كل ما يمكن أن يقال عن

الثــــــورة
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تعيد

املنصات الرقمية صياغة العالقات فيما
بين العمالء والعمال وأصحاب األعمال يف
ظل تغلغل نطاق رقائق السيليكون إىل كل
ما نفعله — بداية من ش راء مواد البقالة عبر اإلنترنت وحتى
البحث عن شريك على أحد مواقع املواعدة .مع تطور قدرة
احلوسبة تطورا مذهال وتزايد مشاركة الناس حول العامل يف
االقتصاد الرقمي ،ينبغي لنا أن نفكر مليا ً يف كيفية وضع
سياسات تتيح لنا االستغالل الكامل لفوائد الثورة الرقمية
ويف الوقت نفسه احلد من إلغاء الوظائف.
يعزى التحول الرقمي إىل ما يطلق عليه االقتصاديون
الذين يدرسون التقدم العلمي والتغير التقني التكنولوجيا ذات
األغ راض العامة — أي التكنولوجيا التي لديها القدرة على
التحول باستم رار ،والتفرع تدريجيا ،وتعزيز اإلنتاجية عبر كل
القطاعات والصناعات .ومثل هذه التحوالت نادرة احلدوث؛
فثالثة فقط من اإلجنازات التكنولوجية السابقة اكتسبت
هذه امليزة ،وهي احملرك البخاري ،واملولد الكهربائي ،وآلة
الطباعة .وهذه التغي رات تؤدي إىل فوائد هائلة على األجل
ص مم أساسا لضخ املياه
البعيد .فاحملرك البخاري ،الذي ُ
خارج املناجم ،نتجت عنه خطوط السكك احلديدية والصناعة
من خالل تطبيق القوى امليكانيكية .وازدادت فائدته عندما
تمكن املزارعون والتجار من نقل بضائعهم من املناطق
الداخلية إىل السواحل ،فيما يعد تسهيال للتجارة.

