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ثوان...
في
ٍ
ال َّ
�شك يف �أ َّننا ن�ستجيب بوعي معريف عميق �إلى
مبادرة «م�سرعات دبي امل�ستقبل» ،املبادرة اجلديدة
لـ «م�ؤ�س�سة دبي للم�ستقبل» التي �أطلقها �سمو ال�شيخ
حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم ويل عهد دبي،
رئي�س املجل�س التنفيذي ،رئي�س جمل�س �أمناء م�ؤ�س�سة
دبي للم�ستقبل ،والتي ت�أتي كمبادرة عاملية فريدة �ضمن «�أجندة دبي امل�ستقبل»
التي �أطلقها �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي «رعاه اهلل» يف �شهر �إبريل  ،2016حيث تهدف
املبادرة �إلى توفري برنامج متكامل لت�سريع وتنمية �أعمال ال�شركات النا�شئة،
املحلية والإقليمية والعاملية ،العاملة يف جمال التكنولوجيا امل�ستقبلية �ضمن
قطاعات االبتكار الرئي�سة .و�ست�سهم هذه املبادرة يف تو�سيع �أطر التعاون العاملي
يف جمال االبتكار ،كما تُ�س ِّلط ال�ضو َء على �أهم فر�ص القرن الواحد والع�شرين
من خالل تطبيق تكنولوجيا امل�ستقبل مثل الروبوتات ،وعلم اجلينوم ،والطباعة
ثالثية الأبعاد ،واحل�سابات املالية ،وحماكاة الطبيعة ،والتكنولوجيا احليوية.
ي�ضم �أحد �أعداد هذا
وا�ستجابة لهذه املبادرة اال�ست�شرافية ،ف�إنه ي�سعدنا �أن َّ
ال�شهر ،ملخ�ص ًا لكتاب�« :صناعات امل�ستقبل» للم�ؤلف «�أليك رو�س» �أ�ستاذ
االبتكار يف جامعة «جونز هوبكنز» ،الذي ي�ؤكد على �أنَّ الأ�سواق الذكية والنا�شئة
ومن �سبقوهم
بد�أت تَدفع �إلى العامل مببادرين مبتكرين� ،أثاروا غرية �أندادهم َ
يف «وادي ال�سيليكون»؛ ففي الأ�سواق املُ ِبدعة يف ٍّ
كل من�« :إ�ستونيا» و «دبي» مث ًال،
�صار االقت�صا ُد ك ُّله �إلكرتوني ًا .ويف �أماكن كثرية حول العامل يعمل املبدعون
امل َم َّكنون على تكوين �شبكات علمية ،وبناء حتالفات جتارية تتحدى كل املعوقات
أعمال جديد ًة ،تواجه البريوقراطية والإدارة التقليدية ،لتنطلقَ يف
وتبدع
مناذج � ٍ
َ
�آفاق ال حمدودة من الإبداع يف ا�ستثمار االبتكار.
�أما العدد الثاين فيلخ�ص كتاب« :املحفزات» لـ «مار�شال جولد�سميت» ويتناول
�صناعة ال�سلوك الإيجابي املُ�ستدام ،من خالل املحفزات املبا�شرة وال�ضمنية،
واملحفزات الواعية وغري الواعية ،واملحفزات امل�شجعة التي يجب ت�شغيلها،
واملثبطة التي يجب تعطيلها ،لكي نوا�صل يف م�سرية حياتنا� ،إعادة ترتيب
�أولوياتنا وتر�سيخ نظرتنا الإيجابية �إلى ذواتنا.
�أما العدد الأخري فيقدم �سبعة حماور لبناء جيل من ال�شباب القادر من خالل
ملخ�ص كتاب «�أبناء م�ستقلني يف عا ٍمل مملوءٍ باملدَ َّللني» ت�أليف «�ستيفن جلني» و
إمكانات غري
«جني نيل�سن» اللذان ي�ؤكدان على �أننا نعي�ش يف عامل يو ِّفر لأبنائنا �
ٍ
م�سبوقة ،ولذا يكمن التحدي يف م�ساعدتهم لالعتماد على �أنف�سهم من خالل
التحفيز واملهارات التي كنا نعتربها عنا�صر �أ�سا�سية للنجاح يف جيلنا والأجيال
التي �سبقتنا .ولذا علينا �أن ُن�س ِّل َح �أبنا َءنا بالقدرات املطلوبة التي مل تعد تُكت�سب
تلقائي ًا عرب ممار�سات حياتنا اليومية ،وهذا هو التحدي احلقيقي الذي نعتربه
�صعب ًا وم�شوق ًا يف نف�س الوقت.
جمال بن حويرب
العضو المنتدب لمؤ سسة محمد بن راشد آل مكتوم
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جيل واحد وم�ستقبل واعد
ملوجات جديدةٍ من
�ستُطلِق موج ُة العومل ِة القادمة العنان
ٍ
التطورات التكنولوجية ،واالقت�صادية ،واالجتماعية،
ال�ستكمال موجات ال�صناعات الرقمية التي بد�أت
يف الن�صف الثاين من القرن الع�شرين ،ومواجهة
التحديات التي فر�ضتها الإنرتنت وال�صناعات الرقمية،
حيث يعي�ش يف ع�صرنا هذا جيالن متداخالن ُي َك ِّم ُل
أحدهما الآخر :جي ٌل بد�أ تقليدي ًا و�أطلق �شرارة العوملة،
� ُ
وجيل ولد رقمي ًا ليوايل ت�شفري وبرجمة العوملة و ُيلب�سها
ردا ًء معلوماتي ًا ي�صعب ر�سم حدوده� ،أو تخيل مناذجه
و�أ�شكاله و�ألوانه.
ينطبق هذا على كل جماالت الأعمال اليوم .فما يحدث يف
الطفرة الرقمية جنده �أي�ض ًا يف جماالت العلوم والزراعة
والطب وال�صناعات الع�سكرية .ففي كل هذه املجاالت تتدخل
املعادالت الرقمية ،وجند من يعمل على تطويرها و�إثرائها
وت�سويقها .ففي �أمريكا جند اخرتاقات علمية ورقمية تتم كل
يوم ،يحدث هذا يف كل الواليات الأمريكية ،ويف دول كنا نظنها
حتى �سنوات خلت؛ دو ًال �صغري ًة وفقرية .فها هي الأ�سواق
التي تتمتع بالعمالة املاهرة ،تدفع �إلى العامل مببادرين
ومغامرين مبتكرين ،جتعل مكاتب وقاعات االجتماعات يف
«وادي ال�سيليكون» ت�شتعل غيظ ًا وت�ست�شيط غ�ضب ًا .ففي بالد
و�أ�سواق نا�شئة مثل�« :إ�ستونيا» و «دبي» �صار االقت�صا ُد ك ُله
تقريب ًا اقت�صاد ًا �إلكرتوني ًا ويف كل مكان حول العامل ،يعمل
املم َّكنون على تكوين �شبكات علمية ،وبناء حتالفات
املبدعون َ
جتارية تتحدى الأو�ضاع الراهنة � -أو التي كانت راهنة -
و�إبداع مناذج �أعمال جديدة تواجه البريوقراطية والإدارة
احلكومية الر َّثة ،وتنطلقُ يف �آفاق ال حمدودة من الإبداع يف
ا�ستثمار االبتكار.

