التكنولوجيا
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التحول إىل عامل مترابط عبر شبكة اإلنترنت يمثل فرصة هائلة  -وإن كان يخلق أيضا اخملاطر والتحديات
هيرفيه تورب

لكل

منــا رأيــه حــول األشــكال العديــدة التــي غيــرت
بهــا حــاالت اإلغــاق العــام والتكنولوجيــا
جمــرى حياتنــا وكــم ســيطول أمــد هــذه
التغييــرات .وتعـوِّل شــركات التكنولوجيــا حاليــا علــى أن يكــون
لهــذا االجتــاه صفــة الــدوام .فهــي تعجــل مــن تواؤمهــا مــع عــامل
مــا بعــد كوفيــد 19-حيــث ســيمارس النــاس أنشــطتهم بصــورة
أكبــر مــن املنــزل  -كالشــراء والتعلــم والعمــل والتواصــل
االجتماعــي  -ويتجنبــون التفاعــل مــع العــامل املــادي قــدر
اإلمــكان ،مــن خــال مــا يعــرف باســم تقنيــات عــدم التالمــس.
وكان «معرض اإللكترونيات االستهالكية ،لعام ،»2021
وهــو واحــد مــن أكثــر الفعاليــات التكنولوجيــة تأثيــرا ،قــد عــرض
مؤخــرا حملــة عمــا يحملــه املســتقبل .فأجهــزة الكمبيوتــر
احملمولــة مصممــة حاليــا للمشــاركة يف املؤتمــرات املرئيــة،
حيــث أصبحــت مــزودة بكاميــرات متعــددة ،وإضــاءة خاصــة،
وبرجميــات صــوت عاليــة اجلــودة .وأقنعــة الوجــه (الكمامــات)
مــن طــراز  N95اجملهــزة بســماعات مــزودة بخاصيــة البلوتــوث
وميكروفونــات ،باإلضافــة إىل نظــارات ذكيــة مــزودة بشاشــات
متناهيــة الصغــر ،تبشــر بإمكانيــة التواصــل اآلمــن بيــن النــاس
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أثنــاء حتركاتهــم .كذلــك أصبــح مــن املمكــن الســيطرة علــى
اجلراثيــم علــى أعتــاب منازلنــا ،باســتخدام جــرس البــاب غيــر
التالمســي الــذي يخطــر صاحــب املنــزل بقــدوم زوار بــل قــد
يقيــس حتــى درجــة حرارتهــم!
غيــر أن التقــدم التكنولوجــي ليــس حكــرا علــى البلــدان
الغنيــة وال يقتصــر علــى األدوات عاليــة التقنيــة .ففــي البلــدان
منخفضــة الدخــل ،مثــا ،حيــث تنــدر اخلبــرات الطبيــة أو تكــون
حتــى منعدمــة تمامــا ،تقــوم حاليــا كبــرى شــركات التكنولوجيــا
بإتاحة برجميات الذكاء االصطناعي بنظام املصدر املفتوح
ألغــراض حتليــل صــور األشــعة الطبيــة ،ممــا قــد يُحــدث تغييــرا
جذريــا يف جمــال الرعايــة الصحيــة ،بمــا يف ذلــك إمكانيــة
الرصــد املبكــر لألمــراض الســرطانية .ومــع ازديــاد احلاجــة
للرعايــة الصحيــة مــن بُعــد والتعلــم مــن ُبعــد تولــدت اهتمامــات
جديــدة بتقنيــة الواقــع املعــزز .وتتوقــع منظمــة اليونيســيف
وغيرهــا مــن املنظمــات أن تصبــح هــذه التقنيــة جســرا ضروريــا
إىل العــامل الرقمــي لــذوي املســتويات التعليميــة املنخفضــة،
الذيــن يعيــش كثيــر منهــم يف االقتصــادات الناميــة .ومــع ســرعة
التطــور التكنولوجــي لتمكيــن التحــول إىل عــامل أكثــر ذكاء

وإنصافــا ،ينصــب التركيــز علــى العناصــر األساســية ،بمــا يف
ذلــك البنيــة التحتيــة ،والهويــة الرقميــة ،واخملاطــر الرقميــة
اجلديــدة ،التــي ســتقترن بهــذا التحــول.
