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الروبوتات قادمة

الوظائف
نصف
ّ
في العالم مهددة
في حال اعتمد العالم التكنولوجيا المثبتة حاليًا فقط ـ وليس
المتوقع إثباتها ـ فإن نصف الوظائف ،التي تشكل  15تريليون
دوالر كأجور في االقتصاد العالمي ،لديها القدرة على أن تتحول
الى األتمتة ،لكن أقل من  %5من جميع المهن يمكن أن تصبح
آلية بالكامل ،في حين أن  %60من جميع المهن لديها على
األقل نسبة  %30ألن تصبح أنشطتها مؤتمتة ،وفق تقرير جديد
لشركة «ماكنزي» ،المتخصصة في مجال استشارات األعمال ،درست
فيه إمكانية األتمتة في أكثر من  2000نشاط في  800مهنة
يـ ـق ــول ت ـق ــري ــر ح ــدي ــث ص ـ ــادر عـ ــن شــركــة
"مـ ـ ــاك ـ ـ ـنـ ـ ــزي" ،املـ ـتـ ـخـ ـصـ ـص ــة ف ـ ـ ــي مـ ـج ــال
اس ـت ـشــارات األع ـم ــال ،إن األن ـش ـطــة األكـثــر
عرضة لألتمتة تشمل  81%مــن األنشطة
الجسدية في بيئات منظمة للغاية ويمكن

ً
الـتـنـ ّـبــؤ ب ـهــا ،ف ـضــا عــن  69%مــن أنشطة
معالجة البيانات و 64%من أنشطة جمع
ال ـب ـي ــان ــات ،وت ـع ــد هـ ــذه االن ـش ـط ــة األك ـث ــر
انـ ـتـ ـش ــارًا ف ــي م ـج ــال ال ـت ـص ـن ـيــع ،ال ـس ـكــن،
الـ ـخ ــدم ــات ال ـغ ــذائ ـي ــة وت ـ ـجـ ــارة ال ـت ـجــزئــة

بيل غايتس يطالب بـ{ضريبة الروبوتات»
"إذا كــان الـعــامــل فــي مصنع مــا ينتج مــا قيمته نحو  50ألــف دوالر ،فــإن هذا
املبلغ يخضع للضرائب :فيكون هناك ضريبة على الــدخــل ،ضريبة للضمان
االجتماعي وغيرها مــن الـضــرائــب .إذا أتــت الــروبــوتــات وقــامــت بالعمل نفسه
فيجب إخضاعها للضرائب في املستوى نفسه" ،هكذا ّ
صرح مؤسس شركة
مايكروسوفت بيل غايتس في مقابلة مع  .Quartzيرى غايتس أن اختيار املزيد
من الصناعات األتمتة عوضًا عن التوظيف ودفع األجور للعمال ال يعني إلغاء
ضريبة الدخل ،إذ إن على الروبوتات العاملة أن تدفع الضرائب مثل البشر من
أجل الحفاظ على تمويل العديد من الخدمات االجتماعية .فالشركات توفر الكثير
من املبالغ سنويًا من خالل االنتقال إلى اآلالت ،ما يخلق فجوة كبيرة حيث إن
األرباح اإلضافية الناتجة من اآلالت ال تخضع للضرائب ،وبالتالي فرض ضريبة
الروبوتات من شأنه تعويض فقدان الوظائف في العديد من الصناعات.
وردًا ع ـلــى ت ـصــريــح غــاي ـتــس ،س ــأل ب ـعــض ال ـنــاش ـطــن ع ـلــى م ــواق ــع ال ـتــواصــل
االج ـت ـمــاعــي :إذا ك ــان يـجــب إخ ـض ــاع ال ــروب ــوت ــات لـلـضــرائــب ج ــراء اإلنـتــاجـيــة
اإلضافية التي تضيفها للشركات ،أفال يجب إذًا إخضاع البرامج التي تنتجها
مايكروسوفت للضرائب جراء اإلنتاجية التي أضافتها؟
لالطالع على املقابلة:
https://www.youtube.com/watch?v=nccryZOcrUg

