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ثوان...
في
ٍ
يف �إطار مواكبتنا لكافة فعاليات ومبادرات
نقد ُم �إليكم ثالثة
جمتمعنا الإيجابي وال�سعيدِّ ،
ملخ�صات جديدة �ضمن �سل�سلة «كتاب يف دقائق»،
م�ستهلني �أعداد هذا ال�شهر بكتاب « 20عام ًا
�أ�صغر :كيف تعي�ش وت�شعر بال�شباب الدائم» ت�أليف :بوب جرين ،الذي يتناول
�سبب
ب�أ�سلوب علمي ُم َب َّ�سط مظاهر ال�شيخوخة الإيجابية وال�صحية؛ لأنَّ �أك َرث ٍ
للتم�سك ب�صحتنا واحلفاظ على طاقتنا لنبدو يف �أف�ضل حاالتنا ،هو
مقنع
ُّ
ٍ
االحتفاظ ب�إيجابيتنا وح ّبنا للحياة؛ فال�شيخوخة ال�صحية ال تعني الرتكيز
على ما يهمنا فقط ،بل على عالقاتنا ب أُ� َ�س ِرنا و�أبناء جمتمعنا �أي�ض ًا .وهذا
يعني �أن َ
هام�شي وغري جميل ،يتال�شى من حياتنا ،عرب توطيد
نرتك ما هو
ّ
عالقاتنا ذات املغزى؛ لأنَّ العالقات الإيجابية ت�ساعدنا على احلياة عمر ًا
�أطول و�أجمل .ويركز امل�ؤلف يف طروحاته ملحاربة ال�شيخوخة على عدة
جبهات ت�شمل :ممار�سة الريا�ضة ،التغذية ال�صحية ،النوم الهانئ ،والتفكري
الإيجابي .وهذه كلها عوامل حا�سمة من �ش�أنها ت�أخري ظهور ال�شيخوخة
ل�سنوات طويلة.
يلخ�ص العدد الثاين كتاب «ع�صر الروبوتات :التكنولوجيا والتهديد مب�ستقبل
بال عمل» ت�أليف :مارتن فورد ،ويتناول التكنولوجيا وتطوراتها التي بد�أت تثري
املخاوف ب�سبب تقلي�ص الوظائف .ففي املا�ضي كانت الوظائف الروتينية
تت�ضمن الوقوف على خط الإنتاج فقط ،واليوم �صارت الوظائف التي تتط َّلب
م�ستويات مهار َّي ًة منخف�ض ًة تت�أثر بالتقنيات احلديثة ،كما بد�أ العاملون
ٍ
امل�ؤهلون وامل�شتغلون بالأعمال الإبداعية يعانون من خطر زحف الآلة التي
ت�ستخدم تطبيقات التنب�ؤ والذكاء ال�صناعي ،وهذا يعني �أنَّ اكت�ساب مهارات
وم�ستوى تعليم �أعلى مل يعد �صمام الأمان� ،أو م�صدر ًا للوقاية من التهام الآلة
لوظائف النا�س يف امل�ستقبل.
يطرح ُ
عمل
ويقدم العدد الثالث خال�صة لكتاب «العطاء بذكاء :عندما
ِّ
ُ
أطيب الثمار» للم�ؤلفني« :توما�س جيه .تريين» ،و«وجويل �إل.
الأخيار � َ
فلي�شمان» اللذين يريان �أنه لي�س هناك نو ٌع واح ٌد من الأعمال اخلري َّية ميكن
اعتباره �أف�ضل من غريه؛ لأنَّ من حقِّ ِّ
كل �إن�سانٍ معطاءٍ �أن ي�سلك امل�سار
�صممه وفق ر�ؤيته وظروفه وطموحاته وقيمه اخلا�صة� .إال �أنَّ
الذي يختاره و ُي ِّ
هناك �ستة �أ�سئلة مت�صلة ،ميكن �أن ت�ساعد ر َّواد الأعمال اخلريية على زيادة
فاعلية م�شروعاتهم ،وهي :ما هي ِق َيمِ ي ومعتقداتي؟ وما النجاح ،وكيف
ميكن حتقيقه؟ وما هي م�س�ؤول َّياتي؟ وما الذي �أحتاج �إليه لتنفيذ مهمتي؟
وكيف �أتعاون مع امل�ستفيدين من عملي اخلريي؟ وهل ي�شهد �أدائي يف �إدارة
حت�سن ًا مطرد ًا؟ وي�ؤكد امل�ؤلفان اخلبريان �أنَّ الدرا�سات
�أعمايل اخلريية ُّ
واال�ستق�صاءات اجلادة ،والإدارة املالية ،والر�ؤية املو�ضوعية ،والعالقات
تقد َم
الإيجابية بني �أ�صحاب الأعمال اخلريية وامل�ستفيدين منها ،ميكن �أن ِّ
إجابات �شافي ًة وكافي ًة عن هذه الأ�سئلة اجلوهرية احلا�سمة.
� ٍ
جمال بن حويرب
المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة
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الواقع اجلديد
كلنا نعرف �أن التكنولوجيا وتطوراتها ال�سريعة املتالحقة ،بد�أت
تثري املخاوف من ظاهرة تقلي�ص الوظائف يف خمتلف قطاعات
ال�صناعات .ففي حني بد�أ كثريون يت�أقلمون مع قانون «مور»
الذي يقرر ب�أن قوة احلا�سبات تت�ضاعف تقريب ًا كل ثمانية ع�شر
�إلى �أربعة وع�شرين �شهر ًا� -إال �أن معظم ه�ؤالء مل ي�ستوعبوا
ت�أثري ذلك التقدم املت�سارع ب�شكل ا�ستثنائي يف �سوق العمل.
�أحد االعتقادات ال�شائعة ،االفرتا�ض �أن «الأمتتة» والت�شغيل
الآيل يهدد العمال واملوظفني الذين ال يتح ّلون مب�ستوى مرتفع
من التعليم واملهارات .ينبع هذا االفرتا�ض من حقيقة �أن
تلك الأعمال متيل �إلى الروتني والتكرار .ولكن ،قبل �أن ُن�س ِّلم
بتلك الفكرة ،يجب �أن ننظر �إلى �سرعة احلدود الفا�صلة بني
الأعمال اليدوية والآلية ،وبني نقطة التما�س التي جتمع �أو تدمج
الآالت بالنا�س .يف وقت ما ،كانت الوظائف الروتينية تت�ضمن
الوقوف على خط الإنتاج .واليوم ،جند �أن الوظائف التي
تتطلب م�ستويات مهارية منخف�ضة تت�أثر بالتقنيات احلديثة
بال �شك ،لكن اجلديد هو �أن العاملني امل�ؤهلني وامل�شتغلني يف
الأعمال املكتبية والإبداعية ،بد�أوا يعانون من خطر زحف الآلة
التي تعمل بربامج الت�شغيل التلقائي من خالل برجميات التنب�ؤ
والذكاء ال�صناعي ،و�إنرتنت الأ�شياء ،التي تتعامل بع�ضها مع
بع�ض ،من دون تدخل الإن�سان.
احلقيقة �أن كلمة الوظائف «الروتينية» رمبا مل تعد الكلمة
الأدق يف و�صف الوظائف املُه َّددَة بالتكنولوجيا .ميكننا القول
�أن امل�صطلح الأكرث دقة هو «املتوقعة»� ،أو الوظائف القابلة
للقيا�س والتق�سيم �إلى �أجزاء وعمليات .فهل ميكن ل�شخ�ص ما
مت به
�أن يتعلم �أداء وظيفتك بدرا�سة �سجل مف�صل عن كل ما ُق َ
يف املا�ضي؟ وهل ميكن ل�شخ�ص �آخر �أن ي�صبح حمرتف ًا مثلك،
ب�إعادة املهام التي كنت خبري ًا ب�إجنازها؛ وبنف�س الطريقة التي
ميكن بها لطالب �أن ي�أخذ اختبارات جتريبية للتح�ضري الختبار
هام� .إذا كان الأمر كذلك ،فهناك فر�صة كبرية �أن ت�صبح

