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لبنان

ملف

احتمال تمديد اإلقفال إلى ما بعد االثنين

ال خطط جاهزة للحجر القسري على العائدين

ال خطط لـ«إيواء» الوافدين إلى لبنان
اآلن .ورغم النقاشات التي طرحت
حتى ّ
أخيرًا لتجنب سيناريو انتقال العدوى
من العائدينّ ،
تبين أن ّآلية إلزام هؤالء
عددهم إلى ّ 19ألفًا) بالحجر
(قد يصل ّ
الصحي لم تتضح بعد ،وأنها قد تتبلور
خالل األيام ُ
المقبلة .في هذا الوقت،
ّ
تتعزز المخاوف من زيادة اإلصابات ،فيما
يطرح خيار تمديد اإلقفال لما بعد اإلثنين
هديل فرفور
أك ـث ــر م ــن أل ــف وافـ ــد وصـ ـل ــوا ،أم ــس،
إل ــى م ـط ــار رف ـي ــق ال ـح ــري ــري ال ــدول ــي
ض ـم ــن ال ــدف ـع ــة األول ـ ـ ــى م ــن املــرح ـلــة
ال ـث ــال ـث ــة إلجـ ـ ــاء امل ـغ ـت ــرب ــن .هـ ــؤالء،
وف ـ ـ ـ ــق تـ ـ ــأك ـ ـ ـيـ ـ ــدات وزارة الـ ـصـ ـح ــة
الـعــامــة ،خضعوا لفحوصات الـ ـ pcr
املـ ـخـ ـصـ ـص ــة ل ـل ـك ـش ــف ع ـ ــن فـ ـي ــروس
كورونا وجاءت نتائجها سلبية قبل
صعودهم الطائرات .وعليهّ ،
توجهوا
إل ــى مـنــازلـهــم م ــع الـتـعـ ّـهــد بــاالل ـتــزام
بالحجر املنزلي.
ُ
ب ـم ـع ـنــى أوض ـ ـ ــح ،تـ ـ ــرك واف ـ ـ ــدو أم ــس
ّ
ل ـ ــ«ض ـ ـم ـ ـيـ ــرهـ ــم» ف ـ ــي ظ ـ ـ ــل «ض ـ ـيـ ــاع»
السلطات املعنية حتى اآلن وعجزها
عن اإلعالن عن آلية واضحة ومحددة
ل ـت ـشــديــد تـطـبـيــق إجـ ـ ــراءات الـحـجــر.
مصادر وزارة الصحة أشــارت الى أن

الصحة :تجارب ّ
مصادر ّ
عدة
أثبتت ّ
تحول مراكز الحجر
الجماعي إلى مراكز نقل عدوى

(هيثم الموسوي)

«األي ــام املقبلة كفيلة بتحديد اآللية
التي سيتم على أساسها إدارة عملية
الـ ـحـ ـج ــر» ،ف ـي ـم ــا ن ـف ــى رئـ ـي ــس لـجـنــة
الـصـحــة الـنـيــابـيــة عــاصــم عــراجــي أن
تكون الصورة املرتبطة بمراكز العزل
في املناطق قد اتضحت بعد ،علمًا بأن
نقاشًا تطرحه وزارة الصحة يرتبط
بجدوى اعتماد مراكز حجر جماعية،
«ذلـ ــك أن ت ـج ــارب ع ــدة أثـبـتــت تـحــول
مراكز الحجر الجماعي الى مراكز نقل
عـ ــدوى ،وبــالـتــالــي علينا ال ـحــذر قبل
اتخاذ أي قرار في هذا الشأن».
وإلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى ح ـ ـ ـ ــن وضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوح الـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــورة،
سيستقبل لبنان ُ آالف الــوافــديــن في
األي ـ ــام الـقـلـيـلــة امل ـق ـب ـلــة ،م ــن ضمنهم
ق ــادم ــون م ــن ب ـل ــدان ال ت ـت ــواف ــر فيها
فحوصات  .pcrوهؤالء ،وفق مصادر
«الصحة» ،سيخضعون لسيناريوات

