
تنّظمها  في الندوة التي ،مداخلة البروفسور سليم دّكاش اليسوعّي، رئيس جامعة القّديس يوسف في بيروت
في بيروت، في  "(اإلسكوا )ة لغربي آسياجتماعيّ ة واإلقتصاديّ حدة اإللجنة األمم المتّ مؤّسسة رفيق الحريري و 

"الثورة بيروت تحت عنوان : حدة في بيت األمم المتّ  ،اإلسكوا ، في2018تشرين الثاني )نوفمبر(  30
 الصناعّية الرابعة والتنمية المحلّية".

 

ةّعلىّدعوتيّللمشاركةّفيّهذهّالندوةّالسنويّ ّ،ةهاّالعامّ تشخصّمديّربّ،سةّالحريرّياًلّأنّأشكرّمؤسّ أوّ ّأودّ 
ّبتعزيّزةّالتيّأصبحتّمعروفةّجدّ مّ هاال يّالتفكيرّفيّموضوعّطلبّمنّ ترّأنّأقدّ ّكمالتعليمّفيّلبنان.ّلّهاا

ّفيقتصادّالمعرفةّإّفيّصميمّبالتاليةّّوبتكاراتّالتكنولوجيّ ةّالرابعةّواإلمستقبلّالثورةّالصناعيّ ّأماميضعناّ
ّبحيثّةآنيّ ّمسألةّهيالتعليمّوالشبابّّعلىمةّاتّالمتقدّ تأثيراتّالتقنيّ ّة.ّمنّالواضحّأنّ التنميةّالمحليّ ّصلةّمع

.ّفيّأحرامّجامعتناّداخلّيدخلّحالي امثلّهذاّالموضوعّالذيّّهمالتأنّّهماالّيمكنّ،مدرسةكماّالّ،الجامعةّأنّ 

فيّّغارًقازالّيبلدناّالّّنحنّنأسفّأنّ ،ّنضطلعّعليهاّكيلّاالدعمّلهّتقديمراتّوضرورةّمواجهةّهذهّالتطوّ 
ّوفيهّمحسوبي ةّفتخلّ  مالتّاهذّمواكبةلّةقتصاديّ ةّواإلجتماعيّ اإلاإلرادةّّوّةيعيقّإرادةّالمواطنّسياسي  .ّومعّقد 
ستّلكيانهةّثورةّتعليميّ ّنشأةّلبنان،فيّ،ّاندلعتكماّفّ؛ّاأبدًّّستسلميولنّلمّّبنانيّ اللّ ّفإنّ ّ،ذلك ّنّطريقعّأس 

الربعّاألخيرّمنّالقرنّالتاسعّعشر،ّّذمنوكذلكّالمدارسّةّةّواليسوعيّ األميركيّ ّتانهّالجامعتلعبالدورّالذيّ
لبالتالي،ّ ّاليومّّيشك  ّالةّالمتميّ المواردّالبشريّ ّّيقتصرّعلىّتنشئةالّاأساسيّ ّاهًّموج ّ القطاعّهذا زتيّستزة ّعز 

ّواعطيأنّّمأنهمنّشّحاضرّوالمستقبلّالذينإعدادّمواطنيّالّعلىّاأيًضّيعملّّهقتصادّفيّالمستقبل،ّولكنّ اإل
ّبلدنا.فيّّسياسيّ مستقبلّإرساءّمنّأجلّاتّّولّالعقليّ تحوّ منّأجلّالزخمّالالزمّ

لّمباشرةّموضوعّهذهّزّعلىّخمسةّعناصرّتشكّ ،ّسأركّ ةّالرابعةمعالمّالثورةّالصناعيّ ّحولّوجزةمةّمبعدّمقدّ 
ّ".ةةّالرابعةّوالتنميةّالمحليّ "الثورةّالصناعيّ ّأالّوهوّةّالمستديرةطاولال

دّعلىّفهمّالمسارّالمعقّ ةّتساعدناّقراءةّتاريخيّ قدّّتعل قّبهذاّالموضوعّ؛ماّيعنّكثبّدعوناّنحاولّأنّنرىّ
اّةّلّقفزةّنوعيّ ةّالرابعةّتمثّ الثورةّالصناعيّ ّنّ إأفضل.ّيمكنناّأنّنقولّّلهذاّالعالمّبشكلّ  مةّجد  فيّمجالّمتقد 