اخلوارزميات قادرة على تعلم مهام وظيفتك.
رجح ًا مع تفاقم ظاهرة
وقد �صار ذلك ُم ِّ
«البيانات ال�ضخمة» �أو قواعد البيانات الكربى
التي ب َّي َنت �أن امل�ؤ�س�سات جتمع كميات هائلة
من املعلومات ،تتعلق بكل عملياتها تقريب ًا ،و�أن
ك َّم ًا كبري ًا من الوظائف واملهام �صار جزء ًا من
تلك البيانات  -منتظر ًا اليوم الذي ت�أتي فيه

لغة برجمة ذكية ،وتُع ِّلم نف�سها اخلو�ض يف
ال�سجالت التي راكمها �آالف اخلرباء والفنيني
واملبتكرين الأذكياء من بني الب�شر .وهذا
يعني �أن اكت�ساب م�ستوى تعليم �أعلى ومهارات
�أكرث ،مل يعد بال�ضرورة �ص َّمام الأمان� ،أو
م�صدر الوقاية من الت�شغيل الآيل يف امل�ستقبل.
كانت عبارة «تكنولوجيا َ�ضارة» تُقال ب�صورة

عار�ضة يف كل مكان يف «�سيليكون فايل» .ومل
ي�شك �أحد �أن للتكنولوجيا قدرة على قلب
�صناعات كاملة ر�أ�س ًا على عقب ،ثم �إحلاق
�أ�ضرار عميقة يف �سوق العمل ،فهل ميكن
للتكنولوجيا املت�سارعة �أن تعطل منظومات
العمل املعا�صرة ،و�أن جتعل �إعادة الهيكلة
�أمر ًا حتمي ًا �إذا �أردنا اال�ستمرار يف االزدهار؟

الروبوتات القادرة

وجود الروبوتات يف امل�صانع لي�س �أمر ًا جديد ًا .فقد �أ�صبحت الروبوتات �شيئ ًا ال غنى عنه يف
كل قطاعات ال�صناعة تقريب ًا ،بداية من �صناعة ال�سيارات ،وحتى �صناعة �أ�شباه املو�صالت.
ويف الوقت الذي تقدم فيه الروبوتات مزيج ًا ال ُي�ضاهى من ال�سرعة ،والدقة ،والقوة ،ف�إنها
فيما يبدو جتعل من يتبعها كالأعمى .فهي تعتمد على دقة التوقيت والتوجيه .ويف احلاالت
القليلة جد ًا التي يكون للآالت فيها قدرة على الإب�صار الآيل ،فهي ترى يف بعدين فقط
ويف ظروف �إ�ضاءة مهي�أة لذلك .والنتيجة هي �أن الكثري من الأعمال الفنية يف امل�صانع
الروتينية ما زالت يف �أيدي الب�شر ،تتمثل الأعمال الع�صية على «الروبوت» يف ملء الثغرات
التي �صنعها �أداء الآالت ،ال �سيما يف املراحل النهائية لعمليات الإنتاج .ولكن بع�ض هذه
احلاالت �أ�صبح من ذكريات املا�ضي فقد جنحت �إحدى �شركات «�سيليكون فايل» يف
ت�صميم روبوت �أكرث قدرة ومتييز ًا؛ حيث ي�ستطيع ر�ؤية ومتييز ال�صور ثالثية الأبعاد.
ويرجع �سبب مت ّيز هذا الروبوت �إلى قدرته على الربط بني الإدراك الب�صري ،واحل�ساب
املكاين ،واملهارة اليدوية .وبعبارة �أخرى :جنح يف اجتياز احلد الأخري للت�شغيل الآيل،
ليتناف�س مع العمالة الب�شرية لي�ستحوذ على الأعمال الروتينية واليدوية القليلة املتبقية.