املــراحــل الـســابـقــة ،لجهة إبقائهم في
الفنادق وإج ــراء فحوصات لهم عند
ن ـق ـطــة املـ ـط ــار ث ــم «ت ـس ــري ـح ـه ــم» إل ــى
ّ
التعهد بالعزل املنزلي.
منازلهم مع
وه ـ ــذا ي ـع ـنــي ،عـمـلـيــا  ،اإلبـ ـق ــاء على
«اآلل ـ ـيـ ــة» ال ـس ــا ّب ـق ــة ،وب ــال ـت ــال ــي ع ــدم
ّ
«تمرد»
السعي الى تجنب سيناريو
ب ـع ــض الـ ــوافـ ــديـ ــن وت ـس ـب ـب ـهــم بـنـقــل
عدوى مجتمعيةّ .أما خطورة اإلبقاء
على هذا الواقع ،فتكمن بأنه يأتي في
ُ
ظل معلومات تشير إلى ارتفاع أعداد
املغتربني الوافدين من  11ألفًا و300
مغترب (على ما صـ ّـرح أخيرًا رئيس
مجلس إدارة طيران الشرق األوســط
محمد الحوت) إلى  19ألفًا .كذلك في
ّ
تخوف فعلي مــن تــزايــد الحاالت
ظــل
ُ
في األيام املقبلة.
وكـ ــانـ ــت وزارة ال ـص ـح ــة قـ ــد أع ـل ـنــت

ظ ـ ـهـ ــر أمـ ـ ـ ـ ــس ،أنـ ـ ـ ــه مـ ـ ــن أصـ ـ ـ ــل 1691
فحصًا ،تـ ّـم تسجيل  8إصــابــاتّ ،
ست
ُ
منها تـعــود ملـقـيـمــن خــالـطــوا بعض
الــوافــديــن الــذيــن لــم يـلـتــزمــوا الحجر
َ
لوافدين تم تشخيصهما
وإصابتان
بـعــد م ــرور أي ــام عـلــى وصــولـهـمــا الــى
ً
ومساء ،أعلن ُمستشفى رفيق
لبنان.
ال ـ ـحـ ــريـ ــري الـ ـحـ ـك ــوم ــي أنـ ـ ــه مـ ــن بــن
 408ف ـح ــوص ــات ،س ـج ـلــت إصــاب ـتــان
ج ــدي ــدت ــان .وبـ ــذلـ ــك ،ت ـك ــون حـصـيـلــة
ال ـع ــداد أم ــس عـشــر إص ــاب ــات ،ليقفل
ً
ليال على  888حالة.
وص ــول ال ــواف ــدي ــن إل ــى لـبـنــان تــزامــن
م ـ ــع ب ـ ـ ــدء ت ـط ـب ـي ــق م ــرحـ ـل ــة اإلق ـ ـفـ ــال
ال ـتــي أعـلـنــت عـنـهــا الـحـكــومــة والـتــي
يتوقع أن يتم تمديدها إلــى مــا بعد
اإلثنني املقبل ،وهو أمر متوقف على
التقرير الــذي سيرفعه وزيــر الصحة

