البيانات الضخمة  ...الوحش آكل الخصوصية
أحمد عبدالحميد حسين

يُطلق ُعلى ُالمعلومات ُالناتجة ُعن ُاالستخدام ُالواسع ُللتطبيقات ُوالمواقع ُالمختلفة ُعلى ُشبكة ُاإلنترنتُ
مثلُ :جوجول ُوفيسبوك ُوتويترُ ،والبيانات ُالقادمة ُمن ُعمليات ُالشراء ُعلى ُالمتاجر ُاإلليكترونيةُ،
والتفاعالت ُمع ُمحتويات ُمشاهدات ُالفيديو ُعلىُاليوتيوبُ ،ورسائل ُالواتس ُوغيرها ُمصطلح ُ"البيانات
الضخمة"ُ ،وهيُالبياناتُالتيُالُتستطيع ُاألجهزُة ُالتقليدية ُالتعامل ُمعهاُ ،وتصنيفها ُوتحليلهاُ ،بلُتحتاجُ
إلدارتهاُأجهزُةُأكثرُتعقيدًاُ .
الً ُبسيطًا ُعن ُحج ُم ُ"البيانات ُالضخمة" ُالتي ُيت ُم ُإدارتها ُوتحليلها ُوالوصول ُلنتائج ُيتمُ
لنضرب ُمثا ُ
1
ً
االستفادةُبهاُالحُقا ُفيُمجاالتُمختلفةُ ،عندُاستعراض ُقاعدةُبيانات ُمتجر ُُ Walmartالشهير ُ ،نجدُ
أنهاُتُعالجُنحوُمليونُعمليةُتجاريةُكلُساعةُ،وتحويُقواعدُبياناتُهذهُالشركةُُ2.5بيتابايتُ،وهوُماُ
يساوي ُُ 167ضعف ُجميع ُالبيانات ُالموجودُةُفي ُكل ُكتب ُمكتبة ُالكونجرسُ ُ2.فما ُالبال ُبقواعد ُالبياناتُ
الموجودُة ُلدى ُمؤسسات ُأكبر ُبكثيرُجدا ُمثلُ :أمازون ُوجوجول ُوفيسبوكُ ُ ،التيُتهمين ُكلُواحدةُفيهاُ
علىُقاعدةُمهولةُتحويُخرائطُغيرُمتناهيةُمنُبياناتُالمستخدمينُ .
علميان ُيستخدمانُ
زادت ُفي ُاآلونة ُاألخيرُة ُاالهتما ُم ُبالبياناتُالضخمةُوعلمُالبيانات ُوهما ُتخصصان ُ ُ
قواعد ُالرياضيات ُواإلحصاء ُوالبرمجةُ ،ويتداخل ُكالهما ُمع ُتخصص ُهام ُللغاية ُوهو ُ"الذكاءُ
االصطناعيُ.واألخيرُهوُعبارُةُعنُمنظومةُتحاكيُالذكاءُالبشريُ،وتستطيعُتفسيرُالبياناتُالخارجيةُ
بشكل ُفائقُعبر ُالتعل ُمُمن ُهذه ُالبيانات ُوتحليلهاُ ،وتستخد ُمُتلك ُالمعرفة ُلتحقيق ُأهداف ُومها ُمُمحددُةُمنُ
خاللُتكيفُمرنُومتطورُطوالُالوقتُ 3.
هناكُأمثلةُالُحصرُلهاُعلىُاستخداماتُ"البياناتُالضخمة"ُالتيُتزداد ُأهميتها ُيوماُبعد ُيو ُم ُللدرجةُ
التيُأطلقُعليهاُ"نفط المستقبل"ُنتيجةُلمساهمتهاُفيُإعطاءُ"تحليالت تنبؤية"ُتساه ُم ُفيُتحسين ُبيئةُ
عملياتُمجاالتُمختلفةُمثلُ:الصحةُوالتعليمُوالدفاعُواالقتصادُ ُ.
على ُسبيل ُالمثالُ ،الشركات ُالكبرى ُفي ُقطاع ُالتسويق ُوالتجارة ُاإلليكترونيةُ -مثل ُشركة ُأمازونُ
و"علي ُبابا" ُالصينية ُ-استطاعت ُاستخدام ُالبيانات ُالضخمة ُفي ُالتنبؤ ُبحجم ُإنفاق ُالمستهلكينُ ،وتبنيُ
حمالتُإعالنيةُموجهةُعبرُاالعتمادُعلىُبيانات ُالعمالء ُتشملُالبياناتُالديمغرافيةُ،وسلوكهمُالبيعيُ،
وتفضيالتهمُمنُخاللُعملياتُشراءُسابقةُ،وهيُالتحليالتُوالتنبؤاتُالتيُساعدتُعلىُزيادةُأرباحُ
هذهُالشركاتُبشكلُكبيرُ .
ُ
ُ
تُ.
