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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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The End of Privacy

مالمح الخصوصية واالنكشاف في عصر التقنيات الذكية
د .فاطمة الزهراء عبدالفتاح*

أدى التزايــد الهائــل يف أعــداد مســتخدمي األجهــزة والتطبيقــات الذكيــة والنمــو املتصاعــد يف تقنيــات
جمــع البيانــات ومعالجتهــا ،والربــط بــن كل ذلــك بتقنيــات الشــبكات واالتصــاالت املتقدمــة ،إلعــادة
تشــكيل العــامل مــن قبــل رشكات التكنولوجيــا التــي تصمــم منتجاتهــا الرقميــة بشــكل يســمح لها بالســيطرة
الكاملــة عــى بيانــات املســتخدمني ،وهــي البيانــات التــي باتــت ال تقتــر عــى بيانــات االتصــال أو
تفضيــات الــراء أو املوقــع الجغــرايف وإمنــا متتــد للبيانــات الحيويــة ،مثــل بصــات الصــوت والعــن
واألصابــع والصفــات الوراثيــة ومالمــح الوجــه املميــزة ،وهــو مــا يوفــره املســتخدمون عــن أنفســهم وعــن
دوائرهــم االجتامعيــة ،بشــكل طوعــي متامـاً ومــن دون أدىن ســيطرة منهــم عــى كيفيــة وطــرق اســتغالله.
تجعــل هــذه التطــورات مــن الحديــث عــن الخصوصيــة أمــرا ً ينتمــي للــايض ،الســيام مــع تداخــل
عوامــل اقتصاديــة وسياســية تجعــل مــن جمــع البيانــات الشــخصية ثــروة وقــوة ال تقــدر بثمــن ،مبــا
يخلــق فواعــل عــدة ،متنافســة أو متــآزرة ،تتســابق لجمــع البيانــات عــر طــرق مبتكــرة تفتــح املجــال
أمــام أصغــر الــركات لجمــع بيانــات ضخمــة عــن ماليــن املســتخدمني ملجــرد املشــاركة يف تحـ ٍـد صاعــد
مــن تحديــات شــبكات التواصــل االجتامعــي ،األمــر الــذي يؤســس يف مجملــه لحالــة مــن االنكشــاف
املعلومــايت يف بيئــة رقميــة جديــدة شــكلتها تقنيــات الــذكاء االصطناعــي ()Artificial Intelligence
وتحليــات البيانــات الضخمــة ( )Big Data Analysisالتــي تتدفــق إليهــا املعلومــات عــر الحواســيب
والهواتــف وكامــرات الشــوارع واملســوح البيومرتيــة وغريهــا مــن التقنيــات “الذكيــة” التــي يبــدو أنهــا
أنهــت عــر الخصوصيــة.
هــذه الســيطرة العامليــة مــن قبــل عاملقــة التكنولوجيــا تجابههــا حركــة عامليــة تضامنيــة للحــد مــن تلــك
الهيمنــة ،كــا تالحقهــا الســلطات الترشيعيــة بتنظيــات قانونيــة تكافــح لحاميــة حقــوق األفــراد وتفــرض
غرامــات غــر مســبوقة يف حــاالت االخــراق املعلومــايت إلجبــار الــركات عــى تعديــل سياســاتها مبــا
مينــح األفــراد قــدرا ً مــن التحكــم يف البيانــات التــي يتــم جمعهــا عنهــم ،بيــد أن تلــك االتجاهــات التــي
تعــر يف مجملهــا عــن حركــة مقاومــة عامليــة لتقويــض االنكشــاف املعلومــايت املتنامــي ،ال تتحقــق بشــكل
عــادل ومتــوازن ،إذ يحظــى الشــال بالقــدر األكــر منهــا فيــا ال يــزال الجنــوب فريســة الســتغالل
البيانــات؛ مــا مينــح تلــك الــركات قــوة هائلــة عــى اخــراق مجتمعــات الجنــوب األقــل حظ ـاً تقني ـاً
وترشيعيـاً.
وتتنــاول هــذه الدراســة مفهــوم الخصوصيــة والعوامــل التــي أدت إىل بنــاء بيئــة رقميــة جديــدة
تهددهــا وتنــذر بانقراضهــا ،عــر تحليــل التحــوالت الضاغطــة عــى خصوصيــة األفــراد باملجــال
االفــرايض وأســباب تراجعهــا ،وذلــك مــن خــال ثالثــة محــاور يعالــج األول التحديــات الجديــدة التــي
باتــت تواجــه خصوصيــة البيانــات ،مبــا يؤســس ملفهــوم االنكشــاف املعلومــايت ،والثــاين يرصــد األدوات
األساســية التــي أدت لحالــة االنكشــاف املعلومــايت ،فيــا يســتعرض األخــر اتجاهــات املقاومــة ضــد
انتهــاكات الخصوصيــة عــى الصعيــد التقنــي والقانــوين والســيايس.
أو ًال :أركان وخصائص “االنكشاف المعلوماتي”
يوضــح تاريــخ الخصوصيــة العالقــة القويــة بينهــا وبــن والتطــور التقنــي بــدءا ً مــن النقاشــات الحديثــة
التــي بــدأت مــع اســتخدام الكامــرات وصــوالً إىل منــو مجتمــع املعلومــات الــذي يتــم فيــه جمــع وتخزين
* مدرس اإلعالم وتكنولوجيا االتصال بجامعة األهرام الكندية ،مصر
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البيانــات الشــخصية بشــكل مســتمر ،عــى نحــو ال يقــر الحديــث عــى تــآكل الخصوصيــة فحســب،
وإمنــا ينــذر بالدخــول يف حالــة “مجتمــع املراقبــة”(.)1
فقــد أصبحــت أجهزتنــا “تعــرف” املــكان الــذي نعيــش فيــه ،ومــا هــو عمرنــا ،والكتــب التــي نحبهــا أو
نوعيــة املنتجــات التــي نســتخدمها ،حتــى أنهــا باتــت تتوقــع ســلوكنا وتقــرح علينــا مــا نفعلــه ألنهــا تعلــم
مــا نــود فعلــه ،فهنــاك قواعــد بيانــات ضخمــة حــول التاريــخ املــايل واالئتــاين الفــردي والســجالت
الطبيــة واملشــريات واملكاملــات الهاتفيــة وغريهــا مــن املعلومــات الشــخصية فيــا ال يعــرف املســتخدمون
مــا هــي املعلومــات املخزنــة حولهــم أو مــن الذيــن ميكنهــم الوصــول إليهــا.
ويف هــذا اإلطــار تتمثــل أهــم أركان “مجتمــع املراقبــة” الــذي رســمت مالمحــه البيئــة التكنولوجيــة
الجديــدة فيــا يــي:
 -1اتســاع حجــم الســوق الرقميــة :تشــر اإلحصــاءات إىل وجــود  4.2مليــار مســتخدم لإلنرتنــت ميثلون
 %55.1مــن ســكان العــامل يف  30يونيــو  2018وهــو مــا يزيــد بنســبة  %1066عــى عــدد مســتخدمي
اإلنرتنــت يف العــامل عــام  ،2000وأن حصــص هــؤالء املســتخدمني تتبايــن مــن منطقــة إىل أخــرى وفــق
معــدالت التقــدم والنمــو ،حيــث تبلــغ  %95مــن إجــايل الســكان يف أمريــكا الشــالية وتنخفــض إىل
 %36.1يف أفريقيــا(.)2
ووصــل عــدد مســتخدمي الهواتــف املحمولــة عــام  2019نحــو  5.1مليــار ميثلــون  %67مــن إجــايل
ســكان العــامل ويســتخدمون  8.8مليــار هاتــف منهــم  %63هواتــف ذكيــة بإجــايل  5.5مليــار هاتــف ذيك
حــول العــامل( )3قــادرة عــى االتصــال باإلنرتنــت والقيــام بعمليــات الرتاســل والتصفــح والــراء وغريهــا
مــن التفاعــات مــع الشــبكة الدوليــة مــا يعنــي مزيــدا ً مــن املعلومــات والتتبــع اللحظــي ملســتخدمي تلــك
الهواتــف.
وتشــر هــذه اإلحصــاءات إىل أن الخصوصيــة يف املجــال االفــرايض ومناقشــة مخاطــر اســتغالل
البيانــات واالتجــار يف املعلومــات الشــخصية قــد أضحــت قضيــة عامليــة اتســعت رقعــة املترضريــن منهــا
لتضــم مليــارات املســتخدمني.
 -2تطــور تقنيــات جمــع املعلومــات :أدى انتشــار الهواتــف الذكيــة واألجهــزة اللوحيــة إىل انكشــاف
هائــل يف البيانــات الشــخصية عــر مــا تجمعــه تلــك األجهــزة مــن تفاصيــل دقيقــة ولحظيــة عــن ســلوك
وأنشــطة املســتخدمني ،وهــو مــا يعــد جــزءا ً مــن بيئــة تزدحــم بوســائل جمــع املعلومــات بــدءا ً مــن األجهزة
القابلــة لالرتــداء مــن ســاعات ونظــارات وأســاور ،إىل الســيارات الذكيــة املــزودة بلوحــات رقميــة قــادرة
عــى تســجيل الســيارة وتســديد الرســوم والغرامــات ،وكذلــك األجهــزة واأللعــاب التــي تعمــل بتقنيــة
إنرتنــت األشــياء ،وصــوالً إىل أقــراص رقميــة يبتلعهــا املــرىض وتخــزن معلومــات دقيقــة عــن حاالتهــم
وهــي التقنيــة التــي وافقــت إدارة الغــذاء والــدواء األمريكيــة عــى اســتخدامها يف نوفمــر  ،2017فضـاً
عــن التوســع يف اســتخدام تقنيــات تحديــد املواقــع الجغرافيــة والتعــرف عــى الوجــوه.
وحتــى األنشــطة اإللكرتونيــة غــر املتصلــة باإلنرتنــت ميكــن توظيفهــا يف جمــع البيانــات وتحليلهــا ،إذ
ميكــن اســتخدام “الشــيفرة العموديــة” ( )Bar Codeيف تتبــع مشــريات األفــراد ،كــا ميكــن اســتخدام
بطاقــات الســفر الرقميــة يف تتبــع رحــات األفــراد(.)4
 -3ظهــور أنــواع جديــدة مــن البيانــات :مل تعــد البيانــات الشــخصية التــي يتــم تخزينهــا عــن األفــراد
تقتــر عــى االســم والعنــوان ورقــم الهاتــف وغريهــا ،وإمنــا متتــد إىل العــادات والتفضيــات ودوائــر
املعــارف واألصدقــاء واملعتقــدات السياســية والدينيــة وامليــول الجســدية والســلوك والبيئــة املحيطــة.
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وإىل جانــب تلــك املعلومــات النفســية واالجتامعيــة ،باتــت التقنيــات الحديثــة تجمــع وتخــزن معلومــات
هائلــة عــن أجســادنا فيــا يعــرف باملقاييــس الحيويــة ( ،)Biometricsمثــل بصــات الصــوت والعــن
واألصابــع والصفــات الوراثيــة ومالمــح الوجــه املميــزة ،كــا ميتــد األمــر ملراقبــة التفاعــات الجســدية
التــي تكشــف عــن املشــاعر ،مــن خــال نظــام يســمى “نظــام مراقبــة املشــاعر” ،والــذي قالــت صحيفــة
صينيــة إن مــا ال يقــل عــن  12مصنعـاً ورشكــة تســتخدمه ملراقبــة العــال يف الصــن ،حيــث يتــم تركيــب
حساســات خفيفــة الــوزن يف خــوذات العــال تنقــل موجاتهــم الدماغيــة لخوارزميــات ذكيــة تقــوم
بتحليلهــا ،بحيــث تق ِّيــم الحالــة العاطفيــة واملزاجيــة لــكل منهــم ،بهــدف تجنــب املشــكالت التــي تســببها
االضطرابــات العاطفيــة والنفســية عــر الســاح بالعطــات أو تعديــل املهــام(.)5
 -4انتشــار تحليــل البيانــات الضخمــة :ترتاكــم البيانــات املتنوعــة واملتدفقــة مــن مصــادر متشــابكة يف
تفاصيــل حياتنــا كافــة يف هيئــة حــزم ضخمــة ،وهــو مــا أنتــج حالــة مــن االنفجــار املعلومــايت حتــى أن
رشكــة “آي يب إم” قــدرت حجــم البيانــات التــي يتــم إنتاجهــا يوميـاً حــول العــامل بنحــو  2.5كوينتليــون
بايــت( ،)6وعــى شــبكة اإلنرتنــت يقــوم املســتخدمون يف اليــوم الواحــد بعمليــات مــرور بحجــم  4.5مليــار
جيجــا بايــت ويرســلون  172.1مليــار رســالة بريــد إلكــروين ويجــرون  4.4مليــار عمليــة بحــث عــى
جوجــل وينــرون  503.4مليــون تغريــدة عــى تويــر ويحملــون  54.7مليــون صــورة عــى إنســتجرام
ويجــرون  235.4مليــون اتصــاالً عــر ســكايب(.)7
هــذا التضخــم يف حجــم البيانــات التــي تتدفــق عــر عــدد ال نهــايئ مــن املصــادر وبشــكل لحظــي
وبوتــرة فائقــة كان مــن الصعــب إدارتــه وفــق الطرق
أدى انتشــار الهواتــف الذكيــة واألجهــزة اللوحيــة التقليديــة ملعالجــة البيانــات ،مــا اســتدعى تطويــر
إىل انكشــاف هائــل يف البيانــات الشــخصية عــر تقنيــات للتخزيــن واملعالجــة والتحليــل ملــا أثبتتــه
مــا تجمعــه تلــك األجهــزة مــن تفاصيــل دقيقــة هــذه العمليــات مــن فاعليــة اقتصاديــة تنقــذ هــذه
ولحظيــة عــن ســلوك وأنشــطة املســتخدمني.
املــوارد مــن اإلهــدار بالحــذف أو اإلهــال ،حتــى أن
عائــدات ســوق البيانــات الضخمــة بلغــت  42مليــار
دوالر عــام  2018ومــن املتوقــع أن تتضاعــف إىل 103
مليــارات بحلــول العــام  ،2027وهــو مــا يؤســس لبيئــة معلوماتيــة جديــدة بالتضافــر مــع تقنيــات الــذكاء
االصطناعــي(.)8
وال تحمــل هــذه البيانــات الضخمــة تهديــدات ملســائل الخصوصيــة مــن قبيــل كميــة ونوعيــة املعلومــات
التــي يتــم الحصــول عليهــا عــن األفــراد وحيواتهــم الشــخصية فحســب ،وإمنــا أيض ـاً املــؤرشات التــي
تكشــف عنهــا تلــك البيانــات مــن خــال تحليلهــا يف صورتهــا األكــر ،مــع إمكانيــة اســتخدامها وإعــادة
اســتخدامها بشــكل خــارج عــن ســيطرة األفــراد متامــاً ،وبطــرق ال ميكــن تصورهــا يف وقــت جمــع
البيانــات نفســه ،فضـاً عــن تــآكل املجهوليــة يف منــاذج تحليــل البيانــات الضخمــة حتــى لــو تــم تجريــد
كل معلومــة فرديــة مــن املعلومــات الشــخصية ،إذ تظــل العالقــات بــن القطــع الفرديــة قــادرة عــى
الكشــف عــن هويــة الفــرد ،وفق ـاً ملركــز معلومــات الخصوصيــة اإللكرتونيــة(.)9
وتتزايــد مخاطــر تلــك القــدرات التحليليــة بالنظــر إىل إمكانــات الربــط بــن قواعــد البيانــات ،مثــل
الربــط بــن تقنيــات التعــرف عــى الوجــوه وكامــرات املراقبــة يف الشــوارع ،مثــل النظــام الــذي طبقتــه
مدينــة شــينزين الصينيــة يف أبريــل  2017لــردع الســكان عــن عبــور الشــارع مــن دون مراعــاة إشــارات
املــرور ،فــإذا تخطــى املــرء اإلشــارة الحمــراء يظهــر وجهــه واســمه وجــزء مــن رقــم هويتــه عــى شاشــة
كبــرة فــوق التقاطــع نتيجــة اعتــاد الرشطــة عــى أجهــزة التعــرف عــى الوجــوه املنتــرة يف جميــع
أنحــاء املدينــة ،وهــو مــا يعــد جــزءا ً مــن نظــام حكومــي يقــوم عــى ربــط أنشــطة املواطنــن والخدمــات
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واملزايــا االجتامعيــة التــي يحصلــون عليهــا( ،)10مــن دون أي حاجــة منهــم لتقديــم إقــرارات موقعــة ،إذ إن
كل مــا يقومــون بــه مســجل ويخضــع للربــط والتحليــل اآليل.
 -5متييــز الهويــة الشــخصية :قــد يعتقــد البعــض أن عمليــات جمــع البيانــات التــي تتــم ملاليــن
املســتخدمني ال تتســم بتحديــد الهويــة الشــخصية لألفــراد ،وإنهــا تخــرج مبــؤرشات إجامليــة مــن دون
أي متييــز للفــرد ،وهــو مــا يجانــب الصــواب لحـ ٍـد بعيــد ،إذ تســتند تلــك التقنيــات إىل أســاليب تقــوم
عــى تحديــد الهويــات الشــخصية ،مثــل البصمــة الصوتيــة وبيانــات املوقــع الجغــرايف ( ،)GPSالتــي
باتــت متوفــرة عــى أجهــزة الهواتــف الذكيــة والكوكيــز ( ،)Cookiesالتــي تحتفــظ بهــا برامــج التصفــح
لحفــظ تفضيــات ومعلومــات املســتخدمني ،كــا تقــوم محــركات البحــث بجمــع قــدر هائــل مــن البيانــات
الشــخصية مبــا يف ذلــك عناويــن بروتوكــول
اإلنرتنــت وطلبــات البحــث والوقــت والتاريخ
واملــكان الــذي قــدم فيــه جهــاز الكمبيوتــر
الطلــب ،وهــي املعلومــات التــي تكــون قابلــة
لتحديــد الهويــة.
وعــى الرغــم مــن رغبــة جوجــل يف
إضفــاء قــدر مــن الخصوصيــة عــى عمليــات
التصفــح عــر وضعيــة املتصفــح املتخفــي
( )Incognito Modeالــذي ال يســجل بيانات
التصفــح ويتيــح قــدرا ً مــن الخصوصيــة
للمســتخدم ،فــإن دراســة أجرتهــا جامعــة
فاندربيلــت عــام  2018كشــفت عــن أن
وضــع التصفــح الخفــي يف جوجــل ال مينــع
الرشكــة مــن جمــع بيانــات املســتخدمني
بشــكل كامــل(.)11
ويتزايــد خطــر متييــز الهويــة الشــخصية
مــع جمــع البيانــات الطبيــة واملــؤرشات
الحيويــة ،مثــل بيانــات الجينــوم التــي تعــد بطاقــة هويــة يف حــد ذاتهــا وتشــهد توســعاً عاملي ـاً حتــى
أن عــدد األشــخاص الذيــن أجــروا اختبــارات الحمــض النــووي بلــغ أكــر مــن  12مليــون عــام 2017
فقــط( ،)12وتــزداد احتــاالت انكشــاف تلــك البيانــات بالنظــر إىل عــدم وجــود مظلــة قانونيــة شــاملة
لتنظيــم بيانــات الحمــض النــووي التــي يتــم جمعهــا .حيــث إن أغلــب الــركات لديهــا ترصيــح مبشــاركة
بيانــات الحمــض النــووي مــع أطــراف ثالثــة ،مثــل ســلطات التحقيــق والباحثــن ،أي أن بيانــات الحمــض
النــووي ال تكــون لــدى الرشكــة فحســب ،مــا يعنــي أن تتبعهــا وحذفهــا يعــد أمــرا ً صعب ـاً ،فض ـاً عــن
مخاطــر تعرضهــا للقرصنــة وترسيــب البيانــات(.)13
وقــد اتجهــت الــركات لالســتثامر يف تطويــر تقنيــات طمــس الهويــة الشــخصية وإلغــاء تعريــف األفراد
مــن البيانــات وتصفيتهــا مــن بيانــات الهويــة ،مثــل االســم والرقــم التأمينــي وبروتوكــول اإلنرتنــت،
الســيام مــع انتشــار جمــع املعلومــات املتعلقــة باملــؤرشات الحيويــة ،وهــو مــا انــرت األبحــاث العلميــة
يف تطويــره عــى غــرار جهــود فريــق بحثــي مــن قســم علــوم الحاســب والــذكاء االصطناعــي يف معهــد
ماساتشوســتس للتكنولوجيــا ،حيــث قامــوا بوضــع “بروتوكــول تحليــل بيانــات الجينــوم واســعة النطــاق”
الــذي ميكنــه حفــظ وإدارة والتحكــم يف بيانــات تصــل إىل مليــون شــخص بطريقــة آمنــة وأخالقيــة،
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بهــدف إتاحــة تلــك البيانــات للمجتمــع العلمــي وكذلــك الســاح لألفــراد باملســاهمة بجينوماتهــم مــن دون
املســاس بخصوصياتهــم(.)14
 -6الجــدل حــول ملكيــة البيانــات :أصبــح أي نظــام متصــل باإلنرتنــت قــادرا ً عــى جمــع البيانــات عــن
املســتخدم ،ســواء التــي يقدمهــا للتســجيل كاالســم وتاريــخ امليــاد وغريهــا مــن البيانــات األساســية ،أو
البيانــات التــي يتــم جمعهــا آليـاً عــن كل نشــاط يقــوم بــه مــن خــال الخدمــة التــي قــد تكــون مــزودة
أيض ـاً بنظــم تحديــد املواقــع الجغرافيــة ،وهــي البيانــات التــي ميكــن اســتخدامها أو بيعهــا أو إعــادة
اســتخدامها الحقـاً ،ســواء تــم جمعهــا كطــرف أول أو ثالــث ،وكذلــك كمصــدر أســايس أو مشــر.
وقــد أجــرت منظمــة الخصوصيــة العامليــة ( )Privacy Internationalبحثــاً لتعقــب البيانــات التــي
تجمعهــا أنظمــة التســلية واملعلومــات بالســيارات ( )In-car infotainment systemsلإلجابــة عــن تســاؤل
رئيــي مفــاده “مــا يحــدث لبياناتنــا التــي تجمعهــا الســيارات املســتأجرة؟” وهــي الســيارات التــي تتيــح
أنظمتهــا ربــط هواتــف الــركاب لالســتمتاع بخدماتهــا ،فيتوافــر عليهــا اســم الراكــب ومســاره.
وقــد أظهــر تقريــر املنظمــة أن كالً مــن رشكات اإليجــار واملصنعــن يضعــون املســؤولية عــى األفــراد
لحــذف البيانــات املوجــودة عــى أنظمــة املعلومــات والرتفيــه بالســيارات التــي يســتقلونها ،إال أن املنظمــة
أشــارت فــإن عــدم وجــود اتفــاق بشــأن مــن املتحكــم يف تلــك البيانــات هــو أمــر مثــر للقلــق ،كــا أن
الــركات ال توفــر معلومــات كافيــة أو تنبيهــات للمســتخدمني لحثهــم عــى حــذف البيانــات ،والتــي عــى
الرغــم مــن بســاطتها إال أن ربطهــا بالبيانــات املتاحــة عــى شــبكات التواصــل االجتامعــي ميثــل مصــدر
مثــن للمعلومــات ،خاصــة مــع تطويــر تقنيــات
تفــرض التقنيــات الحديثــة تحديــات جســيمة دمــج تلــك النظــم بتطبيقــات الهواتــف املحمولــة،
أمــام الخصوصيــة ،تهــدد بانقراضهــا وتدشــن وهــي عمليــات الدمــج التــي تتيــح خدمــات إضافيــة
عــامل تحــت املراقبــة ،تجمــع فيــه مليــارات للمســتخدم وتجمــع معلومــات إضافيــة عنــه أيضـاً(.)15

