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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 َّ َ
َ
ع�صر العومل ِة الرقم َّية والأ�سواقِ الإلكرتون َّية .فلكي حتافظ على
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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تغيري منوذج التفكري
تواجه كل املجتمعات مزيد ًا من التحديات بعدما حدث
خل ٌل يف توازناتها .ففي عامل الأعمال� ،صارت املعلومات
متثل ن�صيب الأ�سد يف االقت�صاد ،و�أ�ضحت �شركات مثل
«�أمازون» ،و«في�سبوك» ،و«جوجل» ت�سيطر على ال�سوق،
وتفوق �أي م�شروع �صغري �أو م� َّؤ�س�سة نا�شئة .وال بد يف ظل
هذه املتغريات من �أن نتح َّدى الفكر التقليدي ،ونح ُل َم قلي ًال،
الفر�ص ال�سانحة ال�ست�شراف م�ستقبل
ونغتنم
ونف ِّكر بجر�أة،
َ
َ
�أكرث ازدهار ًا .ففي رواية «ال�ضبع» للكاتب الإيطايل «جي�سبي
توما�سي دي المبدو�سا» املن�شورة عام  ،1958التي ي�صف
فيها املتغريات التي اعرتت احلياة يف جزيرة �صقلية بعد
احلرب العاملية الثانية ،يقول على ل�سان �أحد �أبطاله« :لكي
تبقى الأمو ُر على حالها ،ال بد للأمور من �أن تتغري» .فهذه
املقولة ما زالت تعك�س ما يحدث اليوم يف العامل من حولنا
يف ع�صر العوملة الرقمية والأ�سواق الإلكرتونية .فلكي تبقى
واقف ًا مكانك عليك �أن مت�شي؛ ولكي تواكب عليك �أن ت�سرع
ا ُ
خلطى وتَ�سبق الآخرين ،ولكي تتقدم ال�صفوف عليك �أن
تنطلق ب�سرعة ال�ضوء.
ورغم ذلك ،ما زال التفكري اجلريء ُيعترب �ضرب ًا من املخاطرة
�أو م�صدر ًا لل�شك؛ ومل تزل بع�ض احلكومات تتحايل على الواقع
لتتك َّيف مع الظروف وتبقيها على حالها ،بد ًال من �أن تبتكر حلو ًال
جديدة �أو ت�ستح�ض َر الر�ؤى ،وت�ضطل َع باملهام التي ت�ساعدها
على ِّ
حل امل�شكالت .يحدث هذا يف وقت تقلب فيه التقنيات
احلديثة والقيم اجلديدة جميع النظريات والفر�ض َّيات يف
كل امل�سارات .ففي املجتمعات الغربية كلها تقريب ًا ،تفاقمت
ظاهرة الالم�ساواة ،ومل تعد الرثوات تهطل على املجتمعات
بعد �إعفاء الأغنياء من ال�ضرائب ،وبد�أت امل�شروعات ال�صغرية
تفاجئنا وتتحول �إلى م�شروعات عمالقة؛ يف الوقت الذي يرزح
فيه امل�ستهلكون حتت وط�أة الديون ،حيث ُيبالغون يف الإنفاق،
تاركني القليل من مواردهم لال�ستثمار و�إنعـا�ش االقت�صـاد.

يف الوقت الذي مل ترتق فيه معظم
امل�ؤ�س�سات التقليدية �إلى م�ستوى
التحديات ،ومل تواكب املتط َّلبات
التقنية للع�صر احلديث؛ مبا يف
ذلك الإنرتنت وخمرجاتها التي
رات هائلة يف حياتنا،
ُتدث تط ُّو ٍ
فت�صيب بع�ض امل�ؤ�س�سات بال�شلل.
وهكذا ،يبدو وك�أن الغرب قد �أحال
نف�سه �إلى التقاعد ،بعد ما اتخذه
من �إجراءات احرتازية ،و�أ�صيب
بخ�سائر مالية ب�سبب الأزمات
االقت�صادية املتوالية .واحلقيقة هي
�أ َّننا لن ن�ستطيع ا�سرتجاع املا�ضي،

�أو جتميد احلا�ضر� ،أو انتظار
يتغي العامل من
امل�ستقبل؛ فحني َّ
نتغي معه و�أن
حولنا ،علينا �أن َّ
ن�سبقه .وهذا هو جوهر ما ن�سميه:
املنحنى الثاين الذي يتمحور حول
منظور ا�ستباقي وا�ست�شرايف جديد،
وهو �أننا لكي نتقدم يف الكثري
من مناحي احلياة ،ال ب َّد من �أن
ن�شقَّ طريق ًا جديد ًا وخمتلف ًا عن
الطريق احلايل ،ما يتط َّلب تفعيل
�أ�سلوب جديد للتفكري يف امل�شكالت
املعتادة ،وهذا ما ي�سميه «توما�س
كون»« :تغيري منوذج الفكر».

