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مقدمة المحرر

يف بدايــة انتشــار اإلنرتنــت يف التســعينيات مــن القــرن املــايض وبدايــة األلفيــة الثانيــة ظهــرت
بعــض القوانــن والترشيعــات التــي تحمــي بيانــات األفــراد املســتخدمة عــر اإلنرتنــت ،وقــد اتســمت
بيانــات األفــراد يف هــذه الفــرة بكونهــا محــدودة وقليلــة للغايــة وتقتــر عــى االســم والصــورة ورقــم
الهاتــف ،لكــن مــع التطــورات التكنولوجيــة املســتمرة وزيــادة اعتــاد األفــراد عــى اإلنرتنــت والتقنيــات
الذكيــة املختلفــة يف حياتهــم اليوميــة كالهواتــف الذكيــة وأجهزة إنرتنت األشــياء واملســاعدات الشــخصية
واألجهــزة التــي تعمــل باألوامــر الصوتيــة ،زاد حجــم ونــوع البيانــات الشــخصية التــي ميكــن الحصــول
عليهــا عــر اإلنرتنــت.
ومتتــد هــذه البيانــات لتشــمل بيانــات األفــراد الحيويــة ،مثــل بصمــة العــن والوجــه واليــد والبصمــة
الوراثيــة( ،)DNAفض ـاً عــن البيانــات الصحيــة كالطــول والــوزن ومعــدل رضبــات القلــب ونســبة
الســكر يف الــدم ومعــدل الحركــة اليوميــة ونســبة حــرق الدهــون والحالــة املرضيــة للمســتخدم بصــورة
عامــة ،هــذا خالفـاً عــن املوقــع الجغــرايف الحــايل ومــكان العمــل واإلقامــة وأي أماكــن أخــرى يــردد
عليهــا ،والعديــد مــن املعلومــات الشــخصية األخــرى ،مثل نوعيــة األطعمة واملرشوبــات واملالبــس واألفالم
والكتــب واملوســيقي التــي يفضلهــا املســتخدم وســجل مشــرياته كامـاً عــر اإلنرتنــت ،ومواعيــد عملــه
ونومــه وغذائــه ،وتحديــد شــبكة أصدقائــه وأفــراد عائلتــه ،وإن أردت اإليجــاز فقــل إن األجهــزة الذكيــة
تعلــم عــن اإلنســان أكــر مــا يعلــم هــو عــن نفســه.
وتكمــن الخطــورة يف أن البيانــات هــي أســاس العــامل الرقمــي الحــايل ،وجمعهــا رضوري للــركات
بهــدف تحســن الخدمــات التــي تقدمهــا لعمالئهــا ،ســواء خدمــات البحــث عــن التفضيــات أو خدمــة
اإلعالنــات أو ترشــيحات األخبــار والكتــب واألفــام وخالفــه ،فضـاً عــن كونهــا البنية األساســية لتطوير
نظــم الــذكاء االصطناعــي وتعلــم اآلالت والســيارات ذاتيــة القيــادة وغريهــا ،فهــي تحتــاج كميــات كبرية
مــن البيانــات العمالقــة لــي تتعلم القيــام بوظائفهــا ،فالبيانات هي أســاس عمليــة التطــور التكنولوجي
وهــي الوحــدة لبنــاء الثــورة الصناعيــة الرابعة.
إال أن عمليــة الحافــظ عــى هــذه البيانــات من إســاءة االســتخدام هــو التحــدي الرئييس الــذي يواجه
املســتخدمني كافــة لألجهــزة الذكيــة ،ســواء الحفــاظ عليها من االخــراق والقرصنة وإســاءة اســتخدامها
مــن قبــل املجرمــن الــذي يســتطيعون رسقــة البيانــات الحيويــة لألفــراد مــن األجهــزة الذكيــة وانتحال
شــخصياتهم الحقيقــة يف القيــام بأعــال إجراميــة ،أو الحفــاظ عليهــا مــن إســاءة اســتخدام رشكات
التكنولوجيــة لهــذه املعلومــات لتحقيــق مكاســب ماليــة أو سياســية عىل حســاب خصوصية املســتخدمني.
