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 شكر

 "ولئن شكرمت ألزيدنكم

 .هللا العظيمصدق 

 :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

 "التحدث بنعمة هللا شكر وتركها كفر ومن ال يشكر الناس ال يشكر هللا "

 جنازإلوجل الذي منحنا الصرب والعزمية يعود الفضل األول واألخري إىل املوىل عز 

 .هذه املذكرة

 نتقدم بالشكر اجلزيل وأمسى عبارات التقدير والعرفان إىل كل من ساهم يف كما

 :اجناز هذا العمل، حىت ولو بالكلمة الطيبة، وخنص هبذا من أشرف علينا األستاذ

حسام الدين مرزوقي " الذي خصنا بإعانته العلمية وتوجيهاته القيمة، فما  "
 عسانا

 .كل جمهوداته معناإال أن نقف أمامه وقفة احرتام وتقدير ل

ماي  8جبامعة كما نتقدم بالشكر اجلزيل إىل كل أساتذة قسم العلوم اإلنسانية 
 بقاملة 1945

 
  



 إهداء

 هللا الفضل، فسبحان فله العلم نعمة على ونشكره حنمده الصاحلات بنعمته تتم الذي هلل احلمد
 هللا واحلمد

 .التابعني وأصحابه الكرمي النيب على والسالم والصالة هللا، إال إله وال

 ".إحسانا وبالوالدين إياه إال تعبدوا أال ربك وقضى: " تعاىل قال

 طريقي، لتنري حترتق مشعة كانت  اليت فؤادي وقبس عيين نور إىل جهدي ومثرة عملي باكورة أهدي
 من إىل األيام، كل  أجلي من وسهرت

 واحلنان الرمحة ينبوع احلياة صعاب على دوما الصابرة إىل بثبات تدفعين خلفي وبقيت احلياة منحتين

 .احلبيبة" دليلة" أمي الغالية

 املراتب إىل إيصايل سبيل يف األمرين وذاق شيبا رأسه اشتعل إىل الذي

 رأسي تاج إىل وفخري اعتزازي مصدر إىل يوما، عليا يبخل مل الذي العليا

 واألبوة واألمان احلنان منبع إىل اليوم هذا مرتقبا جناحي ينتظر من إىل التحدي، علمين من إىل
 الصادقة

 .هللا حفضك" الصاحل حممد" الوجود يف أب وأغلى أعز إىل

 يف السراء و الضراء وسارت معي بثبات على العهد اىل اليت قامستين املشقة والصعاب

 اىل املتألقة يف مسائي رحيانة فؤادي

 زميليت صديقيت زوجيت

 "هناء"

 .انفال الصغرية و، هديل، امساء واخوايت" هشام" الوحيد أخي أمي رحم قامسوين الذين ىلإ

 ".حسام الدين مرزوقي " املشرف االستاذ إىل واحرتام تقدير حتية خاصة من أكثر وحتية

 وإىل كل معاريف من قريب أو من بعيد



 الفضل، فله العلم نعمة على ونشكره حنمده الصاحلات بنعمته تتم الذي هلل احلمد
 هللا واحلمد هللا فسبحان

 .التابعني وأصحابه الكرمي النيب على والسالم والصالة هللا، إال إله وال

 ".إحسانا وبالوالدين إياه إال تعبدوا أال ربك وقضى: " تعاىل قال

 لتنري حترتق مشعة كانت  اليت فؤادي وقبس عيين نور إىل جهدي ومثرة عملي باكورة أهدي
 إىل بثبات تدفعين خلفي وبقيت احلياة منحتين من إىل األيام، كل  أجلي من وسهرت طريقي،

 واحلنان الرمحة ينبوع احلياة صعاب على دوما الصابرة

 .احلبيبة" مجيلة" أمي الغالية

 املراتب إىل إيصايل سبيل يف األمرين وذاق شيبا رأسه اشتعل إىل الذي

 رأسي تاج إىل وفخري اعتزازي مصدر إىل يوما، عليا يبخل مل الذي العليا

 واألمان احلنان منبع إىل اليوم هذا مرتقبا جناحي ينتظر من إىل التحدي، علمين من إىل
 الصادقة واألبوة

 .هللا كحفظ" العريب" الوجود يف أب وأغلى أعز إىل

 .بشرى و عفاف واختاي امحد الوحيد أخي أمي رحم قامسوين الذين اىل

 "وداد اخيت" العمل هذا يف ساعدتين واليت أنيس، خري كانت  من إىل

 . عماميأ و خوايلأ من عائليت داافر  كل  اىل و

 "مباركة"  الطاهرة جديت روح اىل و

 "حسام الدين مرزوقي" لألستاذ خاصة من أكثر وحتية
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 : الدراسة ملخص

 التخزين تقنيات بفضل بالرتاكم أخذت اليت الضخمة، البيانات مبوضوع التعريف اىل الدراسة هتدف
 وصوال النقالة واهلواتف كاحلواسيب  منظمة، وغري منظمة للبيانات منتجة أصبحت اليت ، اجلديدة والتكنولوجيات

