تقارير

«الريبوت» يهدد ماليني العمال
بفقدان وظائفهم
يتوقع الكثري من االقت�صاديني والتقنيني ب�أن تتحول نبوءات اخليال العلمي
عن عامل يحل فيه الإن�سان الآيل حمل الب�شر �إىل واقع بحلول عام � ،2045أي
بع ��د ثالث�ي�ن عاما فق ��ط من الآن .يف الع ��امل �أن ال  30عاما القادمة �ست�ش ��هد
ت ��ويل الريب ��وت الكث�ي�ر م ��ن االعم ��ال مم ��ا يه ��دد بفق ��دان مالي�ي�ن العاملني
لوظائفه ��م .وي�أت ��ي ه ��ذا الط ��رح م ��ن خ�ل�ال الث ��ورة ال�ص ��ناعية التي يعي�ش ��ها
العامل وتلعب فيها تقنيات الذكاء ال�ص ��ناعي �أدوارا �أ�سا�س ��ية والذي قد يجلب
معه الكثري من الفوائد� ،إىل جوار �س ��لبيات متنوعة تت�ص ��درها الآثار املتوقعة
على انخفا�ض معدالت العمالة الب�شرية.

العــامـــل

ك�ش ��ف تقري ��ر اقت�ص ��ادي �أن الروبوت ��ات
تتط ��ور ب�ش ��كل كب�ي�ر لدرج ��ة �أنه ��ا قد حتل
مكان الإن�س ��ان يف العديد من الوظائف ،مبا
فيه ��ا املهم ��ات التي تتطلب درج ��ة عالية من
الكف ��اءة ،و�أن ه ��ذه الروبوت ��ات الذكي ��ة قد
تتوىل ن�ص ��ف الوظائف يف الواليات املتحدة
وبريطانيا.
فق ��د �أو�ض ��ح «بن ��ك �إجنل�ت�را» �أن الآالت قد
ت�شغل  80ملي ��ون وظيفة يف الواليات املتحدة
و 15مليون ��ا يف بريطانيا على مدى ال�سنوات
الع�ش ��ر �أو الع�شرين املقبل ��ة� ،أو ما ن�سبته 50
 ٪م ��ن القوى العاملة يف كلت ��ا الدولتني ،وفقا
لتقرير ملوقع «�سي�.أن�.أن موين».
وق ��ال كب�ي�ر االقت�صادي�ي�ن يف البنك� أن ��دي
هال ��داين �إن ه ��ذه الآالت خمتلف ��ة ،فخالفا
للما�ضي ،لديه ��ا الإمكاني ��ة �أن تك ��ون بديال
للعقل الب�شري وكذلك الأيدي الب�شرية.
ووفقا للبن ��ك ف�إن العم ��ال الإداريني والكتبة
وموظفي الإنتاج قد يكونون �أول من ُي�ستبدلون
بروبوت ��ات يف ال�سن ��وات املقبل ��ة .وغن ��ي عن
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القول �أن البطالة �سرتتف ��ع ،و�سيوائم الب�شر
مهاراته ��م م ��ع امله ��ام بحي ��ث يظ ��ل لديهم
�أف�ضلية ن�سبية على الآالت.
الريبوتات حمل االن�سان
وذك ��رت درا�سة �أخ ��رى جلامع ��ة �أوك�سفورد
�أن الوظائ ��ف املعر�ض ��ة خلط ��ر �أن تتواله ��ا
الروبوت ��ات م�ستقب�ل�ا ،تت�ضم ��ن موظف ��ي
القرو�ض واال�ستقبال وامل�ساعدين القانونيني،
ومندوب ��ي املبيع ��ات ،وال�سائق�ي�ن ،وحرا� ��س
الأمن ،وطهاة الوجبات ال�سريعة ،وال�سقاة.
كم ��ا تت�ضم ��ن الوظائف الأخ ��رى التي ميكن
�إ�ضافته ��ا �إىل القائم ��ة م�ستقبال :الت�سويق،
وال�صحافة ,واملحاماة.
وترى الدرا�سة �أنه خالفا للفرتة التي �أعقبت
الث ��ورة ال�صناعية حيث ا�ضط ��ر العمال �إىل
حت�س�ي�ن مهاراته ��م والت�أقل ��م م ��ع وظائ ��ف
�أك�ث�ر تعقيدا ،ف� ��إن الروبوت ��ات �ستحل حمل
الإن�سان هذه امل ��رة .والروبوتات الأكرث ذكاء
�ستك ��ون ق ��ادرة عل ��ى ت ��ويل الوظائ ��ف التي

تتطلب م�ستوى مهارة متو�سطا ،تاركة للب�شر
الوظائ ��ف التي تتطلب م�ستوى مهارة مرتفعا
�أو منخف�ضا.
ثمان مهن مهددة قريبا
وتتوقع ال�سي ��دة �آمي ويب ،م�ؤ�س�سة جمموعة
ويبمي ��دي  -املخت�ص ��ة يف و�سائ ��ل الإع�ل�ام
الرقمية  -بتعط ��ل ثمان وظائف يف ال�سنوات
القادمة� ،أي ما بني ع�شرة �إىل ع�شرين �سنة.
و�أ�ش ��ارت �آمي خالل م�ؤمت ��ر عاملي يف مدينة
لو�س �أجنلو�س الأمريكية �إىل وجوب �أن ن�شعر
بالقلق حيال ذلك ،وهذه الوظائف هي:
 عم ��ال الأك�ش ��اك و�أمن ��اء ال�صنادي ��ق:ميك ��ن اال�ستغناء ع ��ن عم ��ال ال�صناديق يف
امل�ستقب ��ل القري ��ب لتط ��ور التكنولوجيا ومن
خ�ل�ال التطبيقات التي تو�ض ��ع على الهواتف
والأجهزة التي ميك ��ن الدفع عربها من دون
الإ�ستعانة مبوظف.
 موظف الت�سويق :ت�ش�ي�ر عدة درا�سات �إىل�أن �أدوات الدعاية القوية يف �شركات الت�سويق