األجهــزة باليــن املعلومــات كل لحظــة وتقــوم  -7املوافقــة عــى جمــع البيانــات :يتــم جمــع
اآلالت الذكيــة بتحليلهــا ،بحيــث يصبــح التنبــؤ البيانــات التــي يقدمها املســتخدمون طوعـاً للمنصات
بســلوك األفــراد ممكنـاً بســبب الكــم الضخــم مــن الرقميــة أو مــن خــال موافقاتهــم عــى أحــكام
البيانــات املتوافــر عنهــم.
االســتخدام بقــدر مــن الوعــي الكامــل واملوافقــة
املبــارشة أو الضمنيــة مــن جانــب املســتخدمني ،إال
أن تطــور تقنيــات جمــع املعلومــات وإتاحتهــا تســبب يف جمــع البيانــات الشــخصية مــن دون أي قــدر
مــن اإلذعــان ليــس فقــط مــن خــال تســلل برمجيــات التجســس الخبيثــة لألجهــزة الخاصــة ،وإمنــا أيضـاً
باســتخدام تقنيــات مثــل برمجيــات تحديــد الوجــوه مــن دون أي قــدر مــن التنبيــه.
فالنقــاش العــام عــادة يركــز عــى اســتغالل البيانــات التــي يكشــفها األشــخاص عــن قصــد ،وهــو مــا
ينــدرج يف إطــار قوانــن حاميــة البيانــات وترشيعــات حقــوق اإلنســان ،إال أن التقنيــات الذكيــة باتــت
قــادرة عــى مالحظــة البيانــات وتســجيلها مبــارشة وبشــكل تلقــايئ ال يخضــع للمراقبــة ومــن دون أدىن
تحكــم أو تدخــل مــن املســتخدمني ،وهــو مــا ال يتــم فقــط عــى اإلنرتنــت عــر تحليــات الويــب والبيانات
الوصفيــة ،ولكنــه يتــم أيضـاً عــر األجهــزة غــر املتصلــة باإلنرتنت ،مثــل امليكروفونــات وكامــرات التعرف
عــى الوجــوه ،وغريهــا مــن التقنيــات الذكيــة التــي تقــوم بجمــع البيانــات ليتــم اشــتقاق بيانــات أخــرى
منهــا ،مثــل حســاب الجــدارة االئتامنيــة أو التنبــؤ باملخاطــر الصحيــة املســتقبلية(.)16
وقــد أصــدرت “مؤسســة الجبهــة اإللكرتونيــة” ( )Electronic Front Foundationبيانــاً بشــأن
الخصوصيــة البيوميرتيــة أعربــت فيــه عــن أهميــة توفــر الحاميــة القانونيــة لتلــك البيانــات التــي بــات
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يتــم جمعهــا عــن بعــد ومــن دون أي موافقــات حتــى أن املتاجــر باتــت تســتخدمها للتعــرف عــى ســلوك
املســتهلكني وتحديــد الزبائــن املحتملــن ،كــا يســتخدم أصحــاب الــركات بصــات األصابــع ،ومســح
القزحيــة ،وبرامــج التعــرف عــى الوجــوه إلدارة وصــول املوظفــن إىل هواتــف الرشكــة وأجهــزة الكمبيوتــر
مــن دون أي ســيطرة أو ســلطة لألفــراد عــى جمــع تلــك البيانــات التــي تعــد انتهــاكاً لخصوصياتهــم(.)17
 -8الوعــي مبفاهيــم اســتغالل البيانــات :تتزايــد تهديــدات الخصوصيــة يف ظل عدم علم املســتخدمني
بهــا أو عــدم وعيهــم بإمكانيــة الحــد منهــا ،إذ أظهــر اســتطالع للــرأي أجــراه تحالــف األمــن الســيرباين
الوطنــي بالواليــات املتحــدة عــام  2016أن  %31فقــط يفهمــون كيــف تشــارك الــركات املعلومــات
الشــخصية ،واعتقــد  %32أن حاميــة بياناتهــم الشــخصية عــى اإلنرتنــت أمــر معقــد للغايــة ،فيــا قــال
 %75إنهــم يعتقــدون أنهــم يحمــون بياناتهــم بشــكل كاف عــى اإلنرتنــت ،و %92ليســوا قلقــن بشــأن
خصوصيتهــم عــى اإلنرتنــت ،وهــو مــا وصفــه املــؤرش بالوعــي املحــدود بالخصوصيــة(.)18
وكشــف تقريــر حالــة الخصوصيــة لعــام  2015والــذي تضمــن اســتبياناً لنحــو  7000مبحــوث ،عــن
قيــام  %25فقــط بقــراءة أحــكام ورشوط االســتخدام عنــد رشائهــم منتجــات أو خدمــات عــر اإلنرتنــت،
واعــرف  %59أنهــم بالــكاد يقرؤونهــا بشــكل رسيــع فيــا قــال  %14إنهــم مل يقرؤونهــا أبــدا ً ،كــا قــال
 %66إنهــم يريــدون أن يحمــوا بياناتهــم الشــخصية ولكنهــم ال يعرفــون كيــف يقومــون بذلــك(.)19
وســبق أن أظهــر املســح العاملــي ملســتخدمي اإلنرتنــت ( )Global Internet User Surveyالــذي
أصدرتــه مؤسســة مجتمــع اإلنرتنــت ( )Internet Societyعــام  2012أن هنــاك واحــدا ً مــن كل خمســة
مســتخدمني لإلنرتنــت يقــرؤون سياســات الخصوصيــة وأن ذلــك ال يعنــي بالــرورة أنهــم فهمــوا متامـاً
اللغــة القانونيــة التــي تعتمــد اإلســهاب والتفصيــل(.)20
ثانيًا :مداخل اختراق الخصوصية في بيئة المعلومات
تفــرض التقنيــات الحديثــة تحديــات جســيمة أمــام الخصوصيــة ،تهــدد بانقراضهــا وتدشــن عــامل تحــت
املراقبــة ،تجمــع فيــه مليــارات األجهــزة باليــن املعلومــات كل لحظــة وتقــوم اآلالت الذكيــة بتحليلهــا،
بحيــث يصبــح التنبــؤ بســلوك األفــراد ممكن ـاً بســبب الكــم الضخــم مــن البيانــات املتوافــر عنهــم ،ويف
هــذا اإلطــار تتمثــل أهــم مداخــل اخــراق خصوصيــة األفــراد عــى املنصــات املختلفــة فيــا يــي:
 -1الهواتــف الذكيــة :تــم تصميــم الهواتــف الذكيــة بحيــث تقــوم باملهــام كافــة التــي يقــوم بهــا أكــر
مــن جهــاز رقمــي يف الســابق ،ولكــن عــر جهــاز واحــد فقــط متنقــل وخفيــف الحجــم وســهل االســتخدام
ومصمــم ليكــون دوم ـاً عــى اتصــال باإلنرتنــت ،فض ـاً عــن تطويــر قدراتهــا عــى نقــل البيانــات مــن
خــال تطويــر شــبكات الجيــل الثــاين والثالــث والرابــع وصــوالً إىل الخامــس التــي تتمتــع بقــدرات هائلــة
يف رسعــات نقــل البيانــات.
وتبــدو أنظمــة تشــغيل هــذه الهواتــف مصممــة أساس ـاً للحصــول عــى معلومــات املســتخدمني ،حيــث
تكــون اإلعــدادات التلقائيــة دامئـاً باتجــاه التشــارك واإلتاحــة إال عنــد تعديلهــا مــن قبــل املســتخدم الــذي
قــد ال يكــون عــى معرفــة أصـاً بذلــك ،وهــي البيانــات التــي تســتحوذ عليهــا الــركات املصنعــة للهواتــف
وأنظمــة التشــغيل أو تســتحوذ عليهــا التطبيقــات التــي يقــوم بتحميلهــا املســتخدم ويقــوم بالتنــازل طوعـاً
عــن بياناتــه إليهــا مــن خــال موافقتــه عــى رشوط االســتخدام ،فضـاً عــن تســلل برمجيــات الدعايــة
والتجســس ،وهــي البيانــات التــي قــد تشــمل:
أ-البيانــات الوصفيــة :أظهــرت دراســة نرشتهــا جامعــة ســتانفورد ،أن البيانــات الوصفيــة للهاتــف الذيك –
وهــي املعلومــات املســجلة حــول املكاملــات والرســائل النصيــة ،مثــل التوقيــت واملــدة – ميكنهــا أن تكشــف
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عــن قــدر مذهــل مــن التفاصيــل الشــخصية ،حيــث صمــم الباحثــون تطبيقـاً عــى أندرويــد ،واســتخدموه
يف اســرجاع البيانــات الوصفيــة حــول املكاملــات والرســائل النصيــة ألكــر مــن  800متطــوع وفــروا
ســجالت أكــر مــن  250ألــف مكاملــة ،ونحــو  1.2مليــون رســالة نصيــة ،وهــي البيانــات التــي عنــد تحليلها
وجــد الباحثــون أنــه مــن املمكــن اســتنتاج مــا هــو أكــر بكثــر مــن مجــرد بيانــات اتصــال ،فعــى ســبيل
املثــال ،الشــخص الــذي يجــري الكثــر مــن املكاملــات مــع طبيــب أمــراض القلــب والخدمــات الطبيــة هــو
عــى األرجــح مصــاب بأحــد أمــراض القلــب ،ومــن يجــري مكاملــات متكــررة مــع متجــر لألســلحة الناريــة
هــو عــى األغلــب مــن عمالئــه وهكــذا(.)21
ب-املوقــع الجغــرايف :أصبحــت الهواتــف املحمولــة كافــة مــزودة بتقنيــة تحديــد املواقــع الجغرافيــة ،وقــد
ســبق أن كشــفت صحيفــة وول ســريت جورنــال عــن قيــام رشكتــي آبــل وجوجــل بتصميــم أنظمتهــا
للهواتــف الذكيــة ،بحيــث تنقــل إليهــا باســتمرار املوقــع الجغــرايف لبنــاء قاعــدة بيانــات عمالقــة تتمكــن
مــن خاللهــا االســتحواذ عــى ســوق الخدمــات القامئــة عــى تحديــد املواقــع والتــي قــدرت قيمتهــا بنحــو
 2.9مليــار دوالر(.)22
ج -بيانــات الصــور :تحتفــظ أنظمــة الهواتــف الذكيــة ببيانــات متضمنــة يف الصــور (،)Photo Metadata
ويكشــف تحليــل هــذه البيانــات عــن األماكــن التــي يــردد عليهــا الشــخص كــا ترســم خريطــة ملســاراته
خــال فــرة زمنيــة محــددة وباإلضافــة إىل التعــرف أكــر عــى تفضيالتــه بتحليل تلــك املواقع واملســارات،
وهــو التحليــل الــذي ميكــن أن يتــم مــن خــال أي تطبيــق مينحــه املســتخدم صالحيــة الوصــول للصــور،
وهــي الصالحيــة املوجــودة بــروط اســتخدام الكثــر مــن التطبيقــات الرائجــة.
فاإلعــدادات التلقائيــة اللتقــاط الصــور عــى
تفــرض التقنيــات الحديثــة تحديــات
جســيمة الهواتــف التــي تعمــل بنظامــي أندوريــد وأي أو إس
أمــام الخصوصيــة ،تهــدد بانقراضهــا وتدشــن
عــامل تحــت املراقبــة ،تجمــع فيــه مليــارات تضيــف بيانــات ضمنيــة يف كل صــورة توضــح موقــع
األجهــزة كــم هائــل مــن املعلومــات كل لحظــة التقاطهــا ،وتعديــل ذلــك يســتلزم خطــوات إضافيــة
وتقــوم اآلالت الذكيــة بتحليلهــا ،بحيــث يصبــح يف كامــرا الهاتــف متنــع االحتفــاظ بتلــك املعلومات،
التنبــؤ بســلوك األفــراد ممكنــاً بســبب الكــم وقــد أعــد املطــور األمريــي فيليكــس كــراوس تطبيقاً
يف عـ�ا م  2017باســم محقــق املواقــع (�detect.loca
الضخــم مــن البيانــات املتوافــر عنهــم.
 )tionوأتاحــه للمســتخدمني حتــى يجربــوا بأنفســهم
مــا تفعلــه التطبيقــات وحجــم البيانــات التــي ميكنهــا
الحصــول عليهــا عنــد موافقتهــم عــى منحهــا الوصــول لصورهــم التــي التقطوها باســتخدام هواتفهــم(.)23
د-الســلوك الرقمــي :ويقصــد بذلــك تفاعــل املســتخدمني مــع التطبيقــات واملواقــع ،إذ أجــرى فريــق مــن
علــاء الحاســب بجامعــة نــورث إيســرن دراســة شــملت  17.2ألــف تطبيــق ضمــن األكــر رواج ـاً بــن
مســتخدمي الهواتــف الذكيــة واكتشــفوا قيــام بعضهــا بتســجيل شاشــة الهاتــف وإرســال هــذه املعلومــات
إىل أطــراف ثالثــة ،ومنهــا تطبيــق شــهري لطلــب الوجبــات الرسيعــة قــام بتســجيل فيديــو لتفاعــات
املســتخدمني مــع التطبيــق وإرســالها إىل رشكــة ألبحــاث املحمــول مبــا يف ذلــك البيانــات الشــخصية التــي
قامــوا بإدخالهــا للتطبيــق ،وقــد متــت هــذه التســجيالت بشــكل رسي ومــن دون إدراك املســتخدمني(.)24
وتقــوم املتصفحــات ومحــركات البحــث بتســجيل البيانــات كافــة املتعلقــة بســلوك املســتخدم وتفضيالتــه
وهــو مــا يتــم بشــكل قانــوين متامـاً ،إذ إنــه يتــم وفــق أحــكام وسياســات اســتخدامها التــي يوافــق عليــه
املســتخدم مســبقاً .فعــى ســبيل املثــال ،تنــص سياســة الخصوصيــة لجوجــل عــى الترصيــح ب“جمــع
املعلومــات لتقديــم خدمــات ذات مســتوى أفضــل للمســتخدمني  -بــدءا ً مــن تحديــد األمــور األساســية،
مثــل اللغــة التــي يتحدثونهــا إىل أمــور أكــر تعقيــدا ً ،ومنهــا عــى ســبيل املثــال اإلعالنــات التــي يجدونهــا
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أكــر فائــدة ،أو األشــخاص الذيــن يهتمــون بهــم عــى اإلنرتنــت ،أو الفيديوهــات التــي قــد تعجبهــم عــى
