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ثوان...
في
ٍ
مع انطالق «ق ّمة املعرفة  »2017بدورتها الرابعة
يف دبي ،ومتا�شي ًا مع �شعار «املعرفة والثورة
ال�صناعية الرابعة» الذي اتخذته الق َّمة عنوان ًا
لها ،ي�س ُّرنا �أن نقدِّ َم لكم �أعدادنا املعرفية الثالثة.
نقدِّ م يف امللخ�ص الأول كتاب« :الثورة ال�صناعية
الرابعة» مل�ؤلفه ال�شهري «كالو�س �شواب» الذي يرى �أنَّ الثورة اجلديدة
تفاعالت تخرتق
لي�ست معني ًة بالآالت والنظم الذكية فقط ،بل ت�شمل
ٍ
الكثري من النطاقات املادية والرقمية والبيولوجية؛ فال�سرعة التي حتدُث
فيها التحوالت ،والعمق الذي تتخذه الثورة الرقمية ،والتغيري الذي يطال
ك َّل املنظومات يف كل الدول واملجاالت ،كلُّها عوامل ت�ؤكد �أنَّ امل�سار الذي
�ستتخذه الثورة ال�صناعية الرابعة �ستحدده قدرتُنا على �إطالق العنان
لطاقاتنا الكاملة والكامنة؛ لأنَّ التحديات مثرية والفر�ص كثرية.
كخطوة ا�ستباقية ،علينا �أو ًال رفع م�ستوى الوعي وتعميق الفهم عرب
منظومات ت�شاركية تعك�س تكامل النظم املختلفة ،وعلينا ثاني ًا ت�شكيل
الثورة ال�صناعية الرابعة ل�صالح �أجيال امل�ستقبل عرب الر�ؤى الإيجابية ،ثم
ت�صميم نظم اقت�صادية واجتماعية مبتكرة ال�ستثمار الفر�ص املتاحة .علم ًا
ب�أنَّ تنفيذ اخلطوات ال�سابقة يتط َّلب التعاون الدائم على امل�ستويات املحلية
والإقليمية والعاملية ،وم�شاركة جميع الأطراف املعنية.
وا�ستناد ًا �إلى فل�سفة الإ�شراك والتفكري اجلمعي والتعاوين ،نقدِّ م ملخ�ص
كتاب «وهم املعرفة :ملاذا ال ميكننا �أن نف ِّكر وحدنا» الذي يطرح فيه
امل�ؤلفان�« :ستيفان �سلومان» و «فيليب فرنباخ» �أ�سئل ًة حموري ًة كانت ،وما
زالت ،حتتاج �إلى �إجابات واعية منها :هل اعتاد بنو الب�شر والعلماء املغاالة
مما نظن؟
يف تقدير فهمهم للكيف َّية التي تعمل بها الأ�شياء؟ وهل نعرف �أق َّل َّ
ولهذا ف�إنَّ الكتاب ال ُير ِّكز على املعرفة وطرق احل�صول عليها ،بل على عمق
ت�ص ُّور جمتمع املعرفة للعامل ،بهدف التخلُّ�ص من اجلهل ،ومن وهم عدم
الفهم ،وحتى ندرك �أنَّ الذكاء يكمن يف العمل مع الآخرين واال�ستفادة من
خرباتهم.
ويف امللخ�ص الثالث نقدِّ م كتاب «ال َّت َقدُّم :ع�شرة �أ�سباب تدفعنا للتفا�ؤل
بامل�ستقبل» للمفكر ال�سويدي «جوهان نوربريج» الذي يحاول تخلي�صنا
من وهم تاريخي ُيخالف منطق التطور والرتاكم املعريف .ي�ؤكد امل�ؤلف �أنَّ
الت�شا�ؤم من امل�ستقبل لي�س حقيقة علمية لها ما يربرها؛ لأنَّ احلا�ضر �أف�ضل
من املا�ضي ،ولأنَّ املزيد من العيون �أ�صبحت تُب�صر امل�شكالت ،واملزيد
من العقول ت�سعى لإبداع احللول؛ فم�ستويات املعي�شة التي بلغناها ت�ؤكد
�أننا ُ
والقدرات التي ُيكننا توظي ُفها لالرتقاء
الطاقات
منلك الكث َري من
ِ
ِ
َ
ون�شارك يف بنا ِء عا ٍمل
بحياتنا ،كما يجب علينا �أن َننطلقَ و ُنطلقَ طاقا ِتنا،
بدع و�إيجا ِب ٍّي وجميل.
ُم ٍ
جمال بن حويرب
المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة
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التحدي
ِّ
نعي�ش اليوم بدايات ثورة �صناع َّية رابعة انطلقت مع بداية
هذا القرن وعمادها الثورة الرقم َّية ،وما مي ِّيزها هو انت�شار
�شبكة الإنرتنت يف ِّ
كل مكان ،وظهور �أجهزة اال�ست�شعار
املتقدِّ مة والدقيقة والرخي�صة ،كما مي ِّيزها الذكاء
اال�صطناعي والتعلُّم الآيل.
لكنَّ الثورة ال�صناع َّية الرابعة لي�ست معن َّية بالآالت
والأنظمة الذك َّية فح�سب ،و� َّإنا يت�سع نطاقها لأكرث من ذلك
بكثري ،فث َّمة موجات من الإجنازات الهائلة التي حتدث يف
ع َّدة جماالت بدء ًا من الت�سل�سل اجليني و�صو ًال �إلى تقنية
النانو واملوارد املتجدِّ دة واحلو�سبة الكم َّية .هذا املزيج
الذي يجمع بني تلك التقنيات وتفاعالتها عرب النطاقات
املاد َّية والرقم َّية والبيولوج َّية هو ما يجعل الثورة ال�صناع َّية
املهم �أن
الرابعة خمتلفة متام ًا عن �سابقاتها ،ولذا من ِّ
نعرف النتائج املرتتِّبة على هذه الثورة ،وكيف �ست�ؤ ِّثر فينا،
وما الذي ميكننا فعله لت�سخريها ل�صالح الب�شر َّية.

ماه َّية الثورة القادمة

واملتخ�ص�صني التط ُّورات التي ن�شهدها
يعترب بع�ض الأكادمييني
ِّ
جزء ًا من الثورة ال�صناع َّية الثالثة ،ولكنَّ هناك ثالثة �أ�سباب
تدعم اعتقادنا ب�أنَّ ثور ًة �صناع َّية رابع ًة وخمتلف ًة يف طريقها �إلى
النور ،وهي:
 .1ال�سرعة :على العك�س من الثورات ال�صناع َّية ال�سابقة،
تتط َّور الثورة احلال َّية مبع َّدل فائق ال�سرعة.
 .2االت�ساع والعمق :تعتمد الثورة احلال َّية على الثورة الرقم َّية
وجتمع بني تقنيات متعدِّ دة ت�ؤدِّي �إلى حت ُّوالت غري م�سبوقة على
م�ستوى االقت�صاد والأعمال واملجتمع والأفراد ،وال يقت�صر
ت�أثريها يف الأ�شياء التي نفعلها �أو الكيف َّية التي نعمل بها ،بل
وت ؤ� ِّثر يف كينونتنا كذلك.
 .3ت�أثري ُ
النظم :وهذا يت�ض َّمن حت ُّو ًال يف خمتلف املنظومات
عرب ِّ
كل الدول وامل� َّؤ�س�سات واملجاالت واملجتمعات.

