مستقبليات

التطورات المتسارعة تقضي بضرورة خلق وظائف جديدة

توماس فيري يدق جرس اإلنذار:

بعد مائة عام ستختفي مليار
وظيفة من وظائف العصر الحالي
دبي  -ومضات
بعد مائة عام ستختفي مليار وظيفة من وظائف العصر الحالي .وظائف مجاالت تطبيقات
الهواتف المحمولة سوف تشكل نسبة  %47من المهن المستقبلية .لن يكون هناك سائقو أجرة،
وال مواقف للسيارات ،بل لن يكون هناك متاجر بيع التجزئة كالموالت التي نراها اليوم! وال
محطات تعبئة الوقود ،وغسيل السيارات ،بل سيكون هناك بدائل يتم التحضير لها من اآلن على
أيدي مستشرفي المستقبل من صناع التكنولوجيا الحديثة ،حيث ستكون الحياة مختلفة تمام ًا
عما هي عليه اآلن.
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كل هــذا وأكثــر طرحــه تومــاس فــري مــن خــال
منصــة قمــة المعرفــة فــي دورتهــا للعــام  .2016وفــي
حديــث شــائق للغايــة ،أوضــح أن هــذه التطــورات
المتســارعة تعــد جــرس إنــذار وتحذيــر بشــأن
ضــرورة خلــق وظائــف جديــدة بمعــدالت أســرع مــن
الســابق ،كمــا يجــب علينــا مــن اآلن التفكيــر فــي
ابتــكار مجــاالت عمــل جديــدة .ففــي إطــار الرؤيــة
المســتقبلية للصناعــات فــي العالــم ،ســوف يتوقــف
كثيــر مــن هــذه الصناعــات لتظهــر أخــرى جديــدة،
وهــو مــا ســوف ينســحب أيضـاً علــى الشــركات التــي
تعمــل فــي مجــال خدمــات ســيارات األجــرة ،التــي
ســوف يتغيــر شــكلها تمام ـاً فــي المســتقبل ،وكذلــك
الشــركات العاملــة فــي مجــال الصناعــات الفضائيــة
وفــي قطــاع التكنولوجيــا الماليــة وغيرهــا.
سيارات المستقبل

ومــن بيــن الصناعــات التــي ســوف تتغيــر فــي
المســتقبل أيضــاً صناعــة الســيارات فــي العالــم
كلــه ،وكذلــك الحــال بالنســبة إلــى شــركات خدمــات
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توصيــل الــركاب؛ حيــث ســتختفي مالييــن الوظائــف
الخاصــة بقائــدي ســيارات األجــرة .كل هــذه
التغييــرات ســتحدث ســريعاً فــي غضــون العقــود
الثالثــة القادمــة؛ حيــث ســتختفي شــركات خدمــات
ســيارات األجــرة وتأجيــر الســيارات ،وتختفــي معهــا
ا عــن قطاعــات خدميــة
وظائــف الســائقين ،فضــ ً
أخــرى .ومثــال ذلــك :شــركة فولفــو ،التــي تخطــط
مــن أجــل المســتقبل؛ حيــث تعكــف
علــى إنتــاج ســيارة مقاومــة للتصــادم
والحــوادث علــى الطــرق وأكثــر أمنــاً
للســائقين .ومــن القطاعــات الخدميــة
التــي ســتختفي أيضــاً فــي المســتقبل
متاجــر البيــع بالتجزئــة ،ومحطــات
تعبئــة الوقــود ،وغســيل الســيارات،
ومتاجــر تنظيــف وغســيل المالبــس،
ومتاجــر تغييــر إطــارات الســيارات،
وقطــع الغيــار ،وغيرهــا؛ حيــث ســتظهر

في األعلى:
توماس فري
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مجــاالت جديــدة للخدمــة تبتكرهــا شــركات ســيارات
مثــل :فــورد وجنــرال موتــورز ومرســيدس وفولفــو،
والتــي ســتنتج مالييــن الســيارات التــي مــن المتوقــع
أن تغطــي جميــع المــدن الكبــرى فــي العالــم .كمــا
ســتختفي مواقــف انتظــار الســيارات واألماكــن
المخصصــة لســيارات ذوي االحتياجــات الخاصــة
واالختناقــات المروريــة فــي الشــوارع.
ونتيجــة لهــذا كلــه ،ســوف يتغيــر نمــط التفكيــر
تمامــاً لدينــا فيمــا يتعلــق باســتخدام الســيارات؛
حيــث ســتكون الهيمنــة للســيارات الكهربائيــة ،كمــا
ســتصبح المــدن أكثــر هــدوءاً مــن اآلن .وفيمــا بيــن
 ،2035 -2030ســوف نشــهد تغييــرات أيضــاً فــي
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تعكــف «فولفــو» علــى إنتــاج
ســيارة مقاومــة للتصــادم
والحــوادث علــى الطــرق وأكثــر
أمنــً للســائقين