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لننظــر ،علــى ســبيل املثــال ،إىل األقمــار الصناعيــة خلدمــات
اإلنترنــت .هــل يمكــن جليــل جديــد مــن كوكبــات األقمــار
الصناعيــة العمالقــة أن يحــدث تغييــرا جذريــا بالنســبة
للبلــدان التــي تشــكل  %53مــن العــامل النامــي وال تتوفــر لهــا
إمكانيــة الربــط بشــبكة اإلنترنــت؟ مــن الناحيــة النظريــة ،نعــم
 فقــد أطلقــت بالفعــل شــركة «تقنيــات استكشــاف الفضــاء»املعروفــة باســم «ســبيس إكــس» أكثــر مــن ألــف قمــر صناعــي
مــن اإلجمــايل املقــرر وقــدره  12ألــف قمــر صناعــي مــن طــراز
ســتارلنك ذي املــدار األرضــي املنخفــض .ونظــرا ألن هــذه
املركبــات الفضائيــة قريبــة جــدا مــن ســطح األرض فإنهــا
تســتطيع أن تبــث موجــات اإلنترنــت إىل كافــة البقــاع النائيــة
يف العــامل بجــودة وســرعة فائقتيــن  -ســواء كانــت إىل قريــة
نائيــة يف غانــا أو إىل قاعــدة يف منطقــة القطــب الشــمايل غيــر
املأهولــة .وتعتــزم شــركات أخــرى ،مثــل شــركة «وان ويــب»،
إطــاق  650قمــرا صناعيــا هــذا العــام وحــده ،كمــا يتوقــع أن
تقــوم شــركة أمــازون قريبــا بإرســال آالف األقمــار الصناعيــة
ذات الســرعة العاليــة إىل الفضــاء يف إطــار «مشــروع كويبــر».
ومــن شــأن هــذه التكنولوجيــا أن تســاعد البلــدان علــى حتقيــق
قفــزة كبيــرة توفــر عليهــا اســتثمارات يف البنيــة التحتيــة
تســتغرق عشــرات الســنين.
فقــد أشــارت دراســة بحثيــة أجراهــا صنــدوق النقــد الــدويل
إىل أنــه مــن شــأن زيــادة قدرهــا  %10يف نســبة تغلغــل خدمــة
اإلنترنــت يف إفريقيــا جنــوب الصحــراء أن ترفــع النصيــب
احلقيقــي للفــرد مــن نمــو إجمــايل النــاجت احمللــي مــن  1إىل 4
نقــاط مئويــة .واإلمكانــات هائلــة يف هــذا اجملــال ،نظــرا ألن
ثالثــة أربــاع ســكان املنطقــة ال تتوفــر لهــم حاليــا إمكانيــة
الربــط بشــبكة اإلنترنــت .ويف كل بلــد يف هــذه املنطقــة يالحــظ
أن أوضــاع عــدم املســاواة تتفاقــم عندمــا ال تتوافــر إمكانيــة
الربــط بخدمــات اإلنترنــت عريضــة النطــاق.
غيــر أن الوصــول خلدمــات اإلنترنــت األرضــي يتطلــب
اســتثمارات ضخمــة متعــددة الســنوات يف مشــروعات البنيــة
التحتيــة يف الشــبكات العابــرة للحــدود ،و«الشــركات الكبــرى»
الوطنيــة الداعمــة خلدمــات اإلنترنــت ،والتوصيــات اإلقليميــة
وحمطــات «امليــل األخيــر» التــي تقــدم اخلدمــات للعمــاء -
ويتوقــع أن تبلــغ تكلفتهــا  100مليــار دوالر علــى مــدار األعــوام
العشــرة القادمــة يف إفريقيــا وحدهــا .ولكــن شــركات األقمــار
الصناعيــة ذات املــدار األرضــي املنخفــض تعــد بتحقيــق ذلــك
مقابــل جــزء ضئيــل مــن هــذه التكلفــة ،خــال العامين القادمين،
ولــن حتتــاج األســر إال لتركيــب هوائــي صغيــر وصنــدوق
الســتقبال املوجــات .وبإمــكان هــذه األقمــار الصناعيــة حتــى
أن تكــون حجــر األســاس لشــبكات الهواتــف احملمولــة ،ممــا
ســيعجل أكثــر مــن اســتخدام اإلنترنــت الســريع ،نظــرا لتفضيــل
النــاس عمومــا اســتخدام خدمــات الهواتــف احملمولــة.
