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ثوان...
في
ٍ
نقرتب من العدد «مائة» يف �سل�سلة
ي�س ُّرين  -ونحن
ُ
«كتاب يف دقائق»� -أن �أقدِّ َم لكم ثالث َة �أعدادٍ تبدو
ظاهر عناوينها خمتلف ًة؛ �إال �أنه يكا ُد ينتظمها
من
ِ
ُ
يتناول دو َر
أحدها
مو�ضو ٌع واح ٌد .فعلى الرغم من �أنَّ � َ
ُ
آليات
أفراد.
ويعر�ض الثاين � ِ
الذكا ِء يف رف ِع �إنتاج َّي ِة ال ِ
التقد َم
ت�سر ُع َّ
�إعادة اخرتاع املجتمعات .وير ِّك ُز الثالثُ على احلتم َّيات التي ِّ
ت�شكيل وت�سري ِع امل�ستقبل.
التقني للم� َّؤ�س�سات؛ �إال �أنها ت َُ�ص ُّب جميع ًا يف �إعادة
ِ
امللخ�ص الأ َّو ُل بعنوان «�أذكى و�أ�سرع و�أف�ضل� :أ�سرار زيادة الإنتاج َّية يف
ُ
َ
احلياة ال�شخ�ص َّية والعمل َّية» ،وفيه ُيربز م�ؤلفه «ت�شارلز دوهيغ» الو�سائل التي
ن�ستخدمها لنكونَ �أذكى ،و�أ�سرع ،و�أف�ضل يف ِّ
�صبح �أك َرث
كل ما نفعله ،وكيف ُن ُ
�ساعات
�إنتاج َّي ًة يف حياتنا العمل َّية وال�شخ�ص َّية .فالإنتاج َّي ُة لي�ست نتاج ًا لق�ضاء
ٍ
� َ
أطول يف املكتب� ،أو الت�ضح َّية ب�أولو َّيات حياتنا ،بل هي قراراتٌ نتخذها بطرقٍ
ُ
اال�ستخدامات املُثلى لطاقاتنا،
ت�صف حماوال ِتنا ملعرف ِة
ُمت َِّ�س َق ٍة وف َّعالةٍ .وهي
ِ
أف�ضل عائدٍ ب� ِّ
أقل جهدٍ ؛ وهي عملي ٌة تتع َّلقُ
نقر ُر حتقيقَ � ِ
و�أفكارنا ،ووقتنا ،عندما ِّ
املوارد ،وغ�ض
ب�إجنا ِز ما يجب علينا �إجنازه ،دونَ الت�ضحي ِة باجلود ِة ،و�إهدا ِر
ِ
جمتمع.
الطرف عن ر�ضا العمالء ،يف � ِّأي م� َّؤ�س�س ٍة �أو
ٍ
امللخ�ص الثاين لكتاب «املُنحنى الثاين :نظراتٌ يف �إعادة اخرتاع املجتمعات»
للم�ؤلف ال�شهري «ت�شارلز هاندي» ،الذي يعتربه الإجنليز نظري ًا لفيل�سوف
أوج َه
امللخ�ص
الإدارة العاملي «بيرت دراكر»؛يقدِّ ُم
معنى جماز ّي ًا ي َو ِّ�ض ُح � ُ
ُ
ً
ا�ستخدام املُنحنيات يف عامل الأعمال ،وذلك للداللة على امل�ستقبل وا�ست�شرافه.
ُعب املنحنياتُ عن �أن�ساق حياتنا ،و�أعمالنا ،وحكوماتنا ،وحتالفاتنا ،وعن
�إذ ت ِّ
براجمها امل�ستقبل َّي َة ،وتُبد ُع يف �إدارة التغيري.
ابتكارات امل� َّؤ�س�سات ،وهي ت�ض ُع
َ
َي�ستلهم «هاندي» املقولة ال�شهرية« :لكي تبقى الأمو ُر على حالها ،ال َّبد للأمور
تعك�س
تتغي» ،للكاتب الإيطايل «جي�سبي توما�سي دي المبدو�سا» ،التي ُ
من �أن َّ َ
َ
حتافظ على
ع�صر العومل ِة الرقم َّية والأ�سواقِ الإلكرتون َّية .فلكي
ما يحدثُ يف
ِ
تواكب ،عليك �أن ت ُغ َّذ ا ُ
خلطى ،ولكي
مت�شي؛ ولكي َ
مكانك �أو مكانتك ،عليك �أن َ
نتقد َم يف خمتلف مناحي احلياة،
ت�سبقَ  ،عليك �أن تنطلقَ ب�سرعة ال�ضوء .فلكي َّ
َ
أ�سلوب
علينا �أن ن�شقَّ طريق ًا خمتلف ًا عن الطريق احلايل ،ما يتط َّلب
تفعيل � ٍ
امل�شكالت املعتادة ،وهذا ما ي�سميه «توما�س كون»« :تغيري
جديدٍ للتفك ِري يف
ِ
منوذج التفكري».
ويف امللخ�ص الثالث« :احلتم َّيات 12 :قو ًة تقن َّي ًة ت َُ�ش ِّك ُل م�ستقب َلنا» ،يتناول امل�ؤلف
َ
ال�صناعي ،الذي يدف ُع العامل
توظيف الذكاء
املحتدم يف
ال�سباق
«كيفن كيللي»،
ِ
َ
ِّ
�سرعة للم�ستقبل .وهو يرى
نحو ا�ستيعاب املتغريات والقوى التقن َّية احلتم َّية املُ ِّ
ُ
َ
ت�شكيل
وتوا�صل
�أنَّ القوى التي �صاغت نزعا ِتنا التقن َّية يف املا�ضي� ،ستزدا ُد ق َّوةً،
االفرتا�ضي
حياتنا عرب العقود القادمة ،لأنَّ احلتم َّية الرقم َّية �ستح ِّو ُل الواق َع
َّ
ُ
الذكي اجلديدُ «ب ْك ِ�سل»
الهاتف
حقيقي .ومن م�ؤ�شرات هذه احلتم َّيات؛
واقع
ٍّ
ُّ
�إلى ٍ
الذي ي�ض ُع َّ
رب �أوام َر
كل املخزونِ املعر ِّيف ل�شرك ِة «جوجل»يف خدم ِة الإن�سان َّي ِة ،ع َ
ال�صناعي �إلى �أ�سئل ٍة طبيع َّيةٍ ،وي�ستح�ض ُر �إجابا ِتها
�شفه َّيةٍ ،يح ِّو ُلها الذكاء
ُّ
ُ
اخليال عن ت�ص ُّورِها.
الفور َّي َة ب�سهول ٍة يعج ُز
جمال بن حويرب
العضو المنتدب لمؤ سسة محمد بن راشد آل مكتوم
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ع�صر احلتم َّيات
ما نق�صده باحلتم َّية هنا احلتم َّية الرقم َّية والتقنية الناجتة
عن الطفرة التقنية التي ن�شهدها الآن يف كل مناحي حياتنا،
ولي�ست احلتمية ا َ
جل ْبية التي َت�سلب الإن�سان �إرادته و ُتعيق
ر�ؤي َته القيادية ،وا�ست�شرا َفه للم�ستقبل ،وجهودَه يف �إدارة
التغيري ،و�إعادة ت�شكيل الواقع ،ملا فيه خري الأفراد واملنظمات
املجتمعات� .أطلقنا على معطيات وتطورات التقنية هذه ال�صفة،
لأن القوى الدافعة التي �صاغت نزعا ِتنا التقنية على مدى العقود
الثالثة املن�صرمة� ،ستزداد ق َّو ًة وت�أثري ًا ،وتوا�صل ت�شكيل حياتنا
واجتاهاتنا التنموية عرب العقود الثالثة القادمة .وذلك لأن:
 uعمليات الن�سخ واالقتبا�س و�إعادة �إنتاج الأفكار واملحتوى
م�ستم َّرة ال حمالة.
� uأ�ساليب التع ُّقب واملراقبة ال�شاملة تزداد تقدُّم ًا يوم ًا تلو
الآخر.
 uمفهوم املُلك َّية ال�شخ�ص َّية �سيظ ُّل يرتاجع ،حتى يتوارى
متام ًا.
 uالواقع االفرتا�ضي �سيتح َّول تدريجي ًا� ،إلى واقع حقيقي.
لن يقف يف وجه املدِّ الآيل والذكاء ال�صناعي وما ي�شهدانه من
تط ُّور ينتج عنه خلق جماالت عمل جديدة والدفع باملجاالت
القائمة �إلى غياهب الن�سيان .قد يتعار�ض ما نحن ب�صدده
مع بع�ض القوانني واملبادئ الإن�سان َّية ال�سائدة� ،إال �إن ال�سباق
املحتدم ل�صنع امل�ستقبل �سيدفع بالب�شرية جمعاء� ،إلى حماولة
احت�ضان وا�ستيعاب كل املتغريات ،والقوى التقنية املُح ِّركة.