نتب َّناها — لكن نتكيَّف معها أيض ًا

الثورات التكنولوجية ذات األغراض العامة ،حسب طبيعتها،
تتسم أيضا بأنها ُم ْربكة للغاية .ففي أوائل القرن التاسع عشر
أعلنت جماعات عماليةُ ،عرِفت باللوديين ،عن مقاومتها
لآلالت وحماولة تدميرها ألنها تسببت يف التخلي عن
مهاراتها يف صناعة النسيج ،رغم أن هذه اآلالت كانت
إيذانا بظهور مهارات ووظائف جديدة .ويحدث هذا االرتباك
حتديداً بسبب أن التكنولوجيا اجلديدة تتسم باملرونة الشديدة
وبناء على ذلك ،فإن الكثير من الفوائد يأتي
وسعة االنتشار.
ً
ليس ببساطة من تبني التكنولوجيا ،بل من التكيف مع
التكنولوجيا .لقد مكن ظهور املولد الكهربائي من توصيل
الكهرباء يف وقت ومكان احلاجة إليها تماماً ،فرفع من
كفاءة الصناعات التحويلية بدرجة كبيرة ،ومهد الطريق
خلطوط اإلنتاج احلديثة .ويف السياق نفسه ،جند أن شركة
«أوبر» ( )Uberهي شركة للتاكسي تستخدم التكنولوجيا
الرقمية لتقديم خدمة أفضل.
امل ْربكة أنه ال بد
التكنولوجيا
يف
ومن العناصر املهمة
ُ
يف البداية تبنيها على نطاق واسع قبل أن يتكيف معها
اجملتمع .لقد اعتمد توصيل الكهرباء على املولدات .والثورة
التكنولوجية املعاصرة تعتمد على جهاز الكمبيوتر،
وهو العمود الفقري التقني لإلنترنت ،وحمركات البحث،
واملنصات الرقمية .وبسبب الفواصل الزمنية املتعلقة
بالتكيف مع العمليات اجلديدة ،مثل إحالل النشر اإللكتروين
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حمل الطباعة التقليدية ،يستغرق األمر وقتا قبل أن تتسارع
وتيرة نمو الناجت .ويف املراحل املبكرة من هذه الثورات ،تم
تكريس الكثير من املوارد لصالح االبتكار وإعادة التنظيم،
وهما ما مل تتحقق فوائدهما إال بعد مضي وقت طويل.
وعلى سبيل املثال ،على الرغم من أن جيمس وات
قام بتسويق حمرك ذي كفاءة نسبية يف عام  ،1774فقد
استغرق األمر حتى عام  1812لتظهر أول قاطرة بخارية
ناجحة جتارياً .ومل يحدث إال حتى ثالثينات القرن أن
تسارع بوضوح معدل نمو نصيب الفرد من الناجت يف
بريطانيا .فال عجب إذا أن الثورة الرقمية مل تظهر آثارها
بعد يف اإلحصائيات اخلاصة باإلنتاجية — وعلى كل
حال ،مل تظهر أجهزة الكمبيوتر الشخصية إال منذ نحو
أربعين عاما فقط.
غير أن ما ال تخطئه العين — أن الثورة الرقمية ماضية
يف طريقها على نحو جيد .فباإلضافة إىل حتويل الوظائف
واملهارات ،فهي تتوىل كذلك إصالح جماالت مثل جتارة
التجزئة والنشر وربما — يف املستقبل غير البعيد جدا — النقل
بالشاحنات واخلدمات املصرفية .ويف اململكة املتحدة ،تمثل
املعامالت على شبكة اإلنترنت بالفعل نحو ُخمس مبيعات
التجزئة ،باستثناء البنزين ،صعودا من واحد على عشرين يف
عام  .2008وتطبق مواقع التجارة اإللكترونية مهارات البيانات
اخلاصة بها على التمويل .فعمالق التجارة اإللكترونية الصيني
«علي بابا» ( )Alibabaيمتلك بنكا بالفعل ويستخدم معرفته
بعمالئه لتقديم قروض حمدودة النطاق للمستهلكين الصينيين.
ويمضي موقع التجارة اإللكترونية األمريكي «أمازون دوت
كوم» ( (Amazon.comعلى النهج نفسه.
ويف الوقت نفسه ،تفرض العمالت اإللكترونية اجملهولة،
مثل البيتكوين ،حتديات أمام جهود مكافحة غسل األموال
وغيره من األنشطة غير املشروعة .لكن ما يجعل هذه العمالت
جاذبة يجعلها أيضا حمتملة اخلطورة .فالعمالت اإللكترونية
يمكن استخدامها للتجارة يف أشياء غير قانونية؛ من خمدرات
وألعاب نارية وأدوات قرصنة وكيماويات سامة .وعلى
اجلانب اآلخر ،فإن التكنولوجيا الكامنة وراء هذه العمالت
«تقنية بلوك تشين» ( )blockchainيحتمل أن حتدث ثورة
يف التمويل بجعل املعامالت أكثر سرعة وأمانا ،يف حين أن
توفر معلومات أفضل عن العمالء احملتملين من شأنه حتسين
تسعير القروض من خالل تقييم أفضل الحتماالت السداد.
وحتتاج األطر التنظيمية إىل ضمان النزاهة املالية وحماية
املستهلكين مع مواصلة دعمها للكفاءة واالبتكار.
ويف املرحلة املقبلة ،قد نرى حتى مزيدا من االرتباك
ينتج عن االنفراجات التي تتحقق يف جمال احلوسبة
الكمية ،التي قد تيسر العمليات احلسابية التي تفوق
إمكانيات أجهزة الكمبيوتر التقليدية .وبينما يمكن ألجهزة
الكمبيوتر هذه أن تفتح اجملال أمام منتجات جديدة،
فإنها قد تبطل حتى بعض إجنازات التكنولوجيا اجلديدة.
فبإمكانها على سبيل املثال أن جتعل املعايير احلالية يف
جمال التشفير عتيقة ،مما يحتمل أن يؤثر على االتصاالت

النقود حتولت

واخلصوصية على املستوى العاملي .وهذا جمرد جانب
واحد من التهديدات احمليطة باألمن اإللكتروين (السيبراين)،
وهي قضية حتتل أهمية متزايدة؛ نظرا ألن كل اخلدمات
العامة واملعلومات اخلاصة الضرورية متاحة اآلن على
شبكة اإلنترنت.

