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 تأثير جائحة كورونا ىلع قطاع التكنولوجيا 
 د. أحمد رشدي

 في مارس 2019في وقت مبكر، وعند ظهور جائحة كورونا، في ديسمبر 
ً
، تكهن الكثيرون 2020، وتصنيفها وباًء عامليا

وقت، لم يكن ألحد أدنى فكرة بأن النظام البيئي للشركات التكنولوجية الناشئة سوف ينضب أو ينحسر. في ذلك ال

عن مدى تطور جائحة كورونا أو تأثيرها على مختلف الصناعات، بما في ذلك صناعة التكنولوجيا. أما اليوم، فعلى  

الرغم من أنه من السابق ألوانه التوصل إلى استنتاجات قوية، إال أن هناك العديد من الحقائق التي يمكننا تسليط 

 التالية:  الضوء عليها في الخالصة

لقد أصبح من املعروف اآلن أن جميع الصناعات لم تتأثر بنفس القدر؛ فبينما استفاد بعضها أو حتى إنه حقق  

 من وراء تفش ي الجائحة، يواجه البعض اآلخر تحديات بدرجات متفاوتة. 
ً
 ازدهارا

ملجلة    
ً
تلك    فوربزفوفقا بعض  فإن  التجارة  األمريكية،  تشمل:  كورونا  فيروس  ظل  في  ازدهرت  التي  الصناعات 

[ كخدمة  والبرمجيات  واأللعاب،  السيبراني،  واألمن  العامة،  اإللكترونية  والسحابة   Software as aاإللكترونية، 

Service – (SaaS) .االجتماعات املرئية )تقنية الفيديو كونفرانس(، والبرامج التعاونية ،] 

أخرى تتعلق بالبيع بالتجزئة املادية )التقليدية(، والسفر، والضيافة، واملطاعم، والعقارات،    في حين أن صناعات

تكابد وتواجه  الشركة،  داخل  املعلومات  والنقل، وتكنولوجيا  املعلومات،  القديمة، وخدمات تكنولوجيا  والبرامج 

 صعبة )في ظل تفش ي كورونا(. 
ً
 أوقاتا

( لم تكن استثناًء في ذلك، من حيث تسريح العمال وخفض HPوليت باكارد )وحتى الشركات العمالقة مثل شركة هي

 الوظائف وتقليص العمليات، خاصة تلك املتعلقة بالصناعات التي تأثرت بشدة. 

ومجمل القول، أن الصناعات التكنولوجية التي تعتمد بشكل أساس ي على البيع بالتجزئة أو السفر أو العقارات أو 

 ألن اإلنفاق قد تحول من املبادرات النقل كانت من بين  
ً
الصناعات غير املحظوظة خالل تفش ي فيروس كورونا. ونظرا
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الجديدة إلى الكفاءة، فقد أصبحت هذه الصناعات مطالبة بإيجاد نماذج بديلة ملمارسة األعمال التجارية أو توسيع  

 قاعدة عمالئها لتشمل أولئك الذين قد يحتاجون إلى منتجاتها وخدماتها. 

  
ً
وباإلضافة إلى ذلك، فقد تم تغيير أسلوب العمل للعديد من الشركات الناشئة على امتداد املستقبل املنظور، ووفقا

شركة ناشئة شملهم االستطالع أنهم أغلقوا مكاتبهم أثناء جائحة   328% من بين  84  ؛ حيث أفادTechCrunchملوقع  

مثل "حاجة ملحة لألعمال". 66كورونا، وقالت أغلبية واضحة منهم )
ُ
 %( إن الحاجة إلى العودة إلى املكاتب ال ت

أن   االهتمام،  يثير  العمل  81ومما  نموذج  باع 
ّ
ات تفضل  إنها  قالت  الناشئة  الشركات  من  وفي %  بعد  )عن  الهجين 

% فقط منهم العودة إلى 8% منهم نموذج العمل عن بعد بدوام كامل بينما تريد  11املكتب( في املستقبل، وُيفّضل  

 الحياة املكتبية العادية. 

، فإنه من السهل توقع أن يكون أسلوب العمل في املستقبل للشركات التقنية TechCrunchوباستخدام إحصائيات  

سبق له مثيل من قبل فيروس كورونا بدرجات مختلفة من الجمع بين أساليب العمل التقليدية والعمل  الناشئة لم ي

 عن بعد. 

 دور التكنولوجيا عند تفشي األوبئة
تخيل وقوع هذه الجائحة في غياب اإلنترنت أو الشبكة العنكبوتية أو أي إطار آخر لتبادل املعلومات، كيف كان 

ة أن تنشر تقاريرها الحية واملباشرة عن تطور الجائحة؟ وكيف كان يمكن للباحثين يمكن ملنظمة الصحة العاملي

أو  البلدان  مختلف  في  الفيروس  تفش ي  بتطور  التنبؤ  أجل  من  نماذج  لبناء  الكافية  بالسرعة  البيانات  استقاء 

 استخدام بيانات املرض ى لبدء التجارب السريرية حول العالجات املمكنة والتدابير الوقائية؟ 

أثناء البقاء في   19-فاإلنترنت ال يساعد العالم فقط على تتبع التطورات في هذه الحرب العاملية ضد جائحة كوفيد

 املنزل؛ بما في ذلك العمل والتعلم وممارسة األلعاب مع األقران في جميع أنحاء العالم أو حتى مشاهدة األفالم. 

