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المبادرة المئو ّية
حول مستقبل العمل
سلســلة األوراق التحليل ّيــة

ّ
والتوســع فــي المســتقبل .وبغيــة فهــم
مرشــحة لالســتمرار
يشــهد عالــم العمــل تغييــرات ُكبــرى
ّ
ّ
منظمــة العمــل الدوليــة
فعــال ،أطلقــت
هــذه التحديــات الجديــدة واالســتجابة لهــا علــى نحــوٍ ّ
«مبــادرة مســتقبل العمــل» واقترحــت «محادثــات الذكــرى المئو ّيــة» لفتــح بــاب النقاش خالل الســنوات
القليلــة ا ّلتــي تســبق االحتفــال بالذكــرى الســنويّة لتأسيســها عــام  )1( :2019العمــل والمجتمــع؛ ()2
العمــل الالئــق للجميــع؛ ( )3تنظيــم العمــل واإلنتــاج؛ و( )4حوكمــة العمــل .وتســعى هــذه الورقــة
ـددة
التحليل ّيــة إلــى تقديــم لمحــة عــن اال ّتجاهــات والقضايــا األساسـيّة فــي مجــاالت مواضيع ّيــة محـ ّ
خاصــة للـ»محادثــات» ،بهــدف إعــام وتســهيل الحــوار والنقاشــات علــى المســتويات
ذات أهميّــة
ّ
الوطن ّيــة ،واإلقليم ّيــة ،والعالميــة.

ترسل التعليقات
واالقتراحات إلى
futureofwork@ilo.org

جيــة
ا
لتغيــر ا ت ا لتكنو لو ّ
ّ
و ا لعمــل فــي ا لمســتقبل :

ا لتكنو لو جيــا لمصلحــة ا لجميــع *
تحلّــل هــذه الورقــة مفاعيــل التغيّــرات التكنولوج ّيــة علــى كميّــة الوظائــف ونوعيّتهــا ،كمــا تناقــش السياســات
العامّــة الضروريّــة لرفــع التحديــات الناشــئة عــن هــذه التغيــرات ،بغيــة تطويــر يــد عاملــة ماهــرة ،ولتفــادي
اســتقطاب الوظائــف ،وضمــان التوزيــع العــادل لمكاســب اإلنتاجيّــة.

العامة
 .1المشهد العام :القضايا األساس ّية واللمحة
ّ
يُع َت َبــر التغييــر التكنولوجــي مــن المحــرّ كات األساس ـيّة للنمــوّ والتنميــة .ففــي التفكيــر االقتصــادي علــى ســبيل
المثــال ،يشــيع افتــراض أن النمــوّ الطويــل األمــد يُمكــن تفســيره إلــى ح ـ ّد كبيــر بالتق ـدّم الف ّنــي .فبالنســبة إلــى
روبــرت ســولو الحائــز علــى جائــزة نوبــل للســام فــي االقتصــاد عــن نظر ّيــة النمــوّ الّتــي وضعهــا ،فــإنّ التقـدّم
الف ّنــي مســؤول عــن نحــو  80فــي المائــة مــن النمــوّ االقتصــادي الّــذي ح ّققتــه فــي الواليــات الم ّتحــدة خــال
النصــف األوّ ل مــن القــرن العشــرين (. )Solow, 1957
و ُتعـ ّد التغ ّيــرات التكنولوج ّيــة أي ً
ضــا عمل ّيــات ديناميك ّيــة تنطــوي علــى( :أ) إلغــاء الوظائــف وإنشــائها فــي الوقــت
نفســه؛ و(ب) تحويــل الوظائــف الموجــودة ،والسـيّما منهــا كيف ّيــة تنظيــم العمــل .ولــكال هاتيــن الناحيتيــن آثارهــا
الحاســمة علــى الع ّمــال ،وأصحــاب العمــل ،وعائالتهــم .فلطالمــا ش ـ ّكل حجــم التغ ّيــرات التكنولوج ّيــة وســرعتها
محـ ّ
ـط بحــث اقتصــادي واجتماعــي ،وعــاد ًة مــا تتبايــن بشــأنها اآلراء مــا بيــن متفائــل ومتشــائم.
وهــا هــي الموجــة األخيــرة مــن التغييــر التكنولوجــي ضمــن إطــار النمــوذج الرقمــي تشـ ّكل مــرّ ًة جديــدة موضــغ
ـام علــى نطــاق واســع .وعلــى الرغــم مــن التوافــق الكبيــر علــى اإلمكان ّيــات اإلنتاج ّيــة الّتــي تعــد بهــا ،شــهدت
اهتمـ ٍ
الســنوات األخيــرة مخــاوف متزايــدة  -ال تختلــف كثيــراً عــن تلــك الّتــي نشــأت فــي الماضــي  -وتتصــل بـ»امكان ّيــة
اســتبدال اليــد العاملــة» لهــذا النــوع مــن التغييــر التكنولوجــي (منظمــة العمــل الدوليــة .)2015 ،ويعتقــد البعــض
أنّ الموجــة الحال ّيــة قــد ســبق أن وصلــت إلــى نقطــة الالعــودة ،ح ّتــى أنّ رقمنــة االقتصــاد (أو المجتمــع) الخالــي
مــن الوظائــف قــد تســتحيل واق ًعــا فــي المســتقبل القريــب .لكــنّ البعــض اآلخــر ال يوافــق علــى ذلــك ،فــي حيــن
يتحلّــى آخــرون بالتفــاؤل ،مشــيرين إلــىّ عمل ّيــة إنشــاء الوظائــف الناشــئة عــن ذلــك أقــوّ ى مــن تقويضهــا .ومنهــم
مــن يُقــرّ أي ً
ضــا بــأنّ االبتــكار التكنولوجــي يعــرّ ض الوظائــف للخطــر ،ولكــن ال مفــرّ منــه .وبحســب هــؤالء فــإنّ
اآلثــار المســتقبليّة للتكنولوجيــا علــى ســوق العمــل ســتعتمد علــى الخيــار االجتماعــي واإلجــراءات السياســاتيّة،
وبالتالــي فــإنّ االقتصــاد الرقمــي الغنــي بالوظائــف يُعتبــر مُمك ًنــا فــي المســتقبل.
تســتعرض هــذه الورقــة التحليليّــة آخــر التحليــات والنقاشــات بشــأن اآلثــار المحتملــة لالبتــكارات الجاريــة
والحديثــة فــي مجــال العمــل فــي المســتقبل .ونظــرً ا لســعة نطــاق هــذا الموضــوع ،وللتباينــات الهائلــة بيــن البلــدان،
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والسـيّما بيــن البلــدان الصناع ّيــة والناميــة ،تر ّكــز هــذه الورقــة علــى اال ّتجاهــات األساسـيّة ،وعلــى القــوى الّتــي
تح ـدّد هــذه اال ّتجاهــات ،والقضايــا األكثــر شــيوعًا علــى المســتوى العالمــي .وبنــا ًء علــى اســتعراض انتقائــي،
ســوف تحــدّد هــذه الورقــة األســئلة األساســيّة الجديــرة بــأن ُتعتمــد ،بــل الواجــب اعتمادهــا كأســاس للتحليــل
والنقــاش السياســاتي المعمّقيــن فــي الســنوات القادمــة.
يشـ ّكل التغييــر التكنولوجــي عمل ّيــة مع ّقــدة وغيــر خط ّيــة ،بــل تطوّ ر ّيــة ،وكثيفــة االعتمــاد علــى المــوارد ،مدفوعــة
ال بالقــوى السياسـيّة فحســب ،بــل بتلــك االجتماع ّيــة والسياسـيّة أيضـاً .إلــى ذلــك ،يمتــاز التغ ّيــر التكنولوجــي بعــدم
التجانــس ،بــل ينطــوي بحســب التعريــف العــام لــه علــى أنــواع شـ ّتى مــن التغييــر واالبتــكار الّتــي تطــال كم ّيــة
المهــام الفرد ّيــة وطبيعتهــا بطــرق مختلفــة .وينعكــس التطــوّ ر التكنولوجــي بإيجــاد المعــارف الجديــدة ،وصنــع
منتــج أصلــي أو مُح ّســن بشــكل ملحــوظ ،أو بتغييــر فــي تقن ّيــة اإلنتــاج ،أو مــكان العمــل ،أو نمــوذج األعمــال
التجار ّيــة ،وباالنتشــار الواســع لهــذه االبتــكارات فــي االقتصــاد.
ويمكــن تقســيم هــذه الورقــة كمــا يلــي :بمــا أنّ التغييــر التكنولوجــي ليــس باألمــر الجديــد ،يســتعيد القســم الثانــي
دور التغييــر االقتصــادي فــي الماضــي وأثــره علــى عالــم العمــل ،والنقاشــات الّتــي رافقتــه ،والّتــي ُتبيّــن أنّ
التوّ قعــات المتشــائمة مــن التكنولوجيــا قلّمــا تح ّققــت.
غيــر أنّ التاريــخ ال يُعيــد نفســه ك ّل مــرّ ة .وهنــا يُطــرح الســؤال :هــل ســتختلف الحــال هــذه المــرّ ة؟ يــدرس
القســم الثالــث ًإذا هــذا الســؤال الحــرج ،مــن خــال النظــر فــي الســمات المم ّيــزة للموجــة الحال ّيــة مــن التغيــرات
التكنولوج ّيــة (الّتــي غالب ـا ً مــا ُتس ـمّى بالثــورة الصناعيــة الرابعــة) ،والم ّتســمة بقــدرة غيــر مســبوقة علــى إلغــاء
الوظائــف .وننتقــل بعــد ذلــك لنعايــن النظر ّيــة المعارضــة ،الّتــي تحت ـ ّج بــأنّ التغييــر التكنولوجــي يرتبــط بقــوّ ة
إيجــاد الوظائــف وبالمكاســب الصافيــة فــي العمالــة اإلجمال ّيــة .وقــد لجأنــا إلــى اســتعراض أحــدث الدراســات
فــي هــذا المجــال ،الّتــي تضمّنــت أيضـا ً مجموعــة متنوّ عــة مــن نتائــج االســقاطات ،وذلــك لــك ّل مــن هــذه اآلراء
المتناقضــة.
وبالطبــع ،وحــده الوقــت سيكشــف المســار الّــذي سيُرســم للمســتقبل ،فالسياســات لهــا دورهــا أي ً
ضــا فــي تحديــد
ّ
المســتقبل ،كمــا ســتبيّن فيمــا يلــي .غيــر أ ّنــه ث ّمــة أبعــاد أخــرى مه ّمــة أيضـا ً
تتخطــى حجم العمالــة .فمــن المعروف
بــأنّ للتغ ّيــرات التكنولوج ّيــة تبعــات مه ّمــة لجهــة التوزيــع ،ويخــرج منهــا خاســرون ورابحــون .أ ّمــا القســم الرابــع
صــة فــي الســياقات االقتصاد ّيــة واالجتماع ّيــة الحال ّيــة ،وهــي (أ)
فينظــر فــي ثالثــة مســائل تكتســي أهم ّيــة خا ّ
ّ
اآلثــار علــى جــودة الوظائــف ،والس ـيّما فــي ظ ـ ّل االتجــاه الحالــي نحــو اســتقطاب الوظائــف؛ و(ب) التعديــات
االجتماعيّــة واالقتصاديّــة ،المدفوعــة بالتغييــرات التكنولوجيّــة ،مثــل :متطلّبــات المهــارات الجديــدة ،االنتقــال
الجغرافــي ،و(ج) (إعــادة) توزيــع مكاســب اإلنتاج ّيــة بيــن مختلــف المجموعــات االقتصاد ّيــة واالجتماع ّيــة ،نظــرً ا
لال ّتجــاه العالمــي ال ّتســاع هــوّ ة التفــاوت فــي الدخــل.
ويختتــم القســم الخامــس الورقــة بموجــز مقتضــب ويقتــرح قائمــة مــن األســئلة األساس ـيّة لمزيــد مــن التحليــل
والنقــاش المعمقيــن.