.ّخاللّالثورةّالبشريّ ّفكرةّتاريخّالمسارّوديناميكيّ ّضمنّوهيّتندرجمنّجميعّوجهاتّالنظر،ّّوذلكّالمعرفة

نتقالّواإلّنةّاإلنتاجّالصناعيّ نالقرنّالحاديّعشر،ّساعدتّالمياهّوالبخارّعلىّمكةّاألولىّفيّنهايةّالصناعيّ 
خطّاإلنتاجّاألوتوماتيكيّ إلىّّي ةفرّ منّالحّ  الصناعيّ ستغلّ إّ.ةثنائيّة الكهربائيّ تّالثورّة الطاقّة الثانيّة لّة اإلنتاجّبّتقومّة
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ّ ّالصناعيّ ّإالضخم. ّالثالثةّعلىّاإللكترونيّ عتمدتّالثورة ّالمعلوماتّة ّألي اّاإلنتاجّلتشغيلاتّوتكنولوجيا أم اّ.

قرنّتّفيّمنتصفّالنشأةّالتيّهاّالثورةّالرقميّ إنّ ّالثورةّالثالثةّ:ّرحمّمنفقدّخرجتّةّالرابعةّالثورةّالصناعيّ 
ّة.ةّوالبيولوجيّ ةّوالرقميّ الماديّ ّدوائرمحوّالحدودّبينّاليّوهذاّالدمجاتّلتقنيّ ازّبدمجّتميّ تّوهيّالماضي

ّّبشكلّ ّنتيجةّللثورةّالرابعةّهاةّالثالثة،ّولكنّ دّنتيجةّللثورةّالصناعيّ ةّليستّمجرّ التغييراتّالحاليّ  تلكّ،ّخاص 
 .ةّغيرّمسبوقةبتكاراتّالحاليّ اإلّتظهربهاّالسرعةّالتيّ ها.ّإنّ وتأثيّرّأثرهاّوّتهاسرعباّمختلفةّتمامًّالالثورةّ

باإلضافةّ.ّولمّيعدّهذاّااليقاعّيأخذّخط اّثابًتا،ّايقاع ّمط ردالثورةّالرابعةّبرّ،ّتتطوّ قةالسابالثوراتّّبالمقارنةّمع
الثورّةتكادّّإلىّذلك، التغييراتّّومدىّحجّمإنّّ.فيّالعالمّالعملّّقطاعاتكلّ ّتثيرهذّه يشيرانّأهميّ مدىّهذّه تهّا

دارةّاألعمالّبرم تها.ّاإلنتاجّلّفيّأنظمةإلىّتحوّ  ّوا  ّوالعلمّاإلداري 
ستكوّن2020سنةّبحلولّ الصناعيّ ّّ، أفسحتّالمجالّالثورّة البشر باآلالت،  ستبدالإالروبوتّية )أمام ةّالرابعةّقّد

عناصرّرئيسيّ أحدّ  .وغيرهاة ة والتعليميّ ة والطبيّ المجاالت الصناعيّ  في كلّ  (أو األجهزة اآللّية خمسّة تتضم نهاّّةّد
فيّالعديدّّكائنّالبشريّ محلّالّالذيّيحلّ ّرجلّاآلليّ هّالإنّ  .اآللي ةّاتللروبوتّمكثَّفاًل،ّالظهورّال:ّأوّ ّهذهّالثورة
ّ.نةكماّنراهّاليومّفيّقطاعاتّمعيّ ّاإلنسانّحكًراّعلىشطةّالتيّكانتّمنّاألن

أعطانيّ .بدونّسائقّسيراراتّوقطاراتّترأيناّسيّ سبقّّولقدّ .النقل ة وسائلننكمّالثانيّهوّعنصرالعنصرّ
رةّتوجيهاتّ)الميدلّإيست(ّ،األوسطّصديقيّقائدّطائرةّالشرّق بينّّتهاّلطائّرتمامًّّةالمستقلّ ّالقيادةحولّّمذك 

