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 أحمد عبدالحميد حسين

 

ُُعلىُالمختلفةُوالمواقعُلتطبيقاتلُالواسعُاالستخدامُعنُالناتجةُالمعلوماتُعلىُطلقي ُ ُاإلنترنتشبكة

ُاإلليكترونيةُالشراءُعملياتُمنُالقادمةُوالبياناتُوتويتر،ُوفيسبوكُجوجولُ:مثل ُالمتاجر ُ،على

 البيانات"ُمصطلحُوغيرهاُالواتسُورسائلُ،علىُاليوتيوبُالفيديوُمشاهداتُمحتوياتُمعُوالتفاعالت

بلُتحتاجُُوتحليلها،ُوتصنيفهاُمعها،ُالتعاملُالتقليديةُاألجهزُةُوهيُالبياناتُالتيُالُتستطيعُ،"الضخمة

ُأكثرُتعقيًدا.ُأجهزُةُرتهاداإل

ُيتمُلنتائجُوالوصولُوتحليلهاُإدارتهاُيتُمُالتيُ"الضخمةُالبيانات"ُحجُمُعنُبسيطًاُمثاالًُُلنضرب

ُ ُُ،فيُمجاالتُمختلفةُاالحقًُاالستفادةُبها ُبياناتُاستعراضعند نجدُُ،1الشهيرWalmartُُمتجرُقاعدة

ُماُوهوُ،بيتابايت2.5ُُبياناتُهذهُالشركةُقواعدُحويوت،ُساعةُكلُتجاريةُعمليةُمليونُنحوُعالجأنهاُت ُ

ُالبياناتُبقواعدُالبالُفما2ُُ.الكونجرسُمكتبةُكتبُكلُفيُالموجودُةُالبياناتُجميعُضعف167ُُيساوي

واحدةُفيهاُكلُُالتيُتهمينُُوفيسبوك،ُوجوجولُأمازونُمثل:ُبكثيرُجداُأكبرُمؤسساتُلدىُالموجودُة

ُالمستخدمين.ُبياناتتحويُخرائطُغيرُمتناهيةُمنُقاعدةُمهولةُعلىُ

ُيستخدمانُانعلمي ُُنتخصصاُماوهُالبياناتبالبياناتُالضخمةُوعلمُُاالهتماُمُاألخيرُةُاآلونةُفيُزادت

ُُوالبرمجة،ُواإلحصاءُالرياضياتُقواعد ُللغاية ُهام ُتخصص ُمع ُكالهما ُ"ويتداخل الذكاءُوهو

ُالخارجيةُالبياناتُتفسيرُوتستطيع،ُالذكاءُالبشريُحاكيمنظومةُتُعنُعبارُةُواألخيرُهوُ.االصطناعي

ُمنُمحددُةُومهاُمُأهدافُلتحقيقُالمعرفةُتلكُُمتستخدوُوتحليلها،ُالبياناتُهذهُمنُالتعلُمُعبرفائقُُشكلب

3ُ.الوقتُطوالُومتطورُمرنُتكيفُخالل

ُُاتهأهميُهناكُأمثلةُالُحصرُلهاُعلىُاستخداماتُ"البياناتُالضخمة"ُالتيُتزداد ةُللدرجُيوُمُبعديوما

ُبيئةُتحسينفيُُتساهُم"ُتنبؤيةتحليالت "إعطاءُمساهمتهاُفيُلنتيجةُ"ُنفط المستقبل"التيُأطلقُعليهاُ

ُ.ُالدفاعُواالقتصادوالصحةُوالتعليمُُمثل:ُمجاالتُمختلفةُعمليات

ُ ُالمثال، ُسبيل ُعلى ُالشركات ُقطاعالكبرى ُُفي ُالتسويق ُأمازونُُ-ةاإلليكترونيوالتجارة ُشركة مثل

ُالصينيةو"عليُ ُ-ُبابا" ُإنفاقُالمستهلكينُلتنبؤاُفيُالبياناتُالضخمةاستطاعتُاستخدام ُبحجم وتبنيُ،

ُتشملُالبياناتُالديمغرافية،ُوسلوكهمُالبيعي،ُمالءالعُعبرُاالعتمادُعلىُبياناتحمالتُإعالنيةُموجهةُ