ثُاإليرادا ُ
 1شركةُبيعُبالتجزئةُأمريكيةُتعدُمنُكبرىُالشركاتُفيُالعالمُمنُحي ُ
ُ Data... data everywhere, The Economist, (February 27, 2020 ),retrieved July 5, 2020:
https://www.economist.com/special-report/2010/02/27/data-data-everywhere
3ُ Andreas Kaplan and Micheal Haenlein, Siri, Siri, in my hand: Who’s the fairest in the land? On the
interpretations, illustrations, and implications of artificial intelligence, retrieved July10, 2020:
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0007681318301393.
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البيانات في مواجهة كوفيد19-
علىُمستوىُالقطاعُالصحيُ،هناكُعشراتُالتقاريرُالتيُتحدثتُعنُكيفُساعدتُ"البياناتُالضخمة"ُ
في ُالتنبوء ُبمدى ُانتشار ُالفيروس ُسواء ُعلى ُالمستوى ُالسكانيُ ،أو ُالجغرافيُ .حيث ُتسمح ُالبياناتُ
الضخمة ُبإعطاء ُتقييمات ُديناميكية ُودقيقة ُللمخاطرُ ،للحد ُالذي ُيمكن ُمعه ُمعرف ُة ُما ُإذا ُكان ُالخطرُ
الفيروسيُمرتفعُفيُمكانُبعينهُ،واحتماليةُتحولهُلبؤرةُانتشارُمنُعدمهُ،وذلكُبتحليلُالبياناتُالخاص ُةُ
بسلوكُمرضىُومصابينُمحتملينُمتواجدينُفيُذاتُالمكانُ 4.
جا ُجي ًُدا ُفي ُاحتواء ُالفيروس ُمن ُخالل ُاستخدا ُم ُالبيانات ُالضخمة ُوالذكاءُ
كوريا ُالجنوبية ُكانت ُنموذ ًُ
الصناعيُ ،حيث ُاستطاعت ُفي ُخالل ُُ 20يو ُم ُفقط ُالقيامُبتسطيح ُالمنحنى ُالذي ُبدأ ُلديها ُبعد ُإصابة ُأولُ
سيدُة ُبعد ُرجوعها ُمن ُالصينُ ،من ُخالل ُاتباع ُمجموعة ُمن ُالتدابير ُاعتمدت ُعلى ُتتبع ُالحاالتُالمؤكدُ
إصابته ُم ُعبر ُوسائل ُمختلفة ُمن ُبينهاُ :بيانات ُأجهزُة ُالـ ُُ ،GPSومعامالت ُبطاقات ُاإلئتمانُ ،وبمجردُ
جمعُهذُهُالبياناتُيتمُمشاركةُصورُةُشاملةُلحركةُالمريضُالمؤكدُبشكلُعلنيُ،وتوفيرُمعلوماتُحولُ
التاريخ ُوالجدول ُالزمني ُلحركة ُالمريضُ ،واألماكن ُالتي ُقا ُم ُبزيارتها ُمثل ُالمطاع ُم ُوالفنادقُ ،ووسائلُ
النقل ُالتي ُاستخدمهاُ ،والمقعد ُالمحدد ُالذي ُاستخدمه ُفي ُقاعة ُالسينماُ ،بعدها ُت ُم ُإرسال ُرسائل ُمن ُخاللُ
تطبيق ُيت ُم ُتحميله ُعبر ُالهاتف ُلألشخاص ُالمعرضين ُلخطر ُأكبرُ ،والمناطق ُالمفترض ُالتوجه ُإليهاُ،
ومتابعتهُطبياُعبرُاإلنترنتُأوُالهاتفُ 5.
كما ُساعدت ُالبيانات ُالضخمة ُوالذكاء ُالصناعي ُأيضا ُالجهات ُالصحية ُفي ُكوريا ُالجنوبية ُفي ُتحديدُ
مناطق ُبعينها ُتحتاج ُإلجراء ُاختبارات ُالفيروسُ ،دونا ُعن ُمناطق ُأخرى ُأقل ُأولويّةُ ،ومن ُث ُم ُقامتُ
الحكومةُالكوريةُالجنوبية ُباستخدا ُم ُالحد ُاألدنى ُمن ُاالختبارات ُالفيروس ُالقليلة ُالتي ُتمتلكهاُ ،لذلك ُلمُ
6
تواجهُذاتُاألزمةُالتيُواجهتهاُدولُأخرىُبسببُنقصُاالختبارات.
ُ
ظهور مستر هايد على المسرح
لكن ُليس ُبالضرورُة ُأن ُيتم ُاستخدام ُالبيانات ُالضخمة ُفي ُتحسين ُحياُة ُالبشر ُبالضرورُةُ ،فالبياناتُ
الضخمة ُحقيقة ُلها ُوجهانُ ،وجه ُطيب ُ(أوُربماُيبدوُكذلك)ُ ،ووجه ُآخرُشديدُالشرُ،فهيُحينماُتساعدُ
الفرد ُلتقديم ُسلعة ُأرخص ُأو ُأكثرُجودةُ ،تسلبه ُفي ُالمقابل ُخصوصيتهُ ،وإنسانيته ُكذلك ُفي ُكثير ُمنُ
األحيانُ .