 تولد اليت األخرى املصادر من العديد وهناك ،Gps املالحة وأدوات التلفاز كأجهزة  باالنرتنت املرتبطة األجهزة إىل
 غرار على التقنية الشركات من العديد جعل ما االجتماعي، التواصل مواقع غرار على البيانات من الكم هذا

 عملها، جمال يف واستغالهلا البيانات، من اهلائل الكم هذا من القيمة استخراج كيفية  يف تفكر وفيسبوك غوغل
   معها، التعامل على قادرة جديدة تقنية وأدوات برامج باستخدام وذلك

 تسابق ظل يف خاصة الرقمية، البيئة يف املستخدم خصوصية  على تشكلها أضحت اليت التهديدات عن والكشف
 اىل منها القيمة الستخراج  حتليلها و اخلام شكلها يف  الضخمة البيانات هذه أمتالك حنو العاملية الشركات خمتلف

 مستخدمي خصوصية إنتهاك بينها من و البيانات أصحاب حق يف التجاوزات من الكثري تشوهبا العملية هذه أن
 .االنرتنت

Abstract 

The purpose of this study is introducing the big data subject which has 

been accumulated and piling up because of The storage and the new 

technologies, that one became the producer of organized and 

unorganized data, such as computers ,Phones and the whole devices 

connected to internet like TV and GPS, there are many generate this 

kind of big data like social media web site, and that's what made many 

technological companies like google and Facebook thought about the 

way of how to extract the value and the estimate from this vast big 

data and exploit it where it shall be using new softwares and technical 

tools where they have the ability deal with it and detection of threats 

made by it to the private life of users in this numerical environment 

especially in the light that all the big companies are in a race to get 

those big datas in her real forma to analyze it extracting the value 

from it but this operation and this process have a lot of abuses first 

against data owners, also including the privacy violation to those of 

internet users 
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 :مقدمة 

أن  واليت استطاعتالعلمية يف جمال التكنولوجيا  فيها االحباثسامهت علمية يشهد العصر احلديث طفرة 
من اجملاالت اليت تعرف ثورة  اليوم. واحدحقيقة علمية  اخليال. يصبحالقريب ضرب من  باألمسجتعل ما كان 

يف التسويق واالبتكار  واستغالل نتائجهاهائلة وأصبح يثري ضجة كبرية وميس خمتلف اجملاالت هو حتليل البيانات 
 واالقتصاد.والصحة 

هذه الثورة بدأت بوادرها بظهور مصطلح البيانات الضخمة اليت أخذت يف الرتاكم بفضل تقنيات التخزين 
و التكنولوجيات اجلديدة اليت أصبحت مصدرا للبيانات كاحلواسيب و اهلواتف النقالة وصوال اىل االجهزة املرتبطة 

اليت سامهت     GPS جهزة املالحة ووسائل النقل املرتبطة بنظام و أ والراداركالتلفاز وألجهزة املنزلية   باإلنرتنت
تراكم  كميات هائلة من البيانات  مل تراكمها  أصبحتهذه االجهزة اليت  األشياء بانرتنتيف ظهور ما يعرف 

عها البشرية منذ اخلليقة، دفعت بالباحثني يف جمال التكنولوجيا لوضع تقنيات وبرامج من أجل  التنقيب عنها ومج
 من ري، إىل أن فائدة نتائجها كانت أكرب بكثمر عرب عملية تقنية معقدة ومكلفةمن خمتلف املستودعات املخزنة لت

تكاليف حتليلها .لذلك سارعت العديد من الشركات التقنية لدخول هذا اجملال  وأصبحت تعتمد على حتليل 
أو السلعة  املنتجالبيانات املستهدفة حسب نوع البيانات الضخمة  كل واحدة على طريقتها ويتم  حتديد نوع 

فالشركات، ومن بني الشركات الرائدة يف هذا اجملال موقع التواصل االجتماعي فيسبوك وشركة البحث و اخلدمات 
والن هذه الشركات توفر بالدرجة االوىل خدمات يف شكل برامج و تطبيقات للزبائن فأصبحت تقوم جبمع  غوغل 

  واآلثارعن طريق املراقبة و التجسس على ما يقوم به داخل هذه املواقع ومجع  كل البيانات  وحتليل البيانات
 هذه الربامج من بيانات عامة وشخصية، وهو ما أخرج املشاكل اليت هتدد اخلصوصية للعلن.   مستخدمويرتكها  

هذه التهديدات اليت متس خصوصية الفرد الرقمية دفعت مبجموعة البحث اىل معاجلة هذا املوضوع يف 
 .دراسة جاءت بعنوان توظيف الشركات التقنية للبيانات الضخمة 