كيف اكت�شف املنحنى الثاين؟
ب�شكل �أف�ضل .ومع ذلك ،ال
يقرب ال�صور ال�صعبة �إلى �أذهاننا ويجعلنا ن�ستوعبها ٍ
املنحنيات ن�صف الدائر َّية تعبري جمازي ،واملجاز تعبري ِّ
ن�ستطيع �صرف النظر عن املجاز ملجرد �أ َّنه غري علمي .تنتمي املنحنيات ن�صف الدائر َّية �إلى َ
عال الريا�ض َّيات ،لكننا �أك�سبناها معنى جديد ًا
من خالل عبارات مثل« :منحنى التعلُّم»� ،أو «على ر�أ�س املنحنى» ،وهي جمازات ت�ستفيد من املنحنيات ن�صف الدائر َّية لت�شرح مفاهيم
ُعب املنحنياتُ عن
معينة وتو�ضح معانيها .كما تُ�ستخدم يف عامل الأعمال للداللة على امل�ستقبل �أو ا�ست�شرافه .كما �أن لها مغزىً �أبعد� :إذ ت ِّ
�أن�ساق حياتنا ،وم� َّؤ�س�ساتنا ،و�أعمالنا ،وحكوماتنا ،وحتالفاتنا ،بل وعن امل�شاركة واالبتكار وم� َّؤ�س�ساته املختلفة ،ويف كل هذه احلاالت ،كانت
هناك فرتات ازدهرت فيها اال�ستثمارات املالية ،والتعليمية ،والثقافية ،واالجتماعية.
عندما تزيد املدخالت عن املخرجات؛ ك�أن ُيبذل – يف كل م�شروع  -جه ٌد �أكرب
و ُينفق ما ٌل �أكرث من العائد ،نتحدث عن هبوط املنحنى .و�إذا ما ظهرت النتائج،
والحت ب�شائر ال�صعود والتقدم ،نتحدث عن �صعود املنحنى؛ وقد يوا�صل ُّ
اخلط
ارتفاعه ،ثم يعود املنحنى مرة �أخرى للهبوط ،وقد ي�ستغرق الهبوط وقت ًا طوي ًال؛
ثم يعود �إلى �سرية �صعوده الأولى .فرغم تفاوت طول املنحنى ،فال مف َّر من �صعوده
عند نقطة ما ،وهبوطه يف نقطة �أخرى ،فمث ًال :قد يطول جناح بع�ض امل�شروعات
فت�ستم ُّر مل َّدة �أربعني عام ًاَّ ،ثم تنهار �أو حت ُّل �أخرى حم َّلها .وقد كانت منحنيات
االقت�صاد تت�أرجح على مدى جيل تقريب ًا� ،أي كل � 30أو  40عام ًا� .أما اليوم ف�إنها
تت�أرجح ما بني ال�صعود والهبوط على فرتات ترتاوح بني � 8أعوام و  14عام ًا.
ومن منظورنا اال�ست�شرايف ف�إن املنحنى الثاين يجب �أن يبد�أ دائم ًا يف ال�صعود:
حني تتوافر لدينا (كم�ؤ�س�سات وحكومات) املوار ُد املال َّية الكافية ،والوقت والطاقة
الكافيني لتغطية اال�ستثمارات .ف�إذا �شرعنا يف ر�سم املنحنى الثاين بعد بلوغ
املنحنى الأول �أوجه (وقبل �أن يبد�أ بالهبوط) ،فلن ُيجدي الأم ُر نفع ًا �إال �إذا دفعنا
�صعود املنحنى بقوة ،وذلك برتكيز اجلهد والطاقة واملزيد من اال�ستثمارات ،مع
ت�ضافر فعاليات املجتمع كافة يف كل القطاعات؛ احلكومية واخلا�صة وم�ؤ�س�سات
املجتمع املدين مع �آليات ف َّعالة وذكية جلذب اال�ستثمارات وتوجيهها �إلى �أعلى؛ �أي
نحو النمو املدرو�س واملتوازن.
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جناح املنحنى الأ َّول عن �إمكانات
وقد يعمينا ُ
النجاح اجلديدة ،املم َّثلة يف �أ�سواق جديدة �أو
تقنيات ذكية ،فيتم َّكن الآخرون من �سبقنا يف
اغتنام الفر�ص ،وقد �أطلق الدكتور «كاليتون
كري�ستن�سن» الأ�ستاذ يف جامعة «هارفارد»

على هذه الظاهرة م�صطلح «االبتكار
املدمر» ،م�شري ًا �إلى حالة «كوداك» التي
ِّ
جتاهلت تطورات الت�صوير الرقمي حتَّى فات
�أوان التجديد ،ما م َّكن املناف�سني من ر�سم
جديد مل ت َره «كوداك» .ومل ّ
تنفك
منحنى
ٍ

تتيح فر�ص ر�سم منحنيات
التقنية احلديثة ُ
جديدة َّ
كل يوم .ولهذا يع ُّد ا�ستخدام التقنية
وا�ستثمارها حتدي ًا ا�سرتاتيجي ًا يف جماالت
وال�صحة ،وحكومات امل�ستقبل،
التعليم،
َّ
وقطاع الأعمال.

هذا ،وتواجه املجتمعات نف�س ما يواجهه الأفراد من �صعوبات يف ر�سم
منحنيات مال َّية ،واقت�صاد َّية جديدة ،ما دفع باالقت�صادي الربيطاين
«جون ماينارد كينيز» �إلى �أن ين�صح احلكومات ب�أن ت�ضع خططها التنمو َّية
اجلديدة قبل الرتاجع االقت�صادي ،حني تعي�ش اقت�صادات الدول فرتة من
االنتعا�ش بفعل زيادة الإقبال على ال�سلع .ولكن حني ّ
ي�شح املالُ ،ي�صبح من
غري املنطقي �أن نزيد الإنفاق .ومن هذا املنطلقَّ ،
يتعذر التفكري يف املنحنى
الثاين حني مي ُّر الأفراد� ،أو امل� َّؤ�س�سات� ،أو احلكومات ب�أوقات حرجة .ويف
عامل الأعمال ،قد يعني املنحنى الثاين :تفكيك منتجك احلايل وابتكار
منتج جديد ،ويجب �أن يتم هذا يف فرتات ال َّرخاء ،وقبل الرتاجع.
رائد �أعمال قوي ًا،
لقد كان «�ستيف جوبز» َ
لك َّنه كان عبقري ًا يف ر�سم املنحنيات الثانية،
فلم َت ُّر �سوى فرت ٍة ق�صري ٍة على جناح
جهاز «ماكينتو�ش» �إال وكان «جوبز» وفريقه
ِّ
يخططون لدخول عامل املو�سيقى بجهاز
«�آيبود» .وحني بد�أ هذا املنتج يف اكت�ساح
ال�سوق ،كان «جوبز» ي�صمم «�آيفون» وهو

منتج جديد خا�ص بعامل �أعمال جديد،
وتاله اخرتاع الـ «�آيباد» .كان «جوبز» يبتكر
َ
مي �إلى
منحنى جديد ًا قبل �أن
ي�صل القد ُ
ً
منحنى ثانٍ يبد�أ من الأ َّول
الق َّمة .فكان ك ُّل
ً
ويوجه نحو �سوقٍ جديدة ،الأمر الذي كان
َّ
ي�ش ِّك ُل خماطرةً ،لكنَّ «جوبز» كان يعتربه
خطو ًة منطق َّي ًة جديدة .لذا ،تبدو منتجات

«�أبل» كالبنيان املر�صو�ص ،وهذا مل يكن �أمر ًا
َّ
وخمطط ًا له
حتمي ًا �أو متو َّقع ًا ،بل كان مد َّبر ًا
ب�إحكام .وال�س�ؤال هنا :هل �ست�ستم ُّر «�أبل»
يف ابتكار منحنيات ثانية؟ �إ َّنها م�س�ألة وقت؛
�إذ ال ي�أتي تد ُّبر املنحنى الثاين ب�سهولة ،بل
يحتاج �إلى التخ ُّيل ،واحلد�س ،والعاطفة �أكرث
من التحليل العقالين البحت.