ت بما هو أكثر أثناء هذه الجائحة، بشكل أكبر مما فعلته لكن هذا ليس سوى غيض من فيض، ألن التكنولوجيا قام

من  19-خالل أي أزمة دولية سابقة في محيط علمنا. فالجيش الرقمي في العالم يدعم عملية مكافحة جائحة كوفيد

 خالل: اإلنترنت، األجهزة املحمولة، البيانات الكبيرة، تعلم اآلالت، أجهزة الكمبيوتر العمالقة 
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عالم على تبني استراتيجيات مختلفة من أجل تخفيف حدة هذه الجائحة. فبينما تبنت بعض الدول وتعتمد دول ال

استراتيجية االحتواء للحد من عدد اإلصابات الجديدة، وتمثل ذلك في األغلب في دول آسيا القصوى، ال سيما اليابان 

رت دول أخرى نظامها الصحي القوي ملسا 
ّ
التعافي بشكل أسرع، وكوريا الجنوبية وسنغافورة؛ سخ عدة الناس على 

زت دول أخرى كل جهودها على السعي وراء اكتشاف لقاح أو عالج 
ّ
 في ذلك هو أملانيا؛ بينما رك

ً
واملثال األكثر وضوحا

 في الواليات املتحدة األمريكية. 
ً
علن مؤخرا

ُ
 للفيروس، كما أ

 أجل املساعدة في مكافحة هذه الجائحة:  وفيما يلي نعرض ثالثة أمثلة توضح كيف تم توجيه التكنولوجيا من

 استخدامات جديدة لألجهزة املحمولة
حالة فقط على الرغم    732وحتى كتابة هذا املقال، بلغت اإلصابات  لدى سنغافورة قصة نجاح في احتواء الفيروس.  

أنها مفتوحة على مصراعيها للزوار من كل أنحاء   من مصدر الوباء )الصين( كما 
ً
من حقيقة أن البالد قريبة جدا

 العالم. 

( تطبيق  ذلك  في  بما  النجاح،  هذا  إلى  أدت  عديدة  عوامل  هناك  الحقيقة،  علىTrace Togetherوفي  الهواتف   ( 

الذكية، حيث يستخدم هذا التطبيق البلوتوث في تتبع مدى قرب املستخدم من األشخاص اآلخرين طوال الوقت، 

وفي حالة تشخيص حالة إيجابية لإلصابة بالفيروس، تقوم الحكومة بإرسال إشعارات إلى جميع املستخدمين الذين 

، سوا   14اقتربوا من هذا املستخدم املصاب في آخر 
ً
ء كان ذلك في املكتب أو في السوق أو في التجمعات العائلية  يوما

 أو في أي مكان آخر. وال يساعد هذا األمر األشخاص املحتمل 

فترة  خالل  املقاربة  الحاالت  عدوى  انتشار  تقليل  في   
ً
أيضا يساعد  بل  فقط،  الطبية  املشورة  طلب  في  إصابتهم 

 الحضانة. 

ك تطبيق الواتساب كقناة إلرسال تحديثات يومية للمواطنين حول وباإلضافة إلى ذلك، استخدمت الحكومة هنا

عدد الحاالت واملواقع املشتبه في انتشار الفيروس بها ونصائح أخرى، وبذلك ينتقل نشر الوعي من وسائل اإلعالم 

 )التقليدية( إلى تطبيقات التواصل بين األقران. 
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 مراقبة البيانات الضخمة
تت الصين كاميرات مراقبة عند األبواب األمامية للمشتبه بهم املحجوزين من أجل الحجر الصحي، وتم توصيل   ثبَّ

( لتنبيه املسؤولين كلما حاول أي من هؤالء املشتبه بهم مغادرة عتبة AIهذه الكاميرات بأنظمة الذكاء االصطناعي )

 الباب. 

معامالت   مثل  اإللكترونية  ت 
ّ

السجال الحكومة  استخدمت  الجنوبية،  كوريا  موقع وفي  وبيانات  االئتمان  بطاقات 

( إلنشاء خريطة ترتيب زمني للعثور على أولئك الذين كانوا  CCTVالهاتف ومقاطع فيديو الدوائر التلفزيونية املغلقة ) 

على اتصال بالحاالت املؤكدة، على غرار ما تفعله الحكومة السنغافورية ولكن عن طريق استخدام البيانات التي 

 لوقت بدون تطبيق جديد ألحد الهواتف الذكية. يتم جمعها في نفس ا 

 وفي الهند، استخدمت الحكومة بيانات حجز شركات الطيران والقطارات للتأكد من عدم سفر الحاالت املشتبه فيها. 

، ناقشت الحكومة األمريكية مع  
ً
فيسبوك وجوجل إمكانية استخدام بيانات مواقع املستخدمين األمريكيين وأخيرا

 لتحقيق أغراض مماثلة. 