ُ
ُ ّ
حمد حـســن ،األح ــد املـقـبــلُ ،واملتعلق
بمعطيات الــواقــع الوبائي املستجدّ،
«حيث ُ
سيبنى على الشيء ُمقتضاه»
وفـ ــق ح ـم ــد ،م ـش ـي ـرًا الـ ــى أن الـ ـ ــوزارة
سـ ـتـ ـج ــري امل ـ ــزي ـ ــد م ـ ــن ال ـف ـح ــوص ــات
ل ـت ـحــديــد ح ـجــم ال ـخ ـط ــر ،والفـ ـت ــا إلــى
أن إهـ ـم ــال ال ـب ـع ــض ه ــو ال ـس ـب ــب فــي
ع ــودة ان ـت ـشــار ال ـف ـيــروس« ،ويـنـبـغــي
عــدم السماح بتضييع اإلنـجــاز الذي
تحقق في مكافحة الوباء» .فيما لفت
رئـيــس الحكومة حـســان دي ــاب خالل
ج ـل ـســة م ـج ـلــس ال ـ ـ ـ ــوزراء ،أم ـ ــس ،إلــى
أن ــه فــي ح ــال ارت ـف ــاع ع ــدد اإلصــابــات
«سيتم تمديد اإلقفال فترة إضافية».
وكانت فــرق الطواقم الطبية التابعة
ل ـ ــوزارة الـصـحــة ق ــد ان ـت ـشــرت ،أم ــس،
في مختلف املناطق «في إطــار ُ حملة
واسـعــة لفحص املخالطني واملشتبه
فــي إصــابـتـهــم ب ـكــورونــا» .وف ــي إطــار
رفــع الجاهزية ،يــرأس حمد اجتماعًا
للمجلس الصحي األعـلــى فــي مبنى
الوزارة عند العاشرة صباح اليوم.
ّ
ف ُــي ه ـ ــذا الـ ــوقـ ــت ،فـ ـ ــإن امل ـس ــؤول ـي ــات
ُ
املقبلة ستلقى حكمًا على البلديات
والـ ـسـ ـلـ ـط ــات امل ـح ـل ـي ــة الـ ـت ــي سـتـجــد
نفسها ُمـضـطــرة إلــى اتـخــاذ ق ــرارات.
ّ
ولعل ما حصل في بلدة شحيم أمس
ُي ـع ـ ّـد ن ـمــوذجــا ل ــ«ت ـط ــوع» الـبـلــديــات
لـ ــإم ـ ـسـ ــاك ب ـ ــزم ـ ــام األم ـ ـ ـ ـ ــور .ذل ـ ـ ــك أن
ال ـب ـلــديــة س ـعــت ب ــال ـت ـع ــاون م ــع قــوى
األمـ ـ ــن ال ــداخـ ـل ــي ،أمـ ـ ــس ،إلـ ــى ات ـخ ــاذ
إجــراءات وتدابير احترازية في إطار
ع ـ ــزل الـ ـبـ ـل ــدة ب ـع ــد ظـ ـه ــور إص ــاب ــات
بــن عــدد مــن أبـنــائـهــا ،عـلــى مــا نقلت
ً
«الــوكــالــة الوطنية لــإعــام»ُ ،مشيرة
إل ــى أن ع ـنــاصــر م ــن فـصـيـلــة شحيم
أق ــام ــوا ح ــواج ــز عـلــى م ــداخ ــل الـبـلــدة
ومنعوا التجول ،فيما ّ
سيرت دوريات
في بلدات اإلقليم للتأكد من تطبيق
إجراءات التعبئة العامة.
ورغــم أن اإلصابات في شحيم بلغت
ح ـت ــى أم ـ ــس ث ــاث ــا ف ـق ــط وف ـ ــي بــرجــا
إصــاب ـتــن (م ـص ــدر الـ ـح ــاالت إصــابــة
ع ـس ـك ـ َّ
ـري ــن :األول م ــن بـ ـل ــدة شـحـيــم
والـ ـث ــان ــي م ــن بـ ـل ــدة بـ ــرجـ ــا)« ،إال أن
إع ـ ــان ح ــال ــة ال ـ ـطـ ــوارئ جـ ــاء بـعــدمــا
ُتبني العدد الكبير للمخالطني والذي
قـ ّـدر بالعشرات» ،وفق ما أكد النائب
بالل عبد الله لـ«األخبار»ُ ،مشيرًا إلى
أن بـلــديــة شـحـيــم تــواص ـلــت م ــع فــرق
مــن ُمستشفى رفـيــق ال ـحــريــري التي
ستتوجه ال ـيــوم إل ــى املنطقة إلج ــراء
فـحــوصــات مـخـبــريــة .وه ــو إج ــراء قد
ُي ـع ـمــم ف ــي األيـ ـ ــام امل ـق ـب ـلــة ع ـلــى بقية
املناطق.
وح ـت ــى اآلن ،ب ـح ـســب ت ـقــريــر «غــرفــة
العمليات الوطنية إلدارة الـكــوارث»،
ّ
فـ ـ ـ ــإن ق ـ ـضـ ــاء املـ ـ ــن ال يـ ـ ـ ــزال ي ـت ـصــدر
اإلصابات ( ،)156تليه بيروت (،)133
فكسروان ( ،)89ثم بعبدا ( )76وبشري
ُ
( .)73أما املناطق التي تسجل النسب
األق ـ ــل م ــن اإلصـ ــابـ ــات ف ـه ــي :ال ـهــرمــل
( ،)1راشيا ( ،)2مرجعيون ( )3وبنت
جبيل ( ،)4علمًا بــأن الـبـقــاع الغربي
وحـ ــاص ـ ـب ـ ـيـ ــا ال ت ـ ـ ـ ـ ــزاالن امل ـن ـط ـق ـت ــن
الــوح ـيــدتــن ال ـصــامــدتــن ح ـتــى اآلن
أمام تسلل الفيروس.
تـ ـج ــدر اإلش ـ ـ ـ ــارة إل ـ ــى أن اإلصـ ــابـ ــات
الثماني الـجــديــدة الـتــي أعلنت عنها
ال ـ ـ ـ ــوزارة أمـ ــس ت ــوزع ــت ع ـل ــى الـشـكــل
اآلتـ ــي :رش ـعــن /زغــرتــا ( ،)1ال ـهــري/
ال ـب ـتــرون ( ،)1شـحـيــم /ال ـش ــوف (،)2
مـ ـج ــدل ع ـن ـج ــر /زحـ ـل ــة ( ،)2ب ــرج ــا/
الشوف ( ،)1املينا /طرابلس (.)1