ليها العديد من الدراسات يف جمال اخلصوصية اىل أهنا إهذه الدراسة انطلقت من التوصيات اليت توصلت 
راسات القليلة يف الوطن العريب اليت تعاجل موضوع البيانات الضخمة بأبعاده واملفاهيم اليت تدور ستكون من بني الد

الرئيسي التايل: كيف  التساؤلمن  للخصوصية منطلقنيبينها هتديده  واليت منحوله والتحديات اليت يطرحها 
 ؟ ها.توظف الشركات التقنية بيانات مستخدمي

فصلها األول فصول وتتناول الدراسة يف أربعة وضعنا خطة حبث مقسمة إىل  التساؤالتعن هذه  ولإلجابة
 اختيارهاكما وضحنا اهلدف من الدراسة وسبب   والتساؤالت الفرعيةشكالية اإلالذي حيتوي املنهجي إطارها 

الوصفي  نهج على امل اعتمدنااملوضوع، اذ  ةمعاجل املعتمدة يف وأدوات البحثتنطوي عليها  اليتإضافة إىل االمهية 
 الضخمة.الدراسة استكشافية يف شقها املتعلق بالبيانات  كون
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يف حتليل العينة القصدية اليت متثلت يف  استعملنامها كأداتني للعمل  وحتليل املضمونواعتمدنا على املالحظة 
   وفيسبوك.اتفاقيات االستخدام اخلاصة بشركيت غوغل 

نات الضخمة وخصصناه لدراسة البيانات الضخمة من مجيع ول حتت عنوان عصر البياووضعنا الفصل األ
البيانات الضخمة  واستخراجيف ختزين  والتقنيات املعتمدةمن املفاهيم اليت تدور حوهلا وأمهيتها  انطالقاجوانبها 

منها والتحديات اليت تواجهها وما هلا من فوائد وما تطرحه  واالستفادةوصوال إىل تقنيات التنقيب عنها وحتليلها 
 من مشاكل. 

الفصل الثاين جاء بعنوان اخلصوصية الرقمية يف الشركات التقنية ،حتدثنا يف الشق االول منه عن كربيات 
تستغل تلك الشركات التقنية اليت تعتمد على حتليل البيانات الضخمة وأمهية حتليل البيانات بالنسبة هلا وفيما 

يف بعض الدول و التشريعات ها وواقع الرقمية  البيانات، أما يف الشق الثاين فتطرقنا إىل مفاهيم اخلصوصية
 املوضوعة حلماية اخلصوصية على االنرتنت 

 ةحتليليأما الفصل الرابع و االخري فكان خمصصا للجانب التطبيقي للدراسة ووضعناه بعنوان دراسة 
كيفية لعينة   ةحتليليعلى دراسة  هذا الفصل  يف واعتمدنا، م اخلاصة بشركيت فيسبوك وغوغلخداالتفاقيات االست

 التساؤالتانطلقنا فيها من و االستخدام و اخلصوصية لشركيت فيسبوك وغوغل  اتفاقياتالدراسة اليت متثلت يف 
نونية املعتمد يف العلوم القانونية شكالية معتمدين يف عملية التحليل على أسلوب حتليل النصوص القااملذكورة يف اإل

اليت مت التوصل  من خالل التحليل  ومن مث وضعنا النتائج بتحليل البنود و الفقرات الواردة يف نصوص االتفاقيات  
 الدراسة .امتة وانتهينا خب

فصلها األول فصول وتتناول الدراسة يف أربعة وضعنا خطة حبث مقسمة إىل  التساؤالتجابة عن هذه لإلو 
 اختيارهاالفرعية كما وضحنا اهلدف من الدراسة وسبب  التساؤالتشكالية و اإلالذي حيتوي املنهجي إطارها 

على املنهج الوصفي    اعتمدنااملوضوع، اذ  ةمعاجليف ي عليها و أدوات البحث املعتمدة تنطو  اليتإضافة إىل االمهية 
 تني واعتمدنا على املالحظة و حتليل املضمون كأدا؛،لبيانات الضخمة شقها املتعلق با كون الدراسة استكشافية يف

 اخلاصة بشركيت غوغل وفيسبوك .   االستخدام اتفاقياتل العينة القصدية اليت متثلت يف يف حتلي استعملنامهاللعمل 

ول حتت عنوان عصر البيانات الضخمة وخصصناه لدراسة البيانات الضخمة من مجيع وضعنا الفصل األ
البيانات الضخمة  واستخراجيف ختزين  والتقنيات املعتمدةمن املفاهيم اليت تدور حوهلا وأمهيتها  انطالقاجوانبها 

وما هلا من فوائد وما تطرحه منها والتحديات اليت تواجهها  واالستفادةوصوال إىل تقنيات التنقيب عنها وحتليلها 
 من مشاكل. 

