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من يملكون
ومن ال يملكون

مع تسارع وتيرة التحول الرقمي بسبب اجلائحة ،يوشك املستقبل الرقمي
أن يحل علينا أسرع من أي وقت مضى ،وربما أسرع مما يمكن أن نتخيل .ويف هذا العدد،
نستعرض التبعات احملتملة لهذا التحول — ما هو جيد منها ،وما هو سيئ ،وما هو بينهما.
لقد ظلت التكنولوجيا تمثل شريان احلياة للماليين ،وال تزال تغير طريقتنا يف العمل ،والتعلم،
والتسوق .ويف غضون عام مل نشهد له مثيال ،كانت التكنولوجيا حافزا على إحداث حتوالت رقمية
جذرية .فقد حتركت احلكومات بسرعة ،واستخدمت احللول الرقمية عبر األجهزة احملمولة لتقديم
املساعدات النقدية؛ وساعدت التكنولوجيا املالية على بقاء منشآت األعمال الصغيرة ،ونموها يف
بعض احلاالت؛ كما توفر أول عملة رقمية وطنية ،يف جزر البهاما ،حملة عن مستقبل النقود.
ولكن التكنولوجيا يمكن أيضا أن تكون حمفزا لتحقيق نتائج غير متكافئة يف التعليم ،والفرص،
وإمكانية االستفادة من الرعاية الصحية واخلدمات املالية .فقد تسببت األتمتة يف تدمير فرص
العمل ،وبعضها بصفة دائمة .فالفجوة العميقة بين القادرين على الربط الرقمي وغير القادرين  -يف
خمتلف البلدان وداخل البلد الواحد وبين املناطق الريفية واحلضرية — تسببت يف تفاقم أشكال عدم
املساواة االجتماعية واالقتصادية.
ويؤكد ديفيد أسيموغلو أن احلكومة بإمكانها بل ينبغي لها أن تقوم بدور تنظيمي يف هذا الشأن،
مع توفير احلوافز لالبتكار يف جمال التطور التكنولوجي «الداعم لإلنسانية» الذي ينتج وظائف
جيدة .ويتوسع «هيون سونغ شين» واملؤلفان املشاركان يف املقال يف احلديث عن السياسات الذكية
التي يمكنها أن جتلب املزيد من الناس – وخاصة األكثر فقرا – إىل النظام املايل .ومن الواضح أن
احلكومات ،كما تؤكد كريستينا دوارتي ،ال بد أن تعزز االستثمار يف البنية التحتية الرقمية ،مثل
إمكانية احلصول على الطاقة الكهربائية ،وتغطية شبكة األجهزة احملمولة وشبكة اإلنترنت ،والهوية
الرقمية .فقد أصبح اآلن توفير خدمة اإلنترنت بأسعار معقولة حقا أساسيا للمواطن.
ومع ذلك ،هناك خماطر حقيقية يف هذا اخلصوص :فيركز تيم مورر يف مقاله على معاجلة
التهديدات السيبرانية التي يتعرض لها النظام املايل .ويقترح يان ﻛﺎرﻳﻴﺮ-سوالو وفيكرام هاكسار
ضرورة موازنة املصالح التجارية بحماية اخلصوصية ونزاهة البيانات .ويف هذا العدد أيضا ،يقوم
مساهمون آخرون بتسليط الضوء على موضوعات الضرائب الرقمية ،وحتيز البيانات وأخالقياتها،
واحلاجة للتعاون التكنولوجي العاملي ،وكيف ستتسبب اجلائحة يف تغيير نمط التفكير حول
االقتصاديات والعقد االجتماعي.
فالرقمنة بإمكانها إحداث التحول يف االقتصاديات وحياة البشر ،ولكن االبتكار بحاجة ألن
تكون له قيمة عامة وأن تتم صياغته على نحو يسمح بمشاركة اجلميع يف العصر الرقمي.
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يعرض غالف عدد مارس  2021حول التكنولوجيا تصور الفنان ديفيد
بونازي ملدينة املستقبل التي تتمتع بالذكاء الرقمي.
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