يوتيــوب .وتعتمــد طبيعــة املعلومــات التــي يجمعهــا جوجــل وكيفيــة اســتخدامها عــى اســتخدام األفــراد
لخدماتهــم وإدارتهــم لعنــارص التحكــم يف الخصوصيــة(.)25
هـــ -مــؤرشات البيئــة املحيطــة :قــام مطــورون أمريكيــون عــام  2016بتثبيــت برنامــج يحمــل اســم
“ســيلفربنش” ( )Silverpunshيســتخدم امليكروفــون اللتقــاط إشــارات صوتيــة تحــدد الربامــج
التلفزيونيــة التــي يقــوم املســتخدمون مبشــاهدتها لتحليــل أنــواع الربامــج التــي يشــاهدونها وتوقيتاتهــا،
كــا ذكــرت منظمــة الخصوصيــة الدوليــة
أن هنــاك أكــر مــن ألــف تطبيــق لأللعــاب
واملراســلة والتواصــل االجتامعــي ،بعضهــا
يســتهدف األطفــال ويســتخدم تقنيــة مشــابهة
تحمــل اســم ( )Alphonsoلتتبــع الربامــج
التلفزيونيــة التــي يشــاهدونها ،وتقــوم
باســتخدام ميكروفــون الهاتــف حتــى ولــو مل
يكــن التطبيــق يف وضعيــة االســتخدام ،وأن
البيانــات التــي يتــم جمعهــا وربطهــا بعناوين
بروتوكــوالت اإلنرتنــت الخاصــة بهــؤالء
املســتخدمني متنــح تفاصيــل كثــرة لتحديــد
خصائصهــم حتــى وإن مل يتــم متييزهــم
باالســم(.)26
وتتضمــن الهواتــف الذكيــة مجموعــة مــن
أجهــزة االستشــعار التــي تقيــس املعلومــات
املاديــة عــن الجهــاز ،مثــل مقيــاس الرسعــة
والــذي تســتخدمه تطبيقــات اللياقــة البدنيــة ،ومقيــاس الحــركات الصغــرة أو الجريوســكوب الــذي
تســتخدمه بعــض األلعــاب ومقيــاس املغناطيســية القــادر عــى تحديــد االتجاهــات الجغرافيــة ويســتخدم
يف تطبيقــات الخرائــط والبوصلــة ،فضــاً عــن نظــام تحديــد املواقــع العاملــي ( )GPSومستشــعرات
أخــرى ،مثــل مستشــعر اإلضــاءة لتحديــد درجــة ســطوع الشاشــة مث ـاً ،وميكــن ملجموعــة متنوعــة مــن
التطبيقــات وكذلــك نظــام التشــغيل الخــاص بالهاتــف الــذيك الوصــول إىل هــذه املستشــعرات ألغــراض
مختلفــة ،وذلــك عــر موافقــات االســتخدام والتــي تتيــح للمســتخدم خدمــات عديــدة ولكنهــا تتيــح
إمكانــات ال نهائيــة للمراقبــة وجمــع املعلومــات ليــس فقــط عــن عــادات االســتخدام الرقمــي ،ولكــن
معلومــات عــن الهاتــف نفســه كتحديــد موقعــه ،وهــل هــو يف حالــة ســكون أم حركــة وهكــذا.
 -2وســائل التواصــل االجتامعــي :تابــع العــامل مشــاهد اســتجواب “مــارك زوكريبريج” أمــام الكونجرس
األمريــي يف قضيــة اســتغالل معلومــات  87مليــون مســتخدم فيام عــرف بفضيحــة “كامربيــدج أناليتكا”،
وهــي القضيــة التــي متــت تســويتها بتغريــم فيــس بــوك خمســة مليــارات دوالر مــن جانــب املفوضيــة
الفيدراليــة للتجــارة بالواليــات املتحــدة ،يف غرامــة هــي األعــى مــن نوعهــا ،وســط انتقــادات لالكتفــاء
بالعقوبــة املاليــة مــن دون إجــراء إصالحــات هيكليــة للتعامــل مــع مــا تــم وصفــه باالنتهــاكات املتكــررة
للخصوصية.
وتــأيت القضيــة ضمــن سلســلة طويلــة مــن الفضائــح الرقميــة التــي تؤكــد حالــة االنكشــاف املعلومــايت
وتضــع الحــق يف الخصوصيــة عــى املحــك ،فاملعلومــات التــي يتيحهــا املســتخدمون عــن أنفســهم عــى
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منصــات التواصــل االجتامعــي وتطبيقاتهــا ال تقتــر فقــط عــى االســم والعمــل وعنــوان الربيــد
اإللكــروين ولكــن تتضمــن معلومــات مفصلــة عــن دوائــر األقــارب واألصدقــاء ومــدى التفاعــل والتوافــق
أو الخــاف مــع كل منهــم ،ومــن الــذي يتحــدث إليــه املســتخدم بشــكل مســتمر ومــن الــذي منعــه مــن
متابعتــه مجــددا ً ،ومــا هــو مطعمــه املفضــل ومــا عــدد مــرات تــردده الشــهري عليــه ،واألغــاين واألفــام
والكتــب التــي يفضلهــا ،وغريهــا مــن املعلومــات التــي متنــح صــورة تفصيليــة حــول الجوانــب املاديــة
واملعنويــة الخاصــة بحياتنــا ،والتــي ميكــن أن يولــد تحليلهــا مجتمعــة معلومــات أكــر عمقـاً وشــموالً عــن
مجموعــات األفــراد واملجتمعــات(.)27
وال تجمــع شــبكات التواصــل االجتامعــي بيانــات املســتخدمني فقــط ولكنهــا تســمح أيضــاً بنــر
معلومــات عــن أشــخاص آخريــن مبــا يف ذلــك أبناؤهــم الصغــار ،إذ تشــر اإلحصــاءات إىل وجــود أكــر
مــن ألــف صــورة لبعــض األطفــال حتــى قبــل أن ميتلكــوا حســابات ألنفســهم ،وهــو مــا أثــار تســاؤالت
بشــأن قدرتهــم املســتقبلية عــى التحكــم يف بيانــات شــخصية مل يكونــوا هــم نارشوهــا وال ميلكونهــا وال
يعرفــون كيفيــة اســتغاللها وال يتوقعــون حــدود تأثريهــا املســتقبيل عليهــم.
وال تكتفــي الــركات الكــرى باســتخدام البيانــات التــي يشــاركها مســتخدمو وســائل التواصــل للحصول
عــى اإلعالنــات وتحقيــق املزايــا املاليــة بشــكل
ال تكتفــي الــركات الكــرى باســتخدام البيانــات مبــارش فحســب ،وإمنــا تســتخدمها أيضاً يف تحســن
التــي يشــاركها مســتخدمو وســائل التواصل للحصول نظمهــا التحليليــة اآلليــة بهــدف جمــع املزيــد مــن
عــى عوائــد اإلعالنــات وتحقيــق املزايــا املاليــة البيانــات بكفــاءة ،فتحــدي الســنوات العــر الــذي
بشــكل مبــارش فحســب ،وإمنــا تســتخدمها أيضــاً أغــرق صفحــات التطبيقــات االجتامعيــة ألســابيع
يف تحســن نظمهــا التحليليــة اآلليــة بهــدف جمــع مطلــع عــام  2019وبلــغ حجــم املشــاركات فيــه 5.2
املزيــد مــن البيانــات بكفــاءة.
مليــون مشــاركة ،يعتقــد خــراء تقنيــون أنــه مــن
اخــراع فيــس بــوك لتدريــب خوارزميــات الــذكاء
االصطناعــي للتعــرف عــى الوجــوه عنــد التقــدم يف
الســن ،وعــى الرغــم مــن نفــي فيــس بــوك ذلــك فإنهــم اعتــروه “عاصفــة مثاليــة للتعلــم اآليل” ،وأن
هنــاك مخاطــر جــادة بشــأن اســتغالل فيــس بــوك كـاً هائـاً مــن البيانــات الشــخصية التــي يحملهــا 2.2
مليــار مســتخدم حــول العــامل ،والتــي قــد ال يكتفــي باالســتفادة منهــا لصالحــه فقــط بتحســن تجــارب
االســتخدام واإلعالنــات وإمنــا قــد متتــد ملشــاركة هــذه التكنولوجيــا مــع أطــراف أخــرى ،خاصــة أنــه ال
يوجــد قانــون مينــع الرشكــة مــن ذلــك(.)28
ويف الســياق ذاتــه ،ال تقتــر املعلومــات التــي تجمعهــا مواقــع التواصــل االجتامعــي عــى البيانــات
التــي يرفعهــا املســتخدمون عــر حســاباتهم فحســب ،وإمنــا تســتغل موافقاتهــم عــى أحــكام اســتخدام
تطبيقاتهــا لالســتحواذ عــى بياناتهــم املخزنــة عــى هواتفهــم وأجهزتهــم الذكيــة ،إذ كشــف تحقيــق ملوقــع
“آرس تكنيــكا” أن فيــس بــوك جمــع بيانــات ســجالت اتصــاالت مســتخدمي هواتــف أندرويــد ورســائلهم
لتخزينهــا ،وتضمنــت هــذه البيانــات أرقــام الهواتــف ومــدة املكاملــات ،وهــو مــا تــم بشــكل خفــي ولكنــه
رشعــي متامـاً ،حيــث حصــل املوقــع عــى تلــك البيانــات وفــق إذن غــر رصيــح يف تطبيقاتــه ،زعــم أنــه
بغــرض تحســن تجــارب املســتخدمني.
ويذكــر املوقــع أن ذلــك كان عــام  2015وأنــه عــى الرغــم مــن تعديــل أندرويــد إذن الدخــول لتلــك
البيانــات الحقــاً فــإن فيــس بــوك وتطبيقــات أخــرى اســتمرت يف الدخــول إىل ســجالت االتصــاالت
والرســائل مســتندة إىل أن هــذا اإلذن مذكــور يف اإلصــدار الســابق ،وبقيــت الثغــرة موجــودة حتــى أكتوبر
 2017حــن حدثــت جوجــل طريقــة تخزيــن هواتــف األندرويــد للبيانــات ،كــا أن جهــات االتصــال تبقــى
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مخزنــة يف أداة إدارة جهــات االتصــال لتطبيــق فيــس بــوك حتــى إن حــاول املســتخدمون إزالتهــا(.)29
 -3تطبيقــات الطــرف الثالــث :يف يوليــو  ،2019اجتاحــت شــبكات التواصــل االجتامعــي صــورا ً
معدلـ�ة للمسـ�تخدمني تظهرهـ�م يف أعـمار متقدمـ�ة فيـما يسـ�مى بـ“تحـ�دي الشـ�يخوخة”( (�Aging Chal
 ،)lengeوهــي الصــور التــي متــت صناعتهــا بواســطة تطبيــق “فيــس آب” ( )Faceappللمطــور الــرويس
يوروســاف جونشــاروف صاحــب رشكــة “وايرليــس الب” يف مدينــة ســان بطرســرج ،الــذي يعتمــد عــى
تقنيــات الــذكاء االصطناعــي يف متييــز الوجــوه وتعديلهــا آليــاً .وعــى الرغــم مــن بســاطة التحــدي
ومضمونــه واســتخدامه يف تســلية املســتخدمني وتبــادل الضحــكات بينهــم وبــن أقرانهــم ،فإنــه أثــار
مخــاوف عميقــة بشــأن تهديداتــه خصوصيــة املســتخدمني الذيــن يشــرط عليهــم منحــه صالحيــات
الولــوج لبياناتهــم الشــخصية كافــة ،مــا أدى الســتحواذه عــى صــور وبيانــات  150مليــون مســتخدم حــول
العــامل بعدمــا أصبــح ضمــن قامئــة التطبيقــات األكــر اســتخداماً عــى هواتــف اآلي فــون يف  121دولــة
كــا قــام بتحميلــه  100مليــون شــخص مــن متجــر جوجــل بــاي( ،)30وهــو االنكشــاف الــذي تســببت فيــه
“دعابــة” إلكرتونيــة.
وينتمــي التطبيــق ملــا يســمى “تطبيقــات الطــرف الثالــث” ( )Third-party appsوالتــي تشــمل
التطبيقــات التــي يتــم تطويرهــا بواســطة رشكات غــر الرشكــة املطــورة لنظــام التشــغيل أو التطبيــق
الرئيــي ،فالتطبيقــات التــي يقــوم املســتخدم بتحميلهــا مــن متجــر آبــل أو متجــر جوجــل ويســتخدمها
عــى هاتفــه الــذيك هــي تطبيقــات مطــورة مــن رشكات غــر رشكات نظــم تشــغيل الهاتــف ،وكذلــك
تطبيــق األلعــاب عــى فيــس بــوك يعــد طرفـاً ثالثـاً وعنــد اســتخدامه يطلــب املوافقــة عــى إتاحــة بيانــات
املســتخدم عــى فيــس بــوك أوالً.
ويف حالــة “فيــس آب” ،تســبق عمليــة اســتخدام التطبيــق موافقــة املســتخدمني عــى منــح التطبيــق
حــق الولــوج إىل بيانــات خاصــة باملســتخدم عــى الهاتــف املحمــول كجهــات االتصــال وتحديــد املوقــع
والصــور ،مــا قــد يعــرض املســتخدم لترسيــب بياناتــه الشــخصية ومعلوماتــه كأرقــام البطاقــات االئتامنيــة
وفتــح الكامــرا والصــور وحتــى إن مل يتــم رفعهــا مــن قبــل الشــخص ذاتــه عــى مواقــع التواصــل(.)31
وتنــص رشوط االســتخدام عــى “منــح التطبيــق ترخيص ـاً دامئ ـاً ال رجعــة فيــه الســتخدام أو إعــادة
إنتــاج أو تعديــل أو تكييــف أو نــر أو ترجمــة أو إنشــاء أعــال مشــتقة مــن محتــوى املســتخدم وكذلــك
أي اســم أو اســم مســتخدم يرتبــط بــه يف جميــع أنــواع الوســائط والقنــوات املعروفــة حاليـاً أو التــي قــد
يتــم تطويرهــا الحق ـاً ،مــن دون أن يرتتــب عــى ذلــك أي تعويــض” ،وعنــدم قيــام املســتخدم بنــر أو
مشــاركة املحتــوى عــى أو مــن خــال التطبيــق ،فــإن ذلــك يجعــل أي معلومــات مرتبطــة بــه ،مثــل اســم
