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 األمن الصحي والتحديات الطبية

 الحياة مابعد كورونا

 

 

كثر أولئك المتشائمين، عكن لم ت تفاجأت البشرية يف العام المنصرم بجائحة      اىن ضمن االحتماالت التي قد يتبنأ بها أ

كثر ما الجميع، منها   .يثير القلقبل ربما ُفِقد أثناءها كثيرون حول العالم. ويبقى هاجس أن تتكرر هذه التجربة أو تستمر أ

وما هي آليات رى؟ خأن نتجنب تكرار هذه التجربة مرة أكيف نستطيع ما هي اإلمكانية لوضع حد الستمرارها؟ وما الحل؟ 

 لتعايش مع نتائجها؟ أسئلة تلح بقوة على الجميع.ا

 

ة يف الحد من تفشي الوباء، ساعدتبدأ بتكريس األمن الصحي للمأي من تلك األسئلة ال بد من  أن  إن اإلجابة على     

، أما اآلن يجديد. فلم يكن أحدنا قبل هذه المرحلة معني بتحديث بياناته الصحية بشكل دوروباء  والحيلولة دون انتشار

تجعلنا على استعداد للتعامل مع  ، ذلك أن مثل هذه اإلجراءات الوقائيةفقد أضحت المسألة ملحة إىل درجة اإللزام

بشريحة الجوال الخاصة  ربطهااإلصابة إن حدثت. وعليه ال بد من أن تكون تلك البيانات الطبية متاحة حتى يتم جمعها و

فيهم القادمين من  بمنذلك على الجميع تطبيق  وهذا ال يخص المقيم يف دولة معينة بل ال بد من أن يتم، كل فردب

البيانات الضخمة وتوظيف  ؛ ولتحقيق ذلك يمكننا استخدامعالمية التداول المعلوماتدول أخرى بحيث تكون مثل هذه 

  علم تحليل البيانات وتقنيات الذكاء االصطناعي.

 

حالة البع تكل دولة أن تتمع مرحلة ما بعد الجائحة، إذ يكون بإمكان لتعايش قد تساعد فكرة من هذا النوع  يف ا     

، فحسب 19كوفيد  وليس وتضمن سيطرتها على أي إمكانية لتفشي أي وباء والمقيمين على أرضها، شعبهاالصحية ل

فتستطيع الجهات المختصة  لتحديد المخالطين،هم، يسهل تتبعه ورصد األماكن التي تنقل فيها أحد ويف حالة إصابة 

  الحد من انتشاره.من  وقتها محاصرة أي وباء لتتمكن

 

إن مثل هذه األنظمة االحترازية ستساعد ال شك يف الحفاظ على أمن وسالمة المجتمع، ليس يف الحياة اليومية      

كسبو  االعتيادية فحسب، ولكن يف بها رؤى من الفعاليات الواعدة التي تَِعُد  مثالً، وغيرها 2020الفعاليات الكبرى مثل إ

 لية.دولة اإلمارات المستقب

 

 

 

 

 

 

 هال العمري



 كورونا " –" #شكراً 

 

   

أعلنت منظمة الصحة العالمية تراجع عدد اإلصابات بجائحة كورونا، وأننا نستطيع العودة اىل الحياة الطبيعية مع          

بصورة نهائية ، لذا اإلستمرار بأخذ التدابير الوقائية للحيلولة دون إنتشار المرض مرة أخرى حيث أنه لم يختفي من العالم 

وجب علينا التعايش معه.عالما هذه الضجة يا كورونا؟ ، ماذا أحدثت فينا؟، وهل لنا من بصيص أمل وسط عتمة أغرقتنا 

 فيها؟.

 

وهو يتحدى بشراسة كل  2019منذ ظهور فيروس كورونا المستجد يف مدينة ووهان بالصين يف شهر ديسمبرعام   

حثية بظهور سالالت جديدة منه. ُصنف فيروس كورونا من قبل منظمة الصحة العالمية إمكانيات الدول العلمية والب

بوصفه وباًء عالمياً "جائحة" لسرعة تفشي العدوى وصعوبة السيطرة عليه، وبذلك تصدر بجدارة عناوين صفحات حياة 

 البشرية.

ى أحدثتها الجائحة بعد فقدان الكثير من األرواح، أهم التحديات التى تواجه المجتمعات اآلن التعايف من اآلثار النفسية الت 

وتفاقم مشاعر الخوف والقلق، وهنا تبرز أهمية المسئولية المجتمعية وثقافة التطوع لتعزيز الثقة وروح التعاضد 

والتكامل والمشاركة اإلنسانية لتضميد الجراح وبث األمل. لمؤسسات المجتمع المدين القدح المعلى يف تفعيل دور 

 باب إلستخدام وسائل التواصل اإلجتماعي بصورة إيجابية. الش

 

يف مجال اإلقتصاد أصبح الواقع اإلفتراضي هو السبيل لتسيير األعمال، وإستطاعت المجتمعات إدارة األعمال من على  

البعد، وبذلك يتوقع خبراء اإلقتصاد إختفاء العديد من الوظائف وخسارة كم هائل من البشر لمصادر دخلهم . ريادة 

ول اإلبداعية وتبنى أفكار الشباب وتحويلها اىل مشاريع حقيقة ، األعمال ، والتفكير خارج الصندوق بالبحث عن الحل

واإلستثمار يف مجاالت الطاقة والتكنولوجيا ستسهم يف إنعاش اإلقتصاد من جديد. التعليم أحد اهم المجاالت لإلستثمار 

ج أفراد يملكون فيه، فجائحة كورونا كشفت عن أهمية اِستشراف آفاق المستقبل عن طريق تعليم هادف ومبتكر لتخري

المهارات والمعارف والصفات القيادية بما يؤهلهم لمجابهة التحديات يف مستقبلهم . واستمرارالتعلم عن بعد يف 

 المدارس والجامعات كان من أبرز النجاحات . 

 

كثر  قوة و إنسانية،  يف زمٍن قصيرٍ تعلمنا جميعاً أشياء جديدة، وطورنا مهارات إبداعية، وتفجرت طاقات كامنة. أصبحنا أ

 .ة العالقات والروابط اإلجتماعيةفهمنا أهمي

 كرونا". –" #شكراً  

 

 

 

 محمد عباس



 كورونا.. ماذا بعد؟

 

لعل الغالبية لم يشغلوا بالهم بمعرفة اإلجابة أو حتى بطرح هكذا سؤال، بقدر ما قد يكون التساؤل األهم من وجهة  

 نظرهم متى ستنتهي هذه الجائحة؟  

 

لوم يف ذلك، فالجائحة التي عصفت بالعالم أجمع وقلبت الموازين، لم تكن فقط لفئة معينة، وال لجهة ما على كوكب وال 

درجات يضرب مدينة يابانية، أو تسونامي يدمر  5األرض، كتلك األخبار التي نسمعها يومًيا على قنوات التلفاز، زلزال بقوة 

أنها كوارث طبيعية وقف االنسان عاجز أمامها وأودت بحياة الكثيرين، إال  مدينة على سواحل إندونيسيا، على الرغم من

أن فيروس كورونا كان األعنف من الناحية النفسية، حيث انتشر فجأة كالنار يف الهشيم وهاجم العالم بشراسة، متسبًبا 

 بخسائر بشرية واقتصادية حتى على الدول العظمى.