منّمحطّ ،ّوكيفّيمكنهّتجنّ وبيروتّوميالن طائراتّّتواصلكيفّتّو،ّلّبشريّ دونّتدخّ ّمنّةّإلىّأخرّىبّالقيادّة
ّبنفسها.حّمسارهاّتصحّ مطلوبةّّوعلىّمسافةّّتبقىارينّّوطيّ اللّدونّتدخّ منّةّبعضهاّالبعضّقريب

ّبهذهّالثورةّهوّ على استخدام البيانات  لذكاء الرقميّ التي يتمّتع بها االقدرة الكبيرة العنصرّالثالثّالخاص 
هذهّالبياناتّالتيّأصبحتّ اليومّموضوًعاّللتدريسّفيّجامعاتنا.ّأصبحّالذيّفيّسياقّعلمّالبياناتّالضخمة

ّوالتيّتتجاوزّ ّالحديد، ّأوّخام ّمثلّالفحم ّخام ة ّاإلماد  ّتشك لّأهمي تها ّالنفط، ّأهمي ة إقتصادّّدعامةقتصادي ة
ّمنّي المعلوماتّالجديد. محر كّالتنميةّّمعارفّبالجمع،ّوهيالمعرفةّبالمفردّّوالّذكروماتّيمعلالّذكرلذاّفإن 

مليار720.7ّّتبلغّقيمتهاّ Google قاعدةّبياناتّشركةّ المعلومة،ّهذاّهوّالسببّفيّأنّ ّمنّبابّوّ.واإلبداع
ّمليارّدوالر.1394ّمليارّدوالر،ّمم اّيعطيّمجموًعاّبقدر521.6ّّدوالر،ّفيّحينّتبلغّقيمةّفايسبوكّ

تحديدّالدوافع،ّّوالمعرفة،ّّفيرهاّتجعلّمنّالممكنّتّون ّإ.ّمّهذهّالبياناتّإمكاناتّهائلةّبدأناّفيّاستغاللهاتقدّ 
قامةّروابطّخارجّمجالّو فيّالصناعة،ّّ.معرفةالعالمّّتوف رّالولوجّإلىهيّباختصار،ّ ،نفيذلتلّقابلماّهوّّا 
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ّعلىمنتجاتّجديدة،ّوتّنجزة،ّوتفتحّأسواًقاّجديدة،ّوتهذهّالمعرفةّميزةّتنافسيّ ّتؤم ن ّ،ّوتدرّ االستهالكّحث 
التعر فّعلىّعلىّالنظام،ّومنعّالحوادث،ّّوّاستخدامّالمعرفةّللحفاظّ،ّيتمّ لحكوماتإلىّابالنسبةّ منفعةّكبيرة.
ّاإلمكانهمّوتحديدالمجرمينّ يجادّتصبحّّ،ت جاه...ّوبهذا تحقيقّبغيةّحلولّالمساهمةّالجامعةّفيّالتفكيرّوا 

ّ.شعوبالّخيرتتم ّتأديتهاّّرائعةةّمهمّ ّإدارةّهذهّالبياناتّأقصىّقدرّمن

وهصطناعيّ الذكاء اإل ،عنصر رابعكّ،نذكرّثمّ  إن هبحسبّالتعريفّبهّ:كل ّنشاطّّشمليّوّ، ّاألصلنسخةّطبقّّّ،
الذكاءّاإلّنّ إوأنشطة.ّيقولّبعضّالخبراءّّمنّنتاجّالذكاءّالبشريّ ّيحق قهّيمكنّأنلمّا تجاوزّيقدّّصطناعيّ هذّا

ّّوجودهاّلهاا،ّّوةّتمامًّمستقلّ ّروبوتاتّمثلّإنتاجاليومّّالتفكيرّبهّقّماّهوّغيرّواردحقّ يّوّالذكاءّالطبيعيّ  ّبغض 
بدأّّستتوف رّآلي ا،ّناقتصاداقطاعاتّكاملةّمنّّدّأنّ المؤكّ ّهّليسّمن.ّعلىّالرغمّمنّأنّ بشرالنظرّعنّإرادةّال

دكتورّفيّمجال22،000ّّّحوالىفيّالعالمّّ،ّيوجداحاليّ قتصاد.ّخترقّعالمّالتعليمّواإليّصطناعيّ الذكاءّاإل
ّة.بسرعّلنّتتمّ ّصطناعيّ ختراعاتّفيّمجالّالذكاءّاإلاإلّبأنّ ّجعلناّنقولاّيممّ ّصطناعيّ الذكاءّاإل