في ُكتاب ُ"األزمنة ما بعد العادية" ُيتحدث ُعال ُم ُالمستقبليات ُالبريطاني ُضياء ُالدين ُساردار ُعن ُأنُ
شرطةُلندنُبدأتُمؤخرًا ُتستخد ُمُ"التحليلُالتنبؤئ"ُالمعتمدُعلىُ"البيانات ُالضخمة"ُفيُنسقُيشبهُإلىُ
حدُكبيرُالتكتيكاتُاالستباقيةُفيُالفيل ُمُالشهيرُ"تقريرُاألقلية"ُ(ُ .)Minority Report
ُفي ُالفيلم ُيُوقُف ُقس ُم ُ"استباق ُالجرائ ُم"ُالمعتدين ُقبل ُقيامه ُم ُبفعل ُالجريمةُ،وهوُاألمرُذاتهُالذيُيحدثُ
تقريبًا ُفي ُلندن ُالعاصمةُ،حيث ُتقو ُم ُشرطتها ُبتوزيع ُالضباط ُعلى ُمناطق ُ"خرائط ُالجرائ ُم ُالمستقبلية"ُ،
والتي ُيت ُم ُإنتاجها ُيومُيًّا ُباستخدا ُم ُالخوارزميات ُالحاسوبية ُالتي ُتُدمج ُأنماط ُالجريمة ُالمحليةُ،
ُ ُ Julie Shah and Neel Shah, Fighting Coronavirus with Big Data, Harvard Business Review, (April 06, 2020),
retrieved July 11, 2020: https://hbr.org/2020/04/fighting-coronavirus-with-big-data
5ُ Filip Dzuroska, Coronavirus: A Big Data lesson from South Korea, (Apr 28, 2020), retrieved July 12, 2020:
https://towardsdatascience.com/coronavirus-a-big-data-lesson-from-south-korea-5bb703b8b0ae?gi=31f891c0e798.
ُ6المصدرُنفسهُُ .
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والرياضيات ُكي ُتحدد ُأين ُستقع ُالجرائ ُم ُالتاليةُ ،ولكل ُخريطة ُمنطقة ُتنبؤية" ُبمساحة ُيُقدُر ُقطرها ُبـُ
ُ300مترُ،وعادُةُماُتغطيُعد ًُداُمنُالشوارعُالمحددُةُ 7.
األمر ُنفسه ُتتبناه ُشركة ُبريد ُبول ُ(ُ )PredPolوهي ُشركة ُأمريكية ُتأسست ُفي ُكاليفورنيا ُفي ُالعامُ
ُ 2012على ُنفس ُفكرُة ُفيلم ُ(تقرير ُاألقلية) ُحيث ُاستطاعت ُباالعتماد ُعلى ُ"البيانات ُالضخمة" ُفيُ
تطويرُخوارزمياتُ"تنبؤية"ُتستطيعُبهاُتحليلُإحصائياتُللجرائمُالحاليةُوالمستقبليةُ،وهيُتعملُاليومُ
مع ُقس ُم ُشرطة ُلوس ُأنجلوس" ُلوضع ُمستهدف ُبمناطق ُبعينها ُيمكن ُإمدادها ُبعدد ُأكبر ُمن ُدورياتُ
الشرطةُ،ألنهاُوفقاُلتقاريرهمُالمستندةُعلىُتحليلُالبياناتُفمعدلُالجرائ ُمُالمحتملةُفيهاُأكبرُمنُمناطقُ
أخرىُ 8.
نفس ُاإلشكالية ُالتي ُيطرحها ُالفيلم ُيمكن ُأن ُنطرحها ُهناُ :هل ُاألولوية ُلتحسين ُحياة ُالبشرُ ،وتحقيقُ
العدالةُ ،وصناعة ُمجتمع ُيخلوا ُمن ُاألمراض ُوالجرائمُ ،حتى ُولو ُأتى ُذلك ُعلى ُحساب ُخصوصيتهمُ
الفردية؟ُومنُلهُحقُإدارةُهذهُالمنظومة؟ُوهلُهيُعادلةُبشكلُكافي ُ؟ ُ
ُ
كيف تُعرف أسرارك من قائمة فواتيرك
جريدةُ"النيويورك ُتايمز"ُاألمريكية ُنشرت ُمقاال ُعنوانهُ(كيفُتعرفُالشركاتُأسرارك)ُتحدثت ُفيهُ
عن ُوجه ُآخر ُقات ُم ُللـ ُُ Big Dataوضربتُأمثلةُعديدةُلألسرار ُالتيُقدُتتسربُمنكُبدونُأنُتعرفُ
للشركات ُالتي ُتتابع ُحركة ُاستهالككُ ،للدرجة ُالتي ُتجعل ُتجار ُسلع ُالتجزئة ُيستطيعون ُمن ُخاللُ
البياناتُالتيُيستخلصونهاُمنُخاللُحركةُالمستهلكينُفيُمتاجرهمُمعرفةُإذاُماُكانت ُالمرأُةُالمشتريةُ
الًُفيُطفلُفقطُمنُخاللُقائمةُاألطعمةُالتيُتشتريهاُ،ومنُخاللُميلهاُالنفسيُلشراءُمستحضراتُ
حام ُ
غير ُنفاذةُالرائحةُ ،يُقال ُأن ُالخوارزميات ُالتي ُيستخدمها ُتجار ُالتجزئة ُتجعله ُم ُحتى ُيعرفون ُبدقة ُمتىُ
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يحينُموعد ُةُوالدُالطفلُقبلُأنُتعرفُهيُأوُطبيبهاُبذلك!