الآليون قادمون

تعد اليابان موطن ًا لأطول النا�س عمر ًا ،والدولة
الأولى يف العامل من حيث �أعداد امل�سنني .ولي�س
من املنتظر �أن تعود اليابان دولة َّ�شا َبة يف القريب
العاجل؛ �إذ بلغت ن�سبة من جتاوز اخلام�سة
وال�ستني من العمر نحو  %25من ال�سكان ،ومن
املتوقع �أن ت�صل هذه الن�سبة �إلى  %29بحلول
عام  ،2020ثم �إلى  %39قبل عام  .2050وجتدر
الإ�شارة �إلى �أن ه�ؤالء امل�سنني �سيحتاجون �إلى
رعاية خا�صة .غري �أن انخفا�ض معدل املواليد
يف اليابان ُينذر باختفاء �سمة �أ�سا�سية من �سمات
ال�شعب الياباين ،واملتمثلة يف رعاية امل�سنني مثل
الأجداد بالقدر الذي يحتاج �إليه اليابانيون
وتفر�ضه التقاليد .وهذا بديهي فلن يجد عجائز
اليابان �أحفاد ًا يرعو َنهم يف امل�ستقبل.

ي�ضاف �إلى ما �سبق �أن اليابان تفر�ض حماذير
على الهجرة �إلى �أرا�ضيها ،ما �أدى �إلى تقلي�ص
الأيدي العاملة �إلى درجة تهدد بعدم وجود ما
يكفي من املوظفني� .إذ تتوقع وزارة ال�صحة
والعمل وال�ضمان اليابانية �أن الدولة �ستحتاج
�إلى �أربعة ماليني عامل .من ناحية �أخرى ال
تتيح اليابان فر�صة احل�صول على ت�صاريح عمل
�إال خلم�سني �أجنبي �سنو ًيا ،وهو رقم غري قابل
للزيادة �إال يف حالة حدوث �أمر جلل.
و�سي�سدد نق�ص العمالة يف اليابان �ضربة قا�سية
لدور رعاية امل�سنني ،و�سي�ؤدي �إلى تفاقم الأزمة
�إما ب�سبب تدين �أجور العاملني� ،أو ب�سبب ما
يحدث لهم من �إ�صابات جراء قيامهم بحمل
امل�سنني �أو م�ساعدتهم على احلركة.

مرحب ًا بالآليني
من املنتظر �أن يرعانا الآليون حني نهرم ،وهم روبوتات يجري حالي ًا تطويرها يف امل�صانع اليابانية .فكما �سبق لل�شركات اليابانية �إعادة
اخرتاع ال�سيارات يف �سبعينيات القرن املا�ضي ،والأجهزة الإلكرتونية يف الثمانينيات ،تعمل تلك ال�شركات يف القرن الواحد والع�شرين
على اخرتاع “الأ�سرة” الروبوتية �أو الرعاية الآلية .فالإن�سان الآيل الذي كان �شخ�صية خيالية يف القرن املا�ضي� ،سيكون واقع ًا بل و�ضرورة
اجتماعية ملحة بحلول عام .2020
تعمل الآن �شركات يابانية متناف�سة مثل «هوندا» و«تويوتا» على تطوير خرباتها يف قطاع الهند�سة
امليكانيكية لتخرتع اجليل اجلديد من الآليني .فقد قامت «تويوتا» ببناء جلي�سة الأطفال الآلية
«روبينا» على غرار ال�شخ�صية الكرتونية «روزي»؛ مربية الأطفال ومديرة املنزل يف م�سل�سل «ذا
ج�ستونز» ،باعتبارها جزء ًا من العائلة الآلية .وقد مت �إنتاج «روبينا» �ضمن خط �إنتاج للآليني
معاوين امل�سنني ،وهي امر�أة �آلية ،تزن  60كيلو جرام ًا ،ويبلغ طولها � 120سم ،وت�ستطيع التوا�صل
بالكلمات والإمياءات ،وهي ذات عينني وا�سعتني و�شعر جمعد ،وترتدى ثوب ًا ف�ضفا�ض ًا �أبي�ض.
ورد ًا على هذه املبادرة ،قامت �شركة «هوندا» بابتكار «�آ�سيمو» ،وجاء اال�سم اخت�صار ًا لعبارة
اخلطوة املتطورة يف النقل الإبداعي�« .آ�سيمو» �إن�سان �آيل ي�شبه رائد الف�ضاء ،يبلغ طوله نحو
�أربعة �أقدام ،وهو متطور بقدر ي�سمح له بتف�سري م�شاعر النا�س ،وحركاتهم ،وكالمهم .ولأنه
مزود بكامريات تقوم بوظيفة العيون ،ميتثل «�آ�سيمو» للأوامر ال�صوتية ،وي�صافح باليد،
ويرد على الأ�سئلة ب�إمياءة �أو ب�صوت .وهو �أي�ض ًا ينحني لتحية الب�شر كما تق�ضي تقاليد ح�سن
اخللق لدى ال�شعب الياباين .وي�ستطيع «�آ�سيمو» م�ساعدة امل�سنني بطرق متعددة بدء ًا من
م�ساعدة املري�ض �أو امل�سن يف مغادرة فرا�شه ،حتى جماذبته �أطراف احلديث.
و�إذ تعد اليابان رائدة يف ت�صنيع الآليني ،فهي ت�شغل  310,000من �إجمايل  1.4مليون �آلة
ت�صنيع يف جميع �أنحاء العامل .ويف الوقت احلايل ،توجه اليابان اهتمامها نحو �آليي رعاية
امل�سنني بحكم اهتمامها بتقاليد رعاية امل�سنني من ناحية؛ ولأن اليابان من �أكرب امل�ستثمرين
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يف قطاع تكنولوجيا الت�صنيع ،وال �سيما ما
يرتبط بحياة الب�شر مبراحلها املختلفة.
ومن املثري لالهتمام �أن بع�ض الدول النامية
قد تتمكن من حتقيق �إجنازات تقنية يف
جمال ت�صنيع الإن�سان الآيل .فمثلما توجهت
بلدان يف �أفريقيا و�شرق �آ�سيا نحو ا�ستخدام
الهواتف املحمولة من دون بناء �شبكة هواتف
�أر�ضية من الأ�سا�س ،ف�إن هذه الدول قد تتمكن