الفصل الثاين جاء بعنوان اخلصوصية الرقمية يف الشركات التقنية ،حتدثنا يف الشق االول منه عن كربيات 
الشركات التقنية اليت تعتمد على حتليل البيانات الضخمة وأمهية حتليل البيانات بالنسبة هلا وفيما تستغل تلك 



 
 

 ج

التشريعات املوضوعة  يف بعض الدول وها وواقعالرقمية  شق الثاين فتطرقنا إىل مفاهيم اخلصوصيةالبيانات، أما يف ال
  .حلماية اخلصوصية على االنرتنت

 ةحتليليدراسة خري فكان خمصصا للجانب التطبيقي للدراسة ووضعناه بعنوان ما الفصل الرابع و األأ
كيفية لعينة   ةحتليليعلى دراسة هذا الفصل  يف واعتمدنا، اخلاصة بشركيت فيسبوك وغوغل التفاقيات االستخدام

 التساؤالتفيها من  وانطلقنااالستخدام و اخلصوصية لشركيت فيسبوك وغوغل  اتفاقياتالدراسة اليت متثلت يف 
شكالية معتمدين يف عملية التحليل على أسلوب حتليل النصوص القانونية املعتمد يف العلوم القانونية املذكورة يف اإل

من خالل التحليل   صلاليت مت التو ومن مث وضعنا النتائج  نصوص االتفاقيات بتحليل البنود و الفقرات الواردة يف
الدراسةامتة وانتهينا خب
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 اإلشكالية:

ما جعل  ، إذ تتميز هذه األلفية بالتفوق التكنولوجي،لوجي السريع من أهم مسات عصرناالتطور التكنو 
العديد من املهتمني بالتكنولوجيا يفكرون يف اهليمنة على العامل من خالل إنشاء شركات أخذت تتطور يوماً بعد 
يوم وتتنافس فيما بينها لتكون املسيطرة على سوق التكنولوجيا واملصنعة هلا عامليا، حيث أخذت هذه الشركات 

 االقتصاد، التجارة، وجمال الصحة ...تتغلغل وتدخل كافة اجملاالت منها جمال اإلعالم، 

ومن بني هذه الشركات واليت تعد األكرب على اإلطالق من خالل تفوقها واكتساحها عامل التكنولوجيا ما 
أتاح هلا اجملال للهيمنة، شركات شبكات التواصل االجتماعي، منها الفيسبوك، تويرت، انستغرام، ولينكد إن، 

األخرية جزًء ال يتجزأ من الثقافة اجلماهرية يف عصرنا وهذا بسبب خدمات  واتساب وغريها، حىت أصبحت هذه
التواصل مع اآلخرين اليت تقدمها، إىل شركات حمركات البحث، ولعل أبرزها شركة غوغل العمالقة، وشركة ياهوو 

يف الظهور خالل وغريها، وصوال إىل شركات املتاجر اإللكرتونية مثل أمازون، ومعظم هذه الشركات التقنية بدأت 
العقدين األخريين فقط، لكنها استطاعت أن تشق طريقها بقوة حنو القمة، خبطوات متسارعة ترتكز فيها على ما 

، فنحن اليوم نعيش يف عصر ترتاكم فيه البيانات بشكل كبري جداً كل بالبيانات الضخمةيصطلح عليه اليوم 
 راكمت مثل هذا الكم من البيانات بأي شكل من األشكالحلظة، وتنمو بوترية متسارعة مل يسبق للبشرية أن 

من ذلك  إذ اصبحت كل املعلومات اخلاصة باملتصلني بشبكات االنرتنت ختزن يف جهات جمهولة واألنكى
ان املستخدم نفسه من يساهم يف خلق هذه البيانات وتضخمها من خالل اثره اليومي يف حمركات البحث 

وتطبيقات اهلواتف النقالة والتسجيل مبختلف مواقع التواصل االجتماعي واليت تعترب منجما كبريا للبيانات الضخمة 
املواقع من صور ورسائل وأحاديث ومكاملات فيديو من خالل حجم البيانات اخلاصة اليت يتم تداوهلا عرب هذه 

فأصبحت هذه املواقع بنكا سحابيا ليس ملدخرات الفرد بل لبياناته ومعلوماته الشخصية حبجة ان هذه االخرية 
توفر جانبا كبريا من اخلصوصية والسرية للمنتسبني اليها وهو ما تؤكد عليه يف كل مرة هذه املواقع يف اتفاقيات 

تثار حوهلا العديد من النقاشات والتساؤالت حول شكلها  أصبحتم اخلاصة .إال أن هذه االتفاقيات االستخدا
موفرة اخلدمات تعتمد  االجتماعيةفالكثري من املواقع والشبكات  ومضموهنا ومطابقتها للنصوص القانونية الدولية

  .على حمتواها  االطالعر القارئ من يشوهبا التعقيد يف الشكل واحملتوى بطريقة تنف استخدام اتفاقياتعلى 

بل يقومون باملوافقة  ئج دراسات سابقة،امثلما أثبتته نت ال يقرؤون اتفاقيات االستخدام، املستخدمنيغالبية ف
اليت حتتوي كلمات ءة ما حتتويه هذه الالئحة على قائمة الشروط اليت متتد لصفحات مغمضي العينني دون أن قرا