حينما ُتقوم ُبملء ُاستبيان ُتسويقي ُإليكتروني ُبسيطُ ،أو ُتعطي ُرقم ُهاتفك ُوبريدك ُاإلليكتروني ُلشركةُ
تسويقُوبيعُإليكترونيُلتحصل ُبموجبه ُعلى ُخصومات ُتسويقية ُلمنتجات ُتشتريها ُمنه ُم ُفيما ُبعد ُيمكنُ،
أو ُحينما ُتقو ُم ُبالدفع ُببطاقة ُائتمانيةُ ،حينها ُبسهولة ُيمكن ُللشركات ُأن ُتعرف ُجزءا ُمن ُشخصيتكُ،
وسماتكُوميولكُالنفسيةُ ،عمركُ ،متزوج ُأ ُم ُأعزبُ،أي ُجزء ُمن ُالمدينة ُتعيش ُفيهُ ،راتبك ُالتقديريُ،
نوع ُالسيارُة ُالتي ُتمتلكهاُ ،أي ُقطاع ُوظيفي ُتنتمي ُإليهُ ،قطاع ُحكومي ُأ ُم ُخاصُ ،ما ُهي ُخياراتكُ،
وأطعمتكُالمفضلةُ،واحتمالُإصابتكُبمرضُماُ ،أوُاتباعك ُلحميةُعبرُشراءُعصائرُطبيعيةُ،أوُبدائلُ
تحليةُبديلةُعنُالسكر ُ.الُتستغربُإذاُعلمتُأنُهذهُالبياناتُتتحولُألصولُربحيةُلهذهُالمؤسساتُفيماُ
بعدُ .
األلعاب ُالتي ُيلعبها ُالناشطون ُعلى ُالفيسبوك ُالتي ُتسأله ُم ُعن ُميوله ُم ُالسياسية ُتحدد ُبسهولة ُاالتجاهاتُ
السياسية ُلقطاع ُعريض ُمن ُناشطي ُالفيسبوكُ ،ومعرفة ُاتجاهات ُمرتادي ُمواقع ُالتواصل ُاالجتماعيُ
عبر ُ"التريندات" ُالتي ُتظهر ُكل ُفترُة ُعلى ُ"تويتر" ُأو ُ"فيسبوك" ُكالتجبيه ُوالدعم ُالذي ُيحدث ُنحوُ
تُ
ُ 7ُ 7ضياء ُالدين ُساردارُ ،األزمنة ُما ُبعد ُالعاديةُ :نموذج ُمعرفي ُجديد ُفي ُالدراسات ُالمستقبليةُ (ُ ،ترجمة ُمحمد ُالعربي)ُ ،برنامج ُالدراسا ُ
االستراتيجيةُ،مكتبةُاإلسكندريةُ،اإلسكندريةُ،2018ُ،صُُ .ُ62
8ُHow PredPol Uses Big Data for Predictive Policing, Data Science, (March 27, 2018), Retrieved July 2, 2020 :
https://www.datasciencegraduateprograms.com/2018/03/has-big-data-brought-us-closer-to-the-world-depicted-inminority-reportُ/
9ُُCharles Duhigg, How Companies Learn Your Secrets, The New York Times , Feb.16, 2012, retrieved July 12,
&ُ2020: https://www.nytimes.com/2012/02/19/magazine/shopping-habits.html?pagewanted=1&_r=3&hp

مؤسسة ُخيرية ُما ُتقو ُم ُبتقدي ُم ُالدع ُم ُلمرضى ُكوروناُ ،أو ُالقيامُبحملةُنقدُتستهدف ُداعيّة ُأو ُإعالميُ ،أوُ
التضامن ُمع ُسياسي ُما ُمحلي ُأو ُأجنبي ُمثل ُالسياسي ُاألمريكي ُ(بيرني ُساندرز)ُ .قد ُتكون ُكل ُهذُهُ
المعلوماتُبالنسبةُلشخصُماُليستُلهاُقيمةُ ،يسألُنفسهُ،وهوُيهزُكتفيه"ُ:وماذا ُيهمهمُمنُبياناتيُ،ماُ
أنا ُإال ُشخص ُواحد!" ُلكن ُفي ُالحقيقة ُكل ُالبيانات ُالواسعة ُوالضخمة ُمن ُخاللها ُيمكن ُجنبي ُأرباحُ
مهولة ُللغاية ُسواء ُاقتصاديةُ ،أو ُيمكن ُمن ُخاللها ُدعمُحمالتُوتحقيق ُمكاسب ُسياسية ُقد ُتضع ُأغلبُ
العالم ُفي ُصدمةُ ،وهذا ُما ُحدث ُبالفعل ُفي ُاالنتخابات ُالرئاسية ُاألخيرُة ُبين ُهيالري ُكلينتون ُودونالدُ
ترامبُ،والتيُانتهتُبفوزُاألخيرُ،أوُحتىُقبلهاُ،حينماُكانُالديمقراطيونُأكثرُقدرُةُعلىُالنفاذُللبياناتُ
والتحك ُم ُفيهاُ ،واستغاللها ُفي ُالفوز ُباالنتخاباتُ ،حينما ُأوصلوا ُأول ُرئيس ُمنُأصولُأفريقية ُإلى ُسدُةُ
الحك ُمُفيُالوالياتُالمتحدُةُاألمريكيةُ .