إذن ،أيــن تكمــن املشــكلة؟ أوال ،ســوف ينمــو عــدد األقمــار
الصناعيــة حــول الكــرة األرضيــة مــن أقــل مــن  3آالف يف الوقــت
احلاضــر إىل أكثــر مــن  20ألفــا ،ممــا ســيؤثر علــى الرصــد الفلكــي
مــن ســطح األرض .ثانيــا ،ســوف تكــون التكلفــة علــى األفــراد
 مبدئيــا حــوايل  100دوالر شــهريا ،باإلضافــة إىل 500دوالر للمعــدات  -باهظــة بالنســبة للنــاس يف البلــدان الفقيــرة

وســتتطلب توفيــر إعانــات الدعــم .وأخيــرا ،إذا أصبحــت إمكانيــة
الربــط بخدمــات اإلنترنــت واســعة النطــاق متاحــة بأســرع مــن
املتوقــع ،ســيكون علــى صنــاع السياســات تفهــم آثارهــا وتفهــم
دورهــم يف إعــاء قيمتهــا ملواطنيهــم.
فقــد ال يكــون األفــراد الذيــن مل تصلهــم اخلدمــة يف
الســابق علــى درايــة ،مثــا ،باللغــات األساســية املســتخدمة
يف اإلنترنــت .وبــدون احلصــول علــى التدريــب األساســي يف
املهــارات الرقميــة واملاليــة ،فقــد ال ينتفــع النــاس إال جزئيــا مــن
الربــط بخدمــات شــبكة اإلنترنــت .واألهــم مــن ذلــك ،أن زيــادة
الربــط بشــبكة اإلنترنــت تقتــرن بزيــادة اخملاطــر الرقميــة ،مثــل
االحتيــال وإســاءة اســتخدام البيانــات .وعلــى مــدار العاميــن
القادميــن ،ســيكون بوســع هــذا اجليــل اجلديــد مــن األقمــار
الصناعيــة خلدمــات اإلنترنــت الســريع أن يحـوِّل حيــاة مليــارات
مــن البشــر .وبإمــكان املنظمــات الدوليــة ،وبنــوك التنميــة،
واحلكومــات انتهــاز هــذه الفرصــة اجلديــدة الســانحة .ولكــن
ســيكون مــن الضــروري وضــع القواعــد التنظيميــة ،وإعــداد
برامــج املهــارات الرقميــة ،وإجــراء تغييــرات يف التوجهــات
الفكريــة الســائدة.

الهوية الرقمية

ثــم تأتــي مســألة الهويــة الرقميــة .وحتــى مــن قبــل أن تعجــل
اجلائحــة مــن التحــول إىل عــامل أكثــر ترابطــا ،كانــت الهويــة
الرقميــة تعتبــر مــن أهــم االجتاهــات العامــة التكنولوجيــة،
وخاصــة بالنســبة للعــامل النامــي .ووفقــا ملــا أوردتــه جمموعــة
البنــك الــدويل ،هنــاك  1,1مليــار نســمة حــول العــامل ال توجــد
لديهــم وثائــق أو مســتندات موثوقــة إلثبــات هويتهــم .وقــد
ســعت البلــدان لســنوات طويلــة حملــاكاة جتربــة الهنــد الناجحــة
يف تنفيــذ برنامــج «آدهــار» ( )Aadhaarلتحديــد الهويــة
الرقميــة ،ونظــام حتديــد الهويــة الوطنيــة يف إســتونيا املعــروف
باســم «إســتونيا اإللكترونيــة» ( .)e-Estoniaومــن املزايــا
املتوقعــة يف هــذا اخلصــوص ازديــاد الشــفافية احلكوميــة
(فيمــا يتعلــق باملوازنــة واالنتخابــات ،علــى ســبيل املثــال)،
وســهولة احلصــول علــى املســاعدات احلكوميــة ،واتســاع فــرص
االســتفادة مــن اخلدمــات املاليــة األساســية ،ال ســيما بالنســبة
للمواطنيــن النازحيــن والذيــن ال يحملــون وثائــق إلثبــات
هويتهــم.