املســتخدم واملوقــع وصــورة امللــف الشــخيص مرئيــة للجمهــور”( ،)32وهــو مــا يعنــي تنــازل رصيــح ليــس
فقــط عــن حقــوق امللكيــة ولكــن عــن خصوصيــة املحتــوى الشــخيص وكل مــا يرتبــط بــه مــن معلومــات.
ومـ�ا حـ�دث مـ�ع تطبيـ�ق الوجـ�ه ،سـ�بق أن تكـ�رر مـ�ع تحديـ�ات للتسـ�لية مشـ�ابهة مثـ�ل تغيـير النـ�وع( (�Gen
 ،)der Swapكــا أنــه يشــابه مــا ســبق أن حــدث يف قضيــة “كامربيــدج أناليتــكا” الشــهرية التــي كبــدت
فيــس بــوك يف النهايــة  5مليــارات دوالر كعقوبــة ،إذ إن فيــس بــوك مل يســلم البيانــات مبــارشة للرشكــة،
ولكنهــا حصلــت عليهــا مــن خــال تطبيــق الطــرف الثالــث ،إذ تعــود القضيــة إىل قيــام الربوفيســور
“ألســكندر كوجــان” بتطويــر تطبيــق “هــذه هــي حياتــك الرقميــة” الــذي اســتخدمه نحــو  270ألــف
شــخص ويعمــد إىل تحليــل ســاتهم النفســية وجمــع بيانــات أصدقائهــم عــى فيــس بــوك فيــا قــدر
بخمســن مليــون شــخص .وتحــت ذريعــة البحــث العلمــي قــام “كوجــان” بتســليم البيانــات إىل رشكــة
“كامربيــدج أناليتيــكا” التــي قدمــت بيانــات معقــدة حــول أفــكار وتوجهــات الناخبــن األمريكيــن لحملــة
الرئيــس دونالــد ترامــب ،مــا أثــار سلســلة مــن االتهامــات لفيــس بــوك ومــن ورائــه “كامربيــدج أناليتــكا”
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بالتدخــل يف االنتخابــات واســتغالل بيانــات املســتخدمني واخــراق خصوصياتهــم(.)33
فاملوافقــة عــى منــح البيانــات الشــخصية نظــر املشــاركة يف لعبــة أو التســجيل مبوقــع أو اســتخدام
تطبيــق يثــر جــدالً بشــأن أحقيــة “الطــرف الثالــث” يف اســتغالل تلــك البيانــات ،خاصــة مــع تــرؤ رشكــة
فيــس بــوك مــن معرفتهــا مصــر البيانــات التــي جمعــت عــر خوادمهــا أو حتــى معرفتهــا بجمعهــا.
وإن كانــت تلــك القضيــة ذات أبعــاد سياســية فــإن األبعــاد التجاريــة واإلعالنيــة تظــل هي املســيطرة يف
هــذا املجــال ،إذ كشــفت نتائــج دراســة أجراهــا مجموعــة مــن العلــاء بجامعــة نــورث إيســرن األمريكيــة
عــى أكــر مــن  17ألــف تطبيــق متــداول عــى نظــام أندرويــد ،أن بعــض التطبيقــات كانــت قــادرة عــى
تســجيل لقطــات مــن شاشــات الهواتــف املحمولــة للمســتخدمني وإرســالها ألطــراف ثالثــة ،منهــا تطبيــق
لرشكــة توصيــل وجبــات رسيعــة كان يرســل تســجيالت مصــورة للشاشــة أثنــاء تفاعــل املســتخدم مــع
التطبيــق وإرســالها لرشكــة لتحليــل بيانــات الهواتــف املحمولــة ،وهــو مــا تضمــن البيانــات الشــخصية
وبيانــات االتصــال للمســتخدمني ،كــا اكتشــف الباحثــون أن أكــر مــن  9آالف تطبيــق كان لديهــا إذن
الوصــول إىل الكامــرا وامليكروفــون(.)34
 -4تقنيــات الــذكاء االصطناعــي :يعــد الــذكاء االصطناعــي أحــد املحــركات الرئيســية للتغيــر الرقمــي
التــي تؤثــر بقــوة عــى خصوصية املســتخدمني ،إذ أثــارت تلــك التقنيات مخــاوف جادة بشــأن الخصوصية
والشــفافية والســامة وكذلــك طبيعــة األشــغال والوظائــف .فعــى ســبيل املثــال ،تقنيــة التعرف عــى الوجوه
املســتندة إىل الــذكاء االصطناعــي ميكنهــا تطويــر
ترتــب عــى االتجــاه املتنامــي نحــو إنرتنــت خــرة مســتخدمي مواقــع التواصــل االجتامعــي
األشــياء عــرض تفاصيــل حياتنــا كافــة عــى وتوفــر ســات وخدمــات تجعــل تجربتهــم عــى
شــبكة واحــدة ضخمــة ،وهــو مــا ينــذر مبخاطــر تلــك املواقــع ،ولكــن هــذه التقنيــات ذاتهــا ميكنهــا
متعــددة يف حــال تعــرض تلــك النقــاط املرتابطة أن تكــون وســيلة للمراقبــة وتــآكل القــدرة عــى
لالنكشــاف ،مــا وضــع قضيــة الخصوصيــة يف حجــب الهويــة ،مــا يزيــد املخــاوف بشــأن شــفافية
دائــرة الضــوء وجعــل مــن تطويــر مامرســات عمليــات جمــع البيانــات وامتــاك القــدرات الالزمــة
األمــن الرقمــي وســامة البيانــات الشــخصية للمحاســبة وتقويــم املامرســات والجهــات التــي تقــوم
بذلــك الســيام يف رغبــة الحكومــات يف الولــوج لتلــك
رضورة حتميــة.
البيانــات مــن أجــل أغــراض أمنيــة ،مــا يعنــي رضورة
وضــع قواعــد أخالقيــة وقانونيــة إلرشــاد تصميــم
تقنيــات الــذكاء االصطناعــي وانتشــارها(.)35
وتواجــه تقنيــات الــذكاء االصطناعــي يف مجــال الخصوصيــة أربعــة تحديــات رئيســية ،أولهــا تصميــم
منــاذج عمــل تلــك الربمجيــات والتــي قــد تخضــع لتحيــزات وميــول صانعيهــا ،وثانيهــا غمــوض
الخوارزميــات وصعوبــة تحديــد تفاصيــل العمليــات املعقــدة التــي أســفرت عــن نتيجــة معينــة ،وثالثهــا
حاجــة تطويــر هــذه الربمجيــات إىل كميــة ضخمــة مــن البيانــات ،أمــا التحــدي الرابــع فهــو عــدم
وضــوح أغــراض توظيــف البيانــات الشــخصية وتحديدهــا عنــد توقيــت جمعهــا واســتخدامها يف تلــك
التقنيــات(.)36
وقــد أظهــرت بعــض الدراســات تأثــر تلــك األبعــاد مثــل الدراســة التــي أجراهــا مركــز الخصوصيــة
والتقنيــة يف جامعــة جورجتــاون يف عــام  2016لفحــص دقــة برمجيــات تحديــد الوجــوه التــي تســتخدمها
الرشطــة األمريكيــة وتســتخدم فيهــا صــور املواطنــن املســجلة يف تراخيــص القيــادة ،والتــي يتــم
اســتخدامها يف  16واليــة أمريكيــة ،حيــث وجــدت الدراســة أن تلــك األنظمــة ال تتمتــع بقــدر ٍ
كاف مــن
الدقــة ،فض ـاً عــن شــبهات التمييــز اإلثنــي والعرقــي إذ إنهــا تعمــل بدقــة أقــل بالنســبة لألمريكيــن
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األفارقــة ،مــا دفــع الفريــق البحثــي للتوصيــة بصيانــة تلــك النظــم لضــان دقتهــا وإخضــاع توظيفهــا
للمســاءلة(.)37
 -5إنرتنــت األشــياء :تشــر تقنيــات إنرتنــت األشــياء ( )Internt of Thingsإىل الربــط بــن األجهــزة
الذكيــة وتفاعلهــا مــع بعضهــا البعــض وكذلــك مــع املســتخدمني بجمــع مختلــف أنــواع البيانــات ،وهــي
التقنيــات التــي القــت انتشــارا ً كبــرا ً حتــى بــات مــن املتوقــع ارتفــاع عــدد األجهــزة التــي تعمــل بهــا مــن
 2مليــار عــام  2006إىل  200مليــار بحلــول العــام .)38(2020
ومــع االتجــاه املتنامــي نحــو إنرتنــت األشــياء باتــت كل تفاصيــل حياتنــا مرتابطــة عــى شــبكة واحــدة
ضخمــة ،وهــو مــا ينــذر مبخاطــر متعــددة يف حــال تعــرض تلــك النقــاط املرتابطة واملتشــابكة لالنكشــاف،
مــا وضــع قضيــة الخصوصيــة يف دائــرة الضــوء وجعــل مــن تطويــر مامرســات األمــن الرقمــي وســامة
البيانــات الشــخصية رضورة حتميــة.
فأجهــزة املســاعد الصــويت عــى ســبيل
املثــال والتــي بلــغ معــدل توزيعهــا  33مليــون
جهــاز حــول العــامل( )39أثــارت يف عــام 2018
جــدالً بشــأن تأثريهــا عــى الخصوصيــة
خاصــة عقــب واقعــة تســجيل جهــاز “أمازون
إيكــو” ملحادثــة بــن زوجــن وإرســالها
لصديقهــا بطريــق الخطــأ ،وهــو مــا فرستــه
الرشكــة بــأن جهــاز الســيدة ســمع كلم ًة تشــبه
“أليكســا” (اســم املســاعد الشــخيص يف
الجهــاز) فبــدأ يعمــل وفــر املحادثــة بينهــا
وزوجهــا عــى أنهــا أوامــر لتســجيل املحادثــة
وإرســالها ثــم اختــار املتلقــي( ،)40إال أن رد
الرشكــة مل يوقــف القلــق بشــأن تهديــد تلــك
التقنيــات اآلخــذة يف االنتشــار للخصوصيــة.
وتــرز أهميــة حاميــة الخصوصيــة يف
مثــل تلــك التقنيــات بالنظــر إىل امتداداهــا
لــأدوات الطبيــة والســيارات واألجهــزة
املنزليــة ولعــب األطفــال ،والقــدرات الفائقــة التــي متتلكهــا يف تســجيل ونقل ومعالجــة البيانات باســتخدام
منــاذج للتصميــم تجمــع بــن إنرتنــت األشــياء والحوســبة الســحابية وتقنيــات الــذكاء االصطناعــي ،مثــل
“مكنســة رومبــا” وهــي مكنســة روبوتيــة ذاتيــة القيــادة تنظِّــف املنــازل مــن الغبــار؛ والتــي أطلقــت
إصــدارا ً جديــدا ً يف ســبتمرب  2018ميتلــك القــدرة عــى تســجيل صــور للمنــزل وتخزيــن خريطــة لــه عــى
شــبكة اإلنرتنــت وتذكرهــا(.)41
وميتــد األمــر أيضــاً للتقنيــات القابلــة لالرتــداء ( )Wearablesوهــي األدوات التقنيــة التــي ميكــن
ارتدائهــا مثــل النظــارات واألســاور والســاعات الذكيــة ،والتــي القــت انتشــارا ً رسيعـاً ويبــدو أنهــا متثــل
تهديــدا ً للخصوصيــة إذ ال ميكــن أحيانـاً مالحظــة قدراتهــا عــى تســجيل ونقــل البيانــات .فنظــارة جوجــل
تحمــل كامــرا صغــرة قــادرة عــى التقــاط الصــور والفيديــو بشــكل يصعــب متييــزه واالنتبــاه إليــه،
األمــر الــذي دفــع جوجــل لطــرح نظارتهــا عــى املســتوى الصناعــي فحســب وعــدم إتاحتهــا للتــداول
التجــاري ،فيــا تبــدو “نظــارة ســبيكتاكليس” التــي طرحتهــا ســناب شــات أشــبه بنظــارة شــمس عاديــة
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ولكنهــا مــزودة بكامــرا مقاومــة للميــاه متكنــك مــن التقــاط الفيديــو والصــور بجــودة فائقــة وبثهــا عــر
اإلنرتنــت(.)42
وقــد أجــرت رشكــة تولونــا ألبحــاث التســويق اســتبياناً عــام  2014بشــأن نظــارات جوجــل الذكيــة عــى
 3000شــخص مــن أســراليا وســنغافورة وبريطانيــا والواليــات املتحــدة ،والــذي أظهــر وجــود مخــاوف
متباينــة بشــأن الخصوصيــة عنــد اســتخدام بلغــت  %61مــن املبحوثــن يف أســراليا و %70يف ســنغافورة
و %51يف بريطانيــا و %57يف الواليــات املتحــدة(.)43
وفيــا يتعلــق بتهديــدات الخصوصيــة إلنرتنــت األشــياء ،حــدد “وي زهــو” الباحــث بجامعــة الصــن،
مثــاين ســات رئيســية لتلــك التقنيــة تؤثــر عــى الخصوصيــة واألمــن(:)44
أ-التواقــف ( :)Interdependenceمــع تزايــد أعــداد األجهــزة املتصلــة باإلنرتنــت تزايــد االرتبــاط بهــا مــن
دون أي تدخــات برشيــة ،وهــو الرتابــط الــذي ال يعنــي “التواصــل” مبعنــاه التقليــدي ،وإمنا ميتــد ملفهوم
“التواقــف” أو أن ســلوكيات أجهــزة أو توافــر ظــروف محــددة تتحكــم يف اإلجــراءات أو الســلوكيات التــي
تتخذهــا أجهــزة أخــرى وفــق خدمــات مثــل “ ،)If This Then That(”IFTTTحيــث ينفــذ الجهــاز إجــراء
معينـاً حــال توافــر رشط محــدد “يعلمــه” مــن خــال ارتباطــه بجهــاز آخــر ،وهــي القاعــدة التــي تعمــل
وفقهــا العديــد مــن تطبيقــات إنرتنــت األشــياء ،وهــو
عــى الرغــم مــن مزايــا خدمــات الحوســبة مــا يعنــي أن اخــراق تلــك األجهــزة ،ســيؤدي إىل
الســحابية يف توفــر املــوارد املاليــة وإثــراء اخرتاقــات غــر مبــارشة لألجهــزة التابعــة ،األمــر
املحتــوى الرقمــي وتحســن تجــارب االســتخدام ،الــذي يخلــق تحديــات أمــام تأمــن ســيناريوهات
فإنهــا تثــر مخــاوف عديــدة بشــأن الخصوصيــة ،الرتابــط تلــك.
آ