 .2ماذا يكشف لنا التاريخ؟
فــي حيــن أنّ التغييــرات التكنولوج ّيــة قــد أدّت فــي نهايــة المطــاف إلــى إيجــاد وظائــف جديــدة ،فهــي لطالمــا بــدأت
بمكاســب الكفــاءة الم ّتصلــة «بتوفيــر اليــد العاملــة»( ،أي فقــدان الوظائــف) ،وغال ًبــا مــا كان هــذا التحســين فــي
الكفــاءة التكنولوج ّيــة أســرع مــن إيجــاد الوظائــف للع ّمــال المُهجّ ريــن مــن وظائفهــم .ويمكــن القــول إنّ فقــدان
الوظائــف يأتــي أوّ الً وتليــه اإلجــراءات التعويض ّيــة ،الّتــي غال ًبــا مــا تكــون أبطــأ سـ ً
ـرعة .وعليــه ،فقــد ش ـ ّكلت
التغ ّيــرات التكنولوج ّيــة تاريخ ًّيــا مصــدر قلــق بــل اســتياء .وقــد شــهد مطلــع القــرن التاســع عشــر الدخــول الكثيــف
ّ
ومــذ ذاك ،كان التفاعــل اإلجمالــيّ مــع االبتــكار
آلالت النســيج الّتــي أدّت إلــى حركــة لوديــت المشــهورة.
ّ
ّ
التكنولوجــي أقـ ّل ســلبيّة ،ولكــنّ النظــرة بقيــت متخوّ فــة إلــى حـد كبيــر ،ألنّ فقــدان الوظائــف الــذي نشــأ عــن هــذه
التغ ّيــرات قــد شـ ّكل واق ًعــا للعديــد مــن الشــركات والع ّمــال .ومنــذ ثالثين ّيــات القــرن الماضــي ،أطلــق جــون مانيــارد
كاينــز علــى فقــدان الوظائــف هــذا اســم «المــرض الجديــد» وأدخــل مصطلحً ــا جديـ ًدا هــو البطالــة التكنولوج ّيــة،
أي« :البطالــة التــي تنشــأ عــن اكتشــافنا للوســائل الّتــي ُتتيــح توفيــر اســتخدام اليــد العاملــة ،والّتــي تفــوق وتيــرة
إيجادنــا لالســتخدامات الجديــدة لليــد العاملــة» ( .)Keynes 1930وال زال الجــدل حــول هــذه المســألة مســتمراً.
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لكــن كاينــز يضيــف ّ
ّ
أن هــذه «ليســت
ســوى مرحلــة إنتقاليّــة مــن ســوء
ّ
كل ذلــك علــى
التكيّــف .ومفــاد
ّ
المــدى البعيــد ّ
تحــل
أن البشــريّة
ّ
أتوقــع أن
مشــكلتها االقتصاد ّيــة .وأنــا
يفــوق مســتوى المعيشــة فــي الــدول
التقدميّــة بعــد مئــة عــام أربعــة بــل
ثمانيــة أضعــاف المســتوى الحالــي.
ولــن ينطــوي ذلــك علــى أ ّيــة مفاجــأة،
ح ّتــى علــى ضــوء معرفتنــا الحاليّــة»
(كــذا).

وقــد قدّمــت ّ
منظمــة العمــل الدول ّيــة منــذ إنشــائها عــام  1919مسـ ً
ـاحة عا ّمــة لمناقشــة آثــار التق ـدّم التكنولوجــي
ً
علــى العمالــة .فاســتجابة للشــكوك الناشــئة بشــأن آثــار المكننــة واألتمتــة الســريعتين علــى العمالــة (أي توحيــد
عمل ّيــات المنتجــات واإلنتــاج الّتــي ُتتيــح ترميــز الوظائــف الّتــي يقــوم بهــا الع ّمــال تحــت شــكل خوارزم ّيــات
ّ
للمنظمــة تقريــراً جــاء فيــه
يمكــن لــآالت تنفيذهــا) فــي الخمســينيّات مــن القــرن الماضــي ،رفــع المديــر العــام
أنّ «التجــارب الماضيــة ال تعطينــا أي ســبب لالعتقــاد بــأنّ االبتــكار التكنولوجــي قــد أدّى إلــى انخفــاض فــي
الحجــم اإلجمالــي للعمالــة .بــل علــى العكــس ،فهــي تشــير بــأنّ هــذه االبتــكارات ،الّتــي قــد تتس ـبّب بتراجــع فــي
بعــض مجــاالت العمالــة ،قــد أدّت علــى المــدى الطويــل إلــى توسّــع للعمالــة مــن خــال الدفــع بزيــادات فــي
مجــاالت أُخــرى» (منظمــة العمــل الدوليــة  ،1957ص .)29 .إالّ أنّ التشــاؤم مــن التكنولوجيــا ســجّ ل تق ّد ًمــا فــي
ّ
بمنظمــة العمــل الدول ّيــة إلــى مناقشــة «اليــد العاملــة والتبعــات االجتماع ّيــة لألتمتــة وغيرهــا
الســتينيّات ،مــا أدّى
مــن التطــوّ رات التكنولوج ّيــة» خــال مؤتمــر العمــل الدولــي الســنوي لعــام .1972
ومــن المثيــر لالهتمــام أنّ تقريــر مؤتمــر العمــل الدولــي لعــام  1972بــدأ بالنظــر فــي آخــر التوجّ هــات ،فــي إشــارة
إلــى «اآلراء الّتــي أُبديــت فــي الخمســينيّات ومطلــع الســتينيّات» والّتــي كانــت فــي معظمهــا متشــائمة (يذكــر
التقريــر ّ
«فزاعــة األتمتــة») .ويشــير التقريــر إلــى أنّ «النقــاش بمعظمــه كان نظر ّيـا ً بطبيعتــه ،وقــد ارتكــز علــى
اآلراء أكثــر منــه علــى الوقائــع» ،واختتــم بالقــول إنّ نتائــج التغ ّيــرات التكنولوج ّيــة كانــت «فــي معظــم نواحيهــا
أقـ ّل جسـ ً
ـامة م ّمــا كان يُخشــى فــي الســابق» .ويضيــف:
ّ
«مــن الواضــح ّ
التوقعــات ا ّلتــي بــرزت فــي
أن ســير األحــداث الفعل ّيــة قــد دحــض الكثيــر مــن
ً
ّ
إدهاشــا مــا تنبــأ بــه نوربــرت وينــر،
التوقعــات
مطلــع الخمســينيّات .وقــد تكــون أكثــر هــذه
لمــا صــرّ ح عــام ّ 1950
أن األتمتــة الناشــئة عــن الحواســيب
أحــد مرجعيّــات الســيبرنطيقاّ ،
وضوابــط التغذيــة الراجعــة الســيبرنيّة ســتؤدّ ي فــي غضــون خمســة وعشــرين عامــً إلــى
كســاد ســيجعل أزمــة الثالثينيّــات تبــدو كـ»مزحــةٍ مرحــة» .وبعــد مــرور اثنيــن وعشــرين
ّ
عامــً علــى ذلــك ،ال يبــدو ّ
ـتتحقق ال عــام  1975وال فــي األعــوام الخمســة
أن هــذه النبــوءة سـ
والعشــرين التاليــة لحســن الحـ ّ
ـظ» (منظمــة العمــل الدوليــة  ،1972ص.)4 .

وفــي الســتينيّات ،شــهدت الواليــات الم ّتحــدة نقاشــات مماثلــة حيــث دفعــت الشــواغل الم ّتصلــة «باألتمتــة الخاليــة
مــن الوظائــف» بالرئيــس جونســن إلــى تشــكيل لجنــة وطن ّيــة اســتنتجت فــي نهايــة المطــاف أ ّنــه ال أســاس لهــذه
المخــاوف (.)Autor, 2015
واكتســب االبتــكار التكنولوجــي المزيــد مــن الزخــم بعــد الســبعينيّات ،مــع التذبذبــات الدور ّيــة المعهــودة ،غيــر
أنّ الحجــم اإلجمالــي للعمالــة بالقيمتيــن المطلقــة والنســبيّة قــد ازداد .وكمثــال بســيط ،يُبــرز الرســم  1معــدّل
العمالــة إلــى السـ ّكان فــي بلــدان ّ
منظمــة التعــاون والتنميــة فــي الميــدان االقتصــادي بيــن عامــي  1960و.2015
وقــد تراجــع المع ـدّل بالنســبة إلــى الرجــال بشــكل ملحــوظ ولكــن التزايــد الســريع فــي نســبة عمالــة المــرأة قــد
عــوّ ض عــن هــذا التراجــع وأكثــر .ويعكــس التطــوّ ر المتناقــض بيــن الرجــال والنســاء ،فــي جــزء منــه ،التغ ّيــرات
التكنولوج ّيــة الّتــي نــأت باالقتصــاد عــن الصناعــات التــي يســيطر عليهــا الرجــال ودفعــت بــه إلــى قطاعــات
الخدمــات .وقــد ارتفــع معـدّل العمالــة بشــكل عــام بنســبة  10نقــاط مئو ّيــة خــال الســنوات الـــ 55األخيــرة .وفــي
ّ
المنظمــة ( )2001 ،7/1996أنّ البيانــات المجمّعــة
الواقــع ،اســتنتجت تقاريــر العمالــة العالم ّيــة الصــادرة عــن
ال تدعــم مخــاوف البطالــة التكنولوج ّيــة الجســيمة («نهايــة العمــل»).
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الرسم .1