 

ليس هو  2020ائحة كورونا رسمت مرحلة جديدة على كوكب األرض، فالعالم قبل ولكن ربما من األجدى أن نقول، إن ج

كما بعدها، مفاهيم الحياة اختلفت، ولعل من الطريف والغريب أن نقول إن الجائحة على رغم من الخسائر الفادحة التي 

ك ثر مما مضى على التكنولوجيا خلفتها إال أنها فتحت لنا منظور أخر يف أساليب العيش الحديثة، أصبحنا نركز اليوم أ

والتطور التقني يف أدق تفاصيل حياتنا، بدًء من تطبيقات توصيل طلبات المطاعم وحتى تطبيقات المعامالت الحكومية، 

 باتت جميعها تعتمد على التكنولوجيا بشكل كامل. 

 

لوظائفهم، بسبب اعتماد أغلب ولعل التخوف الذي كان يشغل العالم يف أن التكنولوجيا ستتسبب يف خسارة الكثيرين 

المهن على األنظمة التكنولوجية، وقد يكون التخوف مبرر، ولكن الحقيقة التي يجب النظر إليها هي أن التطور التكنولوجي 

كثر تالئًما مع التقدم المتسارع الذي يشهده العالم.   يعد ثورة جديدة سيخلق لنا صناعات ووظائف جديدة أ

 يومطّور ،األمن اإللكتروين يومدير ،التطبيقات الهاتفية يمبرمجوظائف مستحدثة مطلوبة ك فأصبحنا اليوم نسمع عن

. والبد لنا نحن كجيل يقف على عتبة هذه الثورة التفكير جديًا يف تأهيل أنفسنا بالمهارات المطلوبة الحوسبة السحابية

كبة التطور السريع.   لنكون قادرين على موا

 

قد نكون جميًعا حرمنا كثًيرا هذه السنة،  كالسفر واللقاءات العائلية، والمناسبات واألعياد حتى أبسط األمور، ولكننا نعلم 

كثر ابتكاًرا.    أننا سننطلق قريًبا بفكر مختلف على عالم أ

 

 

 

 

 

  عبدهللا الرحيمي



 بعدآفاق وتحديات التعليم عن 

 

أمة ومحركها األساسي، فمنذ نعومة أظافرنا  يغرس فينا التعليم قيم التعاون والتالحم إن التعليم هو القلب النابض لكل 

كبر  االجتماعي، لكن مع بداية االزمة الصحية وانتشار فيروس كورونا التي ألقت بظاللها على مختلف القطاعات وأحدثت أ

التقليدية التي عهدناها لذلك كان من  ةانقطاع يف نظم التعليم حيث أصبح من غير الممكن استمرار الدراسة بالطريق

الضروري االتجاه نحو البديـل، للحفاظ على التباعد االجتماعي والتقليل من فرص انتشار الفيروس، عايشنا عصر جديدا 

( أو التعليم عن بعد فإىل أي مدى قد يلبي التعليم عن بعد احتياجات E-Learningمن التعليم، التعليم االلكتروين )

 يف عصرنا هذا وماهي العوائق التي قد تقف يف وجه المؤسسات التعليمية؟  الطالب

 

إن استخدام الشبكة العنكبوتية يف العملية التعليمية ليس وليد اليوم، بل إن معظم الجامعات تستخدم أنظمة إدارة 

فيديو عبر االنترنت بشكل ملحوظ اإللكتروين، ويف ظل هذه االزمة ازداد االقبال على استخدام تطبيقات محادثات ال  التعلم

مثل تطبيق ''غوغل ميت'' و ''زوم'' وغيرها من المنصات وأصبح دمج التكنولوجيا يشكل حافزا إضافيا للتعلم و يقدم 

 فرصا إبداعية للطالب.

 

راك مع ذلك تحديات عديدة قد تقف يف وجه التعليم عن بعد لعل أهمها صعوبة اختيار الوسائط التعليمية فعملية إش

الطلبة وتفاعلهم قد تكون صعبة كذلك الحال بالنسبة للتقييم واحتساب العالمات، والتحدي الثاين الذي يواجه التعليم 

عن بعد هو جاهزية األساتذة والمعلمين على التأقلم مع الطريقة الجديدة. باإلضافة اىل تسليط الضوء على إمكانية 

كمي للطلبة، نظرا الس تغاللهم نظم الدراسة عن بعد، حيث أن نسبة كبيرة تلجأ للنوم او الخروج انخفاض المعدل الترا

مع األصدقاء و تتغيب عن حضور الحصة الدراسية مما يؤدي لفقدان الشغف، فعلى الطالب أن يعطي كل ذي حق حقه 

 و يرتب أولوياته و يستغل الفرص التي تساعده يف خوض رحلة الحياة.

 

اولنا تجنب هذا التحول، إال أن نظام التعليم عن بعد سيحتل مكان كبير يف المنظومة التعليمية لكن االمر األكيد أنه مهما ح

كتساب الخبرات خصوصا  وقد يأخذ مكان التعليم المباشر، وأنه سيشكل منعطًفا قد يفتح مجاالت جديدة يف التعلم وا

 مع تطور مجال الذكاء اإلصطناعي.

 

 

 

 

 

 

 

 حصة اسماعيل



 كورونااليوم الذي يلي 

 

جميعنا نعلم كيف نشأت قصة تحدي البشرية مع جائحة كورونا، بدءاً من ظهور فايروس صغير ال يرى بالعين المجردة 

يف مدينة ووهان الصينية إىل تفشيه يف العالم أجمع.. لكن ال أحد يعرف متى ستتعاىف األرض منه، و هنا نقف حائرين 

 الحياة الجديد.فنضع كل قوانا و طاقاتنا للتأقلم مع نمط 

 

و قد أثرت الجائحة على طريقة المعيشة التي اعتادها البشر، و بإعتبارها وباء عالمي فكان للعمل التجاري و السياحي 

نصيب من ذلك و خسر العديد من الناس تجارتهم ، فمنهم من فقد وظيفته و موارده نتيجة الحظر الذي فرض؛ لكبح 

العالم للعمل عن بُعد فأصبحت الوظائف ترتكز على التكنولوجيا و االستراتيجيات تفشي المرض، و من هنا تغيرت وجهة 

كثر إىل الفرص  الحديثة، فمن المحتمل أنه حتى بعد اختفاء هذا المرض أن يصبح العمل هجيناً و قد يميل الناس أ

 الوظيفية التي تعتمد على الذكاء االصطناعي و التقنيات المتطورة.

