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أدى االنتشــار املتســارع لفــروس “كورونــا املســتجد” )كوفيــد- 19( حــول العــامل، وتحولــه إىل جائحــة وفقــاً لترصيحــات 
منظمــة الصحــة العامليــة؛ إىل قيــام العديــد مــن الــدول باتخــاذ إجــراءات فوريــة وحاســمة للتعامــل مــع الوبــاء العاملــي، 
بهــدف تضييــق نطــاق انتشــار الفــروس قــدر املســتطاع حتــى يتــم إيجــاد املصــل الــازم للعــاج. ومــن هــذه اإلجــراءات 
ــدن،  ــض املناطــق وامل ــازل، وفــرض حظــر التجــوال عــى بع ــراد داخــل املن ــل حجــر صحــي احتياطــي لألف ــاً: عم مث
ووقــف حركــة املواصــات العامــة، وإغــاق املــدارس والجامعــات مؤقتــاً، وتقليــل القــوى العاملــة يف املؤسســات والهيئــات 
الحكوميــة والخاصــة، وغرهــا مــن اإلجــراءات التــي تهــدف إىل احتــواء املــرض، وكان نتيجــة ذلــك أن توقفــت معظــم 

مظاهــر الحيــاة اليوميــة يف العديــد مــن الــدول حــول العــامل.

ومل تكتــِف الــدول التــي قطعــت شــوطاً كبــراً يف عمليــة التحــول الرقمــي نحــو مفاهيم الحكومــة الذكيــة والدولــة الذكية، 
بتســير الحيــاة بشــكل شــبه طبيعــي، بــل اعتمــدت أيضــاً عــى التقنيــات الذكيــة -التــي اســتثمرت فيهــا خــال الســنوات 
املاضيــة- يف محاربــة انتشــار املــرض، فقيــدت التعامــل بــاألوراق النقديــة التــي ميكــن أن تتســبب يف نــر الفــروس 

د. إيهاب خليفة
)CTO( - رئيس وحدة متابعة التطورات التكنولوجية

ملخص الدراسة:

ــا  ــا باعتباره ــى التكنولوجي ــاد عل ــد االعتم ــا تزاي ــروس كورون ــريع لف ــار الس ــى االنتش ــب عل ترت
البديــل الرئيســي لتســير احليــاة اليوميــة، بحيــث أصبــح العمــل والتعليــم عــن بعــد، الوضــع 
املؤسســات  داخــل  العمــل  اســتمر  حيــث   .)The New Normal( اجلديــد  العــادي 
واملصالــح احلكوميــة ولكــن “عــن بعــد”، وذلــك مــن خــال نظــم احلكومــة الذكيــة التــي تقــدم 
اخلدمــات للمواطنــن عــر اإلنرتنــت، وميكــن للموظفــن القيــام بوظائفهــم بصــورة طبيعيــة 
مــن املنــزل، كمــا اســتمرت احلكومــات أيضــً يف عقــد اجتماعاتهــا مــن خــال نظــام الفيديــو 
كونفرنــس، ومت عقــد قمــة العشــرين القادمــة بصــورة افرتاضيــة عــر اإلنرتنــت، كمــا اســتمر 
كثــر مــن املــدارس واجلامعــات أيضــً يف تقــدمي احملتــوى العلمــي لطابهــا مــن خــال البــث 
ــو  ــات الفيدي ــر خدم ــاص ع ــاع اخل ــركات والقط ــاط الش ــل نش ــت، وتواص ــر اإلنرتن ــر ع املباش
كونفرنــس وتطبيقــات إجــراء املكاملــات الصوتيــة والفيديــو التــي شــهدت طفــرة كبــرة 

ــا. مســتفيدة مــن أزمــة انتشــار كورون
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ــة،  ــات اإللكرتوني ــان والبطاق ــات االئت ــة عــر بطاق ــوال الرقمي ــاد عــى األم ــت إىل االعت ــن شــخص آلخــر واتجه م
كــا اســتخدمت نظــم الــذكاء االصطناعــي وإنرتنــت األشــياء والروبوتــات كبديــل للطواقــم البريــة والطبيــة لتقديــم 
الخدمــات الرضوريــة للمــرىض، واعتمــدت عــى البيانــات الضخمــة ونظــم املراقبــة الشــاملة ونظــم التعــرف عــى الوجوه 
يف الكشــف املبكــر عــن الحــاالت املصابــة أو التــي ميكــن أن تتعــرض لإلصابــة، واســتخدمت الدرونــز والروبوتــات يف 
عمليــات تعقيــم الشــوارع واملناطــق املوبــوءة وتوجيــه اإلرشــادات للــارة يف الشــوارع والتأكــد مــن التزامهــم بالتعليــات 
الطبيــة. فتحولــت الحيــاة البريــة إىل حيــاة افرتاضيــة كاملــة، أشــبه بأفــام الخيــال العلمــي والواقــع االفــرتايض مثــل 
)Ready player one(، حيــث يقــوم فيهــا الجميــع مبهامهــم ووظائفهــم ولكــن عــر اإلنرتنــت، مــن العمــل، والتعليــم، 

والتســوق اإللكــرتوين، والرتفيــه، والتواصــل الشــخيص، وجمــع املعلومــات واألخبــار، وغرهــا مــن األنشــطة اليوميــة.

وإذا كانــت البريــة اســتطاعت أن تحقــق مفهــوم التباعــد االجتاعــي )Social distancing( للحــد مــن انتشــار كورونــا، 
 )Virtual Convergence( فهــي قــد حققــت العكــس أيضــاً -يف الوقــت نفســه- مــن خــال مفهــوم التقــارب االفــرتايض

عــر زيــادة التواصــل االفــرتايض بــن األفــراد مــن خــال اإلنرتنــت.

وقــد كان مــن نتائــج ذلــك أن زاد معــدل اســتهاك اإلنرتنــت العاملــي، حيــث أعلنــت رشكــة فودافــون التــي تعمــل يف 
أكــر مــن 65 دولــة حــول العــامل أن نســبة الزيــادة يف تحميــل البيانــات وصلــت إىل 50% يف بعــض البلــدان)1(، كــا زاد 
اســتهاك اإلنرتنــت يف بعــض البلــدان -مثــل إيطاليــا- بنســبة 30%)2(، وزاد اســتهاك الواليــات املتحــدة األمريكيــة حتــى 
22 مــارس -أي قبــل أن تســتحوذ عــى املرتبــة األوىل مــن حيــث عــدد اإلصابــات- بنســبة 18%)3(. هــذه الزيــادة الكبــرة 
يف معــدالت اســتهاك البيانــات تعكــس كيــف أصبــح اإلنرتنــت الوســيلة الرئيســية للتعايــش، ليــس فقــط مــن أجــل القيــام 
باملهــام واألعــال عــن بعــد، ولكــّن فــرض الحظــر والحجــر الصحــي وإغــاق الشــوارع واملتنزهــات وســبل الرتفيــه جعــل 
األطفــال واملراهقــن يتجهــون صــوب ألعــاب الفيديــو التشــاركية، التــي ميكــن فيهــا تكويــن عــدة فــرق تنافســية واللعــب 
عــر اإلنرتنــت، كــا زادت معــدالت مشــاهدة موقــع يوتيــوب وخدمــات بــث األفــام أون اليــن مثــل نتفليكــس، األمــر 
الــذي دفــع البعــض للتســاؤل حــول قــدرة البنيــة التحتيــة لإلنرتنــت عــى الصمــود يف ظــل هــذا الضغــط العاملــي الكبــر.

ومــن هنــا تســعى هــذه الدراســة إىل تحديــد التكنولوجيــا التــي تــم اســتخدامها يف مكافحــة ومواجهــة انتشــار فــروس 
كورونــا املســتجد، وكذلــك التكنولوجيــا التــي ســاهمت يف تســير وتيســر الحيــاة البريــة، ســواء عــى مســتوى العمــل أو 
التعليــم أو التســوق أو غرهــا مــن أوجــه النشــاط اإلنســاين، مشــرة إىل أهــم القطاعــات التكنولوجيــة التــي اســتفادت 
مــن هــذه األزمــة. ويف النهايــة تحــاول إلقــاء نظــرة عــى مســتقبل الحيــاة البريــة يف ظــل التطــورات التكنولوجيــة بعــد 

انتهــاء األزمــة الحاليــة.