وتيرة متسارعة
ستؤدي الرقمنة أيضا إىل حتويل وظائف الناس .فوظائف
ما يربو على ثلث قوة العمل األمريكية ،أو حوايل  50مليون
إنسان ،يمكن أن تتحول بحلول عام  ،2020وذلك وفقا لتقرير
نشره معهد ماكينزي العاملي يف العام املاضي .وتشير
تقديرات الدراسة أيضا إىل أن نصف جميع األنشطة املدفوعة
األجر تقريبا يمكن حتويلها لنظام التشغيل اآليل باستخدام
الروبوتات وتكنولوجيات التعلم اآليل واالصطناعي .فأجهزة
الكمبيوتر على سبيل املثال ال تتعلم قيادة سيارات التاكسي
فحسب ،بل تتعلم أيضا التحقق من مؤشرات مرض السرطان،
وهي مهمة يؤديها حاليا أخصائيو أشعة يحصلون على أجور
مرتفعة نسبياً .ومع تباين وجهات النظر يف هذا الشأن ،فمن
الواضح أن احتماالت فقدان الوظائف وحتوالتها ستتزايد عبر
كل القطاعات ومستويات الرواتب ،بما يف ذلك جمموعات
الوظائف التي كانت تعتبر سابقا يف أمان من إمكانية
حتولها إىل نظام التشغيل اآليل.
ومثلما تؤكد دراسة معهد ماكينزي ،فبعد بداية بطيئة،
فإن وتيرة التحول ال تزال مستمرة يف التسارع .لقد كان
انتشار الهواتف الذكية شيئاً ال يمكن للشخص العادي تخيله
يف بداية القرن الواحد والعشرين .أما اآلن ،فإن ما يزيد على
 4مليارات شخص بإمكانهم احلصول على أجهزة حممولة
تتمتع بقدرات حاسوبية أكبر من تلك التي استخدمتها هيئة
الطيران والفضاء الوطنية األمريكية (ناسا) إلرسال شخصين
إىل القمر .ومع ذلك ال تستخدم هذه األجهزة الفائقة القدرات
إال كهواتف متواضعة ،معطل ًة بذلك موارد حوسبة هائلة.
وهناك أمر واحد مؤكد :ال سبيل للعودة للخلف اآلن.
فالتكنولوجيا الرقمية ستشهد املزيد من االنتشار ،ومن
املرجح أن تفشل كل جهود جتاهلها أو تقييدها بالتشريعات.
والسؤال املطروح ،كما يقول ماكس تيغمارك ،األستاذ بمعهد
ماساشوستس للتكنولوجيا يف مقابلة أجريت مؤخرا مع
صحيفة واشنطن بوست« ،ليس ما إذا كنت «مع» أو «ضد»
الذكاء االصطناعي — فهذا يشبه سؤال أسالفنا عما إذا كانوا
مع أو ضد النار» .لكن االرتباك االقتصادي وعدم اليقين
يمكن أن يذكيا التوتر االجتماعي بشأن املستقبل ،يف ظل
عواقب سياسية .واخملاوف احلالية من حتول الوظائف إىل
التشغيل اآليل توازي بواعث قلق جون ماينارد كينز يف
عام  1930بشأن البطالة التكنولوجية املتزايدة .إننا نعلم،
بالطبع ،أن البشرية يف نهاية األمر تكيفت مع استخدام طاقة
البخار والكهرباء ،واالحتماالت هي أننا سنفعل ذلك مرة
أخرى مع الثورة الرقمية.

واإلجابة على هذا السؤال ال تكمن يف اإلنكار إنما يف
وضع سياسات ذكية تعظم من فوائد التكنولوجيا اجلديدة
ويف الوقت نفسه تقلل من االرتباكات احلتمية قصيرة
األجل .ومفتاح ذلك هو التركيز على السياسات التي تستجيب
للتغيرات التنظيمية التي تقودها الثورة الرقمية .لقد استفاد
التحول إىل التشغيل الكهربائي يف الصناعة األمريكية يف
بدايات القرن العشرين من نظام تعليمي يتسم باملرونة
مرن وفر للملتحقين بقوة العمل املهارات الالزمة للتحول
من العمل يف جمال الزراعة ،ووفر كذلك الفرص التدريبية
للعمالة القائمة الكتساب مهارات جديدة .وبالطريقة نفسها،
ينبغي للتعليم والتدريب أن يوفرا لعمال اليوم ما يلزم
لالزدهار يف اقتصاد جديد حلت فيه مهارات جديدة مثل
هندسة املواقع اإللكترونية وحماية األمن اإللكتروين حمل
املهام املعرفية املتكررة — من قيادة الشاحنات إىل حتليل
صور األشعة الطبية .وعلى نحو أكثر عمومية ،يحتمل أن
تؤكد وظائف املستقبل على التعاطف اإلنساين واألصالة:
فاملهن األقل احتماال لالندثار تشمل وظائف مدرسي دور
احلضانة ورجال الدين والفنانين.
إن أحد الفروق الواضحة بين الثورة الرقمية وثورتي
الطاقة البخارية والطاقة الكهربائية هو سرعة انتشار
التكنولوجيا بين خمتلف البلدان .فبينما حلقت أملانيا