�صناعة احللفاء

دائم ًا َّ
تتمخ�ض حماوالت جمابهة احلتم َّيات عن نتائج عك�س َّية؛ فنتائج احلظر
تبقى م�ؤ َّقتة وتغدو �ضا َّرة على املدى البعيد .ولذا ،لي�س �أمامنا �سوى اال�ستيعاب
اليقظ ،وك�شف النقاب عن جذور الطفرة التقنية لتحقيق ا�ستيعاب �شامل
وحقيقي ،فاال�ستك�شاف هو ما ي�ؤهِّ لنا �إلى التعاطي بفاعل َّية مع ُم ِّركاتها اخلف َّية،
لكي ن�ستثمرها ل�صاحلنا ونحقق �أف�ضل النتائج .فنحن ن�ستطيع – مث ًال – �أن ُن َن ِّظم
و ُن َق ِّن خدمات �س َّيارات الأجرة ال�شبيهة بـ (�أوبر) ،لأننا ندرك �أن حتالفنا معها،
�أف�ضل من رف�ضنا لها ،ولأن انت�شارها حمتوم ،و�إن مل نتبناها ونتكيف معها،
ف�سيفوز بها غرينا ٍ.

"

القوى الدافعة التي �ش َّك َلت االجتاهات التقنية على مدى
الأعوام الثالثني املا�ضية� ،ستتعاظم وتزداد اندفاع ًا

"

وت�أثري ًا لت�صوغ اجتاهات الأعوام الثالثني القادمة

احلتم َّيات االثنتا ع�شرة

تت�ضافر احلتم َّيات مع بع�ضها بع�ض ًا؛ فتدعم ك ُّل واحدة الأخرى ،لأنها ت�شرتك يف الكثري من ال�سمات .وهي يف النهاية جم َّرد «م�سارات» وظواهر ال
تقدِّ م �إجابات نهائية ب�ش�أن� :أين؟ ومتى؟ وكيف ينتهي بنا احلال؟ ولك َّنها ت�شري لنا �إلى االجتاهات التي علينا �أن َن ْ�سلكها يف امل�ستقبل.

 .1ال�صريورة
املدينة الفا�ضلة فكرة مثال َّية ولكنها خيالية؛
ففي حني جند املجتمع الفو�ضوي �أكرث حرك ًة
ون�شاط ًا� ،إال �إننا ال نرغب عنه ،وال نرغب
فيه .ومن ثم ال مييل الإن�سان �إلى �أي من
الوجهتني؛ فاخليايل �صعب املنال ،والفو�ضي
�صعبة االحتمال .ولذا فتحت لنا التقنية
م�سار ًا جديد ًا هو الـ «بروتوبيا»؛ وهي حالة
تغي
ال�صريورة التي جتعل املجتمع يف حالة ُّ
دائم؛ فهي لي�ست وجهة ن�صبو �إليها؛ بل
هي �أقرب ما تكون �إلى النهج �أو الطريقة.
يف ِّ
ظل «الربوتوبيا» يكون اليوم �أف�ضل من
الأم�س ،والغد �أف�ضل من اليوم .ونحن ال نرى
«الربوتوبيا»؛ فهي تعمل يف اخللف َّية وت�ؤدِّي
دورها من دون �أن ن�شعر بوجودها ،وتزداد
ر�ؤيتها �صعوبة لأنها يف حالة تغري م�ستمر.
حني تخ�ضع املجتمعات لل�صريورة وما
تغيات �سريعة ،فذلك
يرتتَّب عليها من ُّ
للتغيات التدريج َّية التي
يحول دون ر�ؤيتنا ُّ

ُت�ش ِّكل م�ستقبلنا .وهذا ما ن�سميه «ال َعمى
املُ�ستقبلي» ،وهو افتقاد القدرة على ا�سرتجاع
املا�ضي وا�ستح�ضار امل�ستقبل ،بحيث ال يبقى
�أمامنا للخروج من هذا امل�أزق؛ �سوى احتواء
القوى التي ت�صنع م�ستقبلنا الآن ،ونحن نحاول
التغيات اللحظية.
ا�ستيعاب ُّ
م�شكالتنا احلالية هي نتاج جناحات الأم�س.
واحللول التي نبتكرها ملواجهة م�شكالت اليوم
�ست�صنع م�شكالت الغد .تخ َّيل نف�سك �أحد
ر َّواد �شبكة الإنرتنت عام  .1985حينذاك،
كانت جميع العناوين الإلكرتون َّية متاحة لتنتقي
العنوان الذي ت�شاء ،و ُتلحقه بـ«دوت.كوم» .ويف
عام  1994الحظ �أحد ُكتَّاب جم َّلة «وايرد»
�أنَّ «ماكدونالدز.كوم» مل يكن قد ا�ستخدم
بعد ،فحجزه لنف�سه ،وعر�ضه على �شركة
ماكدونالدز ،ولكن من دون جدوى� ،إذ حالت
�سطح َّية امل� َّؤ�س�سة وق�صر نظرها دون �إدراكها
للطفرة التي كانت تت�شكل �آنذاك.
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�ستجدون �إلى الأبد
ُم
ُّ

تت�شكل تقنية امل�ستقبل من عدد ال ح�صر
تتغي
له من التحديثات والتَّح�سينات� ،إذ َّ
اخل�صائ�ص ،وتختلط القوائم ،وتتال�شى
عهدك
االفرتا�ضات وامل�سلمات .فمهما طال ُ
بتطبيق ما ،ف�ستظ ُّل من املُ�ستجدِّ ين يف
ِّ
ظل التحديثات التي ال تتوقف� .سوف نبقى

م�ستجدِّ ين �إلى الأبد ،لأن االبتكارات التقنية
التي �ستتح َّكم يف حياتنا يف الأعوام القادمة مل
ُختع بعد .ولذا �سنظ ُّل نتعامل معها بانبهار
ت َ
وك�أننا مبتد�ؤون ،ونحن يف الواقع كذلك! ومع
تنا ُق�ص دورة حياة التقنيات املُتاحة� ،إذ ال يزيد
متو�سط عمر � ِّأي تطبيق هاتفي على  30يوم ًا �إال
ِّ

ويت ُّم حتديثه �أو ا�ستبداله ،فلن جند ما يكفي
من الوقت لإتقان � ِّأي �شيء كما ينبغي .هذا هو
الواقع الذي يفر�ضه علينا ع�صر التحديثات؛
ف�أ ًّيا كان عمرك �أو خربتك ،ف�سوف تبقى من
امل�ستجدِّ ين �أبد الآبدين.