من حتقيق قفزة م�شابهة يف �صناعة الآليني
رغم افتقادها لبنية �صناعية متطورة وتعد
مثال
«�أفرون» �أو �شبكة الآليني الأفريقية �أف�ضل ٍ
لذلك .ت�ست�ضيف «�أفرون» كمجتمع يتكون من
�أفراد وهيئات ،الكثري من الفعاليات وتدعم
العديد من امل�شروعات التي من �ش�أنها تطوير
�صناعة الآليني يف �أفريقيا .ومن خالل ما
تطرحه «�أفرون» من مبادرات مثل «حتدي

الإن�سان الآيل» ،ف�إنها ت�شجع عقد م�سابقات
ت�صنيع �آليني قليلي التكاليف .وقد فازت
�إحدى ال�شركات النيجريية مب�سابقات «�أفرون»
بت�صميم �آيل على �شكل ذراع ،وم�صنوع من
البال�ستيك ،ويدور مبحرك م�ستعمل .تعد
�إمكانية ابتكار �آليني منخف�ضي النفقات
توج ًها م�ضاد ًا للت�صنيع باهظ التكاليف.

�آليون وب�شر
�صار الآليون ي�ضطلعون مبهام دقيقة يف غرف العمليات :وهي �أماكن ال جمال فيها لأي خط�أ.
هذا ،وتتعدد اال�ستخدامات الطبية للإن�سان الآيل .فها هو «نظام دافن�شي اجلراحي» الذي �صنعته
«�إنويتيف �سريجيكال» الأمريكية ،وهو من �أقل النظم اجلراحية الآلية �إيالم ًا� :إذ مت ابتكاره
للم�ساعدة يف اجلراحات املعقدة مثل �إ�صالح �صمامات القلب .هذا ،ويتم ا�ستخدام هذا النظام
يف �أكرث من مائتي �ألف جراحة �سنو ًيا .ومن املهم �أن نذكر كيف يرتجم الروبوت حركات يد
اجلراح �إلى حركات �صغرية �أكرث دقة ت�ضطلع بها املعدات الدقيقة املثبتة يف الإن�سان الآيل .غري �أن
تكلفة ت�صنيع «دافن�شي» تبلغ  1.8مليون دوالر ،ما يجعل ا�ستخدامه قا�صر ًا على �أكرث امل�ست�شفيات
ثرا ًء .وهناك � ً
أي�ضا «ريفني» �أو «الغراب» وهو جراح �آيل ابتكره اجلي�ش الأمريكي ميكنه �إجراء
العمليات اجلراحية التجريبية .وتبلغ تكلفة ت�صنيع «ريفني» حوايل  250,000دوالر ،ما يجعله
�أكرث قابلية لال�ستخدام من «دافن�شي» .كما يعد «ريفني» �أول �إن�سان �آيل جراحي يعمل بالربجميات
مفتوحة امل�صدر ،ما ي�سمح ب�إن�شاء بع�ض نظم اجلراحة عن بعد بتكاليف �أقل.
�إ�ضاف ًة �إلى ما يقوم به الآليون من م�ساعدات
يف اجلراحات التقليدية واملعقدة� ،سيتمكن
الآليون من الو�صول �إلى مناطق ال ي�ستطيع
م�شرط اجلراح الو�صول �إليها .وجتدر الإ�شارة
�إلى �أن فريق «كني جولدبرج» البحثي يقوم
بتطوير تقنية لعالج ال�سرطان من خالل

�إدخال جهاز «�آيل» م�صغر يف ج�سد املري�ض
لبث الإ�شعاع .فبد ًال من تعري�ض املري�ض
مل�صدر �إ�شعاع خارجي ي�ضر باخلاليا ال�سليمة
�أثناء عملية تدمري اخلاليا ال�سرطانية،
�سيتمكن هذا الآيل من توجيه �شعاع مركز من
موجات الراديو نحو اخلاليا ال�سرطانية بدقة

الآليون والوظائف

بالغة ودون �إحلاق �أي تلف باخلاليا املجاورة
لها .وبا�ستخدام الطباعة ثالثية الأبعاد،
ي�ستطيع مهند�سو الطب احليوي ابتكار حماقن
خم�ص�صة ت�ستطيع ال�سري داخل ج�سم املري�ض
والو�صول �إلى الهدف املحدد لها.