ّ
السكان ، 2015 - 1960 ،بلدان
معدل العمالة إلى عدد
العمالة المتزايدة في عصر االبتكار التكنولوجي:
ّ
ّ
منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي

ّ
المصدرّ :
ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ،المجموعة العمريّة .64-15
منظمة العمل الدوليّة

 .3هل سيختلف األمر هذه الم ّرة؟
المرة؟
إلغاء الوظائف :ما مدى فداحة األمر هذه
ّ
تميــل تجربتنــا التاريخ ّيــة ح ّتــى اليــوم إلــى دحــض التشــاؤم مــن التكنولوجيــا فيمــا خــصّ الحصيلــة العا ّمــة للعمالــة،
إالّ أنّ التاريــخ ال يكــرّ ر نفســه ك ّل مــرّ ة .وبالتالــي ،فالســؤال هــو التالــي :هــل ســيختلف األمــر هــذه المــرّ ة لجهــة
إلغــاء الوظائــف ،وفــي هــذه الحالــة ،كيــف؟
يعتقــد بعــض المراقبــون أ ّننــا نشــهد طالقـا ً حسّاسـا ً مــع النمــط التاريخــي الّــذي ســاد ح ّتــى اليــوم ،مشـدّدين علــى
الطبيعــة الفريــدة للموجــة الحال ّيــة مــن التغ ّيــرات التكنولوج ّيــة ،الّتــي غالبـا ً مــا يُشــار إليهــا بـ»الثــورة الصناع ّيــة
ّ
وتتمثــل إحــدى الحجــج الداعمــة لهــذا الــرأي فــي أنّ هــذه الجولــة مــن الثــورة
الرابعــة» (.)Schwab, 2015
الصناع ّيــة تنطلــق مــن إنجــازات الموجــات الســابقة مــن التغييــر التكنولوجــي (بمــا فــي ذلــك تكنولوجيــا المعلومات
ّ
ومطــردة لنمــوّ اإلنتاج ّيــة.
صــل إلــى وتيــرة غيــر مســبوقة
واألتمتــة) وتجمــع فيمــا بينهــا جمي ًعــا لتتو ّ
وقــد ّ
تكثفــت األتمتــة أيضـاً ،مــا أدّى إلــى مفاعيــل أقــوى بكثيــر الســتبدال الوظائــف .أ ّمــا تكنولوج ّيــات التصنيــع
ّ
ُ
ّ
الجديــدة التــي أدّت إلــى الثــورة الرابعــة فيتوقــع أن تطلــق موجــة جديــدة مــن أتمتــة الوظائــف فــي مجــاالت
التجهيــز والتنســيق واال ّتصــاالت .هــذه الخطــوة با ّتجــاه أتمتــة كامــل سلســلة القيمــة مــن خــال تصنيــع وإدمــاج
روبوتــات مج ّهــزة بمج ّســات تجمــع البيانــات وتحلّلهــا وتدخلهــا فــي شــبكة مــن البيانــات تعـ ّ
ـزز الروابــط داخــل
ـزز االنتاج ّيــة بشــكل ّ
المؤسســات وفينــا بينهــا مــن شــأنها أن تعـ ّ
مطــرد .وبالفعــل ،يتو ّقــع البعــض بطالــة تكنولوج ّيــة
متزايــدة ومســتمرّ ة بســبب المفاعيــل الكاســحة لالســتخدام المبتكــر للتكنولوجيــا المعلومــات واال ّتصــاالت،
وانتشــار الروبوتــات القــادرة علــى التعلّــم ،وإنترنــت األشــياء والطباعــة الثالثيّــة األبعــاد (McAfee and
 ،)Brynjolfsson, 2014فيتو ّقــع البعــض مســتقبالً بــا وظائــف (.)Ford, 2015
يقتــرن هــذا النمــوّ فــي األتمتــة بضغــوط تنافسـيّة مســتمرّ ة ضمــن ســياق العولمــة .وتخضــع الشــركات لضغــوط
كبيــرة لناحيــة لتعزيــز اإلنتاج ّيــة وخفــض التكاليــف .ويدفــع التنافــس بالشــركات وبقطــاع البحــث والتطويــر إلــى
البحــث عــن تكنولوج ّيــات إنتــاج جديــدة بغيــة إيجــاد الفــرص للشــركات لتح ّســن إنتاجيّتهــا وتنافسـيّتها .وقــد شـ ّكلت
هــذه الضغــوط التنافسـيّة محــرّ ًكا لألتمتــة ولتشــرذم ُن ُ
ظــم اإلنتــاج ،الّذيــن تحــوّ ال إلــى ا ّتجاهيــن بعيــدي األمــد فــي
مجــال ابتــكار العمل ّيــات الّتــي تعـ ّ
ـزز اإلنتاج ّيــة مــن خــال توفيــر اليــد العاملــة وبالتالــي إلغــاء الوظائــف.
وفــي النتيجــة ،يحت ـ ّج الــرأي التشــاؤمي بــأنّ طبيعــة التغييــر التكنولوجــي الحالــي غيــر المســبوقة منحــازة فــي
األســاس لـ»توفيــر اليــد العاملــة» ح ّتــى علــى المــدى الطويــل .وبالتالــي فالســؤال هنــا يصبــح كالتالــي :مــا ســتكون
فداحــة الوضــع هــذه المــرّ ة؟
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جهــود ش ـ ّتى بُذلــت لتقديــر الحجــم المحتمــل إللغــاء الوظائــف .وقــد نظــر فــراي وأســبورن ( )2013مث ـاً فــي
األتمتــة المحتملــة للحــرف ،أي الســهولة التقن ّيــة أو جــدوى حوســبة الحــرف .وق ـدّرا بــأنّ  47فــي المائــة مــن
إجمالــي العمالــة األميرك ّيــة ُتص ّنــف فــي خانــة الخطــر المرتفــع «خــال العقــد أو العقديــن المقبليــن» .وتبلــغ هــذه
النســبة المقـدّرة  35فــي المائــة فــي المملكــة الم ّتحــدة ،فــي حيــن خلُصــت الدراســات بشــأن ألمانيــا وفرنســا إلــى
نتائــج مماثلــة .وقــد توصّلــت دراســة أجرتهــا ّ
ّ
مؤخــرً ا لبلــدان رابطــة أمــم جنــوب شــرق
منظمــة العمــل الدول ّيــة
عــال مــن األتمتــة»
آســيا إلــى تقديــرات أعلــى بكثيــر ،إذ تواجــه ثالثــة وظائــف مــن أصــل خمســة «خطــر
ٍ
( ،)Chang and Hyunh, 2016مــا يطــرح تســاؤالت مه ّمــة بشــأن التغ ّيــرات اإلقليم ّيــة فــي مجــال إلغــاء
الوظائــف.
ـرف بأكملهــا؛ بــل
غيــر أنّ الن ّقــاد يحتجّ ــون بأ ّنــه مــن غيــر المرجّ ــح أن تقضــي األتمتــة فــي المســتقبل علــى ِحـ َ
إنّ الوظائــف ضمــن الحــرف ســتختلف ،وفــي أنّ بعــض الوظائــف قــد تختفــي ،فــإنّ غيرهــا ســيتغيّر وحســب
ـرف إلــى مخاطــر
( .)Autor and Handel, 2013وتخلــص الدراســات الّتــي تحلّــل الوظائــف بــدالً مــن ال ِحـ َ
أقـ ّل بكثيــر لجهــة فقــدان الوظائــف .وقــد اســتنتج غريغــوري وزيرهــان ( )2016أنّ األتمتــة ســوف تحـ ّل مــكان
بعــض المهــام مــا ســيغيّر بشــكل جــذري مــن طبيعــة الوظائــف الّتــي ســيضطلع بهــا الع ّمــال ،إالّ أنّ الوظائــف
بحـ ّد ذاتهــا ليســت فــي خطــر .ويخلصــان إلــى أنّ نحــو  9فــي المائــة مــن الوظائــف فــي بلــدان ّ
منظمــة التعــاون
والتنميــة فــي الميــدان االقتصــادي معرّ ضــة لخطــر األتمتــة المرتفــع ،وهــي نســبة تتــراوح مــن  12فــي المائــة
فــي النمســا وألمانيــا وإســبانيا إلــى نحــو  6فــي المائــة أو أق ـ ّل فــي فلنــدا وإســتونيا.
إلــى ذلــك ،فغالبًــا مــا ســهّلت الت ّغيــرات التكنولوجيّــة األخيــرة التعهيد/نقــل األعمــال إلــى الخــارج ،مــا أدّى
إلــى شــرذمة أكبــر فــي عمليّــة اإلنتــاج ،مــع إمكانيّــة زيــادة حــدّة فقــدان الوظائــف فــي البلــدان المتقدّمــة.
فالتكنولوج ّيــات الجديــدة فــي مجــال تكنولوج ّيــات النقــل ،والمعلومــات ،والتواصــل ،باإلضافــة إلــى المؤسّســات
الجديــدة مثــل االتفاق ّيــات التجار ّيــة و ُن ُ
ظــم التجــارة الحــرّ ة ،فقــد أتاحــت زيــادة الشــرذمة بغيــة تعزيــز اإلنتاج ّيــة.
صــص فــي مجموعــة ضيّقــة مــن المهــام .لكــنّ الســعي إلــى
فوظائــف الع ّمــال كانــت فــي البدايــة روتين ّيــة ،مــع تخ ّ
ّ
صــص والتك ّتــل قــد حفــز الشــركات أي ً
صــص فــي مهــام مح ـدّدة
ضــا للتخ ّ
زيــادة االنتاج ّيــة فــي اقتصــادات التخ ّ
صــص فــي النهايــة فــي مهــام محـدّدة فــي إطــار سالســل القيمــة العالم ّيــة .وقــد أدّى تعهيــد
ضمــن البلــدان ،والتخ ّ
مهــام اإلنتــاج الكثيفــة اليــد العاملــة إلــى شــرذمة عمل ّيــات اإلنتــاج عبــر الحــدود ،وإلــى انتقــال الوظائــف القليلــة
المهــارات مــن البلــدان المتقدّمــة إلــى البلــدان المتدنيــة الدخــل .وخــال العقــود الماضيــة ،تخصّصــت االقتصــادات
فــي المهــام العاليــة المهــارات مثــل البحــث والتطويــر ،والخدمــات المال ّيــة وخدمــات مــا بعــد البيــع ،فــي حيــن
جذبــت البلــدان الناميــة العديــد مــن الوظائــف المتدنيــة الدخــل والمهــارات الّتــي لــم تكــن قــد تأتمتــت بعــد.
وبشــكل عــام ،يُتو ّقــع أن يســتمرّ التنافــس الشــديد فــي األســواق العالم ّيــة بالدفــع باألتمتــة والتجزئــة ،مــع أنّ محــرّ ك
صــص الجديــدة قــد ّ
يتمثــل بقطــاع الخدمــات أكثــر منــه بقطــاع التصنيــع .فمــن جهــة ،يُتو ّقــع مــن
موجــة التخ ّ
تكنولوج ّيــات اإلنتــاج الجديــدة الّتــي تتطلّــب مهــارات مع ّقــدة أن تعيــد الوظائــف إلــى داخــل البلــد أو المؤسســة وأن
تقــوّ ض سالســل القيمــة .ويمكــن للروبوتــات الجديــد علــى ســبيل المثــال أن تن ّفــذ مهــام الخياطــة الّتــي كانــت ح ّتــى
اآلن حكــراً علــى «األصابــع الرشــيقة» فــي البلــدان المتد ّنيــة الدخــل (The Economist, 2015, May
 .)30ومــن جهــة أخــرى ،فــإنّ انتشــار التكنولوجيّــات الرقميّــة والخوارزميّــات القويّــة والبرمجيّــات القــادرة
علــى التعلّــم (الــذكاء االصطناعــي) ســوف تــؤدّي إلــى تحلّــل الوظائــف الفن ّيــة وانتقــال الوظائــف مج ـدّداً مــن
البلــدان المتقدّمــة إلــى البلــدان الناميــة .وقــد تو ّقــع بــراون والودر ( )2013عمل ّيــة «تايلور ّيــة رقم ّيــة» ،إذ ستق ّســم
الشــركات الخدمــات المكتب ّيــة إلــى مهــام متخصّصــة شــبيهة بنهــج تايلــور فــي التصنيــع .وتتيــح الرقمنــة إعــادة
نقــل هــذه المهــام إلــى البلــدان الناميــة .فح ّتــى مهــام الخدمــات المع ّقــدة ســوف يت ـ ّم تعهيدهــا إلــى البلــدان الناميــة
نظــرً ا للعــدد المتزايــد مــن الع ّمــال الماهريــن ،إلــى تد ّنــي الرواتــب بنســبة الثلثيــن مقارنــة باالقتصــادات المتقدّمــة.