لقد ُبنيت ُفكرُة ُاستخدا ُم ُالحمالت ُاالنتخابية ُللبيانات ُالضخمة ُبنفس ُالطريقة ُالتي ُتستخدمها ُالشركاتُ
التجارية ُمع ُالمستهلكينُ ،عبر ُتجميع ُأكبر ُقدر ُممكن ُمن ُالبيانات ُعن ُالناخبينُ ،أعمارهمُ ،مناطقهمُ
الجغرافيةُ ،تفضيالته ُم ُالشخصيةُ ،أهم ُالقضايا ُالتي ُيهتمون ُبهاُ ،أهم ُاألخبار ُالتي ُيتابعونها ُث ُم ُبعدهاُ
يُتركُاألمرُللمرشحُوحملتهُكيُيقومواُببناءُحملةُيمكنهاُأنُتتفاعلُمعُالناخبين.
حملةُأوباماُالتيُقادته ُلقنصُالفوزُبمقعدُالرئاسةُللمرُةُالثانيةُفيُُ2012كانُجزءُمه ُمُمنُفريقهاُغيرُ
االعتياديُمُكونُمنُمبرمجينُومهندسينُقدمواُاستراتيجياتُمختلفةُلكيفيةُاستخدا ُمُشبكةُالويبُووسائلُ
التواصل ُاالجتماعي ُوالهواتف ُالحديثة ُكي ُيتم ُتعبئة ُناخبين ُجدد ُللمشاركة ُفي ُالعملية ُاالنتخابيةُ ،لقدُ
استخدموا ُمنصات ُتفاعلية ُتسمح ُبرؤية ُأكثر ُالمؤيدين ُنشاطاُ ،وضمهم ُلقاعدة ُالحملة ُالتطوعيةُ ،كماُ
قاموا ُبتفعيل ُبروتوكوالت ُعلى ُموقع ُالفيسبوك ُتسمح ُلهم ُبالوصول ُلداعمين ُأرادت ُالحملة ُتسجيلُ
أسماؤهمُ،أوُتعبئتهمُ،أوُإقناعُالمترددينُمنه ُمُ 10.
"البيانات ُالضخمة" ُكان ُلها ُدور ُأيضًا ُفي ُوصول ُ"دونالد ُترامب" ُالحُقًا ُإلى ُالفوز ُعلى ُهيالريُ
كلينتون"ُ ،لكن ُكما ُنشر ُفي ُتقارير ُعدةُ ،كان ُفوزه ُذاك ُمحفوف ُباختراقات ُغير ُقانونية ُعن ُطريقُ
استخدامُغيرُقانونيُلبياناتُالناخبينُاألمريكيينُ .
ففي ُشهر ُمارس ُمن ُالعام ُُ 2018بثُت ُالقناُة ُالرابعة ُالبريطانية ُتقريرًُا ُهاما ُكشفت ُفيه ُأن ُشركةُ
"كامبريدج ُأنالتيكا" ُ Cambridge Analyticaالبريطانية ُكان ُلها ُدور ُكبير ُفي ُفوز ُدونالد ُترامبُ
عبر ُتسريب ُمئات ُالماليين ُمن ُالمعلومات ُعن ُالناخبين ُلحملة ُترامبُ ،وقد ُحصلت ُعليها ُالشركةُ
المتخصصةُفيُتحليلُالبياناتُبطرقُغيرُمعروفةُمنُموق ُعُ"فيسبوك"ُ .