طفرة الروبوتات القادمة

ُط ِّو َر نظام ت�شغيل الروبوتات  -ROS-لأول مرة يف معامل جامعة �ستانفورد للذكاء
ال�صناعي ،ثم حتولت �إلى من�صة عمل متكاملة بوا�سطة �شركة �صغرية ت�صمم
ب�شكل رئي�سي الباحثون يف اجلامعات.
وت�صنع روبوتات مربجمة ،ي�ستخدمها ٍ
وي�شبه نظام  ROSبع�ض نظم الت�شغيل املعروفة يف نوافذ ميكرو�سوفت ،ونظام
الت�شغيل لأجهزة �شركة «�أبل» ،ونظام �أندرويد اخلا�ص بجوجل ،ولكنه م�صمم
خ�صي�ص ًا جلعل الروبوتات �سهلة الربجمة والتحكم .وحيث �إن  ROSجماين
ومفتوح امل�صدر ،فهذا يعني �أن املطورين ي�ستطيعون تعديله وحت�سينه ب�سهولة.
يربهن لنا تاريخ احلا�سب الآيل �أنه مبجرد �إتاحة نظام ت�شغيل قيا�سي ،مع
�أدوات برجمة �سهلة وغري مكلفة� ،سيتبع ذلك يف الغالب حدوث طفرة يف
التطبيقات الربجمية .كان ذلك هو احلال يف برجمة احلا�سب ال�شخ�صي ،ويف
تطبيقات �أجهزة الآيفون ،والأيباد ،والأجهزة التي تعمل بنظام �أندرويد ،حديث ًا.
من املرجح �أن برجميات الروبوتات تتهي أ� لت�سلك م�سار ًا مماث ًال؛ فنحن على
م�شارف موجة عارمة من االبتكار الذي �سينتج روبوتات ت�ستهدف كل الأعمال
التجارية وال�صناعية واال�ستهالكية املمكنة ،تقريب ًا .و�سيدعم هذا التو�سع توافر
املوحدة ووحدات تركيب الأجهزة التي �ستجعل جتميع الت�صميمات
الربجميات ّ
اجلديدة �أمر ًا �سه ًال ن�سبي ًا ،من دون احلاجة �إلى �إهدار الوقت واجلهد.
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�ضربة موجعة للعمالة غري الذكية

�سيحدث ا�ضطراب كبري يف جمال اخلدمات يف �أمريكا واملجتمعات
املتقدمة؛ وحتديد ًا يف املجاالت التي تعمل فيها الأغلبية العظمى من
العمال حالي ًا .هذا التوجه َيظهر الآن يف ماكينات ال�صرافة ،ونظم
الدفع الذاتي ،ومن املرجح ظهور �أ�شكال جديدة من اخلدمات
املعتمدة على الت�شغيل الآيل يف العقد املقبل ،الأمر الذي يع ّر�ض
املاليني من الوظائف ذات الأجر املنخف�ض خلطر كبري.

"

يمكن القول اآلن بأن االعتقاد
السابق بأنه ليس بوسع الحاسبات
أن تنجز وتعمل إال ما ُب ْرمجت من
أجله ،قد عفا عليه الزمن

"
تقدمي الطعام بال نادل

جنحت �شركة نا�شئة يف �سان فران�سي�سكو ،تعمل يف الت�شغيل الآيل ال�شامل
يف تطوير خط لإنتاج الهامبورجر ذي اجلودة العالية .فما على العامل �إال �أن
يقذف بقطعة اللحم املجمدة يف ال�شواية ،فيقوم اجلهاز الآيل الذكي بت�شكيل
اللحم املفروم ،ثم ي�شويه ،ويجهز الطلب ،مع اختيار الكمية ال�صحيحة من
الفحم ،واملحافظة على نكهة الطعام ،ولونه وم�ستوى ن�ضجه .هذه الآلة
القادرة على �إنتاج  360قطعة هامبورجر يف ال�ساعة حتم�ص اخلبز ،وتقطع
وت�ضيف املكونات الطازجة ،مثل الطماطم ،والب�صل ،واملخلالت ،وتفعل كل
ذلك بعد حتديد نوع ومكونات الطلب .ثم يكون الربجر جاهز ًا للتقدمي على
�سري متحرك .قدرت ال�شركة �أن مطعم الوجبات ال�سريعة املتو�سط ينفق
حوايل  135000دوالر �سنوي ًا على �أجور املوظفني الذين يعدون الهامبورجر،
و�أن �إجمايل تكلفة عمالة �إنتاج الربجر يف �أمريكا تبلغ حوايل  9مليارات
دوالر �سنوي ًا .وترى ال�شركة امل�صنعة �أن نظامها اجلديد �سيحقق عائد ًا على
اال�ستثمار يفوق م�صروفات العمالة يف �أقل من عام .وهي ال تخطط ال�ستهداف
املطاعم فقط ،بل واملتاجر وعربات الطعام ،و�آالت البيع �أي�ض ًا .وتنطلق ر�ؤية
ال�شركة من �أن التخل�ص من تكلفة العمالة وتقليل م�ساحات املطابخ� ،ست�سمح
للمطاعم ب�إنفاق مبالغ �أكرب على املكونات عالية اجلودة ،مما مي ّكنها من
تقدمي مذاق مميز للهامبورجر ب�أ�سعار الوجبات ال�سريعة.
هناك املاليني ممن ي�شغلون وظائف منخف�ضة الأجور ،يف جمال �صناعة
الوجبات ال�سريعة وامل�شروبات ،ومن الناحية التاريخية ،ف�إن الأجور
املنخف�ضة ،واالمتيازات القليلة ،ومعدالت دوران العمالة �ست�ساعد النظم
الآلية يف ت�شغيل وظائف الوجبات ال�سريعة ،كما �ش ّكلت الوظائف ذات الأجور
املنخف�ضة يف قطاع التجزئة نوع ًا من �شبكة �أمان للعاملني يف القطاع اخلا�ص.
فقد و َّفرت الوظائف التقليدية م�صدر ًا متوا�ضع ًا لكنه متاح لتوفري حياة ولو
ب�سيطة ملن ال يجدون بدائل �أف�ضل.
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عندما تبد�أ م�ؤ�س�سة �صناعية ُكربى بتحقيق
ميزات تناف�سية عرب الت�شغيل الآيل ،ي�ضطر
املناف�سون للحاق بها ،ولهذا �سيقدم الت�شغيل
الآيل ميزات تناف�سية �أكرب من تكلفة العمالة
املنخف�ضة .فرمبا ُي َ
نظر لعمالة الروبوتات

من منظور الأمان املهني والوقاية من
الأخطار التي تهدد حياة العاملني يف بع�ض
بيئات العمل .كما �ستزداد القدرة على
تخ�صي�ص وتنفيذ الطلب .فبمجرد ت�سجيل
�ستي�سر نظم
طلب العميل يف �أحد املطاعمّ ،

الت�شغيل الآيل تكرار نف�س النتائج ب�صورة
مت�سقة وفورية يف مواقع �أخرى .وقد يعني
هذا بب�ساطة �أن مطاعم الوجبات ال�سريعة
�ستتمكن من تقليل عمالتها �إلى الن�صف،
ورمبا �أكرث.

