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للتطّورات التكنولوجيّة، حتى أنّها ساهمت يف كثري من   كانت الصحافة مواكبة دوماً 

منذ  املتالحقة  التكنولوجّي  التطّور  لثورات  العاملّي  العام  الرأي  تحضري  يف  األحيان 

ستينات القرن املايض وحتى اليوم. وهناك خّط دقيق يفصل بني التوقّعات القابلة 

واالحتباس  االنرتنت  عن  الحديث  إّن  الرتفيهّي.  العلمّي  الخيال  وبني  للتجربة، 

حديث  محور  كان  الجينيّة  والهندسة  الصناعّي  والذكاء  الحرارّي 

الصحافة منذ عام 6)9)، لكن ما تّم الحديث عنه يف ذلك الوقت ال 

يطابق الواقع اليوم، فال نحن نعيش يف مدينة العلم الفاضلة بسبب 

البيولوجيّة بسبب االحتباس الحرارّي، وال  اإلنرتنت، وال انتهت الحياة 

إىل  خيال  من  سوبرمان  فكرة  تحّول  أن  الجينيّة  الهندسة  استطاعت 

حقيقة.

 من السابق؟
ّ

ع املستقبل اليوم بدرجة أدق
ّ

هل يمكن لنا توق

 إّن الزمن وحده كفيل باإلجابة عن هذا السؤال. ولكن ميكننا النظر 

إىل ما يحصل اليوم مع األخذ يف الحسبان التسارع الذي يفرضه تراكم 

التطّور لنكّون فكرة تحمل نسبة مقبولة من الحقيقة حول العامل الذي 

نحن  بيننا  املسافة  تناقص  إّن  مثالً،  عقود.  بضعة  بعد  البرش  فيه  سيعيش 

البرش وبني اآلالت التي نعتمد عليها والتي تشغل جزءاً كبرياً من حياتنا تخربنا بأّن هذه 

اآلالت ميكن أن تصبح جزءاً من أجسادنا يف القريب العاجل. وهذا متحّقق منذ زمن يف 

عالم الغد: 

المستحيل هو 
الممكن

محمد حسن
إعاليّم وعضو مؤّسس يف املبادرة الشبابّي�ة لتنمية املهارات ـ لبن�ان
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بعض املجاالت الطبّيّة، مثل: اآلالت التي توضع يف األذن لعالج 

مشاكل السمع، أو البطاريّات الخاّصة بتنظيم عمل القلب... 

وإذا استمّر التطّور يف هذا املجال، وهو مستمر ومتسارع، فإّن 

الهاتف لن يبقى يف اليد، بل سيصبح قطعة صغرية تُزرع يف 

عىل  مبارش  بشكل  فنطّلع  باإلنرتنت  مبارشة  وتتصل  الدماغ، 

إىل  ننظر  أن  من  وبدالً  نريد.  من  مع  ونتواصل  اليوم  أخبار 

شاشة ما يف يدنا أو عىل الحائط، ستقوم تلك القطعة الصغرية 

باستثارة مناطق خاّصة من الدماغ لتتشّكل الصورة يف دماغنا 

وتراها أعيننا دون أن تكون موجودة خارج أجسادنا. فإذا كان 

هذا واقع املستقبل داخل أجسامنا، فكيف سيكون العامل من 

حولنا عندها؟!

بالعودة إىل القاعدة التي أرسيناها، ما الذي يحصل اليوم؟ 

يف  تُستعمل   Augmented Reality املعّزز  الواقع  تقنية 

مجاالت التعليم والرتفيه والطّب وغريها. ومع تسارع تطّور 

لتقنيّة  التلفاز وال  لوجود  داٍع  يكون هناك  فلن  املجال،  هذا 

الجلوس  األخبار وسط غرفة  الثالثيّة. سيجلس مذيع  األبعاد 

أثناء نرشة األخبار، وسنكون نحن وسط املعركة بني الرماح 

وسيقوم  مشّوق،  تاريخّي  لفيلم  مشاهدتنا  أثناء  والسيوف 

الكيامويّة،  بالتجارب  الجامعات  وطاّلب  املدارس  تالميذ 

وبترشيح الحيوانات دون خطر؛ ألّن املواد التي سيتعاملون 

معها ستكون ملموسة، ولكن رقميّة غري حقيقيّة وكّل ذلك 

بفضل تقنّية الواقع املعّزز.  