 

برزت دولة االمارات العربية المتحدة يف الطليعة بالتعامل بحرفية تامة للحفاظ على مستوى تعليمي و من جانب آخر 

عايل بتأسيسها منصة تعلمية متكاملة يف فترة زمنية وجيزة، و كما نرى أن للتعليم عن بعد جوانب ايجابية حتى و لو بدا 

يئة التدريسية بأكملها فأظهر مدى كفاءتهم و قدرتهم على األمر صعب يف بدايته، فكان بمثابة مواجهة غير متوقعة  لله

 تنظيم افكارهم و وقتهم بالدراسة عن بعد، كما أثبت مهاراتهم يف التعامل مع مختلف وسائل التعليم بحادثتها.

عالم ، و و يف الختام، فإن هذه المحنة تعتبر استشرافاً للمستقبل يف العديد من المجاالت رغم اشتدادها و اثرها على ال

 كذلك خطوة تقدم نحو غد مشرق يف اليوم الذي يلي كورونا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 محبة المهيري



The Phoenix 

                               

In the words of Abraham Lincoln “ only the test of fire makes fine steel”, the unprecedent scale of the 

novel COVID 19, has strained innovation at its very essence. A radically different approach is needed 

to curtail this pandemic. The inundated medical facilities all over the world,  portrays with crystal clarity 

that innovation in health security and medical technology is of vital importance for mankind’s survival. 

Mammoth advances in preventing and curbing such virulent  outbreaks will prevent the future of 

humanity from extinction. Both preventing and curtailing such pandemics are of utmost importance.  

 

Preventing an endemic from becoming a deadly pandemic will greatly reduce the spread  and lethality 

of such outbreaks. Therefore, tremendous advancements in  the early detection of infectious diseases 

will strive to prevent full blown pandemics in the future. Moreover, the unprecedented prominence of 

air travel further exemplifies the need for early detection of such potential pandemics. Protocols to 

initiate an emergency worldwide lockdown need to be in place to ensure that such infectious outbreaks 

can be curtailed as soon as possible. Such efforts will seek to absolve mankind’s insolence about  

pandemics. 

 

The famous quote by Janet Fitch “the Phoenix should burn to emerge”, explains the role of the medical 

profession in the post COVID 19 world.  The medical profession as a whole , should learn from the 

bitter experience of this pandemic and strive to improve medical technology including vaccines and 

antiviral medications. Such strides in the field of medicine are the only way to save mankind from  

impending death and destruction.  

 

To sum up, mankind has always faced endless struggles in its quest for existence. This time the fate of 

humanity lies at the mercy of medical innovations.  

 

 

 

 

 

 

Rubalavanyan Vamadeva 



The Day after COVID-19 

 

“Well, certainly there will be more pandemics “such were the words of Bill Gates. His recent interview 

highlighted the likelihood of mankind witnessing the spread of deadly viruses similar to COVID-19 in 

the near future. A notion of profound implications on our lives. 

 

Gate’s speech was representative of a resilient mindset, a valuable asset essential to survive difficult 

times. Resilience, however, shouldn’t be the epitome of weathering the storm. If the pandemic is to last 

a while, one’s focus shouldn’t be on merely surviving but to thrive! To do so one has got to be anti-

fragile: a person who benefits from ordeals!  

 

The amplitude of change last year has brought us was unfathomable. For a crawling moment our world 

was on hold. Then the entertainment industry -cinemas and musical concerts- tourism, education and 

doctor consultations went virtual. Grocery shopping and car license renewal were done at the click of 

a mouse. Winners of current times were and will continue to be those who’d choose to solve pressing 

issues pragmatically. 

 

This current global health crisis is bound to bring greater change involving every aspect of our lives. 

Following the 2008 financial crisis, the anti-fragile Satoshi Nakamoto built the groundbreaking 

blockchain technology. Similarly, the current pandemic has brought forth a plethora of hurdles and as 

a result, another entrepreneur rose to the occasion. Through his innovation, Eric Yuan, the founder of 

Zoom, has effectively contributed to saving the world’s economy from deteriorating. Both 

entrepreneurs boasted a resilient mindset, but must notably, they were skilled programmers.  

 

With the remarkable track-record programming has in solving problems, it would seem like a good idea 

for people to invest more time in developing their programming skills. Undoubtedly, it has proved to 

be an immense tool for innovation with limitless opportunities. As the world advances, demand for it 

is bound to increase. By then, it would almost seem like a deep ocean whose waves are bound to engulf 

you if you don’t learn to ride them. So better take a leap of faith now before the waves come crashing 

in! 

 

Ahmed Elkallawy 



The Future of jobs and careers after covid-19 | The Fourth Revolution 

 

As Abraham Lincoln has quoted “Give me 6 hours to chop down a tree, I’ll spend first 4 hours 

sharpening the axe”, this is in congruous with the current job trends, it is extremely crucial to upskill. 

The covid-19 is an opportunity in times of adversity, the pandemic has accelerated the technological 

advancement.  

 

After covid-19, remote work will be implemented across all job spheres. The pandemic crisis has paved 

the path of swift technological inculcation and plummet in the social interactions giving rise to yearning 

for human bonds. The future careers would be more related to descry the equilibrium in volatility, with 

technology disrupting at an accelerated rate, each discrete jobs will be automated.  

 

Individuals need to be equipped with technological skills for data visualization and need to upskill 

themselves by garnering more than one skill, this is a mandate as mentioned by Darwin, “survival of 

the fittest”. The future jobs would be more involved in creating systems for automating tasks, rather 

than humans performing tasks. The current tasks such as accounting, marketing, medicine, 

engineering, law and military will soon be automated and will endow all the information required at an 

accurate sense by artificial intelligence. Digital literacy is the future linguistic, whoever doesn’t adopts 

will become obsolete. Robots will encompass majority of the workforce, tasks will be performed at the 

speed of thoughts. Logistics and education sector will undergo enormous revolution. However, 

everything comes with a downside, vast reliance on technology can take a toll, in addition, breach the 

privacy and confidentiality.   

 

A collaboration between humans and technology paves way for a stupendous success. Hence, it can be 

deduced that the future is not going to be any less than a snippet from the sci-fi movies, however, 

complete dependence on technology is not credible.  

 

 

 

 

 

Shehanaz Amiroon  



The future of jobs and careers after Covid-19 

 

 

In my paper I will be discussing some of the ideas that can be implemented after passing the period of 

Covid-19. My focus will be mainly on job and careers of the future. I have three main creative ideas 

that can benefit the society and also helps the environment. 