أواًل: تكنولوجيا مواجهة فيروس كورونا
ــدول حاولــت اتخــاذ عــدٍد مــن اإلجــراءات االســتثنائية والصارمــة وغــر املســبوقة يف  عــى الرغــم مــن أن معظــم ال
ــة،  ــف الدراس ــوال، ووق ــر التج ــرض حظ ــدود، وف ــاق الح ــل: إغ ــا، مث ــروس كورون ــار ف ــواء انتش ــا الحت ــة منه محاول
ــة  ــر وحدهــا غــر كافي ــه يُخــى أن تكــون هــذه التداب ــات؛ إال أن ــع التجمع ــض عــدد العــال واملوظفــن، ومن وتخفي

ــروس. ــة الف ــدة ملواجه ــات وأدوات جدي ــر آلي ــا اســتدعى تطوي ــو م ــروس، وه ــار الف ــة انتش ملواجه

1- أسباب عدم فاعلية األساليب التقليدية:

إّن الطــرق الحاليــة التــي تتبعهــا الــدول يف محاولــة اكتشــاف الفــروس تتميــز بقــدر محــدود مــن الفاعليــة، يضمــن 
تأخــر عمليــة انتشــار الفــروس أكــر وقــت ممكــن وليــس تراجــع عــدد الحــاالت املصابــة يف مقابــل تزايــد الحــاالت 
التــي ُشــفيت، والدليــل أن معــدل انتشــار الحــاالت املصابــة ال يــزال يف تصاعــد عامليــاً، ومل يبــدأ منحنــى اإلصابــة يف 

الرتاجــع أو التســطيح بعــد، ويرجــع ذلــك لعــدة أســباب رئيســية هــي:
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أ- أن محــاوالت املواجهــة “بَْعِديــة” وليســت “َقْبليــة”، أي إن محاولــة مواجهــة املــرض تعتمــد عــى اكتشــاف املصــاب 
بعــد إصابتــه بالفعــل وبدايــة انتقــال العــدوى إىل غــره مــن األفراد، فهــي تحــدث بعــد وقــوع املشــكلة وليــس قبلهــا، 
أي كنــوع مــن أنــواع رد الفعــل، ومــن هنــا تظهــر الحاجــة إىل حلــول غــر تقليديــة تركــز عــى “الَقبْليــة” يف مواجهــة 

املــرض، أي اكتشــاف األفــراد املرّجــح أن يصابــوا باملــرض قبــل أن يصابــوا بــه وليــس بعــد أن تتحقــق اإلصابــة.

ب- ال تضمــن محــاوالت املواجهــة الكشــف عــن جميــع األفــراد املصابــن، نظــراً لصعوبــة تحقيــق الفحــص الشــامل لكافــة 
ــة  ــل عملي ــا يجع ــت محدودة، وهــو م ــى وإن كان ــة، حت ــع اســتمرار التحــركات البري ــة، م ــن بالطــرق التقليدي املواطن
الحــرص الشــامل مســتحيلة، ويتطلــب إعادتهــا باســتمرار، وهــو أمــر مســتحيل، ولــذا تلجــأ الــدول إىل اســتهداف أفــراد 
محدديــن، أو عينــة عشــوائية منهــم، للكشــف عنهــم، ســواء مــن خــال الكشــف العشــوايئ عــر كاشــفات درجــات الحرارة 
التــي تكــون مضللــة إىل حــد كبــر، ألن األفــراد ميكــن أن يكونــوا حاملــن للفــروس دون أن تظهــر عليهــم أي عامــات 
خــال فــرتة الحضانــة؛ أو مــن خــال إجــراء تحليــل PCR الــذي يتميــز بالدقــة يف تحديــد الحــاالت املصابــة. غــر أن 
كا الحالتــن تتضمــن تحديــد شــخص معــن، والســعي إلجــراء تحليــل لهــذا الشــخص للتأكــد مــن ســامته، وال تضمــن 
الكشــف عــى جميــع األفــراد، مــع وجــود صعوبــات كبــرة يف الكشــف عــى جميــع األفــراد بالطــرق التقليديــة، وهــو مــا 

يعنــي اســتمرار الفــروس يف االنتشــار.

ج- عــدم التــزام األفــراد بتعليــات الســلطات، وهــو أخطــر مــا يف املشــكلة، إذ لــن تتحقــق املواجهــة الَقبْليــة يف مواجهــة 
ــزول األفــراد  ــع األفــراد بتعليــات الســلطات املختصة، وعــدم ن ــزام جمي ــة إال مــن خــال الت املــرض بالطــرق التقليدي
مــن منازلهــم إال للــرضورة، وهــو أمــر صعــب الحــدوث ويجــب التعامــل معــه مبزيــد مــن الواقعيــة، فالحشــود البريــة 
تتحــرك بقناعــات شــخصية مدفوعــة بغريــزة البقــاء دون أي اعتبــار للخطــر الحقيقــي أو لتعليــات الســلطات، ســواء 
الكتســاب العيــش أو لتخزيــن املــؤن أو عــدم إدراك لحقيقــة املوقــف، وهــو مــا دفــع بعــض الــدول لفــرض حظــر التجــوال 
ونــر قواتهــا املســلحة لضــان عــدم نــزول األفــراد مــن منازلهــم. فعــدم التــزام األفــراد باالمتنــاع عــن مغــادرة منازلهم 
ــة  ــب البحــث عــن طــرق غــر تقليدي ــدول ملواجهــة هــذا املــرض، وهــو مــا يتطل ســوف يكــون العائــق األكــر أمــام ال

تضمــن مراقبــة كل فــرد عــى حــدة للتأكــد مــن التزامــه بالتعليــات ومعاقبتــه يف حــال اخرتاقهــا.

ــة اكتشــاف  ــا فــإن الطــرق التقليديــة قــد تحــد مــن انتشــار املــرض لكــن لــن متنــع ذلــك، وقــد تؤخــر عملي ومــن هن
حــاالت مصابــة جديــدة لكنهــا لــن متنــع وقــوع إصابــات جديــدة، وذلــك ألن محــاوالت الكشــف عــن الفــروس بَْعديــة 
ومحــدودة، كــا أن األفــراد ال يلتزمــون بالتعليــات، وبالتــايل كان مــن الــرضورة البحــث عــن طــرق أخــرى غــر تقليديــة 
ــع الطــرق  ــن م ــن يجــب أن تحــدث بالتزام ــروس، ولك ــار الف ــن انتش ــة بالحــد م ــا كفيل ــا وحده ــول إنه ــن الق ال ميك

األخــرى التقليديــة، فكاهــا رضوري وال غنــى عنهــا.

2- آليات غري تقليدية للكشف املبكر ومحارصة كورونا:

ــة للحــد  ــدول اســتخدام طــرق غــر تقليدي ــض ال ــت بع حاول
ــل:  ــة، مث ــرق التقليدي ــب الط ــرض، إىل جان ــار امل ــن انتش م
الــذكاء االصطناعــي، والروبوتــات،  االعتــاد عــى نظــم 
والدرونــز، والســيارات ذاتيــة القيــادة، وإنرتنــت األشــياء، 
الخامــس  الجيــل  وتقنيــات  الضخمــة،  البيانــات  وتحليــل 
لاتصــاالت.. وغرهــا، وهــو مــا ميكــن توضيحــه فيــا يــي:

أ- الروبوتات بديالً مكمالً للطواقم الطبية واملعاونة:

ــرة  إحــدى املشــكات الرئيســية التــي ينجــم عنهــا اتســاع دائ
انتشــار هــذا املــرض، هــو مخالطــة الحــاالت املصابــة للطواقم 
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ــع هــذه الحــاالت  ــل م ــة للتعام ــة الازم ــم الطبي ــدد الطواق ــة ع ــة، وهــي مشــكلة حرجــة وملحــة نظــراً ملحدودي الطبي
مقارنــة بأعــداد املصابــن، ومــن هنــا كانــت تجربــة الصــن املتميــزة يف اســتخدام الروبوتــات الطبيــة ملعاونــة الطاقــم 
ــم  ــات بالكشــف عــى املــرىض، وتســجيل حاالته ــوم الروبوت ــث تق ــة، حي ــه مــن مخالطــة الحــاالت املصاب ــي ومنع الطب
الطبيــة، ودرجــة خطورتهــا، وبياناتهــا الصحيــة )مثــل: العمــر، ودرجــة الحــرارة، واألمــراض األخــرى التــي يعانــون منهــا(، 
ثــم رفــع تقاريــر للطواقــم الطبيــة التــي تحــدد نوعيــة العــاج والجرعــة الازمــة، كــا تقــوم روبوتــات أخــرى بتوصيــل 
العــاج واملــواد الطبيــة املقــررة إىل املــرىض، دون أن يحــدث احتــكاك مبــارش بينهــم وبــن الطاقــم الطبــي ملنــع اتســاع 

دائــرة انتشــار املــرض)4(.

ب- الدرونز للتوعية والتطهري واملسح الطبي لألفراد:

إحــدى التقنيــات الذكيــة املســتخدمة يف إدارة أزمــة كورونــا هــي 
ــرة  ــم اســتخدامها بك ــي ت ــار، والت ــدون طي ــرات ب ــز، أو الطائ الدرون
يف عــدة دول بخــاف الصــن مثــل دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة، 
حيــث تــم اســتخدامها يف عمليــات التعقيــم والتطهر للشــوارع واملباين 
واملنشــآت، فضــاً عــن ذلــك يتــم اســتخدام الدرونــز يف عمليات املســح 
الرسيــع للــارة يف الشــوارع، وتوجيــه اإلرشــادات والتعليــات الطبيــة 
والتوعويــة لهــم. فمثــاً تُحــّذر الطائــرة مــن ال يرتــدي القنــاع الواقــي 
يف الشــوارع، وتقــوم بالكشــف العشــوايئ عــن الحــاالت التــي ميكــن 
أن تكــون مصابــة، مــن خــال قيــاس درجــة حرارتهــا باالعتــاد عــى 
ــة  ــم تشــخيص الحال ــرات، ويت ــا هــذه الطائ ــة تحمله كامــرات حراري

املصابــة عــر املختصــن يف غــرف التحكــم املركزيــة)5(.