جتري حالي ًا برجمة �آليي «جو» (مالك �شركة فوك�سكون التايوانية) لت�ضطلع مبهام روتينية
مثل الطالء ،واللحام ،وجتميع الأجزاء .يكلف �شراء كل �آيل على حدة حوايل  25,000دوالر،
�أو ما ي�ساوي ثالثة �أ�ضعاف متو�سط الدخل ال�سنوي للعامل .ومع ذلك ،عزمت �شركة «دلتا»
التايوانية بيع �آليني م�شابهني ب�سعر  10,000دوالر  .ويف نهاية عام  ،2011كانت «فوك�سكون»
متتلك � 10,000آيل؛ �أي ما يوازي �آلي ًا واحد ًا �أمام كل  120عام ًال يف م�صانعها .ومع نهاية
عام  ،2012قفز عدد الآليني �إلى � ،300,000أي مبعدل واحد لكل �أربعة عمال .هذا ،ويطمح
«جو» �إلى امتالك �أول م�صنع يعمل �آلي ًا ب�شكل تام يف غ�ضون خم�س �إلى ع�شر �سنوات على
الأكرث.
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غزو املخ الب�شري
العلماء م�شغولون الآن يف فك �شفرة املخ الب�شري ،وقد بد�ؤوا بتوظيف «اجلينوم» لت�شخي�ص الأمرا�ض الع�صبية والعقلية
وعالجها .لقد كان مر�ضى االكتئاب حتى منت�صف القرن املا�ضى ب�ؤ�ساء؛ �إذ كان الأطباء يعزلونهم يف م�شايف الأمرا�ض
العقلية ،ويتخلى عنهم ذووهم و�أ�صدقا�ؤهم .ورغم العالج النف�سي امل�صحوب يف بع�ض الأحيان ب�صدمات كهربائية ،ف�إن
ا�ستجابتهم مل تكن على ما يرام .ولكن تلى ذلك اكت�شاف م�ضادات االكتئاب التي و�صلت �إلى الت�أثري العميق يف املخ
ومعاجلة ما اختل منها كيميائي ًا .وهنا برزت عقاقري جديدة �أدت �إلى حت�سن معظم حاالت مر�ضى االكتئاب ،وانفتحت
�أمامهم �أبواب احلياة ،فح�صلوا على وظائف ،وتزوجوا ،و�أن�ش�ؤوا �أ�سر ًا و�شاركوا يف بناء املجتمع ب�شكل غري م�سبوق.
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لكن �سرعان ما �أحاط بهذه العقاقري بع�ض ال�شك حيال �سالمتها ومقدار ال�سموم الذي حتتويها .كما تراوحت الآثار ال�سلبية لتلك العقاقري
بني ال�شعور بالنعا�س و�أدى بع�ضها �إلى الوفاة يف بع�ض احلاالت .ومبرور الأعوام ،زادت جودة م�ضادات االكتئاب ،وتقل�صت �آثارها اجلانبية،
غي نظرة العامل �إيل الأمرا�ض العقلية .ثم كان �أن �أُن ِتج عقا ُر ال�سعادة �أو «بروزاك» :وهو �أول
وتلى ذلك �إنتاج جيل جديد من امل�ضادات َّ
مثبطات ا�سرتداد ال�سريوتونني االنتقائية الذي مت ت�صنيفه ك�أول م�ضاد لالكتئاب ي�صلح لعالج خمتلف احلاالت .ويف الوقت احلايل ،بات
عالج االكتئاب يعتمد على املزج بني الأدوية والعالج النف�سي وال�سلوكي ،وهو منهج ينجح مع نحو ثلثي مر�ضى االكتئاب .ومع ذلك ،ال ن�ستطيع
�أن نتجاهل اعتماد عالج االكتئاب على االجتهاد رغم ما ت�شهده �صناعة عقاقري االكتئاب والعناية باملر�ضى النف�سيني من تقدم.
وتتمثل املرحلة التالية يف هذا املجال با�ستخدام
اجلينوم �أو (الهند�سة الوراثية) .ولكن يتمثل
التحدي يف التعامل مع بع�ض الأمرا�ض العقلية
التي تنجم عن حت ُّور اجلينات .وهناك املئات
من العوامل اجلينية اخلطرية التي ترتبط
ببع�ض الأمرا�ض العقلية مثل االكتئاب .ونظر ًا
�إلى تعدد طبقات املخ و�أغ�شيته ،لي�س من ال�سهل
�إماطة اللثام عن الكثري من �أمرا�ض املخ كما
يحدث يف اختبار دالالت الأورام �أو القابلية
للإ�صابة بها� ،أو حتى الك�شف عن اجلني امل�سبب
له .ويرى عامل اجلينات الأمريكي «�إريك الندر»
�أن الباحثني ب�صدد حل لغز اجلينات امل�سببة
لكثري من الأمرا�ض العقلية .وي�ؤكد �أنه مت حتى
الآن حتديد �أكرث من مائة من اجلينات امل�سببة
ملر�ض الف�صام .وقد بذل الدكتور «الندر»
بالتعاون مع الدكتورة «بيال دي باولو» �أ�ستاذة
علم النف�س االجتماعي جهد ًا كبري ًا� ،أم ًال يف
حت�سني �أحوال املر�ضى العقليني وذلك بتطوير

نتائج غري مق�صودة

�أبدى عاملا اخلاليا والغدد «برت فوجل�شتاين» و«لوي�س
دياز» قلقهما حيال �شيوع االختبارات اجلينية التي قد ي�ؤدي
ن�شر معلومات كثرية حولها �إلى قلق املجتمع ككل .فمث ًال،
�إذا �أ�شار االختبار الوراثي �إلى احتمال الإ�صابة بق�صور يف
وظائف القلب ،فهذا ال يعني �أن الإ�صابة حتمية؛ فاال�ستعداد
الوراثي للإ�صابة مبر�ض ما يختلف عن وجود الإ�صابة
فعلي ًا .ويو�ضح «فوجل�شتاين» �أنه كلما زادت هذه االختبارات
�شيوع ًا ،زاد فهمها �صعوبة ،ما يحتم تعليم الأطباء وعامة
النا�س كيفية قراءة مثل هذه النتائج وفهم معناها احلقيقي
لكي ينجحوا يف تقدير احلجم احلقيقي للخطر من دون �أن
ي�صابوا بالهلع.
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العقاقري و�آليات العالج جنب ًا �إلى جنب.
ومن الفتوحات الطبية امل�ستقبلية حماولة
العلماء تقليل ن�سبة االنتحار بتطبيق مبادئ
الهند�سة الوراثية على الأمرا�ض النف�سية
والعقلية .فقد در�س علماء معهد «جون هوبكنز»
احلام�ض النووي حلوايل  2700بالغ يعانون من
االكتئاب ثنائي القطبية ،وتو�صلوا �إلى �أن 1200
منهم فكروا يف االنتحار .ثم تو�صل العلماء
�إلى جني ُينتج بروتني َيظهر بكرثة يف مخ من
يحاولون االنتحار .وعلى هذا ي�ؤكد الأطباء
النف�سيون املعنيون ب�أن هذه اجلهود تب�شر
بالك�شف عن املزيد من املعلومات اخلا�صة
باجلينات املرتبطة باالنتحار وامل�سببة له ،ومن
ثم التو�صل لعقاقري تعالج املر�ضى الذين قد
يتعر�ضون له .فمن �ش�أن درا�سة هذه الأمرا�ض
املعقدة متكني العلماء من تطوير عالج يقل�ص
احلافز احليوي الذي يدفع املر�ضى �إلى هذا
التفكري ال�سلبي.