يُمقاطعُلصحفييُنُيعمالنُلديهاُقاماُبالتخفيُفيُصورُةُعميلينُمحتملينُ
القناةُسرُبتُفيُتقريرهاُالمرئ ُّ
للشركةُ ،قاما ُبمقابلة ُأليكسندر ُنيكسُ ،المدير ُالتنفيذي ُللشركة ُللتفاوض ُمعه ُعلى ُحملة ُانتخابيةُ ،وحينهاُ
أخبرهماُمتفاخ ًُراُبأنُشركته ُكانتُسبُبًاُفيُوصولُترامب ُللرئاسةُ،وأنُالشركةُاستطاعتُدعمُالحملةُ
عنُطريقُاستخدامُمعلوماتُلحساباتُـُ 230مليون ُأميركي ُعلىُموقعُ"فيسبوك"ُ ،واقناعهمُبإعالناتُ
ترويجيةُبأنُ"ترامبُهوُالخيارُاألفضل"ُله ُمُ ُ11.

ُSasha Issenberg, How Obama’s Team Used Big Data to Rally Voters, Technology Review, (December19,2012),
retrieved July 7, 2020 : https://www.technologyreview.com/2012/12/19/114510/how-obamas-team-used-big-datato-rally-votersُ/
11ُCambridge Analytica: Undercover Secrets of Trump's Data Firm, Channel 4 News, YouTube, March 20, 2018,
retrieved July7, 2020:https://www.youtube.com/watch?v=cy-9iciNF1A&feature=emb_title.
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يُ ذكر ُأن ُشركة ُ" ُكامبريدج ُأنالتيكا" ُذاتها ُساهمت ُعبر ُنفس ُاألسلوب ُفي ُدعم ُالترويج ُلحملة ُقادتُ
للتصويتُعلىُخروجُبريطانياُمنُاالتحادُاألوروبيُ .
موظفُآخرُكانُيعملُلدىُ"كامبردجُأناليتيكا"ُ،هوُكريستوفرُويليُ،والذيُتمُاستدعاؤهُللتحقيقُالحقاُ،
تحدث ُعنُأنُالشركةُاستخدمت ُالبيانات ُالتي ُحصلت ُعليها ُبدون ُتفويض ُفي ُأوائل ُعام ُُ 2014لعملُ
برنامج ُكمبيوتر ُللتنبؤ ُوالتأثير ُعلى ُخيارات ُالناخبين ُفي ُمراكز ُاالقتراعُ،والبرنامجُنفسهُيستطيع ُأنُ
يقد ُم ُمعلومات ُعن ُالناخبين ُالستهدافه ُم ُبإعالنات ُسياسية ُشخصيةُ ،وقال ُويلي ُلصحيفة ُ"األوبزرفر"ُ
"قمنا ُباستغالل ُفيسبوك ُلجمع ُبيانات ُعن ُماليين ُاألشخاصُ ،ووضعنا ُنماذج ُالستغالل ُما ُعرفناُه ُعنه ُمُ
واستهدافُماُيدورُبخلده ُمُ.كانُهذاُهوُاألساسُالذيُاستندتُإليهُالشركةُكلها"ُ 12.
ُ
دولة األخ األكبر
"البيانات ُالضخمة" ُال ُتمتلكها ُالشركات ُالخاصة ُمثل ُأمازون ُأو ُجوجول ُأو ُبقية ُمواقع ُالتواصلُ
االجتماعيُ ،لكن ُأيضًا ُالحكومات ُبمؤسساتها ُاألمنية ُوالمخابراتية ُوالعسكرية ُواألجهزُة ُالبيروقراطيةُ
األخرىُمثلُ:البنوكُالعامةُ،وأجهزُةُالسجلُالمدنيُ،والمطاراتُ،وبقيةُالمؤسساتُالعامةُ .
وفي ُمساحة ُ"البيانات ُالضخمة" ُتحديدًا ُتتفوق ُالحكومات ُعلى ُالشركات ُوالقطاع ُالخاص ُفي ُتجميعُ
بيانات ُالمواطنين ُبما ُتمتلكه ُمن ُسلطةُ ،ولقدرتها ُعلى ُفرض ُمشاركة ُوتمرير ُالبيانات ُعلى ُالقطاعُ
الً ُعن ُتمتع ُالحكومات ُبالقدرُة ُعلى ُ"دمج ُالبيانات" ُمنُ
الخاص ُخاصة ُفي ُفترات ُاألزمات ُفض ُ
مصادرها ُالمختلفة ُالحكومية ُوغير ُالحكوميةُ ،وزيادة ُالربط ُبينها ُودمج ُبياناتها ُمع ُتوظيف ُتقنياتُ
التخزينُالسحابيُ 13.
لذلك ُفالدولة ُهنا ُفي ُتحكمها ُبالبيانات ُأشبه ُبـ ُ"اإلله" ُ–الذي ُيعلم ُالسر ُوأخفىُ -و"جمهورية ُالصينُ
الشعبية"ُهناُمثالُنموذجيُللغايةُلكيفُيمكنُأنُتتحولُدولةُألخُأكبرُيراقبكُ،بمفهو ُمُ"جورجُأوريل"ُ
فيُروايتهُالشهيرُةُ"األخُاألكبر"ُ .