ّرقائقأوّأجهزةّّستنساخّوتصنيعّاألنسجةّأوّإدخالاإلّمثلّالعنصر الخامساإلبتكار في العالم الطّبي ل يمثّ 
 جسم.للّاإليقاعّالطبيعيّ ّيوميهّالتتداخلّمعّماّنسمّ ّالجسمفيّ
ّ ّثناّعنهاّراتّالتيّتحدّ التطوّ إن  ّتمّ ي .التيّنعملّبهاّنفسهاّالطريقةبّرّالطريقةّالتيّنعيشّبها،سوفّتغيّ للتو 

التحوّ  فيّالدقائقّالقادمةّّكتفين .ةفيّالعديدّمنّالمجاالتّوسيكونّلهّتأثيرّعلىّالتنميةّالمحليّ ّلّوسيستمرّ هذّا
هناكّّمعّالعلمّأنّ  .والتعليمّصاشخاألّوّ،:ّالعملّهذهّالثورةّنتائجرّباختيارّالمجاالتّالثالثةّالتاليةّالتيّستتأثّ ب

ّة.قتصاديّ وحوكمةّالدولّواألمنّوالحياةّاإلّالشركاتمثلّرّبالثورةّالرابعةّمجاالتّأخرىّستتأثّ 
دةّلثورةّالصناعي ةّالرابعةاّوّن،ّمنّالمتوق عّأنّتكأو الًّّاألثر على جوانب العمل المختلفة : القدرةّعلىّزيادةّبّمزو 

ّتأثيرّعلىّالتنميةّاإلقتصادي ةّّهيّبالتاليالدخلّوتحسينّنوعي ةّحياةّالشعوبّفيّجميعّأنحاءّالعالمّّو لها
ّكانّالمستهلكونّالذينّيملكونّالوسائلّالماليّ  المحلي ة. ّالرقميّ بالنظرّعنّكثب، ّللوصولّإلىّالعالم همّّة

ّّلقدّسمحتالفائزونّالكبارّ؛ّ يجادّنتجاتّّومبصنعّالتكنولوجيا ّشخصّخدماتّجدا  يدةّتزيدّمنّفعالي ةّكل 
،ّواإلستماعّإلىّدفعّثمنّمنتجّما،ّّوماّارةّأجرة،ّوحجزّرحلةّطيران،ّوشراءّمنتجطلبّسيّ ّفبإمكانه ته.رفاهيّ ّو

ّذلكّيمكنّالقيامّبهّعنُّبعد.ّكلّ ّو،ّأيًضالعبةّبّالموسيقى،ّومشاهدةّفيلم،ّأوّاللهو
العرض،ّمعّتحقيقّمكاسبّطويلةّاألجلّفيّّفيّإلىّمعجزةّّأيًضابتكارّالتكنولوجيّ يّاإلأنّيؤدّ ّمنّالممكنّو

ّقتصادّإلىّأنّ اإلعلماءّفيّومعّذلك،ّيشيرّ .األسعارّفيّمختلفّالمجاالتّفيّةّوانخفاضالكفاءةّواإلنتاجيّ 
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بدياًلّعنّّأصبحّتشغيلّاآلليّ وبماّأنّال .عدمّالمساواةأوضاعّزّأسواقّالعملّوبالتاليّتعزّ ّتقو ضّقدالثورةّ
ّالعملّ ككلّ فيّاإلاليدوي  ّّ،قتصاّد بينّعائدّإستبدالّالعم الّباآلالتفإن   .العملعائّدرأسّالمالّّوّقدّيزيدّالفجوّة

ّ،ّإذاّمنّناحيةّأخرّى د،ّفقدّيزيدّعددّالوظائفّالالتكنولوجيابالّالعمّ ّلااستبدتم  .ّعامّ ّبشكلّ ّؤاتيةالمةّّومؤك 

ّلإلنتاجّالعاملّاألساسيّ ّمث ل،ّستالتّالعاليةالمؤهّ ذاتّةّ،ّأيّالمواردّالبشريّ الموهبةّوالمهاراتّوبالتاليّفإنّ 
ودخلّمنخفض"ّوقطاعّ"مهاراتّّمؤه التسوقّالعملّبينّقطاعّ"ّةتجزئ.ّوسيزيدّهذاّمنّأكثرّمنّرأسّالمال