حيــث يتــم تخزيــن البيانــات يف جهــاز
طــرف ب-التنــوع ( :)Diversityتنتــر يف الســوق التقنــي
مبــا
حاميتهــا،
ثالــث يتحمــل املســؤولية
عــنإمكانيــة تعــرض أنــواع مختلفــة مــن األجهــزة التــي أنتجــت وفــق
يحملــه ذلــك مــن مخاطــر ،مثــل
هاكــرز محرتفــن“ .ســيناريوهات” متنوعــة ،ومل يحــظ كل نــوع مــن
بياناتــه للرسقــة مــن قبــل
تلــك األنــواع بالفحــص األمنــي الــازم حتــى أن
دراســة كشــف عــن وجــود أعــداد كبــرة مــن األجهزة
الذكيــة تعــاين ثغــرات أمنيــة ،مــا يخلــق تحديــات بشــأن صياغــة نظــام أمنــي مالئــم لتلــك األجهــزة
املتنوعــة التــي تعمــل وفــق نظــم متباينــة.

ج-التقييــد :تواجــد قيــود تؤثــر عــى أداء األجهــزة التــي تعمــل بتقنيــات إنرتنــت األشــياء ألســباب لهــا
عالقــة بالتكلفــة والتصميــم وبيئــة العمــل ،إذ يســتلزم أن يكــون بعضهــا خفيــف الــوزن مــا يؤثــر عــى
ســعتها التخزينيــة وقدراتهــا اآلليــة ،وبعضهــا اآلخــر يواجــه صعوبــات الحصــول عــى مصــدر طاقــة أو
غريهــا مــن القيــود التــي تؤثــر عــى توفــر إجــراءات أو تطبيقــات التأمــن الالزمــة لهــا.
د-الوفــرة :يقصــد بهــا الحجــم الضخــم مــن البيانــات التــي تجمعهــا تلــك األجهــزة ،وهــو مــا يعرضهــا
ملخاطــر الترسيــب والقرصنــة واالخــراق ،الســيام يف ظــل افتقــاد كثــر منهــا ألنظمــة الحاميــة األمنيــة
الالزمــة.
هـ-عــدم املالحظــة :تعمــل بعــض هــذه األجهــزة مثــل األجهــزة الطبيــة القابلــة للزراعــة وأجهزة االستشــعار
العســكرية والزراعيــة لفــرات طويلــة مــن دون أي تدخــات ماديــة ،مــا يجعــل مــن الصعــب توصيلهــا
بواجهــة تحكــم خارجيــة متكننــا مــن مراقبــة حالتهــا وأدائهــا ،األمــر الــذي يــؤدي لتأخــر التدخــل األمنــي
حــال تعرضهــا لالخــراق.
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و-القــرب :مــع اســتخدام العــدادات الذكيــة والتقنيــات القابلــة لالرتــداء بــل واأللعــاب الذكيــة ،التــي
ميكنهــا التواصــل عــر اإلنرتنــت ،فإنهــا باتــت قريبــة للغايــة مــن أجســادنا وأنشــطتنا اليوميــة مــا يجعلهــا
قــادرة عــى جمــع بيانــات ضخمــة عنــا بــدءا ً مــن مــؤرشات أجهزتنــا الحيويــة إىل البيئــة املحيطــة
واألنشــطة التــي منارســها ،وهــو يثــر مخــاوف جــادة بشــأن الخصوصيــة ،يف ظــل احتفــاظ الــركات
املــزودة للخدمــة بالبيانــات بــل ومشــاركتها مــع أطــراف ثالثــة للحصــول عــى مكاســب اقتصاديــة ،فضـاً
عــن تهديــدات تعرضهــا للقرصنــة واالخــراق.
ز-التنقــل :فالتقنيــات القابلــة لالرتــداء والســيارات الذكيــة تتنقــل مــن مــكان آلخــر وتجمــع البيانــات
املختلفــة عــر التواصــل مــع شــبكات عديــدة ،وهــو مــا يعنــي زيــادة معــدل املخاطــر األمنيــة ،وكذلــك
مخاطــر اســتخدام تلــك األجهــزة املتنقلــة كوســيط لنــر الربمجيــات الخبيثــة عــى نطــاق جغــرايف أكــر.
ح-الوجــود يف كل مــكان ( :)Ubiquitousتشــر اإلحصــاءات إىل أن كل شــخص ســيمتلك مــن ســتة إىل
مثانيــة أجهــزة مــن أجهــزة إنرتنــت األشــياء بحلــول العــام  ،2020مــا يعنــي أنهــا تنتــر يف كل جانــب
مــن جوانــب الحيــاة لتصبــح جــزءا ً ال غنــى عنــه يف حيــاة النــاس اليوميــة ،ومــع ذلــك ،ال يــزال معظــم
النــاس يفتقــرون إىل الوعــي مبخاطــر اخــراق خصوصياتهــم مــن جانــب تلــك األجهــزة التــي تقــرب
مــن أنشــطة حياتهــم كافــة كــا أنهــا تــؤدي مهامهــا مــن دون أي تدخــل يــدوي أو حتى إرســال إشــعارات
مــا يعنــي عــدم شــعورهم بهــا أو إدراكهــم لتعرضهــا الخــراق إذا حــدث ذلــك ،كــا أن معظــم النــاس
يتجاهلــون عوامــل الســامة واملوثوقيــة عنــد رشاء تلــك األجهــزة ،األمــور التــي قــد تخلــق تهديــد كبــر
لهــم.
 -6الحوســبة الســحابية والحوســبة الكميــة :الحوســبة الســحابية هــي عبــارة عــن هيــكل شــبكات
يتــم مــن خاللــه تخزيــن البيانــات ،أو طاقــة املعالجــة ،أو الربامــج يف أجهــزة خــادم عــن بعــد ،عــى
خــاف أجهــزة الكمبيوتــر الشــخصية ،وتكــون متاحــة مــن خــال اإلنرتنــت ،وتوفــر خدمــات عديــدة مثــل
تأجــر املســاحات وحفــظ ومعالجــة امللفــات ،ولعــل مــن األمثلــة عــى ذلــك خدمــة التخزيــن الســحايب
لـــ “جوجــل درايــف” ( ،)Google driveوتأليــف املحتــوى بشــكل مشــرك بــن أكــر مــن طــرف مثــل
برنامــج “ويكيــس” ( ،)wikisوكذلــك الرتاســل وتخزيــن البيانــات ،مثــل خدمــات الربيــد اإللكــروين
التابعــة لــركات ،مثــل جوجــل ومايكروســوفت وغريهــا.
وعــى الرغــم مــن مزايــا تلــك الخدمــات يف توفــر املــوارد املاليــة وإثــراء املحتــوى الرقمــي وتحســن
تجــارب االســتخدام ،فإنهــا تثــر مخــاوف عديــدة بشــأن الخصوصيــة ،حيــث يتــم تخزيــن البيانــات
يف جهــاز طــرف ثالــث يتحمــل املســؤولية عــن حاميتهــا ،مبــا يحملــه ذلــك مــن مخاطــر ،مثــل إمكانيــة
تعــرض بياناتــه للرسقــة مــن قبــل هاكــرز محرتفــن.
ويضــاف إىل ذلــك أن القوانــن التــي تنظــم عمــل الحوســبة الســحابية غــر محــددة بوضــوح،
ولذلــك فليــس هنــاك مــا يضمــن خصوصيــة بيانــات املســتخدمني ،وهــو مــا أشــار إليــه مركــز معلومــات
الخصوصيــة اإللكرتونيــة ،حيــث أوضــح أن الحقــوق القانونيــة والســلطة التنظيميــة لحاميــة خصوصيــة
مســتخدمي الحوســبة الســحابية غــر واضحــة ،كــا أنهــا متنــح أجهــزة إنفــاذ القانــون ســلطات واســعة.
ومبراجعــة هــذه القوانــن ،يتضــح أن هــذه األحــكام ال تنــص عــى تقديــم أي تعويضــات للمســتخدمني
حــال حــدوث أي اخــراق أو عطــل بالرشكــة املــزودة للخدمــة ،كــا أن أحــكام اســتخدام تلــك الخدمــات
تنــص رصاحــة عــى أن الرشكــة ملزمــة بالكشــف عــن بيانــات املســتخدمني حــال تلقيهــا طلبـاً بذلــك مــن
ســلطات إنفــاذ القانــون ،كــا تذكــر أحيانـاً رشوط وأحــكام االســتخدام أن ملــزود الخدمــة القــدرة عــى
إنهــاء الحســابات وإزالــة أو تعديــل املحتــوى وفــق إرادتــه ،األمــر الــذي يعــرض املســتخدمني ملخاطــر