ت�شفري الأموال والأ�سواق والثقة

لتدفقات الأموال العاملية �أهمية خا�صة يف الدول النامية حيث ير�سل
العاملون يف �إحدى الدول الأموال �إلى بالدهم يف �صورة حواالت .وتعد
احلواالت من �أهم م�صادر الدخل يف قارة �أفريقيا� :إذ ير�سل العاملون
املقيمون يف اخلارج حوايل  40مليار دوالر لعائالتهم يف �أفريقيا .ويف
بع�ض البالد مثل «لي�سوتو» ،متثل احلواالت ثلث �إجمايل الناجت القومي.
ولكن ي�شوب نظام حتويل الأموال التقليدي بع�ض الق�صور� :إذ ترتاوح ر�سوم
حتويل الأموال �إلى �أفريقيا حوايل  12يف املائة من قيمة احلوالة ،ما يحرم
املجتمعات الفقرية من مليارات الدوالرات كل عام .وهناك م�شكالت
�أخرى مرتبطة ببعد امل�سافة� :إذ ُي�ضطر بع�ض مت�سلمي احلواالت �إلى
ال�سفر للو�صول �إلى البنوك ،عالوة على متاعب ال�سفر واحتماالت التعر�ض
لل�سرقة يف رحلة العودة وهم يحملون الأموال .من هذا املنطلق� ،أ�صبح
حتويل الأموال عرب الهاتف اجلوال �أكرث �أمان ًا ،و�سهولة ،وتكلفة من حتويلها
عن طريق امل�صارف .وحتاول �شركات االت�صاالت جعل نظم حتويل الأموال
عرب الهاتف اجلوال مثل «�سكوير» ،و«�سرتايب» ،و«�أبل بيه» حت�صل ر�سوم ًا
�أقل من البنوك .ف�أكرث من ن�صف الأموال املحولة �إلى غرب �أفريقيا ميكن
ا�ستالمها من خالل حتويالت الهاتف .ورغم تركيز معظم نظم حتويل
الأموال عرب اجلوال على الأ�سواق املحلية ،ت�سعى بع�ض ال�شركات مثل

«زين زاب» ومقرها الكويت �إلى رفع كفاءة خدمات حتويل الأموال لت�صبح
�أكرث من جمرد عمليات حتويل تقليدية .ومن املنتظر �أن تلحق «�إم بيزا»
بـ «زين» حيث �أعلنت عام  2014عن �شراكة لإطالق نظام جديد لتحويل
الأموال مل�ستخدمي اجلوال يف «كينيا» و«تنزانيا» :بحيث تتمكن العائالت
من احل�صول على الأموال يف بيوتها ،مقابل ر�سوم ال تزيد على � 40سنت ًا
لكل عملية ،بينما تزيد تكلفة ر�سوم حتويل الأموال من �أمريكا �إلى كينيا
بالطرق التقليدية على  %8من �إجمايل املبلغ املحول.

االقت�صاد الت�شاركي :ت�شفري الثقة
حني نتحدث عن ت�شفري الثقة يجب �أن نذكر «�إي بيه» التي قدمت �أول اخرتاق من نوعه .انطلقت
«�إي بيه» عام  ،1995بعد بزوغ التجارة عرب الإنرتنت بفرتة ق�صرية .ومنذ ذلك احلني �صارت
�سوق ًا مقره الإنرتنت وقوامه الثقة .بوا�سطة «�إيه بيه» ينخرط البائعون وامل�شرتون يف جتارة
مبا�شرة ،فيتبادلون الأموال والب�ضائع بني بع�ضهم بع�ض ًا .وحتقق «�إي بيه» �أرباحها بتح�صيل
عمولة على كل معاملة جتارية تتم بعد ت�أكد البائع وامل�شرتي من احل�صول على النتيجة املرجوة.
يقول «بيار �أوميدار» م�ؤ�س�س «�إي بيه»« :لقد تعلم �شركاء و�أع�ضاء «�إي بيه» �أن يثقوا بالغرباء ثقة
تامة� ،إذ يقوم العمل على م�ساعدة �شخ�ص على التعامل مع �آخر بعد �أن يثق كل منهما بالآخر».
ويعد بناء الثقة على الإنرتنت وليد عمليات ريا�ضية ومتالزمات منطقية .فرغم بعد امل�سافة بني
املتعاملني ،فالثقة بينهما لي�ست عمياء� ،إذ يعتمد الطرفان على ال�سمعة احل�سنة ،وعلى تقييم
�أ�صحاب ال�شركات لنظام التعامل فيما بينهما.
ويعد االقت�صاد الت�شاركي ثاين قفزة يف جمال
ت�شفري الأ�سواق والثقة ،ومن �ش�أنه بناء �سوق
ب�أقل الإمكانات وخلق جيل من رواد امل�شروعات
املبتدئني بغ�ض النظر عن خرباتهم �أو م�ؤهالتهم.
ويعتمد االقت�صاد الت�شاركي على مزيج من النظم
مثل تطبيقات الهواتف املحمولة ،والدرا�سات
ال�سلوكية لت�شييد �أ�سواق مبا�شرة بني طرفني
متناظرين من دون �أن يعرف �أحدهما الآخر� .إذ
ت�ستغل هذه الأ�سواق الأ�صول قليلة اال�ستخدام مثل
العقارات اخلالية� ،أو املقاعد اخلالية يف و�سائل