 .2الإذكاء املعريف

يتم َّيز الذكاء ال�صناعي بالقدرة على «تغيري ِّ
كل �شيء» ب�أقل تكلفة وبد َّقة
و�سرعة مذهلة .ف�إذكاء الأ�شياء اخلاملة واجلامدة – �أي حتويلها �إلى
ن�سخة ذكية – يغري حياتنا ب�سرعة؛ حتى �صار ب�إمكاننا �أن ِّ
نوظف مع َّدالت
الذكاء املتزايدة لال�ضطالع بالأعمال الروتين َّية ،لنتف َّرغ نحن ملا هو �أهم.
ف�ض ًال عن �سهولة الو�صول �إلى الذكاء ال�صناعي من خالل ال�شا�شات
الرقم َّية املتاحة ،ومن َّثم ف�إنَّ الإذكاء هو عجلة الدفع التي حت ِّفز ُوترك
ت�س ّرع حدوث م�ستقبلنا.
بقية احلتم َّيات ،وهو الق َّوة الأولى التي َ
ان�ضم الكثريون �إلى ركب الأثرياء وذلك بانتقاء �أيِّ
يف العقود املا�ضيةَّ ،
َّ
امل�ضخة اليدو َّية �إلى
�أداة وت�صنيع ن�سخة كهربائ َّية منها .مثل حتويل
كهربائية تعمل تلقائي ًا .وال عجب �إذ ًا �أن تكون ُخطط عمل امل� َّؤ�س�سات
املبتدئة يف ال�سنوات القادمة �سهلة وممكنة فقط ،ابحث عن �أيِّ �شيء
ميكن جعله �أف�ضل ،و�أ�ضف قدر ًا من الذكاء ال�شبكي �إليه .و ُيعترب
الت�صوير من �أف�ضل املجاالت التي تعك�س جناح هذه املعادلة ،ف�أجهزة
الت�صوير احلديثة �أ�صبحت �أ�صغر حجم ًا ،و�أرخ�ص ثمن ًا ،و�أ�سرع �أدا ًء،
و�أق َّل �إزعاج ًا ،ب�سبب التط ُّور القائم على ِ�صغر احلجم ،وا�ستبدال
خ�صائ�ص �أجهزة الت�صوير التقليد َّية ب�أخرى �أكرث ذكا ًء؛ �أي �أنَّ فنَّ
الت�صوير قد خ�ضع للإذكاء.
نعم� ،ستتح َّول  %70من الوظائف التي ن�ؤديها حالي ًا �إلى الت�شغيل الآيل
قبل نهاية القرن فالروبوتات قادمة ،وعمل َّية اال�ستبدال الوظيفي
�أ�صبحت م�س�ألة وقت .ولذا علينا �أن َنر�ضخ للواقع و ُندرك �أ َّننا ل�سنا يف
�سباق �ضد الآالت ،و� َّإنا �سنعمل ونتعاون معها ،ففي امل�ستقبل �سيتح َّدد
�أج ُر َك وفق ًا لقدرتك على التعاطي مع الآالت والروبوتات ،و�سيتح َّول
 %90من زمالئك يف العمل �إلى �آالت غري مرئ َّية ،ال يف�صل بني �أدائك
خيط رفيع ،و َمل ال ن�سمح للروبوتات باال�ضطالع بجزء من
و�أدائها �سوى ٍ
مه َّماتنا ما دامت قادرة على القيام مبا نعجز نحن عن القيام به ،ورمبا
حتَّى على نحو �أف�ضل؟! ف�ض ًال عن املجاالت اجلديدة التي �سنكت�شفها
ونتخ�ص�ص فيها رغم �أنفها؛ الأمر الذي ُي�ضفي ُبعد ًا جديد ًا لأدائنا
(منْ ) ِّ
�سيعزز �إن�سانيتنا.
الب�شري ،وك�أن الإن�سان الآيل هو ما� ،أو رمبا َ
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 .3التد ُّفق

ارتكز اقت�صاد احل�ضارات ال�سابقة على تخزين ال�سلع والب�ضائع يف م�ستودعات امل�صانع.
مل تفقد هذه ال�سلع قيمتها بالطبع ،ولك َّنها مل تعد كفيلة بتلبية متط َّلبات الع�صر وحتقيق
الرفاهية والرخاء� ،إذ حت َّول انتباهُ نا �إلى تد ُّفقات «الأ�صول غري امللمو�سة» – كال ُّن�سخ
واملحتوى وامل�ضمون املعريف .يقوم االقت�صاد الرقمي على التد ُّفق ا ُ
حل ِّر للمعارف واملفاهيم
ِّ
بكل �صورها .ومبج َّرد �أن ت�شقَّ �إحدى ال ُّن�سخ طريقها �إلى الوجود ،فلي�س هناك ما يعرت�ض
طري َقها؛ �إذ تتد َّفق عرب �شبكة الإنرتنت �إلى ما ال نهاية  -متام ًا كما ت�سري الكهرباء يف
�أ�سالك التو�صيل ،وك ُّل ن�سخة تقود �إلى الثانيةَّ ،ثم �إلى الثالثة ،وهكذا .وجتدر الإ�شار ُة
�إلى �أنَّ عدد ال ُّن�سخ ال يه ُّمنا ،و� َّإنا عدد الطرائق التي ُيكن من خاللها للن�سخة الواحدة
�أن تخ�ضع للرتجمة� ،أو الن�شر� ،أو ال َّربط بن�سخ �أخرى� ،أو التوظيف عرب قنوات �إعالم َّية
خمتلفة ،فالأه ُّم من ال ُن�سخة هو قابل َّيتها للتد ُّفق الف َّعال والالنهائي.

القيمة التكاثر َّية

اختلف مفهوم القيمة يف ع�صرنا عن ذي قبل ،فلم تعد للن�سخة املنفردة قيمة على الإطالق؛ �إذ ْت�س ُلبها الغزار ُة املُفرطة قيمتها احلقيق َّية .وعلى
تكت�سب ال ُ
أ�صول غري القابلة لل َّن�سخ وال ِّتكرار قيم ًة ال ُت�ضاهى .ولكن ،ما الذي ال يقبل ال َّن�سخ والتقليد هذه الأيام؟
النقي�ض،
ُ
تتع َّدد ال�سماتُ غري القابلة للن�سخ والتقليد ،ومن َّثم يت�ضاعف م� ِّؤ�شر القيمة اخلا�ص بها يوم ًا تلو
بال�سمات التي
الآخر ،وهي �سماتٌ «تكاثر َّية» كما ُيطلق عليها �أحيان ًا .وترتبط القيمة التكاثر َّية ِّ
تتو َّلد يف عقد �صفقة �أو تنفيذ عمل َّية ما ،وال تقبل الن�سخ �أو التخزين �أو املحاكاة ،وتُ�ضفي هذه
القيمة على ال ُّن�سخ املجان َّية �أهم َّي ًة حقيق َّية جتعلها قابلة للبيع ،ومن م�صادر الأهمية هنا :الثقة.
تعترب الثق ُة �سم ٌة غري خا�ضع ٍة لل َّن�سخ �أو التَّزييف ،لأنها تُكت�سب مبرور الوقت وتكرار التعامالت.
ونحن ننزع بطبيعة احلال �إلى التعامل مع �أ�شخا�ص جديرين بالثقة حتَّى و�إن قابل ذلك تكلف ٌة
�إ�ضاف َّية .هذه النزعة هي الأ�سا�س الذي ي�ستند �إليه جناح «العالمات التجار َّية» ،فعادة ما تَعر�ض
العالمات التجار َّية املرموقة منتجاتها وخدماتها ب�أ�سعار �أعلى من التي تفر�ضها م� َّؤ�س�سات �أخرى
على ال�سلع ذاتهاُ .يعزى هذا الفارق �إلى مبادئ الثقة وامل�س�ؤول َّية التي تتب َّناها العالمات التجار َّية
ُ
تت�ضاعف قيمتُه يوم ًا تلو الآخر ،يف عامل حتكمه ال ُّن�سخ املز َّيفة.
ملمو�س
وتلتزم بها .فالثقة �أ�ص ٌل غ ُري
ٍ