الجيل الخامس لالتصاالت
لربط كافة التقنيات الذكية

آليات تكنولوجية غير تقليدية للكشف المبكر ومحاصرة كورونا

الروبوتات بديًال مكمًال
للطواقم الطبية والمعاونة

نظم التجسس
والتتبع واالختراق

تطبيقات الهواتف الذكية
لمراقبة المرضى

"التشخيص عن بعد" عبر نظم
الذكاء االصطناعي

الطباعة ثالثية األبعاد لبناء غرف
العزل وتعويض القطع الطبية

تقنيات الهولوجرام
لمنع انتشار المرض

الدرونز للتوعية والتطهير
والمسح الطبي لألفراد

السيارات ذاتية القيادة لنقل
المرضى وتوصيل المستلزمات

الطبية

البيانات العمالقة للكشف
المبكر عن اإلصابات

نظم المراقبة الشاملة
والتعرف على الوجوه
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ج- الســيارات ذاتيــة القيــادة لنقــل املــرىض وتوصيــل املســتلزمات 
الطبية: 

تســتخدم الصــن ســيارات إســعاف بــدون ســائق تقــوم بنقــل 
الحــاالت املصابــة إىل املستشــفيات، حيــث تســتطيع هــذه الســيارات 
ــى 6 أشــخاص مصابــن يف املــرة الواحــدة، وتقــوم  أن تحمــل حت
بنقلهــم إىل املستشــفيات املخصصــة الســتقبال هــذه الحــاالت دون 
أن يحــدث احتــكاك مبــارش بينهــم وبــن غرهــم مــن أفــراد 
الطواقــم الطبيــة. كــا يتــم أيضــاً اســتخدام ســيارات بــدون ســائق 
لتوصيــل الطلبــات واألغذيــة واملــواد الطبيــة إىل املستشــفيات، منعــاً 

الحتــكاك باقــي األفــراد بطواقــم املستشــفيات، يف محاولــة لتحجيــم انتشــار املــرض، وتقليــل التعامــل البــري املبــارش 
قــدر املســتطاع)6(.

د- البيانات العمالقة للكشف املبكر عن اإلصابات:

اســتطاعت تايــوان أن تحقــق تقدمــاً ملموســاً يف محــارصة انتشــار فــروس كورونــا منــذ البدايــة، حيــث بــدأت الســلطات 
فــور اكتشــاف حــاالت اإلصابــة يف الصــن، يف ربــط قواعــد البيانــات الصحيــة مــع قواعــد البيانــات الخاصــة بــكلٍّ مــن 
ــح  الجــارك والهجــرة، لتشــكل بذلــك قاعــدة بيانــات ضخمــة وآنيــة، يتــم تحديــث البيانــات فيهــا بصــورة تلقائيــة، ويوضَّ
فيهــا التاريــخ املــريض وتاريــخ التنقــات الخــاص بجميــع األفــراد بالدولــة دون اســتثناء، كــا أنهــا ســمحت للمستشــفيات 
ــع األفــراد الذيــن  ــات، وبذلــك متكنــت مــن حــرص جمي ــة بالدخــول إىل قواعــد البيان ــادات الصحي ــات والعي والصيدلي
ــم،  ــل معه ــة التعام ــة، ورسع ــان الصيني ــة ووه ــرض يف مدين ــور امل ــة ظه ــذ بداي ــة من ــة اإلصاب ــم احتالي ــق عليه تنطب

ووضعهــم يف الحجــر الصحــي.

ه- نظم املراقبة الشاملة والتعرف عىل الوجوه:

اســتطاعت الســلطات الصينيــة عــر نظــم 
يف  املوجــودة  الشــاملة  الذكيــة  املراقبــة 
املناطــق العامــة ونظــم التعــرف عــى الوجــوه 
)Face Recognition( أن تحــدد خــط ســر 
ــن، ســواء كان اســتقل  ــن املصاب كل واحــد م
حافلــة عامــة أو قطــاراً أو توجــه إىل مطاعــم 
أو مناطــق تســوق معينــة، وبالتــايل تعقيــم 
املناطــق التــي مــرت الحالــة املصابــة بهــا، 
ــع  فضــاً عــن إرســال تحذيــر علنــي إىل جمي
ــذه املناطــق للتوجــه  ــروا به ــن م ــراد الذي األف
للكشــف الفــوري)7(. كــا قامــت روســيا أيضــاً 
بتطبيــق تكنولوجيــا التعــرف عــى الوجــوه يف 

مدينــة موســكو، حيــث يخضــع جميــع القادمــن مــن الصــن لهــذه التقنيــة لتســجيل بياناتهــم وإلزامهــم بحجــر صحــي 
منــزيل ملــدة أســبوعن، ويف حالــة عــدم التــزام أحــد األفــراد بالحجــر املنــزيل تســتطيع نظــم التعــرف عــى الوجــوه 

ــلطات)8(. ــاغ الس ــده وإب رص

ــة يف األســواق  ــة وأخــرى حراري ــدول حــول العــامل بتوفــر كامــرات ذكي ــر مــن ال ــة أخــرى، قامــت الكث ومــن ناحي
ــن يف  ــرىض املوجودي ــرارة امل ــة ح ــاس درج ــوم بقي ــية تق ــئ الرئيس ــات واملوان ــارات والباص ــات القط ــة ومحط التجاري
املحطــات بصــورة شــاملة، وتوجــه إنــذاراً ملــن يتــم رصــد ارتفــاع يف درجــة حرارتــه أو تظهــر عليــه أعــراض الفــروس، 
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ــا يف  ــة ووضعه ــع الحال ــل م ــة بالتعام ــات املعني ــوم الجه ــى تق ــة حت ــار أو الحافل ــن اســتخدام القط ــه م ــايل منع وبالت
مستشــفيات الحجــر الصحــي.

و- نظم التجسس والتتبع واالخرتاق: 

بــدأت إرسائيــل يف اســتخدام تقنيــات متقدمــة للمراقبــة الشــاملة لألفــراد عــر الهواتــف الذكيــة، للتحقــق مــن املــرىض 
 Mobile Phone( املحتملــن للتعــرض لإلصابــة بفــروس كورونــا مــن خــال تكنولوجيــا املراقبــة الشــاملة عــر الهاتــف
Surveillance Technology(، وذلــك يف إطــار اســرتاتيجية املكافحــة الَقبْليــة للمــرض، حيــث يتــم تتبــع ومراقبــة جميــع 
األفــراد مــن خــال هواتفهــم، ويف حالــة اقــرتاب أحــد األفــراد مــن شــخص أو مــكان بــه إصابــة يتــم إرســال تحذيــر 
لــه مــن قبــل الســلطات يخــره بأنــه بالقــرب مــن منطقــة بهــا إصابــة، ويطلــب منــه إجــراء حجــر منــزيل ذايت ملــدة 14 
يومــاً حتــى يتــم التأكــد مــن ســامته، مــع القيــام مبراقبــة هــؤالء األفــراد عــن بعــد مــن خــال هواتفهــم للتأكــد مــن 

التزامهــم بالحجــر الصحــي.

ليــس هــذا فحســب، بــل يقــوم هــذا النظــام أيضــاً باخــرتاق هواتــف األفــراد املصابــن بالفــروس مــن أجــل القيــام 
بعمليــة تتبــع عكــي لألماكــن واألفــراد الذيــن خالطوهــم خــال الفــرتات الســابقة، للتواصــل أيضــاً معهــم ووضعهــم يف 
حالــة حجــر صحــي. وال يــزال هنــاك خــاف داخــل إرسائيــل حــول قانونيــة عمليــات املراقبــة والتجســس، حيــث أثــارت 
حفيظــة القانونيــن وكذلــك السياســين خشــية تعرضهــم للتجســس والقرصنــة مــن الحكومــة اإلرسائيليــة بداعــي الكشــف 

عــن كورونــا)9(.

ز- تطبيقات الهواتف الذكية ملراقبة املرىض:

قامــت وزارة الداخليــة يف كوريــا الجنوبيــة بتطويــر تطبيــق هاتــف ذيك تــم إرســاله إىل جميــع األفــراد يف الحجــر املنزيل 
بصــورة إجباريــة، ملراقبــة تحــركات األفــراد ولضــان التزامهــم بتعليــات الســلطات وعــدم الخــروج مــن املنــزل)10(، كــا 
قامــت الحكومــة التايوانيــة أيضــاً بحجــر جميــع األفــراد املشــكوك يف إصابتهــم، وتزويدهــم بهواتــف ذكيــة مــن قبــل 
الحكومــة، مــزودة بخاصيــة تتبــع املكاملــات واألماكــن، وذلــك ملراقبــة تحــركات األفــراد املشــكوك يف إصابتهــم، ومراقبــة 
مكاملاتهــم التليفونيــة، فــإذا مــا رفــض أحــد األفــراد التعــاون مــع الحكومــة وإعطــاء بيانــات صحيحــة حــول األماكــن 
واألفــراد الذيــن خالطهــم، فيمكنهــا معرفــة ذلــك بصــورة غــر مبــارشة، بغــض النظــر عــن قانونيــة وأخاقيــة األســلوب 

املتبــع، فالدولــة أصبحــت تتبــع سياســات مركزيــة صارمــة للحــد مــن انتشــار املــرض)11(.