النقل ،جهود مقدمي الدرو�س اخل�صو�صية �أو
املرتجمني ،وتربط مقدمي اخلدمات مبن يبحثون
عنها .فمث ًال �أُن�شئت �شركة «�إير بي �إن بي» يف عام
 :2007حيث كان «برايان ت�ش�سكي» و�صديقه «جو»
عاطلني يعي�شان يف «�سان فران�سي�سكو» ،ويبحثان
عن طريقة يدفعان بها �إيجار منزلهما .وكانت
كل غرف املدينة الفندقية حمجوزة مل�ؤمتر ،ما
دفعهما ال�ستخدام مراتبهما الهوائية وا�ستغالل
مهارتهما يف �إعداد طعام الإفطار لت�أ�سي�س
غرف زهيدة الثمن (نوم و�إفطار) .وقام كل من

«ت�ش�سكي» و�صديقه بت�سويق منتجهما اجلديد
حتت ا�سم «�سرير هوائي و�إفطار» ،ما �أعانهما
على دفع �إيجار م�سكنهما و�إطالق �شركة «�إير بي
�إن بي» :وهو �سوق يربط بني �أ�صحاب امل�ساحات
ال�سكنية غري امل�ستغلة مبن يبحث عن م�سكن
معقول التكلفة .وكانت النتيجة �أن �أ�صبحت «�إير
بي �إن بي» من �أكرب �سال�سل الفنادق يف العامل
رغم �أنها ال متتلك غرفة فندقية واحدة ،وذلك
من خالل � 800,000شريك ينت�شرون يف 34,000
مدينة حول العامل.
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ال�شيفرة امل�سلحة
يف �ضوء ما قد ت�سببه انتهاكات العامل االفرتا�ضي من دمار ،تقوم معظم البالد بتطوير ا�سرتاتيجيات دفاعية يف هذا العامل .فقد بد�أت
ال�صني يف تطوير �آليات الدفاع االفرتا�ضي اخلا�صة بها منذ عام  .1990يف بادئ الأمر� ،أجرت جتارب ت�شوي�ش على االت�صاالت .ومع بداية
الألفية الثالثة ،اتبعت ا�سرتاتيجية جت�س�س افرتا�ضي ممنهجة .كما �أتاحت االعتداءات على املواقع الر�سمية يف تايوان وكوريا اجلنوبية
لل�صني فر�ص ًا لتطوير ا�سرتاتيجيات جت�س�س �أكرث تعقيد ًا .ففي عام  ،2002قيل �إن «الداالي الما» وقع �ضحية لفريو�س «تروجان هور�س»
ال�صيني ،الذي ينقل البيانات من نظام كمبيوتر يهاجمه الفريو�س� ،إلى نظام �آخر يحدده ُمطلق الفريو�س.

ال�شيفرة امل�سلحة �صناعة م�ستقبلية

يرى «كري�س برونك» �أ�ستاذ نظم املعلومات
�أن الأمن يف العامل االفرتا�ضي بات �صناعة
�سريعة النمو يف عامل اليوم ،ويقول:
«لن �أفاج أ� �إن ت�ضاعفت �إجراءات الأمن
واحلماية يف العامل االفرتا�ضي خالل العقد
القادم» فال�شركات الكربى التي ت�ستثمر يف
�أبحاث تطوير املنتجات واخلدمات ،التي
تتوجه �إلى الأ�سواق العاملية ،تبذل جهود ًا
خارقة حلماية �أ�سرارها وبياناتها .وي�ضيف
«برونك»« :مل تعد �إدارة مراكز البيانات،

كم لغة تتحدث؟

تعد الرتجمة الآلية �أ�سرع من الرتجمة التقليدية؛ ولكن مل ترق تلك الرتجمة �إلى م�ستوى
الكفاءة ،والدقة العملية التي تتميز بها الرتجمة الب�شرية .فامل�شكلة تتخطي كونها م�س�ألة
بيانات وحو�سبة .ويرى املرتجمون املحرتفون واملتميزون الذين ينبذون الرتجمة الآلية،
�أن اللهجات املحلية ،والت�صريف ،وفروق املعنى �أكرث تعقيد ًا من �أن تفيها الرتجمة الآلية
حقها� ،أو ُت ِل َّم مبعانيها .ولكن هناك من يرى �أن الرتجمة الآلية زادت على مليار عملية
يف اليوم ،يقوم بها �أكرث من  200مليون �شخ�ص .وهم يرون �أن الرتجمة الآلية �ستزيد
من ت�سارع وترية العوملة .فبينما �أ�سهم ا�ستخدام اللغة الإجنليزية كلغة توا�صل يف عامل
الأعمال يف دفع العوملة قدم ًا ،حتى بلغ املتحدثني بالإجنليزية كلغة ثانية �ضعف عدد
متحدثيها كلغة �أولى .ومن املتوقع �أن تفتح املوجة اجلديدة من العوملة �آفاق التوا�صل
ب�شكل �أكرب ب�إلغاء احلاجة �إلى لغة توا�صل م َو َّحدة .فحني يتحدث الناطقون باللغة
الكورية �إلى الناطقني بلغة املاندارين ال�صينية يف �أحد امل�ؤمترات يف الربازيل ،ف�سوف
ي�ستخدمون اللغة الإجنليزية كو�سيط .مبعنى �أنهم �سيتحدثون بلغتهم الأم ،بينما يفهم
املتلقون فحوى احلديث بلغتهم الأم �أي�ض ًا .ولهذا �ستفتح الرتجمة الآلية �أ�سوا ًقا كانت
مغلقة بفعل حواجز اللغة .تخيل «�أندون�سيا» مث ًال ،حيث يعي�ش الكثري من الناطقني
بالإجنليزية ،واملاندارين ،والفرن�سية يف «جاكرتا» و«بايل» ،بينما يقطن قليلون يف باقي
اجلزر التي يبلغ عددها �ستة �آالف جزيرة .ف�إن مل تكن ممن يتقنون لغة «جاوا»� ،أو
غريها من مئات اللغات التي يتحدثها �أهل اجلزر الأندوني�سية ،ف�سوف تتحدث �إحدى
اللغات الو�سيطة التي يعرفها اجلميع خارج العا�صمة «جاكارتا».
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�أو الربيد الإلكرتوين� ،أو �إدارة خدمات
العمالء حتتاج �إلى املزيد من العاملني بقدر
ما حتتاج �إلى نظم معلومات م�شفرة و�آمنة».
ومن ثم ،ف�إن خرباء �أمن البيانات �سي�شلكون
ع�صب تطور نظم �صناعة املعلومات التي
تدير ال�صناعات واخلدمات احلقيقية
على �أر�ض الواقع .مبعنى �آخر :لن يعرف
امل�ستقبل �صناعات جديدة تعمل مبعزل عن
العامل االفرتا�ضي.