منُشاهدُحلقةُ"ُ"Nosdiveفيُالمسلسلُالبريطانيُالشهيرُ(ُُ)Black Mirrorسيدركُأنُاألمرُيشبهُ
كثيرا ُما ُستفعله ُالصين ُفي ُنظامها ُالذي ُتراقب ُبه ُمواطنيها ُ"نظا ُم ُاالئتمان ُاالجتماعي ُ( Social
ُ،)ُCredit Systemلكنُببعدُمختلفُهناُ،فيُحلقةُالمسلسلُاألفرادُيتمُتصنيفهمُمنُدرجةُُ1لـُُ5بناءُ
علىُتفاعلُالناسُمعهمُعلىُمواقعُالتواصلُاالجتماعيُ،ووفقاُلتقييمكُيتمُتصنيفكُطبقُيًّاُ،يتمُوضعكُ
في ُالئحة ُتحصل ُبموجبها ُعلىُخدمات ُمن ُالبنوكُ ،والحصول ُعلى ُمسكنُبمنطقة ُمرفهة ُمن ُعدمهُ،
الًُعليُتقيي ُمُُ2أوُُ3سيتمُاعتباركُشخصُ
والسماحُلكُبارتيادُمحالتُتجاريةُأوُمطاعمُ،لوُحصلت ُمث ُ
غير ُموثوق ُفيهُ ،لو ُحاولت ُاجتياز ُشاطئ ُمخصص ُلفئات ُبعينهاُ ،ستتعرف ُعليك ُالكاميرات ُبتقنيةُ
الذكاء ُاالصطناعي ُلتعرف ُأنُلديك ُتقيي ُمُمنخفض ُالُيتناسبُوقيمةُالفندقُ،ليتمُطردكُبعدهاُ،فالشاطئُ
مخصُصُفقطُلهؤالءُالذينُيمتلكونُتقييمُُ4.5فأعلىُ .
حلقة ُالمسلسل ُتناقش ُهنا ُ"الهوية ُاالفتراضية" ُأو ُ"رأسمال ُالمال ُاالجتماعي ُاالفتراضي" ُالمعزُزةُ
بصورة ُبعينها ُعلى ُمواقع ُالتواصل ُاالجتماعيُ ،من ُخالل ُعُملة ُاجتماعية ُجديدة ُهي ُزر ُاإلعجاب ُ(ُ
ُ 12الحملة ُاالنتخابية ُلترامب ُاستفادتُمن ُبيانات ُنحو ُُ50مليون ُمستخدم ُعلى ُفيس ُبوكُ ،فرانسُُ18(ُ ُ ،24مارسُُ،ُ )2018تاريخ ُاالطالع ُُ 10يوليوُ
ُ .ُhttps://cutt.ly/tpWI75Eُ:2020
ُ
ُ 13علي ُجالل ُمعوضُ ،تأثير ُالبيانات ُالضخمة ُفي ُنظرية ُالعالقات ُالدوليةُ ،مجلة ُالسياسة ُالدوليةُ ،العدد ُُ ،219مركز ُاألهرام ُللدراساتُالسياسيةُ
واالستراتيجيةُ،القاهرةُ،ينايرُُ،2020صُُ ُ.2

الاليك)-بتعريف ُالكندية ُالمتخصصة ُفي ُالتسويق ُاإلليكتروني ُبايلي ُيارنلُ -ومن ُخالل ُزر ُاإلعجابُ
يكسبُالمرءُقيمتهُبينُأصدقائهُومتابعيهُ .
لكنُفيُالنظامُالصينيُ،ومنُخاللُ"نظا ُمُاالئتمانُاالجتماعي"ُ-الذيُسيعتمدُعلىُقاعدُةُبياناتُضخمةُ
باستخدامُالسجالت ُالحكومية ُوالماليةُوالجنائيةُوالتعليميةُوحتىُالطبيةُللفردُ ،إضافةُإلى ُتاريخ ُتصفحهُ
لإلنترنتُ ،ومشاركاته ُعلى ُمواقعُالتواصلُاالجتماعيُ ،وعادات ُالتسوق ُالخاصة ُبهُ،بعدها ُيُحددُللمرءُ
نصيبُمنُالنقاطُ،بقدرُانضباطُالمواطن ُوانضباطُسلوكه ُالذيُيتمُتقييمهُبمراقبةُيوميةُ،ستزيدُنقاطُ
الثقةُفيُرصيدهُ،فلوُقامُبعدةُأمورُمثلُ:مدحُالحكومةُالصينية ُعلىُمواقعُالتواصلُ،واالنضباطُفيُ
العملُ،واإلبالغُعنُمتطرفينُأوُأعداءُللدولةُحينهاُيحصلُعلىُنقاطُتُضافُلرصيدهُ،أماُلوُلوُارتكبُ
مخالفات ُمثل ُنقد ُسياسات ُالحكومة ُعلى ُمواقع ُالتواصلُ ،أو ُضبط ُمتصفحا ُمواقع ُإليكترونية ُغيرُ
مسموحُبهاُفيُالصينُ،حينهاُيتمُمنعهُمنُالسفرُللخارجُ،وإلغاءُتذاكرُقطارهُ 14.