،ُوهيُالتحليالتُوالتنبؤاتُالتيُساعدتُعلىُزيادةُأرباحُسابقةشراءُمُمنُخاللُعملياتُوتفضيالته

ُ.كبيرهذهُالشركاتُبشكلُ

ُ

ُ

 
 ُ.اإليراداُتُحيُثُمنُالعالمُفيُالشركاتُُكبرىُمنُُت عدُأمريكيةُبالتجزئةُبيعُشركة 1

2ُ 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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 19-البيانات في مواجهة كوفيد

الضخمة"ُُالبيانات"هناكُعشراتُالتقاريرُالتيُتحدثتُعنُكيفُساعدتُُعلىُمستوىُالقطاعُالصحي،

ُ ُُ.الجغرافيُأوُالسكاني،ُالمستوىُعلىُسواءُالفيروسُانتشارُبمدىُلتنبوءافي ُالبياناتُتسمححيث

ُبُالضخمة ُُمعرفُةُمعهُيمكنُالذيُللحدُ،للمخاطرُودقيقةُديناميكيةُتقييماتإعطاء ُالخطرُكانُإذاما

ُخاصُةالُبياناتالُبتحليلُ،ُوذلكمنُعدمهُانتشارُلبؤرةُتحولهُيةواحتمالُبعينه،ُمكانُفيُمرتفعُالفيروسي

4ُمتواجدينُفيُذاتُالمكان.ُمحتملينُومصابينُمرضىُبسلوك

ُوالذكاءُالضخمةُالبياناتُاستخداُمُخاللُمنُالفيروسُاحتواءُفيُاجيدًُُانموذجًُُكانتُالجنوبيةُكوريا

ُأولُإصابةُبعدُلديهاُبدأُالذيُالمنحنىُتسطيحالقيامُبُفقطُيوُم20ُُخاللُفيُاستطاعتُحيثُالصناعي،

الحاالتُالمؤكدُُتتبعُعلىُاعتمدتُالتدابيرُمنُمجموعةُاتباعُخاللُمنُ،الصينُمنُرجوعهاُبعدُسيدُة

ُبينهاُمنُمختلفةُوسائلُعبرُإصابتهُم ُوبمجردُاإلئتمان،ُبطاقاتُومعامالتُ،GPSُالـُأجهزُةُبيانات:

ُحولُمعلوماتُتوفيروُعلني،ُبشكلُالمؤكدُالمريضُلحركةُشاملةُصورُةُمشاركةُيتمُالبياناتُهذُهُجمع

ُووسائلُوالفنادق،ُالمطاعُمُمثلُبزيارتهاُقاُمُالتيُواألماكنُالمريض،ُلحركةُالزمنيُوالجدولُالتاريخ

ُخاللُمنُرسائلُإرسالُتُمُبعدهاُالسينما،ُقاعةُفيُاستخدمهُالذيُالمحددُوالمقعدُاستخدمها،ُالتيُالنقل

ُإليها،ُالتوجهالمفترضُُوالمناطقُأكبر،ُلخطرُالمعرضينُلألشخاصُالهاتفُعبرُتحميلهُيتُمُتطبيق

5ُ.الهاتفُأوُاإلنترنتُعبرُطبياُومتابعته

ُ ُتحديدُفيُالجنوبيةُكورياُفيُالصحيةُالجهاتُأيضاُالصناعيُوالذكاءُالضخمةُالبياناتُساعدتكما

ُُالفيروس،ُاختباراتُإلجراءُتحتاجُبعينهاُمناطق ُأولويّة، ُأقل ُأخرى ُمناطق ُعن ُقامتُثُمُومندونا

ُلمُلذلكُتمتلكها،ُالتيُالقليلةُالفيروسُالختباراتاُمنُاألدنىُالحدُباستخداُمُالحكومةُالكوريةُالجنوبية

 6االختبارات.ُنقصُبسببُأخرىُدولُواجهتهاُالتيُاألزمةُذاتُتواجه

ُ

 على المسرح مستر هايدظهور 

ُبالضرورُة ُليس ُُالضخمةُالبياناتُاستخدامُيتمُأنُلكن ُالبياناتفُ،بالضرورُةُالبشرُحياُةُتحسينفي

ُشديدُالشر،ُفهيُحينماُتساعدآخرُُووجهُ)أوُربماُيبدوُكذلك(،ُطيبُوجهُ،انوجهُلهاُحقيقةُالضخمة

ُسلعةُأرخصُالفرد ُأكثرُجودةُلتقديم ُأو ُفيُالمقابلُخصوصيته، ُتسلبه ُكثيرُمنفيُُكذلكُإنسانيتهو،

ُاألحيان.