مير التد ُّفق ب�أربع مراحل هي:
ُّ
 .1الندرة :تبد�أ املرحلة الأولى بتقدمي منتجات
ذات قيمة عالية ي�ستغرق ت�صني ُعها الكثري من
الوقت واخلربة ،و ُتباع يف ن�سخ عالية اجلودة
جديرة بتعوي�ض املُ�ص ِّنعني مادي ًا.
 .2املجان َّية واالنت�شار :يخت ُّل النظام عندما
تبد أ� عمل َّيات الن�سخ غري ال�شرعي للمنتَج،
وت�ستم ُّر حتى يتح َّول �إلى �سلعة متداولة ب�أثمان
بخ�سة �أو جمان َّية.
 .3التد ُّفق وامل�شاركة :يتفاقم اخللل عندما
يتع َّر�ض املُنتَج للتالعب والتفكيك �إلى �أجزاء

يخ�ضع ك ٌّل منها ال�ستخدامات جديدة ،ليتخذ
يف النهاية �شك ًال خمتلف ًا عن هيئته الأ�صل َّية،
فيتح َّول املُنتَج �إلى جمموعة من اخلدمات
التي ُتتيحها حو�سبة �سحاب َّية ت�شاركية.
 .4االنفتاحَّ :
يتمخ�ض اخللل الثاين والثالث
عن ال�صورة النهائ َّية الأ�سو�أ على الإطالق؛
�إذ يفتح التد ُّفق الالم�شروط للخدمات -
وامل�صحوب بالن�سخ الرخي�صة اجلاهزة -
املجال للهوا ِة وعدميي اخلربة ،خللق �أ�صناف
جديدة من املنتجات� ،أي �أنَّ معايري الت�صنيع

�ستخدم
انقلبت ر�أ�س ًا على عقب ،وحت َّول املُ ِ
�إلى ُم َ�ص ِّنع.
بد�أنا بالفعل يف معا�صرة مراحل التد ُّفق الأربع
يف كثري من و�سائل الإعالم الرقم َّية ،وعلينا
�أن َ
َ
االنتقال من املخزون املادي �إلى
ندرك �أنَّ
التد ُّفقات ،ومن اجلمود �إلى ال�سيولة ،ال يعني
�أننا و َّدعنا اال�ستقرار ،و� َّإنا �أن ُن ِّ
�سخر جبهة
جديدة من اخلدمات واخليارات القابلة للتعديل
والتغيري .ويف هذا ال�سياق علينا �أن نتذ َّكر �أنَّ
ال�سمات التكاثر َّية تتف َّوق دائم ًا على املجان َّية.
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� .4سيادة ال�شا�شات

ب�شكل
انبثقت الثقافة يف الع�صور القدمية من الكلمة املنطوقة؛ �إذ اعتمدت ٍ
رئي�س على املهارات ال�شفه َّية كاحلفظ والتذ ُّكر واال�سرتجاع ،فكانت «الكلم ُة»
هي ميثاق الع�صر .بعد ذلك ،ومنذ حوايل � 500سنة ،جاء اخرتاع «جوتنربغ»
للطباعة عام  1450لي�شكل نقل ًة نوع َّي ًة ارتقت بقيمة الكتابة و�أعلت �ش�أنها.
الن�صو�ص املطبوع ُة
ومع توافر ال ُّن�سخ زهيدة الثمن وعالية اجلودة� ،أ�صبحت
ُ
«الكتب» الراية� .أما يف ع�صرنا احلديث ف�إن
�سالح التغيري ،فت�س َّلمت
ُ
هي ُ
ال�شا�شات الرقم َّية تنال ن�صيب الأ�سد ،حيث حت َّولت الكلمات من خطوط
على الأوراق� ،إلى ر�سائل ورموز على �شا�شات الهواتف ،و�أجهزة التلفاز،
والكمبيوتر ،والأجهزة اللوح َّية ،ففر�ضت ال�شا�شاتُ نف�سها ودخلت جيوبنا،
وحقائبنا ،ومنازلنا ،ومدار�سنا ،ف�أ�صبحت «ال�شا�شة» رمز ًا جليلنا.

ينزع هوا ُة ال�شا�شات �إلى ن ْبذ ال ُكتب وال ُّن�سخ املطبوعة .وتزخر ثقاف ُة ال�شا�شات بعدد ال نهائي من الت�سجيالت ال�صوت َّية ،والتغريدات ،والعناوين ،والن�صو�ص
ُ
املخاوف حول اندثار ُنظم القراءة والكتابة التقليد َّية يف امل�ستقبل .ويف حال حت َّققت خماوفهمِ ،فمن �أين �ست�أتي
العفو َّية .وال عجب �إذ ًا يف �أن ت�ساور هواة الكتب
احلكمة التي كنا ننهلها من الكتب؟ و َمن �سين�صاع للقوانني �إن تال�شى احرتام ُكتب القوانني ال�صارمة لتح َّل حم َّلها ب�ضعة �أ�سطر من التعليمات الربجم َّية ،التي
تهدف �إلى تهذيب �سلوك َّيات اال�ستخدام؟ ومن ي�ستطيع �إنكار دو َر القراءة التقليد َّية فيما نعت ُّز به الآن من ثقافة ،ومعرفة ،وتفكري منطقي ،وعلوم ،وقوانني ،و�أين
تقع ال�شا�شات من ِّ
كل هذه الأ�شياء؟ وما م�صري الكتب؟
الكتب �أهم َّيتها من كونها و�سيلة
ت�ستم ُّد
ُ
للت�ص ُّفح والتثقيف ،ال لكونها جم َّلدات من
حرب وورق ،فالكتب تعك�س عمل َّيات تد ُّفق
مط َّولة من التفكري ،والكتابة ،والبحث،
والتحرير ،والتعديل ،والت�سويق ،ولذا تعت ُرب
الكتب الإلكرتون َّية جزء ًا من هذا التد ُّفق؛
ُ
�إذ ت�شرتك مع الكتب النمط َّية يف الكثري من
مراحل التكوين ،فالكتابُ حني يُع َر�ض على
ال�شا�شة يتح َّول �إلى �شبكة من العالقات
الناجتة عن جتميع الق َّراء ،وامل�ؤ ِّلفني،
والأفكار ،واحلقائق ،والنظر َّيات ،والق�ص�ص،
وتتوطد هذه العالقات مع ِّ
َّ
كل تط ُّور
بل
ي�شهده عامل ال�شا�شات؛ ف�إن كانت الكتب
التقليد َّية ُم�ص َّممة ب�شكل يتيح للقارئ حر َّية
االقتبا�س ،و�إ�ضافة املالحظات ،والتلخي�ص،
والتخطيط ،والت�أ�شري ،وامل�شاركة ،ف�إنَّ الكتب
ُ
متنحك ك َّل هذه املزايا و�أكرث.
الإلكرتون َّية