العدد  - 07سبتمبر 2019

19

فقــدان معلوماتهــم الشــخصية ،كــا أن إغــاق املســتخدم لحســابه ال يعنــي بالــرورة أن بياناتــه قــد
متــت إزالتهــا مــا قــد يــؤدي إىل اخــراق الخصوصيــة(.)45
ويتضــح مــا ســبق أن اســتخدام هــذه التقنيــات يعنــي عملي ـاً تنــازل املســتخدمني عــن تحكمهــم يف
البيانــات وهــي الســيادة التــي تنتقــل بشــكل كامــل للرشكــة املقدمــة للخدمــة ،والتــي تحــدد املنطقــة التــي
توجــد بهــا هــذه البيانــات وكيفيــة حفظهــا ،فضـاً عــن قــدرة تلــك الــركات عــى إخضــاع هــذه البيانــات
إىل خوارزميــات حاســوبية تكشــف عــن معلومــات شــخصية مل يرغــب املســتخدمون يف اإلفصــاح عنهــا،
أو مل يكونــوا عــى علــم بهــا ،كــا تــرك بياناتهــم الشــخصية متاحــة لالرتبــاط مــن خــال مــزود الربامــج
الحاســوبية بقواعــد بيانــات طــرف ثالــث(.)46
وتتزايــد تهديــدات الخصوصيــة بالنظــر إىل توســع الــركات التقنيــة يف الحوســبة الكميــة ،حيــث
أعلنــت رشكــة جوجــل يف  2017أنهــا ســتقوم بتوســيع
خلقــت التهديــدات الســيربانية املتصاعــدة حالــة خدمــة الحوســبة الســحابية التجاريــة لديهــا لتتضمــن
مــن الحــراك الــدويل للدفــاع عــن الخصوصيــة الحوســبة الكميــة ،وهــي الحوســبة التــي تعمــل وفــق
وكــر احتــكار عاملقــة التقنيــة
العامليــن نظــم معقــدة ومتعــددة قــادرة عــى إجــراء عــدة
ترتــب
والتــي
وتقويــض اســتغالل البيانــات،
وابتــكارات تقنيــة عمليــات يف وقــت واحــد وفقــاً ملبــادئ النظريــة
عليهــا تعديــات
ترشيعيــةميكــن النظــر إليهــا الكميــة ،مبــا ميكنهــا مــن حــل املســائل الرياضيــة
وجهــود توعويــة ،والتــي ال
يف إطــار التفكيــك واملنــع ،وإمنــا يف إطــار املعقــدة املســتخدمة يف عمليــات التشــفري ،وهــو
مــا يحمــل مخــاوف بشــأن معايــر األمــن الرقمــي
الرتشــيد والتنظيــم.
القامئــة.
ويختلــف الكمبيوتــر الكمــي عــن الكمبيوتــر العــادي ،حيــث إن األخــر يعتمــد عــى رقائــق الســيليكون
التــي تقــوم بتخزيــن البيانــات بعــد تحويلهــا إىل النظــام الرقمــي ،وفق ـاً للمنظومــة الثنائيــة “صفــر
أو واحــد” ،يف حــن يعتمــد الكمبيوتــر الكمــي عــى تفكيــك وإعــادة بنــاء الــذرة أو الجــزيء لتخزيــن
البيانــات ومعالجتهــا ،وهــو مــا يتيــح رسعــات غــر مســبوقة تتجــاوز بكثــر قــدرات الكمبيوتــر العــادي،
ويقــول الخــراء إنــه خــال فــرة تــراوح بــن  10و 15ســنة ميكــن إنتــاج أجهــزة كمبيوتــر كمــي قــادرة
عــى اخــراق مــا نعتــره اآلن “بيانــات مؤمنــة” ،مثــل البيانــات املرصفيــة وبيانــات الرعايــة الصحيــة لدى
القطــاع الخــاص ،وكذلــك املعلومــات شــديدة الحساســية الخاصــة بالحكومــات واملؤسســات العســكرية(.)47
 -7برمجيــات القرصنــة واالخــراق :عــى الرغــم مــن التباهــي الغــريب الدائــم بااللتــزام بقواعــد
حقــوق اإلنســان والدفــاع عنهــا ،فــإن قضايــا الخصوصيــة وحاميــة البيانــات يــكاد ينحــر االتهــام
األســايس فيهــا عــى تلــك الــدول التــي ابتكــرت برمجيــات االخــراق والتجســس وعملــت رشكاتهــا عــى
بيعهـ�ا إىل دول العـ�امل املختلفـ�ة ،وهـ�و مـ�ا يرصـ�ده مـ�ؤرش “صناعـ�ة املراقبـ�ة” حـ�ول العـ�امل( (�Surveil
 ،)lance Industry Indexوالــذي تصــدره منظمــة الخصوصيــة الدوليــة ،ويوفــر تحلي ـاً شــامالً لتلــك
الصناعــة عــر قاعــدة بيانــات تضــم نحــو  528رشكــة وترصــد أنــواع الربمجيــات الرقابيــة التــي تنتجهــا
والصفقــات التــي تنعقــد بشــأنها حــول العــامل( ،)48حيــث تصــدرت بريطانيــا قامئــة دول االتحــاد األورويب
يف انتشــار صناعــة تلــك الربمجيــات ثــم فرنســا وأملانيــا ،وهــي الربمجيــات التــي حددهــا املــؤرش يف 12
مجــاالً شــملت:
أ -التحليــل ( :)Analysisيقصــد بهــا اســتخدام البيانــات لتوصيــف العالقــات ومتييــز األمنــاط وتفســر
املعــاين ،مثــل برمجيــات خرائــط العالقــات (.)Relationship Mapping Software
ب -املراقبــة الصوتيــة ( :)Audio Surveillanceتختــص بنقــل التســجيالت الصوتيــة وتحليلهــا ،مثــل
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برمجيــات متييــز املتحدثــن ( ،)Speaker Idenitfication Softwareوالتــي تقــارن بــن التســجيالت
والصــوت املســتهدف وتحــدد الهويــة بنــاء عــى ذلــك.
ج -املراقبــة بالفيديــو ( :)Video Surveillanceتقــوم باســتخدام كامــرات الفيديــو يف الرقابــة مثــل
أنظمــة الرقابــة الثابتــة لألماكــن املفتوحــة.
د -مراقبــة الهواتــف ( :)Phone Monitoringيختــص الربنامــج بجمــع املعلومــات التــي يتــم تداولهــا هاتفياً،
ســواء للهواتــف الثابتــة ،أو املحمولــة والذكيــة مثــل برنامــج التنصــت “آي إم إس آي كاتــر” (IMSI
 )catcherللتنصــت عــى الهواتــف.
هـــ -مراقبــة املواقــع ( :)Location Monitoringيعنــى هــذا الربنامــج بتحديــد املواقــع عــر تتبــع الهواتــف،
أو األجهــزة ،مثــل أجهــزة تتبــع املواقــع (.)GPS Tracking Devices
و -مراقبــة اإلنرتنــت ( :)Internet Monitoringتتمثــل يف التقنيــات التــي تجمــع املعلومــات التــي يتــم
نقلهــا عــر شــبكة اإلنرتنــت ،مثــل نظــم القرصنــة عــى خطــوط األليــاف البرصيــة (Optical Fiber
.)Cable Taps
ز -مراكــز املراقبــة ( :)Monitoring Centerتقــوم بتجميــع أكــر مــن نظــام مراقبــة عــى منصــة واحــدة،
والتــي تقــدم يف شــكل نظــم مركزيــة تكامليــة تنتجهــا الــركات املتخصصــة يف إنتــاج برمجيــات املراقبــة.
ح -برمجيــات التســلل ( :)Intrusionتقــوم باخــراق األنظمــة عــن بعــد وتقــوم باالســتحواذ عــى البيانــات
أو التحكــم يف وظائفهــا مثــل برامــج التجســس (.)spyware
ط -املقاييــس البيوميرتيــة ( :)Biometricsتركــز عــى متييــز األفــراد عــر ســاتهم الفســيولوجية ،أو
الســلوكية املميــزة ،مثــل برمجيــات التعــرف عــى الوجــوه (.)Facial Recognition Software
ي -املراقبــة املضــادة ( :)Counter-Surveillanceتكشــف عمليــات املراقبــة وتحاربهــا مثــل أدوات تحديــد
االخرتاقــات الربمجيــة (.)Bug Detection Tools
ك -معــدات املراقبــة ( :)Surveillance Equipmentتتمثــل يف األدوات املســاعدة إلدارة عمليــة املراقبــة
وتنفيذهــا ،مثــل املركبــات املهيئــة لرتكيــب معــدات املراقبــة.
ل -التحليــات الجنائيــة ( :)Forensicsتعــد مبنزلــة برمجيــات تحليليــة تتــم إضافتهــا لألجهــزة بحيــث
تقــوم بســحب البيانــات وإعــداد تقاريــر مصــورة عنهــا.
ويف هــذا الســياق ،حــذرت منظمــة الخصوصيــة الدوليــة مــن تــورط الــركات املقدمــة لخدمــات
اإلنرتنــت واالتصــاالت يف صناعــة املراقبــة والتجســس ،كــا لفتــت إىل أن التجــارة يف هــذه الربمجيــات
يفتقــد الشــفافية ،ويتــم التســويق لهــا يف معــارض األســلحة ،كــا ترفــض الــركات اإلفصــاح عــن
معلومــات عــن عمالئهــا ،ولذلــك طالبــت منظمــة الخصوصيــة بــاإلرشاف الــدويل عــى صناعــة مثــل تلــك
التطبيقــات وكذلــك عمليــة تداولهــا عاملي ـاً(.)49
وال تقتــر مخاطــر تلــك الربمجيــات املخرتقــة للخصوصيــة عــى الحقــوق الفرديــة والبيانــات
الشــخصية ،وإمنــا متــدد إىل مخاطــر اخــراق قواعــد بيانــات املؤسســات ،خاصــة مــع تعاظــم االتجــاه
لبنــاء الحكومــات الرقميــة ،وتقديــم الخدمــات اإللكرتونيــة الســحابية ،وغريهــا مــن مخــازن املعلومــات
الضخمــة ،األمــر الــذي يثــر املخــاوف بشــأن املخاطــر الجســيمة التــي قــد تتعــرض لهــا هــذه البيانــات،
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والتــي باتــت تعتمــد عــى اإلنرتنــت يف عمليــات مثــل الحفــظ والتبــادل والتخزيــن عــر الشــبكات،
وباتــت مطمعـاً لهجــات القرصنــة واالخــراق التــي تــأيت مدفوعــة بأهــداف اقتصاديــة بغــرض االتجــار،
أو االبتــزاز كربمجيــات الفديــة ،أو أهــداف أمنيــة كاإلرهــاب ،حتــى أن دراســات حــذرت مــن هجــات
تســتهدف االســتحواذ عــى معلومــات حساســة أو رسيــة ،مثــل الولــوج لقواعــد بيانــات مستشــفى والتالعب
ببيانــات فصائــل دم املــرىض مــا يــودي بحيــاة املئــات(.)50
ويشــر التقريــر العاملــي لعمليــات اخــراق البيانــات للعــام  2018أن تلــك التكلفــة ارتفعــت بنســبة %6.4
مــن  3.62مليــون دوالر عــام  2017إىل  3.86مليــون عــام  ،2018واســتحوذت الواليــات املتحــدة عــى
االخرتاقــات األعــى تكلفــة بإجــايل خســائر  7.91مليــون دوالر ،فيــا حــل الــرق األوســط يف املركــز
الثــاين بتكلفــة  5.31مليــون دوالر ،وقــد شــملت عمليــات االخــراق  477رشكــة مــن القطاعــات كافــة،
إال أن املجــاالت املاليــة والخدمــات والتصنيــع والتكنولوجيــا كانــت األعــى مــن حيــث عــدد االخرتاقــات،
فيــا جــاء قطــاع الصحــة األكــر مــن حيــث تكلفــة هــذه االخرتاقــات ،حيــث بلــغ متوســط تكلفتهــا 408
دوالرات لــكل نســمة .وتســببت الهجــات الخبيثــة واإلجراميــة يف  %48مــن هــذه الهجــات مقابــل %27
بســبب األخطــاء البرشيــة ،و %25بســبب خلــل تقنــي(.)51
والخطــر أيض ـاً أن تلــك الربمجيــات باتــت متاحــة للتــداول التجــاري ،كــا أن بعضهــا متــاح بشــكل
مجــاين عــى شــبكة اإلنرتنــت ،مــا يعنــي عــدم اقتصــار انتهــاكات الخصوصيــة عــى فاعلــن أمنيــن.
ففــي الســابق ،كانــت مؤسســات االســتخبارات واألمــن والدفــاع هــي املتهــم الرئيــي يف قضايــا انتهــاك
الخصوصيــة ،عــى غــرار مــا كشــفته وثائــق إدوارد
عــى الرغــم مــن اإلقــرار الــدويل
بأهميــة ســنودن لتفاصيــل برنامــج “بريــزم”(،)PRISM
ـوض
ـ
الغم
“الخصوصيــة” ،فــإن مفهومهــا يشــوبه
الترشيعــات والــذي اســتخدمته وكالــة األمــن القومــي األمريكيــة
وعــدم التحديــد ،واتجهــت أغلــب
محــدد للحــق يف ( )NSAللتجســس الرقمــي عــى االتصــاالت
إىل عــدم إيــراد تعريــف
اعتربتهــا بعــض التعريفــات واملعلومــات املخزنــة ،أمــا اآلن ،فقــد بــات هنــاك
الخصوصيــة ،فيــا
اإلجرائيــة أنهــا الحــق يف التحكــم يف الوصــول فاعلــون آخــرون ،ســواء كانــت تنظيــات مثــل
إىل املعلومــات الشــخصية ،أو أنهــا الحــق يف الحــركات اإلرهابيــة ،أو أفــراد عاديــن كقراصنــة
التحكــم بتدفــق مناســب للمعلومــات الشــخصية .البيانــات ومقتنــي الفديــة وغريهــم ،مثــل هجــات
برمجيــة الفديــة الخبيثــة “واناكــراي” (،)wannacry
التــي رضبــت عــرات آالف أجهــزة الكمبيوتــر يف
أكــر مــن  100دولــة حــول العــامل عــام  ،2017ونفذتهــا حركــة قرصنــة دوليــة تســمي نفســها “وســطاء
الظــل” ،حيــث كانــت تطلــب  300دوالر باســتخدام العملــة اإللكرتونيــة بيــت كويــن ،نظــر اإلفــراج عــن
بيانــات الحاســوب ،التــي تهــدد مبســحها كلي ـاً حــال عــدم الدفــع.
ا