ّ
لكن وظائف جديدة أيضًا سوف تنشأ :اآلل ّيات والحجم
الصــورة القاتمــة ش ـ ّكك فيهــا الكثيــر مــن الباحثيــن الّذيــن يشــيرون إلــى إمكان ّيــة إيجــاد وظائــف جديــدة .وفــي
حيــن أنّ األثــر المباشــر لالبتــكارات الّــذي يهــدف إلــى عمل ّيــة تعزيــز اإلنتاج ّيــة يقــوّ ض الوظائــف ،إالّ أنّ هــذه
ّ
المتوخــاة منهــا تكتنــز القــدرة علــى إطــاق أنشــطة اقتصاد ّيــة جديــدة وإيجــاد الوظائــف (مــع
االبتــكارات والنتائــج
ّ
صــل إلــى نتيجــة إيجابيــة فــي صافــي الوظائــف الجديــدة علــى المســتوى الكلــي) .وتختلــف اآلل ّيــات
احتمــال التو ّ
الّتــي يمكنهــا الدفــع بهــذه التغييــرات كمــا هــو مب ّيــن أدنــاه (فيفاريلّــي.)2007 ،
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فــأوّ الً ،تجمــع مــا بيــن التكنولوجيــا الجديــدة والعمالــة ضمــن قطــاع مع ّيــة أوجــه تكامــل .وكمــا يشــرح أوتــور
( )2015علــى ســبيل المثــال ،فــإنّ إدخــال أجهــزة الصــرف اآللــي قــد خ ّفضــت مــن الطلــب علــى اليــد العاملــة
ّ
لموظفــي الصنــدوق ،إالّ أنّ ذلــك قــد تـ ّم تعويضــه مــن خــال التو ّســع الكبيــر فــي عــدد الفــروع .وباإلضافــة إلــى
ذلــك ،فالتكنولوجيــا الجديــدة بح ـ ّد ذاتهــا تم ّكــن المصــارف مــن توســيع رقعــة خدماتهــا ،وال س ـيّما مــن خــال
ّ
موظفــو المصــارف الزبائــن شــخص ّيا ً
«العمل ّيــات المصرف ّيــة القائمــة علــى العالقــات» والّتــي يُعــرّ ف بموجبهــا
علــى الخدمــات المصرف ّيــة المختلفــة.
وثانيــاً ،يــؤدّي تأثيــر انتشــار التكنولوجيــا إلــى إيجــاد الوظائــف .ذلــك أنّ ابتــكارات العمليّــات نفســها الّتــي
ُتخــرج الع ّمــال مــن وظائفهــم فــي صناعــات المســتخدمين توجــد طل ًبــا علــى الع ّمــال فــي صناعــات المنتجيــن.
وتحتــاج الروبوتــات الجديــدة واآلالت الذك ّيــة إلــى تطويــر وتصميــم وتركيــب وصيانــة وإصــاح .وباإلضافــة
إلــى ذلــك فــإنّ شــرذمة ُ
نظــم اإلنتــاج ،وإنترنــت األشــياء ،وصناعــة  ،4.0والتايلوريّــة الرقميّــة ،والســيّارات
بــدون ســائق ،وغيرهــا مــن الظواهــر ســوف تزيــد مــن الطلــب علــى إرســاء البنــى التحت ّيــة الجديــدة ،ومع ـدّات
النقــل وتكنولوجيــا المعلومــات واال ّتصــاالت ،باإلضافــة إلــى البرمجيــات المتزايــدة التعقيــد والمؤسّســات الجديــدة.
وســيحتاج العديــد مــن البلــدان الناميــة إلــى بنــاء إمــدادات موثوقــة للكهربــاء ،والنقــل ،والبنيــة التحت ّيــة لتكنولوجيــا
المعلومــات واال ّتصــاالت.
ثالثــاً ،يــؤدّي االبتــكار التكنولوجــي إلــى ابتــكارات أخــرى .فالمعرفــة العلميّــة الجديــدة تفتــح المجــال أمــام
«الفــرص التــي يمكــن االســتفادة منهــا» ال لتكنولوج ّيــات العمل ّيــات وحســب بــل لتطويــر منتجــات جديــدة أي ً
ضــا.
ويقــوم أصحــاب المشــاريع الخالّقيــن بتصميــم وتكويــر ســلع وخدمــات جديــدة كل ًّيــا ،كمــا يبلــورون نمــاذج
جديــدة لألعمــال التجار ّيــة ويوجــدون الوظائــف الجديــدة .فإنترنــت األشــياء الصناعــي والبيانــات الضخمــة قــد
أنشــأا نموذجً ــا جديـ ًدا لألعمــال التجار ّيــة ّ
يتمثــل بالتصنيــع المقــرون بالخدمــات ،حيــث تجمــع الشــركات مــا بيــن
التصنيــع وإنشــاء البيانــات ،مــا يــؤدّي إلــى ابتــكارات إضاف ّيــة فــي مجــال المنتجــات .فميشــان علــى ســبيل المثــال
قــد طــوّ ر إطــارات مــع مج ّســات لجمــع المعلومــات بشــأن أحــوال الطريــق ،والحــرارة ،والســرعة ،مــا يتيتــح
فرصــة لتقديــم الخدمــات لمــدراء أســاطيل الشــاحنات بغيــة الح ـ ّد مــن اســتهالك الوقــود وتكاليفــه .وفــي الوقــت
نفســه ،تربــط شــركات البرمج ّيــات مثــل غوغــل مــا بيــن التكنولوج ّيــات الجديــدة للتو ّســع ودخــول ميــدان التصنيــع
مــن خــال تطويــر س ـيّارة بــدون ســائق (.)Accenture Technology, 2014
ّ
وتتمثــل اآلل ّيــة الرابعــة بمفاعيــل األســعار والدخــل ( .)Acemoglu and Restrepo, 2016فنمــوّ اإلنتاجيّة
ُ
المدفــوع بالتكنولوجيــا ،إذا مــا تر ِجـ َم ارتفا ًعــا فــي الرواتــب ،والدخــل ،والقدرة الشــرائيّة ،وانخفاضًا في األســعار،
ســوف يعـ ّ
ـزز الطلــب علــى المنتجــات المحل ّيــة ويو ّســع نطــاق المنتجــات .وإلــى ذلــك ،فســيرتقي تخفيــض األســعار
بالمنافســة ،فــي حيــن أنّ ارتفــاع األربــاح ســيح ّفز االســتثمار .وســيؤول ذلــك إلــى المزيــد مــن مكاســب اإلنتاجيــة
مــن خــال االبتــكار ووفــورات الحجــم .وتمتلــك مفاعيــل ازديــاد الدخــل وتو ّســع الســوق إمكان ّيــة التعويــض عــن
خســارة الوظائــف ( .)Vivarelli, 2007ويمكــن للتقـدّم التكنولوجــي فــي مجــال الرعايــة الصح ّيــة علــى ســبيل
المثــال أن يخ ّفــض مــن تكاليفهــا مــا يــؤدّي بــدوره إلــى ارتفــاع الطلــب علــى الخدمــات الطب ّيــة األكثــر تطــوّ راً.
خامسـاً ،نجــم عــن تطبيــق تكنولوج ّيــات عمل ّيــات توفيــر اليــد العاملــة تراجعـا ً فــي ســاعات العمــل .وكانــت النتيجــة
ازديــاد الطلــب علــى النشــاطات الم ّتصلــة بالترفيــه ،ومجموعــة واســعة مــن المنتجــات المبتكــرة ،وصناعــات
وخدمــات ترفيهيّــة جديــدة بالكامــل ،وإيجــاد وظائــف جديــدة .ومــا حــركات الرياضــة ،والصحّ ــة ،والترفيــه،
والســياحة ،والموســيقى ،والتلفزيــون ،وألعــاب الكومبيوتــر ،والمطاعــم ،والمعــارض ،والمتاحــف واألعمــال
اليدويّــة ال ّتــي بــرزت فــي الثمانينيّــات إالّ أمثلــة عــن هــذه الظاهــرة .وتشــير األدلّــة أيضــا ً إلــى أنّ صناعــات
الترفيــه تــزداد اعتمــا ًدا علــى التكنولوجيــا الكثيفــة ،وبالتالــي فــإنّ الوظائــف تــزداد تع ّقــداً (.)Posner, 2011
وتعتمــد إمكان ّيــة ازديــاد الطلــب علــى النشــاطات الترفيه ّيــة فــي المســتقبل علــى ترجمــة التطــوّ رات التكنولوج ّيــة
إلــى انخفــاض فــي ســاعات العمــل عوضًــا عــن ازديــاد البطالــة .وهكــذا ،يكتســي توزيــع مكاســب اإلنتاجيّــة
الناشــئة عــن تكنولوج ّيــات اإلنتــاج الجديــدة علــى المســتهلكين أهم ّيــة حاســمة لضمــان زيــادة القــدرة الشــرائيّة
والطلــب.
وفــي حــال وُ ِجــدت جميــع هــذه اآلل ّيــات ،فــإنّ «التكنولوجيــا سـ ُتلغي الوظائــف ،ال العمــل» (Bowen 1966,
.)cited in Autor, 2015
هــل ســيختلف األمــر هــذه المــرّ ة؟ مــن الصعــب التن ّبــؤ بذلــك ،لكــنّ ســيتح ّتم إجــراء المزيد مــن األبحاث والنقاشــات
المســتنيرة فــي الســنوات المقبلــة .ومــن األهم ّيــة بمــكان فــي هــذا النقــاش اإلقــرار بالتباينــات بيــن البلــدان لجهــة
آثــار التكنولوج ّيــات الجديــدة علــى عمليّتــي تقويــض الوظائــف وإيجادهــا .وتشــير األدلّــة التجريب ّيــة إلــى أنّ البلدان
تختلــف جـ ًّدا لجهــة أنشــطة االبتــكار ،ونمــوّ التشــغيل اآللــي ،والمشــاركة فــي سالســل القيمــة العالم ّيــة ،كمــا لجهــة
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أثــر ابتــكار العمل ّيــات علــى صافــي الوظائــف الجديــدة .واألكثــر تشــوي ًقا فــي الموضــوع هــو أنّ العالقــة بيــن
تكنولوج ّيــات العمل ّيــات الجديــدة هــذه والعمالــة ليــس واضحـا ً تمامـاً ،إذ أنّ مفاعيــل تقويــض الوظائــف وإنشــائها
تختلــف باختــاف البلــدان ( .)Timmer et al, 2015; Graetz and Michaels, (2015وفــي ألمانيــا
ّ
وتخطيهــا بأشــواط النســبة المســجّ لة فــي
مثـاً ،وعلــى الرغــم مــن تحقيقهــا ألعلــى معـدّل نمــوّ فــي الروبوتــات،
صــة مــن العمالــة اإلجمال ّيــة
الواليــات المتحــدة ،فــإنّ فقــدان الوظائــف فــي مجــال العمــل فــي قطــاع التصنيــع كح ّ
قــد كان أدنــى بكثيــر مــن النســبة المســجّ لة فــي الواليــات الم ّتحــدة (.)Nübler, 2016
وبشــكل عــام ،ال بــ ّد لنــا مــن أن نعمّــق فهمنــا بالقــوى القطريّــة الّتــي تتيــح لبعــض البلــدان التكيّــف الســريع
صــل إلــى ابتــكار المنتجــات كجــزء مــن عمل ّيــة التك ّيــف
مــع التكنولوج ّيــات الجديــدة ،وكســب التنافس ـيّة ،والتو ّ
االقتصــادي .أ ّمــا مفاعيــل التعويــض فتنشــأ عــن األســواق ،غيــر أنّ األســواق ال تطفــو فــي الفــراغ ،بــل هــي
راســخة فــي المجتمعــات ،الّتــي برهنــت عــن أهم ّيــة قدرتهــا علــى االبتــكار وحشــد المــوارد للنشــاطات االقتصادية
الجديــدة والتعلّــم للمنافســة ،كمحــدّدات البتــكار المنتجــات وإيجــاد الوظائــف (Cheon, 2014; Nübler,
.)2014; Paus, 2014

