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اال�شتالب الوظيفي في زمن الثورة ال�شناعية الرابعة

من ال�شدمة اإلى التوازن ومن الياأ�س اإلى االأمل 

اأ.د. علي اأ�شعد وطفة *

»بف�شل القوة الهائلة للتكنولوجيا الرقمية، �شقطت احلواجز ال�شّماء التي كانت تف�شل بني 
القدرات  وحتــررت  للمعلومات،  املزمن  واالفتقار  اللغات  واختالف  اجلغرايف  كالبعد  الب�شر، 
االإبداعية الكامنة لبني الب�شر على �شكل موجة هادرة جديدة تزداد قّوة دون انقطاع. واأ�شبحت 
هذه القدرات ال�شخمة حتت ت�شرف كل الب�شر وباتوا قادرين على حتريرها بلم�شات اأ�شابعهم«
)من كتاب ت�شارلز كيرتينج »الع�شر الرقمي اجلديد واإعادة �شياغة م�شتقبل ال�شعوب«(

مل  عا�سفة  بتغريات  تنذر  الرابعة  ال�سناعية  الثورة  اإع�سار  بوادر  بداأت 
ما  بكل  الوطاأة  �سديد  ع�سف  اإنها  قبل.  من  مثياًل  الإن�ساين  التاريخ  لها  ي�سهد 
لكل  و�سقوط مروع  وقيم،  واأفكار  واأنظمة  الإن�سانية من خربات وجتارب  عرفته 
الأنظمة الفكرية والجتماعية والقت�سادية التي عرفتها الإن�سانية عرب تاريخها 
الوجود  اأمناط  خمتلف  يف  ال�سامل  احل�ساري  النفجار  من  حالة  اإنها  املديد. 
�سادت  التي  والفكرية  الجتماعية  الأنظمة  جميع  بزوال  ينذر  الذي  الإن�ساين 
النووي بني ثورات  اإنه �سورة مذهلة من �سور الن�سهار  التاريخ الإن�ساين.  عرب 
املعرفية  الثورات  فيه  تتقاطع  ان�سهار  الوجود،  مظاهر  خمتلف  يف  متدافعة 
نوع  ليحدث  املعرفية  بالثورات  الت�سال  ثورات  وتتحد  التكنولوجية  بالطفرات 
من الندماج الأ�سطوري العجيب بني ثورات مده�سة يف خمتلف العلوم الإن�سانية 

* اأ�ستاذ يف كلية الرتبية بجامعة الكويت وجامعة  دم�سق )�سورية(.
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والفنون والعلوم الدقيقة. وتتحد هذه الثورات جميعها يف �سورة نظام معقد فائق 
الذكاء يفوق كل ما اأبدعته الإن�سانية من حكايات واأ�ساطري واأوهام. وهي بعبارة 
واحدة حالة من التزاوج بني الذكاء الب�سري والذكاء الآيل بطريقة عبقرية لي�س 

لها مثيل اأو نظري.

وما على املرء اإل اأن يطلق خلياله العنان يف و�سف معجزات الثورة ال�سناعية 
التي  التاريخ  يف  الأوىل  املرة  هي  وتلك  م�سحورًا.  خائبًا  اخليال  وم�س  و�سريتد 
التغري يف احلياة  الإن�ساين عن قدرته على و�سف �سريورة  ي�سعف فيها اخليال 
ويرتد  التخّيل  اأ�سكال  يفوق كل  لأن ما يجري من حوادث واخرتاعات  الإن�سانية 
قا�سرًا عما نحن اإليه اآيلون يف زمن الندماج الثوري الرهيب بني خمتلف الثورات 

الإن�سانية يف خمتلف املجالت العلمية والوجودية. 

فنحن نعي�س اليوم يف عامل متفجر بالذكاء ال�سطناعي الذي ي�سكل الف�ساء 
الذي نعي�س فيه والذي يحيط بنا يف كل مكان ويف كل حلظة من حلظات وجودنا، 
حتى يف حلظات منونا العميق واأحالمنا التائهة يف ظالم الليل. ويتمثل هذا الذكاء 
ال�سطناعي يف تدفق هائل من املخرتعات الذكية يف عامل افرتا�سي عجائبي مل 
)GPS( وبراجمه، وال�سيارات ذاتية  اأجهزة حتديد املواقع  ي�سبق له مثيل، مثل: 
واحلا�سبات  الرتجمة،  وبرجميات  طيار(،  )بدون  امل�سرية  والطائرات  القيادة، 
الذكية، والروبوتات املذهلة، والطابعات ثالثية الأبعاد، واإنرتنت الأ�سياء، والنانو 
التكنولوجي، والطبابة الرقمية باحلا�سبات الذكية، واملحاماة الربجمية، وو�سائل 
وال�سفر  الرقمية،  واملكتبات  ال�سيربنتي،  والف�ساء  املذهلة،  الجتماعي  التوا�سل 

الفرتا�سي يف دائرة الزمان، واملحاكاة الفرتا�سية يف كل الأ�سياء. 

ومن اأجل تقدمي ت�سور �سردي ب�سيط للعامل الفرتا�سي الذي ن�سارف اأن 
نعي�س فيه يف م�ستقبل قريب جدًا �سمن ف�ساء �سيرباين يدور كل �سيء فيه حول 
الإن�سان، �سن�ستعري و�سفًا اأدبيًا لأحد الكتاب الذي ي�سف �سورة من احلياة اليومية 
يف عامل الثورة ال�سناعية الرابعة التي تدق علينا الأبواب بكل ما هو مده�س ومثري 

وعجيب بقوله:
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»ت�ستيقظ يف ال�ساعة ال�ساد�سة �سباحًا، بعد نوم عميق على اأنغام �ساعتك 
الذكية، يف ذات اللحظة تدب احلياة يف بيتك، يف غرفة النوم تبداأ الإ�ساءة يف 
تاأخذ  كي  بال�ستعداد  احلمام  ويبداأ  ذاتيًا،  الغرفة  ت�ستنري  ال�سباح  من  �ساعة 
حمامك ال�سباحي املعتاد، وكذلك احلال يف املطبخ. وبعد اأن تنتهي من اإفطارك 
لت على مقا�سك، وبعدها يبداأ مرك �سيارتك  تبداأ بارتداء مالب�سك التي ُف�سِّ
املهند�سني  بكبري  الت�سال  حتاول  للعمل.  للذهاب  ا�ستعدادًا  الكراج  يف  بالعمل 
بامل�سنع الذي متلكه، ولكنك تفاجاأ باأن بطاريته على و�سك النفاد، لكن الهاتف 
يعطيك تنبيهًا باأنه ل داعي للقلق فعملية ا�ستبدال البطارية تتم الآن داخليًا دون 
م�ساكل. ت�ستلم ر�سالة على هاتفك تفيد باأن اإحدى الآلت يف امل�سنع قد تعطلت 
واأن عملية الت�سليح الذاتي قد بداأت بالفعل واأنها �ستنتهي خالل �ساعة تقريبًا. 
بالكامل  نف�سه  يدير  فامل�سنع  امل�سنع  اإىل  يوميًا  تذهب  اأن  ال�سروري  من  لي�س 
ويعتني بنف�سه يف كل احلالت الطارئة التي قد ت�ستجد، واأن اليوم ذاهب هناك 
ملجرد الرغبة بالذهاب ل اأكرث. هذا لي�س فيلمًا من اأفالم اخليال العلمي، نحن يف 
عامل ما بعد الثورة ال�سناعية الرابعة، حيث اأن كل ما حتتاجه م�سّنع لك ح�سب 

طلبك ومن اأجل زيادة رفاهيتك«)1(. 

يدور  العامل  »اأن  مفادها:  مورية  بفكرة  الرابعة  ال�سناعية  الثورة  وتتميز 
قاب  وهو  الزمن،  ذاك  ففي  اأجلك«.  ومن  وحدك  لك  م�سمم  �سيء  فكل  حولك، 
قو�سني اأو اأدنى من يومنا هذا، �سيقوم الزبائن با�ستخدام تطبيقات برجمية على 
اأن  بب�ساطة  للمرء  ويكفي  ا�ستهالكية،  �سلعة  اأي  على  للح�سول  الذكية  هواتفهم 
ي�سجل موا�سفات املنتج الذي يريده ليقوم امل�سنع بت�سنيعه على املقيا�س واإر�ساله 
على الفور اإىل اأماكن ال�سكن والعمل ب�سورة مب�سطة ل عناء فيها. فعلى �سبيل املثال 
»لو اأن هاتفك الذكي عرف موعد نهاية عمره الفرتا�سي يف امل�ستقبل القريب، 
ف�سيقوم الهاتف باإعطاء مالحظة للم�سنع والذي �سيقوم بدوره بتغيري م�ستويات 

)1( ورد هذا الو�سف يف عدد من الدرا�سات دون الإ�سناد اإىل امل�سدر الأ�سا�سي.
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اإنتاجه ليعك�س املعلومات التي منحها اإياه هاتفك الذكي. مبعنى اآخر فاإن عملية 
التغذية الراجعة اخلا�سة باملنتجات امل�سنعة �ستكون ذاتية مما ي�ساعد امل�سنع 
ب�سكل تلقائي على تطوير طريقة ت�سنيعه«. ومبجرد اأن يتوقف هاتفك الذكي عن 
العمل ف�ستجد هاتفًا اآخر جاهزًا مت ت�سنيعه خ�سي�سًا لك ليحل مله على الفور، 
و�سيكون الهاتف اجلديد على نف�س ال�سكل الذي تف�سله والذي كان عليه هاتفك 