 

 

First solution: Virtual Reality Work Environment 

This solution aims to let go of the physical offices and buildings as a work environment and convert it 

into a customized Virtual space. Specialized VR programmers and interior designers can help to 

develop such an environment based on the work place requirements and needs. Every employee gets 

to create his own character using the available features and his own virtual office as they sign up for 

the job. The whole organization will be contactless and online. This will help the organization in saving 

cost (office rent, electricity, water, maintenance, cleaning staff), employees in saving (transportation), 

and will help in saving the environment (reducing carbon emissions). An example is shown below, 

where people use their VR headset to attend their job from home. Virtual meeting Virtual office 

 

 

Second solution: Virtual Reality Mall 

VR Malls that contains real retail shops (known brands) where people can visit virtually from home by 

using their VR headset and their character in a customized VR platform to walk around and enter 

different available shops in the mall. Visitors can also try the things that they want to by using their 

character to select the item and fit it. In addition, people will be able to purchase the things that they 

desire using their card details as a payment in the VR space and it will be delivered to their home. This 

will save cost on 

the brands (renting cost) and will provide more customers from all over the world instead of only 

serving a certain area. Also, it will offer more virtual job opportunities as a customer assistants in the 

virtual shops. Moreover, it will save time and transportation on the customer, especially if the mall was 

in another country and the client desires to visit the mall without the need of traveling all the way. An 

example shown below. Virtual assistant Virtual shops Virtual clothes fitting 

 



 

 

 

Third solution: Virtual Employment Visa 

Since many jobs currently are being processed remotely/online people can have a fulltime 

job in another country with International job contracts by using a Virtual Employment Visa. This visa 

has certain regulations and requirements which are provided by the country and the ministry of labor 

that enable a person from outside the country to apply for a remote-job in the country while saving 

both parties rights in a proper International job contract. This will make the process of employing 

foreign people easy on them without the need of leaving their homes and families for a job that can be 

done remotely. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reem AlAli 



The future of jobs and careers after Covid-19 

 

 

It is not ludicrous to state that the COVID-19 pandemic substantially transformed the operations of 

the workplace. 42% of employees in the USA started working from home during 2020 to curb the 

spread of the virus. According to Pew Research Center, 54% of employees that worked from home in 

2020 would prefer to keep working at home even after the virus outbreak is terminated. These 

statistics raise the question of how some jobs will proceed to operate after the pandemic is over. 

However, the situation of the “essential” employees who continue to work on-site must be considered. 

 

For both sides of the coin, there is the dissent of automation and artificial intelligence. Albeit store 

cashiers continued to work on-site, the need thereof was substituted by delivery services by those who 

did not set foot outside of their houses during the peak of the pandemic. If those who are considered 

essential workers by the government may be left in the dust with the emergence of technology, it does 

not automatically mean that non-essential employees are under risk. 

 

The difference between both parties is that most employees that continue to work on-site are essential 

due to their physical labour while staff working from home are required because of their knowledge 

and skills. For example, it is easier to replace a delivery driver with a drone than to replace a 

kindergarten teacher with a computer (this is proven by the implementation of blended learning in 

schools as kindergartners are finding it difficult to learn without human presence). Given that 

employees working from home yield consistent levels of productivity, it is possible that they will 

continue to work remotely in the future. The pandemic can be considered a wake-up call for 

corporations to overhaul and automate some of their operations (cashiers, delivery drivers, etc).  

 

 

 

 

 

 

 

Tariq Hindash 



 " مقال بعنوان " اليوم الذي يلي كورونا

الزلت أذكر المرة األوىل التي سمعت فيها عنه ؛القنوات اإلخبارية و مواقع التواصل االجتماعي و أحاديث المحيطين 

كتشافه يف حاالت التهاب  19جميعها تطالعنا بظهور فيروس كوفيد  المستجد ساللة جديدة من فيروس )كورونا( تم ا

بدا الخبر يل كخبر مألوف فقد سمعنا عن ظهور مرض  2019 رئوي يف ووهان يف مقاطعة هويب الصينية يف أواخر عام

الذي انتشر حول العالم من خالل بعض المسافرين لكن سرعان ما تمكن الجهد التعاوين  2002سارس يف الصين عام 

كثر من عام على ظهور هذا  الدويل من السيطرة على الفيروس سريًعا؛لكن لم يكن األمر كذلك هذه المرة فبعد مرور أ

مليون  1.5الوباء الذي أثبت سرعة انتشاره يف عالم  مترابط سريع الحراك نتج عنه إصابة عشرات الماليين و أودى بحياة 

شخص حول العالم ،بينما شلت اإلجراءات الوقائية حركة االقتصاد و أربكت التعليم و السفر و الترفيه و جميع األنشطة 

نه ُرغم إنتاج اللقاحات و إقبال سكان العالم على تلقيها إال أنه ال يوجد موعد متوقع الحياتية حول العالم .و الجدير بالذكر أ

إلنتهاء هذا الفيروس فأفضل التوقعات تذكر بأنه قد يمتد لعاٍم أو عامين آخرين ؛ لعل هذا يدفعنا بفضول عارٍم للتفكير 

كر كيف ستكون الحياة يف المستقبل بعد ماذا سيكون شكل العالم بعد انتهاء فيروس كورونا ؟ هل سبق و جلست تف

 كورونا ؟ و هل ستعود لشكلها الطبيعي ؟ أم ستتغير ؟ وهل سيكون التغير لألفضل ؟

فرض على العالم نمطاً جديداً من الحياة، ومن العالقات اإلنسانية. بفضل تبني دول العالم  19الشك أن فيروس كوفيد 

التقنيات اإللكترونية لمواجهة الفيروس ظهرت العديد من المتغيرات التي بدأ العالم يتكّيف معها ويتطّور وفقاً لها، من 

سيتمثل التغيير يف عدة جوانب فمثاًل يف المجال االقتصادي تعددت  وجهة نظري أن المستقبل سيتغير لألفضل و

التحليالت و القراءات حول شكل االقتصاد بعد كورونا هل ستستمر القطاعات االقتصادية يف الركود و الخسائر ؟ هل 

تلك األزمة  علينا ضخ أموال و إقامة مشروعات لينتعش من جديد؟ ال أظن أن االقتصاد العالمي سيلجأ لذلك بل أن

كدت أن الدول التي تراهن على اإلبداع و البحث العلمي هي الدول القادرة على البقاء فقد وجدنا أن الدول التي ركزت  أ

على االستثمار يف إيجاد اللقاحات حققت أرباًحا كبيرة كذلك الشركات التي ركزت يف اقتصادها على التقنيات المعلوماتية 

ية و أعتقد أيًضا أن الدول ستسعى لتحصين نفسها اقتصاديًا بإنتاج احتياجاتها و تحقق مبدأ و كذلك التجارة اإللكترون

 .االكتفاء الذايت  لتكون قادرة على مواجهة أي كارثة غير محتملة

 أما على الصعيد االجتماعي فالتغيير يمكننا مالحظته يف سلوكياتنا يف الحياة اليومية أظن أننا جميًعا سنلتزم مستقبالً 

بثقافة التباعد االجتماعي و االعتماد على التكنولوجيا و التقنية المعلوماتية عوًضا عن  طرق التواصل المألوفة؛ ربما 