 .4أبعد من حجم العمالة :جودة العمل ،والتعديل االقتصادي واالجتماعي،
وتحد ّيات التوزيع
يُظهــر تحليلنــا ح ّتــى اآلن أنّ نتيجــة الثــورة الصناع ّيــة الرابعــة قــد ال تكــون ســلبيّة بقــدر مــا أشــار بعــض المراقبين
المتشــائمين .وبالتالــي يُعـ ّد إيجــاد الوظائــف بعــدد يفــوق الوظائــف الملغــاة مســاراً محتمـاً فــي المســتقبل القريــب.
ولكــن ح ّتــى فــي ظـ ّل هــذا الســيناريو اإليجابــيُ ،تطــر ُح مســائل شـ ّتى تسـ ّ
ـتحق نقاشـا ً سياســات ّيا ً جد ّيـاً ،فــي حيــن
تميــل الحصائــل االقتصاد ّيــة واالجتماع ّيــة للتغيــرات التكنولوج ّيــة إلــى االعتمــاد بشــكل كبيــر علــى كيف ّيــة معالجــة
البلــدان لهــذه المســائل.
ويتبيّن على وجه التحديد وجود قضايا ثالثة أساسيّة:
• أوّ الً ،ســتحوّ ل التغيّــرات التكنولوجيّــة مــن طبيعــة الوظائــف الموجــودة وجودتهــا .وببســاطة ،فــإنّ
الشــاغل األساســي فــي هــذا الصــدد يكمــن فيمــا إذا ك ّنــا ســنتم ّكن مــن تفــادي تقويــض الوظائــف الج ّيــدة
وإيجــاد الوظائــف الس ـيّئة رغــم االرتفــاع اإلجمالــي فــي العمالــة ،وفــي كيف ّيــة قيامنــا بذلــك .ويعطــي
غــوردن ( ،2016ص )604 .هــذا الموضــوع ح ّقــه« :المشــكلة التــي تنشــأ عــن عصــر الكومبيوتــر ال
ّ
تتمثــل بالبطالــة الكثيفــة بــل باالضمحــال التدريجــي للوظائــف الج ّيــدة ،والثابتــة والمتو ّســطة المســتوى
الّتــي فقــدت ال لمصلحــة الروبوتــات والخوارزم ّيــات وحســب ،بــل أيضـا ً بســبب العولمــة والتعهيــد إلــى
بلــدان أخــرى ،إلــى تر ّكــز نمــوّ الوظائــف فــي الوظائــف اليدو ّيــة المعهــودة الّتــي تقـدّم الرواتــب المتدن ّيــة
نســب ّياً» .وفــي البــدان الناميــةّ ،
تتمثــل الشــواغل األساس ـيّة فــي توليــد أنمــاط التنويــع الّتــي ينشــأ عنهــا
وظائــف أكثــر وأفضــل.
• ثاني ـاً ،تنطــوي العمل ّيــة الدينام ّيــة إللغــاء الوظائــف وإيجادهــا علــى تغييــرات وتعديــات كبيــرة للع ّمــال
والشــركات كمــا المجتمعــات ،وهــي بالتالــي عمل ّيــة أليمــة ومكلفــة فــي معظــم األحيــان .وتعتمــد نتيجــة
التغييــرات التكنولوج ّيــة علــى كيف ّيــة إدارة عمل ّيــات التك ّيــف .وال ينطبــق ذلــك فحســب علــى عمل ّيــات
الســوق فحســب بــل علــى الخيــارات االجتماع ّيــة والسياسـيّة الّتــي تقــوم بهــا المجتمعــات والسياســات الّتــي
تن ّفذهــا.
• ثالثــاً ،يمكــن للتغيــرات التكنولوجيّــة أن تــؤدّي إلــى مكاســب كبيــرة لجهــة اإلنتاجيّــة .وســيعتمد أثــر
ذلــك علــى مضمــار العمــل ضمــن البلــدان وعلــى الصعيــد العالمــي علــى كيف ّيــة توزيــع هــذه المكاســب
صــة إذ أنّ إطــار االبتــكار
علــى المجموعــات االقتصاد ّيــة واالجتماع ّيــة .وتتســم هــذه النقطــة بأهم ّيــة خا ّ
التكنولوجــي فــي عالمنــا اليــوم يشــهد مســتويات تاريخ ّيــة مــن التفــاوت العــام فــي الدخــل (Piketty,
.)2014