ومن املالحظ �أنَّ عدد ال�ساعات امل�ستغرقة
يف القراءة الآن زاد مبقدار ثالثة �أ�ضعاف
مقارنة بعام  ،1980كما �أُ َ
�ضيف ما يزي ُد على
 60تريليون �صفحة �إلى �شبكة الإنرتنت بحلول
عام  .2015هذا الك ُّم الهائل من ال�صفحات
�أ�ضيف بوا�سطة �أ�شخا�ص َّ
ف�ضلوا ترك ب�صمة
ب�أ�صابعهم ال ب�أقالمهم .وي�ضطل ُع ال�شبابُ
وحدهم بكتابة ما يقرب من  500مليون
تدوينة �ساخرة يومي ًا عن طريق هواتفهم
املحمولة ،ويف مثل هذا املُناخ تغدو ال�شفرات
«املتغية» �أكرث �أهم َّية من
والرموز الإلكرتون َّية ِّ
قوانني الكتب «اجلامدة»؛ ففي حني �أنَّ الأولى
قابلة للتالعب والتعديل ِمن قبل امل�ستخدمني،
�إال أ� َّنها قادرة على توجيه ال�سلوك اجلمعي
مثل القوانني اجلامدة� ،إذ ميكنك تغيري
�سلوك النا�س على املواقع الإلكرتونية ب�إجراء
تعديالت يف لوغاريتمات املوقع �أو املحتوى.

ي�ستخدم ماليني النا�س ال�شا�شات املحمولة لإدخال الأماكن التي يرتدَّدون عليها ،و�أكالتهم َّ
املف�ضلة،
تلعب ال�شا�شات �أي�ض ًا دو َر املُرا ِقب� ،إذ
ُ
و�أوزانهم ،وحاالتهم املزاج َّية ،و�أن�شطتهم اليومية .وت�ضطل ُع ال�شا�شاتُ بعر�ض وتخزين هذه الأن�شطة .والنتيجة؟ ذاكرة ال ُتقهر من الأحداث
والتفا�صيل احليات َّية وفر�صة لت أ� ُّمل النف�س بنظرة �شمول َّية ومو�ضوع َّية� .أي تتح َّول ال�شا�شات �إلى جزء من هو َّيتنا ،بينما ال ي�ستطيع الكتاب ذلك.
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احلر
 .5االنتفاع ُّ

هل تعلم �أنَّ «�أوبر»  -التي تعترب من �أكرب مقدمي خدمة �س َّيارات الأجرة
بالعامل  -ال متتلك �س َّيارات ،و�أنَّ موقع «في�سبوك» – �صاحب �أكرب حمتوى
�إعالمي – ال يقدِّ م حمتوى ،و�أنَّ «علي بابا» – موقع التجارة الإلكرتوين
ال�شهري – ال ميتلك �أيَّ ِ�سلع ،و�أنَّ منظومة «�أمازون كندل» – التي ت�ض ُّم
ما يزيد على ثمامنائة �ألف كتاب  -ال متلك �أيَّ كتب! لقد فقدت «امللك َّية»
قيمتها املعهودة ل�صالح االنتفاع احل ِّر واملفتوح.
طبق من ذهب ،ف�أ�صبح ب�إمكان كل
قدَّمت التقنية خا�ص َّية االنتفاع على ٍ
�إن�سان �أن ينتفع ِّ
بكل ال�سلع واخلدمات كما لو كانت ملك ًا له ،فتف َّوق االنتفا ُع
املفتوح على امللك َّية ب�شكل ي�ؤهِّ له للدفع بعجلة الإنتاج ودعم االقت�صاد.
ُ
تو�سع
التوجه نحو «التجريد» من � ِّ
و ُيعترب ُّ
أهم النزعات التقنية التي تدعم ُّ
االنتفاع احل ُّر.

التجريد هو تفريغ الأ�شياء من حمتواها املادي بهدف م�ضاعفة
متو�سط وزن ال�س َّيارات منذ عام  1970مبقدار
القيمة .فمث ًال نق�ص ِّ
 ،%25واختفت �شا�شات الكمبيوتر ال�ضخمة َّ
لتحل حم َّلها ال�شا�شات
َّ
امل�سطحة .ون�سينا الهواتف ال�سلك َّية القدمية وحملنا الهواتف
اخلفيفةُ .ت ِّفز التقنية الرقم َّية عمل َّية التجريد من خالل التعجيل
باالنتقال من املنتجات وال�سلع اجلامدة� ،إلى اخلدمات غري
يخت�ص باملُنتجات الرقم َّية فح�سب؛
امللمو�سة� ،إال �أنَّ التجريد ال
ُّ
فحتَّى ال�سلع اجلامدة – كعب َّوة املياه الغاز َّية – تكت�سب قيمة �أكرب كلما

َ�ص ُغر حج ُمها ،ذلك �أنَّ ذ َّرا ِتها الثقيل َة تُ�ست َب ُ
دل بخ�صائ�ص �إلكرتون َّية
عدمية الوزن� .أي يح ُّل غري امللمو�س – كالت�صميم الأف�ضل للعب َّوة،
والعمل َّيات املبت َكرة ،وال�شرائح الذك َّية ،وقابل َّية االت�صال بالإنرتنت –
حم ّل امللمو�س من الذ َّرات الأثقل وزن ًا .لقد ا�ستمرت ظاهر ُة التجريد
يف العقود الثالثة املن�صرمة وبال هوادة ،وك َّلما انخف�ضت تكلفة
االت�صال واحلو�سبة� ،أ�صبح التجريد واقع ًا حمتوم ًا .ومن املنطلق
ذاته� ،سي�ست�أنف االنتفاع احل ُّر رحلة ال�صعود �ضارب ًا بامللك َّية ُعر�ض
احلائط.

املعا�صر
“املُ�ستن ِتج”
ِ

عامل امل�ستقبليات «�آلفن توفلر»

متخَّ �ض التح ُّول من «�شراء امللك َّية» �إلى «اال�شرتاك بهدف االنتفاع» عن
عالقات جديدة تربط املُ�ستخدِ م باملُن ِتج؛ فامللك َّية عمل َّية حلظ َّية تنبثق من
مبنتج و�شرائهَّ � .أما اال�شرتاك فهو عمل َّية تد ُّفق دائمة تقوم على
انبهارك ٍ
املعدلة ،التي ُ َّ
ت ِتم ا�ستمرار التوا�صل
التحديثات والإ�صدارات وال ُّن�سخ َّ
َ
روابط �أقوى والتزام ًا �أ�صدق
بني امل�ستخدِ م واملُن ِتج .االنتفاع احلر يو ِّلد
للم�ستخدم جتاه اخلدمة ،يفوق التزامه عند ال�شراء ،وبالتايل يتح َّول
املُ�ستخدِ م �إلى �شريك لل ُمن ِتج ِّ
بكل ما حتمله الكلم ُة من معنى .ابتكر عامل
يعك�س هذه الظاهرة
امل�ستقبليات «�آلفن توفلر» عام  1980م�صطلح ًا
ُ
ت�سجل ا�شرتاكك
ويدمج �أدوار الطرفني ،وهو« :املُ�ستن ِتج» .ف�إذا ق َّررت �أن ِّ
ب�أحد الربامج الإلكرتون َّية بد ًال من �شرائها� ،أ�صبح من ح ِّقك ،بل وعليك �أن
ت�سهم يف تطويرها وحت�سني �أدائها .وهنا يت ُّم توظي ُفك ل�صالح املُن ِتج ب�شكل
َّ
(لتحل بذلك
غري ر�سمي؛ ويت ُّم حتفيزك الكت�شاف والإبالغ عن الفريو�سات
َّ
حمل �إدارة اجلودة التي تك ِّلف امل� َّؤ�س�سة مبالغ طائلة) ،وللبحث عن الدعم
الفني لدى غريك من امل�ستخدمني عرب املنتديات (وبذلك تو ِّفر على
امل� َّؤ�س�سة تكلفة �إدارة الدعم الفني) .وت�شارك يف تطوير اخلدمة واقرتاح
التح�سينات الالزمة بنف�سك ،فتحل َّ
حمل فريق التطوير .وباخت�صارُ :يعزِّ ز
لك مع ِّ
تفاع َ
كل مراحل �إنتاج وتطوير اخلدمة.
االنتفاع احل ُّر �أو املفتوح ُ
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 .6امل�شاركة