ت�أثري الروبوتات ال�سحابية
يتمثل �أحد �أهم معامل ثورة الروبوتات يف «الروبوتات ال�سحابية»� ،أو
هجرة الكثري من الذكاء الذي ينع�ش الروبوتات املتحركة �إلى مراكز
حا�سوبية قوية .لقد �أ�صبح جمال الروبوتات ال�سحابية ممكن ًا ب�سبب
الت�سارع الرهيب للمعدل الذي ميكن به نقل البيانات؛ فمن املمكن الآن
�إفراغ الكثري من احل�سابات التي تتطلبها الروبوتات املتقدمة يف مراكز
البيانات ال�ضخمة التي ت�سمح لكل روبوت على حدة بالولوج وا�ستخدام
موارد موزعة يف ال�شبكة .وبالطبع ،ف�إن ذلك يجعل من املمكن بناء
روبوتات �أقل تكلفة ،لأن القوة احلا�سوبية والذاكرة املُت�ضمنة املطلوبة
�ستكون �أقل ،كما ت�سمح هذه امليزة �أي�ض ًا بتطبيق حتديثات فورية
للربجميات على العديد من الأجهزة .ف�إذا ا�ستخدم روبوت واحد ذكا ًء
�آلي ًا مركزي ًا ليتعلم ويتوافق مع بيئته ،ف�إن تلك املعرفة املكت�سبة ت�صبح
متاحة لكل �آلة تن�ضم �إلى ذلك النظام ،مما ي�ؤدي �إلى تي�سري تع ّلم
الآالت ،لي�سري الذكاء يف منظومات عدد كبري من الروبوتات.
�سيتمثل ت�أثري الروبوتات ال�سحابية يف جماالت مثل التمييز الب�صري
الذي يتطلب الولوج �إلى قواعد بيانات �شا�سعة ،وقدرات هائلة للمعاجلة
احل�سابية .ويف حني �أن بناء القدرة على متييز �أي �شيء تقريب ًا من
خالل النظام املدمج للروبوت هي عملية �صعبة ومكلفة للغاية ،ف�إنه
من ال�سهل ن�سبي ًا تخيل روبوتات امل�ستقبل وهي مت ّيز الأ�شياء يف بيئتها،
بالدخول �إلى قاعدة بيانات مركزية �ضخمة تزخر بال�صور املماثلة
امل�ستخدمة يف نظام «جوجلز».

قدمت جوجل خا�صية «جوجلز» للهواتف اجلوالة املزودة بكامريا،
لأول مرة عام  ،2010وقد حت�سنت هذه التقنية ب�صورة كبرية منذ
ذلك احلني ،لت�سمح بالتقاط �صور �سريعة للمباين ،والكتب ،والأعمال
الفنية ،واملنتجات التجارية .وما يلبث النظام الذكي من �أن يتعرف
على كل �صورة التقطت لتقدمي معلومات دقيقة ت�صفها بدقة.

روبوتات زراعية
من بني القطاعات التي ت�صنع اقت�صاد الواليات املتحدة،
تتميز الزراعة ب�أنها املجال الأكرب الذي �شهد �أكرب حتول
كنتيجة مبا�شرة للتقدم التكنولوجي .كانت �أغلب التقنيات
اجلديدة ميكانيكية بطبيعتها ،ومتت قبل تكنولوجيا
املعلومات بفرتة طويلة .فالعمالة التي يحتاجها طن
واحد من حما�صيل كالقمح ،والذرة ،والقطن ،وغريها
من املحا�صيل التي ميكن زراعتها ورعايتها وح�صادها
ميكانيكي ًا� ،أ�صبح �ضئي ًال جد ًا يف الدول املتقدمة .وباملثل،
�أ�صبحت الكثري من عمليات تربية و�إدارة الرثوات
احليوانية ميكانيكية �أي�ض ًا.
ملخصات لكتب عالمية تصدر عن مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة
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وت�شمل بقية جماالت الزراعة التي ت�ستخدم العمالة بكرثة
ح�صاد الفواكه واخل�ضراوات التي ال تعمر طوي ًال ،وتتمتع
بقيمة مرتفعة ،ونباتات الزينة وحقول الزهور .وكما هي
احلال يف الوظائف اليدوية والروتينية ن�سبي ًا ،ف�إن ما حافظ
على تلك الأعمال من امليكنة حتى الآن ،هو �أنها تعتمد �إلى
حد كبري على الإدراك الب�صري والرباعة اليدوية .فالفواكه
واخل�ضراوات ميكن �أن تتلف ب�سهولة ،وغالب ًا ما يتم ح�صادها
وفق ًا للونها وملم�سها .وبالن�سبة للآالت ،ف�إن الإدراك الب�صري
يعد حتدي ًا عظيم ًا ،لأن ظروف الإ�ضاءة ميكن �أن تتغري
ب�شكل كبري ،وميكن لثمار الفواكه املختلفة �أن تنبت وتنمو يف
اجتاهات متنوعة ،كما ميكن �أن تكون مغطاة جزئي ًا �أو كلي ًا
بالأوراق.
لكن االبتكارات التي جتتاح امل�صانع وامل�ستودعات �ستجعل
املهن الزراعية املتبقية عر�ضة للت�شغيل الآيل .فالروبوتات
التجريبية ت�شذب الكروم يف فرن�سا با�ستخدام تكنولوجيا
الر�ؤية الآلية املدجمة مع خوارزميات حتدد اجلذوع التي
يجب �أن ُت َ
قطع .ومع ت�صاعد النمو ال�سكاين لي�صل �إلى 9
ٌ
�ضغط متزاي ٌد
مليارات يف العقود القادمة� ،سيكون هناك
على حتويل �أي �أر�ض �صاحلة ومتاحة للزراعة �إلى حقول �أكرب
و�أو�سع ،لتكون قادرة على �إثمار ناجت حما�صيل بكميات �أكرب.
و�ستلعب التكنولوجيا الزراعية املتقدمة دور ًا كبري ًا ،خا�صة يف
�شح فيها املاء ،ودمرت فيها النظم البيئية ب�سبب
الدول التي َّ
اال�ستخدام املفرط للكيماويات .ومع ذلك� ،سي�ؤدي االعتماد
املتزايد على الآالت �إلى تقليل عدد الأفراد الذين يعتمدون على
الأر�ض يف حياتهم .فقد جرى ال ُعرف التاريخي ال�سائد ب�أن
تهاجر �أعداد كبرية من العمال �إلى املدن واملراكز ال�صناعية
بحث ًا عن لقمة العي�ش ،ولكن املُع�ضلة تكمن يف حت ّول هذه

امل�صانع ذاتها ب�سبب تكنولوجيا الآالت �سريعة التطور .ويف الواقع ،ي�ص ُعب تخ ّيل عدد
الدول النامية التي �ستنجح يف جتاوز هذه النقالت التكنولوجية ،من دون امل�ساهمة يف
زيادة البطالة ،وما يرتتب عليها من م�شكالت اقت�صادية حتمية.