ومــن أســاليب االخــراق أيضـاً ذات االســتخدام املــزدوج برامــج مراقبــة الحــزم ( ،)DPIوالتــي تقــوم
باخــراق حــزم البيانــات املنتقلــة عــر شــبكة اإلنرتنــت وتحليلهــا والتفاعــل معهــا ،وهــو مــا قــد يســتخدم
يف أغــراض الدعايــة ،مثــل رشكــة نيبــوآد ( )NebuAdلإلعالنــات يف الواليــات املتحــدة التــي اســتخدمت
تلــك الربمجيــات يف جمــع بيانــات مســتخدمي اإلنرتنــت مــن خــال الــركات املــزودة للخدمــة( ،)52أو
يف أغــراض أمنيــة وسياســية ،إذ أفــادت بعــض التقاريــر باســتخدام النظــام اإليــراين لتلــك الربمجيــات
لتتبــع ومراقبــة املواطنــن إبــان االحتجاجــات التــي شــهدتها إيــران يف عــام .)53(2009
وإىل جانــب برمجيــات التجســس ،ميكــن أيضـاً أن تتعــرض الوســائط الرقميــة لالخــراق مــن قبــل مــا
يســمى برمجيــات الدعايــة ( ،)Adwareوالتــي تنــدرج ضمــن فئــة الربمجيــات املعتديــة عــى الخصوصيــة
واملتجاهلــة ملوافقــة املســتخدم ،حيــث يتــم تخزينهــا عــى أجهــزة الكمبيوتــر مــن دون قصــد ،ويصعــب
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عــى املســتخدمني إدراكهــا ،ألنهــا عــادة مــا تظهــر يف شــكل برنامــج مكافحــة الفريوســات ،أو أداة
بحــث ،أو تقنيــة “مفيــدة” يرغــب املســتخدم يف اســتخدامها ،والتــي تكــون يف العــادة مجانيــة ،وتســتخدم
إلظهــار إعالنــات غــر مرغــوب فيهــا للمســتخدم وتتبــع ســلوكه عــى جهــاز الكمبيوتــر.
 -8الــركات املــزودة لخدمــة اإلنرتنــت :يقــوم مــزودو خدمــة اإلنرتنــت بتســجيل املعلومــات األساســية
املرتبطــة بالحســاب الشــخيص مثــل :عنــوان الربوتوكــول ( )IP Adressالخــاص باإلنرتنــت ،وكذلــك
التاريــخ والوقــت عنــد تســجيل الدخــول ،أو الخــروج مــن الحســاب ،وعنــوان جهــاز التوجيــه (،)MAC
وكميــة البيانــات ،التــي قــام بتنزيلهــا ،أو تحميلهــا ،فضـاً عــن االحتفــاظ مبعلومات حــول عــدد الزيارات،
مثــل عناويــن ( )URLالتــي زارهــا أو األماكــن التــي تصفحهــا.
كــا أن الــركات التــي تقــدم الخدمــات للهواتــف املحمولــة ال ميكنهــا فقــط تســجيل املكاملــات
والرســائل ،ولكــن ميكنهــا تحديــد املواقــع أيضـاً عــن طريــق تحديــد موقــع نقــاط التقــاط اإلشــارة ،كــا
تـ�م الكشـ�ف عـ�ن اسـ�تخدام إحـ�دى تلـ�ك الـشركات بالواليـ�ات املتحـ�دة مـ�ا يسـ�مى بالكوكيـ�ز الفائقـ�ة( (�Su
 ،)per cookiesوالتــي ال تقــوم فقــط بتســجيل بيانــات التصفــح عــى غــرار الكوكيــز املعروفــة ،ولكنهــا
غــر قابلــة للمســح مــن خــال اختيــار مســح الكوكيــز باملتصفــح ،حيــث تقــوم الرشكــة املوفــرة للخدمــة
بدمجهــا يف رأس بروتوكــول نقــل النــص الفائــق ( ،)httpأي أنهــا ليســت موجــودة يف املتصفــح نفســه(.)54
ثالثًا :آليات مواجهة تهديدات الخصوصية:
عــى الرغــم مــن التقــدم النســبي للحديــث عــن تأثــر التكنولوجيــا عــى الخصوصيــة ،فــإن العامــن
املاضيــن قــد شــهدا انتهــاكات متكــررة حملــت دالالت خاصــة يف هــذا الشــأن ،إذ إنهــا كشــفت عــن
أبعــاد جديــدة ألرضار جمــع البيانــات الشــخصية للمســتخدمني تتجــاوز تقديــم إعالنــات موجهــة ،وفــق
معلومــات الحســاب الشــخيص ،إىل التهديــد املجتمعــي والســيايس واألمنــي.
وتطــول هــذه التهديــدات املصالــح العامــة والخاصــة ،وخلقــت حالــة مــن الحــراك الــدويل للدفــاع عــن
الخصوصيــة وكــر احتــكار عاملقــة التقنيــة العامليــن وتقويــض اســتغالل البيانــات ،والتــي ترتــب عليهــا
تعديــات ترشيعيــة وابتــكارات تقنيــة وجهــود توعويــة ،والتــي ال ميكــن النظــر إليهــا يف إطــار التفكيــك
واملنــع ،وإمنــا يف إطــار الرتشــيد والتنظيــم ،إذ إن املشــهد العــام يؤكــد أن التكنولوجيــات التــي تقــوم
بتخزيــن وتحليــل البيانــات الشــخصية يف ازدهــار ال ميكــن إيقافــه ،بــل إن الحديــث عــن حظــر املحتــوى
املدفــوع مــن املســتخدمني ،أو حظــر الــركات القامئــة عــى االســتثامر يف املعلومــات الشــخصية هــو
محــض خيــال ،ولكــن اســتقراء املشــهد الــدويل يكشــف عــن مجموعــة مــن الخطــوط العامــة التــي قــد
ترســم مالمــح قضيــة الخصوصيــة يف الســنوات املقبلــة .ويشــهد العــامل اتجاهـاً متناميـاً ملقاومــة انتهاكات
الخصوصيــة وترشــيد سياســات الــركات التكنولوجيــة العمالقــة ،ومــن املتوقــع أن يتزايــد هــذا التوجــه
مســتقبالً ،وتتخــذ هــذه املقاومــة صــورا ً عديــدة منهــا:
-1املقاومــة التقنيــة :عــى غــرار التطــور الــذي شــهدته تقنيــات اســتغالل البيانــات ،شــهد العــامل تطــورا ً
مــن نــوع آخــر يتمثــل يف ابتــكار تقنيــات حاميــة الخصوصيــة ،مثــل اســتخدام الشــبكات االفرتاضيــة
الخاصــة ( ،)VPNوهــي تقنيــة تقــوم بإنشــاء نفــق آمــن باســتخدام بروتوكــوالت غايــة يف القــوة تخفــي
بروتوكــول اإلنرتنــت ( )IPاألصــي بآخــر خــاص بهــا لتقــوم بتشــفري جميــع االتصــاالت ومتريرهــا بشــكل
خفــي ،وهــو مــا يســمح بتفــادي الرقابــة وتشــفري البيانــات وحاميــة وتأمــن االتصــاالت الالســلكية.
وينـ�درج يف اإلطـ�ار نفسـ�ه أيضـ�اً تطويـ�ر تطبيقـ�ات الهواتـ�ف الضامنـ�ة للخصوصيـ�ة ،مثـ�ل( (�Histo
 )ry Eraserو( ،)Privacy Cleanوبرامــج حجــب اإلعالنــات وأدوات رصــد أنشــطة اإلنرتنــت ،وكذلــك
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املتصفحــات اآلمنــة ،مثــل ( ،)Torواملجهلــة مثــل ( ،)DuckDuckGoو( ،)Fireballفضـاً عــن االهتــام
بتقنيــات التعميــة طرف ـاً لطــرف ( ،)E2Eحيــث تكــون الرســائل مشــيفرة عــى طــول املســار مــن جهــاز
املرســل إىل جهــاز املســتقبل.
وعــى الصعيــد نفســه ،تــم ابتــكار تقنيــات ملســاعدة املســتخدمني عــى التفاعــل مــع مفاهيــم
الخصوصيــة ،وتحديــد حجــم املخاطــر ،التــي قــد يتعرضــون إليهــا وتبســيط كل تلــك األمــور التــي تبــدو
معقــدة للكثرييــن ،ففــي ســبيل تبســيط سياســات الخصوصيــة ،ط ـ ّور باحثــون مــن املعهــد الفيــدرايل
للتقنيــة يف لــوزان ،بســويرسا ،وجامعــة ويسكونســن وجامعــة متشــيجان خدمــة “بوليســيز” ()Polisis
لتحليــل سياســات الخصوصيــة ،وهــو موقــع عــى شــبكة اإلنرتنــت بوســعه قــراءة النصــوص الطويلــة
لسياســات الخصوصيــة عــى اإلنرتنــت التــي تهــدر قراءتهــا وقــت املســتخدمني ،بهــدف تحليلهــا وفهمهــا،
ثــم تقديــم ملخــص ألهــم مــا ورد فيهــا ومخطــط بيــاين يوضــح الكيفيــة التــي تتعامــل بهــا هــذه الخدمــة
مــع بيانــات املســتخدمني ،كــا يقــدم خدمــة تفاعليــة تعمــل وفــق تقنيــات الــذكاء االصطناعــي لإلجابــة
عــن أســئلة املســتخدمني واستفســاراتهم التــي تتعلــق بــأي جانــب مــن جوانــب االتفاقيــات ذات الصلــة
بالخصوصيــة ،حيــث ميكنهــم التحــاور مــع املســتخدم والتفاعــل مــع األســئلة املختلفــة التــي تتــم اإلجابــة
عنهــا بشــكل أوتوماتيــي(.)55
كــا ابتكــرت رشكــة أوســانو األمريكيــة خدمــة مراقبــة الخصوصيــة ( ،)Privacy Monitorوالــذي
مينــح تقيي ـاً مختــرا ً ورسيع ـاً للمواقــع اإللكرتونيــة املختلفــة ،ومبجــرد كتابــة اســم املوقــع يف خانــة
البحــث يظهــر النتائــج املتعلقــة بتأثــر املوقــع عــى خصوصيــة املســتخدم(.)56
 -2املقاومــة الترشيعيــة :تراوحــت األطروحــات ،عــى مــدار العقــود الســابقة ،حــول “الخصوصيــة” بــن
املدخلــن األخالقــي القيمــي ،والقانــوين الحقوقــي ،نظــرا ً التصــال املفهــوم بالحقــوق اإلنســانية واجبــة
الضــان والكفالــة ،وهــو الضــان الــذي تــم إقــراره يف املواثيــق الحقوقيــة الدوليــة قبــل إقــراره يف أي
دســتور وطنــي ،ليصبــح الترشيــع الــدويل ســابقاً عــى املحــي يف هــذا الشــأن ،إذ جــاء ذكــر الخصوصيــة
يف الدســاتري القوميــة بشــكل جــزيئ ،مثــل اإلشــارة إىل حاميــة حرمــة املنــازل واملراســات والتفتيــش
الــذايت غــر املــرر ،مــن دون مصطلــح عــام لحاميــة “الخصوصيــة” كمفهــوم شــامل ،حتــى جــاء اإلعالن
العاملــي لحقــوق اإلنســان عــام  1948لينــص يف مادتــه رقــم  12عــى أنــه “ال يجــوز تعريــض أحــد
للتدخــل التعســفي يف خصوصيتــه ،وشــؤونه العائليــة املنزليــة أو مراســاته وال املســاس برشفه وســمعته ،كل
األشــخاص لديهــم حــق حاميــة القانــون لهــم ضــد تدخــات أو انتهــاكات كهــذه” وهــي الصياغــة التــي
شــهدت تعديــات متتاليــة خــال فــرة كتابــة اإلعــان بــن عامــي  1946و.)57(1948
وعــى الرغــم مــن هــذا اإلقــرار الــدويل ملعنــى “الخصوصيــة” ،فــإن مفهومهــا ظــل يشــوبه الغمــوض
وعــدم التحديــد ،واتجهــت أغلــب الترشيعــات إىل عــدم إيــراد تعريــف محــدد للحــق يف الخصوصيــة،
مكتفيــة بوضــع نصــوص تكفــل حاميــة الحــق وتعديــد صــور االعتــداء عليــه( ،)58فيــا اعتربتهــا بعــض
التعريفــات اإلجرائيــة أنهــا الحــق يف التحكــم يف الوصــول إىل املعلومــات الشــخصية ،أو أنهــا الحــق يف
التحكــم بتدفــق مناســب للمعلومــات الشــخصية( ،)59وهــي التعريفــات التــي ترتكــن يف مجملهــا إىل ثالثــة
مكونــات رئيســية تشــمل :كــون الخصوصيــة حقـاً فرديـاً وشــخصياً ،وأنهــا تتمحــور حــول “التحكــم” مبــا
يعنيــه مــن العلــم واملعرفــة مباهيــة البيانــات وطــرق جمعهــا وتخزينهــا واســتثامرها ،فضـاً عــن “اتخــاذ
القــرار” ،أي القــدرة عــى الســاح مــن عدمــه ،وأخــرا ً شــمولها للمكونــات املاديــة ،كاملــؤرشات الحيويــة
واملشــريات ،واألبعــاد غــر املاديــة ،كالتفضيــات وامليــول ،لــذوات األشــخاص وحيواتهــم.
وهــذا “التحكــم يف الوصــول” ،الــذي ترتكــز إليــه الخصوصيــة واجهتــه تهديــدات عديــدة عــر عقــود
كان يف القلــب منهــا أدوات التكنولوجيــا الحديثــة التــي منحــت امتــدادات إضافيــة للحــواس البرشيــة،
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وخلقــت مســاحات رماديــة غــر معهــودة بــن الخــاص والعــام ،وهــي التهديــدات التــي مل تعــد مرتبطــة
بانتشــار الحواســب واإلنرتنــت ،وإمنــا امتــدت إىل إعــادة تعريــف البيئــة الرقميــة بالكامــل عــر تقنيــات
ذكيــة ومتشــابكة.
ففــي ظــل التطــورات التقنيــة املتســارعة ،مل تعــد املاكينــة الترشيعيــة قــادرة عــى مواكبــة هــذا التطــور
وفهمــه ومالحقتــه بالتقنــن والتنظيــم ،وهــو مــا ال يقتــر عــى الــدول الناميــة فحســب ،وإمنــا يظهــر
أيضـاً يف الــدول املتقدمــة ،األمــر الــذي ظهــر بوضــوح يف مشــاهد جلســة اســتجواب مــارك زوكربــرج
يف الكونجــرس ،والتــي ظهــر فيهــا األعضــاء األكــر عمــرا ً غــر قادريــن عــى فهــم طريقــة عمــل فيــس
بــوك.
وعــى الرغــم مــن ذلــك فقــد شــهد العــامل خطــوات إيجابيــة باتجــاه وضــع ترشيعــات لحاميــة
الخصوصيــة يف ظــل الفضائــح املتتاليــة الســتغالل البيانــات الشــخصية وانتهــاكات الخصوصيــة ،التــي
ترتكبهــا املؤسســات التقنية العامليــة العمالقة،
ومــن أبــرز الخطــوات الترشيعيــة يف هــذا
الشــأن ،دخــول الالئحــة األوروبيــة لحاميــة
البيانــات العامــة حيــز التنفيــذ يف مايــو
 ،2018والتــي تضطلــع بحاميــة البيانــات
والخصوصيــة عــر تنســيق القوانــن ذات
الصلــة داخــل االتحــاد ،والتأكــد مــن ضــان
حقــوق الخصوصيــة األساســية لألوروبيــن
يف عــر “البيانــات الضخمــة” ،وتلــزم
الــركات باإلبــاغ عــن أي اخــراق للبيانات
خــال  72ســاعة ،باإلضافــة إىل الســاح
للمســتخدمني بتصديــر البيانــات وحذفهــا،
كــا يزيــد القانــون مســتوى الغرامــات التــي
تفــرض عــى الــركات لــدى انتهاكهــا قانون
حاميــة البيانــات لرتفعــه إىل مــا نســبته %4
مــن العائــدات العامليــة الســنوية للرشكــة ،أو
 20مليــون يــورو أيهــا أكــر.
ويف يوليــو  ،2018أقــرت واليــة كاليفورنيــا األمريكيــة قانونـاً لحاميــة الخصوصيــة يعــد األكــر رصامــة
مــن نوعــه ،ومــن املقــرر أن يدخــل حيــز التنفيــذ يف  1ينايــر  ،2020حيــث يعطــي املســتخدمني حــق
معرفــة مــن قــام بجمــع بياناتهــم ،ومــا تلــك البيانــات تحديــدا ً ،وحــق طلــب حــذف تلــك البيانــات فــورا ً،
كــا ســيلزم رشكات التقنيــة التــي يتخطــى إجــايل إيراداتهــا الســنوية  25مليــون دوالر اإلفصــاح عــن
ماهيــة البيانــات التــي تجمعهــا مــن ســكان كاليفورنيــا ،وســيلزمها أيضـاً اإلفصــاح عــن أي أطــراف ثالثــة
لديهــا وصــول إىل تلــك البيانــات .كــا ســيحق لســكان كاليفورنيــا االنســحاب متــى أرادوا مــن الخدمــات
التقنيــة ،التــي تحصــل عــى تلــك البيانــات مــن دون أي غرامــات ،أو حرمــان أو تقييــد لتلــك الخدمــات
مــن جانــب الــركات املقدمــة لهــا ،كــا لــن يحــق لألخــرة اســتخدام بيانــات املســتخدمني الذيــن مل
تتخــط أعامرهــم  16عام ـاً ،وقــد تواجــه عقوبــات بالتغريــم حــال عــدم بذلهــا جهــودا ً كافيــة لحاميــة
بيانــات مســتخدميها مــن الهجــات اإللكرتونيــة.
ويف الشــهر نفســه الــذي وقــع فيــه حاكــم كاليفورنيــا ذلــك القانــون أعلــن البيــت األبيــض أنــه يتطلــع
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ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﺟﺎﻫﺰﻳﺔ اﻟﺪول ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻼﺋﺤﺔ ا وروﺑﻴﺔ ﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ

روﺳﻴﺎ

 %69اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﺘﺤﺪة

%46

أﳌﺎﻧﻴﺎ
اﻟﻴﺎﺑﺎن

%45

اﻟﺼﲔ

ﺗﺮﻛﻴﺎ

%42

اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
اﻟﻬﻨﺪ

%65

%58

ﻛﻨﺪا
 %62ﻓﺮﻧﺴﺎ

%47

إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ

أﻣﺮﻳﻜﺎ
%72

%57

 %76أﺳﺒﺎﻧﻴﺎ

%55

 %73اﳌﻜﺴﻴﻚ

اﻟازﻳﻞ
أﺳاﻟﻴﺎ

%60

%53

%50

ا رﺟﻨﺘﲔ

%69

Source: Data Privacy Benchmark Study, Cisco, 2019, accessible at: https://bit.ly/2Mvse3D