سيتراجع أيًضا النهم االستهالكي الذي يعانيه البعض خاصة الحرص على اقتناء الماركات العالمية و غيرها .أما المستقبل 

ياسي اليوم سيتغير غًدا يف ظل االتهامات التي تبادلتها الدول العظمي حول ذلك السياسي فمن المؤكد أن الواقع الس

الفيروس و اعتبار البعض أنه نوع من الحروب أعتقد أنه هناك سيناريوهان محتمالن إما أن تكون هذه األزمة درًسا 

حكوماتها على تحصين مجتمعها و  للتعاون و التكاتف الدويل و إما أنه سيأخذ كل دولٍة يف منعطٍف خاٍص بها تركز فيه 

عمل أجندة خاصة بها لمواجهة األزمات و اعتمادها على البحث العلمي و توفير مناخ يساعد على االبتكار لمواجهة شبح 

 .المجهول

 إن صح لنا التعبير بأن  التكنولوجيا و البحث العلمي  هي اللقاح الفعال ضد التراجعات التي أصابت التعليم و االقتصاد

و السفر و الشلل الحيايت فالبد  أن نستمر بعد الجائحة يف نهل هذا الترياق ليكون العالم أفضل ليكون العالم أقدر على 

    حديات اليوم هي قصص نجاحات الغد مواجهة ماهو أخطر وما هو غير متوقع . و لعل ت

 مريم خالد                 



 ءمعركة البقا

 الصحي الحجر ،!إنذار ,!إنذار"، المتموجة األصوات صدى سوى نسمع نعد لم بالفايروسات، حشي هواء و خالية، طرق

 هو فما العالم، لهذا أتأمل جلست وهلة من كم ."صباحا السادسة الساعة حتى و مساء الثامنة الساعة من ابتدأ قد

 هو من جاء ، !عجبا لكن و الجاذبية، تتبناه كروي سطح فوق وضعت ذرة عن عبارة فاإلنسان ,جدا بسيط شيء سوى

 .األرواح يفتك و العالم يغزو بدأ و كوكبنا، على حط و اآلالف بمئات أصغر

 قد اليوم تفارقنا، أموات و كثيرة، إصابات" هائلة، بأرقام يتمتم كأنه و بدا الذي التلفاز فتحت ,ألتمدد األريكة على جلست

 ،الطرق، ،الجامعات المدارس المدن، بدأت ،"المستجد )كورونا فايروس( يدعى بفايروس شخص مليونا يقارب ما أصيب

 .الكبار خاف و ,األطفال جلس السحاب، ناطحات بين المنغلق الهواء تحدث و ,الهدوء عم باإلغالق، التجارية المحالت و

 و المجتمع على خوفا ,الكثير غيرها و األسواق و كالحدائق العامة باألماكن تحيط الشرطة وجدت النافذة عبر من نظرت

 .لسالمته تحفظا

 من مكروه أصابها قد يكون أن خائفة أنا و بسرعة فقمت ،"ماما ماما،" تناديني هي و أذين إىل يتسلل ابنتي بصوت إذ و

 .اللحظة أعيش كأنني و عيني أمام تتجسد الفترة بهذه إذ و مرعب، كابوس أنه أدركت للحظة الكابوس، ذلك أثار

 الناس أقرب من إليك يتسلل قد الذي اللعين الكائن هذا من خوفا أنفاسه يحبس منزله يف يبقى كل األيام، تلك تذكرت

 حياتهم، عليهم اقتحم و استئذان دون الفايروس ذلك خطفهم البصر، لمح يف أصدقاء و لنا أهل فيها فقدنا أيام تلك لك،

 رأسا تحول قد و نفسه ليرى العالم استيقظ فجأة حياتنا، من جزء هي أصبحت الكمامة .وداع لنظرة فرصة لدينا يكن لم

 عقب، على

 تسكب أخذت الذكريات كأن و حرجة، حالة يف بالمستشفى يرقد والدها بأن تخبرين هي و المرتجف صديقتي صوت أتذكر

 .جديد من عقلي إىل نفسها

 "أمي؟ يا بك ماذا" :االبنة

 "الجائحة أيام تذكرت ، ابنتي يا شيء ال" :األم

 "عنها يل احكي أمي؟، يا الجائحة هي ما و" :االبنة

 -بكوفيد يدعى الذي الفايروس ذلك إنه ,عشر تسعة و ألفان العام أواخر يف العالم على حل الذي الوباء جائحة إنها " :األم

كبر يف يعيش بأسره العالم أصبح, 19  طابور تشكل لإلنسان، البقاء معركة إنها نعم الفايروس، هذا مع للبقاء معركة أ

 "األول الدفاع خط من طويل

 "أمي؟ يا األول الدفاع خط هم من" :االبنة

 و الشرطة و كاألطباء بأسره، المجتمع أمن و لراحة سببا حياتهم من جعلوا من هم ابنتي يا األول الدفاع خط " :األم

 هم حول من المخاطر وجود من بالرغم األيام، تلك يف عمله رأس على يكون أن منه مطلوب كان من كل و المعلمين

كز يف محجورين أصبحوا المرضى مع يتعاملون الذين األطباء كان لقد إليهم، العدوى نقل من أسرهم على و عليهم  المرا

 عملهم يف البقاء منهم تطلبت اإلنسانية ألن أشهر، ثالثة من ألكثر أوالده و أهله ير لم من هناك و ، مرضاهم بجوار الصحية

  يكلون ال نهار ليل



 

 الفايروس هذا أقفل لقد ،!اآلونة؟ تلك يف التعليم كان كيف ابنتي يا أتعلمين " "الفايروس هذا محاربة يف يملون ال و

 و الذكية، األجهزة و االنترنت عبر دروسنا نتلقى كنا و مدرسة، بيت كل يف صنعنا و األيدي مكتويف نقف فلم ,مدارسنا

 سرير على من الدروس طى أع منهم و المعرفة، و العلم شاطئ إىل بنا للوصول طاقاتهم أقصى يبذلون معلمينا كانوا

  "اإلنسانية المهمة مواصلة من مرضهم يمنعهم فلم المستشفى،

 "جدتك لزيارة أنفسنا لنجهز هيا ابنتي، يا ذلك يكفي"

 أصبح الجائحة تلك فمع الجيران، و األقارب لزيارة نشتاق كنا كم ابنتي يا هاههه " الحديث، نتبادل بدأنا الطريق ويف

 غسلنا لقد نعم ،!الشوارع غسلنا أننا ابنتي يا أتصدقين المنال، صعبة لنا باتت األمور أبسط حتى و غايل، الرخيص

 لتعقيم للمتطوعين نهلل النوافذ على نقف كنا بالفعل، الشوارع

 واحدة يدا العالم أصبح لقد المعقمات، و بالمنظفات يرشونها و الشوارع يعقمون هم و لهم نصفق و نحييهم و الشوارع