التوجهات التكنولوج َّية العمالقة
ُّ

هناك �سمة رئي�سة جتمع بني ِّ
كل التط ُّورات والتقنيات ،وهي أ� َّنها ُت ِّعزز الت�أثري النافذ للرقمنة وتقنيات املعلومات ،فالروبوتات املتط ِّورة مل تكن
لتوجد دون تط ُّور الذكاء اال�صطناعي الذي يعتمد بدوره على احلو�سبة اعتماد ًا �أ�سا�سي ًا.
التوجهات كما يلي:
التوجهات الكا�سحة ونقل النطاق الوا�سع للمح ِّركات التكنولوج َّية للثورة ال�صناع َّية الرابعة ،حدَّدنا ثالثة �أنواع من ُّ
ولتحديد ُّ

التوجهات املاد َّية الكا�سحة
ُّ
 .1املركبات �آل َّية الت�شغيل :تهيمن ال�س َّيارات بال قائد على الأخبار رغم وجود
الكثري من املركبات الأخرى �آل َّية الت�شغيل مثل الطائرات والقوارب.
 .2الطباعة ثالث َّية الأبعادُ :ت�ص ِّمم الطباعة ثالث َّية الأبعاد �أ�شكا ًال ثالث َّية
با�ستخدام قالب رقمي ،و ُت�ستخدم هذه التقنية يف جمموعة كبرية من التطبيقات
بدء ًا من توربينات الرياح ال�ضخمة و�صو ًال �إلى عمل َّيات نقل الأع�ضاء ،وعلى
العك�س من ال�سلع امل�ص َّنعة واملُن َتجة باجلملة ،ميكن ت�صميم املُن َتجات التي
ُت�ستخدَم فيها تقنية الطباعة ثالث َّية الأبعاد ح�سب رغبة العميل.
 .3الروبوتات� :سي�ؤدِّي التقدُّم ال�سريع الذي ي�شهده عامل الروبوتات �إلى جعل
التعاون بني الإن�سان والآلة واقع ًا ملمو�س ًا ،فالروبوتات تزداد تك ُّيف ًا ومرون ًة ،بف�ضل
ت�صميمها الهيكلي والوظيفي املُلهَم برتكيبات بيولوج َّية مع َّقدة ،فالتط ُّورات التي
ت�شهدها �أجهزة اال�ست�شعار ُت�ساعد الروبوتات على حتقيق فهم وا�ستجابة �أف�ضل
للبيئة املحيطة بها كما ت�ساعدها على امل�شاركة يف جمموعة متن ِّوعة من املهام
ك�أعمال املنزل مث ًال ،وت�ستطيع الروبوتات حالي ًا الو�صول �إلى املعلومات عن بعد
مما ميكنها من االت�صال ب�شبكات الروبوتات الأخرى.
عرب احلو�سبة ال�سحاب َّية َّ
ً
 .4املواد اجلديدة :توجد حاليا تطبيقات للمواد الذك َّية التي ُت ِّ
نظف �أو ُتعا ِلج
نف�سها ذاتي ًا ،ومعادن مز َّودة بذاكرة لديها القدرة على ا�ستعادة �أ�شكالها
الأ�صل َّية ،كما توجد �أنواع من ال�سرياميك والكري�ستال قادرة على حتويل ال�ضغط
�إلى طاقة وما �إلى ذلك.

التوجهات الرقم َّية الكا�سحة
ُّ

� uأحد اجل�سور الرئي�سة التي ت�صل بني التطبيقات املاد َّية والرقم َّية ،والتي م َّكنت لها الثورة ال�صناع َّية الرابعة هو «�إنرتنت الأ�شياء» وهو يف �أب�سط
واملن�صات املتن ِّوعة.
�صوره عبارة عن عالقة بني الأ�شياء (املنتجات واخلدمات والأماكن وغري ذلك) والأ�شخا�صُ ،ت ِّعززها التقنيات املرتابطة َّ
�	uأجهزة اال�ست�شعار وغريها من الو�سائط املتعدِّ دة لربط الأ�شياء ب�شبكات افرتا�ض َّية تتزايد مبعدَّل مذهل .ويجري تثبيت �أجهزة اال�ست�شعار الأ�صغر
حجم ًا والأرخ�ص ثمن ًا والأكرث ذكا ًء يف املنازل واملالب�س والأك�س�سوارات واملدن واملوا�صالت و�شبكات الطاقة� ،إ�ضافة �إلى عمل َّيات الت�صنيع.
املن�صات
املن�صات املدعومة بالتكنولوجيا التي م َّهدت ال�سبيل ملا ُيعرف باقت�صاد اال�ستخدام (عند الطلب)� ،أو «االقت�صاد الت�شاركي» .هذه َّ
َّ u
التي ي�سهُل ا�ستخدامها عرب هاتف ذكي جتمع الأفراد والأ�صول والبياناتَّ ،ثم تو ِّفر طرق ًا جديد ًة ال�ستهالك ال�سلع واخلدمات .يجمع بني هذه
املن�صات �شيء واحد ،وهو �إمكان َّية بناء ج�سور الثقة بني املو ِّردين وامل�ستهلكني من خالل املواءمة بني العر�ض والطلب بطريقة �سهلة ومنخف�ضة
َّ
التكلفة ،وبتقدمي �سلع متن ِّوعة للم�ستهلكني ،وال�سماح للطرفني املت�شاركني بالتفاعل و�إبداء الر�أي للآخر ،ومن �ش�أن هذا �أن يتيح اال�ستخدام الف َّعال
تخ�ص الأ�شخا�ص الذين مل يعتربوا �أنف�سهم مو ِّردين يف ال�سابق قط ،ك�أن يتيحوا للآخرين
للأ�صول غري امل�ستغ َّلة على النحو املالئم ،وهذه الأ�صول ُّ
ا�ستخدام مقعد يف �س َّيارتهم� ،أو غرفة نوم �إ�ضاف َّية يف منزلهم� ،أو الوقت واملهارة املطلوبني لتقدمي خدمة مع َّينة مثل التو�صيل �أو �إ�صالح املنزل �أو
الرتجمة والت�صاميم الفن َّية ،وغريها.
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التوجهات البيولوج َّية الكربى
ُّ
 uاالبتكارات يف عامل البيولوجيا وعلم
الوراثة حق ًا مذهلة .يف ال�سنوات الأخرية،
حتقَّق تق ُّدم كبري يف خف�ض التكلفة وزيادة
�سهولة الت�سل�سل اجليني وتن�شيط اجلينات
والتحرير اجليني.
 uالبيولوجيا الرتكيب َّية هي اخلطوة القادمة
التي �ستمنحنا القدرة على التعديل الوراثي
للكائنات احل َّية من خالل كتابة حم�ضها
النووي �أو الـ«دي �إن �إيه».
 uال يزال فهمنا للروابط بني امل� ِّؤ�شرات
اجلين َّية واملر�ض غائب ًا ،غري �أنَّ املعلومات