املوجودة  امللموسة  الذكّية  واآلالت  لإلنرتنت  بالنسبة  أّما 

خارج أجسامنا ومن حولنا، فام هو مستقبلها؟

اآلالت  كّل  من  جزءاً  سيصبح  اإلنرتنت  إّن  الخرباء:  يقول   

غداً،  الذيكّ،  الهاتف  نعرف  اليوم  نحن  ذكيّة.  كلّها  وستصبح 

سيصبح لدينا املنزل الذيكّ الذي يعرف متى ييُضء نور الغرفة، 

بناء عىل دخول الشخص أو خروجه، و يعرف  يُطفئه  ومتى 

متى وكيف يشّغل املكيّف بحسب الحرارة الخارجيّة لتربيد 

الغرفة أو تدفئتها، أو حتى يغلق النوافذ أو يفتحها بدالً من 

للرباد  الذيك، ميكن  املنزل  الطاقة. ويف  لتوفري  املكيّف  تشغيل 

نحو  متتّد  التي  اليد  حرارة  استشعار  مبجّرد  وحده  يفتح  أن 

بابه، فيُخرج للشخص الوجبة املناسبة له بعد أن يحتسب عدد 

الوحدات الحراريّة التي استهلكتها اليوم. 

بعد هذه اإلطاللة املخترصة عىل مستقبل األشياء املحيطة بنا 

واملوجودة داخل أجسامنا، ما هو مستقبل حياتنا االجتامعّية؟

 تنقسم آراء املحلّلني إىل قسمني: قسٌم يقول بتحّول حياتنا 

بعيدة  مربمجة  رقميّة  حياة  إىل  كامل  بشكٍل  االجتامعيّة 

اإلنسانيّة،  فطرتنا  عن  البعد  كّل 

ومنسجمة مع اآلالت التي تحكم 

مختلف نواحي حياتنا. 

وقسٌم آخر يقول: إّن فطرتنا 

تحّول،  أّي  من  أقوى  اإلنسانيّة 

حياتنا  شكل  سيطال  التغرّي  وإّن 

غري  اجتامعيّني  سنبقى  لكّننا  االجتامعيّة، 

قادرين عىل االستغناء عن بعضنا.

 قد نستغني عن اإلنسان يف كثري من 
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والزراعيّة  والصناعيّة  الطبّيّة  املجاالت 

وحتى التعليميّة، إن اعتربنا أّن التعليم 

هو مجّرد تلقني ونقل معلومات، ولكن 

يف  اإلنسان  عن  نستغني  أن  يستحيل 

املجاالت النفسيّة والرتبويّة والتنمويّة 

والروحيّة.  والعاطفيّة  واإلرشاديّة 

وهنا ميكن لنا الحديث عن نوعني من 

املستقبل  مع  نوع  كّل  يتفاعل  الناس، 

بطريقة مختلفة.

النوع األول: هو اإلنسان غري املتوازن 

غري  بطريقة  التطّور  يف  ينغمس  الذي 

واعية، فيصبح أسري اآللة، وينىس أنّه هو 

من اخرتعها أساساً وهو القادر عىل أن 

يخرتع ما هو أكرث تطوراً منها، فيهمل 

الجانب النفيّس واالجتامعّي والروحّي 

لصالح الجانب العقيّل الرقمّي املحض 

ويقع يف دّوامة االستهالك التكنولوجّي 

الرقمّي واملعريّف. فيبتعد عن اإلنتاجيّة 

ويصبح صورة جوفاء لإلنسان املتطّور 

شكالً ال مضموناً. يعرف الكثري وعاجز 

عن إنتاج القليل.

اإلنسان  فهو  الثاين،  النوع  أّما   

متطّور  عامل  يف  يعيش  الذي  املتوازن 

فريتاح  ملصلحته،  فيه  ما  كّل  يسّخر 

لصالح  الفيزيائيّة  األعباء  كثري من  من 

والروحّي.  واالجتامعّي  النفيّس  نّوه 

إىل  الوصول  عىل  أقدر  وسيكون 

من  أكرب  بقدر  وسيتمتع  املعرفة، 

التكامل  املهارة يف استثامرها لتحقيق 

وسيكون  أساساً.  ألجله  ُخلق  الذي 

صورة نوذجيّة لإلنسان املتطّور شكالً 

عىل  وقادر  الكثري،  يعرف  ومضموناً. 

كلّه،  ذلك  من  واألهّم  املزيد.  إنتاج 

األهداف  ألجل  اإلنتاج  هّمه  سيكون 

اإلنتاج  وليس  السامية،  اإلنسانيّة 

لإلنتاج دون أّي هدفيّة واعية.
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