وتـ ـشـ ـم ــل بـ ـع ــض الـ ــوظـ ــائـ ــف امل ـت ــوس ـط ــة
امل ـه ــارات .نـصــف الــوظــائــف لــديـهــا الـقــدرة
على أن تتحول الــى األتـمـتــة ،لكن أقــل من
 5%م ــن ج ـم ـيــع املـ ـه ــن ي ـم ـكــن أن تـصـبــح
آلـيــة بــالـكــامــل .فــي املـقــابــل ،ال ي ــزال البشر
ح ـتــى الـ ـي ــوم أف ـض ــل م ــن ال ــروب ــوت ــات فــي
أمــور أخــرى هــي :اكتشاف أنماط جديدة،
التفكير املنطقي واإلب ــداع ،التنسيق بني
وكـ ــاء م ـت ـعــدديــن ،فـهــم الـلـغــة الـطـبـيـعـيــة،
تحديد ال ـحــاالت االجتماعية والعاطفية
واالستجابة لها وعرضها ،والتحرك في
بيئات متنوعة .وتشير تقديرات الشركة
إلــى أن نصف أنشطة العمل الـيــوم يمكن
أن يكون آليًا بحلول عام  ،2055ولكن هذا
يمكن أن يـحــدث قبل  20عــامــا أو بعد 20
عامًا تبعًا لعوامل مختلفة ،باإلضافة إلى
الظروف االقتصادية.

هل ستأخذ الروبوتات عملنا؟
ما يمكن قوله هو ان الروبوتات قادمة ال
محال" ،لكن ليس بني ليلة وضحاها" ،وفق
التقرير .ورغــم محاولة التقرير التخفيف
ً
من هول "سرقة" الروبوتات للوظائف حاال،
إال أنه يشير إلى أنه مع التطورات األخيرة
في مجال الروبوتات والذكاء االصطناعي،
والتعلم اآللي ،فإن التكنولوجيا لن تفعل
فقط األشياء التي كنا نظن أن البشر فقط
يمكنهم القيام بها ،إذ إنها يمكن أن تقوم
بها بمستويات خــارقــة مــن األداء .بعض
الــروبــوتــات التي هي أكثر مرونة من تلك
املـسـتـخــدمــة ف ــي بـيـئــات الـتـصـنـيــع الـيــوم
يمكن أن يتم "تــدريـبـهــا" مــن قبل موظفي
الخطوط األمامية ألداء املهمات التي كان
يـعـتـقــد ف ــي ال ـســابــق أن ـهــا صـعـبــة للغاية
عـلــى اآلالت ،حـتــى إن بـعــض الــروبــوتــات
ب ــدأت تـسـتـحــوذ عـلــى أنـشـطــة ال ـخــدمــات،
من طبخ الهمبرغر إلى توزيع األدوية في
صيدليات املستشفيات .في الواقعَّ ،
تطور
الذكاء االصطناعي نحو خطوات رئيسية:
فـ ــي أح ـ ــد االخ ـ ـت ـ ـبـ ــارات مـ ــؤخ ـ ـرًا ،تـمـكـنــت
الكمبيوترات من قراءة الشفاه بدقة ،95%
ّ
متفوقة على ّقراء الشفاه املحترفني الذين
يـمـلـكــون دق ــة  52%فــي قـ ــراءة ال ـش ـفــاه .إن
م ـعــال ـجــة ال ـل ـغــة ال ـط ـب ـي ـع ـيــة ،وهـ ــي مـجــال
فــي علم الـحــاســوب والــذكــاء االصطناعي

يهتم بالتفاعل بــن الكمبيوتر واللغات
االنـســانـيــة ،تعد التكنولوجيا الرئيسية
نـحــو تـطــويــر الــروبــوتــات ،فكلما تـطــورت
بشكل سريع باتت املهمات املؤتمتة أكثر.
سيكون لألتمتة تأثيرات واسعة النطاق،
فــي مناطق جغرافية وقـطــاعــات مختلفة.
لـكــن عـلــى الــرغــم مــن أن ـهــا ظــاهــرة عــاملـيــة،
فــإن أربعة اقتصادات هي الصني والهند
وال ـي ــاب ــان وال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة األمـيــركـيــة
ً
س ـت ـش ـك ــل م ـ ــا يـ ــزيـ ــد قـ ـلـ ـي ــا عـ ـل ــى ن ـصــف
م ـج ـم ــوع األجـ ـ ـ ــور وم ـ ــا يـ ـق ــرب مـ ــن ثـلـثــي
عــدد املوظفني الــذيــن سيتأثرون بأتمتتة
األنشطة ،وفــق تحليل "ماكنزي" .تختلف
إمكانية األتمتة داخل البلدان تبعًا لنوعية
القطاعات ونوعية النشاطات داخلها:على
سبيل املـثــال ،الصناعات مثل الصناعات
ال ـت ـحــوي ـل ـيــة والـ ـ ــزراعـ ـ ــة ال ـل ـت ــن ت ـش ـمــان
أنشطة جسدية متوقعة ،لديها إمكانيات
فنية عــالـيــة لتصبح آل ـيــة ،لـكــن انخفاض
معدالت األجور في بعض البلدان النامية