القدمي املف�سل)2(. 
ويف مثال اآخر: »عندما يدخل الزبون )امراأة اأو رجل( اإىل خمزن البيع، يبداأ 
بانتقاء الزي املطلوب )املو�سة( من ال�سور املعرو�سة عليه، ثم يختار نوع القما�س 
ت�سبه  مغلقة  �سّرية  وهي غرفة  القيا�س«،  »غرفة  اإىل  ذلك  بعد  ليدخل  املطلوب، 
الرادارية«  »الكامريات  القدمية وحتتوي على عدد من  ال�سوئي  الت�سوير  غرف 
املثبتة يف اأماكن منا�سبة من اجلدران والتي تلتقط مقا�س اجل�سم بطريقة جتميع 
ميط  يتحول  وبهذا  ال�سوئي«.  »امل�سح  بطريقة  ملحيطه  النقط  من  عدد  اأكرب 
دقائق  الأبعاد. وخالل  الفراغ ثالثي  املتوزعة يف  النقاط  �سبكة من  اإىل  اجل�سم 
قليلة تنتهي عملية القيا�س لتنتقل البيانات اإىل اأجهزة الق�ّس واخلياطة الذكية 
الأمثلة  املنا�سبة خالل دقائق«.)3( وهذه  القطعة  النتهاء من �سناعة  يتم  بحيث 
غي�س من في�س عن التطورات احلادثة يف جمال ال�سناعة والإنتاج والتكنولوجيا 

يف الزمن القادم. 
وكما هي فر�س الثورة ال�سناعية الرابعة فهناك حتديات ج�سام، ول تعدو 
اأن تكون ال�سورة التي ُقّدمت اأكرث من الوجه اجلميل لهذه الثورة، فلكل ثورة، كما 
لكل �سيء يف الوجود جانب وجانب مقابل، اأحدهما يوم�س بال�سياء واآخر ينكم�س 
يف الظل والعتمة، ول ت�سكل الثورة الرابعة ا�ستثناء اإذ حتمل يف ثناياها كثريًا من 
الويالت ويف طواياها كثريًا من الإكراهات التي لن تروق لكثري من بني الب�سر. ويف 
هذا الوجه املظلم تكمن اإ�سكاليات العطالة عن العمل والغرتاب الإن�ساين اأو ما 

)2( ممد جنيب ال�سعد، الثورة ال�سناعية الرابعة.. هل نحن م�ستعــدون؟ جريدة الوطـــن العمــانية، 6 
http://alwatan.com/details/97392 :فرباير، 2016. متوفر

)3( Eric Schmidt & Jared Cohen, The New Digital Age: Reshaping the future of 
People, Nations and Business, )United States: Alfred A. Knopf, 2013(.
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ي�سمى بت�سيوؤ الإن�سان، وق�سايا ال�سياع وفقدان الإن�سان لذاته يف مواجهة حتديات 
الذكاء ال�سطناعي، والنق�سام الطبقي احلاد، واحلروب القت�سادية، والأزمات 
اخلطرية يف احلياة واملجتمع. ويف هذا البحث �سنتوقف ملقاربة التحديات التي 
اإ�سكاليات  تتعلق ب�سوق العمل وفقدان الوظائف وما ينجم عن هذه الق�سية من 
وق�سايا اإن�سانية واجتماعية. وال�سوؤال الرئي�س الذي تطرحه درا�ستنا هذه: كيف 
التوازن  النهاية حتقيق  العمل؟ وهل ميكن يف  �سوق  ال�سناعية يف  الثورة  �ستوؤثر 
يف ميدان العمل مع مرور الوقت؟ وهل حتمل الثورة ال�سناعية يف طياتها حلوًل 

للم�سكالت التي تطرحها يف هذا امليدان؟ 

مفهوم الثورة ال�شناعية الرابعة
بني  القائمة  احلدود  تدمري  على  الهائلة  بقدرتها  الرابعة  الثورة  تتميز 
الأ�سياء، اإنها نوع من التوجه ل�سهر مكونات الوجود يف بوتقة واحدة حتيل الكون 
الذي نعي�س فيه اإىل كرة واحدة تتمازج فيه الثورات وتتكامل فيها الأ�سياء وكاأنها 
كتلة واحدة من الوظائف والتكوينات، اإنها باخت�سار تلغي احلدود الفا�سلة بني 

كل ما هو فيزيائي ورقمي وبيولوجي واإن�ساين. 

ا�ستخدم مفهوم الثورة ال�سناعية لأول مرة من قبل املوؤرخ املعروف اأرنولد توينبي 
يف  توينبي  ويرى  ال�سناعية«)4(.  الثورة  يف  »ما�سرات  كتابه  يف   )Arnold Toynbe(
كتابه هذا اأن الثورة ال�سناعية كانت تعبريًا عن تنامي يف قوى الإنتاج امليكانيكية واأن هذه 
القوة اأ�سبحت ثورة فقط لأنها ت�سافرت مع اإرادة �سيا�سية تنزع اإىل القبول بالتغيري)5(، 
وترافقت بتغريات اقت�سادية وراأ�سمالية جوهرية وحتولت اجتماعية نوعية. وكما يرى 
بل  فح�سب  القت�سادي  النمو  يف  ت�سارع  جمرد  تكن  مل  ال�سناعية  الثورة  فاإن  الكاتب 
كانت نتاجًا لعملية تنمية اقت�سادية واجتماعية مت�سافرة يف اإحداث هذا التحول 

الكبري)6(. 

)4( Toynbee, Arnold, Lectures on the Industrial Revolution. 
)5( Eric Hobsbawm, Industry and Empire – The Birth of the Industrial Revolution 

)New York: The New Press, 1968(. 
)6( Ibid. 
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بداأت الثورة ال�سناعية الرابعة فعليًا مع بداية الألفية اجلديدة، ول تزال 
هذه الثورة م�ستمرة حتى الآن. وهي تقوم على عدد من الركائز احل�سارية التي 
متثل يف الندماج بني عدد من الثورات العلمية اأهمها: التقدم يف جمال الهند�سة 
ال�سطناعي،  والذكاء  الأبعاد،  الثالثية  الطابعات  وابتكار  والإنرتنت،  الوراثية، 
بدمج  الثورة  هذه  وتت�سم  وغريها.  الأ�سياء،  واإنرتنت  الفرتا�سية،  والعمالت 
الفا�سلة  اخلطوط  فيه  متحى  الذي  بال�سكل  ذلك،  قبل  ظهرت  التي  التقنيات 
جتعل  اأ�سباب  ثالثة  وهناك  والبيولوجية)7(.  والرقمية  الفيزيائية  املجالت  بني 
هذه التحولت متفردة يف طبيعتها ومتميزة، ولي�ست جمرد امتداد للثالثة. هذه 

الأ�سباب هي �سرعة التغيري، ونطاقه، وتاأثري هذه التحولت يف النظم ال�سائدة. 

ويرى كثري من املوؤرخني اأن الثورة ال�سناعية الأوىل )1880�1770( بداأت 
يف بريطانيا يف عام 1770 وذلك مع اخرتاع املحرك البخاري. وا�ستخدام الطاقة 
معامل  يف  كبريًا  دورًا  الخرتاع  هذا  اأدى  وقد  ال�سناعي.  الإنتاج  يف  البخارية 
وحتت  والت�سنيع.  الإنتاج  يف  هائلة  ثورية  حالة  واأحدث  الزمن  ذلك  يف  احلياة 
تاأثري هذا الخرتاع حتول املجتمع من جمتمع زراعي اإقطاعي اإىل جمتمع �سناعي 
بامتياز)8(. ويبني املوؤرخون اأن الع�سر ال�سناعي الأول قد اعتمد على طاقة الفحم 
كقوة اإنتاج رئي�سة واعتمدت هذه الطاقة يف ت�سيري القطارات التي اأ�سبحت بف�سل 
املحرك البخاري و�سيلة النقل الرئي�سية يف ذلك الزمن. وامتد هذا التاأثري لي�سمل 
املحّركات  با�ستخدام  بداأت  التي  وال�سفن  وال�سلب  واحلديد  الن�سيج  �سناعات 

البخارية يف اأدائها ال�سناعي. 

وقد اأ�سهم اكت�ساف الطاقة الكهربائية يف تفجري الثورة ال�سناعية الثانية 
 ،1880 من  اعتبارًا  الكهربائي  امل�سباح  ا�ستعمال  �ساع  وقد   )1960�1880(
وا�سع)9(.  نطاق  على  ال�سناعي  املجال  يف  الكهربائية  الطاقة  ا�ستخدام  وانت�سر 

)7( ممد عبد القادر الفقي، الثورات ال�ســـناعية الأربع: اإطاللة تاريخية، جملة التقدم العلمي، جملة 
علمية ف�سلية ت�سدر عن موؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي، العدد 103، اأكتوبر 2018، �س9. 