هلذه  أعطىوهبذا يكون املستخدم قد  ،ط صغري عجعل القراءة جد لملةفهمها مكتوبة خبقانونية مبهمة يصعب 
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حول مصري يطرح عدة تساؤالت بشكل  رادع،للتصرف حبرية كاملة يف البيانات اخلاصة به بدون أي حرية املواقع 
 فيها.توظف  اليت واألغراضبيانات املستخدم 

 مما سبق خرجنا بالتساؤل الرئيسي التايل:  وانطالقا

 كيف توظف الشركات التقنية بيانات املستخدمني؟

 ولإلجابة على هذا التساؤل ارتأينا تقسيمه إىل التساؤالت الفرعية التالية:

 كيف تشكل بيانات املستخدم ما يسمى بالبيانات الضخمة؟ -
 استعماله للخدمات على الويب؟ما هي املخاطر اليت تواجه بيانات املستخدم لدى  -
 ما هي أهداف موفري اخلدمات التكنولوجيا احلديثة بطريقة جمانية؟ -
واخلصوصية اليت تضعها الشركات التقنية كشرط  االستخدامهو الدور الذي تلعبه اتفاقيات ما  -

 مسبق لالستفادة من خدماهتا؟

 أهداف الدراسة: 

هتدف الدراسة إىل تقدمي تفسريات علمية للتساؤالت اليت تطرح عادة عند احلديث عن موضوع بيانات 
املستخدمني وتصرف الشركات فيها. هذا باإلضافة إىل اإلجابة عن التساؤالت املطروحة أعاله. إذ هتدف الدراسة 

 ستخدمني؟"، إضافة إىل:"كيف توظف الشركات التقنية بيانات امل الرئيسيإىل اإلجابة عن التساؤل 

 حتديد املفاهيم النظرية املتعلقة ببيانات املستخدمني وما يعرف بالبيانات الضخمة. -
 حتديد املخاطر اليت تواجه بيانات املستخدمني أثناء وجودهم على الشبكة. -
 تسليط الضوء على األهداف املعلنة وغري املعلنة ملزودي اخلدمات. -
االستخدام وسياسات اخلصوصية يف رسم العالقة بني املستخدم دور اتفاقيات حتديد  -

 والشركات املزودة للخدمات التقنية.

وهتدف الدراسة اىل متهيد الطريق أمام الدراسات القادمة يف هذا اجملال يف الوطن العريب كوهنا تعترب من 
ت واملقاالت الصحفية اليت حتدثت الدراسات الرائدة يف هذا اجملال وعلى هذا املستوى، باستثناء بعض التحليال

 عن موضوع انتهاك اخلصوصية الذي تسببه حتليالت البيانات الضخمة

 أمهية الدراسة:
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هذه الدراسة على أمهية بالغة كوهنا تدرس جانب خفي من بعض املمارسات اليت تستخدمها  تنطوي-
 الشركات التقنية لالستيالء على بيانات املستخدمني الشخصية والتصرف فيها حبرية وحبماية قانونية.

ى اضافة اىل أنه من الواجب تعريف املستخدم حبقوقه وواجباته وكيفية احلفاظ على خصوصيته عل-
االنرتنت أو على االقل اخطاره مبا يدور يف اخلفاء يف مواقع التواصل االجتماعي وحمركات البحث ألخذ احليطة 

 واحلذر والتفكري قبل القيام بأي خطوة من شأهنا أن متس خبصوصيته ويساهم من خالهلا يف ايذاء نفسه دون انتباه 

ولية حول واحد يف أهم التخصصات واملواضيع يف وللدراسة أمهية وقيمة علمية كوهنا تتحدث وبعمق ومش-
وذلك بتقريب املفاهيم اليت تدور حول هذا اجملال وإعجابياته  big dataأو العصر احلديث وهو البيانات الضخمة 
كما يقرب هذا البحث الصورة للدارسني يف جمال تكنولوجيات اإلعالم  وسلبياته واجملاالت اليت يستخدم فيها،

ا مجيع الفروع والتخصصات اليت تدور يف فلك التكنولوجية حول واحد من أهم املواضيع اليت متس  وكذ واالتصال
 االجتماعية وحىت القانونية  االقتصاديةكل اجلوانب 

 :أسباب اختيار الدراسة

 السبب الرئيس يف اختيار الدراسة هو كون البيانات الضخمة والبيئة الرقمية جمال من اجملاالت اليت يدرسها
ختصص تكنولوجيات االعالم واالتصال لذلك فضلت جمموعة البحث اخلوض يف هذا اجملال بتعمق والكشف عن 

 املزيد من املفاهيم إلثراء املسار الدراسي والتخصص يف فرع من فروع تكنولوجيات االعالم واالتصال.

