلــى مشــروع متــرو دبــي الرائــد، والــذي يعمــل بنظــم ذاتيــة 
ــب  ــين أول "مكت ــي تدش ــذ 2009. وف ــائق من ــدون س ــادة ب القي
المســتقبل" يتــم طباعتــه بتقنيــة الطباعــة ثالثيــة األبعــاد فــي 
العالــم فــي 2015، قالــت دبــي: "نحــن ننفــذ مــا نخطــط، ونقــوم 
بأفعــال وليــس نظريــات. فالعالــم ســريع التطــور يتطلــب منــا 
ع وتيــرة تطورنــا؛ ألن التاريــخ ال يعتــرف بخططنــا وإنمــا  أن ُنســرِّ

ــا." بإنجازاتن

 كل هــذه الخطــط ال ُتصــاغ فــي فراغ. حيــث تتولى وزارة شــؤون 
مجلــس الــوزراء والمســتقبل اإلســتراتيجية المزدوجــة لحقبــة 
مــا بعــد النفــط وهــي التنويــع االقتصــادي عبــر االبتــكار، وإعــداد 
ــرات  ــددة للتغيي ــات المتع ــة القطاع ــن جاهزي ــتراتيجية تضم إس

الجديــدة.

الدفعة إلى األمام جراء الوباء
شــرع كل مــن القطاعيــن العــام والخــاص فــي دول الخليــج 
مــن  وغيرهــا  االصطناعــي  الــذكاء  تبنــي  وتيــرة  تســريع  إلــى 
التقنيــات الناشــئة بعــد تفشــي وبــاء الكوفيــد 19.  فحتــى تفهم 
الصحيــة،  للرعايــة   42 بــدأت جــي  الكورونــا،  مصــدر فيــروس 
الســحابية  والحوســبة  االصطناعــي  للــذكاء  شــركة  وهــي 
مقرهــا أبوظبــي، فــي دراســة التسلســل الجينومــي لفيــروس 
ــع  ــا م ــًا تعاونه ــركة أيض ــت الش ــي 2019. وأعلن SARS-CoV2 ف
ــر لقــاح  ــة لتطوي ــي جــي الصيني مجموعــة ســينوفارم ســي إن ب

يســمى "حياة-فاكــس"، والــذي يجعــل دولــة اإلمــارات العربيــة 
لوبــاء  بهــا  خاصــًا  لقاحــًا  ر  ُتطــوِّ عربيــة  دولــة  أول  المتحــدة 

الكوفيــد19-.

وأعلنــت المجموعــة 42 أيضــًا عــن شــراكة جديــدة مــع مجموعــة 
ســيركو البريطانيــة لتطويــر حلــول الــذكاء االصطناعــي وإنترنــت 
ــو  ــد نح ــركة التعهي ــه ش ــم توج ــآت ودع ــياء إلدارة المنش األش
ــت  ــرى، أعلن ــادرة أخ ــي مب ــات. وف ــى البيان ــة عل ــات القائم العملي
جــي 42 عــن انطــالق أول تجربــة عامــة لخدمــات الســيارات ذاتيــة 
القيــادة فــي أواخــر 2021. وفــي المرحلــة األولــى، ســتقدم ثــالث 
ســيارات ذاتيــة القيــادة خدماتهــا للســائحين والمقيميــن الذيــن 
ــي  ــة ه ــن الخط ــوق، ولك ــه والتس ــق الترفي ــدى مناط ــزرون إح ي
الزيــادة التدريجيــة لــكل مــن نطــاق تغطيــة الســيارات وعددها.18 

ــة  ــة حكومي ــو 30 وزارة وجه ــاركت نح ــاء، ش ــم الوب ــي خض وف
الــذكاء  برنامــج  مــن  الثالثــة  النســخة  فــي  أخــرى  وخاصــة 
االصطناعــي الــذي تــم تنظيمــه بالتعــاون مــع كليــة كيلــوج فــي 
جامعــة أكســفورد. وكان الهــدف مــن التدريــب تعزيــز القــدرات 
فــي توظيــف أدوات الــذكاء االصطناعــي ومعاييــره األخالقيــة، 
أمنيــة.  مخاطــر  مــن  بذلــك  يرتبــط  مــا  مــع  التعامــل  بجانــب 
وفــي الدورتيــن األولــى والثانيــة، تخــرج مــن البرنامــج نحــو 200 
مواطــن إماراتــي يعملــون فــي القطــاع الحكومــي ومؤسســات 