)8(املرجع ال�سابق، �س9. 
)9( املرجع ال�سابق، �س9. 
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ومع بداية القرن الع�سرين، بداأ ا�ستخدام املحركات الآلية والكهربائية يف جمال 
ال�سيارات والقطارات و�سكل هذا ال�ستخدام حتوًل جذريًا يف مفهوم احلياة. وبعد 
ذلك تقاطرت الإجنازات العلمية بظهور الهاتف والإذاعة والتلفزيون والطائرة. 
وقد ا�ستفادت الثورة ال�سناعية الثانية من الطاقة الكهربائية يف تعزيز الإنتاج 
الذي  اإبداعات )هرني فورد(  وبداأ ذلك مع  �سماتها،  اأهم  ال�سخم، وكان ذلك 
ابتكر يف عام 1908 خط الإنتاج ال�سامل ل�سناعة ال�سيارات. »وا�ستمرت الثورة 
ال�سناعية يف اخرتاعاتها تدريجيًا، فدخل العامل ع�سر امليكنة ب�سكل مو�سع. وقد 
اأدت الثورة ال�سناعية الثانية اإىل تغيري اأمناط حياة الإن�سان على وجه الأر�س. 
حاليًا.  نعي�سه  الذي  الدويل  القت�سادي  النظام  �سكل  ُين�سب  الثورة  هذه  فاإىل 
القت�سادية  النظم  ل�سكل  الأ�سا�سية  اللبنة  كانت  الثورة  هذه  اإن  القول  وميكن 

املوجودة على م�ستوى العامل«)10(. 

اأما الثورة ال�سناعية الثالثة فقد بداأت يف عام 1960، وا�ستمرت حتى عام 
2000 وكانت للحوا�سيب والروبوتات اليد الطوىل يف توجيه م�سارات هذه الثورة، 
التي عرفت لحقًا بت�سميات متعددة مثل الثورة الرقمية وثورة املعلومات والثورة 
ا�ستخدام  فكان  الثالثة  الثورة  اإجنازات  اأعظم  اأما  الت�سالت.  وثورة  املعرفية 
الهوة  جعل  »مما  الرقمية،  وال�سناعات  املعلومات  وتكنولوجيا  الإلكرتونيات 
تزداد ات�ساعاً بني الدول املتقدمة والدول التي حتاول جاهدًة اللحاق بالتطورات 
املت�سارعة. لذا فاملراقب التاريخي ي�ستطيع اأن يرى ات�ساًل بني الثورات الثالث 

بحيث بداأت مبيكنة الإنتاج، ثم �سخامة الإنتاج، ثم اأمتتة الإنتاج«)11(. 
وتداول  وتخزين  ونقل  املجتمعي،  التوا�سل  اأ�سبح  الثورة  هذه  ظل  ويف 
بتفا�سيل  الفرتا�سي  العامل  وتطور  حدود.  بدون  منفتحًا  والبيانات  املعلومات 
واملختربات  ال�سفية  بالغرف  ومرورًا  الأطفال  األعاب  من  ابتداًء  مذهلة، 

)10( املرجع ال�سابق.
)11( �ســـالم اأحمـــد العبـــالين، وعـــود الثـــورة ال�ســـناعية الرابعـــة منعطف هائـــل يف تاريخ الب�ســـرية، 
)الفتتاحية( جملة التقدم العلمي، جملة علمية ف�ســـلية ت�سدر عن موؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي، 

العدد 103، اأكتوبر 2018. 
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الفرتا�سية، وانتهاء بالف�ساء. واحتلت الأنظمة الذكية والروبوتات مكانة متقدمة 
يف ال�سناعة اإىل درجة اأن العديد من الأعمال واملنتجات اأ�سبحت تنفذ من خالل 
بدرا�سة  وانتهاء  املعمارية  الت�ساميم  من  ابتداء  الذكية،  والأنظمة  الروبوتات 
الف�ساء واأعماق البحار. وبداأ الذكاء ال�سطناعي يحل مل الإن�سان يف كثري من 
كما  املعطيات.  هذه  على  قائمة  �سناعية  وعالقات  �سناعات  وتطورت  الأعمال، 
تو�سع الإن�سان يف ا�ستعمال مواد واأنظمة جديدة من خالل اأنظمة رقابة وحتكم 
الوظيفة  م�ستوى  على  العاملية  للمناف�سة  الفر�سة  اأتاح  مما  ممولة،  وات�سالت 
الواحدة والعمل الواحد. واأ�سبح التواجد الفيزيائي الفردي يف مكان العمل لي�س 
�سروريًا يف كثري من الأحيان. وهذا اأعطى فر�سة جديدة لتطوير العقلية العلمية 
النظر يف  اإعادة  وا�ستلزم كل ذلك  املجتمعية،  والثقافية  والفكرية  والتكنولوجية 
برامج التعليم املدر�سي والدرا�سات يف كليات الهند�سة والعلوم والجتماع، وفتح 
اآفاقًا غري مدودة للتعلم عن بعد والتعلم الإلكرتوين يف �ستى املوا�سيع، وجعل 
الإنرتنت مكتبة عاملية مفتوحة. كل ذلك للتماهي والتجاوب مع التغريات املرافقة 

للثورة ال�سناعية الرابعة.

ويت�سح يف هذا ال�سياق »اأن �سرعة الخرتاقات العلمية احلالية ل يوجد لها 
مثيل يف التاريخ الب�سري، اإذ نرى باأعيننا تطور التقنيات الرقمية ب�سرعة مذهلة 
اأن  اجلديدة  التطورات  هذه  وا�ستطاعت  ال�سابقة.  ال�سناعية  بالثورات  مقارنًة 
تقلب موازين ومفاهيم التكنولوجيا ال�سائدة اإىل عهد قريب. فما كان ينظر اإليه 
على اأنه تكنولوجيا متقدمة مت ن�سفه متامًا واأ�سبح بال فائدة اقت�سادية، فنحن 
نرى باليني الب�سر يتوا�سلون بوا�سطة الهواتف املحمولة مع اإنرتنت ذات �سرعات 
اإجنازات  اإىل  اإ�سافًة  املعلومة،  اإىل  للو�سول  مدودة  غري  وقدرات  خيالية، 
واإنرتنت  والروبوتات،  ال�سطناعي  الذكاء  جمالت  يف  م�سبوقة  غري  تكنولوجية 
النانو،  وتقنيات  الأبعاد،  ثالثية  والطباعة  القيادة،  ذاتية  واملركبات  الأ�سياء، 

والتكنولوجيا احليوية، وعلوم املواد، واحلو�سبة الكمومية«)12(. 

)12( �سالم اأحمد العبالين، وعود الثورة ال�سناعية الرابعة منعطف هائل يف تاريخ الب�سرية، مرجع �سابق. 
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اختفاء الوظائف وال�شركات
وي�سري �سواب اإىل التدفق التكنولوجي الذي �سيغمر العامل بقدرته الفائقة، 
ال�سطناعي،  والذكاء  املتنقلة،  اللوحية  والهواتف  الفائقة،  احلو�سبة  مثل: 
والإن�سان الآيل، وال�سيارات ذاتية القيادة، والطب الدماغي، والهند�سة اجلينية، 
ي�سري �سواب اإىل اأن هذه التغيريات بعيدة املدى وا�سحة يف بيئتنا وب�سرعة هائلة. 
�سن�ستقبلها  التي  التكنولوجية  »الثورة  اأن  على  الفتتاح  كلمة  خالل  �سواب  واأكد 
قريبًا �ستغري منط حياتنا وعملنا وعالقاتنا الجتماعية ب�سكل كامل. وهنا جتدر 
امل�سدر  عمومًا  ي�سكل  التكنولوجي  التقدم  اأن  من  الرغم  على  اأنه  اإىل  الإ�سارة 
الرئي�سي للتقدم القت�سادي، اإل اأنه كان وما زال يولد اأي�سًا قلقًا وتوترات ثقافية 
الذي  التاأثري  ت�ساوؤلت حول  تثري  املفاجئة  التكنولوجية  فالتغريات  التاريخ.  عرب 
ميكن اأن متار�سه على �سوق العمل والأجور، وتثري نقا�سًا قلقًا حول زيادة خماطر 
انعدام الأمن الوظيفي وتعميق التفاوت الجتماعي وتكري�س البطالة »التكنولوجية« 

اجلماعية)13(.

ال�سناعية  البتكارات  اأن  التكنولوجية  العلمية  الكت�سافات  تاريخ  وينبئنا 
توؤدي  اأن  ميكن  التجميع،  وخط  والكهرباء،  البخارية  املحركات  مثل  الرئي�سية، 
دورًا �سلبيًا ومدمرًا اأحيانًا يف القت�ساد واحلياة املجتمعية. فهي قد ت�سبب خ�سائر 
كبرية يف الوظائف على املدى الق�سري، على الرغم من اأن هذه اخل�سائر ميكن 
واأكرث  كبرية  جدوى  ذات  وظائف  اإيجاد  خالل  من  البعيد  املدى  على  تعوي�سها 
اإنتاجية واأكرث قدرة على تقدمي حت�سينات ملمو�سة يف نوعية احلياة. مثلما حدث 
عندما حلت الرافعات مكان العمال ولكنها يف الوقت نف�سه وخالل فرتات لي�ست 
ق�سرية اأوجدت وظائف جديدة بالن�سبة للمهند�سني واملمولني والتجارب يف قطاع 
التي  اجلديدة  التقنيات  اأن  القريبة  والأحداث  الوقائع  وتبني  هذا  اخلدمات. 