كــا اعتمــدت الصــن عــى تطبيقــات الهواتــف الذكيــة للقيام بأمريــن رئيســين؛ أوالً التحكــم يف صاحية دخــول املرىض 
لألماكــن العامــة، وذلــك مــن خــال إنشــاء بطاقــة تعريــف إلكرتونيــة لــكل مواطــن عبــارة عــن )QR code( تحــدد مــا 
إذا كان هــذا الشــخص ســلياً وال يعــاين مــن أعــراض الفــروس، أو أن هنــاك احتاليــة إلصابتــه أو أنــه مصــاب، وبنــاء 
عــى كل مســتوى يتــم الســاح للشــخص بدخــول املناطــق العامــة )مثــل: املطاعــم، والكافيهــات، واملحطــات واملواقــف 
الرئيســية( مــن عدمــه. كــا تســتخدم الصــن أيضــاً تطبيقــات الهواتــف الذكيــة لبنــاء قاعــدة بيانــات باملصابــن تشــمل: 
ــى يســهل عــى باقــي األشــخاص معرفــة املصابــن،  ــون بهــا، حت أســاءهم، ومناطــق إقامتهــم، والــركات التــي يعمل

وتجّنــب الــركات واملناطــق املوجوديــن بهــا)12(.

ح- “التشخيص عن بعد” عرب نظم الذكاء االصطناعي:

ــة املــرىض عــن  ــة وتحديــد حال ــل الخامــس ملراقب ــات الجي تســتخدم الصــن نظــم الــذكاء االصطناعــي املرتبطــة بتقني
ــة يف  ــة مــن خــال غــرف إدارة مركزي ــة ووهــان الصيني ــة املــرىض يف مستشــفيات مدين ــم مراقب ــاً كان يت ــد. فمث بع
العاصمــة الصينيــة بكــن، وذلــك مــن خــال كامــرات ونظــم طبيــة ذكيــة ونظــم تحليــل البيانــات الضخمــة التــي مُتّكــن 
ــا مــن  ــد خروجه ــا، ومواعي ــد درجــة خطورته ــة للمــرىض، وتحدي ــة الصحي ــة الحال ــي املركــزي مــن متابع ــق الطب الفري
املستشــفيات، حيــث ابتكــرت رشكــة )Infervision( نظــاً للــذكاء االصطناعــي مخصصــة لتشــخيص املــرىض عــن بعــد 
ومراقبــة حاالتهــم بصــورة دوريــة. كــا قامــت رشكــة عــي بابــا )Alibaba( ببنــاء نظــام ذكاء اصطناعــي قــادر عــى 

تشــخيص املــرض بدقــة 96% حســبا ذكــرت الركــة ويف غضــون ثــواٍن معــدودة)13(.
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ط- الطباعة ثالثية األبعاد لبناء غرف العزل وتعويض القطع الطبية:

تســتخدم الصــن تقنيــة الطباعــة ثاثيــة األبعــاد لبنــاء غــرف حجــر صحــي يف ســاعتن فقــط، وهــو مــا مُيّكــن مــن بنــاء 
عــدد كبــر مــن غــرف العــزل تســتوعب جميــع أعــداد املصابــن يف زمــن قيــايس. ليــس هــذا فحســب، بــل قامــت رشكــة 

)Stepped In( يف جنــوب إيطاليــا ببنــاء منــوذج 
لطابعــات ثاثيــة األبعــاد، تقــوم بطباعــة بعــض 
ــرض  ــي تتع ــس الت ــزة التنف ــة يف أجه ــع الطبي القط
للتلــف، وذلــك برسعــة وكفــاءة كبــرة للغايــة، حتــى 
ــى  ــاً ع ــاءة حفاظ ــل بكف ــزة يف العم ــتمر األجه تس

أرواح املــرىض)14(.

ي- تقنيات الهولوجرام ملنع انتشار املرض:

أحــد أســباب انتشــار املــرض هــو تامــس األســطح، 
ــر  ــن الب ــتخداماً ب ــر اس ــطح األك ــداً األس وتحدي
الكهربائيــة، حيــث  املصاعــد  أزرار  منهــا  والتــي 
طــورت رشكــة )Easpeed Technology( منوذجــاً 

ــاً عــى تقنيــة الهولوجــرام، ميكــن مــن خالــه الضغــط عــى أزرار املصاعــد دون مامســتها، وقــد تــم اســتخدام  مبني
ــس)15(. ــال التام ــن خ ــرض م ــار امل ــل انتش ــدف تقلي ــن به ــد يف الص ــض املصاع ــاً يف بع ــا أيض ــذه التكنولوجي ه

ك- الجيل الخامس لالتصاالت لربط كافة التقنيات الذكية:

ــم أدوات  ــن أه ــح م ــن االتصــاالت أن يصب ــس م ــل الخام ــن للجي ــف ميك ــتجد كي ــا املس ــروس كورون ــة ف ــرت أزم أظه
مواجهــة األزمــات والكــوارث الطبيعيــة التــي قــد تفــوق قــدرة البــر يف بعــض األحيــان، حيــث اعتمــدت الصــن عــى 
ربــط الروبوتــات والدرونــز وإنرتنــت األشــياء بالبنيــة التحتيــة للجيــل الخامــس لاتصــاالت، وهــو مــا مّكنهــا -إىل حــدٍّ 
مــا- مــن محاولــة الحــد مــن انتشــار هــذا املــرض قــدر املســتطاع، وتقليــل رسعــة توســيع دائرتــه بــن األفــراد، ورسعــة 

اكتشــاف املــرىض املحتملــن والجــدد، وكذلــك تحديــد البــؤر الجديــدة التــي ميكــن أن يظهــر فيهــا املــرض.

وبذلــك فقــد اســتطاعت بعــض الــدول تطبيــق مفهــوم املراقبــة الَقبْليــة والشــاملة أيضــاً، وذلــك باالعتــاد عــى أدوات 
تكنولوجيــة غــر تقليديــة، مــع اتبــاع اإلجــراءات التقليديــة الروتينيــة أيضــاً، بهــدف التعامــل االســتباقي مــع الحــاالت 
املعرضــة لإلصابــة، ورسعــة اكتشــافها، وتحديــد نطــاق تحركاتهــا واتصاالتهــا للتعامــل مــع جميــع الحــاالت املشــتبه فيهــا، 
وذلــك باالعتــاد عــى نظــم املراقبــة الشــاملة، ســواء عــر الهاتــف كــا هــو الحــال يف إرسائيــل، أو نظــم التعــرف عــى 
الوجــوه كــا هــو الحــال يف الصــن، أو مــن خــال البيانــات الضخمــة كــا هــو الحــال يف تايــوان، وهــو مــا مّكنهــا 

-بدرجــات متفاوتــة- مــن الســيطرة عــى حــاالت اإلصابــة.

لكــن تبقــى األدوات غــر التقليديــة حكــراً عــى الــدول التــي اســتطاعت بالفعــل إمتــام عمليــة التحــول الرقمــي الــذيك 
ــي  ــة الت ــات الضخم ــل البيان ــذكاء االصطناعــي ونظــم تحلي ــة ونظــم ال ــة الرقمي ــة التحتي ــذ ســنوات، وامتلكــت البني من
مُتّكنهــا مــن إدارة أزمــات غــر تقليديــة مثــل انتشــار األمــراض واألوبئــة، أمــا الــدول الناميــة والفقــرة التــي ال متتلــك 
ــة باســتخدام القبضــة  ــة انتشــار املــرض أكــر فــرتة ممكن هــذه األدوات فليــس أمامهــا مــن ســبيٍل ســوى تأخــر عملي

الحديديــة، واتبــاع الطــرق واإلجــراءات التقليديــة حتــى يتــم اكتشــاف مصــل مضــاد للفــروس.
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ثانيًا: تكنولوجيات اإلدارة والعمل عن بعد
مل تتعــرض الصناعــات كافــة لخســائر ماليــة كــرى جــراء انتشــار فــروس كورونــا، بــل هنــاك عدد مــن الصناعــات التي 
شــهدت طفــرة كبــرة مثــل قطــاع التجزئــة واملطهــرات واملنتجــات الصحيــة، ومــن هــذه القطاعــات أيضــاً الرمجيــات، 
حيــث ازدهــرت األدوات التــي تســهل عمليــة التواصــل والتعليــم والعمــل عــن بعــد، مثــل: خدمــات الفيديــو كونفرنــس، 
وخدمــات الحوســبة الســحابية، وأدوات التعــاون عــر اإلنرتنــت، والتســوق اإللكــرتوين، وخدمــات بــث املحتــوى الرتفيهي، 
وغرهــا مــن األدوات التكنولوجيــة التــي ميكــن القــول إنهــا أحــد الرابحــن مــن فــروس كورونــا، وميكــن توضيــح ذلــك 

فيــا يــي:

:)Teleconferencing( 1- نظم الفيديو كونفرنس

تُســتخدم نظــم الفيديــو كونفرنــس يف تســهيل 
عقــد اجتــاع بــن عــدد كبــر مــن األفــراد عــر 
اإلنرتنــت، ســواء كان ذلــك االجتــاع مســموعاً أو 
مرئيــاً، وهــي نظــم موجودة ومســتقرة يف األســواق 
شــهدت  وقــد  بالقصــرة،  ليســت  فــرتة  منــذ 
خدمــات الفيديــو كونفرنــس إقبــاالً غــر محــدود 
مــن قبــل الــركات واملؤسســات، وشــهدت رشكات 
ــرة  ــات طف ــذه الخدم ــدم ه ــي تق ــا الت التكنولوجي
كبــرة يف املبيعــات، فمثــاً شــهدت الخدمــات 
بنســبة  زيــادة   )Zoom( تقدمهــا رشكــة  التــي 

.)16(%50

أنماط تكنولوجيا ا�دارة والعمل عن بعد

أدوات التأمين والحماية 

اسواق االفتراضية 

منصات الترفيه
وبث الفيديوهات 

نظم الفيديو كونفرنس 

خدمات الحوسبة السحابية 

أدوات العمل التشاركي 

تطبيقات التراسل ومكالمات
الفيديو 

خدمات الدفع عبر ا�نترنت
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ــدم  ــي تق ــركات األخــرى الت ــن ال وم
Micro� )خدمــات الفيديــو كونفرنــس: 

 soft Teams(, )Google Hangouts(,
)BlueJeans(, )RingCentral(, )Cis�

ــركات  ــض ال ــل إن بع co Webex(، ب
قــد أتاحــت خدماتهــا بصــورة مجانيــة 
العــامل  حــول  األفــراد  مــن  لكثــر 
خاصــة يف املناطــق املوبــوءة، ومــن 
 ،)Google Hangouts( مثــاً  ذلــك 
هــذه  أن  الرئيســية  املشــكلة  لكــن 
يف  االشــرتاك  تتطلــب  الخدمــات 
ســعات عاليــة مــن اإلنرتنــت، أي أكــر 
ــي  ــة، وه ــت يف الثاني ــن 50 ميجابي م
مشــكلة قــد تواجــه كثــراً مــن األفــراد 
يف املجتمعــات الناميــة التــي قــد ال 
متتلــك هــذه الســعة مــن اإلنرتنــت يف 

املنــازل)17(.

:)Collaboration Tools( 2- أدوات العمل التشاريك

وهــي النظــم والتطبيقــات التــي متّكــن مجموعــة مشــرتكة مــن األفــراد مــن القيــام مبهــام جاعيــة، مــع إعطــاء فرصــة 
للمديريــن وأصحــاب األعــال ملتابعــة جميــع مراحــل تنفيــذ العمــل بدقــة. فمثــاً يتــم مــن خــال هــذه النظــم تقســيم 

األفــراد إىل فــرق ومجموعــات، كل مجموعــة لهــا 
ــؤول  ــر مس ــا مدي ــة له ــة، وكل مجموع ــام معين مه
ــن  ــراد م ــى األف ــام ع ــع امله ــوم بتوزي ــا، يق عنه
ــكل  خــال هــذا النظــام اإللكــرتوين، ويســتطيع ب
ســهولة معرفــة الخطــوات التــي قــام بهــا األفــراد 
حتــى إنجــاز هــذه املهــام، ومعرفــة أيضــاً مصــدر 
الخلــل والتأخــر الــذي يؤثــر عــى جــودة ومواعيد 
إنهــاء املهــام، وبالتــايل معالجتهــا قبــل وقــوع 
املشــكلة. وقــد زاد اإلقبــال عــى هــذه التطبيقــات 
بنســبة 30.3% خــال شــهر فرايــر 2020)18(، ومن 
ــات: Microsoft Teams و Slack و  ــذه التطبيق ه

Facebook  و Workplace  وغرهــا مــن مئــات التطبيقــات واملواقــع التــي تقــدم هــذه النوعيــة مــن الخدمــات)19(، وقــد 
رصحــت مايكروســوفت بــأن اإلقبــال عــى نظمهــا للعمــل التشــاريك قــد ارتفــع بنســبة %40)20(.

:)Cloud Computing( 3- خدمات الحوسبة السحابية

قبــل أن تقــوم الــركات واملصالــح بإرســال موظفيهــا إىل املنــازل، ال بــد مــن أن تتأكــد مــن أن جميــع األفــراد لديهــم 
البنيــة التحتيــة الرضوريــة إلنجــاز هــذه املهــام، ســواء مــن الرمجيــات أو التطبيقــات أو قواعــد البيانــات الرضوريــة 
للقيــام بالعمــل عــى أكمــل وجــه، وميكــن تحقيــق ذلــك مــن خــال الحوســبة الســحابية، ســواء التــي تقدمهــا الركــة 
 Microsoft Azure(, )Google( :ــل ــات مث ــزودي الخدم ــن م ــة م ــذه الخدم ــتئجار ه ــر اس ــن أو ع ــها للموظف نفس
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Cloud Platform(, )IBM Cloud( Services(, )Adobe Creative Cloud(, )Kamatera(, )VMware(, وغرهــا مــن 
ــم التوجــه إىل الركــة املناســبة  ــه يت ــاج كل منــوذج أعــال فإن ــي تقــدم هــذه الخدمــات. وبحســب احتي الــركات الت

للحصــول عــى الخدمــة املامئــة.

:)Security Tools( 4- أدوات التأمن والحاية

عمــل األفــراد مــن املنــزل يتطلــب توفــر شــبكات خاصــة افرتاضيــة )VPN( متّكنهــم مــن الدخــول إىل قواعــد البيانــات 
الخاصــة باملؤسســة التــي يعملــون فيهــا. ونتيجــة ألن األفــراد بطبيعتهــم غــر معنيــن باألمــور الفنيــة، وقــد يقعــون يف 
فــخ االخــرتاق والقرصنــة اإللكرتونيــة؛ كان مــن الــرضوري توفــر غطــاء آمــن يحفــظ عمليــة االتصــال بــن األفــراد 
ــد االتصــال  ــد مــن الــركات خدمــات التحقــق مــن الشــخصيات عن ــا تقــدم العدي ــات بالــركات، وهن وقواعــد البيان
 Microsoft( :بقواعــد البيانــات، للتأكــد مــن أن ذلــك الشــخص هــو املخــول لــه الدخــول بالفعــل، ومــن هــذه الــركات

 .)21()Azure Active Directory(, )Okta(, )Ping or Google Identity

:)Virtual Markets( 5- األسواق االفرتاضية

ــا  ــن هن ــرض، وم ــار امل ــارع انتش ــة أحــد أســباب تس ــر األســواق التقليدي تُعت
ــداً لألفــراد، حيــث يُتيــح لهــم  ــاً وجي ــة بديــاً عملي كانــت األســواق االفرتاضي
التســوق عــر اإلنرتنــت، والحصــول عــى كافــة الســلع املرغوبــة مــن األطعمــة 
واألجهــزة  املنــزيل  واألثــاث  الصحيــة  واألدوات  واملابــس  والخــرضوات 
الكهربائيــة، فكافــة مــا يرغــب فيــه البــر مــن ســلع ميكــن الحصــول عليــه 
عــر اإلنرتنــت دون الحاجــة إىل مغــادرة املنــزل. ويُعتــر موقــع أمــازون مــن 
ــول  ــتخدمن ح ــن املس ــراً م ــاالً كب ــهد إقب ــاً، وش ــوق عاملي ــع التس ــر مواق أك

العــامل لــراء الســلع عــر اإلنرتنــت، األمــر الــذي دفــع الركــة لإلعــان عــن حاجتهــا لتوظيــف مائــة ألــف موظــف 
ــح  ــارش يتي ــث املب ــاء نظــام للب ــة )Alibaba( ببن ــا الصيني ــة عــي باب ــت. كــا قامــت رشك ــات عــر اإلنرتن ــة الطلب لتلبي

ــتهلكن)22(. ــات للمس ــال الفيديوه ــن خ ــارشة م ــورة مب ــت بص ــر اإلنرتن ــم ع ــج منتجاته ــن تروي للمزارع

:)Streaming Video( 6- منصات الرتفيه وبث الفيديوهات

شــهدت خدمــات الرتفيــه وبــث األفــام واملسلســات والفيديوهــات عــر 
ــينا  ــاق دور الس ــد إغ ــة بع ــراد، خاص ــن األف ــداً م ــاالً متزاي ــت إقب اإلنرتن
واملســارح وغرهــا مــن أدوات الرتفيــه، فشــّكلت مكتبــة افرتاضية مــن املحتوى 
الرتفيهــي املتنــوع الــذي ميكــن لألفــراد مشــاهدته يف أي وقــت واالســتمتاع 
بــه وفقــاً لخياراتهــم وأذواقهــم الشــخصية. فمثــاً زاد الطلــب عــى خدمــات 

Dis-( كــا زاد الطلــب أيضــاً عــى خدمــات ديــزين بلــس ،)( بنســبة 47% وهــي زيــادة كبــرة)23Netflix )موقــع نتفليكــس 
ney+(، وأبــل يت يف )Apple TV(، وموقــع يوتيــوب )Youtube(، وغرهــا مــن املواقــع األخــرى التــي تُقــدم خدمــات 

املشــاهدة والبــث املبــارش.