الطب الدقيق
املتزايدة من �ش�أنها �أن جتعل
َّ
مما ي�سمح بتنقيح عالجات
واقع ًا ملمو�س ًاَّ ،
متط ِّورة تزيد من ن�سب ال�شفاء.
 uنتيجة للجمع بني التقنيات املختلفة
و�إثراء بع�ضها بع�ض ًا� ،سيتم اجلمع بني
تقنية الطباعة ثالث َّية الأبعاد والتحرير
اجليني لإنتاج �أن�سجة ح َّية لإ�صالح الأن�سجة
وجتديدها عرب عمل َّية «الطباعة احليو َّية».
 uيجري حالي ًا تطوير طرق جديدة لزراعة
�أجهزة تر�صد م�ستويات الن�شاط وكيمياء
بال�صحة
الدم ،وكيف يرتبط ك ُّل هذا
َّ

ت�أثري الثورة ال�صناع َّية الرابعة يف االقت�صاد
هذه ق�ض َّية ينق�سم ب�ش�أنها االقت�صاد ُّيون �إلى فريقني .ي�شمل الفريق الأول التقن ِّيني
املت�شائمني الذين يذهبون �إلى �أنَّ الإ�سهامات احلا�سمة للثورة الرقم َّية قد خرجت
�إلى النور بالفعل ،و�أنَّ ت�أثريها يف الإنتاج َّية انتهى تقريب ًا ،وي�شمل الفريق الثاين
املتفائلني الذين يزعمون �أنَّ التكنولوجيا واالبتكار مي َّران بنقطة حت ُّول و�سي�ؤدِّيان �إلى
زيادة هائلة يف الإنتاج َّية ومن ِّو االقت�صاد بق َّوة.
املهم �أن نقدِّ م �سياق ًا للت�أثريات املحتملة للثورة ال�صناع َّية الرابعة يف النم ِّو
ومن ِّ
بالرجوع �إلى اجتاهات اقت�صاد َّية حديثة وغري ذلك من العوامل التي ُت�سهم يف النمو،
وهناك عدد من التف�سريات لتباط ؤ� النم ِّو االقت�صادي العاملي يف الوقت الراهن،
وهناك تف�سريان يرتبطان بالتقدُّم التكنولوجي وهما :ال�شيخوخة والإنتاج َّية.
مت ِّثل ال�شيخوخة حتدِّ ي ًا اقت�صادي ًا لأ َّننا �إن مل نرفع �سنَّ التقاعد بحيث ي�ستطيع
الأفراد الأكرب �سن ًا امل�شاركة يف العمل ،ف�سينخف�ض عدد ال�سكان العاملني و�ستزداد
ن�سبة كبار ال�سنِّ الذين يحتاجون �إلى من يعولهم ،وبينما تزداد ن�سب ال�شيخوخة
بني ال�س َّكان ويق ُّل عدد ال�شباب ،تنخف�ض معدَّالت �شراء ال�سلع باهظة التكلفة مثل
املنازل والأثاث وال�س َّيارات والأجهزة املنزل َّية ،ومن املحتمل �أن يق َّل �إقبال النا�س على
املخاطرة يف اال�ستثمار؛ لأنَّ املتقدِّ مني يف ال�سنِّ �سيحتفظون يف الأغلب بالأ�صول التي
�سيحتاجون �إليها للتقاعد ،بد ًال من ت�أ�سي�س م� َّؤ�س�سات و�إقامة م�شروعات جديدة،
مما
وهناك باملقابل الأ�شخا�ص الذين يتقاعدون وي�سحبون مدَّخراتهم املرتاكمة َّ
ي ؤ�دِّي �إلى خف�ض معدَّالت االدِّخار واال�ستثمار.
بال�صحة
متنحنا الثورة ال�صناعية الرابعة القدرة على العي�ش لوقت �أطول ،و�أن ننعم
َّ
واحليو َّية يف حياتنا .ومن املتو َّقع يف االقت�صادات املتقدِّ مة �أن ت�صل �أعمار �أكرث من
�سيتعي علينا �إعادة النظر يف
ربع الأطفال الذين ُيولدون حالي ًا �إلى مئة عامَّ ،ثم
َّ
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"

"

التكنولوجيا لي�ست ق َّوة خارج َّية ال منلك ال�سيطرة عليها ،بل هي موجات من اخليارات واالبتكارات
الداخل َّية التي ميكننا دائم ًا �إعادة توجيهها ونبذ عيوبها

الع�ضو َّية والعقل َّية ويرفع من م�ستوى الرفاهية
يف املنزل والإنتاج َّية يف العمل.
التحديات
يف عامل البيولوجيا ث َّمة عدد من
ِّ
الكربى �أمام تطوير معايري اجتماع َّية
وقواعد ونظم مالئمة يف ذات الوقت� .سنجد
�أنف�سنا يف مواجهة �أ�سئلة جديدة مثل« :ما
اخلا�صة ب�أج�سادنا
املعلومات والبيانات
َّ
ربا علينا �إطالع
و�صحتنا التي ميكننا� ،أو َّ
َّ
الآخرين عليها؟»« ،وما م�س�ؤول َّياتنا وحقوقنا
عندما يتع َّلق الأمر بال�شفرة اجلين َّية للأجيال
امل�ستقبل َّية؟».

الق�ضايا امله َّمة مثل ال�سنِّ املنا�سبة للعمل والتقاعد وتخطيط الأفراد حلياتهم.
الإنتاج َّية هي �أه ُّم مق ِّومات النم ِّو طويل الأمد وارتفاع م�ستوى املعي�شة ،ف�إن
عجزنا عن احلفاظ عليها خالل الثورة ال�صناع َّية الرابعة ،ف�سي�ؤدِّي غيابها
�إلى تراجع النم ِّو وانخفا�ض م�ستوى املعي�شة ،ولذا مل ن َزل يف بدايات ال�شعور
بالت�أثري الإيجابي الذي ميكن �أن ُت ِدثه الثورة ال�صناع َّية الرابعة ،وتفا�ؤلنا
نابع من ثالثة م�صادر رئي�سة:
ُ .1تقدِّ م الثورة ال�صناع َّية الرابعة فر�ص ًة لدمج احتياجات غري مل َّباة ملليارين
من الب�شر يف االقت�صاد العاملي ،ما ِّ
يعزز الطلب على املنتجات واخلدمات
وربط الأفراد واملجتمعات يف جميع �أرجاء العامل ببع�ضهم.
� .2ستزيد الثورة ال�صناع َّية الرابعة قدرتنا على مواجهة العوامل اخلارج َّية
ال�سلب َّية وتعزيز النم ِّو االقت�صادي املحتمل ،فالتط ُّورات التكنولوج َّية
املت�سارعة يف الطاقة املتجدِّ دة وتخزين الطاقة من �ش�أنها �أن جتعل
اال�ستثمارات يف هذه املجاالت �أكرث ربح َّيةُ ،م ِّعززة بذلك من َّو الناجت املحلي
التغي املناخي الذي مي ِّثل
الإجمايل ،و�ست�سهم تلك التط ُّورات يف تخفيف ُّ
�أحد التحدِّ يات الكربى يف عاملنا اليوم.
 .3ينا�ضل قادة امل� َّؤ�س�سات واحلكومات واملجتمع املدين يف الوقت الراهن
لإحداث حت ُّول مي ِّكنهم من حتقيق �أعلى م�ستويات الكفاءة التي تو ِّفرها
الإمكانات الرقم َّية.