)13( Graham Brown-Martin, L’Éducation et la quatrième révolution industrielle, 
Préparé pourGroupe Média TFO, août 2017. URl: https://www.groupemediatfo.
org/wp-content/uploads/2017/12/FINAL-Education-and-the-Fourth-Industrial-
Revolution_FR.pdf
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عرفناها يف ظل الثورة الثالثة )ثورة الأنفورناتيك واملعلوماتية( قد اأوجدت اأي�سًا 
املعلوماتية،  ومهند�سي  الكمبيوتر،  ومهند�سي  املربجمني  مثل:  جديدة،  وظائف 
وحتليل  بالربجميات  تتعلق  التي  الوظائف  وع�سرات  الت�سميم،  وهند�سات 

املعلومات. 

يف  كثريًا  امل�ستخدمة  املفاهيم  من  الرابعة  ال�سناعية  الثورة  مفهوم  يعد 
املنتدى القت�سادي العاملي يف دافو�س ويف جمال ن�ساطات رجال الأعمال. هذا 
وت�سف بع�س الدرا�سات احلديثة كيف �ستقوم الثورة ال�سناعية الرابعة بت�سكيل 
م�ستقبل التعليم واجلن�س والعمل وكيف �ستعمل على اإعادة توظيف القوى العاملة 

وتنظيمها ب�سورة خمتلفة.

ويخربنا تقرير املنتدى القت�سادي العاملي الذي عقد يف دافو�س عام 2016 )14( 
حول م�ستقبل التوظيف اأنه »وفقًا لتقديرات اخلرباء فاإن 65% من الأطفال الذين 
الآن.  اليوم �سيح�سلون على وظائف غري موجودة  باملدر�سة البتدائية  يلتحقون 
والوظائف �ستختفي خالل  والأعمال  املهن  اأي�سًا مابني )80�70(% من  ويت�سح 
توفرها  ولكن  كثرية،  عمل  فر�س  �ستتوافر  اأنه  �سحيح  القادمة،  �سنة  الع�سرين 
�سيتطلب وقتًا اأطول من ذلك. على �سعيد الزراعة، �سيقوم اإن�سان اآيل قيمته 100 
دولر فقط بالزراعة يف احلقول بحيث يتحول مزارعو العامل الثالث اإىل مدراء 

ملزارعهم بدًل من الكدح طيلة النهار بحراثتها و�سقيها. 

وتبني اإح�سائيات اأوردتها املجلة الأمريكية فورت�سن )Fortune( اإن 50% من 
ال�سركات العاملية مت ا�ستبدالها ب�سركات جديدة كل 5 �سنوات. و اأن متو�سط العمر 
القرن  ال�سبعينيات من  ال�سوق( كان يف حقبة  لل�سركات )بقائها يف  الفرتا�سي 
املا�سي 70 عام؛ اأما الآن فقد تقل�س اإىل 15 عامًا. وتبني التقارير اأن املحامني 

)14( عقــــد املنتدى القت�ســــادي العاملي مبدينة دافو�س ال�سوي�ســــرية يف 23 يناير اجلاري، وح�ســــر املنتدى 
الذي ا�ســــتمر 4 اأيام، زعماء �سيا�ســــيون وروؤ�ســــاء دول من اأكرث من 40 دولة واأكرث من 2500 م�ســــوؤول 
حكومي وروؤ�ســــاء �سركات واأكادمييني من اأكرث من 100 دولة. وناق�س امل�ساركون اآثار وحتديات »الثورة 
ال�سناعية الرابعة« على الب�سرية، كما ناق�ست الجتماعات الو�سع الأمني العاملي، والنمو القت�سادي 

وم�ساكل البيئة، والنقاط ال�ساخنة املتعلقة بالتحولت الجتماعية وغريها من املوا�سيع.
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ال�سباب يف الوليات املتحدة ل ي�ستطيعون احل�سول على عمل اليوم، لأن برنامج اأي 
بي اإم وات�سون القانوين يقدم لك م�سورة قانونية يف الق�سايا العامة الأ�سا�سية خالل 
ثوان بدقة ت�سل ن�سبتها اإىل 90% وهي اأف�سل من امل�سورات التي يقدمها 70% من 
املحامني العاديني وبناء على هذا التقدم يف الذكاء ال�سطناعي فاإن عدد املحامني 

�سيتناق�س يف امل�ستقبل اإىل ن�سبة 90% ولن يتبق �سوى املتخ�س�سني منهم. 

وقد يكون الأمر اأكرث اإيالمًا يف املجال الطبي وتاأثريًا يف تغييب مهنة الأطباء 
وتقلي�س جمال عملهم. فعلى �سبيل املثال: تقوم ال�سركات الطبية اليوم باخرتاع 
جهاز طبي يعمل على تطبيق برنامج على الهاتف النقال، حيث �سيكون باإمكان 
الفرد اأن يفح�س بنف�سه �سبكة العني، وعينة من الدم، وقيا�س عملية التنف�س يف اآن 
واحد. ويتمكن هذا اجلهاز من ت�سخي�س 54 مر�سًا ب�سورة دقيقة. واملده�س يف 
هذا الخرتاع اأنه �سيطرح باأثمان بخ�سة حيث ميكن لأي اإن�سان على هذا الكوكب 
باملجان  والدقيقة  املتطورة  الطبية  اأن يجري حتليالته  ثم  اأن يح�سل عليه ومن 
تقريبًا، وهذا يب�سر بوداع موؤكد للم�ستو�سفات وامل�ست�سفيات. وي�ساف اإىل ذلك 
اأن برنامج »وات�سون« الطبي ي�ستطيع ت�سخي�س مر�س ال�سرطان بدقة متناهية بل 
و اأف�سل من ت�سخي�س الب�سر اأربع مرات. و�سيكون احلا�سوب يف العام 2030 اأكرث 

ذكاء من اأي اإن�سان عرفته الب�سرية كما تنبئ التوقعات امل�ستقبلية. 
ال�سركات  اختفاء  بل  فح�سب  ويخيف  يقلق  ما  هو  الوظائف  اختفاء  ولي�س 
التقليدية  ال�سركات  يهدد  ال�سطناعي  فالذكاء  وزوالها.  والقت�سادية  ال�سناعية 
األف  اأي�سًا. ففي عام 1988، كانت �سركة كوداك توّظف 170  بالزوال والنقرا�س 
موظفًا وتبيع 85% من ال�سور الورقية يف العامل! بعدها ب�سنوات قليلة، اأفل�ست ال�سركة 
وفقدت قوتها التناف�سية ب�سكل كبري جدًا. وما حدث ل�سركة كوداك، �سيحدث لكثري 
يف  جدًا  خميفًا  �سيكون  الأمر  وهذا  القادمة،  الع�سرة  ال�سنوات  يف  القطاعات  من 
ال�سنوات القادمة، ول �سيما يف العقدين الثالث والرابع من القرن احلادي والع�سرين. 
ويالحظ يف هذا ال�سياق اأن الربجميات �ستدمر كثريًا من ال�سناعات التقليدية يف 
مدة زمنية ترتاوح بني خم�س وع�سرة �سنوات. ف�سركة Uber اأكرب �سركة تك�سي يف 
العامل اليوم، وهي ل متلك �سيارة واحدة. و�سركة Airbnb اأكرب �سركة فندقية يف 

العامل، وهي ل متلك عقارًا واحدًا.



اال�شتالب الوظيفي يف زمن الثورة ال�شناعية الرابعة  من ال�شدمة اإىل التوازن ومن الياأ�س اإىل االأمل 

- 54 - املنتــــدى  278

ولن يقت�سر تاأثري الثورة ال�سناعية الرابعة فقط يف معدل خلق الوظائف، 
ول يف ن�سبة اإحالل الوظائف اجلديدة مل الوظائف القدمية، واإمنا �سيمتد اأي�سًا 
اإىل نوعية املهارات املطلوبة لأداء الوظائف، و�ستزداد نتيجة لذلك فجوة املهارات 
ويف مثل هذه البيئة املتغرية للتوظيف ي�سعب التنبوؤ بنوعية املهارات املطلوبة يف 
امل�ستقبل، ومن دون الفهم ال�سحيح لنوعية املهارات والتعليم املطلوب م�ستقباًل 
لن ي�ستطيع الأفراد وال�سركات واحلكومات حتقيق ال�ستفادة الق�سوى من مزايا 

الثورة ال�سناعية اأو حتى جمرد تفادي الآثار اجلانبية غري املرغوبة فيها.

خماوف م�شروعة 
ي�سكل اختفاء الوظائف م�سدرًا كبريًا للقلق واخلوف بني ال�سكان. وخماوف 
هذه  ت�سنيف  وميكن  وتتنوع،  تختلف  املرتقب  التكنولوجي  التقدم  اإزاء  النا�س 
املخاوف عمومًا اإىل ثالث فئات: خماوف تتعلق با�ستبدال العمال بالآلت لتح�سني 
الإنتاجية وخف�س التكاليف، وخماوف تتعلق بالعواقب والآثار ال�سلبية الأخالقية 
التقدم  تباطوؤ  بعملية  تتعلق  خماوف  واأخريًا  التكنولوجي،  التقدم  يحملها  التي 

القت�سادي الذي قد ي�سل اإىل حّد الركود القت�سادي)15(. 

 )16()Mokyr, 2015 Vickers, Ziebarth( ويرى بع�س املحللني القت�ساديني اأمثال
يف م�سار تقييم تاريخي للتجارب يف جمال التقدم التكنولوجي اأنه على الرغم من 
التي حتدثها  الأجل  وال�سطرابات ق�سرية  التغريات  تثريها هذه  التي  املخاوف 
التكنولوجي طويل الأجل قد يكون مفيدًا واإيجابيًا يف حركة التقدم  فاإن التقدم 

الإن�ساين.