ّ
العزل:
إجراءات
ف
تخف
روسيا
ُ
سياسة تكثيف الفحوص تثمر؟
تجاوز عدد اإلصابات في روسيا
عتبة الـ  250ألفًا ،ما وضعها في المرتبة
الثالثة عالميًا والثانية أوروبيًا ِمن حيث
ّ
المسجلة بـ«كوفيد.»19-
عدد الحاالت
ورغم العدد الكبير لإلصابات ،ال يزال البلد
الذي ّ
سجل  2300وفاة ،بعيدًا جدًا عن
ّ
معدالت الوفيات في الواليات المتحدة
(بؤرة الوباء) ،أو دول بعض دول غرب
أوروبا ،كإسبانيا
تسعى روسيا ،على غــرار دول أخرى
أره ـق ـه ــا ال ــوب ــاء وت ــداع ـي ــات ــه ،إلـ ــى أن
توازن بني اإلجــراءات التي تهدف إلى
الـحـ ّـد ِمــن انتشار «كــورونــا» ،وأ َّخــرى
ل ـت ـحــريــك عـجـلــة اق ـت ـص ــاد ُي ـت ــوق ــع أن
ينكمش بنسبة  ،%4.5بفعل تراجع
حـ ّ
ـاد ف ــي أس ـع ــار ال ـخ ــام ،ي ـضــاف إلــى
ُ
بيانات ترسم صــورة مقلقة النتشار
ٌ
كاف
الفيروس في أنحاء البلد.
سبب ٍ
بالنسبة إلــى مــوسـكــو إلع ــادة إحـيــاء
املنت َجة ،وإن تدريجيًا ،بعد
قطاعاتها ِ
شهر ونصف شهر على تفعيل
ُمضي
ٍ
إجراءات عزل شبه تام.
ّ
اإلجمالية
ورغم تجاوز عدد الحاالت
بفيروس «كورونا» فيها عتبة الـ250
ألـ ـف ــا وت ـ ّـح ــولـ ـه ــا إل ـ ــى ب ـ ـ ــؤرة ان ـت ـش ــار
ً
ع ــامل ـ ّـي ــة ،ال تـ ــزال روس ـي ــاُ ب ـع ـيــدة ج ـدًا
عــن م ـع ـ ّـدالت الــوف ـيــات املـسـ ّـجـلــة لــدى
نظيراتها ،إن كان في غرب أوروبا ،أو
حتى في الواليات املتحدة ،حيث بلغ
عــدد الوفيات نحو  86ألـفــا .والــافــت،
ف ــي هـ ــذا اإلطـ ـ ـ ــار ،أن عـ ــدد ال ـف ـحــوص
ُ
ال ـت ــي ت ـجــري ـهــا روسـ ـي ــا ،ق ـيــاســا إلــى
ّ
عدد سكانها البالغ نحو  114مليون
ُ
ن ـس ـمــة ،ت ـع ـ ُّـد م ــن ب ــن األع ـل ــى عــاملـيــا.
وه ـ ــي ل ـف ـتــت فـ ــي غ ـي ــر م ـن ــاس ـ ّب ــة إل ــى
أهمية سياسة الفحوص املكثفة ،إذ
اع ـت ـبــر الــرئ ـيــس ال ــروس ــي ،فــاديـمـيــر
بوتني ،أنها سمحت بكشف الحاالت
التي ال تظهر عليها أعراض اإلصابة،