ت�أثري الثورة ال�صناع َّية الرابعة يف �سوق العمل
للتكنولوجيا ت�أثريان متناف�سان على �سوق العمل� .أو ًال :هناك ت�أثري تدمريي حيث ي ؤ�دِّي
اال�ضطراب الذي ُت ِدثه التكنولوجيا والأمتتة �إلى اال�ستعا�ضة بر�أ�س املال عن العمالة،
جب العمال على �إعادة توجيه مهاراتهم �إلى جمال �آخر،
َّ
مما يزيد من معدَّالت البطالة و ُي ِ
وثاني ًا :يكون الت�أثري التدمريي م�صحوب ًا بت�أثري الر�سملة حيث يزداد الطلب على ال�سلع
واخلدمات اجلديدة ويخلق وظائف وم�شروعات وجماالت جديدة.
وال�س�ؤال املطروح هنا هو :ما هو دورنا لتعزيز نتائج �أكرث �إيجاب َّية وم�ساعدة ِّ
املتعثين ب�سبب
هذا التح ُّول؟
بالفعل جرت �أمتتة العديد من الأعمال املختلفة ال �س َّيما التي تت�ض َّمن عم ًال يدوي ًا �أو ميكانيكي ًا
متك ِّرر ًا ،و�سي ْت َبع ه�ؤالء �آخرون حيث ت�ستم ُّر ق َّوة احلو�سبة يف النم ِّو على نح ٍو هائل .و�أ�سرع
املتخ�ص�صة
مما يتو َّقع معظم النا�س� ،ستحدث �أمتتة جزئ َّية �أو كل َّية لأعمال �أ�صحاب املهن
َّ
ِّ
مثل املحامني واملح ِّللني املال ِّيني والأط َّباء وال�صحف ِّيني واملحا�سبني ووكالء الت�أمني وغريهم،
و�ستخلق الثورة ال�صناع َّية الرابعة فر�ص عمل �أق َّل يف جماالت جديدة مقارن ًة بالثورات
ال�سابقة .و�ستزداد فر�ص العمل يف الوظائف املعرف َّية مرتفعة الدخل والوظائف اليدو َّية
املتو�سط.
منخف�ضة الدخل ،و�ستق ُّل الفر�ص كثري ًا يف الوظائف الروتين َّية ذات الدخل ِّ
الثورة ال�صناع َّية الرابعة �ست�ؤ ِّثر يف �أ�سواق و�أماكن العمل يف �أنحاء العامل ،لكنَّ هذا ال
يعني أ� َّننا نواجه معركة بني الإن�سان والآلة ،ففيما يتع َّلق بغالب َّية احلاالت �سي�ؤدِّي اجلمع
بني التقنيات الرقم َّية واملاد َّية والبيولوج َّية التي تقود التغيريات احلال َّية �إلى تعزيز العمل
مما يعني �أنَّ القادة يحتاجون �إلى �إعداد القوى العاملة وتطوير مناذج
الب�شري واملعرفةَّ ،
تعليم َّية للتعامل مع الآالت الذك َّية التي تزداد قدر ًة وكفاءة ،وتنخف�ض تكلفتها با�ستمرار.
ملخصات لكتب عالمية تصدر عن مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة

5

ت�أثري الثورة ال�صناع َّية الرابعة يف املهارات

يف امل�ستقبل القريب� ،ستتط َّلب الوظائف املنخف�ضة املخاطر مهارات اجتماع َّية
و�إبداع َّية ،ال �س َّيما �صنع القرار يف ِّ
ظل حالة من عدم الو�ضوح وتطوير �أفكار
جديدة ،لكنَّ هذا قد ال يدوم ،ففي واحدة من املهن الأكرث �إبداع ًا وهي الكتابة
والت�أليف بد�أنا نقر�أ الروايات امل�ؤمتتة التي �أنتجها الذكاء اال�صطناعي� ،إذ
ميكن للخوارزم َّيات املع َّقدة �إنتاج روايات ب�أ�سلوب ينا�سب جمهور ًا بعينه ،ويف
الغد القريب �سرنى العديد من املهن ،ولن يقت�صر ال�سبب يف ظهورها على
الثورة ال�صناع َّية الرابعة ،بل �سي�شمل العوامل غري التكنولوج َّية مثل ال�ضغوط
الدميوغراف َّية والتح ُّوالت اجلغراف َّية وال�سيا�س َّية واملعايري االجتماع َّية والثقاف َّية
اجلديدة ،فال ميكننا اليوم التن ُّب�ؤ بطبيعة تلك العوامل ،لكنَّ القدرات واملواهب
�ستكون مبنزلة العامل الإنتاجي احلا�سم �أكرث من ر�أ�س املال ذاته ،ولهذا ال�سبب
�ست�ؤدِّي ندرة الأيدي املاهرة ولي�س وفرة ر�أ�س املال �إلى احلدِّ من االبتكار والقدرة
ف�سح املجال �أمام �سوق عمل ذي �شرائح
على املناف�سة والنمو ،ومن �ش�أن هذا �أن ُي ِ
منخف�ضة املهارة والأجر ،و�شرائح مرتفعة املهارة وعالية الأجر� ،أو �إلى جتويف
القاعدة الكاملة لهرم املهارات الوظيف َّية ،ما ي�ؤدِّي �إلى حالة من عدم تكاف ؤ�
الفر�ص وزيادة التو ُّترات االجتماع َّية ما مل ُنع ّد العدَّة لهذه التغيريات من الآن.
ومع التغيريات املت�سارعة التي ت�شهدها التكنولوجيا� ،سرت ِّكز الثورة ال�صناعية
الرابعة يف قدرة العاملني على التك ُّيف مع خمتلف ال�سياقات والبيئات والتعلُّم
امل�ستمر للمهارات والأ�ساليب اجلديدة.