خالل الثورة ال�سناعية الأوىل، كان القلق يولد من م�ستجدات العمل الذي 
يجرد العمال من اإن�سانيتهم ويغرتبهم. اأما اليوم فاإن اخلوف الأكرب هو عامل يكون 

)15( Graham Brown-Martin, L’Éducation et la quatrième révolution industrielle, op. cit.
)16( Mokyr, Joel, Chris Vickers, et Nicolas L. Ziebarth, The History of Technological 

Anxiety and the Future of Economic Growth: Is This Time Different? Journal 
of Economic Perspectives, 29)3( 2015, P 31-50. url: http://pubs.aeaweb.org/doi/
pdfplus/10.1257/jep.29.3.31
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فيه غياب، اأو تغييب الوظائف، هو امل�سدر الأكرب للخوف والقلق، لأن البطالة هي 
رئي�سًا  اليوم م�سدرًا  ت�سكل  فالبطالة  املعا�سر.  الإن�ساين  اأنواع الغرتاب  اأخطر 
باأن  للخوف والقلق وانعدام الأمن الجتماعي. ومن جهة ثانية ما زال النطباع 
ع�سر التقدم التكنولوجي الكبري ما زال حا�سرًا، ويف هذا ال�سدد ي�سري روبرت 
»�سعود  كتابه  يف  الأمريكي،  القت�ساد  )Robert Gordon()17(عامل  جوردون 
وهبوط النمو الأمريكي« اإىل اأن منو القت�سادات الغربية �سوف يتباطاأ حتت تاأثري 
التي  الكبرية  والديون  ال�سكانية،  وال�سيخوخة  وتراجعه،  التعليم  ركود  متغريات: 

تثقل كاهل طالب اجلامعات واحلكومة)18(.

مب�ستقبل  املتعلق  والتنمية  التعاون  ملنظمة  القت�سادي  التقرير  وي�سري 
والأمتتة  ال�سطناعي  الذكاء  املتمثلة يف  التكنولوجيا اجلديدة  اأن  اإىل  التوظيف 
وكما  املعهودة.  التقليدية  الوظائف  من  كبري  عدد  تغييب  اإىل  �ستوؤدي  والرقمنة 
اأداء  يف  ملها  وحلت  اليدوية  العمالة  اأق�ست  اأنها  لالآلة  �سبق  لقد  معروف  هو 
عدد كبري من املهام التي يقوم بها العمال املتخ�س�سون ول�سيما هذه التي كانت 
تتطلب قدرًا مدودًا من الكفاءة العلمية واملهارة وذلك بدرجة اأكرب بكثري مما 
يف  ال�سريع  التقدم  فاإن  الروؤية  هذه  و�سمن   .)19()OCDE, 2013( متوقعًا  كان 
الذكاء ال�سطناعي املعا�سر �سيوؤدي فعليًا اإىل زيادة احتمال اإحالل الأمتتة الآلية 

مكان عدد كبري جدًا من الوظائف الفنية واملهنية. 

)17( Robert Gordon “The Rise and Fall of American Growth: The US Standard of 
Living since the Civil War” )Princeton University Press, 2016(.

)18( Robert J.Gordon, The End of Economic Growth, Prospect Magazine, janvier 2016. 
URl:https://www.prospectmagazine.co.uk/magazine/growing-pains-united-
states-end-of-economicgrowth-productivity. 

)19( Briefing de politique de l'OCDE sur le futur de l'emploi, mai 2016.
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 )20()McKinsey & Company( يف يناير 2017، ك�سفت درا�سة اأجرتها �سركة
اإن 30% من الوظائف التي ت�سمل 60% من املهن �سيتم حو�سبتها تقريبًا. واأ�سار كبري 
القت�ساديني يف بنك اإجنلرتا اإن 80 مليون وظيفة يف الوليات املتحدة و15 مليون 
وظيفة بريطانية ميكن اأن تكون وظائف تقوم بها الروبوتات الذكية)21(. ويف عام 
2013، اأظهرت درا�سة اأجراها اأكادمييون من جامعة اأك�سفورد بعنوان »م�ستقبل 
التجاري  البيع  مهن  مثل:  املهن  بع�س  اأن  م�سرتكة  وظيفة   702 على  التوظيف« 
خلطر  معر�سة  مهن  الريا�سي،  والتحكيم  ال�سرائب،  ح�سابات  ومهن  واملتاجر، 
النف�س،  علماء  تخ�س  التي  هذه  العلمية  املهن  ول�سيما  غريها  من  اأكرث  الزوال 
ولي�س  املثال  �سبيل  على  تاأتي  التوقعات  وهذا  بعامة.  والأطباء  الأ�سنان،  واأطباء 

احل�سر)22(.
ويف هذا ال�ساأن حول تاأثري الأمتتة الآلية والذكاء ال�سطناعي يف �سوق العمل، 
ن�سر القت�ساديان الأمريكيان دارون اأ�سموغلو )Daron Acemoglu( من معهد 
 )Pascual Restrepo( وبا�سكوال ري�سرتيبو )M.I.T.( ما�سات�سو�ست�س للتكنولوجيا
يف جامعة بو�سطن )Université de Boston( درا�سة بعنوان »ال�سباق بني الآلة 
والإن�سان« )The Race Between Man and Machine( تبني اأنه من املحتمل اأن 
يوؤدي الت�سغيل الآيل اإىل اإيجاد وظائف جديدة واأف�سل بحيث �سيعود م�ستوى البطالة 
والأجور يف نهاية املطاف اإىل م�ستوياتها ال�سابقة. وهذا يعني الذكاء ال�سطناعي 
لن يكون خميفًا اإىل هذه الدرجة، وذلك لأنه يوؤدي اإىل توليد وظائف جديدة)23(. 
ولكنهما بعد اأقل من عام عّدل روؤيتهما بدرا�سة ر�سينة ن�سرت يف املكتب الوطني 

)20( Harnessing automation for a future that works, McKinsey, janvier 2017. url: http://
www.mckinsey.com/global-themes/digital-disruption/harnessing-automation-for-
a-futurethat-works

)21( Labour’s Share - discours par Andy Haldane, Économiste en chef, Bank of 
England, novembre, 2015. http://www.bankofengland.co.uk/publications/Pages/
speeches/2015/864.aspx

)22( Frey C.B., Osborne M.A., The Future of Employment - How Susceptible are Jobs 
to Computerisation, Université d’Oxford. url: http://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/
downloads/academic/The_Future_of_Employment.pdf

)23( Acemoglu D )MIT(, Restrepo P )Université Boston(, The Race Between Man and 
Machine: Implications of Technology for Growth, Factor Shares and Employment, 
MIT, mai 2016.url: https://economics.mit.edu/files/13179
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لالأبحاث القت�سادية )National Bureau of Economic Research( بعنوان 
من  الدرا�سة  هذه  ُو�سفت  وقد   ،)Robots and Jobs( والعمل«  الآيل  »الإن�سان 
قبل �سحيفة New York Times باأنها »الدليل على اأن الروبوتات تفوز بال�سباق 
الثانية )الإن�سان  الدرا�سة  ويت�سح يف �سوء  الأمريكية«.  العمالة  اإىل  الو�سول  يف 
ولكن  مفاهيميًا،  ومترينًا  نظرية  ممار�سة  كان  الأول  البحث  اأن  والعمل(  الآيل 
حقيقية  بيانات  اعتمد   )NBER( الوطني  املكتب  من  ن�سر  الذي  الثاين  البحث 
الأخري  البحث  هذا  يف  ت�ساوؤمًا.  اأكرث  للعمالة  مب�ستقبل  منذرًا  واقعية  ومعطيات 
املهن اجلديدة  الوظائف يف  للغاية يف عدد  بروؤية زيادة �سئيلة  الباحثان  فوجئ 
الت�سنيع، وبينوا هذه املرة وبطريقة  الوظائف يف  اأن تعو�س خ�سائر  التي ميكن 
يف  ولكن  حتدث،  اأن  ميكن  اجلديدة  الوظائف  يف  الزيادة  هذه  مثل  اأن  ميدانية 
الذين ل  الزرقاء  الياقات  اأ�سحاب  املوظفني  الوقت احلايل وجد عدد كبري من 
يحملون �سهادة جامعية اأنف�سهم خارج �سوق العمل ب�سورة نهائية)24(. وقد عقب 
اأ�سموغلو )Daron Acemoglu( على جريدة النيوز تامي بقوله: »وبالنتيجة حتى 
لو حدثت هناك زيادة يف الأجور �سيكون هناك خ�سارة يف هذه العملية، ويجب اأن 
ننتظر وقتًا طوياًل جدًا كي ي�ستعيد املجتمع عافيته جراء احل�سور الوا�سع لالأمتتة 

الآلية يف �سوق العمل«. 