أو ت ـ ـبـ ــدو ع ـل ـي ـه ــا أع ـ ـ ـ ــراض خ ـف ـي ـفــة،
م ــا أتـ ــاح االع ـت ـن ــاء ســري ـعــا بــاملــرضــى
وع ــزل ـه ــم .ه ــذه امل ـق ــارب ــة ال ـتــي شملت
فحص
إج ــراء مــا يزيد على  6ماليني
َّ
حتى اآلن ،أو  42ألفًا /مليون ُ(يتوقع
أن تتضاعف في مقبل األيــام)ّ ،
تفسر،
وف ـ ــق الـ ـسـ ـلـ ـط ــات ،انـ ـخـ ـف ــاض نـسـبــة
الوفيات في البالد (.)2,305
اسـ ـتـ ـن ــادًا إل ـ ــى ت ـل ــك املـ ـعـ ـطـ ـي ــات ،قـ ـ ّـرر
ال ــرئ ـي ــس الـ ــروسـ ــي ،ب ــداي ــة األس ـب ــوع
ال ـ ـجـ ــاري ،إنـ ـه ــاء ال ـع ـط ـلــة اإلج ـب ــاري ــة
الـ ـس ــاري ــة م ـن ــذ ن ـه ــاي ــة آذار /م ــارس
املاضي ،وبدء الرفع التدريجي للقيود
بـ ـن ـ ً
ـاء ع ـلــى ال ــوض ــع ال ــوب ــائ ــي ف ــي كل
منطقة ،بهدف إنعاش االقتصاد الذي
ّ
ع ــان ــى ك ـث ـي ـرًا نـتـيـجــة ال ـح ـجــر .وأكـ ــد،
ّ
يتحسن في
أمس ،أن الوضع الوبائي
ال ـبــاد ،وســط تــراجــع عــدد اإلصــابــات
ّ
اليومية إلــى مــا دون  10آالفّ ،
للمرة
األولى منذ بداية أيار /مايو الجاري،
ّ
إذ ب ـلــغ  9974حــالــة م ــؤك ــدة ،م ــا رفــع
ال ـعــدد اإلجـمــالــي إل ــى  252ألـفــا و245

إصــابــة .وت ـ ّـم إحـصــاء أكـثــر مــن نصف
ع ــدد اإلص ــاب ــات ،أي  130أل ـفــا و716
إصــابــة ،في العاصمة موسكو ،حيث
ت ـ ّـم ت ـمــديــد ال ـع ــزل ش ـبــه ال ـع ــام لـغــايــة
نهاية الشهر الجاري .وقضى التدبير
ُ
ال ــوح ـي ــد ال ـ ــذي اتـ ـخ ــذ ف ــي ال ـعــاص ـمــة
لناحية تخفيف ال ـعــزل ،بــإعــادة فتح
امل ـصــانــع وورش ال ـب ـنــاء ،بوصفهما

تطلق موسكو ّ
حملة فحص مكثفة
لتحديد المستوى
الحقيقي للعدوى

ّ
يضمان نصف مليون عامل.
قطاعني
ف ـ ــي م ـ ــا يـ ـخ ــص ال ـ ـف ـ ـحـ ــوص ،أع ـل ـن ــت
مــوسـكــو ،ال ـبــؤرة األول ــى لـلــوبـ ّـاء ،أنها
س ـت ـط ـل ــق ح ـم ـل ــة فـ ـح ــص مـ ـك ــث ــف فــي
مـحــاولــة لتحديد املـسـتــوى الحقيقي
ل ـل ـعــدوى ووج ـ ــود األجـ ـس ــام امل ـضــادة
للفيروس في أجساد املواطنني .وقال
رئـ ـي ــس بـ ـل ــدي ــة الـ ـع ــاصـ ـم ــة ،س ـيــرغــي
سوبيانني ،في تصريح تلفزيوني ،إنه
سيتم اعتبارًا من اليوم اختيار  70ألف
ّ
شخص بشكل عشوائي كل ثالثة أيام
إلجراء فحوص لهم ،في دراسة «فريدة
فـ ــي ال ـ ـعـ ــالـ ــم» .ونـ ـق ــل م ــرك ــز م ـكــاف ـحــة
الفيروس فــي موسكو عــن مساعدته،
أنــاسـتــازيــا راكــوفــا ،أن الحملة تهدف
إل ــى رص ــد «وج ــود األج ـســام املـضــادة
لــدى الـسـكــان» ،وهــو أمــر مـحــوري في
دراس ــة فــرضـ ّـيــة «املـنــاعــة الجماعية».
وسيتم الحقا تقديم النتائج إلى الذين
خضعوا للفحوص مع توصيات لهم
م ــن األط ـ ـبـ ــاء ،ك ـم ــا س ـت ـن ـشــر ال ـن ـتــائــج
العامة ويتم أخذها في االعتبار عند
(أ ف ب)