ُكتابُ" ُالعادية بعد ما األزمنةفي ُيتحدث ُأنُُساردارُالدينُضياءُالبريطانيُالمستقبلياتُعالُم" عن

فيُنسقُيشبهُإلىُُ"الضخمةُالبيانات"ُعلىُالمعتمد"ُالتنبؤئُالتحليل"ُتستخدُمُبدأتُمؤخًراُلندنُشرطة

ُ(.Minority Report)"ُاألقليةُتقرير"ُالشهيرُفيلُمالُفيُاالستباقيةُالتكتيكاتُحدُكبير

،ُوهوُاألمرُذاتهُالذيُيحدثُالجريمةُبفعلُقيامهُمُقبلُالمعتدين"ُالجرائُمُاستباق"ُقسُمُفوق ُي ُُالفيلمُفيُ

ُ،"المستقبليةُالجرائُمُخرائط"ُمناطقُعلىُالضباطُبتوزيعُشرطتهاُتقوُمُالعاصمة،ُحيثُلندنُفيُتقريبًا

ُالمحلية،ُجريمةلاُأنماطُدمجت ُُالتيُالحاسوبيةُالخوارزمياتُباستخداُمُايوميًُُّإنتاجهاُيتُمُوالتي

 
4ُ ُ 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 
5ُFilip 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. 
ُالمصدرُنفسهُ.6ُ
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ُؤيةبتنُمنطقةُخريطةُولكلُالتالية،ُالجرائُمُستقعُأينُتحددُكيُوالرياضيات ُبـُقطرهاُرقدُ ي ُُبمساحة"

7ُ.المحددُةُالشوارعُمنُاعددًُُتغطيُماُوعادُةُمتر،300ُ

ُُنفسهُاألمر PredPolُ)ُبولُبريدُشركةتتبناه ُالعامُفيُكاليفورنياُفيُتأسستُأمريكيةُشركةُوهي(

ُاألقليةُتقرير)ُفيلمُفكرُةُنفسُعلى2012ُ ُالضخمةُالبيانات"ُعلىُالعتمادباُاستطاعتُحيث( ُفي"

ُاليومُتعملُوهيُللجرائمُالحاليةُوالمستقبلية،ُإحصائياتُتحليلُبهاُتستطيع"ُتنبؤية"ُخوارزمياتُتطوير

ُأنجلوسُلوسُشرطةُقسُمُمع ُدورياتُمنُأكبرُدبعدُإمدادهاُيمكنُبعينهاُبمناطقُمستهدفُلوضع"

ُمناطقُمنُأكبرُفيهاُالمحتملةُالجرائُمُمعدللتقاريرهمُالمستندةُعلىُتحليلُالبياناتُفُوفقاُألنهاُالشرطة،

8ُ.أخرى

ُوتحقيقُ ُالبشر، ُحياة ُلتحسين ُاألولوية ُهل ُهنا: ُنطرحها ُأن ُيمكن ُالفيلم ُيطرحها ُالتي نفسُاإلشكالية

ُمنُاألمراضُ ُيخلوا ُمجتمع ُوصناعة ُأتىُذلكُعلىُحسابُخصوصيتهمُالعدالة، ُحتىُولو والجرائم،

ُالفردية؟ُومنُلهُحقُإدارةُهذهُالمنظومة؟ُوهلُهيُعادلةُبشكلُكافيُ؟

ُ

 من قائمة فواتيرك كأسرار كيف تُعرف

ُفيهُتحدثتعنوانهُ)كيفُتعرفُالشركاتُأسرارك(ُُمقاالُنشرتُ"ُاألمريكيةتايمزُلنيويوركجريدةُ"ا

التيُقدُتتسربُمنكُبدونُأنُتعرفُُضربتُأمثلةُعديدةُلألسراروBig Dataُُللـُقاتُمُآخرُوجهُعن

ُ ُتجعل ُالتي ُللدرجة ُاستهالكك، ُحركة ُتتابع ُالتي ُخاللُُيستطيعونُالتجزئةُسلعُتجارللشركات من