جمتمع« :ا�صنعها لنف�سك ،وبنف�سك»
يف عام � ،1992ألقى امل�ؤلف حما�ضرة يف امللتقى ال�سنوي جلمع َّية بائعي الكتب
الربيطان َّية يف ذلك الوقت .كان بائعو الكتب الربيطانيون قلقني ب�ش�أن غزو
احلقيقي
املكتبات الأمريك َّية لل�سوق الربيطاين .وعلى هذا ع َّلق قائ ًال �إنَّ اخلط َر
َ
ال يتم َّثل يف مكتبة �أخرى ،بل يف موقع �إلكرتوين ،وهذا ما كان يجهله ك ُّل من ال
يعمل يف جمال احلا�سب الآيل .وبعبارة � َّ
أدق :قال للح�ضور �إن املواقع الإلكرتونية
هي مناف�سكم الأول ،ما بدا للحا�ضرين �ضرب ًا من اخليال ،لكنَّ اخليال حت َّول
�إلى حقيقة مبرور الأيام .بد أ� الأمر بـ�شركة «�أمازون» التي تلتها مواقع �أخرى
�س َّهلت على الأفراد ِّ
تخطي قنوات التجارة الو�سيطة املتم ِّثلة ببائعي الكتب
الذين �أ�ضحوا ي�صارعون من �أجل االحتفاظ مب�صادر دخلهم .من هنا نرى
�أنَّ اختفاء الو�سطاء قد �أطاح بالكثري من املهن و�أ�ساليب احلياة .لقد برهنت
التغيات القادمة يف كل ال�صناعات ،لن
التجارة الإلكرتون َّية للكتب على �أنَّ ُّ
تنبع من داخلها ،بل �ست�أتي من حيث ال نحت�سب .وهذا �أمر يجب �أن يث َري القلق،
خا�صة �إذا كنت ُت ِّ
خطط مل�ستقبل �إحدى ال�صناعات :عليك �أن تدر�س من �أين
َّ
قد ت�أتي املناف�سة بغتة ،و�أن ت�ضع يف اعتبارك م�صاد َر للمناف�سة غري م�سبوقة.
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مث ًال :من �أين �سن�أتي ببدائل لـ  250مليون وظيفة؟ حني كانت «كوداك»
يف �أوج ازدهارها ،كان لديها َّ 145,000
موظف ،بينما ال يعمل �سوى 6000
َّ
موظف لدى �شركة «في�سبوك» ،وحني ا�شرتت «في�سبوك» موقع «�أن�ستجرام»
مبليار دوالر ،كان لدى الأخري َّ 13
موظف ًا فقط .وبعد مرور عامني ،دفعت
«في�سبوك»  19مليار ًا ل�شراء «وات�ساب» التي كان يعمل فيها  55موظف ًا
فقط ،يخدمون ن�صف مليون عميل يف ذلك الوقت .يف بدايات التطور
التقني ،كانت الوظائف منتهية ال�صالحية تُ�ستبدل ب�أخرى جديدة :فمث ًال
كان من املمكن تدريب العاملني يف حمالج القطن على ا�ستخدام الآلة
الكاتبة ،لنقلهم من امل�صانع �إلى املكاتبَّ � .أما الآن ،فال يفوز بالوظائف
اجلديدة �سوى املتم ِّيزين والنابهني واجلاهزين .فماذا �سنفعل؟
هذا هو اجلانب ال�سلبي للر�أ�سمالية الغربية� .أ َّما اجلانب الإيجابي ،فيتم َّثل يف احلر َّية والق َّوة التي اكت�سبها الأفراد ورواد الأعمال ،ما م َّكنهم
من ِّ
تخطي احلواجز و�إدارة حياتهم .لقد �أ�ضحى قوام االقت�صاد هو االعتماد على الذات� ،أو مبد�أ «ابتكر وطور و�سوق منتجك بنف�سك»؛ فلم
نعد ن�شرتي الكتب من خالل الإنرتنت فح�سب ،بل �أ�صبحنا نن�شر م ؤ� َّلفا ِتنا ومقاال ِتنا �أي�ض ًا .لقد �أُ ْ
ط ِلق موق ُع «كيك �ستارتر» الرائد عام 2009
خا�صة بك ،رغم ما قد يحمله هذا من خماطر .وهناك عمالت مثل:
ودخل بريطانيا عام 2012؛ ف�صار ب�إمكانك اليوم �أن تبتكر عمل ًة َّ
حمددة ومتفاوتة وفق ًا للطلب ،رغم وقوع «بيت كوين» يف فخِّ
خا�صة بالتداول على الإنرتنت بك ّم ٍ
يات َّ
«بيت كوين» ،و«بري كوين» ،و«برامي كوين» َّ
التداول والتعامالت التجار َّية .ي�ضاف �إلى ما �سبق �إمكان َّية �أن ت�صري موظف ًا يف بنكك اخلا�ص من خالل منتديات وعمليات تبادل البيانات
بني جهازين �شخ�ص َّيني على �شبكة الإنرتنت.