اتخاذ قرار إنهاء الحجر وبقية القيود
الـســاريــة فــي مــوسـكــو حـتــى  31أي ــار/
مايو.
وشملت أوامر تخفيف إجراءات العزل،
إعـ ـ ــادة ف ـتــح ال ـش ــرك ــات و«ال ـق ـط ــاع ــات
األس ــاس ـي ــة» ،مـثــل ال ـب ـنــاء والـصـنــاعــة
وال ـ ـ ـ ــزراع ـ ـ ـ ــة واالتـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــاالت والـ ـط ــاق ــة
ً
واسـتـخــراج امل ــواد األول ـيــة ،فـضــا عن
سلسلة مساعدات مالية جديدة تعتزم
روسيا تقديمها للعائالت ،والشركات
ال ـتــي ت ــم مـنـحـهــا إعـ ـف ــاءات ّضــريـبـيــة،
على أمل كبح االرتفاع املتوقع لنسب
ال ـب ـط ــال ــة .وس ـم ـحــت م ـنــاطــق روس ـيــة
ع ــدة ،أقــل تـضــررا بــالــوبــاء مـقــارنــة مع
العاصمة ،لبعض املتاجر بإعادة فتح
أبــوابـهــا ،لكن غالبية األمــاكــن العامة
تبقى مغلقة بما في ذلك املطاعم ،فيما
ال ت ـ ــزال ال ـت ـج ـم ـعــات م ـح ـظ ــورة حتى
إشعار آخر.
ّ
وخ ـ ـ ـ ــال اج ـ ـت ـ ـمـ ــاع بـ ــثـ ــه ال ـت ـل ـف ــزي ــون
الـ ــرس ـ ـمـ ــي ،أمـ ـ ـ ــس ،لـ ـف ــت بـ ــوتـ ــن إل ــى
ّ
أن ــه «ف ــي األس ــاب ـي ــع األخـ ـي ــرة ،رك ــزن ــا
ك ــل ج ـهــودنــا ع ـلــى مـكــافـحــة ف ـيــروس
كورونا ،وتجهيز تدابير طارئة لدعم
واملواطنني» ،مضيفًا خالل
االقتصاد
ُ
االجـ ـتـ ـم ــاع الـ ـ ــذي خ ـ ِّـص ــص مل ــوض ــوع
ال ـب ـح ــث ال ـج ـي ـنــي وال ـ ـ ــذي جـ ــرى عـبــر
الـفـيــديــو« :لـكــن الــوضــع تـغـ ّـيــر وصــار
يسمح لنا بالتركيز مـ ّـرة أخــرى على
األه ـ ــداف ب ـع ـيــدة األم ـ ــد» .واع ـت ـبــر أن
األب ـح ــاث الـجـيـنـ ّـيــة مـهـ ّـمــة إل ــى درج ــة
أنـ ـه ــا «م ـش ــاب ـه ــة ل ـل ـم ـش ــاري ــع ال ــذري ــة
والـفـضــائـيــة خ ــال ال ـقــرن الـعـشــريــن».
خ ــال االج ـت ـمــاع نـفـســه ،أع ـلــن ريـنــات
ماكسيوتوف ،مدير مركز «فيكتور»
لـلـبـحــوث ف ــي سـيـبـيــريــا ،أن مختبره
وض ــع س ـتــة ن ـم ــاذج أول ـي ــة لـلـقـ َّـاحــات
«ثـ ــاثـ ــة م ـن ـه ــا واع ـ ـ ـ ـ ــدة»ُ ،ي ـ ـتـ ــوقـ ــع أن
تنتهي تجاربها قبل السريرية أواخر
ح ــزي ــران /يــونـيــو .وأضـ ــاف أن ــه عقب
ذل ـ ـ ــك ،س ـي ـت ــم االنـ ـتـ ـق ــال إل ـ ــى ت ـج ــارب
ّ
متطوع ،على
على البشر تشمل 300
أم ــل «ت ـس ـج ـيــل» ل ـق ــاح خ ــال أي ـل ــول/
سبتمبر.
(األخبار)