ّرباماّيقّليوماّطالهذهّالثورةّالرابعةّتّة.ّوبماّأنّ جتماعيّ اتّاإلضغوطةّالاّسيزيدّمنّحدّ ،ّممّ وأجورّعالية"
ّ،ّّوانّالعالمفيّالمائةّمنّسكّ 30ّ هذهّالثورة،ّّةّوهمّأصحابهمّأقليّ ّديّ جسوالّديّرأسّالمالّالفكريّ مورّ بماّأن 

ّبحالةانّالبلدانّذاتّالدخلّالمرتفعّسكّ ّةأجورّأغلبيّ ّبالفعلّأنّ ّيتبي نّلنا ،ّويرجعّىّانخفاضركودّأوّحتّ ّتمر 
العالية،ّوالمؤه التّّوالكفاءاتّذاتّالمهاراتّاليدّالعاملةةّإلىّ:ّفقدّازدادتّالحاجّاّإلىّالتكنولوجياذلكّأساسًّ

ّتدريًباّوّذاتّالمؤه التّالقليلةالعاملةّّيدلإلىّانسبةّهوّالحالّبالهذاّليسّّو ّشهدة.ّيلّاألغلبيّ والتيّتشكّ ّاألقل 
ّن.الطلبّبينّاالثنيّضعًفاّفيّوّمنخفضةعاليةّّوّقو ةّطلبّذيّينتجّعنهاسوقّالعملّال

ستفادةّمنّاإلّمسبًقالةّعلىّاألرضّيمكنهاّةّمؤهّ ةّمحليّ هناكّأقليّ ّ،ّمنّالواضحّأنّ بنانيّ الوضعّاللّ فيّحالةّ
البالدّّوّنغادّريلينّلتطبيقها،ّلكنّهناكّمجموعةّأخرىّمنّاألشخاصّالمؤهّ ّضي قةهذهّالثورةّضمنّالحدودّال
يقترنّّالحاليّ ّقتصاديّ الركودّاإلّالقولّإنّ ّانيمكن .دجيّ ّهذهّالثورةّبشكلّ ّسيرّفيهالالستقرارّفيّالبلدانّالتيّت

ّطفيفةّالموضوعةةّبسببّالمواردّالالثورةّالرابعّفيّالمشاركةّالتام ةالّوهيّعدمّقدرةّلبنانّعلىّبأزمةّأخرى،ّأ
ّعانيولماذاّتّةّاآلمنةونّإلىّالوظائفّالعامّ بنانيّ لماذاّيهرعّاللّ بالتاليّنحنّنفهمّ .فيّخدمةّمثلّهذاّالمشروع

منّالمحتملّأنّيزدادّهذاّالوضعّسوًءاّ اّحت ىّنهايةّالشهر.رّأمورهلتدبّ صعوباتّحقيقي ةّالطبقاتّالوسطىّ
هذاّّمةّشركاتّتستثمرّفيهاّوحيثّالّتجدّوظائفّالتكنولوجياّالمتقدّ ءةّلهاّعمالالوظائفّالتقليديّ ّحيثّأنّ ب

ّ.المجال
ّالثورةّالصناعي ةّالرابعةّلنّتغي رّفقطّماّنقومّبه،ّولكنّ ّالتأثير على الناس : أيًضاّماّنحنّعليه.ّّهاّتغي رإن 

نبجميعّالجوانبّالتيّتمنّالمحتملّأنّتتأث رّهوي تناّ شعورناّباأللفة،ّوعالقاتناّمعّاآلخرين،ّوأوقاتّّمثلّ،هاكو 
ّالغذائي ة،ّوالطريقةّالتيّنخط طّبواسطتهاّضيهّفيّالعمل،ّواستهالكناّللموادّ م،ّوالوقتّالذيّنوتسليتناّفراغنا