املاهرون �أي�ض ًا �سيعانون

تتمتع احلا�سبات بقدرات فائقة على اكت�ساب املهارات ،خا�صة
عندما تتوافر لها البيانات للتجريب وتكرار التدريب .وهذا
يعني �أن وظائف املبتدئني ،ب�شكلٍ خا�ص� ،ستت�أثر بهذه القدرات.
وهناك دليل على �أن ذلك �سيتم قريباً فيتم توظيف العديد من
املحرتفني املهرة ،مبا يف ذلك حمامني ،و�صحفيني ،وعلماء،
و�صيادلة ،وغريهم ممن يحتاجون �إلى مهارات معرفية،
ولي�س مهارات فنية وميكانيكية فقط .وال يقت�صر الأمر على
ه�ؤالء :ف�أغلب املهام الوظيفية -يف مرحلة ما -تكون ب�أ�شكالها
الب�سيطة روتينية ومتوقعة ،با�ستثناء عدد قليل ن�سبياً مم َْن
يتقا�ضون رواتبهم ب�صفة �أ�سا�سية لي�شغلوا وظائف �إبداعية� ،أو
ما ي�سمى بالتفكري املفتوح� ،أو �آفاق وخيال «ال�سماء الزرقاء».
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عندما تتولى الآالت العمل الروتيني املتوقع،
�سيواجه العمال حتدي ًا غري م�سبوق للت�أقلم .مع
املا�ضي ،حني كانت تكنولوجيا الت�شغيل الآيل
متيل �إلى التخ�ص�ص ن�سبي ًا وال تعطل �إال قطاع ًا
عمالي ًا واحد ًا يف املرة الواحدة ،وذلك مع
انتقال العمال �إلى �صناعات نا�شئة جديدة� .أما
اليوم ،ف�إن الو�ضع خمتلف متام ًا .فتكنولوجيا

املعلومات �صارت عامة الأغرا�ض ،و�سينعك�س
ت�أثريها على اجلميع .فكل ال�صناعات املوجودة
تقريب ًا �ستكون �أقل حاجة للعديد من العمال مع
�إدخال التكنولوجيا اجلديدة يف مناذج العمل،
و�سيحدث مثل هذا االنتقال ب�سرعة كبرية.
�ستحدث كل هذه التطورات �ضغط ًا �شديد ًا على
الأ�سواق واالقت�صاد واملجتمع� .أما الن�صائح

املعتادة التي يتم �إ�سدا�ؤها للعمال والطلبة الذين
يعدّون �أنف�سهم للدخول �إلى �سوق العمل فلم تعد
م�ؤثرة .فاحلقيقة غري ال�سارة هي �أن الكثري من
النا�س �سي�سعون نحو املزيد من التعليم العايل،
والإثراء املعريف ،واكت�ساب املهارات ،ومع ذلك
�سيعانون كثري ًا لت�أمني وظائف ذات دخول
منا�سبة يف النظام االقت�صادي اجلديد.

ال ُك َّتاب حمرومون

يف معمل الذكاء ال�صناعي جلامعة «نورث وي�سرتن» ،ابتكر الطلبة والباحثون
دعى « .»StatsMonkeyمت ت�صميم هذا الربنامج مليكنة التقارير
برناجم ًا ُي َ
الريا�ضية بتحويل البيانات املو�ضوعية عن لعبة معينة� ،إلى رواية مقنعة .يتجاوز
هذا النظام بب�ساطة جمرد �سرد احلقائق ،فهو يكتب ق�صة تت�ضمن نف�س ال�سمات
الأ�سا�سية التي يقوم ال�صحفي الريا�ضي ب�سردها وت�ضمينها .يجري برنامج
 StatsMonkeyالتحليل الإح�صائي لي�ست�شف الأحداث املهمة التي وقعت خالل
املباراة ،ثم يولد �أو «يبدعُ» ن�ص ًا ذا لغة طبيعية يلخ�ص �سري املباراة عموم ًا ،ويركز
على �أكرث الألعاب �أهمية ،وعلى الالعبني الرئي�سيني ممن �ساهموا يف الق�صة.
يف عام  ،2010رفع الباحثون الذين �أ�شرفوا على فريق طلبة هند�سة احلا�سب،
وطلبة ال�صحافة ،الذين عملوا على برنامج  StatsMonkeyيف جامعة «نورث
وي�سرتن» قيمة ر�أ�س مال امل�شروع ،و�أ�س�سوا �شركة جديدة متخ�ص�صة يف حتويل
الأرقام واحلقائق وامل�شاهدات �إلى ق�ص�ص تروى ب�أ�سلوب فني �أو �صحفي �أو خيايل،
وهكذا بد�أت مرحلة جديدة من الرتويج لهذه التكنولوجيا .ووظفت ال�شركة فريق ًا
من �صفوة علماء احلا�سب الآيل واملهند�سني ،وطورت الن�سخة الربجمية الأ�صلية
لربنامج  ،StatsMonkeyوبنت ُم ِّر ِك ذكا ٍء �صناعي ًا �أكرث قوة وقدرة على التعبري،
و�أطلقت عليه ا�سم «.»Quill
مت ت�صميم «كويل» ليكون حمرك ًا حتليلي ًا للأغرا�ض العامة ،ولكتابة الن�صو�ص
بلغة �سردية ،وهو م�ؤهل لإنتاج تقارير عالية اجلودة ت�صلح لال�ستخدام الداخلي
واخلارجي يف جمموعات كبرية من ال�صناعات ،ويف جماالت بحثية و�إعالمية
و�أن�شطة �إن�سانية متعددة.