الصين ما بعد «كورونا» :التاريخ لن يعيد نفسه
علي عواد
ووهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ،عـ ــاص ـ ـمـ ــة إق ـ ـل ـ ـيـ ــم هـ ــوبـ ــاي
ال ـص ـي ـنــي ،اس ـت ـع ــادت عــاف ـي ـت ـهــا بـعــد
ُ
معركة شرسة مع «كورونا» استخدمت
ف ـي ـهــا أح ـ ــدث أنـ ـ ـ ــواع ال ـت ـك ـنــولــوج ـيــا:
الذكاء االصطناعي والبيانات الكبرى.
وفيما نصف سكان العالم محتجزون
فـُـي مـنــازلـهــم نتيجة إج ـ ــراءات الـعــزل
ّ
املــت ـخــذة ملـكــافـحــة ال ــوب ــاء ،ك ــان ظهور
إصابات جديدة في املدينة الصينية
كافيًا لنشر الذعر مجددًا في كل أنحاء
األرض.
ب ـعــد أرب ـع ــة أس ــاب ـي ــع ِم ــن إع ـ ــادة فتح
وأكثر منها على عدم تسجيل
ووهانُ ،
إصــابــات ،أع ـلــن ،قبل أي ــام ،عــن خمس
إص ــاب ــات ج ــدي ــدة ف ــي امل ــدي ـن ـ ًـة ،تـعــود
لرجل ( 89عامًا) ّ
سجل إصابة ثانية،
ٍ
وزوج ـ ـت ـ ــه ال ـ ـتـ ــي كـ ــانـ ــت مـ ـص ــاب ــة مــن
دون أن ت ـظ ـهــر عـلـيـهــا ّ
أي ع ـ ــوارض،
وثــاثــة أقـ ــارب جـ ــاؤوا قـبــل أسـبــوعــن
لــزيــارت ـه ـمــا .اس ـت ـنــادًا إل ــى اإلص ــاب ــات
ال ـج ــدي ــدة ،أق ــال ــت ال ـس ـل ـطــات املـحـلـ ّـيــة
مسؤول ّ
حي جونغسيهو ،حيث تقيم
ال ـع ــائ ـل ــة ،ورفـ ـع ــت م ـس ـتــوى الـتـهــديــد

الــوبــائــي ِم ــن منخفض إل ــى متوسط.
ُ
َّ
فحص كل سكان ووهان البالغ
وتقرر
عددهم  11مليونًا.
وبـمـعــزل عــن أهـمـيــة ه ــذه اإلج ـ ــراءات،
تجدر اإلشــارة إلى تكنولوجيا بالغة
األهمية بــاتــت تمتلكها الـصــن :ذكــاء
اص ـط ـن ــاع ــي «تـ ـ ـ ـ ـ ّ
ـدرب» ت ـح ــت ح ـصــار
ـورون ــا» ،والـتـ َـهــم الـبـيــانــات الكبرى
«ك ـ ّ
وك ـ ــأنـ ـ ـه ـ ــا وجـ ـبـ ـت ــه األخـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرة .ي ـم ـكــن
اختصار مــا حــدث على الشكل اآلتــي:
بعد تفشي فيروس «سارس-كوف»2-
في الصني ،وفي مدينة ووهان بشكل
ُ
أكـبــر ،طــرح يومها س ــؤال :كيف للبلد
اآلسيوي أن يضبط هذا العدد الهائل
مــن الـسـكــان؟ وكيف تمكن اإلف ــادة من
الـ ــذكـ ــاء االص ـط ـن ــاع ــي ل ـك ـبــح ان ـت ـشــار
الفيروس؟
جاء الحل عبر تطبيق للهواتف الذكية
ّ
ُيظهر الحالة الصحية لكل مستخدم،
بعد تحليل االستمارات الصحية التي
ُّ
وتتبع املوقع
يمألها املــواطــن يوميًا،
ال ـج ـغ ــراف ــي ل ـل ـم ـس ـت ـخــدم ،ف ــي م ـ ــوازاة
تحليل مـسـتــوى الـخـطــر الــوبــائــي في
املـنــاطــق َالـتــي ي ــزوره ــا .وكـمـثــال على
ذل ــك ،يــرفــع التطبيق مستوى الخطر

ِّ
ال ــوب ــائ ــي ال ـ ـ ــذي ي ـش ــك ـل ــه ش ـخ ــص مــا
بـعــد أن يتبني أن ــه ك ــان مــوجــودًا على
مسافة قريبة مــن أشـخــاص يحملون
ال ـ ـف ـ ـي ـ ــروس .وبـ ـ ـن ـ ـ ً
ـاء عـ ـلـ ـي ــه ،ي ـف ــرض
ال ـت ـط ـب ـي ــق عـ ـل ــى املـ ـسـ ـتـ ـخ ــدم ال ـح ـجــر
املنزلي مــع ّ
تتبع ّ
تقي ّده بذلك وإعــام
السلطات في حال تمنعه.
ثـ ــان ـ ـيـ ــا ،نـ ـ ـش ـ ــرت الـ ـ ـص ـ ــن كـ ـ ــل أنـ ـ ـ ــواع
أج ـه ــزة إن ـتــرنــت األش ـي ــاء «( »IOTكــل
األجـ ـه ــزة ال ـت ــي ت ـت ـصــل ب ــاإلن ـت ــرن ــت)،
الخاصة بمراقبة درجة حرارة أجسام
األشـخــاص فــي عــدد مــن املــدن ومراكز