ّاألطفالّبحاوكفاءاتناّلمهنتناّواكتسابّمهاراتنا جةّللذهابّإلىّالمدرسةّ؟ّهلّ.ّعلىّسبيلّالمثال،ّهلّسيظل 
ّالمجتمعّّهناكّلقاءاتّأخرىّغيرّإفتراضي ةّإلىّالجامعةّ؟ّهلّسيكوّنّشبابالّتوج هسي ؟ّهلّستبقىّفكرة
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ةّاألسئلةّالنهائيّ هلّستبقىّ؟ّّلبشرشبهّاييّذالّأوّاإلنسانّاآلليّ ّروبوتاتهّبالنظرّإلىاليومّهيّنفسهاّّالبشريّ 
عنّالعالقاتّ،ّ؟ّماذاّسيقولّالدين،ّالّبلّاألديانّموتّعلىّحالهامعضلةّالّوّالعالمّفيّهذاناّوالدتالمرتبطةّب

يّإلىّؤدّ تناّوترّبالفعلّصحّ تغيّ ؟ّهذهّالثورةّّالتيّلديهاّأوجهّتشابهّغريبةّمعّالبشرّوتاتبينّالبشرّوالروب
دّمفهومّللذاتّ" اّنعتقدّإلىّكائنّاّكنّ تقودناّأسرعّممّ ّيّقدالمستوىّالصحّ ّّهذهّالثورةّعلىأنّ ّ"ّبحيثاكم يّ محدَّ
دّب ّمزوَّ جياّكنولّوتتقني ةّالنانوّّأوّالنانوتكنولوجياّ)ّرةّالتيّتستوجبهاصغّ مالرقائقّوغيرهاّمنّاآلالتّالبشري 

هاةّاتّالالنهائيّ .ّقائمةّاإلمكانيّ (الصغائر ّ.فقطّخيالناّيحد 

بطريقةّّلتكنولوجياّفيّحياتهاّإدماجكونّمنفتًحاّأكثرّفأكثرّعلىّنفتًحاّبالفعلّوسيمّإذاّكانّالكائنّالبشريّ 
ة، مثل هو ما إذا كان ذلك لن يجعلنا نفقد بعض إمكانات الطبيعة البشريّ  الذي ُيطَرح السؤالّ،ّفإنّ جامحة

المحمولةّهيّمثالّجيّ قيمالعالقةّالتيّنّإنّ  التعاطف والتعاون. معّهواتفنّا يحرمناّّقدّالتواصلّالمستمرّ ّإنّ  .دهّا

ّمفعمةّبالمعانيمحادثةّبّقيامل،ّوانحق قّوجودناأخذّالوقتّالكافيّلّأيّمنّجوانبّالحياةّمنّجانبّأساسيّ 
بعضّيقولّّكماّ،مشاعرّالتيّأصبحتّآلي ةّلكائناتلّسيكوّنيستتبعّذلكّسؤالّآخرّوهوّهلّّو .هاوالمشاركةّفي
 ؟ّاوهوي تهّاوضعهماذاّسيكونّوبالتاليّالمدافعين،ّ

ة.ّالناسحياةّبّةّلتكنولوجياّالمعلوماتّتتعل قياتّالفرديّ التحدّ ّأهمّ إحدىّ ّيّضروريّ هذاّالتحدّ ّيبدوّأنّ  الخاص 

ستزدادّالنقاشاتّ.ّالجديدّتواصلالإمكاني ةّّكبيرّمنّجزءّ ّعّالبياناتّومشاركتهاّفيّماّيتعل قّبناّهيتتبّ ّألنّ 

األساسيّ  الحميمةّبفعلّفقدانّالسيطرةّعلىّبياناتناّ،ّمثلةحولّالقضايّا .ّفيّالسنواتّالقادمةّالتأثيرّعلىّحياتنّا
عنّطريقّّالتيّتعيدّتعريفّالكائنّالبشريّ ّصطناعيّ ةّوالذكاءّاإلثوراتّالتكنولوجياّالحيويّ ّ،ّفإنّ وكذلكّاألمر

ّّإرجاء ة ّوالصحّ مد  ّوالقدراتالحياة ّواإلدراك ّتحدة ّعلىّإعادة ّستجبرنا ّقيمّيد، ّفي ّالتفكير ّوا عادة ّناحدودنا

ّ.ةةّوالدينيّ األخالقيّ 
ّالمهاراتةّصينّفيّالثورةّالصناعيّ :ّنعرفّمنّالمتخص ّّالمستقبل صنعتعليم أو كيفّية ال ّوالكفاءاتّالرابعةّأن 