 Video Calling and( 7- تطبيقــات الرتاســل ومكاملــات الفيديــو
:)Messaging Apps

ــات  ــات املكامل ــل وتطبيق ــة والرتاس ــة الفوري ــات الدردش ــهدت تطبيق ش
-ســواء الفيديــو أو الصــوت- إقبــاالً متزايــداً للمســتخدمن، ســواء 
عــى املســتوى الشــخيص بعــد تطبيــق الحجــر الصحــي املنــزيل وحظــر 
التجــوال، فكانــت وســيلة لألفــراد لاطمئنــان عــى ذويهــم وأصدقائهــم، 
أو عــى املســتوى العمــي يف الــركات كبديــل رسيــع يغنــي بعــض 
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الــيء عــن خدمــات الفيديــو كونفرنــس املكلفــة التــي تتطلــب رسعــات إنرتنــت عاليــة. وقــد رصح الرئيــس التنفيــذي 
لركــة فيســبوك “مــارك زوكربــرج” بالقــول، إن خدمــات الرتاســل ومكاملــات الفيديــو قــد شــهدت انفجــاراً مــن حيــث 

ــتخدمن)24(. ــدد املس ع

8- خدمات الدفع عرب اإلنرتنت:

خوفــاً مــن انتقــال العــدوى مــن خــال التامــس، اتجــه العديــد مــن األفــراد إىل خيــار الدفــع مــن خــال بطاقــات 
ــراد  ــدول اســتخداَم األف ــن ال ــُد م ــد شــجعت العدي ــت. وق ــع عــر اإلنرتن ــع املســبق أو الدف ــات الدف ــان أو بطاق االئت
للنقــود الرقميــة بــدالً مــن النقــود الورقيــة، كــا أوقفــت العديــد مــن املطاعــم يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة خدمــات 
Door-( وطبقــت األمــر نفســه بعــض الــركات التــي تعمــل يف خدمــات توصيــل الطلبــات مثــل رشكــة ،)25( شالدفــع الــكا

.)26( )Dash

ومــع زيــادة اعتــاد األفــراد عــى الفضــاء الســيراين زادت أيضــاً التهديــدات الســيرانية، فمثــاً أصــدرت رشكــة األمــن 
ــم إنشــاء أكــر مــن 4000 موقــع  ــام ت ــة هــذا الع ــذ بداي ــه من ــه إىل أن ــراً أشــارت في الســيراين )Check Point( تقري
إلكــرتوين خــاص بكورونــا أو كوفيــد- 19، وبحســب الركــة فــإن 3% مــن هــذه املواقــع ضــارة، و5% مواقــع مثــرة للريبة 
والشــك، حيــث تعتــر مبثابــة فــخ للــزوار، فبمجــرد الدخــول عــى أحــد هــذه املواقــع يتــم إمــا رسقــة البيانــات الشــخصية 
للــزوار بهــدف بيعهــا عــر اإلنرتنــت، أو اخــرتاق األجهــزة الشــخصية الخاصــة بهــم. كــا حــذرت منظمــة الصحــة العامليــة 
مــن وجــود إمييــات تســتهدف اإليطاليــن، بهــا ملفــات تزعــم أن بهــا أدويــة تســتخدم لعــاج كورونــا، لكنهــا تحتــوي 

عــى ملفــات ضــارة، مبجــرد تحميلهــا عــى جهــاز الكمبيوتــر يتــم اخــرتاق الجهــاز.

ثالثًا: نماذج توظيف التكنولوجيا لتسيير حياة البشر
إذا كانــت هــذه األزمــة أثبتــت أن اإلنرتنــت والتكنولوجيــا 
ــه بصــورة “شــبه  ــد لتســير حيات هــا ســبيل اإلنســان الوحي
طبيعيــة” يف ظــل كارثــة إنســانية كــرى مثــل وبــاء كورونــا، 
ــراد  ــت األف ــا جعل ــة أنه ــذه التجرب ــز ه ــا ميي ــم م ــإن أه ف
ــل  ــون، أي العم ــه أن يك ــق ل ــا ُخل ــت ك ــتخدمون اإلنرتن يس
ــه  ــادر وتوجي ــات واملص ــاركة املعلوم ــد ومش ــن بع ــم ع والتعلي
الــرأي العــام، فتشــكلت الحيــاة االفرتاضيــة الطبيعيــة القامئــة 
عــى اإلنرتنــت، وأصبــح هنــاك حديــث عــن عــامل ســيراين 
حقيقــي )Cyber World Physical( ميكــن مــن خالــه العمل 
ــم مثلــا يتــم اســتخدامه يف التســوق والرتفيــه، ومــن  والتعل
ــت  ــعاً لإلنرتن ــتخداماً واس ــهدت اس ــي ش ــاذج الت ــم الن أه

خــال األزمــة:

1- العمل عن بعد:

اتجهــت العديــد مــن املؤسســات الحكوميــة والخاصــة إىل تخفيــف تواجــد املوظفــن داخــل أماكــن العمــل، وتبنــي منــط 
ــت رشكات  ــد كان ــاء. وق ــي الزم ــدوى لباق ــل الع ــروس ونق ــن بالف ــد املوظف ــة أح ــاً إلصاب ــزل، تجنب ــن املن ــل م العم
ــا العماقــة هــي الرائــدة عــى مســتوى العــامل يف تحقيــق العمــل عــن بعــد، وذلــك ألنهــا األكــر جاهزيــة  التكنولوجي

لتبنــي هــذا النمــط مــن العمــل.

نماذج توظيف التكنولوجيا لتسيير حياة البشر

العمل عن بعد

التعليم عن بعد

السياحة عن بعد

القمم واالجتماعات
الحكومية عن بعد
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وجوجــل،  أمــازون،  الــركات:  هــذه  ومــن   
وفيســبوك، ومايكروســوفت، ولينكــد إن، وتويــرت. 
ــركات  ــات وال ــن الحكوم ــد م ــدأت العدي ــم ب ث
الخاصــة حــول العــامل يف تبنــي منــط العمل عن 
ــو  ــات الفيدي ــاد عــى خدم ــك باالعت ــد، وذل بع
ــر  ــول )Video Call( ع ــو ك ــس والفيدي كونفرن

ــة)27(. ــة املختلف ــف الذكي ــات الهوات تطبيق

وإذا كان العمــل عــن بعــد يهــدف إىل وقايــة 
ــات  ــه تحدي ــه واج ــدوى، إال أن ــن الع ــراد م األف
جمــة، اختلفــت مــن مؤسســة ألخــرى ومــن 
منطقــة ألخــرى، حســب جاهزيــة البنيــة التحتيــة 
الازمــة للعمــل عــن بعــد، مثــل: رسعــة اإلنرتنــت 
وقــدرة  املســتخدمة،  والتطبيقــات  املطلوبــة، 
املوظفــن عــى التعامــل مــع هــذه التطبيقــات. 

لكــن كان التحــدي األكــر هــو الخشــية مــن القرصنــة اإللكرتونيــة، حيــث شــكل العمــل مــن املنــزل فرصــة كبــرة لنشــاط 
ــات  ــا املعلوم ــا أن إدارات تكنولوجي ــل، ك ــزة العم ــن أجه ــة تأم ــت بدرج ــة ليس ــزة املنزلي ــات، فاألجه ــة املعلوم قراصن
املســؤولة عــن األمــن الســيراين للمؤسســة لــن تســتطيع اإلرشاف الكامــل عــى كل موظفــي الركــة للتأكــد مــن اتّباعهــم 
كافــة تعليــات األمــان، فضــاً عــن ضعــف ثقافــة األمــن الســيراين لــدى الكثــر مــن األفــراد، وهــو مــا قــد ميكــن 
القراصنــة مــن اخــرتاق قواعــد بيانــات كثــر مــن املؤسســات والــركات ورسقتهــا أو تشــفرها، وطلــب فديــة بســبب 

ــة)28(. ــراءات األمني ــف اإلج ضع

ولكــن مــع اعتيــاد األفــراد عــى العمــل عــن بعــد، وتنميــة مهاراتهــم يف التعامــل مــع التطبيقــات الازمــة لذلــك، وزيــادة 
درجــة الوعــي الســيراين؛ قــد يصبــح العمــل عــن بعــد هــو الوســيلة املفضلــة لــدى كثــرٍ مــن الــركات واملوظفــن حتــى 
بعــد انتهــاء أزمــة كورونــا، حيــث يســاهم ذلــك مــن ناحيــة يف خفــض نفقــات التشــغيل داخــل املؤسســات، وتقليــل عــدد 
ــال  ــة أخــرى توفــر الوقــت وامل ــي املؤسســة، ومــن ناحي ــة موظف ــة الازمــة الســتيعاب كاف ــاين والوحــدات اإلداري املب
ــة  ــع إمكاني ــة، م ــورة طبيعي ــل بص ــر العم ــن، ويس ــة الطرف ــق مصلح ــة، فتتحق ــف إىل الرك ــال املوظ ــن النتق الازم

الذهــاب إىل املؤسســة يف أيــام محــددة وليــس كل أيــام األســبوع.