التكنولوجيا الرقمية ستشهد املزيد من
االنتشار ،ومن املرجح أن تفشل كل جهود
جتاهلها أو تقييدها بالتشريعات.
واململكة املتحدة بنهضة الكهرباء األمريكية بسرعة نسبيا،
فإن وتيرة االنتشار على مستوى العامل كانت بطيئة نسبيا.
ففي عام  ،1920كانت الواليات املتحدة ال تزال تنتج
نصف كهرباء العامل .ويف املقابل ،جند أن قوة دفع الثورة
الرقمية — أجهزة الكمبيوتر ،واإلنترنت ،والذكاء االصطناعي
التي تدعمها الطاقة الكهربائية والبيانات الضخمة — متاحة
على نطاق واسع .ويف واقع األمر ،من األمور الالفتة أن
البلدان األقل تقدما تقود التكنولوجيا يف جماالت عديدة ،مثل
املدفوعات عن طريق الهاتف احملمول (كينيا) ،والتسجيل
الرقمي لألراضي (الهند) ،والتجارة اإللكترونية (الصين).
لقد يسرت هذه البلدان سرعة تبني إجنازات التكنولوجيا
اجلديدة ألنها ،على عكس العديد من االقتصادات املتقدمة،
مل تتعثر يف البنية التحتية القائمة من قبل أو التي عفا عليها
الزمن .وهذا يعني توافر فرص هائلة للتجربة واخلطأ إليجاد
سياسات أفضل ،لكنه يعني أيضا خماطر الدخول يف سباق
تنافسي نحو القاع عبر البلدان.
وعلى الرغم من أن الثورة الرقمية تتسم بطابع عاملي ،فإن
وتيرة التكيف وردود الفعل على مستوى السياسات ستكون —
صوابا ً أو خطأً — حملية أو إقليمية إىل حد كبير ،مما يرجع
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حتى مع فقدان الوظائف على املدى القصير ،فإن إعادة تنظيم
االقتصاد حول التكنولوجيا الثورية يولد فوائد ضخمة على
املدى الطويل.
الختالف الهياكل االقتصادية والتفضيالت االجتماعية.
وستؤثر هذه الثورة بوضوح يف االقتصادات التي تمثل مراكز
مالية ،مثل سنغافورة ومنطقة هونغ كونغ اإلدارية اخلاصة،
على نحو خمتلف عن البلدان املتخصصة يف إنتاج النفط مثل
الكويت وقطر واململكة العربية السعودية .وباملثل ،من املمكن
أن تعكس االستجابة لتكنولوجيا اإلنتاج اآليل وجهات النظر
اجملتمعية اخملتلفة بشأن حماية العاملين .وحيثما تتباين
التفضيالت ،فمن املرجح أن يتضمن التعاون الدويل تبادل
اخلبرات حول السياسات األمثل .وتسري االعتبارات نفسها
على استجابة السياسات لتزايد عدم املساواة الذي يحتمل أن
يواصل اقترانه باالكتشاف التدريجي ألفضل الطرق لتنظيم
الشركات حول التكنولوجيا اجلديدة .فعدم املساواة يتزايد
مع اتساع الفجوة يف الكفاءة والقيمة السوقية بين الشركات
ذات نماذج األعمال اجلديدة وتلك التي مل تتم إعادة تنظيمها.
وال يمكن سد هذه الفجوات إال عند استبدال العمليات القديمة
على نطاق واسع.
وستبرز احلاجة أيضا إىل تكيف التعليم وسياسة
املنافسة .فاملدارس واجلامعات ينبغي أن تمد األجيال
القادمة باملهارات التي حتتاجها للعمل يف االقتصاد
الصاعد .غير أن اجملتمعات بدورها ستحتاج تسليط الضوء
على أهمية إعادة تدريب العمالة التي انخفضت مهاراتها.
وباملثل ،فإن إعادة تنظيم اإلنتاج تفرض ضغوطا جديدة
على سياسة املنافسة لضمان أن التقنيات اجلديدة ال تصبح
حكرا على بضع شركات كان لها السبق يف ضربة حظ
يحصل فيها الفائز على كل شيء .ويف إشارة إىل أن هذا هو
ما يحدث بالفعل ،أعلنت منظمة أوكسفام الدولية مؤخرا أن
ثمانية أفراد يملكون أصوال أكثر مما يملكه أفقر  3.6مليارات
شخص جمتمعين.
لقد تطلبت احتكارات خطوط السكك احلديدية يف القرن
التاسع عشر قوانين ملكافحة االحتكارات .لكن سياسة
املنافسة تزداد صعوبة حين تكون احتماالت ظهور
املتنافسين يف املستقبل من الشركات الكبرى القائمة
أقل من احتماالت ظهور الشركات الصغيرة ذات املناهج
االبتكارية والقادرة على حتقيق النمو السريع .فكيف نضمن
أن االبتكارات القادمة مثل غوغل أو فيسبوك لن تبتلعها
مؤسسات راسخة مستقرة؟