القطــاع الخــاص. 19

المكون اإلستراتيجي
تحتــل تايــوان المرتبــة الرائــدة فــي ســوق أشــباه الموصــالت أو 
ــا  ــد فيه ــث يوج ــالت. حي ــباه الموص ــع أش ــة تصني ــد عملي تعهي
ــر شــركة  ــع أشــباه الموصــالت، وهــي أكب ــوان لتصني شــركة تاي
د أشــباه الموصــالت إلــى كبــرى الشــركات  فــي العالــم والتــي ُتــورِّ
التكنولوجيــة األمريكيــة20.  غيــر أن جــزءًا كبيــرًا مــن إســتراتيجيات 
الــذكاء االصطناعــي لــدول الخليــج يرتبــط بخطــط الدولــة الرائــدة 
علــى مســتوى العالــم فــي البنية التحتيــة لتقنية الجيــل الخامس 



9

التنويع االقتصادي في دول الخليج يتحقق بفضل الذكاء االصطناعي

وهــي الصيــن. ويســتثمر هــذا العمــالق اآلســيوي أيضــًا، والــذي 
حقــق قفــزًة هائلــًة فــي العالقــات التجاريــة مــع المنطقــة 
ــن  ــع م ــدد واس ــي ع ــدة ف ــن، بش ــن الماضيي ــدار العقدي ــى م عل
التقنيــات المتطــورة ونشــرها خــارج حــدوده؛ لتوســيع نفــوذه 
ــًا  ــن أيض ــز الصي ــي، ُتركِّ ــذكاء االصطناع ــالف ال ــادي. وبخ االقتص
ــار  ــدون طي ــرات ب ــك الطائ ــة، وكذل ــة واآلمن ــدن الذكي ــى الم عل

والتــي لهــا صــدى كبيــر فــي المنطقــة.

الجيــل  لتقنيــة  المــزودة  هــواوي  شــركة  الســباق  ويقــود 
الخامــس، والتــي تســاعد مشــروع "شــرطة بــدون شــرطي" في 
دبــي القائــم علــى الــذكاء االصطناعــي. وبالمثــل، وّقــع مكتــب 
الــذكاء االصطناعــي  اتفاقــًا مــع شــركة  أبوظبــي لالســتثمار 
األبحــاث  مقــر  لتنشــيء   2019 فــي  "سنســتايم"  الصينيــة 
والتطويــر اإلقليمــي لهــا فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة. 
ــى  ــة عل ــر أدوات قائم ــاض لتطوي ــع الري ــًا م ــن أيض ــل بكي وتعم
الــذكاء االصطناعــي للســيطرة علــى الحشــود؛ إلدارة األمــن 
فــي األماكــن المقدســة  فــي الســعودية، وخصوصــًا خــالل 
فتــرات الحــج. وتطويــرًا لهــذه الفكــرة، عرضــت هــواوي بشــكل 
إســتراتيجي تقنيــة "المدينــة اآلمنــة" للرصــد والمراقبــة علــى 

المملكــة العربيــة الســعودية؛ لمكافحــة التطــرف.

الصحــراء،  فــي  الذكيــة  المــدن  مســتقبل  معالــم  ولرســم 
وّقعــت شــركة واي هونــج ومقرهــا هونــج كونــج وشــركة 
ــت  ــع الكوي ــًا م ــتثمارية اتفاق ــاريع االس ــة والمش ــارة العام التج
ــي  ــع دول ف ــي تس ــيارات ف ــي للس ــف ذك ــون موق ــاء ملي إلنش
الــذكاء االصطناعــي  الشــرق األوســط. وامتــدادًا الســتخدام 
للمســاعدة فــي المشــاريع الســعودية الصديقــة للبيئــة، تقــدم 
المملكــة العربيــة الســعودية صناديــق قمامــة تعمــل بالطاقــة 
ــتيك  ــات البالس ــتقل لزجاج ــرز المس ــع والف ــية للتجمي الشمس

الفارغــة.