إذ تتحدث لغة اليت حتوز عليها ية الباتعود اسباب اختيار فريق العمل هلذه الدراسة دون سواها نظرا لألمه 
الدراسة عن االخطار اليت تواجه خصوصية املستخدم يف البيئة الرقمية كمواقع التواصل االجتماعي وغريها من 

اليت هتدد مجيع  األخطاروهي  إنشائهااملستخدم الذي يساهم يف  املواقع اليت حتتوي على كم كبري من معلومات
 .مستخدمي هذه املواقع دون تفرق

دث عن جانب مثل هكذا دراسات تتح يف  راغ الكبري يف احلقل االكادمييالفومن بني األسباب أيضا  -
 . الرقمية اخلصوصية 

 غياب الدراسات العربية يف جمال البيانات الضخمة الفرص اليت تقدمها والتحديات اليت تطرحها. -

 :منهج الدراسة 

ع طبيعة هذه الذي يتماشى مالتحليلي جمموعة الدراسة على املنهج الوصفي  اعتمدت املنهج الوصفي:
 بالدرجة األوىل. استكشافيةالدراسة اليت تعترب 
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يقوم بدارسة الظاهرة، ويصفها وصفا دقيقا ويعرب عنها كيفا وكما، فالتعبري التحليلي فاملنهج الوصفي 
أما التعبري الكمي فيعطيها وصفا رقميا يوضح مقدار هذه الظاهرة  الكيفي يصف لنا الظاهرة ويوضح خصائصها،

الذي يقوم على حتليل املنهج  هذا  مت االعتماد علىكما ،أو حجمها أو درجة ارتباطها مع الظواهر األخرى
للقيام ووسيلة أجنع وامليول، و يهدف للوصف املوضوعي واملنظم للمحتوى  االجتاهاتاحملتوى والكشف عن 

 تاجات، عن طريق التحديد املنظم واملوضوعي باستن

 جمتمع الدراسة:

)املستخدم النهائي(   او الشركات التقنية اليت تقدم خدماهتا للجمهور العامجمموعة  جمتمع الدراسة هو
 الشركاتمن  وأمازون وغريهمثل مواقع تويرت فيسبوك انستغرام وغوغل  كالشبكات االجتماعية وحمركات البحث

 اليت تربطها عالقة مباشرة متواصلة مع الزبون  

 : عينة الدراسة

عينة قصدية حيث قمنا باختيار شركة تعمل يف جمال الشبكات االجتماعية وأخرى يف جمال البحث إضافة 
حيث اخرتنا هاتني الشركتني بالذات  إىل جماالت أخرى، كما لعب عدد املستخدمني دورا حامسا يف حتديد العينة،

ألن عدد مستخدمي كل منهما يتجاوز حاجز املليار ونصف املليار مستخدم، وألن املوضوع مرتبط باخلصوصية 
 وفيسبوك  Google لشركيت غوغل  االستخدام و اخلصوصية اتفاقيات باختياربالدرجة االوىل قمنا 

Facebook   واليت تعترب مبثابة القانون الناظم للعالقة بني املستخدم و الشركتني و اليت من خالهلا  نستطيع
التعرف عن كثب مدي مطابقتها للمعايري والقوانني الدولية بالتعمق يف دراسة بنودها من أجل  الوقوف على 

 الثغرات و حجم االنتهاكات اليت متارسها الشركتني يف حق مستخدميهم 

 : ات البحثأدو 

حتليل املضمون جلمع البيانات الالزمة، إلصدار أحكام واستنتاجات موضوعية بعيدا عن الذاتية أحكام 
وتعتمد الدارسة على التحليل الكيفي بدرجة أوىل لتحديد  املتغريات الشكلية املتمثلة يف شكل  الشخصية،

انبها الشكلي  وكذا لتحديد العبارات اليت تشري االتفاقيات حجم اخلط وطريقة الوصول اليها وعدد النقرات يف ج
املوضوع يف قالب املعىن املبهم أو املخفي و  الستخراجومعاجلتها بطريقة تسمح  االتفاقيتنياىل اخلصوصية يف 

الدراسة عبارة عن بنود و تعليمات و من أجل حتليلها جلأت جمموعة البحث إىل أداة حتليل  متغرياتكون ،  قانوين
 يف ذلك على خطوات حتليل مضمون النصوص  القانونية   اعتمدنامضمون نص قانوين و 
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تقوم على متابعتنا ملوضوع الدراسة والتدقيق يف خمتلف  أداة املالحظة اليتد على اعتمالاكما مت أيضا 
واملمنهجة على املالحظة الدقيقة  جوانبها بناءاىل اعجاد العالقة بني مجيع  الدراسة والتوصلفرتة إجناز  لنبه طواجوا
 تعتمد بشكل كبري على خربات الباحث يف اصدار االحكام  واليت

 الدراسات السابقة: 