سباق نحو القاع
جتنب
ٍ

بالنظر إىل النطاق العاملي للتكنولوجيا الرقمية ،واحتماالت
الدخول يف سباق نحو القاع ،تبرز احلاجة إىل التعاون على
مستوى السياسات أشبه بالتعاون بين األسواق املالية
العاملية واملالحة البحرية واجلوية .ففي اجملال الرقمي،
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يمكن لهذا التعاون أن يشمل تنظيم معاجلة البيانات
الشخصية ،التي يتعذر متابعتها بطريقة كل بلد على حدة ،يف
ظل الطابع الدويل لإلنترنت ،وكذلك األصول غير امللموسة،
التي قد يؤدي عدم الوضوح نوعا ما يف طبيعتها وموقعها
إىل تعقيد فرض الضرائب على الشركات الرقمية .وبالنسبة
ألنظمة الرقابة املالية املوجهة نحو مراقبة املعامالت بين
املؤسسات املالية فسوف جتد صعوبة يف التعامل مع نمو
املدفوعات بين النظراء ،بما يف ذلك حين يتعرض األمر ملنع
تمويل اجلريمة.
وتنطوي أهمية التعاون أيضا على دور للمنظمات الدولية
العاملية مثل البنك الدويل وصندوق النقد الدويل .فهذه
املؤسسات ،يف ظل اتساع عضويتها ،بمقدورها أن توفر منبرا
ملعاجلة التحديات التي تفرضها الثورة الرقمية ،وتقترح حلوال
فعالة على مستوى السياسات ،وتضع املبادئ اإلرشادية
للسياسات .ولتحقيق النجاح سوف يتعين على صناع
السياسات توخي املرونة يف االستجابة للظروف املتغيرة،
ودمج اخلبرات املتاحة من خمتلف البلدان والقضايا ،وصياغة
املشورة بفاعلية وفقا الحتياجات كل بلد على حدة.
وينبغي قبول الثورة الرقمية وتطويرها بدال من جتاهلها
وقمعها .فتاريخ التكنولوجيا ذات األغراض العامة السابقة
يوضح أنه حتى مع فقدان الوظائف على املدى القصير،
فإن إعادة تنظيم االقتصاد حول التكنولوجيا الثورية
يولد فوائد ضخمة على املدى الطويل .وهذا ال ينفي وجود
دور للسياسات العامة .وعلى العكس من ذلك ،فإن احلاجة
إىل السياسات الرشيدة تتضح على وجه التحديد يف أوقات
التغيرات التكنولوجية الكبيرة .فاملصانع التي أوجدها عصر
الطاقة البخارية فتحت اجملال أمام وضع لوائح تنظيم
ساعات العمل ،وعمالة األحداث ،وأوضاع املصانع.
وباملثل ،فإن «اقتصاد العربة» يتسبب يف إعادة النظر
يف القواعد التنظيمية :على سبيل املثال ،ما الذي يعنيه
أن تعمل حلسابك يف عصر «أوبر»؟ وللحد من االرتباكات
وتعظيم الفوائد ،ينبغي لنا تهيئة السياسات املعنية
بالبيانات الرقمية والضرائب الدولية ،وسياسات العمل
وعدم املساواة ،والتعليم واملنافسة ،بحيث تتكيف مع
احلقائق الناشئة .فمن خالل السياسات اجليدة والرغبة
يف التعاون عبر احلدود بإمكاننا بل ينبغي لنا أن نستغل
هذه التكنولوجيات املثيرة لتحسين مستوى الرفاهية دون
إضعاف طاقة العصر الرقمي وحماسه.
مارتن موآليزن هو مدير إدارة االستراتيجيات والسياسات
واملراجعة يف صندوق النقد الدويل.