تغذية ت�سعة مليارات �إن�سان
من �ش�أن البيانات ال�ضخمة �أن جتمع اللغات الأوردية ،واليونانية،
وال�سواحيلية يف �سياق واحد ي�ؤدي �إلى حت�سني �أحوال العامل .ومما
يثري الإعجاب حق ًا ،الدور الذي �ستلعبه البيانات ال�ضخمة يف التغلب
على اجلوع الذي يعاين منه كثري من بلدان العامل .فقد �أ�صدر
«برنامج الغذاء العاملي» تقرير ًا يفيد ب�أنه من بني كل ت�سعة �أ�شخا�ص
مما يكفيه من الطعام .وكلما
من �سكان الأر�ض ،يوجد واحد ال ميلك َّ
زاد عدد �سكان الأر�ض – والذي �سي�صل �إلى  9مليارات خالل ثالثة
عقود – زاد �إنتاج الطعام بن�سبة  ،%70و�إال زاد عدد اجلائعني .ولي�س
هذا �أمر ًا �سه ًال ونحن نعاين من :ارتفاع درجات احلرارة وندرة مياه
ال�شرب النقية ،واحلاجة �إلى مياه نظيفة للزراعة.
وهنا يعلق العامل �أم ًال كبري ًا يف توفري الطعام با�ستخدام البيانات يف
تطوير تقنيات الزراعة .فقد بد�أت بعد احلرب العاملية الثانية تقنيات
ما �سمي بالثورة اخل�ضراء وما �صاحبها من ممار�سات حديثة يف
جمال تهجني البذور ،والري ،واملبيدات ،والأ�سمدة؛ ف�صار املزارعون
يبا�شرون �أعمالهم الزراعية رغم تقلبات الطق�س و�أحوال املناخ،
وتغري طبيعة الرتبة ،حتى بد�أت الزراعة وك�أنها ورثت �أ�ساليب و�أدوات
وذكاءات ال�صناعة.

�أوكرانيا و تطبيق “وات�ساب”

ظلت �أوكرانيا لفرتات طويلة م�شتتة بني �صراعني� :سيا�سي وجغرايف ،و�شرقي وغربي ،و�أوربي و�آ�سيوي .الأوكرانيون يف غرب
البالد مييلون �إلى �أوروبا ،بينما مييل �سكانها ال�شرقيون نحو مو�سكو .ومن الطريف �أن نعرف �أن كلمة «�أوكرانيا» تعني« :الأرا�ضي
احلدودية» �أو الأرا�ضي الفا�صلة بني منطقتني.
ففي عام  ،2014وبعد اندالع االحتجاجات
يف �أوكرانيا ،باع «يان كوم» الأمريكي من
�أ�صل �أوكراين �شركته «وات�ساب» �إلى �شركة
«في�سبوك» مقابل  19مليار دوالر ،وهو مبلغ
يكفي ل�سداد ديون بلده الأم وكل ما ا�ستوردته
من غاز وبرتول .تظهر هذه الواقعة �أن
�أزمات �أوكرانيا ال�سيا�سية واالقت�صادية
ميكن حلها مبا ال يزيد على القيمة ال�سوقية
لتطبيق حمادثة على الهاتف املحمول .كما
يعطي انطباع ًا جلي ًا عن تكاليف �إهدار
الطاقات الإن�سانية اخلالقة التي ترحل
من الدول الفقرية �إلى الدول الغنية ،ومن
الدول املت�أخرة �إلى الدول الذكية .ولد
«كوم» الذي يبدو ا�سمه وك�أنه خلق للإبداع

على الإنرتنت ،يف �إحدى قرى «�أوكرانيا»،
وهاجر يف مقتبل العمر ودخل �أمريكا
كالجىء �سيا�سي ،حيث �أكمل تعليمه وبد�أ
م�شروعه الكبري .ولو مت متكينه وتعليمه
وا�ستغالل ذكائه العلمي وال�شخ�صي ،ملا
ا�ضطر �إلى الهرب من بوتقة ال�صراع،
�إلى �آفاق امل�ستقبل ،وال�ستغل نبوغه وذكا�ؤه
التقني يف �إنقاذ بالده من معاناتها ومتزقها
على احلد الفا�صل بني ال�شرق والغرب.
ينطبق هذا �أي�ض ًا على «ماك�س ليفكن»
ال�شريك امل�ؤ�س�س ل�شركة «بي بال» الذي
هرب من «كييف» �إلى الواليات املتحدة
الأمريكية .فما �أكرث املهند�سني الأوكرانيني
الذين يعملون يف جمال الربجمة وا�ستقطبتهم
ملخصات لكتب عالمية تصدر عن مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم
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�شركات التكنولوجيا يف «وادي ال�سيليكون» ،و«لندن»،
و«برلني»� .إذ يحظى الأوكرانيون ب�شهرة وا�سعة يف هذا
املجال ،ويعتربون من �أخطر و�أ�شهر قرا�صنة الإنرتنت
ومقدمي حلول �أمن املعلومات �أي�ض ًا.
ومن املفارقات هنا� ،أنه يف الوقت الذي كان «مارك
زيكربريغ» و«كوم» يربمان �صفقة بيع «وات�ساب» لـ
«في�سبوك» ،كانت �سيدات �أعمال �أوكرانيات ينظمن
م�ؤمتر ًا يف «كييف» مل�ساعدة ال�شباب على بدء
م�شروعاتهم الذكية وال�صغرية .ولكن مت �إلغاء امل�ؤمتر
ب�سبب عدم اال�ستقرار يف �أوكرانيا ،وانتهت �صفقة
«زيكربريغ» و «كوم» ب�شراء �شركة الأول ل�شركة الثاين،
ومع حتول «كوم» من مربمج مبدع �إلى ملياردير ،كتب
على ح�سابه ال�شخ�صي يف «تويرت»« :تطبيق وات�ساب
للمحادثة�ُ :صنع يف �أمريكا ،بلد الإبداع واحلرية
والتمكني» .فلو متكنت «�أوكرانيا» من تهيئة الظروف
املالئمة ل�صناعات امل�ستقبل ،ال�ستقرت �إبداعات �أبنائها
على ترابها ،وقر�أنا عن انطالق م�شروعات التناف�س
على امل�ستقبل من «كييف» و�ضواحيها ،ولي�س من «وادي
ال�سليكون» .يف �أمريكا واديان عظيمان هما« :وادي
املوت» و «وادي ال�سليكون»؛ الأول ال يذهب �إليه �سوى
ال�سائحني واملغامرين ،والثاين يغزو رواده ومغامروه
ومبتكروه �أنحاء العامل كافة.