 تكنولوجيا االعالم اجلديد وانتهاك حق اخلصوصية  لسليم جالد دراسة -01

صية بني الضمانات ماجيسرت يف الشريعة والقانون .ختصص حقوق االنسان بعنوان احلق يف اخلصو مذكرة 
 كلية االعالم واالتصال جلامعة وهران   2013لسنة  والضوابط 

الشخصي وكيفية مساسها خبصوصية وسائل االتصال بشقيها اجلماهريي و اىل تطرق فيها صاحب الدراسة 
 انتشارو تعدي عليها يف ظل تنامي أ انتهاكريقة محاية حياهتم اخلاصة من أي بط فراد من أجل تعريف االفراداال

  الشخصي.وسائل اإلعـالم اجلديد وما فيها من إمكانية تكنولوجية تسمح لآلخرين يف التعدي على احلق 

شخصية ثقافية واجتماعية قام  100الباحث يف الفصل التطبيقي على عينة دراسة متثلت يف  واعتمد
 عليهم.حثهم من خالل استمارة استبيان وزعت بب

أظهرت نتائج الدراسة أن وسائل اإلعـالم مل تبد أدىن درجات احلرص واملراعاة يف احلوار الـذي يتعلق 
خبصوصية األفراد وكرامتهم السيما يف ظل انفتاح هذه الوسائل على كل اخليارات تصل إلـى درجة ذكر األشخاص 

نتهاك حياة األطفال والبالغني وعدم مراعاة اللياقة واآلداب العامة وجتلى ذلك من خالل اىل ا مبسمياهتم. اضافة
على اجلانب النفسي للمتابعني باإلضافة إىل  األثر الكبريبثها صور أو مشاهد العنف والدمار وذلك ما كان له 

 مترير عبارات ال تليق بالذوق العام.

 أمهها:يات وخرج الباحث يف دراسته مبجموعة من التوص

ضرورة تفعيل وتثقيف مرتادي وسائل اإلعالم اجلديدة بالقوانني اخلاصة باحرتام حقوق اإلنسان ومراعاة اخلصوصية 
. 

 اإلعالمي.تشريع قانون تأدييب للحد من جتاوز بعض القنوات واألشخاص لآلداب العامة ومعـايري العمـل  

ة االلتزام هبا وتشكيل جلان مستقلة خمتصة ذات سلطة العمل على تطبيق أخالقيات العمل اإلعالمي وضرور 
 ذلك.لمنوحة من القضاء ملتابعة 

 اريف جونز، خوسيه هريام سولرتن بعنوان: الفيسبوك ودهديدات للخصوصيةهلدراسة  -02



 

 
 

20 

على استمارة  وكانت عبارة عن دراسة استقصائية اعتمد خالهلا هاريف 2005ديسمرب  14أجريت بتاريخ 
مبحوث من مستخدمي فيسبوك  وطرح تساؤل رئيسي حول ما إذا   390 استبيان وزعت على عينة متكونة من

كان املستخدمني يقرؤون اتفاقية االستخدام اليت يضعها الفيسبوك وهل هم قلقون خبصوص بياناهتم الشخصية 
 عينات من مستخدمي الفيسبوك املنتجة يف جدران الفيسبوك وبعدها قام بتوزيع االستمارات على

أبدا  يقرؤوامنهم مل  (٪89)أي  347و، بنود اخلدمة يقرؤوامن املبحوثني مل  %91وكانت النتيجة أن 
 سياسة اخلصوصية.

 املبحوثني حول اعتقادهم ان كان الفيسبوك يشارك بيانتهم مع شركات أخرى استبيانيف اخلطوة الثانية مت 
معلوماهتم مع  كال يشار يعتقدون أن الفيسبوك ( ٪47) 174مستطلعا،  374ابة أنه من بني إلجكانت ال،و 

 تبادل املعلومات اخلاصة باملستخدم  كللفيسبو أنه ميكن ( ٪53) 200يف حني يعتقد  أخرى،شركات 

الفيسبوك وكيف وكانت نتيجة الدراسة أن أغلب املستخدمني ال ينتبهون خلطورة البيانات اليت ينتجوهنا يف 
 .تؤثر عليهم سلبا على خصوصيتهم 

من طالب املرحلة الثانوية ينضمون إىل الفيسبوك دون االطالع  ٪80وخلصت الدراسة اىل أن ما يزيد عن 
 وأن هؤالء املستخدمني يتبادلون كميات كبرية من املعلومات الشخصية، على سياسة االستخدام

اليت وضعتها املواقع املتنافسة.  مع املعايريومقارنتها  بفيسبوكاصة وبعد االطالع على شروط االستخدام اخل
 الباحثعلى الرغم من أن العديد ميزات الفيسبوك متكني املستخدمني للسيطرة على معلوماهتم اخلاصة، توصل 

 .هتدد خصوصية املستخدم يف فيسبوك وأخطار كثريةال تزال هناك نقائص كبرية  إىل أنه

باملعهد  2013لسنة  قانون الفيسبوك واخلصوصية يف اهلند فالدايا بعنواندراسة لصاحبها أنكيت -03
جنع اهلند اليت يستخدمها الكثري من الناس ليبقوا على ن الفيسبوك الوسيلة التواصلية األوخلصت الدراسة اىل أ