 . " الجدة بيت إىل وصلنا قد ها" الفايروس، هذا على القضاء على للعمل مختبراته يف الزمن تسابق

 "أمي؟ يا عليه القضاء تم هل و " :االبنة

 مجرد 19 -كوفيد أصبح و فعال، لقاح إىل العالم توصل لقد كرمه و هللا بفضل ابنتي، يا بالطبع " :خافتة بضحكة األم

 __."الماضي من ذكريات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فاطمة األستاذ



 .. أما بعدكورونا

يف تلك  قد يبدو الخبر عادياً  .ةووهان الصيني ةعن فيروس يف مدينالخبر ،المساء  ةخبر صغير يف نشر  مشهد البداية         

تكون س فكيف. كانت تلك هى البداية ر هو المسيطر علي المشهدعصبح الزأو عالمياً  وباءً  أصبح الفيروس لكن،  .ةاللحظ

كما أطلق عليه هو محض خيال ما كنا لنصدقه  لوال أن عايشناه  19كورونا أو كوفيد  نا.اإلجابة تتوقف علي؟ والنهاية 

كره ايل  نستسلم أم تستمر المواجهة؟فهل وأثرعلي جميع مناحي حياتنا  و لنترك الماضي و مشاهده التي ستعلق بالذا

و  آخر العمر ،نترك مشاهد الخوف و الهلع و اإلغالق و الحجر الصحي و الكمامات و الذهول و رائحه الموت يف كل مكان

  لنتطلع إىل الغد.

 

ً  ةو لنبدأ بلقم  مليون شخص حول العالم  147حوايل فقد فقد. كورونابعد ظهور  العيش سنجد أن العالم ازداد فقرا

زاد الطلب فالمستقبل  ةوظيفل تغيرت النظرة التقليدية . كماةفقا إلحصاءات أجرتها جامعه سيدين األستراليووظائفهم 

.فقد وفر ةأما علي مستوي التعليم فقد  كان التعلم عن بعد هو طوق النجا .لوجياوالتكن و و علماء الوراثةعلي األطباء 

 ..علي الطالب الوقت و الجهد.و لكنه يحتاج للكثير من التطوير خاصة بالدول الفقيرة

 

تجربتي  و سأروي .خرين آلخط دفاعنا األول الذي يضحي بنفسه من أجل حياه اهم إىل قطاع األمن الصحي وو نأيت 

علي  ةيحتذي به يف القدر  رشيده نموذجاً حكومتها الالتي  ضربت و المتحده ةت العربيامار إلاة الشخصيه كمقيم بدول

و بالبحث  ةو كانت األوىل يف تأهيل األطباء و التسلح بأحدث األجهز  كل من يقيم علي أرضها دافعت عنو  ةالمواجه

ً  ةالعلمي و التوعية. وال شك أن قطاع و السياح كثر القطاعات تضررا بالفيروس.و الحل من وجهة نظري هو   كان هو أ

 للسائحين. ةو تقديم عروض مغري ةالترويج للسياحه بأساليب مبتكر 

 

ألمس  و ةن أتنفس الهواء دون كمامأنعم هللا علينا فيكفي نقدر  ،ولنتعلم أنتفاؤل ل وميل الغد نظره أإنظر أ ةو يف النهاي

       !بايب وأعانقهم و أقول وداعا كوروناصدقايئ و أحأكل ما حويل دون قلق و األهم أن أقابل 

 

 

 

 

 

 

  أحمد سيد



 

 الصورة تلك بأن األيام من يوم يف أتخيل أكن لم صديقايت، و أنا الممتعة الحديث أطراف نتبادل المدرسية الساحة يف كنا

 أظن واحد،كنت ووقت آن يف كلها المدارس أغلقت حينما بالذهول وشعرت بالصدمة عابرة،أصبت ذكريات مجرد ستبقى

 كما األمور وستمضي يرام ما على سيصبح شيء كل بأن مدرستي،ظننت جدران يف يل دراسية سنة آخر سأقضي بأنني

 !الفراق لحظة أصعب الحزن،ما من الكمية هذه مثل حيايت يف أتجرع لوداعها،لم الفرصة يل تتسنى لم ، مسبقا لها خططت

 بهذا إصابتهم من خوفا و بها طال سالمة على منها حرصا المدارس، كافة إغالق إىل والتعليم التربية وزارة اضطرت لقد

 أفكر جلست.وشجاعة بسالة بكل كبير و صغير كل المعركة،يقاتل ساحة يف العدو كانتشار انتشاره أصبح الذي المرض

 جديد؟؛ من والقوة الشجاعة ستتملكني وهل الحماس دافع نفس لدي سيكون هل بعد، عن التعليم حال سيكون كيف

 لم التي التجربة هذه من كثيرا وقلقة خائفة الباردة،كنت الليلة تلك يف النوم طعم أتذوق لم.التعليمية مسيريت إلكمال

 مسيرة إلكمال بالفعل التجهيزات وبدأت حيايت، من الجديدة المرحلة بدأت أسبوع بعد من .غمارها يف الخوض يل يسبق

 حتى مجيئه على أصر ولكنه لمقابلته، أخرج لم أنني رغم المرض أصابني صعبة، ظروف من به نمر كنا ما رغم التعليم،

 وعدم األمل بسالح وروحي جسدي وربطت أعصايب و نفسي تمالكت ، العالم عن ومعزوال دارك قعر يف كنت ولو

 أصابتهم ما بعد من فنا معار من الكثير فقدنا قد بأننا سيما وال األجر ومحتسبة صابرة روحي بقيت للعدو،و االستسالم

 بل الوحيد العائق هو المرض يكن لم."هللا شهدا،بإذن شهداء،حتما شهداء،هم هم":نفسي يف أردد الجائحة،وكنت تلك

 أن كادت التي القاهرة الظروف تلك وسالم تحية غير من مباشرة عيني وأمام بمشاعري مباالة وبال جراءة بكل وقفت

كمال من تمنعني  الجائحة، تلك أيضا أصابته ربما الذي االنترنت لشبكة المستمر االنفصال :ومنها التعليمية، مسيريت إ

 يل تهيأ لم التي األسباب من عتيا،وغيرها الكبر من بلغا الذين وبوالدي الصغار بإخواين ورعايتي اهتمامي إىل باإلضافة

 الظروف تلك تمنعنا ولم بالتعليم مستمرين زلنا ما الصعاب تلك رغم بأنه هللا حمدت المناسب،ولكنني الدراسي الجو

 .أثر أي لها يكون أن قبل من رسمناها الذي أحالمنا تحقيق من يوما

 رؤية من نتمكن المرة،ولم هذه السفر من نتمكن لم وبالطبع عطلتنا، بدأت األول، الدراسي الفصل من انتهينا أن بعد

 األماكن كافة إغالق إىل دعى ي الذ السبب الجوية؛بنفس رحالتها جميع أغلقت المطارات السحاب؛ألن فوق يمر وهو الطير