تعترب «ويكيبيديا» من �أكرث النماذج تعبري ًا عن مفهوم اجلهد َ
اجلمعي� ،إذ يعتمد هذا النوع من امل�شاريع على
عدد من الوثائق واحلقائق املُنتَجة ب�شكل تعاوين والقابلة للتعديل ،واحلذف ،والإ�ضافة بوا�سطة اجلميع .وير�صد
بتكر أ� َّول �صفحة �إلكرتون َّية قائمة على الإ�سهامات اجلماع َّية عام  – 1994ما يقرب من 150
«وارد كونينجهام» – ُم ِ
حم ِّرك بحث خا�ص بالويكي يف يومنا هذا .وقد �س َّهلت م� َّؤ�س�سة «امل�شاع الإبداعي»  -التي تهدف �إلى تو�سيع نطاق
التداول والتبادل الإبداعي ب�شكل يتوافق مع حقوق امللك َّية الفكر َّية – عمل َّية �إخ�ضاع املنتجات الفكر َّية ال�شخ�ص َّية –
قارب
كال�صور ،والن�صو�ص ،واملو�سيقى – �إلى التح�سني والتطوير ِمن ِقبل �آخرين ،من دون احلاجة �إلى �إذن ،وقد َ
عدد الأذونات ال�صادرة عام  2015املليار� ،أي �أنَّ امل�شاركة �أ�صبحت �سمة الع�صر.
8
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لي�س هناك ما يحول دون م�شاركة وتبادل
الإبداع؛ كال�صور والأفكار .لقد �ساورت
ُ
املخاوف م� َّؤ�س�سة «جرنال �إليكرتيك» حول
تخلُّف َّ
موظفيها ومهند�سيها عن ركب املبدعني
وافتقارهم �إلى القدرة على مواكبة متط َّلبات
من�ص ًة �إلكرتون َّي ًة
الع�صر .و�أطلقت امل� َّؤ�س�سة َّ
بعنوان « »Quirkyي�ستطيع من خاللها َّ
املوظفون

تبادل الأفكار اجلديدة واجلديرة بالتح ُّول �إلى
منتجات مبتكرة ،ويجتم ُع ُ
فريق العمل �أ�سبوعي ًا
للت�صويت على الفكرة الأف�ضل وتنفيذها،
ومبج َّرد �أن تتح َّول الفكر ُة �إلى ُمنتَج يف �صورته
النهائ َّية ،ينال �صاح ُبها مكاف�أة مال َّية ،وقد
جنحت امل� َّؤ�س�سة يف �إ�صدار ما يزيد على �أربعمائة
منتج بهذه الطريقة.

يف العقود القادمة� ،ستكون امل� َّؤ�س�سات الأكرب،
والأكرث جناح ًا ،والأعلى �أرباح ًا ،والأ�سرع تط ُّور ًا؛
مفهوم
هي التي تدرك اللحظة الفارقة و ُتط ِّبق
َ
امل�شاركة وجتعله جزء ًا من ر�ؤيتها ،فك ُّل ما هو
قابل للم�شاركة والتبادل – من �أفكار ،وم�شاعر،
و�صحة ،ووقت – �ستت ُّم م�شاركته يف ِّ
ظل
ونقودَّ ،
ظروف مالئمة ولأهداف ُمدَّدة.

 .7الغربلة

من مم ِّيزات ع�صرنا �أن �أ�صبح ب�إمكان �أيِّ �شخ�ص �أن ي�صنع مقطع فيديو� ،أو ي�ؤ ِّلف وين�شر كتاب ًا بتكلفة �أقل وطريقة �أ�سهل  1000م َّرة .والنتيجة؟ واب ٌل من
ت�صبح القدر ُة على الغربلة واالنتقاء من اخليارات الكثرية املتاحة ومن املهارات الأ�سا�سية لإن�سان هذا الع�صر.
اخليارات الالحمدودة .ال عجب �إذ ًا �أن َ
قالب �شخ�صي
يوفر «جوجل» منظوم َة الغربلة الأولى والأف�ضل على الإطالق ،فهو ال يُغربل ال�شبكة بحث ًا عن الإجابات ال�صحيحة فح�سب ،بل ي�صو ُغ النتائج يف ٍ
لتالئم احتياجاتك الفرد َّية ،وفق ًا ملوقعك احلايل وتاريخ ووقت البحث .ويوفر موقع «تويرت» نظام غربل ٍة يعتمد على تقدمي االقرتاحات بالأ�شخا�ص املحتمل
�أن ترغب يف متابعتهم – ا�ستناد ًا �إلى نوع َّية الأ�شخا�ص الذين تتابعهم بالفعل ،ويتبع «�أمازون» النهج ذاته؛ لأن حم ِّرك البحث اخلا�ص به م�س�ؤول عن الإعالن
ال�شهري الذي يقول« :من �سبقوك يف اختيار هذا املنتج ،اختاروا املنتج التايل �أي�ض ًا» ،فالغربل ُة �أدا ٌة للتخ�صي�ص والتفرد الدائم.
نف�صح عنه .وتكمن امل�شكلة يف جهلنا مبا نريده حق ًا ولذلك نعتمد على
تراقبنا ُم ِّركات الغربلة والبحث منذ �سنوات ،و�أ�صبح ب�إمكانها توقع ما نريد دون �أن َ
االقرتاحات التي تقدِّمها نظم الغربلة والرت�شيح ،وهذه االقرتاحات هي نتاج خياراتنا وخرباتنا ال�سابقة ،ولذا يتعاظم دور الغربلة تدريجي ًا �إلى �أن ي�شكلِّ
جزء ًا من هو َّيتنا .و�ستبقى الغربلة �ضروري ًة ما دامت اخلياراتُ متعدِّدة.

 .8الدمج
ال يتحقَّق الرخا ُء االقت�صادي بالبحث عن
موارد جديدة فقط ،و� َّإنا ب�إك�ساب املوارد
احلال َّية قيم ًة م�ضاف ًة من خالل الدمج
و�إعادة الرتتيب .ويعمد ُ
بع�ض املُبدعني �إلى
دمج الأ�صناف القدمية ب�أخرى جديدة و�أكرث
تعقيد ًا لإنتاج عدد ال حمدود من امل ؤ� َّلفَات
الفريدة .وت�شت ُّد ظاهرة الدمج بف�ضل
التد ُّفق املتزايد للأ�صول الإلكرتون َّية .فمث ًال
يق�صون بع�ض امل�شاهد من فيلم
جتد الهوا َة ُّ
دجمها مع
يتيح َ
�شهري ،ويعدِّ لونها ب�شكل ُ
�أغنية خمتلفة كلي ًا لتتح َّول �إلى منتَج فريد.