من الإ�شباع املُ� َّؤجل �إلى الإ�شباع املُ َع َّجل

ابتكر عامل النف�س “والرت مي�شيل” اختبار ًا يف �ضبط النف�س منذ خم�سني عام ًا
ُيعرف با�سم “اختبار احللوى” :فقد و�ضع جمموع ًة من الأطفال يف غرف ٍة خالي ٍة
وخيهم بني �أخذ قطعة واحدة من احللوى الآن� ،أو االنتظار واحل�صول على
َّ
اثنتني بعد ربع �ساعة .وهذا مع ُع ِرف با�سم الإ�شباع امل� َّؤجل .ومبراقبة ه�ؤالء
أ�سا�سي للنجاح
الأطفال و�إجنازاتهم بعدما كربواِ ،
وجد �أنَّ ت�أخري الإ�شباع � ٌّ
يف احلياة ،و�إثراء املجتمع ،وال�شعور بقيمة �أكرب للذات .ولهذا ف�إن عامل
االت�صاالت وا�سعة النطاق ي�ش ِّكل خطر ًا كبري ًا على م�ستقبل �أوالدنا .فعلينا �أن
ُ
َّ
االتفاق على
نتوخى احلذر؛ لأن لعامل املعلومات وجه ًا مظلم ًا �أي�ض ًا؛ لأنه ُي�س ِّهل
�أ�شياء م�شروعة وغري م�شروعة على حدٍّ �سواء .فالن�صب واالحتيال يف الف�ضاء
االفرتا�ضي مل يعودا �سلوكني غريبني ،بل باتت لهما دالالت خطرية ،كما بات
الكثريون يعتقدون أ� َّنه من ال�صعب ال�سيطرة على مرتكبي تلك اجلرائم ،لأ َّنهم
دائمو التط ُّور ،وعلينا �أن َ
نحذرهم ،لكنَّ نقل املعلومات عرب �شبكة الإنرتنت
�أكرث خطورة لأ َّنه غري ملحوظ ،فبعد �أن كانت �آالف ال�شركات تُطلق املعلومات
كم املعلومات مملوك ًا لثالثني م� َّؤ�س�سة �أمريكية.
عرب الإنرتنت� ،صار ن�صف ِّ
وهذا العدد يتق َّل�ص �شيئ ًا ف�شيئ ًا ب�سبب االحتكار ،فلم تعد الإنرتنت م�صدر ًا
للتجديد كما ك َّنا ن�أمل ،بل �صارت م�صدر ًا للت�سلية والرتفيه بعد �أن راح النا�س
يلتم�سون هذه وتلك من خالل “يوتيوب” ،و“في�سبوك” ،و“تويرت” .وهكذا بد�أت
الإنرتنت حت ِّولنا �إلى كائنات ك�سولة ،ال �إلى �أ�صحاب �أعمال؛ لأ َّننا ال نف ِّكر يف
ثان ال�ستخدام الإنرتنت.
ر�سم منحنى ٍ
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بيئة العمل

خا�ص ٌة يف اخرتاق
للمنحنى الثاين طريق ٌة َّ
عقولنا� .إذا نظرنا �إلى عامل الأعمال يف
بريطانيا ،ف�سنجد امل�شروعات متناهية
ال�صغر مت ِّثل نحو  %93منه ،ويعمل يف ِّ
كل
م�شروع �أق ُّل من خم�سة �أفراد� ،أو َّربا فرد �أو
اثنني .وتنتج هذه امل�شروعات  %3من �إجمايل
الناجت القومي فقط ،لك َّنها َتنح وظائف
�أكرث من التي مينحها القطاع العام .ومن ّثم
تع ُّد امل�شروعات متناهية ال�صغر ذات �أه ِّمية
اجتماع َّية و�سيا�س َّية على حدٍّ �سواء .غري �أنَّ
ال ُّنظم االجتماع َّية تقوم على فر�ض َّية �أنَّ
جميع َّ
املوظفني يعملون لدى نوع �أو �آخر من
امل� َّؤ�س�ساتُ .ي�ضاف �إلى ذلك �أنَّ م� َّؤ�س�سات
مع َّينة هي التي تقوم بجمع معظم ال�ضرائب،
ال�صحة والأمن وتط ِّبقها،
وت�ضع �إجراءات
َّ
وتدفع نفقات الإجازات املر�ض َّية والر�سم َّية،
وحتمي وظائفنا ،ومت ِّول معا�شاتنا .هذا،

وتو ُّد احلكومات لو عاد اجلميع �إلى العمل
يف امل� َّؤ�س�سات الكربى ،لكنَّ امل� َّؤ�س�سات ال
ترغب يف هذا ،كما يرغب �صغار َّ
املوظفني
عن العودة للم� َّؤ�س�ساتِّ ،
مف�ضلني ت�أ�سي�س
اخلا�صة مهما كانت متناهية
م�شروعاتهم
َّ
ال�صغر ،كي ي�صبحوا مديرين لأنف�سهم.
كما ِّ
يف�ضل بع�ض �أ�صحاب امل�شروعات
ال�صغرية البقاء كما همَّ ،
ويتعث بع�ضهم يف
الطريق ،لكنَّ قلي ًال منهم يكربون ويتحولون
�إلى م� َّؤ�س�سات ت�ستقطب َّ
املوظفني للعمل
فيها .وللأ�سف ،ال تعري معظم احلكومات
انتباه ًا �إلى تلك امل�شروعات �إال بعد �أن
�سات كربى .ومن َّثم ،على
ت�صبح م� َّؤ�س ٍ
احلكومات �أن تتذ َّكر �أنَّ البذرة ال�صغرية
التي تبزغ من هذه امل�شروعات تتح َّول �إلى
�شجرة مثمرة ،وم� َّؤ�س�سة كربى ،ذات وزن
حقيقي يف ال�سوق.