2- التعليم عن بعد:

عــى الرغــم مــن أن فكــرة التعليــم عن بعد شــهدت 
انتشــاراً واســعاً خــال أزمــة كورونــا؛ إال أن الفكــرة 
ــوم  ــث تق ــرة، حي ــة ومنت ــا- قدمي ــد ذاته -يف ح
العديــد مــن الجامعــات حــول العــامل بتطبيــق فكــرة 
ــة البكالوريــوس  ــم عــن بعــد، ســواء يف مرحل التعل
ســوق  رواج  عــن  العليــا، فضــاً  الدراســات  أو 
 ،)Online Courses( الكورســات عــر اإلنرتنــت
وبالتــايل فقــد كان كثــر مــن املجتمعــات مســتعدة 

بالفعــل ومتقبلــة لفكــرة التعلــم عــن بعــد.



كيف تغير التكنولوجيا إدارة الحياة اليومية خالل أزمة كورونا؟

15 العدد 03 - 07 أبريل 2020

ــات  ــاب إىل املؤسس ــن الذه ــامل ع ــول الع ــب ح ــون طال ــوايل 290 ملي ــع ح ــا، انقط ــروس كورون ــار ف ــل انتش ويف ظ
التعليميــة وفــق بيــان منظمــة األمــم املتحــدة للرتبيــة والعلــم والثقافــة )اليونســكو()29(، إال أن هنــاك العديــد مــن الــدول 
حــول العــامل اتجهــت إىل نظــام التعليــم عــن بعــد، مســتغلة كافــة اإلمكانــات التكنولوجيــة املتاحــة، حيــث تتعــدد أشــكال 
 Live( التعليــم عــن بعــد، فيمكــن أن تكــون مــن خــال نظــام الفيديــو كونفرنــس، أو مــن خــال املحــارضات املبــارشة
Stream( عــى موقــع املدرســة أو الجامعــة، وميكــن أيضــاً مــن خــال التســجيل املســبق للمحــارضات ثــم رفعهــا عــى 

املوقــع اإللكــرتوين للطــاب.

وقــد يُســاهم نظــام التعلــم عــن بعــد يف حــل العديــد مــن املشــكات التــي يواجههــا نظــام التعليــم، خاصــة يف الــدول 
الناميــة، مثــل: مشــكلة تكــدس الطــاب يف الفصــول، وعــدم ســامة بعــض األبنيــة التعليميــة املعرضــة لانهيــار، وعــدم 
توافــر املــوارد الازمــة لبنــاء أعــداد كبــرة مــن املــدارس والجامعــات أيضــاً تلبــي الزيــادة املســتمرة يف الضغــط عــى 

البنيــة التحتيــة للعمليــة التعليميــة.

3- السياحة عن بعد:

ــزارات الســياحية واملتاحــف  لجــأت بعــض امل
حــول العــامل إىل اإلنرتنــت كوســيلة للحفــاظ 
 Social( ــي ــد االجتاع ــوم التباع ــى مفه ع
ــزوار  ــة ال ــى صح ــاظ ع Distance(، وللحف
للعــدوى،  التعــرض  مــن  أيضــاً  والعــال 
جــوالت  بعمــل  املتاحــف  بعــض  فقامــت 
ــة  ــا، بتقني ــت بداخله ــر اإلنرتن ــة ع افرتاضي
عــرض 360 درجــة، تتيــح للــزوار مطالعــة كل 
قســم ومــكان ولوحــة ومتثــال داخــل املعرض. 
ومــن أمثلــة ذلــك النصــب التــذكاري لجــورج 
ــت يف  ــن روزفل ــف فرانكل ــنطن، ومتح واش

ــة)30(. ــدة األمريكي ــات املتح الوالي

ــة  ــور الفوتوغرافي ــات الص ــن مئ ــيف م ــن أرش ــارة ع ــة عب ــارض افرتاضي ــل مع ــت بعم ــرى اكتف ــف األخ ــض املتاح وبع
الخاصــة بالقطــع األثريــة املعروضــة باملتحــف، مثــل: متحــف فــان جــوخ يف أمســرتدام، ومتحــف اللوفــر يف باريــس، 
واملتحــف الوطنــي األنروبولوجــي يف مدينــة مكســيكو ســيتي)31(، فضــًا عــن قيــام العديــد مــن املتاحــف املشــرتكة يف 
ــح  ــا يُتي ــو م ــة عــر جوجــل، وه ــا األثري ــرض قطعه ــة )Google Arts & Culture( بع ــون والثقاف ــة جوجــل للفن خدم

ــة أو الســياحة عــن بعــد. ــة الســياحة االفرتاضي ــف املســتخدمن حــول العــامل تجرب ملختل

4- القمم واالجتاعات الحكومية عن بعد:

ترأســت اململكــة العربيــة الســعودية أول قمــة افرتاضيــة عــن بعــد ملجموعــة العريــن االقتصاديــة، حيــث شــارك قــادة 
ــاع  ــو كونفرنــس يف القمــة االســتثنائية، وســبق هــذه القمــة أيضــاً اجت ــة الفيدي ــامل مــن دول املجموعــة عــر تقني الع
ــل”  ــوا عــى وضــع “خطــة عم ــث اتفق ــة، حي ــا املركزي ــن ومحافظــي بنوكه ــة العري ــة مجموع ــوزراء مالي افــرتايض ل

للتعامــل مــع تفــي الفــروس الــذي يتوقــع صنــدوق النقــد الــدويل أن يســفر عــن ركــود عاملــي)32(.

ومــن ناحيــة أخــرى، اســتخدمت معظــم الحكومــات حــول العــامل تقنيــة الفيديــو كونفرنــس لعقــد االجتاعــات الحكوميــة، 
ــم  ــات واألقالي ــل باملحافظ ــر العم ــة س ــة ملتابع ــا، أو االعتيادي ــروس كورون ــة ف ــط مواجه ــة خط ــة ملتابع ــواء الطارئ س
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املختلفــة بالــدول، مثلــا حــدث مــع الحكومــة املرصيــة يف االجتــاع األســبوعي الــدوري للــوزراء)33(، كــا تم اســتخدامها 
أيضــاً يف عقــد املؤمتــرات الصحفيــة منعــاً لتجمــع الصحفيــن يف أماكــن مزدحمــة وضيقــة، واســتخدمتها أيضــاً بعــض 

املؤسســات الرملانيــة لعقــد اجتاعــات اللجــان بالرملــان مثــل املجلــس الوطنــي االتحــادي يف اإلمــارات)34(.

رابعًا: مستقبل حياة البشر في مرحلة “ما بعد كورونا”
إن الواقــع الســيراين الجديــد الــذي فرضــه فــروس كورونــا املســتجد عــى العــامل، مــن زيــادة االعتــاد عــى اإلنرتنــت 
ــت أن  ــه؛ أثب ــم أو الرتفي ــل أو التعلي ــتوى العم ــى مس ــواء ع ــراد، س ــة لألف ــاة اليومي ــؤون الحي ــا إلدارة ش والتكنولوجي
ــة  ــع األنشــطة الحياتي ــاء عاملــي، ولوالهــا لتوقفــت جمي ــا هــي ســبيل اإلنســان للتعايــش يف ظــل انتشــار وب التكنولوجي
متامــاً عــن العمــل. ومــن هنــا ميكــن القــول إن البريــة قــد جنــت بالفعــل مثــار جهدهــا يف التطويــر التكنولوجــي الــذي 

أنقذهــا مــن حالــة الشــلل التــام الــذي كان ميكــن أن تتعــرض لــه أثنــاء انتشــار الوبــاء.

1-استمرار تبني مناذج التعليم والعمل عن بعد:

هــذا النمــوذج الســيراين القائــم عــى فكــرة “ ” )Distance(، الــذي يضمــن القيــام بالوظائــف “عــن بعــد” وبالقــدر 
نفســه مــن الكفــاءة، ومــع إعــادة النظــر يف ســلبياته وتقييمهــا وتطويرهــا مســتقباً بصــورة أفضــل مــن الوضــع الحــايل، 
قــد يكــون الســبيل الرئيــي لكثــر مــن الــدول حــول العــامل حتــى بعــد انتهــاء األزمــة، ملــا يحققــه مــن مزايــا متعــددة، 
ــة  ــرق التقليدي ــق بالط ــت تتحق ــي كان ــها الت ــوة نفس ــج املرج ــق النتائ ــة، وتحقي ــد والتكلف ــت والجه ــر الوق ــن توف تضم

الصعبــة.

ــة  ــات الحكومي ــع الخدم ــم جمي ــى تقدي ــم ع ــذيك، القائ ــوذج ال ــك النم ــو ذل ــات ه ــوذج الحكوم ــون من ــح أن يك ويرج
ــة ســر  ــة الفســاد اإلداري، وتســتطيع الحكومــات متابع ــاءة ومواجه ــق الكف ــت، فيضمــن تحقي ــن عــر اإلنرتن للمواطن
العمــل، ســواء مــع الــوزراء أو املحافظــن، أو حضــور قمــم ومؤمتــرات دوليــة مــن خــال نظــم الفيديــو كونفرنــس، دون 

الحاجــة إىل االنتقــال والســفر.