ت�أثري الثورة ال�صناع َّية الرابعة يف الأعمال

�ستكون للثورة ال�صناعية الرابعة �أربعة ت�أثريات يف عامل الأعمال يف خمتلف املجاالت:

 .1حدوث حت ُّول يف ُّ
توقعات العمالء

ُيعاد حالي ًا تعريف تو ُّقعات العمالء والنظر �إليها كتجارب وخربات ،فتجربة «�أبل» مث ًال ال تتع َّلق بالكيف َّية التي ن�ستخدم بها املنتج فح�سب ،بل بالتعبئة
والتغليف والعالمة التجار َّية وعمل َّية الت�س ُّوق وخدمة العمالء ،وهكذا ُتعيد «�أبل» تعريف تو ُّقعات العمالء لت�شمل جتاربهم مع املنتج.
والأ�ساليب التقليد َّية يف التق�سيم الدميوغرايف ت�شهد حت ُّو ًال �إلى اال�ستهداف عن طريق املعايري الرقم َّية ،حيث ميكن التع ُّرف �إلى العمالء املحتملني
بنا ًء على ا�ستعدادهم ورغبتهم يف م�شاركة املعلومات والتفاعل ،ومع تزايد وترية التح ُّول من التملُّك �إلى امل�شاركة� ،سي�صبح تبادل املعلومات جزء ًا
معني بامل�شاركة بني النا�س �أكرث من تركيزه على املحتوى الذي
جوهري ًا يف عر�ض القيمة ،و�س ُيحدِّ د جيل الألف َّية ُّ
التوجهات اال�ستهالك َّية� .إ َّنه عا ٌمل ٌّ
حلظي نح�صل فيه على تعليمات املرور يف نف�س اللحظة وت�صل فيه ال�سلع التي نحتاجها �إلى باب منزلنا مبا�شر ًة ،ويتط َّلب
يبتكره امل�ستخدم .عا ٌمل
ٌّ
هذا العامل الآ ُّ
ين اال�ستجابة الفور َّية حيثما كانت تلك امل� َّؤ�س�سات �أو �أينما كان عمال�ؤها.

 .2تعزيز املنتجات بالبيانات التي ُت ِّ�سن �إنتاج َّية الأ�صول
ُتدِ ث التقنيات اجلديدة حت ُّو ًال يف الطريقة
التي تنظر بها امل� َّؤ�س�سات �إلى �أ�صولها
وتُديرها من خاللها ،وذلك لأنَّ املنتجات
واخلدمات تزداد ق َّوة وفاعل َّية بف�ضل
الإمكانات الرقم َّية التي تُعزِّ ز قيمتها.
كما �أنَّ التحليل الذي تو ِّفره �أجهزة
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اال�ست�شعار جتعل عمل َّية الر�صد الدائم
وال�صيانة الفور َّية �أمر ًا ممكن ًا ومي�سور ًا،
ومن �ش�أن هذا تعظيم اال�ستفادة منها،
فالأمر مل يعد يتع َّلق باكت�شاف �أخطاء
مع َّينة ،بل با�ستخدام العالمات املرجع َّية
للأداء (بنا ًء على البيانات التي تو ِّفرها

ُبي َّ
�أجهزة اال�ست�شعار) التي ت ِّ
كل خللٍ
ي�صيب الأجهزة.
القدرة على التن ُّب ؤ� ب�أداء �أ�صل من الأ�صول
ي�ساعد على و�ضع مناذج عمل جديدة ،كما
�أنَّ القدرة على التن ُّب�ؤ ب�أداء �أحد الأ�صول تُتيح
فر�ص ًا جديد ًة لتحديد �أ�سعار اخلدمات.

 .3بناء �شراكات جديدة بف�ضل وعي امل� َّؤ�س�سات ب�أهم َّية التعاون
عندما تت�شارك امل� َّؤ�س�سات املوارد ،ميكن حتقيق قيمة للطرفني� ،إ�ضافة �إلى االقت�صاديات التي يحدث يف ظ ِّلها هذا التعاون ،لكنَّ �صور التعاون
ال تكون مبا�شرة دائم ًا .إ� َّنها تتط َّلب ا�ستثمار ًا كبري ًا من جانب الطرفني لتطوير ا�سرتاتيج َّية امل� َّؤ�س�سة والبحث عن ال�شركاء املنا�سبني ،وت�أ�سي�س
املتغية داخل ال�شراكة وخارجها ،وقد َّ
تتمخ�ض �صو ُر التعاون هذه
قنوات التوا�صل وحتقيق التناغم بني العمل َّيات واال�ستجابة املرنة للظروف ِّ
عن مناذج عمل جديدة مثل خطط م�شاركة ال�س َّيارات يف املدن التي جتمع بني م� َّؤ�س�سات من جماالت �شتَّى لتقدمي جتربة متكاملة للعميل.

 .4حت ُّول النماذج الت�شغيل َّية �إلى مناذج رقم َّية

تتط َّلب هذه الت�أثريات �إعادة النظر يف مناذجها
الت�شغيل َّية ،وعليه ف�إنَّ التحدِّ ي الذي يواجهه
التخطيط اال�سرتاتيجي هو حاجة امل� َّؤ�س�سات
�إلى العمل بوترية �أ�سرع ومبزيد من الذكاء.
ي�سرته الت�أثريات
َّ
املن�صة منوذج ت�شغيلي مه ٌّم َّ
املن�صات العامل َّية
ال�شبك َّية للرقمنة ،ومظهر َّ
املت�صلة ات�صا ًال وثيق ًا بالعامل املادي مبنزلة
طابع مم ِّيز للثورة ال�صناع َّية الرابعة،
املن�صة مفيدة ومعر ِقلة ،لأ َّنها
وا�سرتاتيج َّية َّ
عالوة على احلاجة �إلى املزيد من التمركز
حول العميل وتعزيز املنتجات با�ستخدام
البياناتُ ،ت ِّول جماالت كثرية من الرتكيز على
بيع املنتجات �إلى تقدمي اخلدمات ،فمن املمكن
مث ًال الو�صول الرقمي �إلى ماليني الكتب عرب
«متجر �أمازون كيندل»� ،أو م�شاركة ال�س َّيارات
التي تو ِّفر خدمات نقل دون احلاجة �إلى امتالك
املركبة .هذا التح ُّول قويٌّ وي�سمح بظهور مناذج
�أكرث �شفافية وا�ستدامة لتبادل القيمة يف
يات يف الطريقة التي
االقت�صاد ،لك َّنه ُيفرز حتدِّ ٍ
ُنع ِّرف بها التملُّك ،والطريقة التي نتفاعل بها
من�صات تقدِّ م لنا خدمات على نطاق وا�سع.
مع َّ
ُت�ش ِّكل مناذج العمل املدعومة بالبيانات م�صادر
جديدة للإيرادات ،وذلك بف�ضل قدرتها
على الو�صول �إلى معلومات ق ِّيمة عن العمالء
يف �سياق �أو�سع نطاق ًا ،وهذه النماذج تزداد
اعتماد ًا على التحليالت والربامج احلا�سوب َّية
يف �إطالق العنان لر�ؤى جديدة ،فهذه التح ُّوالت
تعني �أنَّ امل� َّؤ�س�سات بحاجة �إلى اال�ستثمار
الكثيف يف النظم الإلكرتون َّية و�أمن املعلومات
لتج ُّنب الت�أ ُّثر ال�سلبي املبا�شر بفعل املجرمني �أو
الإخفاقات غري املق�صودة يف البنية الأ�سا�س َّية
الرقم َّية.