مع�ضلة النمو :الأكرث �أم الأف�ضل؟

تعب دائم ًا عن اخلري العميم ،وال�س�ؤال هو :هل تعميم اخلري على كل العامل �أمر ممكن؟
يحيط النا�س كلمة «منو» بهالة َّ
مقد�سة ،معتقدين �أ َّنها ِّ
وهل �سيحل كل م�شاكلنا؟ وهل احل�صول على املزيد من � ِّأي �شيء �أم ٌر ج ِّيد؟

يع ُّد النم ُّو ال�سريع للبيانات وم�شروعات املعلومات �أمر ًا
رائع ًا ،لك َّنه غري م�ضمون مهما كان ُمربح ًا ،وهنا علينا
�أن ن�س�أل �أنف�سنا :هل ميكن �أن تزدهر احلياة ،والأعمال،
واملجتمعات من دون من ٍّو اقت�صادي؟ لقد بقي االقت�صاد
بال منو على مدى �ألف عام ،ونحن نعرف �أن توقف النمو
يعني ا�شتداد املناف�سة بني ال�سلع املتوافرة ،ما ُي�شيع
اجل�شع؛ فال يق�ضي على اجل�شع �سوى التن ُّوع ووفرة ال�سلع.
وعلى امل�ستوى النظري �أو االفرتا�ضي ،ف�إن النمو يوفر
فر�ص ًا لتقدُّم وجناح الأغلب َّية .ولذا ،يع ُّد النمو االقت�صادي
مفتاح التقدُّم وعالج اجل�شع ،رغم ما ي�صاحبه من
حتدِّ يات تواجهها كل املجتمعات .ولكن يخطئ من يعتقد
�أنَّ الدول املتقدِّ مة قد ح َّققت منو ًا كافي ًا .على ه�ؤالء �أن
يعيدوا النظر �إلى تفكريهم؛ لأن النمو عمل َّية م�ستم َّرة ،ال
تقف عند حد .ومن َّثم ،فالنمو مينحنا الأمل يف موا�صلة
التقدم ،مهما ك َّنا ناجحني �أو �أغنياء.
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ولكنَّ � ،أي من ٍّو نق�صد؟

لن�أخذ النمو االقت�صادي على �سبيل املثال :يجب �أن يكون هذا النوع من النمو ج ِّيد ًا لأنَّ كثري ًا من مناحي حياتنا يعتم ُد
على ال�سلع اال�ستهالكية ،وعلى اخلدمات التي تعود على املجتمع من حت�صيل احلكومة لل�ضرائب والر�سوم ،غري �أنَّ النمو
لن يعود �إال بالقليل على الكثريين� ،إن كان املجتمع يعاين من الت�ضخم ال�سكاين .ومن ثم ف�إن النمو يجب �أن َيطال اجلميع،
و�أن تتوزع خرياته ب�شكل عادل ،كما يحدث يف بع�ض الدول الفتية والناه�ضة و�سريعة النمو .وينطبقُ نف�س املبد�أ على النمو
ال�ضار بالبيئة ومبواردها ،وعلى النمو التكنولوجي الذي يرفع الناجت القومي ،ولكنه يرتك املزيدَ من النا�س بال فر�ص
عمل� .صحيح �أنَّ الإن�سان الآيل من عالمات التق ُّدم والنمو ،لك َّنه لن يح ِّقق � َّأي خري للب�شرية حني يت�س َّبب الآل ُّيون يف ت�سريع
النمو ،ويفقد الإن�سانيون عملهم .ولذا ،من املهم �أن ت�ضع معايري قيا�س النمو االقت�صادي يف اعتبارها كفاءة الب�شر على
ر�أ�س قائمة �أولوياتها.
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من املهم �إذن� ،أن يكون للنمو املفتعل �أو النمو
غري الطبيعي حدود ًا ،حتى ال تتكرر الكوارث
االقت�صادية املتالحقة .يجب �أن يكون هناك
ابتكار و�إبداع من ناحية ،بحيث نوا�صل التنوع
يف �أوجه متعددة ،فال نحاول ا�ستنزاف بع�ض
املوارد ب�شكل غري متوازن ،يف حني تبقى املوارد
والطاقات الإن�سانية غري م�ستثمرة .ونحن نرى
اليوم �أن االقت�صادي الإجنليزي “كينيز” �صاحب

النظرية االقت�صادية “الكنزية” كان حمق ًا
حني طالب بو�ضع حدود الحتياجاتنا ال�ضيقة.
لأن �سعينا املحموم للح�صول على املزيد من
نف�س ال�شيء( :املال ،والنجاح االقت�صادي� ،أو
غريه) يجعلنا عبيد ًا لطموحاتنا التي ال نهاية
لها .ال�سبب يف هذا �أنه ال ميكن للم�شروعات �أن
تنمو منو ًا مطرد ًا �إلى الأبد� :إذ تتع َّذر �إدارتها يف
مرحلة ما� ،أو تنهار من تلقاء نف�سها� ،أو يق ِّو�ضها

املناف�سون� ،أو تعيد تنظيم نف�سها� ،أو تتجه نحو
م�سارات جديدة ،وقد يكون من الأف�ضل �أن
يتغي م�سار امل�شروع ،و ُيعاد جتديده ،بد ًال من �أن
َّ
ً
ً
يت�ضخم حجما ،من دون �أن ُي َ
�ضيف قيمة جديد ًة،
�أو ُي�ضاف له معنى .وهذا هو جوهر “املنحنى
الثاين” و ُبعده الإن�ساين الذي ي�ؤكد �أن“ :الكيف
قبل الكم ،واجلودة قبل ال�سرعة ،والأح�سن قبل
الأكرث”.

�أه ِّمية الآخر

لي�س الفقر هو ق َّلة املال ،بل هو �شيء �آخر ،و�شكل جديد وخمتلف .الفقر،
ٌ
مرادف للوحدة ،ويع ُّد الربيطانيون ثاين �أكرث ال�شعوب
يف ع�صرنا احلايل،
الأوروب َّية وحد ًة بعد الأملان� :إذ ي�شعر � %58أ َّنهم متوا�صلون مع جريانهم،
وهناك واحد من كل ثمانية لي�س لديه من يزوره �أو يفتقده ،فال يجد
ت�سليته �إال يف م�شاهدة التلفزيون� ،أو تربية حيوان �أليف كما � َّأن ن�صف من
يبلغون اخلام�سة وال�سبعني من العمر يعي�شون مبفردهم ،وهناك ن�صف
مليون بريطاين يقولون �إ َّنهم قد يق�ضون �شهر ًا كام ًال وال يتحدَّثون �إلى
�إن�سان ذي روح وحلم ودم ،با�ستثناء حُ را�س الأمن يف م�ساكنهم .وت�ؤكد
نتائج �سلبية� ،إذ ت�ؤدي �إلى ا�ضطراب الإدراك ،مع
الأبحاث � َّأن للوحد ِة َ
خلل وظيفي يف املخ ،وارتفاع �ضغط الدم ،و�أمرا�ض القلب ،واالكتئاب .بل
ال�سمنة� :إذ تعادل تدخني 15
�إن الوحدة �أخطر على َّ
�صحة الإن�سان من ِّ
�سيجارة ً
يوميا .حتدث ك ُّل هذه التداعيات رغم تعدُّد و�سائل التوا�صل بني
الب�شر ،و�أ�ساليب تكوين ال�صداقات بني امل�س ِّنني.