 وسائل التواصل االجتماعي
( بموقع   خاصة  معلومات  وتجمع  املواقع  على  تتعرف  التي  تطبيقاتها  جوجل  شركة  استخدمت  (  locationلقد 

تزمون بتطبيق بروتوكول املسافة االجتماعية أم ال؛ ثم  مستخدميها، ليل نهار، لتخبرك ما إذا كان سكان منطقة ما يل

يصدرون هذه املعلومات في تقرير مفصل يغطي الدول واملناطق ملساعدة املسؤولين على تقييم فعالية برامج التوعية 

 التي ينفذونها. 

في تق ييم احتمالية وباملثل، تشارك شركة فيسبوك معلومات مواقع املستخدمين مع املسؤولين ملساعدة باحثيهم 

التي  إلى املعلومات  تقييم فعالية إجراءات املسافة االجتماعية، باإلضافة  إلى جانب  تفش ي الوباء في مناطق معينة 

 تخص القرب من األماكن املوبوءة أو األشخاص املصابين.
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 تحالف الحاسبات العمالقة
كونسو  وغيرهما إلطالق  الطاقة  األبيض ووزارة  البيت  مبادرة  من  إلى وكجزء  الوصول  من  الباحثين  لتمكين  رتيوم 

تتيحها الحواسب العمالقة   التي  ، وذلك بشكل غير مسبوق؛ حيث أعلنت الشركة Super Computersاإلمكانات 

( اآللية  للحاسبات  من  IBMالدولية  أكثر  لتوفير  الجهود  تنسيق  في  ستساعد  أنها  القدرة   330(  من  فلوب  بيتا 

 .19-فيروس كورونا أو كوفيد  الحاسوبية للعلماء الباحثين عن

استخدام القدرة الحاسوبية لتطوير خوارزميات لتقييم كيفية تطور فيروس كورونا ونمذجة   IBMوتوقعت شركة  

 للوصول إلى اللقاح املنتظر. 
ً
 العالجات املحتملة سعيا

، عن ذلك في مدونة له: "تسمح أنظمة الحوسبة عالية األداء هذه IBMوقد كتب داريو جيل، مدير أبحاث شركة  

والنمذجة  الحيوية  واملعلوماتية  األوبئة  علم  في  الحسابات  من   
ً
جدا كبير  عدد  بإجراء  للباحثين  إتاحتها  تم  والتي 

 إذا تم معالجتها  الجزيئية؛ حيث كانت هذه الت 
ً
، أو شهورا

ً
جارب تستغرق سنوات حتى تكتمل إذا تم إجراؤها يدويا

 على منصات حوسبة تقليدية أبطأ". 

 مخاوف و محاذير
الصحي  التأمين  قابلية  قانون  مثل  الخصوصية  وقوانين  سياسات  بعض  تنتهك  أن  سنغافورة  حكومة  على  كان 

( قامت HIPPAواملساءلة  حيث  الخصوص،  وجه  على  بين   (  وتداولها  لألشخاص  الصحية  املعلومات  بمشاركة 

 املستشفيات والحكومة وأطراف ثالثة. 

يثير  ذلك  فإن  كورونا،  مكافحة  عمل  لفرق  فقط  ومتاحة  مشاركتها مشفرة  تم  التي  البيانات  أن  من  الرغم  وعلى 

 عندما تعت
ً
قد أن هذه التصرفات املخاوف عن الحد الذي يمكن أن تصل إليه الحكومات في هذا األمر، وخصوصا

تصب في مصلحة الناس ولفائدتهم. وإذا كان معظم الناس يوافقون على هذا التجاوز اليوم، فماذا سيكون الحال 

    تعتقدفي املستقبل عندما  
ً
الناس، حيث تَعد الصين مثاال  أن مثل هذا التجاوز يصب في مصلحة 

ً
الحكومة أيضا

 على ذلك. 
ً
 صارخا

http://www.eipss-eg.org/
https://twitter.com/Eipss_EG
https://telegram.me/eipss_eg
https://www.youtube.com/channel/UC-rQnAcnS_EOe8G1qU-a5Pw
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://plus.google.com/b/117429369591470995361/117429369591470995361/posts
https://instagram.com/egyptian.institute/
http://www.eipss-eg.org/
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://newsroom.ibm.com/IBM-helps-bring-supercomputers-into-the-global-fight-against-COVID-19


Page 6 of 6 

 

 

 

 

 

 
www.eipss-eg.org 

September 7, 2020     

تبادل البيانات الصحية ملئات اآلالف من األشخاص بأريحية تامة بين املختبرات في كل أنحاء   في واقع األمر، يتم اآلن

 العالم من أجل بناء نماذج للتنبؤ أو العثور على عالج أو تأسيس فهم مشترك ألفضل التدابير القابلة للتطبيق. 

____________________________ 
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6. g The First Few Months19’s Impact On Startups: Assessin-COVID 

7. 19: Implications for business-COVID 

8. 19-Exclusive: Survey finds startups drifting away from offices, post COVID 
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