 حافال أسبوعا العين،وقضينا يف صديقه مزرعة إىل ينقلنا أن والدي قرر لذلك الحجر، فرض بعد سوءا األمر وازداد الترفيهية

 بالحب الداىفء،المليء عائلتي حضن يف قضيته ألنني وذلك الماضي؛ العام يف سفرتنا من أجمل كان والمرح، بالفرح

 األسرة بقيمة نشعر جعلتنا قد أنها يف الفضل فلها الجائحة، تلك صالح يف يصب ربما الذي الوحيد الشيء وهذا والحنان

 وأزال جروحنا عنا أضمد الذي الدواء بمثل كانت واألزمات،فهي الشدائد وقت يف ومستقرنا متكأنا هي وأنها وأهميتها،

 من الخائفة كالطيور سربنا يف نختبأ جعلنا القاتل،الذي السالح ذلك من يحميني الذي كالمأوى قلوبنا،كانت من الخوف

 .حولنا من عن منعزلين نبقى وأن دارنا يف نمكث أن سوى به قاتل ن سالح لدينا يكن ،فلم المتوحش النسر مواجهة

 تالحقنا الجائحة تلك زالت ما شبابنا،و وبسمة كبارنا نسمة منا البرق،سرقت سرعة مثل وتسارعت األشهر مضت

 .اللحظة لهذه معنا ستعيش بأنها تظن كانت بريئة نفوس أرواح وتسرق حولها من دماء وتسفك األشهر تلك مع وتمضي

 أتخصص أن أريد الذي المجال يف مشوريت ليأخذ إيل والدي المدرسة،وأقبل يف التعليمية حيايت من األخير بالفصل بدأت

 صالحي يف يصب الذي القرار ذلك تغيير على عزمت اليوم ومصالحي،ولكني أطماعي وراء أركض السابق يف فيه،كنت

  أن أريد الصحي، القطاع مجال يف أكمل أن هو قراري كان وأحبايب،و وأهلي ووطني مجتمعي نحو تفكيري ووجهت فقط،



 

 الجبال، حمله على تقدر ال ثقيال عبأ كاهله على يحمل الذي الطبي الطاقم إىل العون يد ألمد المستقبل، يف طبيبة أغدو

كلت التي الجروح لتلك الحياة ألعيد كالمطر أصبح أن أود  أمال أزرع أن الجائحة،أود تلك قبل من الهالك على وأوشكت تآ

 الوقوف يف ساهمت التي الالئحة تلك يف اسمي يكون أن األيام،أريد من يوم يف رحلت لو فيما أثره ليبقى البشر، نفوس يف

 .جديد من الحياة لهم لتعود والتفاؤل األمل بوقود وأزودهم البسمة المرضى شفاه على أرسم أن أريد الجائحة، هذه ضد

 قوة بال هللا البشر،متعنا بني من النور،نحن و باألمل يشع طريق هنالك ستجد فحتما حولك إىل انظر سيمر، مر كل

 الكثير خاللها من تعلمنا التي اتنا ذكري يف وسندفنها قريبا موتها الجائحة،وسيكون لتلك نهاية سنجد باألمل،حتما وزودنا

 أن فقط الجائحة،نحتاج ه هذ تطيل يهزمك،لن شيئا تدع تموت،ال ال أن أجل من لتعيش،حارب والعبر،قاوم الدروس من

 .الالمحدود والعطاء بالخير مليئا البياض ناصع فستانا مرتدية جديدة بحلة الحياة لنا وستعود أنفسنا ونجاهد نصبر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لطيفة عبدالرحمن

 



 أتخيل: اليوم الذي يلي كورونا

 

أتخيل، أنه تم التغلب على الفيروس بنجاح، ورُفع الحجر الصحي، وأعلنت الحكومات يف جميع أنحاء العالم عن هذا 

 هو يوم ال يمكن نسيانه. Covid-19الناس جميعا يف شتى أصقاع األرض، اليوم التايل لـ  الحدث العاجل، اليوم الذي ينتظره

 

كان ذلك اليوم مميًزا جًدا، شعرت أنه بعد العمل الجاد حصلت أخيًرا على الربح المنتظر، لقد مرت بضع سنوات تقريًبا 

بشأن الحفاظ على مسافة بين أقراين، شعرت أن  منذ أن تمتعنا بحرية مطلقة يف حياتنا، وال حظر تجول، وال داعي للقلق

 هذا األمر لن يحدث أبًدا مرة أخرى، وهذا يدل حًقا على أنك ال تشعر بقيمة شيء ما حتى يتم انتزاعه منك.

 

وأنا أتجول يف شوارع العاصمة، األشخاص الذين بقوا بعيًدا منذ بداية الوباء وفترة الحجر الصحي يخرجون جميًعا، 

كثر، وما ويشاركون  القصص، والعادات اإليجابية التي بنوها خالل هذه الفترة، واألشياء التي فقدوها، وما الذي فاتهم أ

 هي خططهم للمستقبل، أخيًرا حصلنا على ما تمنينا، بال قيود وبكل حرية كاملة.

 

تين، اقتربت منهم وسألتهم وأنا أسير يف شوارع العاصمة، صادفت عائلة مكونة من أربعة أفراد مكونة من أم وأب وفتا

عن هذه الفترة أثناء الوباء، قال األُب: فقدت وظيفتي، ولم يكن لدي مصدر دخل رئيسيّ ولم أستطع إعالة أسريت، يف 

بعض األحيان كان عليّ االستدانة، ثم ذهب ليخبرين كيف أخذت الفتيات وزوجته على عاتقهن أنهن سيخرجن من هذا 

طوعية ستبذل قصارى جهدها لمساعدة األشخاص اليائسين، لقد ساعدوا عائالت كثيرة، أقوى، لذا بدأن كمجموعة ت

 حتى لو لم يكن لديهم أي شيء ألنفسهم، حتى نالت اهتماًما إعالمًيا يف يوم من األيام.

 

عديد طلب صاحب السمو حاكم المدينة أن يكافأ كل فرد من أفراد المجموعة رّدا للجميل، هذه مجرد قصة واحدة من ال

من األحداث واألشياء التي حدثت خالل هذه الفترة، اآلن بعد أن انتهى كل شيء، نتذكر الماضي، على الرغم من أنه قد 

 يكون صعًبا ال يمكننا إنكار أنها كانت تجربة ال يمكن نسيانها.
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The Day After Covid-19 

How the 2021 Pandemic Will Shape Future Education 

 

The education system employed during the Covid-19 pandemic has consisted of a virtual-mediated 

form of distance learning at the global level. With many hurdles to run into, including the challenge of 

having access to readily available devices and internet connection to actively fuel participation in this 

new academic environment, miscommunication between educators and their students, and heightened 

mental health issues, students are troubled with the burden of receiving an education that does not 

equate to the previously traditional way of learning face-to-face.  