ما الإدارة اجلديدة؟ وملاذا نحتاج �إليها؟
�أطلق عامل الإدارة الكبري “بيرت دراكر
على الإدارة ا�سم “املورد اخلفي الذي �صنع
القرن الع�شرين”� :إذ يقوم اقت�صادنا على
امل� َّؤ�س�سات العاملية ،وي�سيطر عليه رجال
�أعمال كبار ،ويعمل معظم النا�س َّ
موظفني
لديهم .ولذا ف�إن الإدارة علم مهم وفن رائع،
مع �أنها فقدت بريقها يف كثري من امل� َّؤ�س�سات.
ونعود هنا �إلى كلمات “بيرت دراكر” وهو
يت�ساءل“ :ملاذا ت�ؤدِّي املبالغة يف الإدارة
�إلى �صعوبات يف ت�سيري العمل؟” .ويت�ساءل
“�ساميون كولكني”“ :هل ما زال املديرون
مقتنعني بهرم َّية امل� َّؤ�س�سات ،ومعايري اجلودة
واملطابقة� ،أكرث من اهتمامهم ببناء بيئات
”
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عمل ت�سودها املرونة والأجواء الإن�سانية
التي تُنا�سب بني الب�شر ،من �أن مت ِّثل فيها
التقنية عقب ًة �أو تهديد ًا؟” .وحقيقة الأمر �أنه
قد عفَّى الزمن على املفهوم القدمي للإدارة
وطرائق عملها؛ ف�صارت �إجراءات اجلودة
وعمليات املطابقة والتماثل ،والت�سل�سل
الهرمي للم� َّؤ�س�سة �أمناط ًا مك ِّلفة ،ومهدرة
للوقت واملوارد ،وبالغة التعقيد ،كما تنطوي
على الكثري من االلتبا�س .ومن َّثم ،نحن
ثان لف�ض اال�شتباكات،
بحاجة �إلى منحنى ٍ
وتقدمي منوذج جديد لإدارة امل� َّؤ�س�سات يف
ع�صر الرقميات املتعددة ال�سرعات؛ منوذج
يزيل االلتبا�سات التالية:

االلتبا�س الأ َّول :الإدارة هي الن�سيج الذي يزيد متا�سك وتالحم املجتمع وم� َّؤ�س�ساته،
وامل�ؤ�س�سات مع بع�ضها بع�ض ًا .ولكنَّ القيادة هي التي حتدِّ د وجهة الإدارة ،ومن ثم ف�إن
امل� َّؤ�س�سات حتتاج �إلى الإدارة والقيادة على حدٍّ �سواء ،على �أن تلعب كل منهما دورها
ال�صحيح؛ �إذ ي�ؤدِّي الكثري من الإدارة مع القليل من القيادة �إلى خرق القوانني امل� َّؤ�س�سية
وحدوث فجوة بني امل� َّؤ�س�سات واملجتمع .بينما حتتاج �أي منظومة م� َّؤ�س�سية �إلى ُح�سن
الت�صميم والإدارة ،من خالل ر�ؤية القيادة ،ومنظومة احلو َكمة ،وعمليات الإدارة املنظمة.
االلتبا�س الثاين :يعتقد البع�ض �أنَّ ال�سيطرة �أه ُّم من الثقة وهذا خط�أ .يقول «جيم
كولينز» يف كتابه العظيم« :من ج ِّيد �إلى رائع» ،الذي يعده كثريون �أف�ضل كتاب �صدر يف
القيادة منذ مطلع هذا القرن« :امل�ؤ�س�سات الناجحة ال تهتم كثري ًا ب�إدارة التغيري ،وحتفيز
املوظفني ،و�إيجاد التوافق بني َّ
َّ
املوظفني والهدف الذي ت�ضعه الإدارة .ال حتتَاج تلك
امل�ؤ�س�سات �إلى ِّ
كل هذا ،لأنَّ العاملني هم �أكرث دراية بعملهم .ف�إن مل يكن العاملون قادرين
على �إدارة �أنف�سهم ب�أنف�سهم؛ فهم غري جديرين بالتعيني والثقة والتمكني �أ�ص ًال».
االلتبا�س الثالث :هناك فر ٌق بني الكفاءة والفاعل َّية .نعم ،قد تت�ساوى
الكلمتان يف املعنى الظاهري ،لك َّنهما تختلفان يف التطبيق العملي :فبينما
تبد أ� الكفاءة من املدخالت ،ف�إن الفاعل َّية تركز على النتائج .وحتَّى ال
ي�ؤ ِّرقنا ال�صراع بني الكفاءة والفاعل َّية ،علينا �أن نف ِّكر بطريقة «املربومة»،
وهي حلوى ُتقلى بالزيت ُ َ
وت َّلى باملر َّبى .وهذا تعبري جمازي� :إذ مي ِّثل
املر َّبى �ضرورات الوظيفة و�أ�س�سها املطلوب توافرها يف فرد �أو جمموعة
(ر�أ�س امل� َّؤ�س�سة ومديريها) .و�إن مل تتوافر هذه �أو تلك ،ف�سوف يف�شل
الفرد واملجموعة يف حتقيق َّ
خطة امل� َّؤ�س�سة و�أهدافها ،لكنَّ هناك �أ�شياء
ال تق ُّل �أه ِّمية عن �ضرورات الوظيفة ومقت�ضياتها( ،العجني املحيط
املخ�ص�صة للمبادرات وامل�شروعات اجلديدة .و�إذ
باملر َّبى) :وهو امل�ساحة َّ
جذب ذوي
تتعار�ض الكفاءة مع امل�ساحات اخلالية ،ف�إننا نراها متي ُل �إلى ِ
الكفاءة �أكرث من مبتكري املبادرات ،ما يجعل ُل َّب «املربومة» هو �أ�سا�سها:
�أي �أنَّ جوهر العمل يف �أيِّ م� َّؤ�س�سة هو الكفاءة التي مت ِّكن �أ�صحابها من
تنفيذ اخلطط املو�ضوعة كما هو احلال يف مراكز االت�صال؛ حيث يت ُّم
حتديد كيف َّية عمل َّ
موظفي الهاتف يف قراءة البيانات َّ
املو�ضحة على
ال�شا�شة املوجودة �أمامهم ،ثم تط َّور العمل ف�صار احلا�سب الآيل ير ُّد على
املكاملات ،ما يعيد ال�سيطرة �إلى مركز «املربومة» (عقل امل� َّؤ�س�سة) ،فال
يرتك فر�ص ًة لأيِّ مبادرة جديدة وغري متو َّقعة من الأطراف واجلوانب.
وهكذا ،قد تقتل الكفاءة مبادرات الأفراد و�إبداعاتهم.