ويتضــح االســتغالل املــايل لهــذه البيانــات يف تحقيــق عوائــد ماليــة مــن اإلعالنــات التــي تقدمهــا
هــذه الــركات ،أو يف تطويــر منتجــات ذكيــة اســتهالكية الســتمرار تحقيــق الريــادة يف ســوق األجهــزة
الذكيــة ،وهــو مــا يدفــع للتســاؤل عــن حــق املســتخدم يف هــذه العوائــد واملكاســب املاليــة العمالقــة،
وذلــك بافــراض أن األفــراد موافقــون عــى اســتخدام بياناتهــم مــن األســاس ،وملــاذا ال يحصلــون
عــى األجهــزة الذكيــة واملســاعدات الصوتيــة الشــخصية ،مثــل “مســاعد جوجــل” ()Google Assistant
أو إليكســا التابعــة ألمــازون باملجــان ،فهــذه األجهــزة تقــوم مثـاً بإجــراء حجــوزات لــدى العديــد مــن
الجهــات لصالــح األفــراد كموعــد عنــد الطبيــب أو الحالق أو يف الســينام ،وهــؤالء يدفعــون لجوجل ليك
تقدمهــم يف ترشــيحات اإلعالنــات عــر اإلنرتنــت أو عــر املســاعد الشــخيص ،وتحقــق جوجــل منفــردة
العوائــد الكبــرة ،مــن دون النظــر إىل حــق األفــراد يف االســتفادة مــن بياناتهــم الشــخصية.
ويتضــح االســتغالل الســيايس للبيانــات فيــا كشــفت عنــه فضيحــة رشكــة كامربيــدج أناليتيــكا ،حيــث
عمــدت هــذه الرشكــة إىل اســتخدام بيانــات األفــراد الشــخصية عــى موقــع الفيــس بــوك ودراســة
اهتامماتهــم وتوجهاتهــم يف التأثــر عــى العمليــة الدميقراطيــة وتغيــر توجهــات الناخبــن ،ســواء كان

ذلــك عــر االســتفتاء يف بريطانيــا عــى الخــروج مــن االتحــاد األورويب أو أثنــاء االنتخابــات الرئاســية
األمريكيــة عــام .2016
ومــن األمثلــة عــى التوظيــف الســيايس للبيانــات قيــام العديــد مــن املتظاهريــن يف هونــج كونــج
واملعرتضــن عــى اعتــزام الحكومــة إقــرار مــروع قانون يســمح لســلطات اإلقليم بتســليم املشــتبه بهم
واملطلوبــن إىل الصــن ملحاكمتهــم هنــاك ،بتحطيــم كامــرات املراقبة والتعــرف عىل الوجوه هنــاك ،أو
ارتــداء اقنعــة أو اســتخدام مظــات شــخصية متنــع الكامــرات مــن التعــرف عــى هــؤالء األفراد خشــية
مالحقتهــم مــن قبل الســلطات.
وقــد اتجهــت العديــد مــن دول العــامل مؤخــرا ً إلصــدار قوانني تنظــم عملية اســتخدام وتــداول وحفظ
هــذه البيانــات ،فأصــدر االتحــاد األورويب “الالئحــة العامــة لحاميــة البيانــات” املعروفــة اختصــارا ً بـــ
( )GDPRيف نهايــة مايــو عــام  ،2018ويف يوليــو  2018أقــرت واليــة كاليفورنيــا قانونـاً لحاميــة بيانات
األفــراد ،مبــا ميهــد ملوجــة ترشيعيــة متثــل بدايــة حقيقيــة لتقييــد حريــة الــركات يف إســاءة اســتخدام
بيانات املســتخدمني.