العربيــة  اإلمــارات  دولــة  اشــترت  الدفاعــي،  المجــال  فــي 
ــام 2016  ــي ع ــج I ف ــج لون ــار وين ــدون طي ــرات ب ــدة  الطائ المتح
ــت  ــد أن رفض ــك بع ــام 2018، وذل ــي ع ــج II ف ــج لون ــرة وين وطائ
بــدون  طائراتهــا  أحــدث  بيــع  األمريكيــة  المتحــدة  الواليــات 
طيــار المســلحة بســبب تأثيــر الحــرب فــي اليمــن. فــي 2017، 
أعلنــت بكيــن أن الريــاض تبــدي رغبتهــا لشــراء نحــو 300 طائــرة 
ــان  ــت الحكومت ــار. ووّقع ــدون طي ــج II ب ــج لون ــرات وين ــن طائ م
أيضــًا اتفاقــًا لتصنيــع طائــرات CH-4 بــدون طيــار فــي المملكــة 

الســعودية.21 العربيــة 

وفــي حيــن أن هنــاك أطرافــًا أخــرى لديهــا نفــس الكفــاءة 
فــي آســيا، فــإن بعــض الخبــراء يشــعرون أن "المؤسســات 
األكاديميــة والشــركات الخاصــة والجهــات الحكوميــة الصينيــة 
الناشــئة فــي  التقنيــة  المجــاالت  فــي وضــع يؤهلهــا لدعــم 
فــي  البحثيــة  والمؤسســات  الجامعــات  وتنهــض  الخليــج. 
ــراع  ــراءات االخت ــكارات وب ــاج االبت ــدور مهيمــن فــي إنت ــن ب الصي
العميــق  والتعلــم  المســتقلة،  االصطناعــي  الــذكاء  لنظــم 
ــر مــن  ــة. واألكث ــات العصبي ــم الروبوت للــذكاء االصطناعــي، وعل
ــا الصينيــة الدوليــة هــوواوي ليــس  ذلــك أن شــركة التكنولوجي
لديهــا إســتراتيجية واضحــة للــذكاء االصطناعــي وحســب، والتي 
ــر  ــي وتطوي ــذكاء االصطناع ــاث ال ــي أبح ــتثمارات ف ــن اس تتضم
بيئــة عالميــة للــذكاء االصطناعــي وإعــداد المواهــب، وإنمــا 
ــر أيضــًا مشــاريع البنيــة التحتيــة للجيــل الخامــس للهواتــف  تدي

فــي مختلــف أنحــاء منطقــة الخليــج." 22

التكنولوجيــا  فــي  هــواوي  ودور  الصيــن  أن  األمــر  وواقــع 
المتقدمــة فــي المنطقــة بــات مصــدرًا للتوتــرات الجيوسياســية 
بيــن حكومــات المنطقــة والواليــات المتحــدة األمريكيــة، وهــي 
الضامــن األساســي لألمــن فــي الخليــج. وأشــارت واشــنطن 
فــي 2020 إلــى دور هــواوي فــي مشــاريع البنيــة التحتيــة لتقنيــة 
الجيــل الخامــس فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، مدعيــًة 
أن ذلــك ســيجعل التواصــل اآلمــن بيــن القــوات العســكرية 
ــة  ــر الخارجي ــًا". وقــال مســاعد وزي ــة "صعب ــة والخليجي األمريكي
األمريكيــة لشــؤون الشــرق األدنــى األســبق ديفيــد شــينكر: 
"يتعيــن علــى هــذه الــدول )الخليجيــة) أن تضــع فــي الحســبان 

ــدة". 23 ــات المتح ــع الوالي ــراكتها م ــة ش قيم

الخاتمة والتوصيات
ال جــدال فــي أن الــذكاء االصطناعــي يتزايــد دوره فــي إحــداث 
العالــم.  أنحــاء  التحــول فــي قطاعــات عديــدة فــي مختلــف 
وســعيًا لجنــي ثمــار الثــورة الصناعيــة الرابعــة، تضــخ حكومــات 
دول الخليــج، والتــي تعتمــد فــي معظــم إيرادتهــا علــى النفــط، 