النماذج الت�شغيل َّية النا�شئة تعني �أ َّنه ينبغي �إعادة النظر يف املوهبة والثقافة يف �ضوء املتط َّلبات املهار َّية
اجلديدة ،واحلاجة �إلى جذب نوع جديد من ر�أ�س املال الب�شري واحلفاظ عليه ،وحتتاج امل� َّؤ�س�سات �إلى
التك ُّيف مع ع�صر «املوهبة» ،ففي عامل ُت�ص ِب ُح فيه املوهبة �صور ًة مهيمن ًة ِّ
ومعزز ًة للميزة اال�سرتاتيج َّية،
�سن�ضط ُّر �إلى �إعادة النظر يف الهياكل التنظيم َّية.
�ستتح َّول امل� َّؤ�س�سات الناجحة من الهياكل الهرم َّية �إلى مناذج �أكرث ت�شابك ًا وتعاون ًا ،و�ستزداد �أهم َّية
و�ستغذيه الرغبة امل�شرتكة لدى َّ
ِّ
املوظفني والإدارة يف الإتقان
التحفيز كعن�صر جوهري ال غنى عنه،
واال�ستقالل َّية وحتقيق املعنى والقيمة ،وي�شري ك ُّل هذا �إلى �أنَّ امل� َّؤ�س�سات �ست�صبح �أكرث متركز ًا حول
الفرق املو َّزعة واملنت�شرة َّ
واملوظفني الذين يعملون عن بعد مع ا�ستمرار تبادل املعلومات والر�ؤى حول
الأ�شياء �أو املهام التي يجري �إجنازها.
ملخصات لكتب عالمية تصدر عن مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة

7

اجلمع بني العوامل الرقم َّية واملاد َّية والبيولوج َّية
يف جميع املجاالت تقريب ًا� ،أفرزت التقنيات الرقم َّية طرق ًا جديدة وم�ستحدثة للجمع بني املنتجات واخلدمات ،وخالل ذلك عملت هذه
التقنيات على �إزالة احلواجز التقليد َّية بني جماالت خمتلفة .ففي عامل ال�سيارات مث ًال� ،صارت ال�س َّيارة حا�سوب ًا ي�سري على عجالت حيث
فمن�صات م�شاركة
مي ِّثل ال�ش ُّق الإلكرتوين لل�سيارة  ٪40من تكلفة ال�س َّيارة ،كما مي ُّر القطاع املايل بفرتة مماثلة من التغيري اجلذري،
َّ
«النظري للنظري» تُزيل احلواجز التي تعوق دخول ال�سوق �أو حتول دون خف�ض التكاليف ،كما ُيواجه قطاع الرعاية ال�صح َّية حتدِّ ي دمج
التط ُّورات املتزامنة يف التقنيات املاد َّية والبيولوج َّية والرقم َّية ،حيث يتزامن تطوير �أ�ساليب ت�شخي�ص َّية وعالجات جديدة مع دفعة لرقمنة
�سجالت املر�ضى واالعتماد على املعلومات التي ميكن جمعها من �أجهزة ميكن ارتدا�ؤها وتقنيات ميكن زراعتها.
لن يكون التغيري يف املجاالت املختلفة بنف�س ال�ش َّدة ،لكنَّ القوى الدافعة للثورة ال�صناع َّية الرابعة �ستجعلها ت�صعد منحنى التح ُّول.
يف عامل تكتنفه حالة من الغمو�ض ،ت�صبح القدرة على التك ُّيف حا�سمة ،ف�إن مل ت�ستطع م� َّؤ�س�سة ما �صعود املنحنى ،ف�ست َ
ُقذف خارج املجال.
نعم� ،ستحتاج امل� َّؤ�س�سات املزدهرة �إلى االحتفاظ مبيزتها الإبداع َّية و�صقلها با�ستمرار ،و�ستواجه خمتلف املجاالت �ضغوط ًا م�ستم َّرة
مما ي�شري �إلى �أنَّ عدد ر َّواد الأعمال ومديري املن�ش�آت �سيزداد ،و�ستتمتَّع املن�ش�آت ال�صغرية
للتك ُّيف ،و�سي�صبح التط ُّور الدائم �أكرث �شيوع ًاَّ ،
واملتو�سطة مبزايا ال�سرعة والذكاء ال�ضرور َّيني للتعامل مع التغيري اجلذري واالبتكار.
ِّ
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وعلى النقي�ض لن ت�ستطيع َّ
املنظمات البقاء �إال
بتعظيم مزاياها وا�ستثمارها يف م�شروعات
ومتو�سطة عن طريق اال�ستحواذ على
�صغرية
ِّ
م� َّؤ�س�سات �أ�صغر حجم ًا و�أكرث ابتكار ًا� ،أو الدخول
يف �شراكات معها ،و�سيم ِّكنها هذا من االحتفاظ
باال�ستقالل َّية يف م�شروعاتها يف الوقت الذي
ف�سح فيه املجال لعمل َّيات �أكرث كفاء ًة وذكا ًء
ُت ِ

و�إبداع ًا ،كما �س ُت�ش ِّكل ال�سياقات التنظيم َّية
والت�شريع َّية الكيف َّية التي يتط َّور بها الباحثون
واملواطنون بحيث ي�ستثمرون يف ٍّ
كل من التقنيات
النا�شئة والنماذج الت�شغيل َّية التي مت ِّكنهم
من حتقيق القيمة مل�ستخدميهم ويتب َّن ْو َنها.
ويف حني قد تتباين الر�ؤى حول ما ُي�ش ِّكل املزيج
املالئم من الت�شريعات والنظم والقواعد

ال�ضابطة ،تت�شارك احلكومات وقيادات املجتمع
املدين هدف ًا واحد ًا هو ت�شكيل قواعد و�أنظمة
ت�شريع َّية م�س�ؤولة وذك َّية تتيح الفر�صة لالبتكار
كي يزدهر ،يف نف�س الوقت الذي تق ِّلل فيه من
حجم خماطرها �إلى �أدنى م�ستوياتها ل�ضمان
ا�ستقرار املجتمع ورخائه.