ً
 5وظائف ستأخذها الروبوتات أوال
تقرير

يـنـطـلــق شـيـلــي ب ــامل ــر ،امل ــدي ــر الـتـنـفـيــذي
ملـ ـجـ ـم ــوع ــة" ب ـ ــامل ـ ــر" ،امل ـخ ـت ـص ــة ب ـت ـقــديــم
االس ـت ـش ــارات وال ـح ـل ــول الـتـكـنــولــوجـيــة،
في تحديده للوظائف التي ستستحوذ
ً
عليها الــروبــوتــات أوال ،مــن تـعــريــف ما
هــي الــروبــوتــات فــي هــذه الـحــالــة؟ بــرأيــه،
ال ـ ــروب ـ ــوت ـ ــات ه ـ ــي ال ـت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا وم ــا
ّ
تتضمنه من آالت تعلم تم تدريبها للقيام
بما يقوم به البشر .وعليه ،يحدد باملر 5
ً
وظائف ستأخذها الروبوتات أوال:

 -1وظائف اإلدارة الوسطى:
يقول باملر إنه "اذا كان عملك يقوم على
أخ ــذ رق ــم مــن خــانــة فــي  Excelووضـعــه
فــي خــانــة أخ ــرى ،وتـحـلـيــل الـعــاقــة بني

األرقام ،فإن الروبوتات تطرق بابك".
وع ـ ـل ـ ـي ـ ــه ،ف ـ ـ ـ ــإن ج ـ ـم ـ ـيـ ــع م ـ ـ ــن ي ـ ـقـ ــومـ ــون
ب ـه ــذه ال ــوظ ــائ ــف س ـي ـكــونــون مـعــرضــن
لالستبدال من قبل الروبوتات.

 -2مندوبو المبيعات:
بــإم ـكــان ال ــروب ــوت ــات أن ت ـقــوم بعملية
الـبـيــع كــامـلــة ب ــدءًا مــن طـلــب اقـتــراحــات،
ع ــروض األس ـع ــار ،الـبـضــائــع… وعليه،
ف ـ ــإن م ـه ـن ــة م ـ ـنـ ــدوب امل ـب ـي ـع ــات سـيـتــم
اكتساحها من قبل الروبوتات قريبًا!

 -3الــمــراســلــون ،الــصــحــافــيــون
واإلعالميون:
نتحدث هنا عن نوع معني من الكتابة:

يمكن أن يحد من اعتماد األتمتة .الصني
والهند تمثالن معًا أكبر إمكانية لألتمتة،
إذ س ـت ــؤث ــر األت ـم ـت ــة ع ـل ــى أك ـث ــر م ــن 700
مليون موظف بــدوام كامل بسبب الحجم
ال ـن ـس ـبــي ل ـل ـق ــوى ال ـع ــام ـل ــة .ك ــذل ــك يـظـهــر
التقرير أنــه في أوروبــا سيرتبط أكثر من
 62مليون موظف ،وأكثر من  1.9تريليون
دوالر أج ـ ــورًا ،بــاألنـشـطــة املــؤتـمـتــة ف ــي 5
اق ـت ـصــادات هــي فــرنـســا ،أملــانـيــا ،إيطاليا،
إسبانيا ،وبريطانيا .عامليًا ،يقول التقرير
ان  1.2مـلـيــار مــوظــف م ـعــرضــون لـفـقــدان
وظائفهم بسبب األتمتة ،ما يساوي 14.6
تريليون دوالر أجورًا.

ً
هل تكون الروبوتات حال لمشكلة
الديموغرافيا؟

رغ ـ ــم األرق ـ ـ ـ ــام ال ـض ـخ ـم ــة الـ ـت ــي يـعــرضـهــا
التقرير ،والتي ّ
تعد تهديدًا جديًا لوظائف
الناس ،تصل الشركة إلى نتيجة مناقضة
ي ـ ـ ــدور ح ــول ـه ــا ع ــامل ـي ــا ج ـ ــدل ك ـب ـي ــر .فـفــي