زمن  يف  والزدهار  التقدم،  العمل،  الثانية:  املاكينة  »ع�سر  كتابهما  يف 
 The Second Machine Age: Work, Progress, and” البارعة«  التقنيات 
Prosperity in a Time of Brilliant Technologies“، يقّر اإريك برينجولف�سون 

)Erik Brynjolfsson(، الأ�ستاذ يف كلية �سلون لالإدارة يف معهد ما�سات�سو�ست�س 

)24( Acemoglu D )MIT(, Restrepo P )Université Boston(, Robots and Jobs, Evidence 
from the US Labor Market, National Bureau of Economic Research, mars 2017. 
url:https://irs.princeton.edu/sites/irs/files/event/uploads/robots_and_jobs_
march_3.17.2017_final.pdf - 
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للتكنولوجيا، واأندرو مكايف )Andrew McAfee(، باأنه يف »قلب الراأ�سمالية يكمن 
 Au coeur du capitalisme existe le concept( اخلالق«  التدمري  مفهوم 
التقدم  خالل  من  الظاهرة  هذه  ات�سحت  وقد   .)de destruction créative

مثل  البتكارات  اأدت  الإن�ساين.  الو�سط  يف  الآن  ويجول  ي�سول  الذي  التكنولوجي 
البخار والكهرباء واأجهزة الكمبيوتر وغريها الكثري اإىل تغريات جذرية يف الطريقة 

التي نفكر فيها ونعمل مبوجبها كما اأثرت يف طبيعة املهن التي يوؤديها الب�سر.

هذه التطورات الهائلة يف »الروبوتات« وغريها من التقنيات الرقمية ت�سبب 
القلق الفعلي بني العاملني ويف و�سائل الإعالم. فهناك الكثري من اخلوف املربر، 
فعلى �سبيل املثال، يرى كثريون اأن الروبوتات لن تدمر الوظائف املوجودة فقط، 
بل �ستكون الأف�سل يف اأدائها باملقارنة مع الب�سر يف معظم اأو كل املهام املطلوبة يف 
امل�ستقبل، وهنا يكون الأ�سواأ. وهذه لي�ست اأكرث من ن�سف احلقيقة، فالروبوتات 
ميكنها يف حقيقة الأمر اأن توؤدي دورها ب�سكل اأف�سل يف عدد من الوظائف واملهام 
الوظائف  من  كثري  يف  اأف�سل  الب�سر  اأداء  �سيكون  وباملقابل  ولكن  بها،  املكلفة 

الأخرى)25(.

بالتغري  املهددة  الوظائف  اإىل  الإ�سارة  اليوم  مبكان  ال�سهولة  من  اإنه 
التكنولوجي، ولكن من ال�سعوبة مبكان حتى على القت�ساديني وعلماء امل�ستقبل 
حتديد الوظائف اجلديدة التي �ستظهر، وما اإذا كان من يريدون �سغلها موؤهلون 

فعليًا مللئها وما اإذا �ستكون اأجورهم مر�سية كفاية.
يرى برينجولف�سون )Brynjolfson( وماكايف )McAfee( اأن كلمة ما�سب 
)accountant( كانت عنوان املهنة وظيفية حقيقية حيث كان املوظف املحا�سب 
 )Ordinateur( بقوم مبعاجلة اأعمدة طويلة من الأرقام. وعندما اأخرتع احلا�سوب
اختفت مهنة املحا�سب واختفت معها مهام اأخرى تت�سل باحل�سابات مثل علماء 

)25( Graham Brown-Martin, op.cit. 
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اأطنانًا من البيانات ال�سخمة  اأجهزة الكمبيوتر بداأت تعالج  البيانات: ذلك لأن 
اأوجد  من املعلومات ب�سرعات خيالية ودقة مثالية. ومن ثم فاإن احلا�سب نف�سه 
عددًا كبريًا من املهن التي تتعلق بتكنولوجيا احلا�سب وبرجمته ووظائفه. وهذا 
يعني يف النهاية اأنه يف الوقت الذي يتم فيه الق�ساء على الوظائف القدمية عن 
طريق الأمتتة الآلية فاإن القت�ساد ي�ستمر يف خلق فر�س عمل جديدة و�سناعات 

جديدة مل تكن موجودة من قبل. 
اأداءها  قيا�س  التي ميكن  الوظائف  اأن  ال�سياق  القول هنا ويف هذا  وميكن 
مر�سحة  وهي  توؤمتت  اأن  ودقيقة ميكن  وا�سحة  قواعد  اإىل  ت�ستند  التي  اأي هذه 
اأكرث من غريها لالأمتتة الآلية. اأما املهن التي �ستكون اآمنة وم�ستقرة يف امل�ستقبل 
تقوم  اأن  الآلت  ت�ستطيع  ل  التي  واملهن  الوظائف  هي  الأمتتة  خطر  عن  وبعيدة 
بها. وهناك ثالثة جمالت يتميز فيها الب�سر ويتفوقون على الآلة وهي: اجلهود 
والن�ساطات الإبداعية، والتفاعالت الجتماعية، والوظائف التي تتطلب مهارات 

بدنية وقدرة على احلركة. 

العدالة االجتماعية
ت�سكل م�ساألة العدالة الجتماعية م�سدر قلق وجودي واقت�سادي بالن�سبة 
هذا  يف  الدرا�سات  وتبني  الرابعة.  ال�سناعية  الثورة  زمن  يف  والأمم  لل�سعوب 
املواهب  اأ�سحاب  هم  الرابعة  الثورة  يف  وظيفيًا  امل�ستفيدين  اأكرث  اأن  ال�سدد 
ات�ساع  يف�سر  ما  وهو  وامل�ستثمرين  وامل�ساهمني  املخرتعني  من  والفنية  الفكرية 
الهوة يف الرثوة بني اأولئك الذين يعتمدون على راأ�س املال اأو العمل. لذا �ستكون 
التكنولوجيا واحدة من الأ�سباب الرئي�سية لركود الدخل، اأو حتى تراجعه بالن�سبة 
لغالبية ال�سكان يف البلدان ذات الدخل املرتفع، حيث يزداد الطلب على العمال 
ذوي املهارات العالية يف حني ينخف�س الطلب على العمال الأقل تعليمًا والأدنى 
يف م�ستوى املهارات. ويت�سح يف هذا ال�سياق اأن الطلب يف �سوق العمل �سيكون من 
بوتائر مت�سارعة على غري  الطلب  و�سينخف�س  العالية  املهارات  اأ�سحاب  ن�سيب 

املوؤهلني علميًا وفكريًا)26(. 

)26( ممد جنيب ال�سعد، الثورة ال�سناعية الرابعة، مرجع �سابق. 
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ول يبخــــــل اخلبـــري القت�ســــــادي الربيطــــــاين جــــــون مــاينـــارد كينـــــز 
)Maynard Keynes,1930( يف تقدمي الن�ســـيحة حول �سوؤال امل�سري اإذ يقول: 
»يف مرحلة النتظار علينا اأن نتخذ ال�ســـتعدادات البطيئة ملواجهة م�سرينا عرب 
ت�ســـجيع فنون احلياة وممار�ســـة الأن�ســـطة اخلالقة«. ويرى كينز يف هذا ال�سياق 
اأن التكنولوجيا ت�ســـمح برتكيز اأكرب للرثوة على عدد اأقل من الأفراد واملوؤ�س�سات 
العاملية. وقد اأظهر تقرير ن�سرته منظمة اأوك�سفام )يناير 2017( اأن 8 اأ�سخا�س 
فقـــط ميلكـــون من الرثوة ما يعادل الـــرثوة التي ميتلكها 3.6 مليار اأي الن�ســـف 
الأفقر من �ســـكان الكوكب. ويو�سح التقرير اأن 5 من هوؤلء الأ�سخا�س الأغنى يف 

العامل يديرون �سركات التكنولوجيا واملعلوماتية)27(.

ويعتقد غاي �ستاندنغ Guy Standing الأ�ستاذ يف كلية الدرا�سات ال�سرقية 
والإ�سرائيلية بجامعة لندن، اأن زيادة الفوارق الجتماعية وات�ساع الهوة الطبقية 
اإىل ولدة طبقة جديدة يطلق عليها كلمة جديدة »بريكاريا«  بني النا�س �ستوؤدي 
الربوليتاريا  كلمتي  بني  يجمع  جديد  لغوي  توليف  وهي   )28(“precariat”
اأو  الرثة،  اأن نرتجمها بالربوليتاريا  précarité، وميكن  prolétariat واله�سا�سة 
 ،2011 عام  كتابه  يف  �ستاندنغ  وي�سف  املتحولة.  العمالة  اأو  الهام�سية،  العمالة 
الكيفية التي عززت فيها العوملة املناف�سة يف الأ�سواق على ح�ساب الأمن الوظيفي. 
حيث بقيت الأجور احلقيقية راكدة لعقود، واأ�سبح العمل »املرن« ”flexible“ هو 
النا�س حول  اإىل حرمان ماليني  اأدى هذا  وقد  العمل،  املعيار يف احل�سول على 
اأو  اأو الدخل املايل الآمن بو�سفه م�سدرًا لال�ستقرار  العامل ِمن الأمن الوظيفي 
ِمن ال�سعور باحلرية والجتماعية اأو الإح�سا�س بالدللة واملعنى. ويحذر �ستاندنغ 
من خماطر تزايد العمالة الهام�سية »الربيكاريا« ”precariat“ على ال�ستقرار يف 

املجتمع، وينبه اإىل ماذير تزايد خماطر التطرف ال�سيا�سي.