ما نبتكره اليوم ي�صبح �شيئ ًا خمتلف ًا غد ًا،
وما نظ ُّنه قوي ًا ميكن �أن ينهار مع �أ َّول تغيري
يتبدل �إلى
يباغته .وك ُّل ما له قيمة ميكن �أن َّ
�شيء ال قيمة له� .صحيح �أنَّ ن�سخة «هاري
بوتر» التي ن�شرتها «جوان رولينج» عام 1997
�ستظ ُّل متاحة �إلى الأبد� ،إال �أنَّ ذلك ال يحول
دون حماولة �آالف الهواة حماكاة نهج اخليال
خا�صة
العلمي الذي اتبعته و�إ�صدار منتجات َّ
بهم يف العقود املُق ِبلة .وك َّلما القى املنت َُج
ا�ستح�سان اجلماهري ،زادت احتماالت دجمه
ِ
وحتويله �إلى ن�سخة جديدة كلي ًا.

 .9التفاعل

الواقع االفرتا�ضي عامل غري حقيقي يُحاكي الواقع الذي نعي�شه ،وقد تتيح لك �إحدى جتارب الواقع االفرتا�ضي التج ُّول داخل ق�صر �أحد الأثرياء يف منتجع
«ماليبو» ،فت�سري بني جنباته كما لو كنت هناك بالفعل ،و�أنت جتل�س يف مكتبك ،وتف�صلك عنه �آالف الأميال .ن�ستطيع �أي�ض ًا �أن ُنع ِّدل النماذج التج�سيد َّية التي
مت ِّثلنا يف الواقع االفرتا�ضي بحيث تتخذ �شك ًال� ،أو لون ًا� ،أو جن�س ًا� ،أو ح َّتى �صنف ًا مغاير ًا للواقع� .إال �أنَّ هذه اخل�صائ�ص ،تعترب �سالح ًا ذا حدَّين ،فكيف لك �أن
حتكم على م�صداق َّية �شخ�ص ما على �شبكة الإنرتنت من عدمها؟ املظاهر خدَّاعة بطبيعة احلال .و�سائل ال َّتح ُّقق التي اعتدنا ا�ستخدامها لإثبات هو َّيتنا يف
الف�ضاء الإلكرتوين – مثل كلمة املرور وحروف التح ُّقق التي مت ِّيز بني الإن�سان واحلا�سوب – مل تعد جتدي .فما البديل؟
ملخصات لكتب عالمية تصدر عن مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم
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البديل هو �أنت

�سي�صبح ج�سدك هو كلمة ال�س ِّر البديلة ،وهو َّيتك الرقم َّية �أنت ُت ِّثلها ،فالأدوات
التي ِّ
يوظفها الواقع االفرتا�ضي – بداية من ر�صد حت ُّركاتك ،وقراءة نظراتكِّ ،
وفك
�شفرة م�شاعرك بهدف �إجبارك على التعاي�ش معه وت�صديقه ،كما لو كان واقع ًا،
كلُّها ٌ
ملك لك وحك ٌر عليك ،وهي دلي ٌل على وجودك .فقد �أده�شنا علم القيا�سات
احليو َّية – امل�س�ؤول عن �أجهزة اال�ست�شعار التي تتع َّقبنا ببع�ض احلقائق منها� :أنَّ ك َّل
ما هو قابل للقيا�س ميتاز بب�صمة �شخ�ص َّية فريدة مت ِّيزه ع َّمن �سواه .مث ًال� ،سرعة
وطريقة كتابتك على لوحة املفاتيح ،تختلف عن �أيِّ �شخ�ص �آخر ،وكذلك الكلماتُ
التي ت�ستخدمها بكرثة ،وطريقة جلو�سك ،و�سرعة ومي�ض عينيك ،ونرب ُة �صوتك.
احلقيقي وغري القابل للتزييف� .أي �أنَّ طريقة
تعك�س جوهرك
هذه اخل�صائ�ص ُ
َ
تفاعلنا مع معطيات العامل اخلارجي هي كلمة مرورنا اجلديدة .وتتع َّمق م�ستوياتُ
التفاعل يوم ًا تلو الآخر ،و�ست�ستم ُّر على هذا النحو �إلى ما ال نهاية ،فالأ�شياء غري
القابلة للتفاعل لن تعود ذات قيمة عميقة ت�ستحق اال�ستخدام.

 .10التع ُّقب

الإنرتنت هي �أداة التع ُّقب الأقوى على الإطالق ،وتزخر الأدوات التي ن�ستخدمها
طوال اليوم ب�أجهزة اال�ست�شعار املُدجمة – ك�ساعات اليد ،واملالب�سَّ ،
والنظارات،
والهواتف – املتناثرة داخل حجراتنا ،و�س َّياراتنا ،ومكاتبناُ .ت�ص َّنع ماليني �أجهزة
اال�ست�شعار ب�شكل يومي ِّ
الكم الهائل من التع ُّقب واملراقبة ،وبالتايل
لتغطي هذا َّ
ون�سج ُل حت ُّركا ِتنا طوال الوقت
�صار التع ُّقب �سم َة الع�صر؛ فنحن نتع َّقب �أنف�سنا ِّ
عرب التطبيقات ومواقع التوا�صل االجتماعي املختلفة ،ونتع َّق ُب �أ�صدقاءنا ،ف�ض ًال
عن املراقبة التي تخ�ضع لها ت�ص ُّرفاتنا وميولنا ِمن ِقبل ع�شرات امل� َّؤ�س�سات .ورغم
تق ُّبلنا ال�شخ�صي للتع ُّقب باعتباره �إحدى تبعات ونتائج عاملنا املت�شابك ،ف�إنَّ بع�ض
امل�ستخدمني ما زالوا يرف�ضون الطريق َة التي ُت�س َتخدم بها بيانا ُتنا ال�شخ�ص َّية.
ال َّ
�شك يف �أنَّ املراقبة ال�شاملة �أ�صبحت من ُم�س َّلمات الع�صر ،ولذا ال بد من
ِّ
ننعم براح ٍة
قبول التع ُّقب ك�أمر واقع ،وحتوي ِله �إلى �أداة
متح�ضرة و ُمن ِتجة ،لكي َ
التوجهات العدائ َّية واملحظورة فلي�س لهم مكان يف
غري م�سبوقة� .أ َّما من يتب َّنون ُّ
العامل اجلديد؛ �إذ مل يكن التخ ِّفي يوم ًا هو احلل؛ و� َّإنا هو و�سيلة ُت�ستخدم عادة
للتن�صل من امل�س�ؤول َّية .وال عجب �إذ ًا �أن تكون معظم االعتداءات والعمليات غري
ُّ
امل�شروعة الدارجة على «في�سبوك» و«تويرت»� ،صادرة عن �أ�شخا�ص جمهويل الهو َّية.
َّ
تتلخ�ص مه َّمتنا يف العقود الثالثة القادمة يف حتليل البيانات التي نر�صدُها،
و�إعادتها �إلى �صورتها البدائ َّية ،فهذه الأنهار املتد ِّفقة من املعلومات ميكن �أن
ُت َتجم �إلى منتجات وخدمات مبتكرة .بهذه الطريقة يكون التع ُّق ُب قد �أثبت
�شرعيته يف فتح �آفاق م�ستقبل َّية جديدة ،و�إ�ضفاء قيمة ال ت�ضاهى لعمليات املراقبة
املثرية للجدل.