احلوكمة الذك َّية
هناك �س�ؤال ُيطرح بق َّوة :كيف ي�ستطيع وا�ضعو ال�سيا�سات وامل�ش ِّرعون دعم
التط ُّورات التكنولوج َّية دون كبت القدرات والطاقات املبدعة يف الوقت الذي
يحتفظون فيه باهتمام امل�ستهلكني واجلمهور بوجه عام؟
الإجابة هي احلوكمة الذك َّية التي تتط َّلب من امل�ش ِّرعني ووا�ضعي ال�سيا�سات
التغي ،وذلك ب�إعادة
�إيجاد طرق للتك ُّيف امل�ستم ِّر مع بيئة جديدة �سريعة ُّ
اكت�شاف �أنف�سهم من �أجل فهم �أف�ضل ملا يخ�ضع لتنظيمهم وت�شريعاتهم،
ففي عامل تتح َّول فيه الف َّعاليات العا َّمة والأ�سا�س َّية و�صور التوا�صل االجتماعي
من�صات رقم َّية ،حتتاج احلكومات بالتعاون مع
واملعلومات ال�شخ�ص َّية� ،إلى َّ
قطاع الأعمال واملجتمع املدين �إلى �صياغة قواعد وتوازنات و�ضوابط للحفاظ
على العدالة والتناف�س َّية وامل�ساواة وامللك َّية الفكر َّية وال�سالمة واملوثوق َّية،
و�ستكون احلكومات بحاجة �إلى ت�شجيع املواطنني على امل�شاركة الف َّعالة و�إجراء
ف�سح املجال للتعلُّم والتك ُّيف.
جتارب تنظيم َّية ُت ِ

التح ُّول االجتماعي

من منظور جمتمعي �أو�سع نطاق ًا ،يتم َّثل �أحد �أعظم الآثار املرت ِّتبة على الرقمنة
يف ظهور املجتمع «املتمركز حول الذات» ،عمل َّية التفريد وظهور �صور جديدة
مما كان �سائد ًا يف املا�ضي،
من االنتماء �إلى املنظومة املجتمع َّية ،فعلى العك�س َّ
�أ�صبحت فكرة االنتماء �إلى جمتمع اليوم �أكرث اعتماد ًا على امل�شروعات ال�شخ�ص َّية
والقيم واالهتمامات الفرد َّية ،ولي�س االنتماء �إلى املكان والعمل والأ�سرة.
ال�صور اجلديدة من الإعالم الرقمي التي ت�ش ِّكل عن�صر ًا جوهري ًا من عنا�صر
الثورة ال�صناع َّية الرابعة تزداد ت�أثري ًا يف ت�أطرينا الفردي واجلمعي للمجتمع
واملنظومة املجتمع َّية الأو�سع نطاق ًا .فالإعالم الرقمي يعمل على ربط النا�س
ببع�ضهم� ،سوا ًء فيما يتع َّلق بالتفاعالت الثنائ َّية �أو التفاعل بني الفرد واجلماعة
بطريقة جديدة متام ًا ،ما ي�ساعد امل�ستخدمني على االحتفاظ بعالقات �صداقة
عرب حدود الزمان واملكان ،ومن �ش�أن هذا �أن ي�ؤدِّي �إلى ت�شكيل جمموعات م�صالح
جديدة ،ومتكني ه�ؤالء املعزولني اجتماعي ًا �أو مادي ًا من التوا�صل مع من ُي�شبهونهم
يف طريقة التفكري .كذلك ي�سمح امل�ستوى املرتفع من الوفرة وانخفا�ض التكاليف
وحتييد اجلغرافيا للإعالم الرقمي مب�ساحة �أكرب من التفاعل عرب احلواجز
االجتماع َّية واالقت�صاد َّية والثقاف َّية وال�سيا�س َّية وغريها.
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الرابط الب�شري
ك َّلما �أ�صبح العامل رقمي ًا ومتطور ًا من الناحية التقن َّية ،زادت احلاجة �إلى الإح�سا�س باللم�سة الإن�سان َّية التي ُت ِّعززها العالقات الوثيقة والروابط
االجتماع َّية .ث َّمة خماوف متنامية من �أ َّنه مع تعميق الثورة ال�صناع َّية الرابعة من عالقاتنا الفرد َّية واجلمع َّية بفعل التكنولوجيا ،فقد ي�ؤ ِّثر هذا
بال�سلب يف مهاراتنا االجتماع َّية وقدرتنا على التجاوب عاطفي ًا و�إن�ساني ًا مع املحيطني بنا.
عالقتنا بالتقنيات التي �أتاحتها لنا و�سائل االت�صال عن بعد هي حال ٌة ت�ستدعي الدرا�سة ،فحقيقة �أ َّننا على ات�صال دائم قد حترمنا من �أحد �أكرث
�أ�صولنا �أه ِّم َّية ،وهو الوقت الذي نتو َّقف فيه لنت أ� َّمل ون�شارك يف حوار واقعي ال ُت�ستخدم فيه التكنولوجيا وال ُي�ستعان فيه بو�سائل التوا�صل االجتماعي،
فعندما يتحدَّث �شخ�صان ،ف�إنَّ جم َّرد وجود الهاتف على املن�ضدة التي يجل�سان �أمامها �أو يف حميط ر�ؤيتهما ُي�ؤ ِّثر يف املو�ضوع الذي يتحدَّثان فيه ،ويف
جودة توا�صلهما وارتباطهما ،لكنَّ هذا ال يعني �أن نتخ َّلى عن هواتفنا ،و� َّإنا يلفت انتباهنا �إلى ا�ستخدامها مبزيد من االنتباه والوعي.

اخل�صو�ص َّية

ُتع ُّد ق�ض َّية اخل�صو�ص َّية من �أكرب التحدِّ يات الفرد َّية التي َّ
متخ�ضت عنها �شبكة الإنرتنت
وزيادة درجة ت�شابك عالقاتنا بوجه عام ،فعندما تت�سم حياة املرء بال�شفافية التا َّمة،
وت�صبح الأخطاء� ،صغرت �أم كربت ،معلومة لدى اجلميع ،يكون من ال�صعب على
�أيٍّ م َّنا �أن ميتلك ال�شجاعة لال�ضطالع مب�س�ؤول َّيات القيادة العليا حينذاك� .ست�سهم
الثورة ال�صناع َّية الرابعة يف تغلغل التكنولوجيا يف حياتنا ك�أفراد ،ومع ذلك علينا �أن
نبد�أ يف فهم الكيف َّية التي �ست ؤ� ِّثر بها تلك التغيريات التكنولوج َّية الهائلة يف ذواتنا
و�شخ�صياتنا ،فقد �أ�صبح لزام ًا علينا �أن نت�أ َّكد من �أنَّ التكنولوجيا �ستبقى يف خدمتنا
ولن ت�ستعبدنا ،وعلى امل�ستوى اجلمعي ينبغي �أن نطمئنَّ �إلى �أنَّ التحدِّ يات التي تقذف
بها التكنولوجيا يف طريقنا قابلة للفهم والتحليل على النحو املالئم ،وذلك كي نتي َّقن
من �أنَّ الثورة ال�صناع َّية الرابعة ِّ
�ستعزز م�ستوى رفاهيتنا و�شعورنا بال�سعادة.