 

As seen in many of today’s public areas as a result of pressuring a socially distanced atmosphere, 

schools are likely to experience a drastic fall in student populations everywhere. The World Bank 

estimated in 2020 that more than seven million children between primary and secondary schools may 

not return to school at all in the future due to the pandemic’s income shock across households alone 

(World Bank Group, 2020).  

 

Moreover, course curriculum, alongside teaching strategies and methods of assessing student 

knowledge, are likely to drastically change post-pandemic. An increase spark of discussion has imposed 

the question of whether exams are an appropriate way to measure student level and ranking into the 

next generation given the vast diversity of economic backgrounds and life experiences of students. 

 

Finally, due to the radical alteration of lifestyle in quarantine, student attitudes and levels of prioritizing 

education have equally shifted in the closed-off comfort of their own homes. In addition, upon return 

to pre-Covid learning style, students will face calamity of adapting back to their old habits and may 

even lack motivation to perform at an ambitious degree to make up for the obstacles they witnessed 

in isolation. Resumption of education must therefore be gradual and require patience.  
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The Future Of Jobs & Careers After Covid-19 

 

The quote,“ Choose a job you love, and you’ll never have to work a day in your life ,” has aged like fine 

wine. The interpretation of the term“ Job ” has transposed from being “ One’s line of work and Business 

” to “ A means of earning a living and livelihood ”, and is presently affiliated with “Survival.” 

The Pandemic has, to quite a considerable extent, polarised the current Job Market. A shifting 

contraction in our conceptualization of employment, predicted in days gone past, has spiraled during 

covid - The evolution of the job market into the digital age. 

For reference, it is in essence, impossible for a person to survive in today’s digital job market without 

fundamental digital oriented skills - All jobs today demand certain professionalised technical skills with 

deep learning curves and a proficiency for sophisticated appliances and applications for their everyday 

work. 

While it may not be fallacious to assert that this trend of reposing to a digital sphere was observed 

during precovid times, it may be practical to add that it has been exponentially accelerated by Covid - 

With all the safe distancing required, It is quite pragmatic to indulge into non contiguous activities, 

ranging from online shopping to distance learning in schools. 

And this trend has data to back it up too - The world’s wealthiest tech businesses have added about 1 

trillion in wealth during the pandemic. While they were arguably well-settled precovid, their 

accelerating wealth during the pandemic can not be disregarded. 

The very definition of jobs has shifted. Survival is the key to success, and many people will face the 

ironically challenging and moral resolution of a “dream job”. Tech industries are the jobs of the future, 

and covid is doing nothing but accelerating us towards that day and age. 
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Remote Learning in the post-Covid Era 

 

Online education has been a very controversial subject over the last decade and has been the epicenter 

of international debate since the pandemic began. At first, people were skeptical about implementing 

the system right away. Covid-19, despite its flaws, accelerated its arrival and helped break the barrier, 

prompting many governments to implement the system immediately. Although successful, online 

education faces multiple challenges that must be addressed, even after the pandemic. What does the 

future hold for distance learning? 

Following the outbreak, the planet will most likely see learners returning to school facilities. However, 

the educational systems around the world will need to be overhauled to meet the new requirements 

of learners. The future of remote education is dependent on numerous factors. First, the availability of 

devices to students; types capable of running meeting applications, such as Zoom and Teams. 

Developed countries will be able to provide school-age youth with essential tools and equipment, 

whereas many nations lack fundamental assets and financial resources to supply them. Second, the 

provision and accessibility of WIFI services. Will governments offer free internet services for 

educational purposes? Lastly, the students’ ability in managing technological equipment; do they 

possess essential skills to use them? 

These problems will undeniably persist after the pandemic since they’re not only brought forth by the 

virus, but also the fragile state of the world economy. Wealthy countries will deal with fewer difficulties 

than poor ones; with economic crisis being the main obstacle. 

Perfecting online education would undoubtedly be a worthwhile challenge to tackle. The international 

efforts of countries will surely pay off; providing a better future for students and learning. The future 

will surely be brimming with innovations and inspiration, with online education at the forefront. Covid-

19 may have been a disaster, but its contributions to global education cannot be underestimated. 
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The act of going about one's daily life is often characterized by the pens jaded authors as a sickening, 

cyclical, monotony that is occasionally interrupted by sparse watersheds that only serve to transition 

an individual from one cycle to the next, a quintessential ailment, if not a microcosm, of the human 

condition. Though this line of thought was never particularly appealing to me, I thought it might serve 

as a useful framework by which this piece could be contextualized. So despite my lackluster writing, I 

will attempt to convey how this watershed might alter the upcoming cycle. Whenever humanity was 

made to stand against an existential threat, the powers that be always had an interest if not to 

completely nerf and defang the supposed threat, then to calm the collective consciousness of humanity 

regarding it, so as to not make the populous at large think that we inched a few seconds closer to 

midnight on the doomsday clock. But how would one go about such a thing when the very things that 

propagate are core to everyday human interaction? Frankly, I haven't the slightest of clues but looking 

back at how humanity dealt with contagious afflictions before could at very least provide a framework 

that medical innovations could use as a jumping-off point to hopefully guide us forward. When thinking 

of anecdotes that could be of service to us now, I think that the cholera outbreak in Soho, London 

during the mid 19th century perfectly encapsulates the attitude that we should take in addressing the 

pandemic. Instead of uprooting every facet of human interaction, simple procedures that are built on 

solid medical data could become mandatory, which could be a source of friction and annoyance early 

on, but humans tend to follow the path of least resistance. 
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Aspects 

Covid-19, a pandemic that brought the world to a halt, caused many appalling side effects leaving 

countless people ill, unemployed, and living in poverty. Governments worldwide initiated lockdowns as 

a form of precautionary measures to limit the spread of the Coronavirus. 

 

As a result, jobs had to make sufficient cuts and could not pay their workers, leading to an increase in 

unemployment rates. We are left with the question, will the world be able to recover from this crisis? 

 

The Covid-19 pandemic has had a significant impact on the global economic system in numerous 

sectors. The disease control initiatives that have been enforced in many countries have resulted in 

significant income declines, higher unemployment rates, and shortages in transportation services and 

manufacturing sectors, to name a few. Although the world has suffered a massive hit that left us both 

clueless and helpless, we have collaboratively found new, creative ways to communicate and arguably 

made us closer than ever. For example, distance learning has become a primary learning mode that 

gives students opportunities to utilize the internet and all the helpful features within it. Professionals 

and advocates also had the chance to hold webinars and reach a more diverse demographic. With the 

extra free time and unlimited access to the internet, people have been led to discover new interests, 

form new healthy habits, and go as far as starting a personal business. 

 

As we experienced this crisis, we have become more prepared for any challenges we might face in the 

future. It is crucial to follow government-enforced regulations in order to overcome this difficult period 

of time. We need to focus on the positive aspects and utilize our time to ultimately help us develop 

our future and our communities. I believe that we will come out of this stronger and more focused. 

 

 

 

 

 

Latifa Salem Alshafiei 