وعلــى مــدار ســنوات ،تباطــأت عمليــة اعتمــاد هــذه
التكنولوجيــا نتيجــة عــدة حتديــات ،تراوحــت بيــن عــدم كفــاءة
التنســيق علــى املســتوى الوطنــي وبيــن حمدوديــة اإلملــام
بالتكنولوجيــا الرقميــة .كذلــك كانــت قضايــا األمــن اإللكتــروين،
والشــواغل املتعلقــة بخصوصيــة البيانــات ،وانعــدام الثقــة يف
األدوات التكنولوجيــة التــي توفرهــا احلكومــة وراء تأجيــل
تفعيــل الهويــة الرقميــة يف كثيــر مــن البلــدان .وظلــت هــذه
التحديــات التــي مل تتــم تســويتها غالبــا وراء إقصــاء برامــج
الهويــة الرقميــة إىل الصفــوف اخللفيــة يف ترتيــب األولويــات.
ولكــن جائحــة كوفيــد 19-دفعــت احلكومــات إىل ســرعة
جتــاوز هــذه القضايــا أو تنحيتهــا جانبــا لتقديــم املســاعدات
املاليــة التــي توجــد حاجــة ماســة إليهــا وغيــر ذلــك مــن أشــكال
الدعــم للمواطنيــن األشــد تعرضــا للمخاطــر .وقــد حــان وقــت
العمــل ،فاملزايــا املترتبــة علــى تفعيــل برامــج الهويــة الوطنيــة
الرقميــة ،بمــا يف ذلــك مــا تنطــوي عليــه مــن إمكانــات لبنــاء
قواعــد بيانــات موثوقــة مــزودة بمؤشــرات اجتماعيــة-
اقتصاديــة ،تفــوق حاليــا يف أهميتهــا بعــض الشــواغل القائمــة.
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البلــدان التــي تســعى لالســتفادة مــن مزايــا التحــول الرقمــي ال جتد
يف اجلرائــم اإللكترونيــة ســوى مصــدر خطــر آخــر ضمــن العديــد
مــن اخملاطــر الرقميــة التــي ينبغــي لهــا التعامــل معهــا.

ويف الوقــت الراهــن بلغــت الوســائل التكنولوجيــة التــي
تســتند إليهــا هــذه البرامــج مرحلــة النضــج .فعلــى ســبيل املثــال،
تســهم خوارزميــات األمــن والتشــفير ،مثــل املصادقــة ذات
العاملَيــن والتشــفير غيــر املتماثــل ،يف حتســين مســتوى ســامة
البيانــات وخصوصيتهــا .ومــن املمكــن أن تســاهم تكنولوجيــا
الــذكاء االصطناعــي ،وتعلُّــم اآللــة ،واجملســات البيومتريــة
املــزودة بهــا أجهــزة االتصــال احملمولــة يف احلــد مــن ســبل
االحتيــال بدرجــة كبيــرة .وبإمكانهــا أيضــا تبســيط تعامــات
مســتخدمي هــذه األجهــزة عــن طريــق املســح الضوئــي لبصمــات
أصابعهــم أو بصمــات الوجــه أو الصــوت .وباإلضافــة إىل ذلــك،
فقــد ظهــرت مؤخــرا برجميــات الهويــة الرقميــة بنظــام املصــدر
املفتــوح ،واحللــول القائمــة علــى واجهــات برجمــة التطبيقــات
( ،)APIواملعاييــر الدوليــة ،فخفضــت تكاليــف تنفيــذ برامــج
الهويــة الرقميــة الوطنيــة.