للتعــاون مــع الكونجــرس لوضــع سياســات تحمــي خصوصيــة املســتهلك ،فيــا تقــدم الدميقراطيــون
مبرشوعــات قوانــن للمجلــس ،وهــو مــا مل تكــن رشكات التكنولوجيــا يف عــداء أو رصاع معه ،بــل بالعكس
قامــت رشكتــا جوجــل وآبــل بدعــوة املرشعــن إلقــرار قانــون فيــدرايل جديــد للخصوصيــة انطالقـاً مــن
أن انتعــاش اســتثامراتهام يقــرن بثقــة املســتهلك يف الخدمــات واملنتجــات التــي تقدمانهــا( ،)60وهــو مــا
عــادت الرشكتــان تؤكــد عليــه ،إىل جانــب أمــازون وتويــر ،يف جلســة اســتامع أمــام لجنــة التجــارة
التابعــة ملجلــس الشــيوخ ســبتمرب  .2018ويبــدو أن الغــرض منــه إتاحــة مســاحة للمشــاركة يف الترشيــع،
مبــا يقلــل مــن الضغوطــات املســتمرة يف هــذا الشــأن ،ويضمــن قوانــن أقــل رصامــة.
ومل يقتــر األمــر عــى ســن القوانــن املنظمــة فحســب ،وإمنــا شــهدت ســاحات القضــاء أحكام ـاً
منصفــة للخصوصيــة ،إذ ســبق أن أصــدرت محكمــة العــدل األوروبيــة حكـاً يف  2014يســمح للمواطنــن
مبطالبــة محــركات البحــث بإزالــة بياناتهــم ،التــي باتــت غــر مالمئــة ،أو غــر ذات صلــة مــع نتائــج
عمليــات البحــث ،فيــا يعــرف بـ“حــق النســيان” ،وذلــك بعــد شــكوى تقــدم بهــا مواطــن إســباين عــام
 2010بعدمــا ظهــر إخطــار عــرض منزلــه للمــزاد يف نتائــج البحــث عــى جوجــل ،وهــو مــا اعتــره
انتهــاكاً لخصوصيتــه ،وأن مشــكلة منزلــه قــد تــم حلهــا بالفعــل مــا يجعــل ظهــور هــذا األمــر يف نتائــج
البحــث غــر ذي صلــة(.)61
وال ميكننــا يف هــذا الشــأن تجاهــل الفجــوة الترشيعيــة بــن دول العامل فيــا يتعلق بحاميــة الخصوصية،
فهــذه الترشيعــات عــى الرغــم مــن أهميتهــا ،فإنهــا تتخــذ طابعـاً إقليميـاً ومحليـاً باألســاس ،أي أن مــا
تضعــه مــن ضامنــات يــري عــى مواطنيهــا فقــط ،فيــا االتفاقــات والعقــود الدوليــة مــا زالــت يف
دائــرة االلتــزام األخالقــي فحســب ،وبالنظــر إىل اقتصــار هــذه القيــود الرادعــة عــى قــاريت أوروبــا
وأمريــكا الشــالية يبــدو أن املســتقبل أكــر ضبابيــة ،بالنســبة للــدول التــي اســتوردت تقنيــات مــن دول
هاتــن القارتــن ،ومبــا يعــر عــن فجــوة واضحــة بــن الشــال والجنــوب يف الدفــاع عــن الخصوصيــة.
وتكشــف عــن فجــوة الخصوصيــة إحصــاءات مؤمتــر األمــم املتحــدة للتجــارة والتنميــة (أونكتــاد) ،التــي
توضــح اســتحواذ الــدول املتقدمــة عــى الثــار االقتصاديــة والحاميــة الترشيعيــة األكــر يف مجتمــع
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املعلومــات ،حيــث تشــر اإلحصــاءات إىل اســتحواذ أمريــكا الشــالية عــى  63مقــرا ً مــن مقــار الــركات
الرقميــة متعــددة الجنســية بــرأس مــال  2.8تريليــون دوالر ،تليهــا آســيا بحــوايل  42رشكــة برأســال
 670مليــار دوالر ،ثــم أوروبــا بواقــع  27رشكــة برأســال  161مليــار دوالر ،وأخــرا ً  3رشكات فقــط يف
أفريقيــا وأمريــكا الالتينيــة برأســال  61مليــار دوالر( .)62وعــى صعيــد الترشيــع تشــر املنظمــة الدوليــة
إىل أن  %97.6مــن الــدول املتقدمــة تبنــت قوانــن للخصوصيــة وحاميــة البيانــات مقابــل  %38.9يف
أفريقيــا ،و %37.5يف آســيا وأوقيانوســيا ،و %48.5يف دول أمريــكا الالتينيــة والكاريبــي(.)63
ويالحــظ أن الــركات الكــرى أيضـاً ليســت عــى اســتعداد لتعميــم سياســات موحــدة للخصوصيــة يف
العــامل كلــه ،وإمنــا باتــت تعمــل عــى تصميــم صياغــات خاصــة ،وفــق االعتبــارات القانونيــة لــكل منطقــة،
ففيــس بــوك ،عــى ســبيل املثــال ،أعلــن أن اإلجــراءات املرتتبــة عــى الالئحــة األوروبيــة لحاميــة البيانــات
ســتظل قــارصة عــى مســتخدميه يف القــارة العجــوز مــن دون تعميمهــا ملناطــق أخــرى ،وفــق مــا أعلــن
يف بيــان رســمي يف أبريــل  ،2018كــا قــررت الرشكــة نقــل بيانــات أكــر مــن  1.5مليــار مســتخدم خارج
أوروبــا ،يك تضمــن عــدم خضــوع بيانــات املســتخدمني يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة وكنــدا وأوروبــا
لقوانــن املرشعــن األوروبيــن.
 -3حوكمــة البيانــات :مــع صعــود البيانــات الضخمــة وتقنيــات الــذكاء االصطناعــي ،وغريهــا مــن
التقنيــات التــي تخلــق تهديــدات متزايــدة أمــام الخصوصيــة يف بيئــة معلومــات معقــدة ،يتجــه العــامل إىل
ترســيخ مفاهيــم حوكمــة البيانــات ( ،)Data Governanceوالتــي تعنــى بوضــع نظــام لعمليــات صناعــة
القــرار واملحاســبة للعمليــات القامئــة عــى املعلومــات ،والتــي يتــم تنفيذهــا وفــق منــوذج موحــد يحــدد
مــن يقــوم بصناعــة القــرار ،وبــأي معلومــات ،ومتــى يقــوم بذلــك وتحــت أي ظــروف والطرق املســتخدمة
يف ذلــك”( ،)64وذلــك بهــدف ترســيخ قيــم معياريــة قامئــة عــى الشــفافية يف إدارة البيانــات.
ومــن املتوقــع زيــادة االهتــام بحوكمــة البيانــات مــع توســع الحكومــات يف اســتخدام التقنيــات اآلليــة
يف جمــع وتحليــل البيانــات ،ومــا يرتبــه ذلــك مــن اتخــاذ العديــد مــن القــرارات ،التــي تتــم معالجتهــا
بواســطة الخوارزميــات ،مــا يجعــل هــذه العمليــات أكــر غموضـاً وأقــل عرضــة للمســاءلة ،ويتطلــب هــذا
التأكيــد عــى حــق الجمهــور يف معرفــة
ﻣﻌﺪﻻت ﺗﺒﻨﻲ ﻗﻮاﻧﲔ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﳋﺼﻮﺻﻴﺔ  أﻗﺎﻟﻴﻢ اﻟﻌﺎ ﻋﺎم 2017
تفاصيــل تلــك العمليــات ،التــي تؤثــر عــى
100
حياتهــم حتــى يتمكنــوا مــن تصحيــح
األخطــاء والطعــن يف القــرارات التــي
%97.6
تتخذهــا الخوارزميــات(.)65
80
وأصــدرت املؤسســة الدوليــة ملحــريف
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مــن منظــور الخصوصيــة ،مبــا يحمــي
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التــزام الــركات بالقوانــن والتنظيــات واملعايــر الضامنــة للخصوصيــة وضــان امتثالهــا لهــا(.)66
وعــى الصعيــد اإلقليمــي ،قدمــت اإلمــارات عــدة مبــادرات يف هــذا املجــال ،منهــا “ورشــة العمــل
العامليــة لحوكمــة الــذكاء االصطناعــي” ،التــي اســتضافتها دولــة االمــارات مطلــع فربايــر  2018ضمــن
فعاليــات “القمــة العامليــة للحكومــات” ،والتــي جمعــت أكــر مــن  50شــخصية مؤثــرة مــن املتخصصــن
والسياســيني وصانعــي القــرار لوضــع توصيــات وخريطــة طريــق تعتمدهــا جميــع الــدول لتعزيــز تطــور
التقنيــة بشــكل آمــن ورصــد آثارهــا ،وهــو مــا تبعــه تنظيــم قمــة عــامل الــذكاء االصطناعــي بــديب يف 30
أبريــل  2019والتــي تضمنــت ورشــة بعنــوان “حوكمــة البيانــات وأخالقياتهــا”.
 -4التضامــن الــدويل :يشــهد املجتمــع املــدين الــدويل حــراكاً واضحــاً ملقاومــة االنتهــاكات املتكــررة
لخصوصيــة البيانــات ،ومــا تحملــه مــن مــؤرشات مســتقبلية مقلقــة ،وهــو الحــراك الــذي انعكــس يف
تكويــن املنظــات والتحالفــات الدوليــة املدافعــة عــن الخصوصيــة الرقميــة ،مثــل املنظمــة الدوليــة
للخصوصيــة ،فضـاً عــن تخصيــص اليــوم العاملــي للخصوصيــة الــذي تــم إقــراره يف الواليــات املتحــدة
وكنــدا يف ينايــر  2008امتــدادا ً لالحتفــال بيــوم حاميــة البيانــات بأوروبــا الــذي تــم إطالقــه يف  28يناير
عــام  1981احتفــا ًء بإقــرار “املعاهــدة  ،”108والتــي تعــد أول معاهــدة دوليــة ملزمــة بشــأن الخصوصيــة
وحاميــة البيانــات.
ولعبــت املنظــات الدوليــة هــي األخــرى دورا ً يف هــذا الشــأن ،ســواء بإقــرار سياســات ومبــادئ ملزمــة
لنفســها بشــأن خصوصيــة البيانــات ،مثــل مبــادئ حاميــة الخصوصيــة التــي أعلنتهــا مجموعــة األمــم
املتحــدة للتنميــة ،وباتــت ملزمــة ملؤسســاتها كافــة ،أو بإطــاق الحمــات التوعويــة الدوليــة ،مثــل الحملــة
التــي أطلقتهــا يونيســيف مطلــع  ،2019والتــي عرفــت باســم حملــة “البقــاء آمن ـاً عــى اإلنرتنــت :دليــل
للشــباب واألهــايل حــول الحفــاظ عــى األمــان عــى اإلنرتنــت” والتــي ركــزت عــى مفاهيــم الخصوصيــة
وعــدم الحــق يف االطــاع ،أو االســتحواذ عــى بيانــات اآلخريــن ،إىل جانــب التنبيــه ملخاطــر املعلومــات
الشــخصية واملهمــة عــى الشــبكة(.)67
خاتمة الدراسة
يشــهد العــامل حالــة مــن التدافــع والــراع بــن رشكات التقنية ،التــي ترمي إىل االســتحواذ عــى البيانات
واالســتثامر فيهــا وتعظيــم املكاســب االقتصاديــة منهــا ،واملرشعــن والحقوقيــن الذيــن يحاولــون الضغــط
لتقليــل ذلــك االســتحواذ ،وتحجيــم الهيمنــة غــر املســبوقة لتلــك الــركات عــى بيانــات املســتخدمني،
وتتداخــل يف هــذا الــراع عوامــل سياســية واقتصاديــة ومجتمعيــة تزيــد مــن تعقيداتــه.
وعــى الرغــم مــن أن منــح األفــراد القــدرة عــى التحكــم يف بياناتهــم يبــدو مطلبـاً محوريـاً للمدافعــن
عــن الخصوصيــة ،فــإن هنــاك قضيــة أخــرى ،وهــو مــاذا ســيفعل هــؤالء األشــخاص بعــد حصولهــم عــى
التحكــم الكامــل يف خصوصيتهــم وبياناتهــم ،إذ ال يبــدو أن األفــراد ليــس لديهــم مانع يف تســليم بياناتهم
الشــخصية للحصــول عــى خدمــات أو حتــى أمــوال ،فقــد كشــف تقريــر حالــة الخصوصيــة للعــام ،2015
والــذي تضمــن اســتبياناً لنحــو ســبعة آالف مبحــوث مــن ســتة أســواق أوروبيــة ،تشــمل بريطانيــا وفرنســا
وأملانيــا والدمنــارك وأســبانيا وهولنــدا وإيطاليــا ،أن  %81مــن املبحوثــن يعتقــدون أن بياناتهــم ذات
قيمــة اقتصاديــة ،وعنــد ســؤالهم عــن تقديرهــم للقيمــة االقتصاديــة للبصمــة الرقميــة قدرهــا %24
بعــرة آالف جنيــه اســرليني ،أو مــا يزيــد ،وأظهــر االســتبيان أن املســتخدمني لديهــم اســتعداد للتنــازل
عــن بياناتهــم نظــر الحصــول عــى مكاســب ،إذ قــال  %30إنهــم مســتعدون لإلفصــاح عــن بريدهــم
اإللكــروين نظــر الحصــول عــى جائــزة أو الدخــول يف ســحب ،و %17نظــر اســتخدام تطبيقــات،
و %30نظــر الحصــول عــى املــال(.)68
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ولعــل ذلــك قــد يطــرح منــاذج اقتصاديــة جديــدة تقــوم عــى مشــاركة املكاســب مــع املســتخدمني ،ويثري
ذلــك بــدوره الســؤال حــول تأثــر ذلــك عــى الــركات التقنيــة القامئــة ،ومــدى قبــول األنظمــة السياســية
واألمنيــة لهــذا البيــع وحــدوده وضوابطــه ،يف ظــل تجــاوز تداعيــات اســتغالل البيانــات حــدود التأثــر
الشــخيص والفــردي.
ويبــدو أيضــاً أن االنتهــاكات األبــرز للخصوصيــة يف الســنوات األخــرة مل تقتــر عــى عاملقــة
التكنولوجيــا املعروفــن ،وإمنــا يطفــو إىل الســطح بــن آن وآخــر أســاء رشكات غــر معروفــة ،وتنتمــي
لبلــدان ذات مظــات ترشيعيــة أقــل رصامــة تقــوم باســتغالل صالحيــات الوصــول التــي مينحهــا لهــا
املســتخدمون ،وذلــك لالســتحواذ عــى كميــات ضخمــة مــن املعلومــات ،وهــو مــا يعنــي أن التهديــدات
األكــر قــد ال تــأيت مــن الــركات املســلط عليهــا الضــوء ،وإمنــا مــن رشكات أصغــر قــد متثــل ســوقاً
ســوداء للبيانــات الضخمــة يف املســتقبل تعمــل يف بلــدان أكــر تســاهالً مــع قضايــا الخصوصيــة.
ويســاهم يف رواج هــذه الســوق الســوداء االعتبــارات السياســية ،وبــروز الفاعلــن السياســيني ،بــل
واألمنيــن الراغبــن يف التعــاون مــع وســطاء تقنيــن لالســتحواذ عــى البيانــات وتحليلهــا واســتغاللها،
وهــو مــا قــد يــؤرش إىل تصاعــد املخاطــر األمنيــة الرقميــة ،ومــا تســتدعيه مــن تعديــات عــى أجنــدة
العمــل السياســية واألمنيــة عــى املســتويني الداخــي والخارجــي يف كل البلــدان.
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