ُالمشتريةُالمرأُةُكانتُماُإذاُمعرفةفيُمتاجرهمُُنهاُمنُخاللُحركةُالمستهلكينالبياناتُالتيُيستخلصو

ُمستحضراتُلشراءُالنفسيُميلهاُتشتريها،ُومنُخاللُالتيُاألطعمةُقائمةُخاللُمنُفقطُطفلُفيُحامالًُ

ُمتىُبدقةُيعرفونُحتىُتجعلهُمُالتجزئةُتجارُيستخدمهاُالتيُالخوارزمياتُأنُقالي ُُ،نف اذةُالرائحةُغير

 9قبلُأنُتعرفُهيُأوُطبيبهاُبذلك!ُالطفلُوالدُُةموعدُيحين

ُهاتفكُوبريدكُاإلليكترونيُلشركةُ ُتعطيُرقم ُأو ُاستبيانُتسويقيُإليكترونيُبسيط، ُبملء ُتقوم حينما

،ُيمكنُبعدُفيماُمنهُمُتشتريهاُلمنتجاتُتسويقيةُخصوماتُعلىُبموجبهُتحصلتسويقُوبيعُإليكترونيُل

ُشخصيتك،ُائتمانيةُببطاقةُبالدفعُتقوُمُحينماُأو ُمن ُتعرفُجزءا ُللشركاتُأن ُيمكن ُبسهولة ُحينها ،

،ُالتقديريُراتبكُفيه،ُتعيشُالمدينةُمنُجزءُأي،ُأعزبُُمأُمتزوجُعمرك،ُوسماتكُوميولكُالنفسية،

ُخاصُأُمُحكوميُقطاعُإليه،ُتنتميُوظيفيُقطاعُأيُتمتلكها،ُالتيُالسيارُةُنوع ،ُ ُخياراتك،ُهيما

ُبدائلُأوُطبيعية،ُعصائرُشراءُعبرُلحميةُاتباعكُأوُما،ُبمرضُإصابتكُواحتمالُالمفضلة،ُوأطعمتك

الُتستغربُإذاُعلمتُأنُهذهُالبياناتُتتحولُألصولُربحيةُلهذهُالمؤسساتُفيماُ.ُالسكرُعنُبديلةُتحلية

ُبعد.

ُاالتجاهاتُبسهولةُتحددُالسياسيةُميولهُمُعنُتسألهُمُالتيُالفيسبوكُعلىُالناشطونُيلعبهاُالتيُاأللعاب

ُُالفيسبوك،ُناشطيُمنُعريضُلقطاعُالسياسية ُاالجتماعيُالتواصلُمواقعُمرتاديُاتجاهاتومعرفة

ُالتريندات"ُعبر ُتويتر"ُعلىُفترُةُكلُتظهرُالتي" ُفيسبوك"ُأو" ُنحوُيحدثُالذيُوالدعمُكالتجبيه"

 
ُالعاديةُبعدُماُاألزمنةُساردار،ُالدينُضياء7ُ7ُ ُُالمستقبلية،ُالدراساتُفيُجديدُمعرفيُنموذج: ُُالدراساُتُبرنامجُ،(العربيُمحمدُترجمة)

ُُ.62،ُص2018ُُاإلسكندرية،ُاإلسكندرية،ُمكتبةُاالستراتيجية،
8ُHow PredPol Uses Big Data for Predictive Policing, Data Science, (March 27, 2018), Retrieved July 2, 2020 : 
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ُأوُإعالمي،ُأوُداعيّةُبحملةُنقدُتستهدفالقيامُُأوُكورونا،ُلمرضىُالدعُمُبتقديُمُتقوُمُماُخيريةُمؤسسة

ُهذُهُكلُتكونُقدُ.(ساندرزُبيرني)ُاألمريكيُالسياسيُمثلُأجنبيُأوُمحليُماُسياسيُمعُالتضامن

ُماُيهمهمُمنُبياناتي،ُوماذا":ُكتفيهُيهزُوهوُنفسه،ُيسألُقيمة،ُلهاُليستُماُلشخصُبالنسبةُالمعلومات

ُ!واحدُشخصُإالُأنا ُأرباحُجنبيُيمكنُخاللهاُمنُوالضخمةُالواسعةُالبياناتُكلُالحقيقةُفيُلكن"