التع ّلم با�ستخدام البيانات ال�ضخمة

وفق ًا لبع�ض التقديرات ،ف�إن الكمية الإجمالية للبيانات املخزنة على ال�صعيد العاملي
تقا�س الآن ب�آالف من وحدات الإك�سابايت (الإك�سابايت تعادل مليون جيجابايت)،
وهذا الرقم خا�ضع لقانون «موور» يف حد ذاته ،فهو مثل الت�سارع ،يت�ضاعف تقريب ًا
كل ثالثة �أعوام .وكل هذه البيانات تقريب ًا خمزنة يف �صورة رقمية ،ومن ثم ميكن
للحا�سبات الولوج �إليها وا�ستخدامها مبا�شرة.
الغالبية العظمى من هذه البيانات من النوع الذي ي�سميه علماء احلا�سب الآيل
بيانات «غري مهيكلة» ،مبعنى �أنه مت تن�سيق هذه البيانات وت�سجيلها بحيث ي�ص ُعب
مطابقتها� ،أو املقارنة بينها .وقد �أدت الطبيعة غري املهيكلة للبيانات الكبرية �إلى
و�ضع �أدوات جديدة موجهة خ�صي�ص ًا نحو فهم املعلومات املجمعة من م�صادر
ملخصات لكتب عالمية تصدر عن مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة
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متنوعة .وما ن�شهده من حت�سن يف هذا املجال ال يعدو كونه مثا ًال �آخر على
الطريقة التي تتفوق بها احلا�سبات -على الأقل ب�صورة حمدودة -على قدرات
كانت حم�صورة ذات يوم بالب�شر دون �سواهم.
يعتمد العاملون يف جتارة التجزئة على البيانات الكبرية ليتمتعوا مب�ستوى
ا�ست�شرايف غري م�سبوق يف تف�ضيالت ال�شراء لكل مت�سوق بعينه ،ي�سمح لهم
هذا بتقدمي عرو�ض هادفة ،مع زيادة والء امل�ستهلك �أي�ض ًا .من ناحية �أخرى،
تتجه �إدارات ال�شرطة على م�ستوى العامل �إلى ا�ستخدام خوارزميات التحليل
رجح �أن تقع فيها اجلرائم ،ثم ين�شرون كمائنهم
لتوقع الأوقات واملواقع التي ُي ّ
وكامرياتهم وف ًقا لهذه التو ّقعات.
تعلم الآلة -وهي تقنية ي�ستخدمها احلا�سب الآيل ليمح�ص البيانات ويخو�ض
فيها ،فيتمكن من كتابة برناجمه الذاتي بنا ًء على العالقات الإح�صائية التي
يكت�شفها -وهي �أحد �أكرث الو�سائل فاعلية ال�ستخال�ص كل هذه املعلومات
الق ّيمة .وبوج ٍه عام ،يت�ضمن تعلم الآلة خطوتني :خوارزمية مدربة مبدئي ًا على
بيانات معروفةُ ،تط َلق بعدها لتقوم بحل م�سائل م�شابهة مبعطيات جديدة.

البيانات الكبرية و�أرباب املعرفة
�سيكون لثورة البيانات الكربى ت�أثريان هامان على الوظائف املعرفية .الأول هو �أن البيانات املُج َّمعة ميكن �أن ت�ؤدي يف العديد من احلاالت �إلى امليكنة
املبا�شرة ملهام ووظائف معينة .و�ستنجح اخلوارزميات الذكية با�ستخدام نف�س الطريقة ،متام ًا كما ميكن ل�شخ�ص �أن يدر�س �سج ًال تاريخي ًا ،ويتدرب
على �إمتام مهام معينة وهو يتعلم وظيفة جديدة.
�أما الت�أثري الثاين ،وهو الت�أثري الأعمق والأكرث ظهور ًا ،الت�أثري يف وظائف املعرفة ،ف�سيحدث نتيج ًة للطريقة التي تغري بها البيانات ال�ضخمة
املنظمات ،والطرق التي تدار بها هذه املنظمات .و�سيتزايد ا�ستخدام التوقع واال�ست�شراف الذي ميكن ا�ستخال�صه من البيانات ،ليحل حمل الكفاءات
والتخمينات الب�شرية؛ مثل اخلربة والقدرة على احلكم .فمع تزايد اعتماد املديرين على اتخاذ القرارات بنا ًء على التنب�ؤ واال�ست�شراف واال�ستنتاج،
من البيانات املتاحة �آلي ًا� ،ستزول احلاجة �إلى بنية حتتية وخربات ب�شرية كبرية ،كما يحدث الآن.

الرعاية ال�صحية :القطاع الآمن

تقدم ثورة البيانات الكربى وعد ًا بر�ؤى �إدارية جديدة وحت�سن ًا كبري ًا يف
الكفاءة .والأداء ،كما ميثل تزايد كل هذه البيانات حجة قوية لتطوير
قطاع الرعاية ال�صحية ،وخلق �آلية من نو ٍع ما مل�شاركة البيانات بني
�شركات الت�أمني وامل�ست�شفيات ،وغريهم من مقدمي اخلدمات البديلة.
فالو�صول �إلى املزيد من البيانات يعني املزيد من االبتكار .ومن
املحتمل �أن تكت�شف امل�ست�شفيات و�شركات الت�أمني التي متلك بيانات
كبرية ،عالقات جديدة بني عوامل ومتغريات معينة ميكن التحكم
فيها ،وتنعك�س ب�شكل �إيجابي على املر�ضى ،لأنها ت�سهل اتخاذ القرارات
للأطباء ،وملديري وحمللي اجتاهات اخلدمات ال�صحية ب�شكل عام.
�ستقدم املج�سات الطبية املزروعة يف �أج�سام املر�ضى� ،أو املو�صلة
بهم م�صدر ًا �آخر للبيانات .و�ستنتج هذه الأجهزة تيار ًا مت�ص ًال من
معلومات القيا�س احليوي التي ميكن ا�ستخدامها يف الت�شخي�ص ،ويف
�إدارة ومتابعة حاالت الأمرا�ض املزمنة.
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ومع هذا ،هناك �أدلة كثرية تو�ضح �أن تقنيات الرعاية ال�صحية اجلديدة
�ست�ؤدي �إلى زيادة الإنفاق بد ًال من حت�سني الإنتاجية .ال�سبب الأ�سا�سي لهذا هو
عدم وجود �آلية ت�سعري فعالة يف ال�سوق ،لتفتح املجال وتقود لزيادة الفاعلية.
ففي ظل غياب �ضغط ال�سوق ،ي�ستثمر مقدمو اخلدمات يف التكنولوجيا
امل�صممة لزيادة الدخل ،بد ًال من اخلدمات امل�صممة لزيادة الكفاءة ،وعندما
ميكنهم حتقيق زيادة يف الإنتاجية ،ف�إنهم يحتكرون االبتكارات ويحتفظون
بالأرباح بد ًال من خف�ض الأ�سعار.
مل حتقق الروبوتات ذاتية الت�شغيل والتوجيه �إال جناحات نادرة يف جماالت
ال�صيدلة ولوج�ستيات امل�ست�شفيات ،والتو�صيل والت�شخي�ص غري املرئي،
واملتتابع واملتزامن مع تطور احلاالت .لقد انت�شر ا�ستخدام روبوتات اجلراحة
كثري ًا ،ولكنها م�صممة يف معظمها لتزيد قدرات و�سرعات ودقة اجلراحني،
ولهذا ف�إن اجلراحة با�ستخدام الروبوتات تكلف �أكرث من اجلراحات التقليدية.
ويف حني �أن التطبيقات احلالية للذكاء ال�صناعي وللروبوتات يف جمال الرعاية
ال�صحية مبهرة وتتطور ب�سرعة� ،إال �أنها تواجه يف معظمها م�شكلة زيادة
تكاليف امل�ست�شفيات ،ما عدا ال�صيدلة واخلدمات الدوائية .ومن املحتمل �أن
يت�ضمن اال�ستثناء الأطباء �أو الفنيني املتخ�ص�صني يف التقاط وحتليل ال�صور
وعينات املعامل ،وفيما عدا هذا ،تبقى ميكنة عدد كبري من الوظائف التي
ي�ؤديها معظم العاملني يف قطاع الرعاية ال�صحية حتدي ًا قائم ًا .ولأولئك الذين
يبحثون عن مهنة حم�صنة ن�سبي ًا من امليكنة ،ف�إن املهن التي تتطلب مهارة
وتعام ًال مبا�شر ًا مع املر�ضى يف قطاع الرعاية ال�صحية ال تزال رهان ًا ممتاز ًا.
وبالطبع ميكن لهذه احل�سابات �أن تتغري يف امل�ستقبل البعيد.