ّّضمنيمكنّتصنيفها2020ّّداًءّمنّسنةّإبتّالمطلوبة فئتينّ:ّتلكّالتيّتتعل قّبمجالّالفكرّوالتفكيرّمثلّحل 
،ّواإلبداع،ّوالقدرةّعلىّالحكمّوالمرونةّاإلدراكي ة ،ّوالذكاءّالعاطفي  فئةّّوّ،المشكالتّالمعقدة،ّوالتفكيرّالنقدي 

هّنحوّالخدماتّوالتفاوض.التيّتتعل قّبقضاياّاإلدارةّمثلّإدارةّالمواردّالبشريّ ّمهاراتال ّةّوالتنسيق،ّوالتوج 
مقارنةّبسيطةّللمهاراتّاألساسي ةّالمطلوبةّفيّماّيتعل قّبالتوظيفّتسمحّبمالحظةّمدىّأهمي ةّفهمّالعالمّالذيّ

،ّوالقدرةّعلىّالحكمّوالتفكيرّالنقديّ ّالمعق دةّالمشكالتّمهاراتّمثلّحلّ الّ.ّفيّالواقع،ّيجبّعلىيحيطّبنا
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ّالتكيّ الّالغد.ّكماّسيتعيّ عمّ برزهاّيالّيتجز أّمنّالصفاتّالتيّاّكونّجزءًّتأنّوالقرارّ ّعنّطريقّفنّعلينا

ّكفاءةاّالبعضّمنّخاللّالصالّبعضنتّ ّعلىّذلك،ّستظهرّلناّالقدرةّعلىّاإلة.ّوعالوةًّاإلبداعّوالمرونةّالمعرفيّ 
شؤونّالموظّ  والتوجّ فيّإدارّة والتفاوضّ، وهكذاّ،ّاءّالعاطفيّ الذكّوالخدمةّ،نحوّّهفينّ، بينّالمهاراتّمنّوالتنسيقّ.

منّتسعىّالشركاتّّةالذيّسيصبحّجودةّأساسيّ اإلبداعّهناكّمنّغيرها،ّّثرةّأكرّبقوّ تتطوّ سالتيّوالكفاءاتّ
لىّسبيلّاتّجديدةّوأساليبّعملّجديدة.ّاليوم،ّعمنّتقنيّ إنطالًقاّمنتجاتّجديدةّّصنعلالستفادةّمنّخاللهّ

ةّالمطلوبةّفيّاتّالرئيسيّ كفاءالّضمنّمساحةّأقلّ ّة،ّولكنّسيكونّلهالّقيمةّهامّ الفعّ ّاإلصغاءالمثال،ّالّيزالّ
ّ،إذاّجازّالتعبيرّتكون،الروبوتاتّواآلالتّالتيّسوفّّمحاورصبحّّسوفّيالذكاءّالعاطفيّ ّ،ّألنّ 2020سنةّ

 ".ي ةإنسان"ّالتيُّيقالّعنهاّإن هاّي ةوالتفاعلّي ةبنيةّالفكّرالقربّإلىّأ
ّالسياقّفي ّسيبقىّأساسي اّفيّالمهارةّوالمعرفة،ّوكذلكّفيّمهاراتّهذا ّالتفكيرّالنقدي  ،ّيمكنناّأنّنقولّإن 

ّهذاّهمومعارفّعم الّالغد ّيضمنّفيّكل  نجازّتفكيرّأخالقي  ،ّحت ىّيكونواّقادرينّعلىّات خاذّخياراتّمعقولة،ّوا 
ّهوّذلكّالتفكيرّالذيّال التفكيرّكرامةّاإلنسان. ،ّويحل لّالحجج،ّويبلورّمنّالمسائلّيرك زّعلىّمسألةنقدي 
ّويتحاورّمعّأشخاصّآخرين.ّي مهاويقاإلستنتاجاتّ

، ّّفيّهذاّالسياق،ّلبنانّالقوي  ّوالعالي،ّيمكنهّمواجهةّالتحد يّالمتمث لّفيّعلىّاألقل  جزءّمنّتعليمهّالمدرسي 
ومراكزّّفيهاّلّالعربي ة،ّمنّخاللّالتعليمّالعاليفيّكونهّشريًكاّللفاعلينّالدولي ينّفيّهذهّالثورة.ّبعضّالدّو