 .11الت�سا�ؤل

نعي�ش يف ِّ
حني ُ
ظل ثقاف ٍة ت�سودها املو�سوعاتُ �سريعة التغري ،والقائمة على اجلهد
اجلمعي ،ونقتنع ب�أنَّ الربامج املتد ِّفقة ومفتوحة امل�صدر �أف�ضل من الب�ضائع
توجهاتنا الفكر َّية مبن ِّية على امل�صالح امل�شرتكة.
اجلامدة ،فبالت�أكيد �ستكون ُّ
فما كان ُما ًال �أ�صبح حمتوم ًا؛ الأمر الذي َّ
متخ�ض عن طفرة نوع َّية يف تفكرينا
وتقديرنا للأمور� ،إذ �صرنا نبحث ،ونف ِّت�ش ،ونت�ساءل ،ونتفاعل و ُن�ضفي على كل
عمل َّية طابع ًا �شخ�صي ًا .ثم انتقلنا من مرحلة �إنتاج وتوليد الأفكار� ،إلى و�ضعها
مو�ضع التنفيذ .هناك من يرى �أن عدم الرغبة يف ت أ� ُّمل الأفكار هو �أ�سو�أ عيوب
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الإنرتنت على الإطالق ،و�أنَّ اال�ستغراق يف طرح الأ�سئلة والبحث عن �إجابات
�سنطرح �س�ؤا ًال م�ضاد ًا :م�ضيع ٌة
عرب الإنرتنت ما هو �إال م�ضيعة للوقت .ولكننا
ُ
للوقت مقارنة مباذا؟ بالوقت الذي ُنبدِّ ده �أمام �شا�شات التلفاز؟ �أم بالوقت الذي
ُنهدره يف الزحام املروري �أم ًال يف الو�صول �إلى مكتبة ،والتفتي�ش بني الأرفف
عن كتب رمبا لن جتيب عن ن�صف �أ�سئلتنا؟ باملقابل ،ت�أ َّمل �آالف الأ�شخا�ص
من يت�صفحون الإنرتنت يف هذه اللحظة :فهم ال ُي�ض ِّيعون وقتهم يف فتح
ِ َّ
الروابط الع�شوائ َّية ،و� َّإنا ينهمكون يف عمل َّيات طويلة من التفكري والبحث عن
�إجابات لأ�سئلة حمدَّدة م�سبق ًا ،والتفاعل الإيجابي مع ُنظرائهم .الإجابات
الوفرية ال َّ
ور�ضى �سلبي ،و� َّإنا تو ِّل ُد �أ�سئل ًة جديدة� .أي �أنَّ
تخاذل
تتمخ�ض عن
ٍ
ً
غزارة الإجابات و�سهولة احل�صول عليها ،يقابله زيادة يف قيمة الأ�سئلة وثمنها،
فالإبداع ال يكمن يف البحث عن �أف�ضل �إجابات ممكنة ،و� َّإنا يف طرح �أ�سئلة
فريدة يف بابها .لقد تو َّقع «بيكا�سو» هذه الطفرة عام  1964حني قال�« :أجهزة
احلا�سوب هذه عدمية الفائدة ،ف�أق�صى ما ميكنها فعله هو منحك الإجابات!»
وبالتايل ف�إنَّ طارحي الأ�سئلة هم �أعمدة امل�ستقبل املنوط بهم خلق جماالت
عمل ،و�صناعات ،وعالمات جتار َّية جديدة ،وط ْرق الأبواب املغلقة .يحدث كل
هذا ونحن ننعم باملرونة التي ت�سهِّل علينا االنتقال من فكرة �إلى �أخرى ،ومن
�س�ؤال �إلى �آخر؛ وهذا هو �سبيل الرخاء.

كتب مشابهة:

The Seventh Sense

Power, Fortune, and Survival in the
Age of Networks.
By Joshua Cooper Ramo. 2016.

Platform Revolution

How Networked Markets Are
Transforming the Economy and How
To Make Them Work For You.
By: Sangeet Paul, Marshall W. Van and
Geoffrey G. Parker. 2016.
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�شهد جي ُلنا ميال َد ِحقبة تقنية غري م�سبوقة ،وهذا �إجناز َت�سدنا عليه الأجيال
ال�سابقة والالحقة .لقد �أ�ضفنا الذكاء �إلى ال�سلع اجلامدة ،ف�أعطيناها قيم ًة
�أكرب ،ونحن �أ َّول من ابتكر احلو�سبة ال�سحاب َّية لإتاحة املحتويات على مدار
َ
الطريق
ال�ساعة ،وربطنا ك َّل ذلك بعقل عمالق ومفتوح ا�سمه :الإنرتنت .م َّهدنا
لهذه البداية التي ت�ستحو ُذ الآن على م�ساحة قدرها  51مليار هكتار ،وتتفاعل
مع �أكرث من  15مليار �آلة ،وتربط بني  4مليارات عقل ب�شري ،وت�ستهلك %5
من كهرباء الكرة الأر�ض َّية .ورغم ِّ
كل ما تو�صلنا �إليه ،ف�إ َّننا ما زلنا يف البداية:
فامل�شاركة ما زالت يف مراحلها البدائ َّية ،واالنتقال من امللك َّية �إلى االنتفاع بد�أ
لت ِّوه .وعن تط ُّور �أ�ساليب التع ُّقب يف ال�سنوات املقبلة ،حدِّ ث وال حرج� ،أي �أنَّ ما
ن�شهده من حت ُّوالت الآن ،هو جم َّرد بداية ب�سيطة لي�س �أكرث.

التفكري الإيجابي بامل�ستقبل

يري بع�ض اخلرباء �أنَّ الذكاء ال�صناعي �سيتجاوز ك َّل احلدود ويح ُّل حم َّل
الذكاء الب�شري� ،أو يتحكم فيه ،ولكن لي�س هذا هو ال�سيناريو املتوقعُ .نرجح
�أن الروبوتات ،والغربلة ،والتع ُّقب ،وغريها من احلتم َّيات� ،ست�ساعد العقل
الب�شري يف خلق عامل �أف�ضل؛ فنحن على �أبواب حقبة جديدة نتح َّول فيها �إلى
�أ�شخا�ص �أف�ضل و�أكرث �إن�سان َّية بف�ضل ما �صنعته �أيدينا من �آالت �إلكرتون َّية.
ي�صعب التكهُّن باملنتجات واخلدمات وامل� َّؤ�س�سات التي �سترت َّبع على عر�ش
قد
ُ
االقت�صاد العاملي يف العقود الثالثة املنتظرة� ،إال �أنَّ االجتاه العام لهذه التحوالت
ال ينطوي على �أخطار ُتهدد الب�شرية؛ لأن احلتميات التي حكمت يف الأعوام
الثالثني املا�ضية� ،ستزداد ق َّوة وت�أثري ًا يف الأعوام الثالثني املقبلة ،وعلى كل منا
�أن ُيفا�ضل ويختار ما بني :اخلوف والرتاجع واالندحار� ،أو املناف�سة واملواكبة
واالبتكار ،وكمجتمعات ِعلمية ترنو لإ�سعاد الب�شرية نتوقع �أن تكون اختيارا ُتنا
امل�ستقبلية �إيجابية.

The Industries of the Future
By: Alec Ross. 2016
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