حتويل التعليم العايل

"

�أ�صبح ت�أثري البيانات الكبرية والربجميات
الدقيقة ماث ًال للعيان يف ال�صناعة والطب
والهند�سة والعلوم الطبيعية والريا�ضية ،كما
بات ت�أثريها يف املجاالت الثقافية وال�سيا�سية
واالجتماعية ،وحتى الإبداعية� ،أمر ًا م�ؤكد ًا

لي�س ا�ستخدام احلا�سب الآيل لت�صحيح االختبارات بجديد ،فمنذ زمن طويل
واحلا�سبات ت�صحح نتائج االختبارات متعدد اخليارات .ويف هذا ال�سياق ميكن
اعتبارها �أجهزة موفرة للعمالة .لقد بد�أ املعلمون يعتربون التكنولوجيا تهديد ًا
لهم عندما انت�شرت تطبيقات التعليم عن بعد ،والتعليم املدمج .و�صارت
النظم الذكية قادرة على ا�ستعرا�ض وت�صحيح الن�صو�ص الطويلة با�ستخدام
تقنيات الذكاء ال�صناعي املتقدمة ،يف هذه النظم يتم تعليم خوارزميات ُتع ِّلم
الآلة با�ستخدام عدد كبري من عينات الكتابة التي �سبق و�أن ُ�ص ِّح َحت من قبل
معلمني حقيقيني .ثم تتحول اخلوارزميات بعدها �إلى و�ضع درجات ملقاالت
الطالب اجلدد .كما مت تخزين ذاكرات احلا�سبات ببيانات عمالقة ت�ساعد على
الرتجمة بعدة لغات ،فقد ا�ستطاع �أحد نظم «جوجل» �أخري ًا من ترجمة الروايات
الإجنليزية �إلى اللغة اليابانية بدقة �أذهلت الكتاب والنقاد واملربجمني �أي�ض ًا.
ومن امل�ؤكد �أن الت�صحيح با�ستخدام اخلوارزميات �سينجح عما قريب يف معظم
املدار�س ،على الرغم من التناق�ض يف هذا املجال .ففي الوقت الذي تدعو فيه
الرتبية احلديثة �إلى التقليل من االعتماد على الآلة ،وزيادة التفاعل الب�شري،
ت�سعى امل�ؤ�س�سات التي تدير منظومات تعليمية كبرية �إلى تخفي�ض التكاليف،
وزيادة الأرباح كما يحدث يف جمال اخلدمات ال�صحية .كما �أن ا�ستخدام
اخلوارزميات يقدم طريقة مو�ضوعية وثابتة للمعايري مما يحقق دقة النتائج،
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"

من دون االعتماد على االجتهاد والتقدير ال�شخ�صي لبني
الب�شر املع َّر�ضني لل�سهو واخلط�أ والتحيز �أي�ض ًا.
م َّ�صنة من
وحتى الآن ،ما زالت الكليات واجلامعات ُ َ
االهتمام بزيادة الإنتاجية التي ح َّولت ال�صناعات الأخرى من
الإبداع �إلى خطوط غزيرة الإنتاج .مع �أن هناك من يحذر من
حتول املدار�س �إلى ما ي�شبه خطوط �إنتاج الوجبات ال�سريعة
التي تقوم على املعايري امل َو ِّحدة ،لإنتاج وجبات مت�شابهة متام ًا.
وهناك من يدعو �إلى تقليل تكاليف التعليم العايل ،باالعتماد
على التعليم املربمج ،وزيادة �أعداد الطالب ،والو�صول �إلى
متعلمني يف مدن وقارات بعيدة كان الو�صول �إليها قبل �سنوات
حلم ًا ي�شبه اخليال العلمي.
لكن هناك م�ؤ�شرات على �أن كل هذا يف �سبيله �إلى التغيري.
فدورات التعليم عن بعد التي تقدمها �صفوة امل�ؤ�س�سات
التعليمية تعترب �أمر ًا واقع ًا .ومن الطبيعي �أن جتذب هذه
الدورات عدد ًا كبري ًا من امل�سجلني ،ومن ثم ،ف�إنها �ستكون
دافع ًا مهم ًا مليكنة التدري�س ،والت�صحيح ،والرقابة الآلية على
تكاف ؤ� الفر�ص وعدالة النتائج.