ةّهذهّالثورةّالتكنولوجيّ ّ،ّتستثمرّفيّهذاّالمجالّأكثرّمنّغيرها.ّوبالتاليّفإنّ البحوثّالتكنولوجي ةّالتطبيقي ة
منّالواضحّ.ّفيهاّالسيطرةّعلىّالذكاءّالبشريّ ّةّتفلتةّخارجيّ لّقوّ ،ّالّتشكّ بهاضطراباتّالتيّتسبّ وكذلكّاإل

ّفيّسةّمثلّالبنكّالمركزيّ مؤسّ ّ،ّمعّالعلمّأنّ ةّعنّهذهّالهواجسبماّفيهّالكفايّةّالّتزالّتنأىبنانيّ الدولةّاللّ ّأنّ 
ّوالّتتردّ ّبهتمّ لبنانّت ّالقضايا التعليمّالعاليّساتّمؤسّ ة،ّفيّتشجيعّقتصاديّ د،ّعلىّالرغمّمنّاألزمةّاإلهذه

إالّّ،دناّفيّوقتّتواصلّفيهّالثورةّطريقها.ّالّشيءّيمنعفّبلتخلّ ىّالّيستثمارّفيّهذاّالمجالّحتّ الطليعي ةّلإل

ّبمواردهّلبنانيكونّة،ّأنّاإلرادةّالسياسيّ  ،ّ(الروبوتي ةاآللي ةّ)ةّّومة،ّالرقميّ محورّالتكنولوجياّالمتقدّ ّةالبشريّ ّالقوي 

ّكوّنهذاّالسياق،ّحينّنات.ّفيّوعلمّالبيانّصطناعيّ ّجامعاتناّسارعتّفيّإطالقّبرامجّالذكاءّاإلمعّالعلمّأنّ 

ّ،ّوهوهتأديتهّبالكاملويعانونّمنّأجلّّاّقدّيكافحّاآلخروّندورًّّ،ّيمكنناّأنّنؤد ييتمّ الذيّلّفيّأعقابّالتحوّ 
ّالتحوّ ّي اتأخالقّبلورةالمساهمةّفيّ ةّالرابعةّمسؤواًلّعنّتوجيهّالثورةّالصناعيّ ّواحدّكلّ ّلّبحيثّيكوّنهذا
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ةّالثورةّالصناعيّ ّة.ّوكماّنرىّ،ّفإنّ ةّوالدينيّ يعكسّأهدافناّوقيمناّاألخالقيّ مستقبلّّوتشكيلهاّوجعلهاّتصلّإلى
ّقلوبناّوروحنا.ّان ّمّسلبتّوري ةّ"مبرمجةّآلي ا"ّالبشّالرابعةّلديهاّالقدرةّعلىّجعل

ّشيءّ يجبّأنّنصوغّّ.ساتناّوشركاتناّوعلىّقيمنامؤسّ ّوعلىّمهامّ ّ،علىّاألشخاصيعتمدّفيّالنهاية،ّكل 
ّمنّخاللّإعطاءّمستقباًلّ ّجميًعا جعلهمّمسؤولين.ّمنّخاللّاستكمالّأفضلّةّلألشخاصّّواألولويّ ّيناسبنا
نات ةّنحوّتنميةّ،ّيمكنّلهذهّالثورةّأيًضاّأنّترفعّاإلنسانيّ ةوالمسؤوليّ ّ،والتعاطفّ،اإلبداع،ّةالطبيعةّالبشريّ ّمكو 

ّّو ّوشمولمحليّ متكاملة ّيّ ة ّونحو ّقجماعيّ ّّوأخالقيّ ّوعيّ ة، ّّائمّجديد ّّمشاطرةّشعورعلى مصيرّالاآلخرين
ةّالمشتركة،ّةّوالمسؤوليّ الحريّ رسالةّّبلدّهوّ،ّبلّأكثرّمنّبلدّبينّالبلدانّاألخرّىُّيعت ب رالذيّّلبنانّ.مشتركال

األمرّ ة.المساهمةّفيّهذهّالمهمّ هذهّالقضايا،ّلّهمنّخاللّإدراك،ّمكنهي،ّارفالمعّةّمنديناميكيّ بلدّيتمت عّب
 .تحقيقّهذهّالرسالةأجلّمنّمتروكّلناّ

 