المتوســطة
هــل ســتقضي التغييــرات التكنولوج ّيــة علــى الوظائــف
ّ
وتفاقــم اســتقطاب الوظائــف؟
لــن ّ
يؤثــر التغييــر التكنولوجــي علــى كميّــة الوظائــف فحســب ،بــل علــى طبيعتهــا ونوعيّتهــا أيضــاً .تتعــدّد
ّ
منظمــة العمــل الدول ّيــة ( )1990تحـدّد الوظيفــة كـ»مجموعــة مــن
الصياغــات لوصــف نوع ّيــة الوظائــف ،لكــنّ
ّ
المهــام والواجبــات ،الّتــي ين ّفذهــا أو يتعيّــن أن ينفذهــا شــخصٌ واحــد ،بمــا فــي ذلــك صاحــب العمــل أو بمــا
يشــمل أي ً
ضــا العمــل الحــرّ » .ويحـدّد ذلــك العمــل مــن حيــث نطــاق المهــام وطبيعتهــا ووصفهــا ،فــي حيــن تحـدّد
خصائــص هــذه الوظائــف الوصــف المهنــي .ويشــرح أوتــور وآخــرون ( )2003مهــام الوظيفــة بالروتين ّيــة أو
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غيــر الروتين ّيــة وباليدو ّيــة أو المعرف ّيــة .وهــي تب ّيــن أنّ األتمتــة قــد بــدأت باســتبدال المهــام الروتين ّيــة اليدو ّيــة
لتســتبدل علــى نحــو متزايــد أي ً
ضــا المهــام غيــر الروتين ّيــة؛ فــي حيــن أنّ التكنولوج ّيــات الجديــدة والمتع ـدّدة قــد
أتاحــت أتمتــة المهــام المعق ـدّة بشــكل متزايــد ،وال س ـيّما المهــام المعرف ّيــة الروتين ّيــة وغيــر الروتين ّيــة.
ك مــن قدراتهــم المعرف ّيــة
لــن تســتبدل الكثيــر مــن الروبوتــات الجوّ الــة الناشــئة البشــر ،ولك ّنهــا ســتزيد بــا ش ـ ّ
والتعاونيّــة والجســديّة .فتركيــز العمّــال ســينصبّ أكثــر فأكثــر علــى المهــام الّتــي ال يمكــن أن تقــوم بهــا
الحواســيب ،وبالتالــي ســتزداد الوظائــف تعقيــداً .ويتطلّــب التفاعــل التعاونــي بيــن الع ّمــال واآلالت مســتوىً أعلــى
مــن اســتقالليّة المشـ ّغلين والمصمّميــن ،مــع نقــل التركيــز مــن ا ّتبــاع القواعــد إلــى إيجــاد القيمــة .ويحتــاج المــدراء
الّذيــن يعملــون مــع اآلالت الذكيّــة والموصولــة والّتــي ســتدعم ا ّتخــاذ القــرارات اإلداريّــة اليوميّــة ،وس ُتســلّم
مه ّمــة ا ّتخــاذ القــرارات الروتين ّيــة ،مزي ـ ًدا مــن المهــارات الناعمــة الّتــي ُتكتســب عــاد ًة بالخبــرة ،مثــل القــدرة
علــى إصــدار األحــكام الصائبــة ،واإلبــداع وح ـ ّل المشــاكل .وســيتعيّن علــى المــدراء أن يح ـدّدوا األســئلة الّتــي
ســتجيب عليهــا الحواســيب ،وأن يعالجــوا الظــروف االســتثنائيّة الّتــي ُتبرزهــا الخوارزم ّيــات المتزايــدة الــذكاء،
وأن يتعلّمــوا كيف ّيــة التعامــل مــع االلتبــاس .إلــى ذلــك ،فــإنّ طبيعــة الوظائــف فــي مضمــار البحــث والتطويــر
والتصميــم قــد باتــت تجريب ّيــة أكثــر مــن ذي قبــل إذ تخ ّفــض النمذجــة والمحــاكاة الرقميّتيــن مــن كلفــة التجــارب،
كمــا أنّ عمل ّيــات العمــل ســتزداد تنظي ًمــا بحســب دورات «التصميــم – اإلنشــاء – االختبــار».
باإلضافــة إلــى ذلــك ،فــإنّ ابتــكارات المنتجــات المدفوعــة بإنترنــت األشــياء ،والبيانــات الضخمــة ،والثــورة
الصناع ّيــة الرابعــة ،والتايلور ّيــة الرقم ّيــة تختــزن إمكان ّيــة إيجــاد الوظائــف لطيــف واســع مــن الحــرف الجديــدة
المعرف ّيــة المنحــى .وســترى وظائــف جديــدة النــور ،والس ـيّما عنــد تقاطــع المهــن ،والبرمج ّيــات واآلالت ،مثــل
مهندســي البيانــات الضخمــة ومحلّليهــا ،وإخصّائيّــي سُــحب الخدمــات ،ومطــوّ ري البرمجيّــات ،واخصّائيّــي
التســويق الرقمــي ( .)Frey, 2016ويتنبــأ ساســكيند وساســكيند ( )2015ببــروز مجموعــة مــن األدوار القانونيّة
الّتــي ستنشــأ عنــد تقاطــع البرمج ّيــات والقانــون ،كوظيفــة مهنــدس معرفــة قانون ّيــة علــى ســبيل المثــال ،وأخصّائــي
تكنولوجيــا قانونــي ،ومديــر مشــاريع ،ومديــر مخاطــر ،ومحلّــل عمل ّيــات.
ّ
وتتمثــل إحــدى القضايــا المه ّمــة فــي هــذا الســياق فيمــا إذا كان الطلــب علــى الحــرف العاليــة المهــارة ســيأتي علــى
حســاب الوظائــف المتو ّســطة المهــارات ،أي مــا إذا كان س ـيُؤدّي إلــى اســتقطاب للوظائــف أو إلــى «إفــراغ»
لهــا .وقــد اســتنتج أوتــور ،وليفــي ،ومورنــان ( )2003أنّ حصّــة الوظائــف الروتينيّــة المتوسّــطة المهــارات
قــد تراجعــت فــي الواليــات الم ّتحــدة منــذ الثمانين ّيــات مقارنـ ً
ـة بالوظائــف المنخفضــة والعاليــة المهــارات .غيــر
أنّ الدراســات األخيــرة الّتــي أجراهــا غرايتــز ومايكلــز ( )2015وتيمــر ولــوس وفرايــس ( )2015تق ـدّر أثــر
التشــغيل اآللــي والعولمــة خــال التســعينيّات والعقــد األوّ ل مــن القــرن الحالــي وتؤ ّكــد هــذه النتائــج بالنســبة إلــى
الواليــات الم ّتحــدة ،لكــنّ األدلّــة علــى انتشــار اســتقطاب الوظائــف فــي األماكــن األخــرى كانــت محــدودة.
يمكــن رؤيــة اســتقطاب الوظائــف علــى المســتوى العالمــي أي ً
ضــا ،خصوص ـا ً عندمــا ي ّتســم التق ـدّم التكنولوجــي
بعــدم التكافــؤ مــع تخلّــف البلــدان المتدن ّيــة الدخــل عــن الركــب .فمعظــم البلــدان اإلفريق ّيــة علــى ســبيل المثــال ال
تــزال تواجــه مســتويات متد ّنيــة مــن التقـدّم التكنولوجــي ،وقــد نجــح عــدد قليــل منهــا فقــط فــي تحويــل اقتصاداتــه
مــن خــال توليــد الدينام ّيــة االقتصاد ّيــة مســتعي ًنا بالترقيــة التكنولوج ّيــة .وتظهــر األدلّــة أنّ أنمــاط التغييــر فــي
صــة الوظائــف
التركيبــة الحرف ّيــة تختلــف بشــكل كبيــر باختــاف البلــدان .وفــي حيــن تزيــد بعــض البلــدان مــن ح ّ
المتو ّســطة والعاليــة الكثافــة لجهــة اعتمادهــا علــى المهــارات ،يبــرز اســتقطاب الوظائــف فــي بلــدان أخــرى كمــا
صــة الوظائــف المتو ّســطة المهــارات (منظمــة العمــل
هــو محـدّد أعــاه ،بينمــا تزيــد بلــدان أخــرى ببســاطة مــن ح ّ
الدوليــة.)2015 ،

كيــف يمكننــا إدارة التعديــات االقتصاد ّيــة واالجتماع ّيــة للترقيــة
ا لتكنو لو ج ّيــة ؟
نحــو معــزول أو محــدّد
ال تتــ ّم العمليّــة الديناميّــة الّتــي ينطــوي عليهــا التغيّــر واالبتــكار التكنولوجيّيــن علــى
ٍ
ســابقاً ،وينشــأ عنهــا طيــف مــن التعديــات االقتصاد ّيــة واالجتماع ّيــة الّتــي مــن شــأنها أن ّ
تؤثــر بشــكل غيــر
متناســب علــى الع ّمــال والشــركات والمجتمعــات (وفــي بعــض الحــاالت البلــدان والمناطــق) .وتب ّيــن التجربــة أنّ
نتيجــة التغييــرات التكنولوج ّيــة تعتمــد علــى كيف ّيــة إدارة مســارات التعديــل هــذه ومــا إذا كانــت تتضمــن الدعــم
للمجتمعــات والع ّمــال المهجّ ريــن مــن وظائفهــم (بمــا فــي ذلــك التدريــب ودعــم الدخــل) ومح ّفــزات المشــروعات
الجديــدة للشــركات .وتميــل هــذه العمل ّيــات إلــى التع ّقــد وكثافــة االعتمــاد علــى المــوارد ،ولكــن غالبـا ً مــا يُفتــرض
أنّ هــذه التعديــات حتم ّيــة.
ويمكــن لنمــاذج المهــام الجديــدة فــي الوظائــف والحــرف الجديــدة أن تغ ّيــر إلــى حـ ّد كبيــر مــن طبيعــة المهــارات
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المطلوبــة لإلنتــاج واالبتــكار .ويطــرح ذلــك التحد ّيــات بالنســبة إلــى نظــم التعليم والتدريــب ،والشــركات والعائالت
لتوفيــر المهــارات المطلوبــة فــي المســتقبل والترويــج لتطويــر مجموعــات مختلفــة ومع ّقــدة مــن المهــارات فــي
أســواق العمــل .ويحتــاج الع ّمــال أوّ الً إلــى اكتســاب المجموعــة الصحيحــة مــن الكفــاءات ح ّتــى يت ـ ّم توظفيهــم
ولالســتجابة بشــكل ســريع لمتطلّبــات المهــارات المتغ ّيــرة .و ّتتصــل هــذه الكفــاءات بالمهــارات التقن ّيــة بــل بتلــك
األساسـيّة أي ً
ضــا ،علــى غــرار اإلبــداع والخيــال ،واالنفتــاح لألفــكار الجديــدة والمهــارات االجتماع ّيــة ومهــارات
التواصــل .ولكــن ،خــال مراحــل التغ ّيــر التكنولوجــي الســريع ،يبقــى العديــد مــن مجموعــات المهــارات المحـدّدة
الّتــي ســتدعو الحاجــة إليهــا فــي المســتقبل غيــر معروفــة أو غيــر أكيــدة .وتواجــه نظــم التعليــم والتدريــب تحـدّي
الحـ ّد مــن هــذا الخطــر وتحســين مرونــة الع ّمــال وقابل ّيــة مهاراتهــم للتن ّقــل.
وتدعــو الحاجــة أيض ـا ً إلــى سياســات تحــوّ ل إنتاجــيّ للدفــع بتنويــع الشــركات للمنتجــات والصناعــات الجديــدة.
ويضــيء النقــاش األخيــر بشــأن التحــوّ ل اإلنتاجــي بشــكل خــاص علــى الــدور الّــذي تضطلــع بــه الديناميك ّيــات
الصناع ّيــة ،واآلثــار االقتصاد ّيــة الكل ّيــة ،واالبتــكارات علــى التغ ّيــر البنيــوي فــي الدفــع با ّتجــاه إيجــاد وظائــف
جديــدة ( .)Salazar-Xirinachs, Nübler, Kozul-Wright, 2014وتب ّيــن النمــاذج االقتصاد ّيــة أي ً
ضــا
أنّ النمــوّ المســتدام فــي االنتاجيّــة والوظائــف الجيّــدة يتطلّــب تنويعًــا لالقتصــاد ،وتوســيعًا للنشــاطات العاليــة
التكنولوجيــا ،ونمـ ًّـوا ديناميك ًّيــا فــي الطلــب المحلّــي والدولــي (.)Astorga, Cimoli and Porcile, 2014
ّ
وتتمثــل إحــدى الرســائل األساسـيّة فــي أنّ األســواق ال تســتطيع وحدهــا إطــاق عمل ّيــة التعديــل المع ّقــدة هــذه فــي
مــوازاة التغييــرات التكنولوج ّيــة ،وأنّ للسياســات والمؤسســات الحكوم ّيــة االســتباقيّة والمدروســة تكتســي أهم ّيــة
فائقــة لدعــم مثــل هــذه العمل ّيــات .وتب ّيــن األدلّــة أنّ البلــدان االســتدراكيّة قــد حوّ لــت بنيتهــا الصناع ّيــة لصالــح
القطاعــات العال ّيــة التقن ّيــة وقطاعــات المرونــة العاليــة الطلــب .وتحقي ًقــا لهــذه الغايــة ،ن ّفــذت سياســات صناع ّيــة
صــة بســوق العمــل لتوليــد عمل ّيــات
وتجار ّيــة واســتثماريّة وتعليم ّيــة وتدريب ّيــة واقتصاد ّيــة كل ّيــة وسياســات خا ّ
التعلّــم والتحويــل اإلنتاجــي وإنشــاء الوظائــف .وقــد عجــز الكثيــر مــن بلــدان أميــركا الالتين ّيــة والبلــدان اإلفريق ّيــة
صــة بالتغ ّيــر الهيكلــي .وتب ّيــن التجربــة
صــل إلــى اإلنتاج ّيــة وإلــى ديناميك ّيــات تعزيــز الوظائــف الخا ّ
عــن التو ّ
الحديثــة مــرّ ًة جديــدة أنّ البلــدان اآلســيويّة قــد اســتخدمت التكامــل مــع سالســل القيمــة العالم ّيــة كوســيلة لزيــادة
تع ّقــد اقتصادهــا ،فــي حيــن ا ّتبعــت بلــدان أميــركا الالتين ّيــة اســتراتيجيّة حـدّت مــن تع ّقدهــا االقتصــادي (Nübler,
.)Kümmritz and Rubínová, 2016
تجــدر اإلشــارة أي ً
ضــا إلــى أنّ التغ ّيــر التكنولوجــي يتح ّقــق فــي إطــار موجــات طويلــة ،وأنّ مراحــل ابتــكارات
ّ
تحســين االنتاج ّيــة وتقويــض الوظائــف تليهــا مراحــل مــن ابتــكار المنتجــات النــي ينشــأ عنهــا ســلع وخدمــات
جديــدة بالكامــل و ُتطلــق مــا سـمّته بيريــز بـ»العصــر الذهبــي إليجــاد الوظائــف .وقــد أدّت هــذه المرحلــة الثانيــة
فــي ك ّل مــرّ ة مــن المــرّ ات إلــى ابتــكارات متداخلــة»« ....ابتــكارات تقن ّيــة وتنظيم ّيــة وإدار ّيــة ،تفتــح مجــاالت
واسـعًا غيــر معهــود مــن فــرص االســتثمار والربــح» .هــذه هــي المرحلــة الّتــي تنشــئ خاللهــا الشــركات القيمــة
مــن خــال تطويــر منتجــات وأســواق جديــدة ،وحيــث ُتســتبدل الصناعــات الحال ّيــة بصناعــات جديــدة كمحــرّ كات
لنمــوّ  .وال ب ـ ّد أنّ نكــرّ ر أنّ األســواق ال يمكــن أن تح ّقــق هــذا االنتقــال ،فالتاريــخ يبرهــن أنّ هــذا الخيــار هــو
سياســي-اجتماعي .ويتطلّــب الوصــول إلــى مرحلــة العصــر الذهبــي تحــوّ ال جذر ًّيــا لالقتصــادات ،وال يمكــن
تحقيــق ذلــك إالّ مــن خــال تحويــل المجتمعــات ،مــا ينطــوي أساســا ً علــى عمليّــة تعلّــم جماعيّــة (Nübler,
 .)2016واســتناداً إلــى اإلطــار الّــذي حددتــه بيريــز ( )2013لحــاالت التكــرّ ر التاريخــي ،تحت ـ ّج أنّ البلــدان
ال تــزال عنــد نقطــة التحــوّ ل الّتــي يتع ّيــن عليهــا عندهــا القيــام بخيــارات اجتماع ّيــة وسياس ـيّة ،وصهــر توافــق
اجتماعــي جديــد ،وتطويــر مؤسّســات جديــدة للدفــع بهــذا المســار با ّتجــاه أنمــاط االســتهالك واإلنتــاج الجديــدة
(.)Nübler, 2016