القيــادة علــى الطــرق الرئيســة والســريعة ،كمــا أنــه
مــع توقُّــع اختفــاء أماكــن االنتظــار للســيارات فــي
مناطــق المطــارات ،ســوف يظهــر بحلــول العــام 2030
مــا يُسـمَّى بالتاكســي بــا ســائق إنتــاج شــركة إيربــاص،
الــذي ســوف يدخــل مجــال الخدمــة فــي ذلــك الوقــت،
وســيكون بحاجــة إلــى أماكــن مخصصــة للهبــوط فــي
مدننــا .كل هــذا ســيؤدي فــي النهايــة إلــى توفيــر
المليــارات مــن الــدوالرات والعمــل علــى الحــد مــن
مالييــن الحــوادث المروريــة التــي تقــع علــى الطــرق،
ا عــن تقليــل األضــرار والخســائر الماديــة
فضــ ً
والخســائر فــي األرواح التــي تُقــدَّ ر بخســارة مــا يصــل
إلــى حوالــي  20مليــون شــخص ســنو ّياً حــول العالــم.

تكنولوجيا الغد

نفــس الشــيء ســوف ينســحب أيض ـاً علــى شــكل
أجهــزة التلفزيــون فــي المســتقبل ،التــي ســوف
تتغيــر تمامــاً مــن حيــث الشــكل والتقنيــات العاليــة
والمتقدمــة المســتخدمة فيهــا ،فــإذا مــا قار ّنَــا هــذه
األجهــزة فــي الوقــت الحالــي بمــا كان عليــه الحــال
قبــل خمســين عامــاً مثــاً؛ فســوف نالحــظ وجــود
اختــاف جوهــري دون شــك .وهنــا يؤكــد تومــاس
فــري أن األشــخاص الخالقيــن أكثــر قيمــة وأهميــة
مــن المبتكريــن .كمــا أنــه ال شــك فــي أن أي منتــج
جديــد فــي حياتنــا هــو نتــاج لعمــل وجهــد هــؤالء
األشــخاص مع ـاً ،ويُحــدِ ث تأثيــراً كبيــراً فــي حياتنــا.
وباالنتقــال إلــى قطــاع آخــر بالــغ األهميــة
أيضــاً ،وهــو العالــم الرقمــي ،يبــرز تومــاس كيفيــة
تأثيــر المنتجــات الرقميــة فــي مختلــف النواحــي
فــي حياتنــا .وعلــى ســبيل المثــال :نجــد أن الطاقــة
الشمســية تمثــل نســبة  %2فقــط مــن إجمالــي
الطاقــة فــي العالــم كلــه ،ولكــن األرقــام تشــير إلــى
أن هــذه النســبة ســوف تتضاعــف فــي الســنوات
القادمــة لتنمــو بوتيــرة أســرع ممــا كان عليــه الحــال
مــن قبــل؛ ومــن المتوقــع أن تصبــح الطاقــة الشمســية
هــي المهيمنــة فــي العالــم فــي غضــون االثنــي عشــر
عامـاً القادمــة .ونحــن نشــهد التحــول نفســه بالنســبة
إلــى المنــازل الذكيــة والمــدن الذكيــة ،وال يمكــن
أن ننســى أيضــاً التغيــر الــذي ســيحدث فــي قطــاع
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االتصــاالت وتأثيــره الفعــال فــي المســتقبل .وبفضــل
الثــورة الهائلــة التــي حدثــت فــي عالــم االتصــاالت،
أمكــن لكثيــر مــن المشــاهير مــن نجــوم الســينما
والمطربيــن تحقيــق أعلــى نســب للمشــاهدة علــى
مواقــع اإلنترنــت ،وصلــت إلــى مليــارات المشــاهدين
حــول العالــم.
قوانين

غيــر أن حقيقــة اختفــاء المليــارات مــن الوظائــف
فــي المســتقبل ال يعنــي بالضــرورة أننــا لــن نجــد
ا أو وظيفــة للقيــام بهــا؛ ألن العنصــر البشــري
عم ـ ً
والثــروة البشــرية باقيــان ومهمــان فــي عمليــة
التنميــة ،فهنالــك كثيــر مــن الفــرص والوظائــف التــي
ســوف تصبــح متاحــة فــي المســتقبل .وعلــى أي
حــال ،يوضــح تومــاس أنــه مــن خــال تجاربــه توصــل
إلــى قوانيــن أساســية تتعلــق بالقــدرات واإلمكانــات
الماليــة:
القانــون األول يشــير إلــى أنــه مــع كل أتمتــة
وتطــور تقنــي ينشــأ نقــص فــي الجهــد ،ولكنــه يــؤدي
إلــى زيــادة فــي القــدرات.
القانــون الثانــي يتلخــص فــي أنــه بينمــا تصبــح
اإلنجــازات التــي تحققــت فــي الوقــت الحاضــر أكثــر
شــيوعاً ،إال أن هنالــك إنجــازات أكبــر ســوف تحــل
محلهــا؛ حيــث ســيصبح باســتطاعتنا التفكيــر علــى
نحــو أســرع وإنجــاز األعمــال علــى نحــو أفضــل
وأســرع مــن ذي قبــل ،ومــن المتوقــع أيضـاً أن تتوافــر
مالييــن الوظائــف عبــر شــبكة اإلنترنــت والمواقــع
اإللكترونيــة.
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