ُ

يعُد التعرف على الوجه أحد العناصر في جهود التتبع التي تبذلها الصين في إطار سياسات الضبط
المجتمعي( ،مصدر الصورة :مجلة التايم)
نُ
ومع ُدخول ُكبرى ُشركات ُالذكاء ُالبرمجي ُسوق ُالتنافس ُعلى ُتقدي ُم ُخدمات ُتتبُّع ُذلك ُالدفق ُالهائل ُم ُ
البياناتُ،أصبحتُالتقنياتُالحكوميةُحسُاسةُللّغةُعلىُنحوُمتزايدُ،وأكثرُقدرُةُعلىُتحديدُمصدرُتدفقُ
نوع ُمحدد ُمن ُالبياناتُ ،ما ُيعنى ُأن ُأي ُعملية ُبحث ُحول ُمواضيع ُمحظورُة ُومثيرُة ُللجدلُ ،كـُ
"احتجاجات ُُ "1989أو ُ"مذبحة ُميدان ُالسال ُم ُالسماوي" ُمثالُ ،ستضعُ ُموقع ُصاحبها ُتحت ُمجهرُ

ُ14إيمانُعطيةُ،الصينُتتربصُبشعبهاُلتقويمُسلوكهُ،القبس ُُ23(ُ،ينايرُُ،ُ )2020تاريخُاالطالعُُ3يوليوُُ https://cutt.ly/ApWhHz0ُ:ُ2020

وكاالت ُاألمن ُالسيبرانية ُالصينية ُإضافة ُلحظر ُالصفحةُ ،وسيكون ُوصول ُالشرطة ُالسرية ُإليه ُمسألةُ
وقتُالُأكثرُ 15.
ينظر ُالفيلسوف ُالتشيكي ُسالفوي ُجيجك ُلـ ُ"الصين" ُباعتبارها ُنموذج ُلما ُسيكون ُعليه ُالمستقبلُ،
مستقبل ُالنموذج ُفيه ُسيكون ُلالستبدادُ ،حيث ُتدار ُالرأسمالية ُبشكل ُأكثر ُمثالية ُمن ُشكل ُإدارتها ُفيُ
الديمقراطيات ُالغربيةُ ،وبمعنى ُأكثر ُدقة ُوطرافة ُفي ُذات ُالوقتُ ،سنرى ُالدولة ُمعقل ُالشيوعية ُاألكبرُ
فيُالعالمُ،هيُفيُالوقتُذاتهُالمصنعُالرأسماليُاألكبرُواألنجحُ 16.
يُجيجكُ-تمثلُنموذجاُمثالُيًاُللدولةُالتيُتهيمنُعلىُمجتمعُيبدوُمنضبطاُللغايةُ،أوُيجبُ
الصينُ-فيُرأ ُّ
ضبطهُإلىُحدُالتماهيُ،دولةُتركزُاهتمامهاُعلىُ"الجسد"ُوتتجهُإلىُالفردُباعتبارُهُ"ذاتُاً"ُمنُالواجبُ
ضبطهاُوتوجيههاُوتقنينُحركاتهاُوسكناتهاُوفقُاًُلهوىُالقائدُالمله ُمُ،أوُصاحبُالمصنعُ،وبواسطةُقوىُ
القمعُالضاربةُكثيفةُالحضورُ ُ.
"البياناتُالضخمة"ُ-فيُالوجهُاآلخرُالسلبيُلهاُ-تمثلُأحدُاألدواتُالجديدةُالتيُيمكنُأنُتستخدمُبكثافةُ
فيُلجمُأفرادُهذاُالمجتمعُوضبطهُكيُيستمرُفيُمهمتهُلإلبدُ،اإلنتاجُكيُيستهلكُويأكلُكفأرُتجاربُ
مراقبُطوالُالوقتُفيُقفصهُالحديديُ .
ُ

عُُ
ُ15محمدُجمالُالدينُ،األخُاألكبرُيراقبك..هكذاُصنعتُالصينُأضخمُنظامُلمراقبةُالمواطنينُبالعالمُ،الجزيرةُُ17(ُ،ديسمبرُُ،)ُ 2028تاريخُاالطال ُ
ُ8يوليوُُ .ُhttps://cutt.ly/qpnXkN0ُ:ُ2020
ُ
خُ
ُ 16عالء ُخزام ُ(ترجمة)ُ ،سالفوي ُجيجكُ:االستبداد ُ(قد ُيكون)ُمستقبل ُالعالم ُوالثورة ُالتقليدية ُجنون!ُ ،مونت ُكارلوُ 20(ُ ،ديسمبر ُُ ،)2018تاري ُ
االطالعُُ7يوليوُُ .ُhttps://cutt.ly/dpWbrWvُ:ُ2020

