
 
 
 

 
 

 (البعد االجتماعي الذي لم یفكر فیھ أحد)للحوسبھ السحابیھ  التأثیرات السلبیھ 
  Small & Medium Enterprise ما اكتبھ ال یتعلق باالعمال و المؤسسات الصغیره 

 
كما تالحظون فإنني اكتب كثیراً عن السحابھ و اھاجم االنسیاق األعمى وراء الشركات العالمیھ التي تقدم خدمات ما یسمى 

و عشرات، بل و مئات من مقدمي نفس   IBM, Microsoft, Google, Amazon, Oracleبالحوسبھ السحابیھ مثل 
 الخدمھ من صغار الشركات.

 
ص القرعملت في قطاع تكنولوجیا لمعلومات منذ ان كان حجم و وزن  نبذه عن نفسي. قبل ان ابدأ المقال سأعطي القارئ

  IBMمع  و Texas Instrumentsمل مع )، استمریت في الع١٩٧٨میجابایت یحتاج الى شخصین لحملھ ( ١٠ الصلب
المشروعات و الحوكمھ (و قلیل من تطویر  إدارةشركة تعمل في مجال  أسستحیث  ٢٠٠٣الى عام في بالد مختلفھ 

من   CPLPحیث توجھت للتدریب بعد ان حصلت على درجھ  ٢٠١١البرامج) ثم تركت التكنولوجیا تماماً من عام 
Association of Talent Development    و تخصصت فيBusiness Development, Sales 

Management training   في اندونیسیا و شركة مقاوالت األثاث. باالضافھ الى ھذا كان لي شراكھ في شركتین لتصنیع 
 في مصر.

 
قائمةً (وضعت  كتاباً من امازون ٧٠و بالكثیر من القراءات عن مواضیع مختلفھ من مكتبھ عملیھ قدرھا  من ھذه الخلفیھ

ً اتساكثر  زاویھمن بھذه الكتب في مقال سابق) وجدت نفسي ملزماً بالكتابھ عن مواضیع مثل الحوسبھ السحابیھ  من  اعا
یدخل في  من منطلق(و ما اكثرھا) و لكن التسویقیھ التي تصبھا الشركات العالمیھ في آذاننا لیل نھار  الرسائلمجرد مناقشة 

 سیاسیھ.الجتماعیھ و االقتصادیھ و اال االبعادحسابھ 
 

 البعد السیاسي:
 

ركات ش و اثر ذلك على الشركات التي ستضع مقدراتھا بین ایديلھذا السبب كتبت عن مخاطر وقوع عقوبات اقتصادیھ 
 توابعھا  و، و كلنا نعیش الھزات السیاسیھ العالمیھ التي تتأثر بالسیاسھ االمریكیھ امریكیھان لم تكن كلھا عالمیھ معظمھا 

 
 :األمنيالبعد 

 
قیمھ  علوماتٍ ستحویھ من م ماكتبت عن االمن السیبراني و كیف ان السحابات تشكل مطمعاً كبیراً للقراصنھ لما تحویھ و

 تكون موضوع ابتزاٍز مالي او تخریب و فقدان ثقھ یتباھى بھا القراصنھ في مجتمعھم
 

 البعد العملي:
 

في المستقبل ومع انتشار انترنت االشیاء ستتوفر معلومات ھامھ جداً عن اشیاء مثل انتاحیة المصانع و االعطال التي 
ھذه البیانات ستسجلھا مجسات في . تحدث في االجھزه و اوقات الذروه االنتاجیھ و خط سیر سیارات شحن البضائع

متغیر یتم قیاسھ و تفریغ محتویاتھ بعد كل رحلھ) و سترسل االجھزه  ٥٠٠٠االجھزه و الماكینات نفسھا( محرك بوینج بھ 
تخیل انك وضعت كل ھذه … ھذه البیانات للشركات المصنعھ السباب تتعلق بالصیانھ الدوریھ و االعطال و خالفھ 

عالمیھ و تم اختراقھا او حدوث عطل ما ادى الى حصول طرف ثالث على ھذه المعلومات (حدث  البیانات على سحابھ
معي من یومین ان اخطأ موقع امازون و اعطى بیانات ایمیلي و هللا اعلم ایھ ثاني لطرف ثالث و حسب كالمھم تم 

	)اصالح العطل
 

  



 
 
 
 

	البعد االجتماعي
 

ھذا البعد خاٍف عن معظم الناس و ھو تأثیر انتقال التطبیقات و البانات الى السحابھ على المجتمعات من الناحیھ الوظیفیھ. 
مجتمع و سأطلب منكم القیام  أيقطاع تكنولوجیا المعلومات في لنفھم أكثر سأضع بین ایدیكم الوظائف التي یولدھا 