)27( Une économie au service des 99 %, Oxfam, janvier 2017. url: https://www.oxfam.
org/fr/rapports /une-economie-a u-service-des-99

)28( Précariat est un néologisme de la sociologie, formé à partir des mots précarité et 
prolétariat, et définissant les “travailleurs précaires” comme une nouvelle classe sociale.
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فعالة  ا�سرتاتيجية  بو�سع  �ستاندنغ  يطالب  الو�سعية  هذه  مواجهة  ويف 
الجتماعية،  العدالة  وحتقيق  القت�سادية،  الرثوات  توزيع  لإعادة  ومتدرجة 
وتر�سيخ الأمن الوظيفي، حلماية املجتمع وتر�سيخ حلمته ال�سيا�سية والجتماعية. 
وميكن اأن نقع على مثل هذا الت�سور ال�سرتاتيجي يف يوتوبيا )Utopia( توما�س 
مور Thomas More عام 1516، اأي قبل 500 عامًا حيث يعتقد توما�س مور اأن 
ارتفاع الدخل يف املجتمع يوؤدي دوره كرتياق �سد النحرافات واجلرائم وي�سكل 
مناعة طبيعية �سد كل اأ�سكال ال�سطرابات يف املجتمع. والفكرة هنا ب�سيطة اإىل 
حد كبري، اإذ يجب على الدولة اأن تخ�س�س راتبًا لكل �سخ�س را�سد يف املجتمع 
بغ�س النظر عن و�سعه املهني. ويرى اأ�سحاب هذه الروؤية اأن هذه ال�سرتاتيجية 
�ستوفر �سبكة اأمان حيوية جلميع املواطنني كما توؤدي اإىل اإزالة نظم ال�ستحقاقات 
غري الفعالة القائمة حاليًا يف املجتمع. ولكن هذه الفكرة تعر�ست للنقد الكبري من 
قبل عدد كبري من القت�ساديني الذين يرون اأن هذا النهج �سعب املنال ول ميكن 

حتقيقه ومن �ساأنه اأن يوؤدي اإىل التكا�سل وي�سعف اإرادة العمل يف املجتمع)29(. 

ويعتقد بع�س الباحثني باأنه ميكن ملعطيات الأمتتة ال�سطناعية يف م�سمار 
توؤدي  اأن حتدث تغيريًا جوهريًا يف و�سعية العمل وقد  الثورة ال�سناعية الرابعة 
اإىل اإلغاء ال�سعار املعروف »العي�س من اأجل العمل«، وا�ستبداله ب�سعار »احلياة من 
الأعمال  معظم  الذكية  الآلت  توؤدي  فعندما  الهوايات،  وممار�سة  الرتفيه«  اأجل 
والوظائف يف املجتمع، ميكن للمواطنني تكري�س مزيدًا من الوقت للعمل التطوعي، 

وريادة الأعمال، والعي�س مع الأ�سرة، وامل�ساركة املدنية، والن�ساطات الإبداعية.
يالحظ املراقبون اأنه على اأثر الأزمة املالية التي �سربت جنوب اأوروبا يف 
تراوحت ما  ن�سبة  اإىل  لت�سل  ال�سباب  البطالة بني  ارتفعت معدلت  عام 2008، 
خارج  نف�سه  وجد  ال�سباب  جيل  ن�سف  حوايل  اأن  يعني  وهذا   ،%60 و   %50 بني 

)29( Graham Brown-Martin, op.cit.
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�سياق العمل بال اأهداف ومن غري حرية اجتماعية اأو كرامة اإن�سانية اأو قدرة على 
امل�ساركة يف املجتمع، ومثل هذه الو�سعية ترقى اإىل م�ستوى املاأ�ساة. ومع خطورة 
يحتاجه  عمل  هناك  يكن  اأمل  نت�ساءل:  اأن  لنا  يحق  وماأ�ساويتها  الو�سعية  هذه 
معلمني  اإىل  ويحتاجون  مكتظة  مدر�سية  ف�سول  يف  اأطفال  يوجد  األ  املجتمع؟ 
وخدمات تعليمية؟ األ يوجد هناك اأ�سخا�س مري�سون ويحتاجون اإىل عالج؟ اأمل 
يكن هناك مباين مدر�سية حتتاج اإىل ترميم اأو جتديد؟ اأمل تكن هذه املجتمعات 

بحاجة اإىل ت�سكيل البنية التحتية وجتديدها؟
هذه الأ�ســئلة كما متت �سياغتها تاأخذ يف الغـــالب طـــابعًا اأدبيـًا. فاملجتــمع 
يف  هنا  لي�ست  فامل�ساألة  فيها.  لي�سارك  فر�سًا  ول  ليعاجلها  م�سكالت  تنق�سه  ل 
القت�سادية  بالبنية  تتعلق  �سميمية  م�سكلة  اإنها  املتفرقة  الأ�سئلة  هذه  مناحي 
على  ت�سجعنا  الو�سعية  وهذه  الإخفاق.  من  تعاين  والتي  املجتمع  يف  الجتماعية 
ال�سطناعي  الذكاء  يف  تتمثل  التي  اجلديدة  التكنولوجيا  م�ستقبل  يف  التفكري 
والأمتتة الذكية وهذا التفكري يتناول كل القوى الجتماعية التي ميكن اأن ت�سارك 

بطريقة ي�ستطيع معها املجتمع جتاوز هيئته القدمية. 
فالفعالية احلقيقة للدخل الأ�سا�سي يف املجتمع مهمة جدًا، لأنه مع غياب 
الدخل الأ�سا�سي و�سماناته من قبل احلكومات �سيعاين املجتمع من غياب الأمن 
واحلرية الجتماعية، و�سيكون عندها جمتمعًا �سيئًا للغاية. ويف عديد من البلدان: 
الوليات املتحدة، وفنلندا، والهند، واإيطاليا، واأوغندا، وكندا وغريها، التي ت�سهد 
تطبيق برامج جتريبية لختبار فكرة الدخل الأ�سا�سي، يت�سح اأن �سروط احلياة 
وانخف�ست  والقت�سادية  الرتبوية  والن�ساطات  الغذاء  م�ستويات  يف  حت�سنت  قد 

ن�سبة الأمرا�س والديون)30(.

ومن التجارب املهمة يف هذا املجال ي�سار اإىل التجربة الكندية حيث يتلقى 
اأو  اأونتاريو حوايل 17000 دولرًا كنديًا يف ال�سنة دون �سروط  4000 �سخ�س يف 

)30( Universal Basic Income Pilot Schemes, Futurism. url: https://futurism.com/
images/universal-basic-income-ubi-pilot-programs-around-the-world/
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قيود)31(. وعند اإطالق هذا امل�سروع التجريبي، قالت رئي�سة وزراء اأونتاريو كاثلني 
)Kathleen Wynne( اإن مثل اخلطة كانت �سرورية للرد على »التحديات  وين 
باأنها  املرحلة  وين هذه  التطور احلديث. وت�سف كاثلني  التي فر�سها  اجلديدة« 

مرحلة حتمل يف طياتها درجة كبرية من الاليقني والتغيري. 

يف  الإن�سانية  املجتمعات  تواجهها  التي  التحديات  اأن  واأ�سد  اأدهى  هو  وما 
القرن احلادي والع�سرين ل تقف عند احلدود التي يفر�سها التقدم التكنولوجي 
مع  ومتزامنة  خميفة  حتديات  �سيواجه  فالعامل  الرابعة،  ال�سناعية  للثورة 
 changements( التحديات التكنولوجية لهذه الثورة ال�سناعية، مثل: تغري املناخ
�سيخوخة   ،)croissance démographique( ال�سكاين  النمو   ،)climatiques

)le vieillissement de la population(، مقاومة امل�سادات احليوية  ال�سكان 
)résistance aux antibiotiques(، وتزايد عدم امل�ساواة، وهذا كله غي�س من 

في�س قادم. 

ويف مواجهة هذه التحديات كثريًا ما تعتقد بع�س الدول اأنها ميكنها مواجهة 
هذه التحديات ب�سورة منفردة ولكن احلقيقة الدامغة هي اأن اأيًا من هذه الدول 
لن ت�ستطيع مواجهة هذه التحديات مبفردها، ول حتى جمموعات منف�سلة من 
مواجهة  من  الب�سرية  تتمكن  كي  عامليًا  طابعًا  تاأخذ  اأن  يجب  فاملواجهة  الدول، 

امل�سري الإن�ساين ب�سورة عامة.

كيفيات املواجهة: ويب�سر كالو�س �سواب)Klaus Schwab( )32()33( رئي�س 
املنتدى القت�سادي مب�ستقبل متفائل حيث �سي�سبح البتكار التكنولوجي، وكذلك 

)31( Projet pilote portant sur le revenu de base )mai 2017(. URL: https://www.ontario.
ca/fr/page/projet-pilote-portant-sur-le

)32( Professor Klaus Schwab was born in Ravensburg, Germany in 1938. He is Founder 
and Executive Chairman of the World Economic Forum, the International 
Organization for Public-Private Cooperation.