ُأغلبُتضعُقدُسياسيةُمكاسبُتحقيقدعمُحمالتُوُخاللهاُمنُيمكنُأوُاقتصادية،ُسواءُللغايةُمهولة

ُودونالدُكلينتونُهيالريُبينُاألخيرُةُالرئاسيةُاالنتخاباتُفيُبالفعلُحدثُماُوهذاُصدمة،ُفيُالعالم

ُللبياناتُالنفاذُعلىُقدرُةُأكثرُالديمقراطيونُكانُحينماُقبلها،ُحتىُأوُاألخير،ُبفوزُانتهتُوالتيُترامب،

ُسدُةُإلىُمنُأصولُأفريقيةُرئيسُأولُأوصلواُحينماُباالنتخابات،ُالفوزُفيُواستغاللهاُفيها،ُوالتحكُم

ُ.األمريكيةُالمتحدُةُالوالياتُفيُالحكُم

ُُالطريقةُبنفسُالضخمةُللبياناتُاالنتخابيةُالحمالتُاستخداُمُفكرُةُبنيتُلقد ُالشركاتُتستخدمهاالتي

ُمناطقهمُأعمارهم،ُالناخبين،ُعنُالبياناتُمنُممكنُقدرُأكبرُتجميعُعبرُالمستهلكين،ُمعُالتجارية

ُيتابعونهاُالشخصية،ُتفضيالتهُمُالجغرافية، ُالتي ُاألخبار ُأهم ُبها، ُيهتمون ُالتي ُالقضايا ُبعدهاُثُمُأهم

 .الناخبينُمعُتتفاعلُأنُيمكنهاُحملةُبناءيقومواُبُكيُوحملتهُللمرشحُاألمرُتركي ُ

ُغيرُفريقهاُمنُمهُمُجزءُكان2012ُُفيُالثانيةُللمرُةُالرئاسةُبمقعدُالفوزُلقنصُقادتهُالتيُأوباماُحملة

ُووسائلُالويبُشبكةُاستخداُمُلكيفيةُمختلفةُاستراتيجياتُقدمواُومهندسينُمبرمجينُمنُكونمُ ُاالعتيادي

ُلقدُاالنتخابية،ُالعمليةُفيُللمشاركةُجددُناخبينُتعبئةُيتمُكيُالحديثةُوالهواتفُاالجتماعيُالتواصل

ُكماُالتطوعية،ُالحملةُلقاعدةُوضمهمُنشاطا،ُالمؤيدينُأكثرُبرؤيةُتسمحُتفاعليةُمنصاتُاستخدموا

ُتسجيلُالحملةُأرادتُلداعمينُبالوصولُلهمُتسمحُالفيسبوكُموقعُعلىُبروتوكوالتُبتفعيلُقاموا

10ُ.منهُمُالمترددينُإقناعُأوُتعبئتهم،ُأوُأسماؤهم،

ُالحقًُ ُترامب" ُ"دونالد ُوصول ُفي ُأيًضا ُدور ُلها ُكان ُالضخمة" ُهيالريُ"البيانات ُعلى ُالفوز ُإلى ا

ُذاكُمحفوفُ ُفوزه ُكان ُعدة، ُتقارير ُفي ُنشر ُكما ُلكن ُعنُطريقُكلينتون"، ُقانونية باختراقاتُغير

ُاستخدامُغيرُقانونيُلبياناتُالناخبينُاألمريكيين.

ُشركةُأنُفيهُكشفتُهاماُاتقريرًُُالبريطانيةُالرابعةُالقناُةُتبث 2018ُُُالعامُمنُمارسُشهرُفيف

ُترامبُدونالدُفوزُفيُكبيرُدورُكانُلهاُالبريطانيةُ Cambridge Analytica"أنالتيكاُكامبريدج"

ُالناخبينُمنُالماليينُمئاتُتسريبُعبر ُعن ُُترامب،ُلحملةُالمعلومات الشركةُُعليهاُحصلتوقد

ُ."فيسبوك"ُموقُعُمنُغيرُمعروفةُبطرقالمتخصصةُفيُتحليلُالبياناتُ

محتملينُُعميلينُصورُةُفيُبالتخفيُلديهاُقاماُيعمالنُنصحفيي ُمقاطعُلُبتُفيُتقريرهاُالمرئيُّالقناةُسرُ 