وقــد أصبحــت شــركات تقديــم اخلدمــات التكنولوجيــة أكثــر
اســتعدادا لتقديــم خدماتهــا ،وهنــاك يف الوقــت الراهــن جيــل
جديــد مــن حلــول حتقيــق الهويــة آخــذ يف الظهــور ســريعا.
فاالختبــارات املبكــرة لوســائل التحقــق مــن الهويــة يف تقنيــة
«بلــوك تشــين» تكتســب زخمــا يف الوقــت الراهــن يف العديــد مــن
البلــدان ،بمــا فيهــا إســتونيا .وهــذه التكنولوجيــا التــي يحتمــل
أن تأخــذ موقــع الريــادة بإمكانهــا حتويــل ملكيــة البيانــات
والســيطرة عليهــا مــن احلكومــات إىل املواطنيــن مــع احلفــاظ
علــى ســلطة احلكومــات يف إصــدار وثائــق حتقيــق الهويــة
واخلدمــات ذات الصلــة والتحقــق مــن صحتهــا.
ولكــن خماطــر واحتمــاالت إســاءة اســتخدام الهويــة
الرقميــة ال تــزال ملموســة وتتطلــب اهتمامــا فائقــا ومســتمرا
مــن جانــب صنــاع السياســات واجلهــات التنظيميــة .وبينمــا
أبــرزت اجلائحــة بالتأكيــد مزايــا الهويــة الرقميــة ،فقــد كشــفت
أيضــا اخملاطــر احمليطــة بخصوصيــة املعلومــات لــدى اقترانهــا
بوســائل تكنولوجيــة أخــرى ،مثــل تطبيقــات الرصــد .ومــع ذلــك،
بغــض النظــر عــن الوســائل التكنولوجيــة املســتخدمة ،ال بــد أن
تكــون نظــم الهويــة الرقميــة آمنــة واحتوائيــة جلميــع الفئــات
وقابلــة للتشــغيل البينــي لكــي حتقــق تأثيرهــا الــذي يــؤدي إىل
التحــول املطلــوب ملليــارات املواطنيــن الذيــن ال يملكــون وثائــق
لتحديــد الهويــة.

التعامل مع اخملاطر الرقمية

أدت اجلائحــة إىل حــدوث قفــزة كبيــرة يف اعتمــاد التحــول
الرقمي يف جميع أنحاء العامل ،جتاوزت خمس ســنوات حســب
بعــض التقديــرات .ويف املقابــل ،كمــا أوضحنــا آنفــا ،تســارعت
وتيــرة اخملاطــر الرقميــة باملعــدل نفســه .وأصبحــت الشــركات
يف الوقت الراهن أكثر عرضة للمخاطر اإللكترونية عبر شبكة
اإلنترنــت نتيجــة زيــادة اســتخدام أجهــزة الكمبيوتــر الشــخصية
للدخــول إىل األنظمــة املؤسســية .وقــد زادت تطبيقــات رصــد
االتصــاالت مــن أســباب التوتــر بشــأن خصوصيــة البيانــات
مــن جهــة وأهــداف سياســات الصحــة العامــة مــن جهــة
أخــرى ،فخلقــت التحديــات أمــام اجلهــات التنظيميــة وصنــاع
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السياســات .واســتغل قراصنــة اختــراق املواقــع اإللكترونيــة
اخملــاوف ومشــاعر القلــق إزاء الفيــروس يف اإليقــاع بالنــاس
يف شــراك عمليــات التصيــد اإللكتــروين ( )phishingوخداعهــم
لتحميــل البرجميــات اخلبيثــة ( .)malwareغيــر أن اخملاطــر
األكثــر إثــارة للمخــاوف هــي هجمــات برجميــات الفديــة
( )ransomwareالتــي تتعــرض لهــا املستشــفيات وســرقات
امللكيــة الفكريــة التــي تتعــرض لهــا شــركات تطويــر اللقاحــات
وســط هــذه اجلائحــة.