الخاصــة بالتغ ّيــرات التكنولوج ّيــة ومكاســب اإلنتاج ّيــة:
تحد ّيــات التوزيــع
ّ
مــا حقيقــة ذلــك ومــا هــي السياســات؟
ُتعـ ّد مكاســب اإلنتاج ّيــة المتأتيــة عــن االبتــكار التكنولوجــي كبيــرة ،وهــي مر ّ
شــحة لالســتمرار فــي هــذا المنحــى.
وفــي عصــر قابليّــة التطبيــق الواســعة لتكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت والعولمــة ووفــورات الحجــم
(ومكاســب اإلنتاج ّيــة) ،مــن المرجّ ــح ح ّتــى أن تــزداد أكثــر .ولكــن بمــا أنّ المســتفيد األوّ ل مــن هــذه المكاســب
كان أصحــاب االبتــكارات ،أســهمت التغييــرات التكنولوج ّيــة فــي توســيع هــوّ ة التفــاوت (منظمــة العمــل الدوليــة
 .)2015 ،2014وقــد أدّى اســتقطاب الوظائــف المشــار إليــه أعــاه إلــى ارتفــاع فــي التفــاوت فــي العديــد مــن
البلــدان ،نظــراً للتوزيــع غيــر المتكافــئ لمكاســب االنتاج ّيــة العاليــة المتأت ّيــة عــن االبتــكارات مــا بيــن أصحــاب
الرســاميل ،والع ّمــال ذوي المهــارات وغيــر الماهريــن ،والزبائــن .إلــى ذلــك ،فــإنّ االرتفــاع المتو ّقــع فــي مهــارات
المــدراء ،والس ـيّما منهــم أصحــاب المهــارات الناعمــة المه ّمــة الّتــي ال يمكــن اكتســابها إالّ مــن خــال الخبــرة،
يمكــن أن يُســهم فــي زيــادة التبايــن بيــن األجيــال .وبالتالــي ،إذ يســتمرّ التق ـدّم التكنولوجــي ،يُرجّ ــح أن يســتمرّ
التبايــن أكثــر.
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غيــر أنّ المســتوى الحالــي مــن التبايــن مرتفــع أصـاً ،مــا يطــرح مخاطــر اجتماع ّيــة وسياسـيّة كبيــرة (المصــدر
نفســه) ،وقــد بــرز توافــق عالمــيّ بشــأن الحاجــة إلــى معالجــة هــذا الشــرخ (مجموعــة العشــرين .)2016 ،إلــى
ذلــك ،مــن األهم ّيــة بمــكان اإلشــارة إلــى أنّ االبتــكار التكنولوجــي ،وكمــا ب ّي ّنــا أعــاه ،هــو نتيجــة للجهــد الجماعــي
والتراكمــي الّــذي يبذلــه األفــراد والشــركات عبــر األجيــال ،فيتع ّيــن بالتالــي تشــاطر منافعــه علــى نطــاق واســع.
ويطــرح ذلــك أيض ـا ً قض ّيــة اقتصاد ّيــة مه ّمــة .فتركــز مكاســب اإلنتاج ّيــة بيــد بعــض المجموعــات االقتصاد ّيــة
(الّــذي يزيــد مــن التفــاوت) يمكــن أن يُحبــط االســتهالك بشــكل عــام وأن يق ّيــد بالتالــي النمــوّ االقتصــادي .وإذا مــا
اقتــرن ذلــك بالبطالــة التكنولوج ّيــة ،يمكــن أن يــؤدّي إلــى نقــص كبيــر فــي الطلــب اإلجمالــي ،مــا يشـ ّكل بــدوره
ضربــة كبيــرة لالقتصــاد العالمــي ،نظــرً ا لضعــف الطلــب اإلجمالــي المســتمرّ منــذ بدايــة الركــود االقتصــادي.
ويع ّبــر فــورد ( ،2015ص )190 .عــن ذلــك كمــا يلــي:
ّ
كافــة
ـدد تســريع التكنولوجيــا الوظائــف علــى نحــو متزايــد فــي الصناعــات
ُرجــح أن يهـ ّ
«ي ّ
وبمــا يشــمل طيفــً واســعًا مــن مســتويات المهــارات .وإذا مــا تطــوّ ر هــذا اال ّتجــاه ،ســتكون
مهمــة علــى االقتصــاد بشــكل عــام .وبمــا ّ
أن الوظائــف والدخــول تؤتمــت بــا
لــه تر ّتبــات
ّ
ّ
ّ
فــإن الســواد األعظــم مــن المســتهلكين قــد يفتقــدون
توقــف مــا يــؤدّ ي إلــى إزالتهــا،
ّ
ـما
ـ
حاس
ـر
ـ
ُعتب
ي
ـذي
ـ
ل
ا
ـب
ـ
بالطل
ـع
ـ
للدف
ـة
ـ
الالزم
ّة
ي
ـرائ
ـ
الش
ـدرة
ـ
والق
ـل
ـ
الدخ
ـى
ـ
إل
ـة
ـ
النتيج
ـي
فـ
ً
للحفــاظ علــى النمــوّ االقتصــادي».