جمتمع «بونزي» :الأجيال تقرت�ض من بع�ضها
يروي “ت�شارلز ديكنز” يف روايته “مارتن
ت�شازلويت” عن “مونتاجيو تيج” الذي ي� ِّؤ�س�س
�شركة ت�أمني دون �أن يكون لديه ر�أ�س مال .لقد
قامت �شركة “لون �آند اليف للت�أمني” الإجنليز َّية
البنغال َّية بدفع م�ستح َّقات حاملي وثائق الت�أمني

ال ُقدامى من �أق�ساط املدَّخرين ا ُ
جلدد ورمبا يكون
“ت�شارلز بونزي” الأمريكي قد قر�أ رواية “ديكنز”،
لأن خطته خلطت بني النموذجني ال�سابقني:
كان َي ْح�صل على العوائد املالية من كوبونات
الربيد الدول َّية الالحقة ،وي�سدد �أرباح ًا لأ�صحاب

الكوبانات ال�سابقة ،م�ستخدم ًا نف�س طريقة
الت�أمني املذكورة �آنف ًا .وبعد اكت�شاف احتياله
عام  ،1920كانت الأموال امل�ستثمرة يف حمفظته
قد جاوزت ماليني الدوالرات لقد �أطلق معا�صرو
“بونزي” على هذه العمل َّية ا�سم “احتيال القرن”،
ملخصات لكتب عالمية تصدر عن مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم
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لك َّنها حت َّولت �إلى ممار�سة �شائعة يف بع�ض املجتمعات الغربية حتى
يومنا هذا .لن�أخذ مث ًال �سيا�سة املعا�شات يف بريطانيا .املعا�شات يف
بريطانيا لي�ست مم َّولة ،كما هو احلال يف �أغلب البالد .ومل يكن هذا
مو�ضوع ًا يف احل�سبان م�سبق ًا ،ففي عام  ،1942و�ضع “وليام بيفرييدج”
َّ
خطة معا�شات قائمة على ت�سديد ا�شرتاكات ،بحيث ي�سرت ُّد امل�شرتكون
م�ضي وقت
ما دفعوه من مبالغ مال َّية يف نهاية مدَّة مع َّينة ،وبعد ِّ
تبي �أ َّنه مع بدء منح املعا�شاتُ ،ترك الباقون دون تعوي�ضات
ق�صريَّ ،
�أو مكاف�آت ،ما دعا خرباء االقت�صاد ال�ستبدال َّ
خطة “بيفريدج” بخطة
تقوم على دفع قيمة الت�أمينات على هيئة �أق�ساط خالل فرتة العمل
يتم ال�سداد عن مدَّة العمل ب�أكملها.
الفعل َّية� ،شريطة �أن َّ
الآن ،من املفرو�ض �أن قيمة الت�أمينات ُت�ستقطع من دخل َّ
املوظف خالل
�سنوات عمله ،على �أن ُيدفع له معا�ش من هذه املدَّخرات ،لكنَّ الواقع
مما ُي�ستقطع من �أجور َّ
املوظفني
غري ذلك� ،إذ يت ُّم دفع املعا�شات َّ
العاملني حالي ًا� :إ َّما من �أق�سام الت�أمينات� ،أو من ال�ضرائب العا َّمة،
وهذا نوع من ِّ
الغ�ش� ،إذ يعترب �أ�صحاب املعا�شات �أنَّ ما يتقا�ضونه هو
من مدَّخراتهم ،يف حني �أنَّ مدَّخراتهم ُت�س َتخ َدم يف دفع معا�شات من
�سبقوهم ،وهكذا  ..بالن�سبة �إلى الأجيال الالحقة.