ــي. ــذكاء االصطناع ــي ال ــكار ف ــي االبت ــتثمارات ف اس

فــي الفتــرة مــن 813 إلــى 1455، كان الشــرق األوســط أكثــر 
الشــرق  تجاهــل  وبعدهــا،  وتقدمــًا.  تطــورًا  العالــم  مناطــق 
األوســط اختــراع مطبعــة جوتنبــرج التــي احتضنتهــا مناطــق 
ــتمرت  ــة اس ــوة تكنولوجي ــى فج ــا أدى إل ــم مم ــي العال ــرى ف أخ
لقــرون. "ال زلنــا ندفــع الثمــن حتــى اآلن" بحســب مــا قالــه وزيــر 
المتحــدة.  العربيــة  اإلمــارات  دولــة  فــي  االصطناعــي  الــذكاء 
"العالــم يقــف علــى مشــارف ابتــكار تكنولوجــي آخــر يحــدث 
فعــاًل تأثيــرًا هائــاًل فــي الحيــاة الشــخصية والمهنيــة للبشــر 
فــي جميــع أنحــاء العالــم - وهــو الــذكاء االصطناعــي - ودولــة 
اإلمــارات العربيــة المتحــدة لــن تكــرر الخطــأ ذاتــه... فواقــع 
األمــر أن دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة عازمــة ليــس فقــط 
علــى أن تكــون مــن ضمــن أول مــن يتبنــون التكنولوجيــا، ولكــن 
أن تكــون إحــدى الــدول الرائــدة فيهــا علــى مســتوى العالــم 
بحلــول 2031...الجميــع يتحــدث عــن الــذكاء االصطناعي...مــن 
ــذه  ــتقبل. ه ــيقود المس ــي س ــذكاء االصطناع ــباق ال ــود س يق
التكنولوجيــا ســتغير العالم...فهــي أول شــيء تســتخدمه فــي 

ــوم." 24 ــة الي ــي نهاي ــتخدمه ف ــيء تس ــر ش ــاح وآخ الصب

ــرى  ــية أخ ــة رئيس ــو حقيق ــمي ه ــج الرس ــذا النه ــم ه ــا يدع وم
علــى أرض الواقــع تعــزز نجــاح تطبيــق الــذكاء االصطناعــي فــي 
المنطقــة - وهــو وجــود 200 جنســية فــي دول الخليــج. ويتيــح 
ذلــك مجموعــًة متنوعــًة مــن المواهــب لتكــون حاضنــًة ومكانــًا 
الــذكاء  مختبــر  تصبــح  وبذلــك  االصطناعــي،  الــذكاء  لتطبيــق 
ــي  ــز" وه ــى "3 ركائ ــد عل ــذي يعتم ــم وال ــي العال ــي ف االصطناع
حجــم البيانــات، وتنــوع البيانــات، والســرعة )مــدى الســرعة فــي 

ــات). ــذه البيان ــتخدام ه اس

واضعــي  أحــالم  آخــر  والتطويــر  األبحــاث  مشــاريع  وتجســد 
األخيــرة،  الســنوات  ففــي  الخليــج.  دول  فــي  السياســات 
أصبحــت دول الخليــج مــن المشــترين ذوي الخبــرة للتكنولوجيــا 
المتقدمــة. فبجانــب السياســات الطموحــة لتبنــي التقنيــات 
الناشــئة وبنــاء المــدن الذكيــة واســتغالل الــذكاء االصطناعــي، 
هنــاك أيضــًا اآلن زخــم حــول السياســات الراميــة للتشــجيع 
ــاث  ــاع األبح ــات قط ــة. وب ــا المحلي ــر التكنولوجي ــط لتطوي النش
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ــاًل  ــتفيدين فع ــد أول المس ــة أح ــي المنطق ــد ف ــر الولي والتطوي
مــن هــذا التغيــر فــي السياســات، وهــو قطــاع مــن المنتظــر أن 

ــتقبل. ــي المس ــر ف ــه الكثي ــم عن ــمع العال يس

اإلنتــاج  زيــادة  علــى  القــدرة  أيضــًا  االصطناعــي  الــذكاء  يتيــح 
فــي  مســبقًا  الموجــودة  اإلســتراتيجية  القطاعــات  فــي 
االقتصــاد. فطبقــًا للتنبــؤات الــواردة فــي تقريــر شــركة "بــي 
ــذكاء  ــن ال ــة م ــاهمات االقتصادي ــر المس ــي"،فإن أكب ــو س دبلي
والخدمــات  الماليــة،  الشــؤون  فــي  ســتكون  االصطناعــي 
العامــة، وقطــاع التصنيــع، والتــي ترتبــط ارتباطــًا وثيقــًا بقطــاع 
النفــط والغــاز فــي منطقــة الخليــج. وإذا اســُتخِدمت تطبيقــات 
الــذكاء االصطناعــي كمــا ينبغــي، فإنهــا قــد تــؤدي إلــى الحصول 

علــى مكاســب جديــدة مــن مــوارد الطاقــة.