ال فرق بني الدول ال�صغرية والكبرية

ا�ستطاعت الدول املنفتحة ثقافي ًا وعلمي ًا واجتماعي ًا
حتقيق الرخاء االقت�صادي ،رغم عدم متتعها باالنفتاح
ال�سيا�سي .ف�صارت دول مثل «�سنغافورة» و «ال�صني»
من �أكرث دول العامل جتديد ًا ،و�أ�سرعها منو ًا اقت�صادي ًا،
ب�سبب منظوماتها الإدارية الهجينة التي جتمع بني
احلداثة والتقليد .فقد �شهدت ال�صني وهي دولة مليارية
منو ًا �ضخم ًا ،وحققت �سنغافورة ناجت ًا قومي ًا �أعلى من
الواليات املتحدة و�سوي�سرا .فعلى الرغم من �أن عدد
�سكان �سنغافورة يقل عن  6ماليني� ،إال �إنها اعتمدت
على الإدارة الهجينة واملزج بني ثقافة االن�ضباط،
والتنوع اللغوي ،والعرقي ،مع ا�ستثمار نظم الإبداع
واالبتكار املرتكزة على قواعد بيانات �ضخمة.
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لكل دولة خ�صو�صيتها وخياراتها

�سيعتمد م�ستقبل االقت�صاد العاملي ب�شكل كبري على ما يحدث يف
ال�صني والهند؛ رغم �أن معظم دول العامل تواجه م�شكالت .بع�ض هذه
الدول يتكيف ب�سرعة ويبتكر حلو ًال ُمده�ش ًة وغري تقليدية ،بينما يظل
بع�ضها الآخر يعاين من عدم ا�ستيعاب املتغريات التي تعرتي االقت�صاد
العاملي.
وتعد �أمريكا الالتينية خليط ًا من هذه وتلك .فهناك دول ت�سري بخطوات
ثابتة نحو م�ستقبل زاهر مثل «ت�شيلي» و«كولومبيا» حيث يقوم عباقرة
التكنولوجيا من ال�شباب ببناء م�ؤ�س�سات عاملية .بينما تعي�ش دول �أخرى
مثل «�إكوادور» و«فنزويلال» يف املا�ضي ب�سبب افتقادها نظمها الإدارية
للحوكمة.
�أما «الربازيل» ،فهي حتاول ا�ستثمار �إمكاناتها وتطوير منوذجها
اخلا�ص بها ،فقد ا�ستطاعت مع مطلع الألفية �أن توجد فر�ص عمل
لنحو  35مليون �شخ�ص ،حتولوا ب�سرعة من الفقر املدقع �إلى الطبقة
الو�سطى .لكنها الربازيل عادت تعاين من جديد مع بزوغ نظم التجارة
اجلديدة التي يحكمها منوذج اقت�صادي معقد يفر�ض تعريفات
ور�سوم ًا م�شددة على الواردات ،عالوة على �سيطرة احلكومة على كل
ن�شاط اقت�صادي ا�ستثماري للأجانب يف الربازيل.
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من الطروحات ال�سابقة نرى �أن التنوع االقت�صادي املتنامي و�سرعة
عجلة التغيري يجربان امل�ستثمرين ورجال الأعمال على العمل مبرونة
متكنهم من التحرك والعمل يف بيئات متغرية وحافلة بالتنوع الثقايف
والعرقي واللغوي .وكل هذا يعني �أن النجاح لن يتحقق �إال ب�صناعات
امل�ستقبل :فالتطوير والتجديد الذي بد�أ مع موجة ت�صنيع الروبوت
«الآيل» الذكي ،وا�ستثمار الهند�سة الوراثية ،وغزو العامل االفرتا�ضي،
وقواعد البيانات ال�ضخمة ،وت�شفري الأ�سواق والثقة ،مثل هذا التجديد
والنمو �سيكون من ن�صيب املدن التي تتمتع بعائد �أعلى على اال�ستثمار،
وكذلك الدول الناه�ضة التي زارها امل�ستثمرون وت�شاركوا مع روادها
وبد�ؤوا اال�ستثمار فيها وعلى ر�أ�سها «�إ�ستونيا».
لقد ع َّلم اقت�صاد الإنرتنت ال�شباب الذين ا�ستخدموا التكنولوجيا منذ
طفولتهم كيف ي�ؤ�س�سون �شركات كربى بتكاليف ال تكاد تذكر .و�سينطبق
هذا �أي�ض ًا على �صناعات امل�ستقبل؛ حيث يحقق ال�شباب املبدعون
اخرتاقات عظيم ًة من خالل تطبيقات تبدو يف ظاهرها ب�سيطة ،لكنها
ٍ
ت�ستجيب بب�ساطة ل�شروط ولغة وابتكارات امل�ستقبل.
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