ويقتــرص الحضــور يف املــدارس عــى تنميــة املهــارات الشــخصية للطــاب، ومارســة األنشــطة الرياضيــة واالجتاعيــة 
ــا  ــات خدماته ــدم الجامع ــد. وتق ــن بع ــم ع ــال التعل ــن خ ــون م ــه فيك ــي نفس ــاط التعليم ــة النش ــا مارس ــة، أم والفني
التعليميــة لطابهــا عــر اإلنرتنــت، فتتيــح لهــم فرصــة الدراســة والعمــل يف الوقــت نفســه، مــن خــال تحقيــق مرونــة 

ــدروس. ــة املحــارضات وال ــد، وســهولة متابع املواعي

رازيل
الب

صر
م

اليا
ستر

أ

مارك
الدن

حرين
الب

معدل انخفاض الحركة ألماكن العمل (%)
انيا

ألم كندا
مارات

اإل
الهند
سا

النم
بلجيكا
سا

فرن
اليا

إيط

63
56

5251
474544

39
353433

28
25

70

60

50

40

30

20

10

0

صر
م

سا
النم

حرين
الب

اليا
ستر

أ

مارك
الدن

معدل انخفاض الحركة ألماكن التسوق والترفيه (%)

Source: “COVID-19 Community Mobility Report”, Google، March 29, 2020, accessible at: https://www.google.com/covid19/mobility/

مارات
اإل

كندا
رازيل

الب
انيا

ألم
الهند
بلجيكا
سا

فرن
اليا

إيط

94
8884

7777
71

59555550
4545

37

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0



كيف تغير التكنولوجيا إدارة الحياة اليومية خالل أزمة كورونا؟

17 العدد 03 - 07 أبريل 2020

 ،)Business Model( وتقــوم الــركات بتبنــي منــاذج العمــل عــن بعــد مبــا يتناســب مــع منــوذج األعــال الخــاص بهــا
فتوجــه ميزانياتهــا للبحــث والتطويــر وزيــادة املخصصــات املاليــة للعاملــن بهــا، بــدالً مــن توجيههــا يف إنشــاء مبــاٍن 

إداريــة أو مصاريــف إداريــة ميكــن توفرهــا أو ترشــيدها.

2- االنتقال من الجيل األول للعامل السيرباين إىل الجيل الثاين:

مــا تحيــاه البريــة حاليــاً هــو الجيــل األول مــن العــامل الســيراين )1G Cyber World(، مبــا له مــن مميزات وســلبيات، 
وقــد تنتقــل البريــة بعــد انتهــاء هــذه األزمــة إىل الجيــل الثــاين مــن خــال دعــم عمليــات البحــث العلمــي والتطويــر 
ــامل  ــن الع ــاين م ــل الث ــل إىل الجي ــة، فننتق ــت األزم ــاءة يف وق ــت كف ــي أثبت ــات الت ــذه التكنولوجي ــتثار يف ه واالس

الســيراين الــذي يكــون أكــر تطــوراً وذكاء عــن ســابقه.

فتكــون مثــاً تقنيــات الواقــع االفــرتايض )Virtual reality( بديــاً عــن نظــم الفيديــو كونفرنــس املســتخدمة يف الجيــل 
ــاً  ــة، فمث ــتخداماتها اليومي ــدد اس ــل تتع ــل، ب ــذا الجي ــو يف ه ــا ه ــه ك ــى الرتفي ــتخدامها ع ــرص اس ــن يقت األول، ول
ــن  ــن م ــن عــرص الديناصــورات، فيمك ــوم ع ــدرس الي ــإذا كان ال ــة، ف ــة التعليمي ــر العملي ــن اســتخدامها يف تطوي ميك
خــال نظــارات الواقــع االفــرتايض أن يعيــش الطالــب داخــل هــذا العــامل بــكل معاملــه، وإذا كان الــدرس عــن املجموعــة 
الشمســية، فيســتطيع رؤيتهــا وكأنــه يف الفضــاء، وهكــذا يف غرهــا مــن املوضوعــات، فتصبــح العمليــة التعليميــة أكــر 

متعــة وجاذبيــة وعمقــاً مــن مجــرد معلومــات يتلقاهــا الطــاب مــن املعلــم مــن خــال الفيديــو كونفرنــس.

وتصبــح نظــم الــذكاء االصطناعــي وإنرتنــت األشــياء والدرونــز والروبوتــات مــن متطلبــات الحيــاة الرضوريــة، متامــاً 
مثــل الهاتــف الــذيك والكمبيوتــر واإلنرتنــت يف الوقــت الراهــن، فتنتــر يف املستشــفيات واملطاعــم واملصالــح الحكوميــة 
ــة  ــات ثاثي ــادة يف الشــوارع، ويســتخدم األفــراد الطابع ــة القي ــة املســاعدة، وتنتــر الســيارات ذاتي والــركات والعال

األبعــاد يف طباعــة جميــع احتياجاتهــم اليوميــة مــن أطعمــة وأزيــاء واكسســوارات وغرهــا.

3- التعامل مع التهديدات السيربانية املتزايدة: 

إن زيــادة االعتــاد عــى العــامل الســيراين 
بقــدر مــا تحققــه مــن مميــزات، إال أن لهــا 
ــا  ــر فيه ــب النظ ــدات يج ــلبيات وتهدي ــدة س ع
واالســتعداد لهــا، ولعــل أخطرهــا وأهمهــا أن 
هــذا العــامل قــد يتوقــف متامــاً بســبب الكــوارث 
الطبيعيــة كاألعاصــر والفيضانــات التــي ميكــن 
أن تدمــر البنيــة التحتيــة الازمــة لتشــغيل هــذا 
العــامل، فتتوقــف مظاهــر الحيــاة البريــة 
متامــاً وحينهــا تظهــر أهميــة االحتفــاظ بقليــل 
ــّر  ــن أن تُس ــي ميك ــة الت ــن الطــرق التقليدي م
ــة. ــذه الكارث ــود ه ــال وج ــر يف ح ــاة الب حي

ــة  ــدات يومي ــاك تهدي ــس هــذا فحســب، فهن لي
ــم  ــراد نتيجــة اعتاده ــا األف ــرض له ــر يتع أك
املتزايــد عــى اإلنرتنــت والتقنيــات الذكيــة، مثل: 
ــيرانية،  ــم الس ــيرانية، والجرائ ــات الس الهج
أن  ميكــن  الــذي  الســيراين،  واإلرهــاب 
يتســبب يف تحقيــق خســائر فادحــة للحكومــات 
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والــركات واألفــراد، ســواء عــى مســتوى الخدمــات أو االقتصــاد أو األرواح البريــة، فاســتهداف النظــم الطبيــة، ونظــم 
املواصــات التــي تعمــل عــن بعــد، وإشــارات املــرور، ومحطــات الطاقــة والكهربــاء واألقــار الصناعيــة، عــر الهجــات 

ــق. ــرة يف دقائ ــة كب ــائر بري ــبب يف خس ــن أن يتس ــيرانية، ميك الس

ــاء املراكــز  ومــن هنــا كان االهتــام باألمــن الســيراين رضورة ال ميكــن تجاهلهــا، مــن خــال العمــل عــى إنش
البحثيــة واملعامــل واملختــرات واألجهــزة والجيــوش املعنيــة بالحفــاظ عــى األمــن القومــي الســيراين، ودعــم الــركات 
ــة  ــطاء والعام ــدى البس ــيرانية ل ــة الس ــم الحاي ــر مفاهي ــيراين، ون ــن الس ــال األم ــتثار يف مج ــعى لاس ــي تس الت
ــاء القــدرات واملهــارات  ــة املعلومــات، وكذلــك االهتــام ببن مــن املواطنــن الذيــن قــد يكونــون فريســة ســهلة لقراصن
التكنولوجيــة والرمجيــة يف املــدارس والجامعــات، لبنــاء جيــل واعــد يحمــل عــى عاتقــه مهمــة التطويــر التكنولوجــي 

ــة. ــن الســيراين للدول واألم

ختامــاً، ســاهم انتشــار هــذا الوبــاء يف ترسيــع عمليــة التحديــث التكنولوجــي التــي متر بهــا املجتمعــات، فأصبحــت عملية 
“التحــول التكنولوجــي الــذيك” رضورة ال غنــى عنهــا لتســير وتيســر الحيــاة البريــة، وأصبــح اإلنرتنــت هــو املخــرج 
الوحيــد للبريــة بعــد أن متــت محارصتهــا، وشــّكل بديــاً ممكنــاً لحيــاة جديــدة ميكــن أن تســتمر حتــى بعــد انتهــاء هــذا 
ــة وتداعياتهــا عــى  ــة الحالي ــدأ الحكومــات والــركات يف إدراك طبيعــة املرحل ــة أن تب ــا كانــت أهمي ــاء، ومــن هن الوب
املســتقبل، فمرحلــة مــا قبــل كورونــا -بالطبــع- لــن تكــون كــا هــي بعــده. ومــع زيــادة االعتــاد عــى التكنولوجيــا بصــورة 
ــك  ــل، وكذل ــم اإلدارة والعم ــف نظ ــوف تختل ــب؛ س ــتقبل القري ــا يف املس ــاد عليه ــد االعت ــل، وتصاع ــن ذي قب ــر م أك
املخاطــر والتهديــدات، فيصبــح األمــن الســيراين أولويــة قصــوى لجميــع الــدول، ومواجهــة الجرميــة الســيرانية رضورة 

حتميــة لتحقيــق االســتقرار املجتمعــي، كــا أن االســتعداد للحــرب الســيرانية أمــر ال ميكــن تجاهلــه.
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