طفرة الذكاء
االصطناعي التي
حصلت داخل الصين ال
مثيل لها في العالم

ّ
التجمعات .كما كــان للروبوتات دور
ك ـب ـيــر ف ــي م ـ ّـراق ـب ــة ال ـ ـشـ ــوارع وتـعـقـيــم
الطرق واألزقة .كل تلك األجهزة ،كانت
ترسل البيانات إلى ذكــاء اصطناعي،
ب ـ ــال ـ ـت ـ ــوازي م ـ ــع ب ـ ـيـ ــانـ ــات ال ـت ـط ـب ـيــق
الصحي على الهواتف الذكية.
الــذكــاء االصطناعي ليس كيانًا يولد
وفي جعبته املعرفة؛ هو أشبه بدماغ
فـ ــارغ م ــن ّ
أي شـ ــيء ،ي ـمـ ّـر بـمــرحـلـتــن:
تسمى األولــى مرحلة التدريب ،حيث
ت ـت ـ ّـم ت ـغــذي ـتــه ب ـمــايــن ال ـب ـيــانــات عن
ش ــيء م ـحـ ّـدد ل ـي ـتـ ّـدرب عـلــى تحليلها
ودرس األن ـمــاط املــوجــودة فـيـهــا ،كما
ألخذ العبرة ِمن األمــور التي حصلت،
وال ـتــي يمكنه التنبؤ بحصولها في
امل ـس ـت ـق ـبــل .وب ـع ــد االنـ ـتـ ـه ــاء م ــن ه ــذه
املرحلة والـتــي قــد تـتــراوح مدتها بني
أســاب ـيــع أو أش ـهــر (امل ـس ــأل ــة مــرتـبـطــة
بــالـقــدرة الحاسوبية) ،يصبح الذكاء
االص ـط ـنــاعــي ك ـيــانــا ف ــائ ــق ال ـق ــوة في
املـ ـج ــال ال ـ ــذي ت ـ ــدرب ع ـل ـيــه :ف ــي حــالــة
الـ ـ ـص ـ ــن ،تـ ـت ـ ُّـب ــع ان ـ ـت ـ ـشـ ــار الـ ـفـ ـي ــروس
وكبحه .أمــا املرحلة الثانية ،فتسمى
«ال ـت ــوظ ـي ــف» ح ـيــث ي ـتــم ت ـغــذيــة هــذا
الذكاء بالبيانات الكبرى التي تجمعها

ال ـص ــن ك ــل يـ ــوم م ــن خـ ــال الـتـطـبـيــق
ال ـص ـحــي وأجـ ـه ــزة إن ـتــرنــت األش ـي ــاء،
فيصبح لديها ذكاء اصطناعي مدرب
ع ـلــى م ـكــاف ـحــة ال ـف ـي ــروس ــات ،لـيـقــاتــل
جنبًا إلى جنب أنظمة الدولة.
مــا يـمـ ّـيــز ال ـصــن ،أنـهــا كــانــت ّأول َمــن
ّ
وصل إلى هذه التكنولوجيا ،في ظل
أس ــوأ أي ــام تـفـشــي ال ــوب ــاء ،أي عندما
كــانــت الـبـيــانــات بــامل ـل ـيــارات ،مــا جعل
الذكاء االصطناعي لديها أكثر خبرة.
القول إنه قد يحدث في
لذا ،بات يمكن
ٍّ
املستقبل حاالت تفش جديدة لفيروس
«كــورونــا» ،أو ّ
ألي فيروس آخــر .إال أن
األمــور لم تعد كما كانت عليه سابقًا.
ف ـ ــي الـ ـحـ ـقـ ـيـ ـق ــة ،أص ـ ـبـ ــح صـ ـعـ ـب ــا ألي
فـيــروس ينتشر أن يـتـحـ ّـول إلــى وبــاء
ال يمكن السيطرة عليه .كما أن طفرة
الـ ــذكـ ــاء االص ـط ـن ــاع ــي الـ ـت ــي حـصـلــت
داخــل الصني ال مثيل لها فــي العالم،
واإلشـ ـ ــارة هـنــا إل ــى ذكـ ــاء اصـطـنــاعــي
ليس قادرًا على تحليل البيانات ملئات
ماليني البشر فحسب ،بل على التنبؤ
بــالـكــارثــة الــوبــائـيــة قـبــل حــدوثـهــا ،ما
يجعل الصني ّ
متقدمة على أي فيروس
ّ
مستقبلي ،بخطو ٍة دائمًا.