بالحسابات المالئمھ لمجتمعكم و تخیل الوظائف التي ستندثر مع الزمن لو حدث حلم  العمالقھ الكبار الذین یحلمون بنقل كل 
 )  IBM, Microsoft, Google, Amazon, Oracleاقصد السحابیھ العمالقھ ( االنظمھ و البیانات على مراكزھم 

 
ن كو یم الموظف في مركز المعلومات المحلي سیصبح امراً من الماضيوظائف ستندثر ألن ما یقوم بھ غالبیة ھذه ال

 ممأاؤنا سیقومون بھذا بالنیابة عنك". ھذه الوظائف یعمل بھا عشرات و مئات اآلالف في ألن " خبر عن الوظیفھاالستغناء 
لشباب و ارتفاع نسب البطالھ. عندما نسمع للرسائل التسویقیھ و ننساق وراء وضع بیناتنا و برامجنا تعاني من ازدیاد عدد ا

 .مون عظیم)لل فرص عمل یقوم بھا شبابنا و نتزداد بطالة الشباب (و ھو امر لو تعو تطبیقاتنا على سحابھ عالمیھ فإننا نقت
  



 
 

 
 

حتاجھ مھ السحابیھ و بالتالي لن تفیما یلي قائمھ من الوظائف، اطلب منكم ان تساعدوني بتقییم ما الذي سیقوم بھ مزود الخد
 عاطلینو لن تعین شاباً من وطنك لشغل ھذه الوظیفھ و ینضم الى طابور ال

 
Cloud Computing Engineers Computer Support Specialist 

Cloud Architect Customer Support Administrator 

Cloud Consultant Customer Support Specialist 

Cloud Product and Project Manager Desktop Support Manager 

Cloud Services Developer Desktop Support Specialist 

Cloud Software and Network Engineer Help Desk Specialist 

Cloud System Administrator Help Desk Technician 

Cloud System Engineer IT Support Manager 

 IT Support Specialist 

Computer Network Specialists IT Systems Administrator 

Computer and Information Research Scientist Senior Support Specialist 

Computer and Information Systems Manager Senior System Administrator 

Computer Network Architect Support Specialist 

Computer Systems Analyst Systems Administrator 

Computer Systems Manager Technical Specialist 

IT Analyst Technical Support Engineer 

IT Coordinator Technical Support Specialist 

Network Administrator  

Network Architect Database Administrator 
Network and Computer Systems 

Administrator Data Center Support Specialist 

Network Engineer Data Quality Manager 

Network Systems Administrator Database Administrator 

Senior Network Architect Senior Database Administrator 

Senior Network Engineer 

Senior Network System Administrator 

Telecommunications Specialist 
 

  



 
 
 

Information Technology Analysts Software/Application Developer 

Application Support Analyst Application Developer 

Senior System Analyst Applications Engineer 

Systems Analyst Associate Developer 

Systems Designer Computer Programmer 

 Developer 

Information Technology Leadership Java Developer 

Chief Information Officer (CIO) Junior Software Engineer 

Chief Technology Officer (CTO) .NET Developer 

Director of Technology Programmer 

IT Director Programmer Analyst 

IT Manager Senior Applications Engineer 

Management Information Systems Director Senior Programmer 

Technical Operations Officer Senior Programmer Analyst 

 Senior Software Engineer 

Information Security Specialist Senior System Architect 

Information Security Senior System Designer 

Security Specialist Senior Systems Software Engineer 

Senior Security Specialist Software Architect 

Web Developer 

Front End Developer 

Senior Web Administrator 

Senior Web Developer 

Web Administrator 

Web Developer 

Webmaster 

 
یرھا غكل ما یمكن القیام بھ على السحابھ سیتم االستغناء عمن یقوم بھ في مراكز الحاسب في البنوك و الشركات الكبیره و 

تى یتم رونھا الینا حاكز الحاسب التي یعمل بھا المئات، ببساطھ ھم یخترعون تقنیات تؤدي الى تولید وظائف و یصدمن مر
 االستغناء عن وظائف و زیادة مشاكل البطالھ و ما یتبعھا.

 
ال ارید اال ان یفكر الجمیع فیما اكتبھ و ال ینقسمون الى مشجع و معارض و متھكم. التقنیات الجدیده یطلق علیھا دائماً 

... ال تنساقوا وراء المجتمعات و بالتالي تشكیل العمل طرق تعید تشكیل   Disruptive Technologiesتقنیات ُمعطّلَھ 
 اآللھ التسویقیھ الرھیبھ التي تمتلكھا شركات التكنواوجیا العمالقھ و حكموا عقولكم لمصلحتكم و مصلحة بالدكم.

 
  ٢٠١٨فمبر أشرف عثمان، نو

 