وهــذا ليــس باألمــر اجلديــد ،فالتوعيــة باخملاطــر
اإللكترونيــة كانــت آخــذه يف االزديــاد حتــى مــن قبــل تفشــي
اجلائحــة .وســاهمت التوتــرات اجلغرافية-السياســية والقــدرات
علــى شــن الهجمــات اإللكترونيــة يف حتفيــز طموحــات الــدول
واألطــراف الفاعلــة مــن غيــر الــدول ،فاختلطــت اخلطــوط
الفاصلــة بيــن أعمــال اجلاسوســية وأنشــطة القرصنــة اخلبيثــة
الختــراق املواقــع اإللكترونيــة .وكان املنتــدى االقتصــادي
العاملــي قــد أقــر بهــذا اخلطــر حتــى يف عــام  ،2019فأضــاف
األمــن اإللكتــروين علــى قمــة مشــهد اخملاطــر العامليــة ،حمتــا
مكانــة لصيقــة بمخاطــر تغيــر املنــاخ.
ولكــن هنــاك تغيــرات ســريعة حلقــت بميــزان اخملاطــر
ومشــهد التهديــدات .فالبلــدان التــي تســعى لالســتفادة مــن
مزايــا التحــول الرقمــي ال جتــد يف اجلرائــم اإللكترونيــة ســوى
مصــدر خطــر آخــر ضمــن العديــد مــن اخملاطــر الرقميــة التــي
ينبغــي لهــا التعامــل معهــا .ويعــد دور التكنولوجيــا يف تفاقــم
املعلومــات املضللــة واضحــا للجميــع  -ليــس فقــط عندمــا
يتعلــق األمــر بالواليــات املتحــدة .ويخشــى اخلبــراء أن تتســبب
مقاطــع «الزيــف العميــق»  -وهــي مقاطــع فيديــو تــم إنتاجهــا
باســتخدام تقنيــات الــذكاء االصطناعــي لتبــدو كأنهــا حقيقيــة
 يف إشــعال التوتــرات السياســية مــن خــال نشــر املعلومــاتاملضللــة التــي يصعــب فضــح زيفهــا .فاخملــاوف مــن الــذكاء
االصطناعــي متأصلــة يف بعــض الشــواغل احلقيقيــة جــدا.
ومــن هــذه الشــواغل أتمتــة وظائــف معينــة بأســرع مــن املتوقــع،
وتفاقــم التحيــزات العرقيــة وبيــن اجلنســين ،ومــا يُطلــق عليــه
مشــكلة الصنــدوق األســود  -عندمــا تتوصــل تقنيــة الــذكاء
االصطناعــي إىل اســتنتاجات ليــس بوســع مطوريهــا حتــى
إيجــاد تفســير لهــا.
ويمثــل التحــول إىل عــامل مترابــط عبــر شــبكة اإلنترنــت
فرصــة هائلــة ملليــارات مــن البشــر لالســتفادة علــى نحــو
أفضــل بخدمــات التعليــم والصحــة والتوظيــف واخلدمــات
املاليــة .وسيشــهد هــذا العقــد باســتمرار حتــوالت رقميــة أكثــر
ســرعة ،وتســاؤالت رقميــة أكثــر تعقيــدا ،وخماطــر رقميــة
متغيــرة باســتمرار .والســؤال الــذي يطــرح نفســه هــو هــل يمكــن
أن تصبــح احلكومــات أكثــر ســرعة وبراعــة ،وهــل يمكــن أن
تعتمــد علــى وجــه الســرعة منهجــا أكثــر شــموال لتنظيــم اخملاطــر
واســتراتيجية رقميــة حتــى تتمكــن مــن جنــي ثمــار هذا التســارع
مــع احلــد مــن اخملاطــر؟

هيرفيه تورب هو رئيس وحدة االستشارات الرقمية يف
صندوق النقد الدويل.