)33( The Fourth Industrial Revolution: url: https://www.weforum.org/agenda/2016/01/
the-fourth-industrial-revolution-what-it-means-andhow-to-respond/
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قدرتنا على ا�ستغالله، مركًا قويًا للنمو الجتماعي والقت�سادي. وال�سوؤال الذي 
يطرح نف�سه هنا: كيف �ستواجه هذه امل�ساألة من قبل احلكومات والعمال؟ لي�س اأمرًا 
 Graham( سعبًا تقدمي اإجابة عن هذا ال�سوؤال اجلوهري، كما يرى كراهام مارتن�
اإذ يتوجب على الأفراد ومب�ساعدة احلكومات اتخاذ و�سعية   )Brown-Martin
ا�سرتاتيجية يتجنبون فيها الوظائف التي يحتمل اأن تختفي اأو ت�ستبدل بالأمتتة اأو 
بـ »الروبورات« اأو غريها من الأجهزة. ويتوجب عليهم اللتزام بتجديد وحتديث 
مهاراتهم املهنية والعلمية على مدى احلياة، �سواء من خالل الطالع واحل�سول 
املعاهد  ويف  العلمية  املوؤ�س�سات  يف  التعلم  اأو  الإنرتنت  عرب  اإ�سافية  درو�س  على 
مبا�سرة. ول بد من القول هنا: »باأن مبداأ التعلم مدى احلياة، واملرونة، والتعليم 
مواجهة  يف  الأ�سا�سية  العنا�سر  ت�سكل  الذاتي  والتعلم  التعليم،  واإعادة  امل�ستمر، 
حتديات الأمتتة والإحالل الآيل للوظائف. وهذا يعني يف النهاية ال�سباق الدائم 

مع الذكاء ال�سطناعي والروبوتات ال�سطناعية امل�ستقبلية«)34(. 

ويتوجب على احلكومات من ناحية اأخرى خلق مناخ موات ميكن اأ�سحاب 
اأعمالهم على النحو الذي ميكن املوؤ�س�سات  امل�ساريع ورجال الأعمال من تطوير 
اجلــديـــدة من ابتكار وظــائف جــديدة، وهنا يجــب اأن نعــلم اأن دور احلكـومــات 
ل يكون يف اإبطاء وترية التقدم التكنولوجي وتعطيلها بل يجب اأن يكون يف م�ساعدة 
املوؤ�س�سات ال�سناعية والتجارية و�سوق العمل ورجال الأعمال والعمال على حتقيق 
اأعلى درجة تطور ممكنة، ومتكينهم من توليد ا�سرتاتيجيات جديدة تواكب هذا 
التطور وحتافظ على مكانة الإن�سان فيه يف مواجهة خطر الأمتتة الآلية واحل�سور 

الكبري للذكاء ال�سطناعي.

يف مواجهة هذه املع�سلة الناجمة عن التقدم التكنولوجي، طرح امللياردير 
الأمريكي مارك كوبان )Mark Cuban( اأفكارًا جريئة حول م�ستقبل التوظيف، 

)34( Graham Brown-Martin. Op.cit. https://www.groupemediatfo.org/wp-content/
uploads/2017/12/FINAL-Education-and-the-Fourth-Industrial-Revolution_
FR.pdf
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اإذ يرى اأنه يف العقود املقبلة �ستكون الأمتتة هي القاعدة الأ�سا�سية التي ت�سود يف 
خمتلف القطاعات القت�سادية، ويف مواجهة ذلك �سيزداد الطلب على املفكرين 
واملبدعني واملبتكرين الذي يتفوقون يف جمالت الفنون الليربالية املتنوعة. ويرى 
كوبان اأي�سًا اأن م�ستوى التغيري الذي �سرناه يف جمال الوظائف يف ال�سنوات اخلم�س 
اأو الع�سر القادمة �سيتفوق على ما �سهدناه خالل ال�سنوات الثالثني املا�سية، ويف 
يف  مركزية  و�سعية  الآيل  والتعلم  ال�سطناعي  الذكاء  فيه  �سيحتل  الذي  الوقت 
يف  اخلربة  متطلبات  من  مزيد  هناك  �سيكون  وال�سناعية،  الجتماعية  احلياة 
موا�سيع مثل اللغة الإجنليزية، والفل�سفة، واللغات الأجنبية. ووفقًا لتوقعاته، فاإن 
اليوم، مثل كتابة الربامج احلا�سوبية �ستعتمد  اأكرث املهارات املطلوبة  بع�سًا من 
اأكرث  يف النهاية على الأمتتة، ولكن مهارات التوا�سل والتفكري النقدي �ست�سبح 

اأهمية واأكرث منعة)35(.

خامتة - اأو بارقة اأمل
يحمل لنا امل�ستقبل يف طياته الألفية الثالثة ما يفوق قدرتنا اليوم على الفهم، 
وما يتجاوز اإمكانية الت�سديق، والأخطر اأن حوادثه املحتملة قد تفوق قدرة الب�سر 
يف  ال�سرتاتيجي  توازنه  الإن�سان  تفقد  قد  مذهلة  تغريات  فهناك  التخيل.  على 
مواجهة التغريات التي تع�سف مبختلف مظاهر الكينونة والوجود. ويف تاأثريها على 
�ستغري  ولكنها  به  نقوم  ما  تغري فقط  »لن  الرابعة  ال�سناعية  الثورة  فاإن  الأفراد، 
بها:  املرتبطة  الق�سايا  وجميع  هويتنا  على  توؤثر  �سوف  اإنها  عليه.  نحن  ما  اأي�سًا 
خ�سو�سيتنا وا�ستقالليتنا واأفكارنا واأمناط ا�ستهالكنا، والوقت الذي نكر�سه للعمل 
والرتفيه، وكيف نطور عملنا، ومهاراتنا وكيف نلتقي بالآخرين ونطور عالقاتنا 

معهم. 

)35( Billionaire Predicts Liberal Arts-Driven Future, Inside Higher Ed, mars 2017. 
url:https://www.insidehighered.com/quicktakes/2017/02/20/billionaire-
predicts-liberal-arts-drivenfuture
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ويف امل�ستوى الوظيفي �دون غريه� كما قدمنا اأعاله، فاإن الوظائف تتجه اإىل 
الختفاء وال�سركات اإىل الندثار، فاجلديد يولد والقدمي ميوت من غري احتواء. 
التغري  جحيم  من  ع�سف  يف  الإن�سان  وكاأن  تتبدل،  والذهنيات  يتغري  والعامل 
والن�سهار  الت�سيوؤ  اإىل حالة من  الإن�سان  فيها  يتحجر  التي  والخرتاع،  والتبدل 
يف عامل مادي حتكمه الآلت املدججة بالذكاء ال�سطناعي. واإذ كان الإن�سان يف 
الع�سور القدمية ينا�سل كي ل يكون عبدًا فعليه اليوم اأن ينـا�سل كي ل يكون اآلة 

كما يقول اأحد احلكماء. 

اجلديدة  الوظائف  تهيمن  اأن  املتوقع  من  اأ�سرنا  كما  اجلديد  العامل  ففي 
جمالت:  يف  ول�سيما  القادمة  القليلة  العقود  يف  الرابعة  للثورة  امل�ستقبلية 
النانو  وتكنولوجيا   ،Robotics الروبوتات  و�سناعة  ال�سطناعي،  الذكاء 
والتكنولوجيا  الوراثة،  وعلم  الأبعاد،  ثالثية  والطباعة   ،Nanotechnology

احليوية. ويتوقع اأ�سحاب العمل وال�سناعات احل�سول على مهارات تربوية تتمثل 
يف القدرة على الإقناع، والذكاء العاطفي، والقدرة على تعليم الآخرين وتاأهيلهم 
الفنون احلرة يف حتفيز  قوة  بالفعل  العمل  اأرباب  اأدرك  لقد  واأخالقيًا.  اإن�سانيًا 
يف  ال�سالمة  ملتطلبات  وال�ستجابة  الفردية«  »املهارات  وتطوير  الأعمال  ريادة 

عملية الإنتاج والتوزيع)36(. 

املجتمعات  فاإن  ال�سطناعي  بالذكاء  املتدفق  العامل  هذا  مواجهة  ويف 
مواجهة  يف  بالأمل  م�سمخة  ا�سرتاتيجيات  بو�سع  اليوم  مطالبة  الإن�سانية 
التحديات ومتكني الفر�س يف اإقامة جمتمعات عادلة خالقة. وهي معنية �سمن 
هذه ال�سرتاتيجيات اجلديدة اأن تقدم جوانب م�سيئة يف جمال احتواء خمتلف 
للذكاء  املكثف  احل�سور  وتنامي  الرقمي  الغرتاب  م�ساألة  ول�سيما  التحديات 
ال�سطناعي وذلك حلماية الإن�سان من الآثار ال�سلبية للثورة ال�سناعية الرابعة. 

)36( George Anders, You Can Do Anything: The Surprising Power of a “Useless” 
Liberal Arts Education )New York: Little, Brown and Company, 2017(.
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العامل  يف  الرتبوية  الأنظمة  على  الواجب  ملن  فاإنه  الرتبوي  املجال  ويف 
اأن تطور ا�سرتاتيجيات جديدة ملواجهة خمتلف التحديات الناجمة عن الثورة 
ول�سيما حتديات اختفاء الوظائف والعمل على تاأهيل النا�سئة تاأهياًل م�ستقبليًا 
اخلربات  من  النا�سئة  ومتكني  ال�سطناعي  الذكاء  احتمالت  على  يعتمد 
واملهارات واملعارف التي ميكنها اأن تواكب حركة التطور التكنولوجي الهائل يف 
الإن�سان  باأن  نقول  اخلتام  ويف  والع�سرين.  احلادي  القرن  من  القادمة  العقود 
ا�ستطاع حتى يومنا هذا اأن يجد لكل مع�سلة خمرجًا عرب تاريخه الطويل وهو 
وكلنا  امل�ستحيل،  يحقق  اأن  على  لقادر  املذهلة  واإمكانياته  الالمدودة  بطاقته 
اأمل اأن جتد الإن�سانية طريقها امل�ستنري يف املحافظة على الكينونة الإن�سانية يف 

معركة البقاء وامل�سري. 
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