ومــع ذلــك ينبغــي القــول إن دول الخليــج ليســت جميعهــا 
مــن مراكــز النشــاط الحقيقيــة للتكنولوجيــا. فمــع تخصيــص 
بالــذكاء  المتعلقــة  للمبــادرات  أكبــر  لميزانيــات  الحكومــات 
الشــركات  أفضــل  اســتقطاب  ومحاولتهــا  االصطناعــي 
األجنبيــة  االســتثمارات  علــى  التنافــس  فــإن  التكنولوجيــة، 
ســيزداد. ولكــن ال يوجــد شــك فــي أنــه فــي حيــن أن المكاســب 
االقتصاديــة مــن الــذكاء االصطناعــي قــد ال يمكــن توزيعهــا 
التوزيــع العــادل بيــن دول المنطقــة إال أن الكعكــة االقتصاديــة 

كبيــرة بمــا يكفــي الجميــع إذا تــم تقســيمها بحكمــة.

ومــن هــذا المنطلــق، نعــرض أدنــاه بعــض التوصيــات لحكومات 
ــات  ــط التحدي ــي وس ــم ف ــر الزخ ــان أال يتأث ــة لضم دول المنطق

المحتملــة.

االســتمرار فــي وضــع القــدم علــى دواســة التنويــع االقتصادي 	 
القائمــة علــى التكنولوجيــا بالرغــم مــن ارتفــاع أســعار النفــط 
عوائــد  ارتفــاع  فــإن  الحقيقــة  وفــي  الحالــي.  الوقــت  فــي 
النفــط ينبغــي أن يقــود إلــى تزايــد االهتمــام بالتكنولوجيــا 
وأنشــطة أبحــاث وتطويــر الــذكاء االصطناعــي داخــل الدولــة 
ومــن خــالل المشــاريع المشــتركة فــي حاضنــات التكنولوجيــا 

فــي الخــارج.

تطويــر خطــط طارئــة للتحــوط ضــد التغييــرات الجيوسياســية 	 
اإلمــداد  سالســل  وقيــود  واالقتصاديــة،  واالجتماعيــة 
والتغييــرات التــي تســبب اضطرابــات والناتجــة عــن التهديــدات 
التقليديــة وغيــر التقليديــة )مثــل الوبــاء، والــذي تســبب فــي 
أزمــات فــي نظــم إنتــاج وتوزيــع المنتجــات التكنولوجيــة، ممــا 

ــدة). ــي دول عدي ــا ف ــر التكنولوجي ــط تطوي ــر بخط يض

ضمــان التطويــر الدائــم للمناهــج التعليميــة لضمــان توافقها 	 
مــع االقتصــاد وســوق العمــل واللذيــن يتزايــد اعتمادهمــا 
ــبان  ــي الحس ــدول ف ــع ال ــرورة أن تض ــا، وض ــى التكنولوجي عل
أن االقتصــاد القائــم علــى المعرفــة عنصــر رئيــس فــي نجــاح 

ــع االقتصــادي، وخصوصــًا فــي القطــاع الخــاص. التنوي

مــن المنظــور األخالقــي، تطويــر ودعــم "الــذكاء االصطناعــي 	 
المســؤول" - وهــي النظــم التــي تعــزز التأثيــرات المجتمعيــة 
بتشــجيع  ذلــك  تحقيــق  ويمكــن  الســلبية.  النتائــج  وتقلــل 
المســاءلة والشــفافية عنــد نشــر الخدمــات الجديــدة القائمة 

ــا. ــى التكنولوجي عل

لمواجهــة 	  اإللكترونــي  األمــن  وآليــات  األمــن  آليــات  إثــراء 
الجديــدة. التهديــدات 

التحلــي باالســتقالل اإلســتراتيجي فــي اتخــاذ القــرار بشــأن 	 
دون  التكنولوجيــا،  علــى  القائمــة  واالتفاقــات  الخطــط 

السياســية. للضغــوط  الرضــوخ 
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