ُوحينهاُانتخابية،ُحملةُعلىُمعهُللتفاوضُشركةللُالتنفيذيُالمديرُ،نيكسُأليكسندرُبمقابلةُقاماُللشركة،

وأنُالشركةُاستطاعتُدعمُالحملةُُلرئاسة،لُترامبُوصولُفيُاسببًُُكانتُشركتهُأنبُامتفاخرًُُأخبرهما

واقناعهمُبإعالناتُُ،علىُموقعُ"فيسبوك"ُأميركيُمليون230ُـعنُطريقُاستخدامُمعلوماتُلحساباتُ

11ُُ.لهُم"ُاألفضلُالخيارُهوُترامب"ُبأنترويجيةُ
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ُقادتُي ُ ُلحملة ُالترويج ُنفسُاألسلوبُفيُدعم ُساهمتُعبر ُذاتها ُأنالتيكا" ُكامبريدج "ُ ُأنُشركة ذكر

ُيتُعلىُخروجُبريطانياُمنُاالتحادُاألوروبي.للتصو

ُ،تمُاستدعاؤهُللتحقيقُالحقاهوُكريستوفرُويلي،ُوالذيُُ"،أناليتيكاُمبردجاك"ُيعملُلدىُموظفُآخرُكان

ُلعمل2014ُُعامُأوائلُفيُتفويضُبدونُعليهاُحصلتُالتيُالبياناتُاستخدمتالشركةُأنُعنُُتحدث

ُأنُيستطيع،ُوالبرنامجُنفسهُاالقتراعُمراكزُفيُالناخبينُخياراتُعلىُوالتأثيرُللتنبؤُكمبيوترُبرنامج

ُشخصيةُسياسيةُبإعالناتُالستهدافهُمُالناخبينُعنُمعلوماتُيقدُم "ُاألوبزرفر"ُلصحيفةُويليُوقال،

ُعنهُمُعرفناُهُماُالستغاللُنماذجُووضعناُ،األشخاصُماليينُعنُبياناتُلجمعُفيسبوكُباستغاللُقمنا"

12ُ".كلهاُالشركةُإليهُاستندتُالذيُاألساسُهوُهذاُكان.ُبخلدهُمُيدورُماُواستهداف

ُ

 دولة األخ األكبر

ُالضخمةُالبيانات" ُالتواصلُُجوجولُأوُأمازونُمثلُالخاصةُالشركاتُتمتلكهاُال" ُمواقع ُبقية أو

ُالحكوماتُلكنُ،االجتماعي ُالبيروقراطيةُواألجهزُةُوالعسكريةُوالمخابراتيةُاألمنيةُبمؤسساتهاُأيًضا

ُ.العامةُالمؤسساتُوبقيةُوالمطارات،ُالمدني،ُالسجلُوأجهزُةُالعامة،ُالبنوكُ:مثلُاألخرى

ُ"البياناتُالضخمة" ُتجميعُفيُالخاصُوالقطاعُالشركاتُعلىُالحكوماتُتتفوقُتحديًداُوفيُمساحة

ُفرضُسلطة،ُمنُتمتلكهُبماُالمواطنينُبيانات ُعلى ُوتمريرُولقدرتها ُالقطاعُعلىُالبياناتُمشاركة

ُالبياناتُدمج"ُعلىُبالقدرُةُالحكوماتُتمتعُعنُفضالًُُاألزماتُفتراتُفيُخاصةُالخاص ُمن"

ُتقنياتُتوظيفُمعُبياناتهاُودمجُبينهاُالربطُوزيادةُالحكومية،ُوغيرُالحكوميةُالمختلفةُمصادرها

13ُ.السحابيُالتخزين

ُبـ ُبالبياناتُأشبه ُتحكمها ُفي ُهنا ُفالدولة ُُلذلك ُوأخفىالذيُ–"اإلله" ُالسر ُوُ-يعلم ُالصين"جمهورية

"ُأوريلُجورج"ُبمفهوُمُيراقبك،ُأكبرُألخُدولةُتتحولُأنُيمكنُلكيفُللغايةُنموذجيُمثالُهناُالشعبية"