وقــد حــان الوقــت للحديــث عــن حــق اإلنســان يف الحصــول عــى البيانــات الشــخصية مــن هــذه
الــركات ،والحــق أيضــاً يف النســيان ( )The Right To Be Forgottenأي أن يتــم محــو الســجل
الشــخيص الرقمــي كامـاً ،وكذلــك الحــق يف املشــاركة يف الربــح والعائــد املــادي الناجــم عــن االنتفــاع
بهــذه البيانــات.
ومــن هنــا ،تحــاول هــذه الدراســة إلقــاء الضــوء عــى املفهــوم الواســع الخــراق الخصوصيــة أو
االنكشــاف الســيرباين ،وقــد رســمت الدراســة مالمــح وخصائــص هــذا املجتمــع يف عــدة أركان رئيســية
منهــا تطــور تقنيــات جمــع املعلومــات وظهــور أنــواع جديــدة مــن املعلومــات وانتشــار تحليــل البيانــات
الضخمــة وتقنيــات متييــز الهويــات الشــخصية وظهــور الجــدل حول ملكيــة البيانــات والوعــي مبفاهيم
استغاللها.
كــا حللــت أيضـاً التغــرات الجوهريــة التــي طــرأت عــى خصوصيــة األفــراد وجعلتهــا أكرث انكشــافاً
وعرضــة إلســاءة االســتغالل ،والتــي حددتهــا الدراســة يف انتشــار الهواتــف الذكيــة ،ووســائل التواصــل
االجتامعــي ،وتطبيقــات الطــرف الثالــث ،وتقنيــات الــذكاء االصطناعــي ،وإنرتنــت األشــياء ،والحوســبة
الســحابية والحوســبة الكميــة ،وبرمجيــات القرصنــة واالخــراق ،والــركات املــزودة لخدمــات اإلنرتنــت.
ويف النهايــة حاولــت الدراســة أن تســتعرض اتجاهــات مقاومــة االنكشــاف الســيرباين واخــراق
الخصوصيــة ،وذلــك عــر أربــع طــرق رئيســية تقن ّيــة ،وترشيعيــة ،وحكوميــة ،ودوليــة ،تتمثــل يف تطويــر
تقنيــات تســاعد يف حاميــة الخصوصيــة الشــخصية أو عــر الطــرق واألســاليب القانونيــة والترشيعية أو
مــن خــال تطبيــق مفهــوم حوكمــة البيانــات ( )Data Governanceالــذي يعنــى بوضــع نظــام لعمليات
صناعــة القــرار واملحاســبة للعمليــات القامئــة عــى املعلومــات.
ولقــد قامــت بإعــداد هــذه الدراســة د.فاطمــة الزهــراء عبدالفتــاح ،مــدرس الصحافــة وتكنولوجيــا
االتصــال بكليــة اإلعــام جامعــة األهــرام الكنديــة ،حيــث حصلــت عــى درجتــي املاجســتري والدكتــوراه
مــن جامعــة القاهــرة ،ولهــا أكــر مــن عرشيــن كتابـاً وورقــة بحثيــة يف مجــال التكنولوجيــا واإلعــام
الرقمــي وتأثرياتهــا السياســية واألمنيــة واملجتمعيــة .وعــى مــدار عــر ســنوات ،أسســت وأدارت مركــز
املــري للدراســات واملعلومــات ،كــا عملــت مديــرا ً لتحريــر مجلــة “شــؤون خليجيــة” العلميــة املحكمة،
فضـاً عــن تقدميهــا استشــارات بحثيــة وتدريبية للعديــد من املؤسســات الدوليــة والعربيــة ،مثل منظمة
األمــم املتحــدة للرتبيــة والعلــوم والثقافــة (اليونســكو) وجامعــة الــدول العربيــة ومؤسســة الصــوت الحر
الهولنديــة والجامعــة األمريكيــة بالقاهرة.
أ.إيهاب خليفة
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