اقت�صاد بال م�ستهلكني

من املرجح �أن يزيد الت�سارع التكنولوجي من تهديد الوظائف
يف خمتلف ال�صناعات وعلى نطاق وا�سع .فمع تطور هذا
االجتاه ،ومع ميكنة الوظائف وتراجع معدالت الدخول وغياب
فر�ص العمل� ،ستزيد �سرعة �إنتاج ال�سلع ،و�ستطرح املزيد
من اخلدمات التي ال يجد من يحتاجونها �أموا ًال ل�شرائها،
مما يعني تناق�ص ًا �إجباري ًا لعدد امل�ستهلكني ،مع تراجع القوة
ال�شرائية الالزمة لتحريك الطلب ال�ضروري ال�ستدامة النمو
االقت�صادي ،ثم ازدهار االقت�صاد الذي يوظف كل �آلياته
وعبقرياته ومعادالته ملوا�صلة التحديث ومواكبة الع�صر
الرقمي ،الذي تتحول منافعه �إلى �أ�ضرار ،وابتكاراته �إلى دمار.
ولكن كل منتج �أو خدمة ينتجها االقت�صاد ُت�شرتى يف النهاية
(و ُت�ستهلك) من قبل �شخ�ص ما� .أي �إن «الطلب» يعني رغبة
يف �شيء ما �أو حاجة �إليه ،مدعمة بالقدرة على دفع ثمنه.
والنقطة املحورية هنا هي �أن هذا العامل ُم�ستهلك �أي�ض ًا (وقد
يكون داعم ًا لغريه من امل�ستهلكني) .وه�ؤالء هم من يقودون
الطلب النهائي .وعندما حتل الآلة حمل الإن�سان ،فلن تخرج
هذه الآلة لت َْ�ستَهلك وتَ�شرتي بوعي �إن�ساين وغريزة حيوية تخلق
الطلب .الآلة ت�ستهلك الطاقة وقطع الغيار ،وتتطلب �صيانة
فقط ،وهذه كلها يعتربها االقت�صاد ُمدخالت وال ت�شكل طلب ًا
حقيقي ًا .ف�إن مل يوجد من يريد �أن ي�شرتي ،ومن ي�ستطيع �أن
ي�شرتي ،ف�إن تطوير املزيد من �آالت الإنتاج ال�سريعة والذكية،
ي�صبح عم ًال بال معنى.
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اعتقادات واهية وعوا�صف عاتية

هناك اعتقاد يعتنقه الكثريون -بناء على دليل تاريخي يرجع وميتد �إلى
ع�صر الثورة ال�صناعية -ب�أن التكنولوجيا قد ت�ضر بالوظائف والأعمال
وتدمر �صناعات ب�أكملها ،لكنها يف الوقت نف�سه �ستخلق مهن ًا وفر�ص ًا
جديدة متام ًا ،و�سين� أش� عن هذه العملية امل�ستمرة من الهدم الإبداعي
و«التدمري اخلالق»؛ �صناعات وقطاعات توظيف جديدة  -و�أنها �ستكون
يف جماالت ال ميكننا تخيلها حالي ًا .املثال التقليدي الذي يدلل على
هذا هو �صناعة ال�سيارات يف بدايات القرن الع�شرين ،وزوال الأعمال
امل�شرتكة يف ت�صنيع العربات التي جترها اخليول.
لقد و�صلت �صناعة تكنولوجيا املعلومات اليوم� ،إلى احلد الذي ميكن
اعتبارها �أداة تغيري حقيقية ،متام ًا كما حدث مع الكهرباء يف القرن
التا�سع ع�شر .ويبدو من غري املعقول وال املنطقي �أن تن�ش�أ �صناعات
جديدة ناجحة ،من دون �أن ت�ستغل هذه الأداة القوية ،ال �سيما و�أنها
ترتكز على ذكاء �صناعي ،نتج عن ذكاء ب�شري طبيعي بذل جهود ًا خارق ًة
للإبداع يف العقود املا�ضية .ونتيجة لهذه االخرتاقات ،وما �ساندها من
ا�ستثمارات ،ونظر ًا للتناف�س املحتدم بني ال�صناعات وامل�ؤ�س�سات ،فمن
امل�ستحيل �أن تكون هذه ال�صناعات النا�شئة كثيفة العمالة .ولهذا ال
منا�ص من «الهدم َّ
اخللق» الذي �سيرتكز ب�صورة �أ�سا�سية على الأعمال
كثيفة العمالة يف املجاالت التقليدية مثل :جتارة التجزئة ،وحت�ضري
وجبات الطعام .بينما �سيولد «الإبداع» �أعما ًال و�صناعات جديدة ال
توظف العديد من النا�س .وبعبارة �أخرى ،ف�إن االقت�صاد يف طريقه -
على الأرجح � -إلى التعرث وك�أنه ي�سري يف طريق �سريع ومفتوح ،لكنه يف
َغي املناخي ،وم�شكالت
نهايته م�سدود .ف�إذا �أ�ضفنا �إلى هذا :ك ًال من الت ُّ
الت�صحر واجلفاف ،وارتفاع �أ�سعار الغذاء ،ف�إن الطريق الوحيد للخروج
من النفق الطويل الذي قد يبدو مظلم ًا ،هو توجيه التقنيات الذكية نحو
حل امل�شكالت الإن�سانية الذكية ،وهي خلق فر�ص متكافئة تتيح للجميع
امل�شاركة يف جني املكا�سب .وقد بد�أ االقت�صاد التعاوين الذكي ي�أخذ
بالفعل هذا االجتاه.
وميكن �أن ن�شري �إلى مفارقة طريفة ،ونقول ب�شيء من التفا�ؤل امل�شوب
باحلذر� ،إننا نواجه عا�صفة قوية ،لكنها «عا�صفة مثالية» ،حني ندرك �أن
البطالة حتفز التكنولوجيا ،والتكنولوجيا ت�صنع البطالة ،و�إن ا�ستدامة
البيئة بحاجة لتقنيات حديثة ،يف حني �أن التقنية املُف ِْرطة ت�ضر بالبيئة،
وهكذا جند الأمور مت�شابكة ومتداخلة ب�شكل درامي ،ومعقدة ومتعاك�سة
ب�شكل فل�سفي ،لكنه غري منطقي .ف�إذا �أخذنا بعني االعتبار �أن كل
مراحل التحول التاريخي �شهدت مثل هذا التناق�ض وال�صراع ،بني ما
يحقق الرفاهية ويحقق ال�سعادة ،وبني الإبداع واالتباع ،ف�إننا يجب �أن
نكون متفائلني .ومن ثم علينا االنهماك يف ثورة الروبوتات ،وامل�شاركة
بذكاء يف �صنع املزيد من الذكاء ،لأن املخاطرة ت�سبق اخلوف ،واملناف�سة
من دوافع التقدم التي عرفتها كل الأمم واحل�ضارات على مر الع�صور.
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الحل الذي يحتوي على جميع متطلبات أعمالك
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