ُ."األكبرُاألخ"ُالشهيرُةُروايتهُفي

دركُأنُاألمرُيشبهُي(ُسBlack Mirrorالمسلسلُالبريطانيُالشهيرُ)ُُفيُ"Nosdive"حلقةُُمنُشاهد

ُ ُفي ُالصين ُستفعله ُما ُ"كثيرا ُمواطنيها ُبه ُتراقب ُالذي  Social)ُاالجتماعيُاالئتمانُنظاُمنظامها

Credit Systemُ)بناء5ُُلـ1ُُيتمُتصنيفهمُمنُدرجةُُاألفراد،ُفيُحلقةُالمسلسلُ،ُلكنُببعدُمختلفُهنا

ا،ُيتمُوضعكُووفقاُلتقييمكُيتمُتصنيفكُطبقيًُّ،ُعلىُتفاعلُالناسُمعهمُعلىُمواقعُالتواصلُاالجتماعي

ُعلىُخدماتُمنُالبنوكفيُالئحةُتحص ُلُبموجبها والحصولُعلىُمسكنُبمنطقةُمرفهةُمنُعدمه،ُ،

سيتمُاعتباركُشخص3ُُُأو2ُُتقييُمُعليُمثالًُُحصلتُلووالسماحُلكُبارتيادُمحالتُتجاريةُأوُمطاعم،ُ

ُ ُاجتياز ُحاولت ُلو ُفيه، ُموثوق ُمخصصُلفئاتُبعينها،غير ُبتقنيةُتالكاميراُعليكُستتعرفُشاطئ

فالشاطئُ،ُ،ُليتمُطردكُبعدهاالُيتناسبُوقيمةُالفندقُمنخفضُتقييُمُأنُلديكُلتعرفُاالصطناعيُالذكاء

ُفأعلى.4.5ُُلهؤالءُالذينُيمتلكونُتقييمصُفقطُخصُ م

ُ ُالمسلسل ُ"حلقة ُأو ُاالفتراضية" ُ"الهوية ُهنا ُاالفتراضيتناقش ُاالجتماعي ُالمال ُةزالمعزُ ُ"رأسمال

ُعلىُمواقعُالتواصلُاالجتماعي ُبعينها ُمنُخاللُعُ بصورة ُهيُزرُاإلعجابُ)ُ، ُاجتماعيةُجديدة ملة

 
ُيوليو10ُُاالطالعُتاريخُُ،(2018ُمارس18ُُ)ُ،24ُفرانسُبوك،ُفيسُعلىُمستخدمُمليون50ُُنحوُبياناتُمنُاستفادتُلترامبُاالنتخابيةُالحملة12ُ

2020ُُ:https://cutt.ly/tpWI75E.ُُ

ُ
ُللدراساتُالسياسيةُُُ،219ُالعددُالدولية،ُالسياسةُمجلةُالدولية،ُالعالقاتُنظريةُفيُالضخمةُالبياناتُتأثيرُمعوض،ُجاللُعلي13ُ مركزُاألهرام

ُ.2ُُصُُ،2020ُُينايرالقاهرة،ُُواالستراتيجية،

https://cutt.ly/tpWI75E


 

ُالتسويقُاإلليكترونيبتعريفُ-الاليك( ُفي ُالمتخصصة ُاإلعجابُومنُخاللُ-يارنلُبايليُالكندية ُزر

ُ.يكسبُالمرءُقيمتهُبينُأصدقائهُومتابعيه

ُضخمةُبياناتُسيعتمدُعلىُقاعدُةالذيُُ-"االجتماعيُاالئتمانُنظاُم"،ُومنُخاللُفيُالنظامُالصينيُلكن

ُهتصفحُتاريخُلىإُضافةإُللفرد،ُالطبيةُوحتىُوالتعليميةُوالجنائيةُوالماليةُالحكوميةُالسجالتُباستخدام

حددُللمرءُي ُُ،ُبعدهابهُالخاصةُالتسوقُوعاداتُمواقعُالتواصلُاالجتماعي،ُعلىُومشاركاتهُ،نترنتإلل

ستزيدُنقاطُالذيُيتمُتقييمهُبمراقبةُيومية،ُُهوانضباطُسلوكُنصيبُمنُالنقاط،ُبقدرُانضباطُالمواطن