ولهــذا الســبب ،اقتــرح بعــض المعلّقيــن اعتمــاد الدخــل األساســي كتدبيــر سياســاتي مضــاد .ومــن شــأن ذلــك أن
يضمــن مســتوى أدنــى مــن شــروط المعيشــة للجميــع ،بغــضّ النظــر عــن وضــع العمالــة ،مــا يُحافــظ علــى الطلــب
علــى االســتهالك .وليســت هــذه الفكــرة بجديــدة .ففــي الســتينيات ،وفــي أوج فتــرة التشــاؤم مــن التكنولوجيــا،
أشــارت اللجنــة الّتــي شــ ّكلها الرئيــس جونســن أنّ «ثــورة الحوســبة» قــد أدّت إلــى «منظومــة مــن قــدرات
اإلنتاج ّيــة غيــر المحــدودة تقريب ـا ً والّتــي يق ـ ّل تدريج ّي ـا ً احتياجهــا إلــى اليــد العاملــة البشــريّة» فانقطــع «الرابــط
التقليــدي بيــن الوظائــف والدخــول» .واقترحــت اللجنــة فــي هــذا الصــدد أن «يلتــزم المجتمــع ،مــن خــال
مؤسســاته القانون ّيــة والحكوم ّيــة المالئمــة ومــن دون شــروط بتقديــم الدعــم الكافــي لجميــع األفــراد والعائــات
كحـ ّ
ـق لهــؤالء».
صــة الع ّمــال مــن مكاســب اإلنتاج ّيــة بشــكل رواتــب أعلــى و/أو ســاعات عمــل أقـلّ.
تاريخ ًّيــا وبشــكل أعـ ّم أتــت ح ّ
ولكــن خــال الســنوات األخيــرة ،مالــت الرواتــب إلــى الركــود فــي أنحــاء عديــدة مــن العالــم (منظمــة العمــل
الدوليــة  ،)2015 ،2014ولــم يت ـ ّم تحقيــق ســوى تق ـدّم طفيــف فــي تخفيــض ســاعات العمــل ،والس ـيّما بالنســبة
إلــى الع ّمــال بــدوام كامــل (منظمــة العمــل الدوليــة .)2011 ،ولهــذا الســبب ،بقيــت أجــور ســاعة العمــل ،الّتــي مــن
شــأنها أن ترتفــع نتيجــة الرتفــاع أســعار العمــل بالســاعة أو تقليــل ســاعات العمــل ،متخلّفــة عــن ركــب إنتاج ّيــة
العمــل.
وبشــكل عــام ،تكمــن إحــدى الســمات المهمّــة للموجــة الحاليّــة مــن االبتــكار التكنولوجــي الّتــي تميّــزه عــن
ـال أصـاً ،والوظائــف تــزداد اســتقطابًا،
الموجــات الســابقة فــي ســرعة التقـدّم المحــرز ،فــي حيــن أنّ التفــاوت عـ ٍ
وســوق العمــل مجـ ّ
ـزأ بشــكل عميــق .ونظــرً ا لخطــر تدهــور هــذه اال ّتجاهــات ،يجــب علــى النقاشــات أن تر ّكــز
أكثــر علــى اإلجــراءات السياســاتيّة لمعالجــة توزيــع مكاســب اإلنتاج ّيــة.

 .5الخاتمة :أسئلة أساس ّية للنقاشات المستقبل ّية
ش ـ ّكلت التغييــرات التكنولوج ّيــة إحــدى الخصائــص المح ـ ِّددة القتصــادات الســوق ،وغالب ـا ً مــا تضاربــت اآلراء
بشــأن آثارهــا علــى العمــل .وقــد دحــض حجــم العمالــة التشــاؤم مــن التكنولوجيــا مــراراً وتكــراراً ،إالّ أنّ التاريــخ
ال يعيــد نفســه ك ّل مــرّ ة .وبالفعــل ،فالموجــة الحال ّيــة مــن التغييــرات التكنولوج ّيــة (أي الثــورة الصناع ّيــة الرابعــة)
تتض ّمــن عناصــر مختلفــة يمكــن أن تش ـ ّكل فار ًقــا هــذه المــرّ ة .غيــر أنّ الدراســات قــد ح ـدّدت أيض ـا ً مصــادر
جديــدة إليجــاد الوظائــف يمكنهــا أن تعــوّ ض عــن فقدانهــا .ومــن المفهــوم أنّ اإلســقاطات علــى حجــم العمالــة فــي
الســنوات القادمــة تختلــف بشـدّة .ومــن هــذا المنطلــق ،ال بـ ّد مــن النقــاش ،مــع اســتخدام التحليــل التجريبــي الجديــد
لمجموعــة مــن المنهج ّيــات ،والتركيــز علــى القض ّيــة الرئيسـيّة التاليــة:
 oكيف يمكن تحقيق «العمالة الكاملة» في سياق التغيّرات التكنولوجيّة الحاليّة والمستقبليّة؟
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يقــرّ إعــان فيالدلفيــا ( )1944الصــادر
ً
صراحــة
عــن م ّنظمــة العمــل الدوليّــة
بتحقيــق «العمالــة الكاملــة» كالتــزام
ّ
لمنظمــة العمــل الدوليّــة.
رســمي
ويــرد ذلــك فــي اتفاقيّــة سياســات
العمالــة (رقــم  )122ا ّلتــي تلتــزم
بمصادقــة الــدول فــي المســتقبل
علــى «اإلعــان عــن الهــدف األساســي
ّ
مصممــة
المتمثــل بسياســة نشــطة
ّ
يصــا للترويــج للعمالــة الكاملــة
خص ً
ّ
والمنتجــة والمختــارة اختيــارًا حــرّ ًا».

ولدى معالجة هذا السؤال ،ال ب ّد من النظر في األسئلة المحدّدة التالية:
 oمــا هــي الوظائــف والحــرف المه ـدّدة؟ وفــي الوقــت نفســه ،مــا هــي المصــادر الجديــدة والمحتملــة
إليجــاد الوظائــف؟
 oفــي حــال كان تفــادي الخســارة الصافيــة للوظائــف غيــر ممكنـاً ،كيــف يمكــن للمجتمــع أن يجــد طرقـا ً
مُكمّلــة إليجــاد الوظائــف للمســاعدة علــى تحقيــق العمالــة الكاملــة (مثـاً :اقتصــاد الرعايــة)؟
 oكيف تتجلّى ديناميكيّات تقويض الوظائف وإيجادها على الصعيد العالمي؟
 oأي مــن السياســات ،علــى الصعيديــن الوطنــي والعالمــي ،يمكــن أن تســاعد علــى تحقيــق اإلمكان ّيــة
الكاملــة إليجــاد الوظائــف الجديــدة؟
 oيتطلّــب انتقــال االقتصــادات إلــى صناعــات جديــدة ودينام ّيــة مــع إمكانــات ضخمــة إليجــاد الوظائــف
تغ ّيــراً تكنولوج ّي ـا ً تحويل ّي ـاً ،وابتــكارات مح ـدّدة المه ّمــات ،وتوافــق اجتماعــي جديــد .كيــف يُمكــن
للحــوار االجتماعــي أن يضطلــع بــدور محــوري فــي تحديــد هــذه العمل ّيــة؟
إلــى ذلــك ،للتكنولوجيــا مفاعيــل بالغــة األهم ّيــة علــى نوع ّيــة الوظائــف والترتيبــات االقتصاد ّيــة واالجتماع ّيــة
وتحديّــات التوزيــع.
أوّ الً ،تشــير بعــض األدلّــة إلــى أنّ التغ ّيــرات التكنولوج ّيــة الحال ّيــة يُمكــن أن تفاقــم اال ّتجــاه الحالــي نحــو اســتقطاب
الوظائــف .ويُحتمــل أن يــؤدّي ذلــك إلــى المزيــد مــن التجزئــة لســوق العمــل ،والدفــع خارجً ــا بالطبقــة الوســطى،
وازديــاد هــوّ ة التفــاوت فــي الدخــل .وعلــى ضــوء ك ّل ذلــك ،ال بـ ّد مــن أنّ تر ّكــز النقاشــات أي ً
ضــا علــى األســئلة
مــن قبيــل:
 oهــل يُعتبــر االســتقطاب المدفــوع بالتكنولوجيــا حتم ّي ـاً؟ مــا هــي التغييــرات السياســاتيّة والمؤسّس ـيّة
الضرور ّيــة لمعالجــة مســألة اســتقطاب الوظائــف ،وتدهــور نوع ّيــة العمــل بشــكل عــام؟ هــل ســتكون
سياســات التعليــم والمهــارات كافيــة لذلــك؟
 oكيــف ســتغيّر التكنولوجيّــات الجديــدة طبيعــة الوظائــف فــي مختلــف الوظائــف وعلــى مختلــف
المســتويات؟ مــا ســتكون الخصائــص المح ـ ِّددَ ة للوظائــف الجديــدة؟ واأله ـ ّم ،هــل س ـ ُتعتبر وظائــف
ذات جــودة؟
ثاني ـاً ،ال تحــدث التغ ّيــرات التكنولوج ّيــة بشــكل معــزول أو آلــي ،بــل تتطلّــب مجموعــة واســعة مــن التعديــات
االقتصاد ّيــة واالجتماع ّيــة .و ُتب ّيــن التجربــة أنّ حصيلــة التغييــرات التكنولوج ّيــة وطبيعــة االبتــكارات تعتمــد علــى
كيف ّيــة إدارة عمل ّيــات التعديــل .ومــن هــذا المنطلــق ،يجــب أن تصــبّ النقاشــات جـ ّل تركيزهــا علــى مــا يلــي:
 oمــا هــي الممارســات الج ّيــدة والقــدرات المطلوبــة إلدارة عمل ّيــة التعديــل هــذه؟ ومــا هــي العناصــر
األساسـيّة للنجــاح ،وال سـيّما لجهــة صياغــة مجموعــة واســعة مــن سياســات ســوق العمل ،وسياســات
التعليــم والتدريــب ،وسياســات الصناعــة واالقتصــاد الكلّــي؟
 oكيــف يتع ّيــن علينــا إعــادة توزيــع العمــل علــى اليــد العاملــة وتعديــل دوام العمــل علــى ضــوء صافــي
الوظائــف الملغــاة؟ مــا هــي النمــاذج المبتكــرة ،ومــاذا يمكننــا أن نتعلّــم مــن التجــارب الســابقة؟
ثالث ـاً ،نشــأ عــن التغيــرات التكنولوج ّيــة الحال ّيــة مكاســب ضخمــة مــن ناحيــة اإلنتاج ّيــة ،مــا فاقــم التفــاوت فــي
الدخــل .ونظــراً للخطــر االقتصــادي والسياســي الواضــح لتفــاوت الدخــل ،ستشـ ّكل معالجــة تحـدّي توزيع مكاســب
اإلنتاج ّيــة عامـاً مه ًّمــا فــي تحديــد مســتقبل العمــل والمجتمــع .ومــن هــذا المنطلــق ،ال بـ ّد مــن خــوض النقاشــات
النقد ّيــة ،مــع التركيــز علــى مــا يلــي:
 oكيــف يمكننــا معالجــة (إعــادة) توزيــع مكاســب اإلنتاج ّيــة لخفــض التفــاوت مــع الحفــاظ علــى القــدرة
الشــرائيّة والطلــب لتعزيــز مفاعيــل التعويــض والنمــوّ االقتصــادي المســتدام وإيجــاد الوظائــف؟
 oكيــف يمكــن للسياســات المال ّيــة وسياســات األجــور أن تتحــوّ ل إلــى أدوات فعّالــة لتشــاطر مكاســب
اإلنتاجيّــة مــع المســتهلكين وأصحــاب المشــاريع المبدعيــن؟
 oهــل نحتــاج إلــى تفكيــر جديــد بشــأن توزيــع الدخــل ينطــوي علــى «تغييــر النمــاذج» (كالدخــل
األساســي مثــاً)؟
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