املجتمع العادل

“العدالة” من املفاهيم غري الوا�ضحة ،لأن لها على ال ِّ
معان:
أقل ثالثة ٍ
فقد تعني �إعطاء النا�س ما ي�ستح ُّقونه من باب الثواب �أو العقاب؛ وقد
تعني �إعطاء النا�س ما يريدون؛ وقد تعني الإن�صاف ،وهو يقع بني
املعنيني ال�سابقني.
لقد ات�سعت الهوة بني الأغنياء والفقراء يف معظم دول العامل ،رمبا
برامج للرفاهية وال�سعادة ،وبد�أت تناف�س
با�ستثناء الدول التي تب َّنت َ
على م�ؤ�شرات ال�سعادة العاملية ،وهي تعمل جاهدة لتحقيق التالحم
والر�ضا املجتمعي .لقد �أورد االقت�صادي الفرن�سي املعا�صر “توما�س
بيكيتي” يف كتابه “ر�أ�س املال يف القرن احلادي والع�شرين” �أ َّنه حني
ُي�صبح العائ ُد على ر�أ�س املال �أعلى من معدَّل النمو االقت�صادي
الك ِّلي ،ف�إن معدَّالت الالم�ساواة يف توزيع الرثوة �سوف تزيد ال حمالة.
ففي ثمانين َّيات القرن املا�ضي ،تباط�أت معدَّالت النمو ،و�أعيد بناء
ر�أ�س املال ،وانخف�ضت ال�ضرائب على الدخول املرتفعة ،فحني كانت
ال�ضرائب على الدخل مرتفعة ،مل يجد النا�س �أيَّ منفعة يف تقا�ضي
�أجور عالية على �سبيل املكاف�أة �أو العالوة .أ� َّما الآن فقد زادت ُفر�ص
االدِّخار ،وراح ر�ؤ�ساء ال�شركات الكربى يف الدول الغربية ال �سيما
يف �أمريكاُ ،يغدقون على �أنف�سهم املال واملكاف�آت .لقد زادت معدَّالت
الرثوة يف االقت�صادات املتقدِّ مة حتى بلغت ِ�ستَّة �أ�ضعاف الدخل
القومي ،متام ًا كما كان احلال قبل ن�شوب احلرب العامل َّية الأولى.
الالم�ساواة والالعدالة احلقيق َّيتني يف الر�أ�سمال َّية احلديثة تتم َّثالن يف
عدم توافر �أعمال ذات قيمة لغري املوهوبني وغري املدربني .و�سي�ضطلع
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الإن�سانُ الآيل بكثري من الأعمال الروتين َّية ،وتتولى بقية املهام عمال ٌة رخي�ص ٌة
تتحرك عرب الأ�سواق العاملية طبق ًا ملعادالت العر�ض والطلب .وهنا يربز
الدور الذكي حلكومة امل�ستقبل يف توفري فر�ص التدريب وا�ستثمار املواهب،
وم�س ِّرعات
وو�ضع املوظف املنا�سب يف املكان املنا�سب ،بنا ًء على منظومات ِ
احتج �أحد م�س�ؤويل معامل االبتكار يف “جوجل”
م�ستقبلية؛ مرنة وذكية .لقد َّ
م�ؤخر ًا على تطوير �آلة تقوم بت�صفيف �شعر كل �إن�سان وتختار له الت�صميم
املنا�سب ،حال و�ضعها فوق ر�أ�سه وتركز احتجاجه على �ضرورة منح الفر�صة
للعميل ب�أن ُيدخل طلبا ِته ورغبا ِته يف منظومة الت�صفيف الذكية ليح�صل
على الت�صميم الذي ينا�سبه ،ال على الت�صميم الذي تخيله م�صمم الآلة .ويف
هذه البادرة الإن�سانية متكني للعميل ،وموازنة بني �ضرورة التطور ،و�ضرورة
املحافظة على القيم املجتمعية.

مدار�س امل�ستقبل ومناجم ذهب

َ
يرى ُ
تالميذهم �أ�شجار ًا يروونها ويعتنون بها لتنمو و ُتزهر يف
بع�ض املعلمني
حقول العمل والإنتاج .ونرى ه�ؤالء املعلمني حاملني ،وذلك ب�سبب بع�ض نظم
ت�شجع على االبتكار وتنمية املهارات والقدرات .مثل هذه النظم
التعليم التي ال ِّ
ثان كي تقوم بدورها امل�أمول .كما نرى �أن هناك
حتتاج بالت�أكيد �إلى منحنى ٍ
مزارعني ورعاة �آخرين ،هم الآباء والأ َّمهات الذين يذ ِّكرهم املنحنى اجلديد،
ومواهب ت�ؤهله لأن ي�سلك
ومهارات
وقدرات
ب�أنَّ لالبن �شخ�صي ًة م�ستق َّل ًة،
ٍ
ٍ
َ
طريق ًا خمتلف ًا عن طريقهما؛ لأن الوالدين قد يكونان طبيبة وحمامي ًا؛ �أما هو
ر�سام ًا �أو ريا�ضي ًا �أو عازف ًا بارع ًا.
فقد ُي�صبح َّنحات ًا �أو ً
على الأ�سرة �أن تكون دائم ًا هي املدر�سة الأولى؛ ال �سيما عندما يكون ف�ضول
أوجه ،حيث يتم التعلُّم بتلقائ َّية ،ومن دون ُّ
تدخل �أو �إجبار .ومبعنى
االبن يف � ِ
�آخر :متتلك كل الأ�سر املعا�صرة مقومات التعليم وتنمية القدرات ،من خالل
التنمية املبا�شرة ،والقدوة والتخطيط �أي�ض ًا .وحتى ال نندم حيث ال ينفع
الندم ،على الأ�سر �أال ترتك للمدار�س  -وحدها  -م�س�ؤول َّية �إ�صالح الق�صور
وجتبري الك�سور .حيث تتم َّثل اخلطوة الأولى يف ر�سم املنحنى الثاين للرتبية
والتعليم ،يف م�ساعدة الوالدين لكي يكونا مديرين يف �أ َّول مدر�سة يدخلها
�أبنا�ؤهما؛ �أال وهي الأ�سرة.

ال�س�ؤال املحوري :ملاذا؟

نخل�ص من الطروحات ال�سابقة �إلى �س�ؤال حموري :ملاذا يجب علينا �أن ن�سعى
�سعي ًا حثيث ًا لتح�سني �أو�ضاعنا وحال جمتمعاتنا؟ وماذا يعني التميز و�إعادة
اخرتاع املجتمعات لنا جميع ًا؟ واجلواب هو �أن مثل هذا ال�س�ؤال امل�ستقبلي
يعيد تذكرينا باحلكمة القائلةُّ “ :كن �أنت التغيري الذي تريد �أن تراه يف العامل”.
ملاذا؟ لأن احلديث عن جمتمع �أف�ضل �أم ٌر �سه ٌل ،لكنَّ الو�صول �إليه �أم ٌر �صعب،
ولذا علينا �أن نبد�أ ب�أنف�سنا ،وبحياتنا التي متر دائم ًا ب�سل�سلة من املنحنيات.
واحلقيقة �أنه لي�س هناك جمتمع عاملي مثايل متام ًا ،ولي�ست هناك مدينة
فا�ضلة كما كان يحلم “�أفالطون”؛ ولكن ُيكننا �أن ن�سعى نحو الأف�ضل ،و�أن
نلتزم بالف�ضائل؛ و�أن نت�ساءل :ما الذي نحن م�ستعدُّون لبذله وامل�شاركة فيه
يف �سبيل حتقيق �أهدافنا ،و�أهداف م�ؤ�س�ساتنا وجمتمعنا؟
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