الطريق �إلى الأمام

َّربا ت ؤ�دِّي الثورة ال�صناع َّية الرابعة �إلى تغيري عميق الت�أثري ،لكنَّ التحدِّ يات التي
تفرزها هي من �صنع �أيدينا ،ومن هنا فبمقدورنا مواجهة تلك التحدِّ يات وتفعيل
التغيريات وال�سيا�سات املطلوبة للتك ُّيف واالزدهار يف بيئتنا التكنولوج َّية اجلديدة.
ال ن�ستطيع �أن نواجه هذه التحدِّ يات بفاعل َّية �إال �إذا ح�شدنا احلكمة اجلمع َّية لعقولنا
وقلوبنا ونفو�سنا .لفعل ذلك يجب �أن ن�ؤمن ب�ضرورة مواءمة وت�شكيل وت�سخري هذه
الطاقة الهائلة لذلك التغيري اجلامح بتعزيز �أربعة �أنواع من الذكاء وا�ستخدامها،
وهي:
 uالذكاء ال�سياقي (العقل) ،ويتع َّلق بالكيف َّية التي نفهم بها معارفنا املتن ِّوعة
ون�ستخدمها .ينبغي �أن يكون �صانعو القرار م�ستعدِّ ين وقادرين على االنخراط مع
جميع املعن ِّيني بق�ض َّية ما ،بهذه الطريقة �سنكون �أكرث انفتاح ًا و�أوثق ارتباط ًا ،فال
ميكن للقادة �أن يتح َّملوا نتائج التفكري يف عزلة عن املحيطني بهم ،بل يجب �أن
تت�سم منهج َّيتهم يف التعامل مع امل�شكالت والق�ضايا والتحدِّ يات بال�شمول َّية واملرونة
والقدرة على التك ُّيف ،بحيث ن�ستطيع ا�ستيعاب الكثري من االهتمامات والآراء
املتن ِّوعة.
 uالذكاء العاطفي (القلب) ،ويتع َّلق بالكيف َّية التي نتعامل بها مع �أفكارنا
وم�شاعرنا ونربط بينهما بحيث يكمل ك ٌّل منهما الآخر ،ونعرف كيف نتوا�صل مع
�أنف�سنا ومع الآخرين .وبالن�سبة �إلى قادة الأعمال ووا�ضعي ال�سيا�سات ،مي ِّثل الذكاء
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العاطفي الركيزة الأ�سا�س َّية للمهارات ال�ضرور َّية لتحقيق النجاح يف
حقبة الثورة ال�صناع َّية الرابعة .هذه املهارات ت�شمل الوعي والتح ُّكم
بالذات والتحفيز والتعاطف� ،إ�ضافة �إلى املهارات االجتماع َّية.
 uالذكاء املُل َهم (الروح) ،ويتع َّلق بالكيف َّية التي ن�ستخدم بها ال�شعور
بالهدف الفردي واجلماعي والثقة الذات َّية واملتبادلة وغريها من
وامل�ضي قدم ًا يف خدمة ال�صالح العام،
الف�ضائل ،من �أجل تفعيل التغيري
ِّ
وتعترب امل�شارك ُة فكر ًة جوهر َّي ًة هنا ،ف�إذا كانت التكنولوجيا هي �أحد
الأ�سباب املمكنة لتح ِّركنا باجتاه جمتمع متمركز حول الذات ،ف�إ َّنها
التوجه بحيث ي�صبح
�ضرورة ال غنى عنها من �أجل �إعادة التوازن يف هذا ُّ
الرتكيز من�ص َّب ًا على الذات مع �شعور قوي بوحدة الهدف ،والثقة �أمر
�ضروري لتحقيق ذلك ،فعندما تزداد الثقة ،يزداد الإقبال على امل�شاركة
والعمل اجلماعي ،الذي �سي�صبح �سم ًة �أ�سا�س َّية من �سمات الثورة
ال�صناع َّية الرابعة ،حيث �سيكون االبتكار الت�شاركي جوهر تلك الثورة.
 uالذكاء البدين (اجل�سم) ،وهو يتع َّلق بالكيف َّية التي نرعى بها �صحتنا
�صحة ورفاهية املحيطني بنا
ورفاهيتنا ال�شخ�ص َّية ونحافظ عليهما ،مع َّ
بحيث يت أ�تَّى لنا ا�ستخدام الطاقة الالزمة للتح ُّول الذي �سيحدث للأفراد
َّ
واملنظمات.

نحو نه�ضة ثقاف َّية جديدة

نحن ال نعلم بال�ضبط �إلى �أين �ست�أخذنا الثورة ال�صناع َّية الرابعة ،لكنَّ هذا
ِّ
وال�شك بحيث ال ندرك ماه َّية تلك الوجهة.
ال يعني �أن ن�صبح فري�سة للخوف
امل�سار النهائي الذي �ستتخذه الثورة ال�صناع َّية الرابعة �ستحدِّ ده يف نهاية
املطاف قدر ُتنا على ت�شكيله بطريقة ُتط ِلق العنان لطاقاتنا الكاملة ،ولذا ف�إنَّ
التحدِّ يات رهيبة مثلما هي الفر�ص مثرية ،وعلينا �أن نعمل مع ًا على حتويل
تلك التحدِّ يات �إلى فر�ص من خالل املبادرة واال�ستعداد املالئم لت�أثرياتها.
� uأو ًال :كخطوة جوهر َّية علينا رفع م�ستوى الوعي والفهم عرب ِّ
كل قطاعات
املجتمع ،و�سيتط َّلب هذا هياكل ت�شارك َّية ومرنة تعك�س تكامل الأنظمة
املختلفة ،وت�أخذ يف االعتبار جميع املعن ِّيني بطريقة جتمع بني القطاعني
العام واخلا�ص ،وال�سعي �إلى اال�ستفادة املُثلى من العقول الأكرث علم ًا ووعي ًا
يف العامل من خمتلف اخللف َّيات.
 uثاني ًا :مع حتقيق الفهم امل�شرتك ،ن�صبح بحاجة �إلى ر�ؤى �إيجاب َّية م�شرتكة
و�شاملة للكيف َّية التي ميكننا بها ت�شكيل الثورة ال�صناع َّية الرابعة من �أجل
الأجيال احلال َّية وامل�ستقبل َّية.
 uثالث ًا :ا�ستناد ًا �إلى زيادة الوعي والر�ؤى امل�شرتكة ،يجب �أن ن�شرع يف �إعادة
هيكلة النظم االقت�صاد َّية واالجتماع َّية وال�سيا�س َّية من �أجل اال�ستفادة
املثلى من الفر�ص املتاحة.
وكما يت�ضح من اخلطوات الثالث ال�سابقة ،فلن ن�ستطيع الو�صول �إلى تلك
الوجهة من دون التعاون الدائم واحلوار امل�ستمر على امل�ستويات املحل َّية
والإقليم َّية والدول َّية ،ومب�شاركة جميع الأطراف املعن َّية.
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ﻧﻨﻤـــﻲ ﻣﻌﺮﻓﺘﻨـــــﺎ ﻋـــــﻦ

زراﻋﺔ اﻗﻄﺎب ﻓﻲ اﻟﺪﻣﺎغ
ﻓﻲ دﺑﻲ ﻧﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻨﻨﺎﻗﺶ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺟﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ.
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اﻟﻤﺒﺘﻜﺮﻳﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻏﻴﺮت أﻋﻤﺎﻟﻬﻢ اﻟﻌﺎﻟﻢ .اﻟﺜﻮرة اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ..
ﻫﻞ أﻧﺘﻢ ﻣﺴﺘﻌﺪون؟
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