علىُمواقعُالتواصل،ُواالنضباطُفيُُالحكومةُالصينيةبعدةُأمورُمثل:ُمدحُامُ،ُفلوُقهالثقةُفيُرصيد

ُه،ُأماُلوُلوُارتكبضافُلرصيدحصلُعلىُنقاطُت ُيالعمل،ُواإلبالغُعنُمتطرفينُأوُأعداءُللدولةُحينهاُ

ُالحكومة ُسياسات ُنقد ُمثل ُعُمخالفات ُضبط ُأو ُالتواصل، ُمواقع ُُمتصفحالى ُمواقع غيرُإليكترونية

14ُه.منُالسفرُللخارج،ُوإلغاءُتذاكرُقطارُحينهاُيتمُمنعهمسموحُبهاُفيُالصين،ُ

ُ

 

 الضبط سياسات إطار في الصين تبذلها التي التتبع جهود في العناصر أحد الوجه على التعرف يعُد

 التايم( مجلة: الصورة )مصدر المجتمعي،

ُمُنُالهائلُالدفقُذلكُتتبُّعُخدماتُتقديُمُعلىُالتنافسُسوقُالبرمجيُالذكاءُشركاتُكبرىُدخولُمعو

ُتدفقُمصدرُتحديدُعلىُقدرُةُوأكثرُمتزايد،ُنحوُعلىُللّغةُاسةحسُ ُالحكوميةُالتقنياتُأصبحتُالبيانات،

ُكـُللجدل،ُومثيرُةُمحظورُةُمواضيعُحولُبحثُعمليةُأيُأنُعنىيُماُالبيانات،ُمنُمحددُنوع

1989ُُاحتجاجات" ُالسماويُالسالُمُميدانُمذبحة"ُأو" ُمجهرُتحتُصاحبهاُموقعُستضعُ ُمثال،"

 
https://cutt.ly/ApWhHz0ُ:2020ُُُيوليو3ُُاالطالعُتاريخُُ،(2020ُيناير23ُ)ُالقبسُ،ُسلوكه،ُلتقويمُبشعبهاُتتربصُالصينُعطية،ُإيمان14ُ



 

ُمسألةُإليهُالسريةُالشرطةُوصولُوسيكونُالصفحة،ُلحظرُإضافةُالصينيةُالسيبرانيةُاألمنُوكاالت

15ُ.أكثرُالُوقت

ُالمستقبل،ُعليهُسيكونُلماُنموذجُباعتبارهاُ"لصين"اُـلُجيجكُسالفويُالتشيكيُالفيلسوفُينظر

ُفيُإدارتهاُشكلُمنُمثاليةُأكثرُبشكلُالرأسماليةُت دارُحيثُلالستبداد،ُسيكونُفيهُالنموذجُمستقبل

ُاألكبرُالشيوعيةُمعقلُالدولةُسنرىُالوقت،ُذاتُفيُوطرافةُدقةُأكثرُوبمعنىُالغربية،ُالديمقراطيات

16ُ.واألنجحُاألكبرُالرأسماليُلمصنع،ُهيُفيُالوقتُذاتهُاالعالمُفي

أوُيجبُُللغاية،ُمنضبطاُيبدوُمجتمعُعلىُتهيمنُالتيُللدولةُامثاليًُُنموذجاُتمثلُ-جيجكُفيُرأيُُّ-الصين

ُالواجبُمن"ُذاتاًُ"ُباعتبارُهُالفردُإلىُتجهتو"ُالجسد"ُعلىُضبطهُإلىُحدُالتماهي،ُدولةُتركزُاهتمامها

ُقوىُوبواسطةُ،المصنعُصاحبُأوُ،الملهُمُالقائدُلهوىُوفقاًُُوسكناتهاُحركاتهاُوتقنينُوتوجيههاُضبطها

ُ.ُالحضورُكثيفةُالضاربةُالقمع

الجديدةُالتيُيمكنُأنُتستخدمُبكثافةُأحدُاألدواتُتمثلُُ-فيُالوجهُاآلخرُالسلبيُلها-"البياناتُالضخمة"ُ

كفأرُتجاربُفيُلجمُأفرادُهذاُالمجتمعُوضبطهُكيُيستمرُفيُمهمتهُلإلبد،ُاإلنتاجُكيُيستهلكُويأكلُ

ُمراقبُطوالُالوقتُفيُقفصهُالحديدي.
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