عرفون كيفية تأمني البيانات اخلاصة اتصال بأصدقائهم ويسارعون اىل وضع بياناهتم الشخصية يف الفيسبوك وال ي
هبم من القراصنة ألن البيانات اخلاصة هبم وميكن أيضا أن تستخدم لقرصنة وأي شيء آخر لذا وضع الباحث 

 جمموعة من النصائح والتوجيهات لالستخدام االمثل لوسائل التواصل االجتماعي:

 جتنب قبول طلبات  صداقة من أشخاص وجهات غري معروفة.  - 

صاحبه  علىووجوب التفكري مرتني قبل نشر أي شيء، أن ما نقوم بنشر ألنه أيضا يقد يشكل خطرا 
 استخدام الفيسبوك.املنشور على أمور تتخالف مع سياسة  احتوىسيما إن 
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فهم حقوقه  املستخدم منقانون الفيسبوك حىت يتمكن  قراءة وجوب يوأهم نقطة ركز عليها الباحث ه-
 ة يف الفيسبوك. ومسؤولياته بسهول

الوصول إىل هذه النقطة عجب أن يكون هناك نظام لتوعية الناس يتعلمون من خالله ما عجب  ومن أجل
 عنه يف الفيسبوك وأي موقع آخر. واالمتناع به عليهم القيام

 ليق على الدراسات السابقة  التع

منها يف إجناز موضوع توظيف الشركات  انطلقناكانت مبثابة االرضية اليت   اعتمدناهاهذه الدراسات اليت 
الباحثني واليت  التقنية للبيانات الضخمة وانتهاك اخلصوصية، إذ تنطلق دراستنا من النتائج املتوصل اليها من طرف

للبحث يف جمال اخلصوصية وذلك بتسليط الضوء على  سلكنا هبا طريق جديدا  ةمقاربات جديدزودتنا بأفكار و 
وتسليط ، والغرض من مجعهابيانات املستخدم هبا مع اليت جتالدراسات السابقة مثل الطريقة اجلوانب املهملة يف 

اجملاالت اليت تتسابق الشركات التقنية  لالعتماد  واحد من أهم انات الضخمة اليت يعترب حتليلها البيالضوء على 
يف البيئة الرقمية اخلصوصية  هاكانتعليها لتطوير خدماهتا وزيادة أرباحها، وكيف كرس حتليل هذه البيانات 

االستخدام  تاتفاقياوالتدقيق يف الطرق اليت تنتهك هبا اخلصوصية من قبل الشركات وذلك عن طريق حتليل 
 اخلاصة اليت تعترب مبثابة الدستور الذي يربط عالقتها باملستخدم . 

 صعوبات الدراسة: 

دراسة يواجه الباحث العلمي جمموعة من الصعوبات اليت تنقسم بني الذاتية واملوضوعية ومن بني  ككل
 الصعوبات اليت واجهتها جمموعة البحث هي: 

 صعوبة الدراسة يف حد ذاهتا كوهنا دراسة جديدة رمبا هي االوىل يف العامل العريب  -

عن البيانات الضخمة فقد اعتمد فريق البحث يف اليت تتحدث ، وليس نقص املراجع باللغة األم انعدام-
سوى بعض املقاالت والتقارير باللغة  الجنليزية الفرنسية واالسبانيةالقيام هبذه الدراسة على مراجع ومصادر باللغة ا

 .العربية

وقت طويل يف عملية الرتمجة والصعوبات املرتتبة عنها اليت تتمثل يف حتريف املضمون املرتجم  استغراق -
استلزم على جمموعة البحث قراءة املراجع بتأين وحماولة فهم املضمون  احلرفية. لمانظرا لغياب الرتمجة النصية أو 

ووضعه يف قالب أكادميي باللغة العربية. 
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 أوال: البيانات

 ماهية البيانات واملعلومات:.1 

 :البياناتمفهوم -أ

صفات وأرقام مشوشة وغري مرئية ومزدمحة حبيث ال ميكن استخراج أي حكمة أو قاعدة منها قبل أن يتم  هي 
 معاجلتها.

  :ومن الناحية الفنية

ومعاجلتها داخل  (processing)هبدف تشغيلها  إىل جهاز الكومبيوتر (input) البيانات هي املدخالت 
 information يف صورة املعلومات (Output (اجلهاز واحلصول على املخرجات

1 . 

وتعترب هي أيضا املادة اخلام الىت سيتم جتهيزها للحصول على معلومات أو جلمع مزيد من التفاصيل وال 
فبيانات الطالب على سبيل املثال املكونة من االسم واللقب، واسم  حتليلها،تكون هلا فائدة إال يف حال معاجلتها و 

األب، عنوان الطالب ... اخل، تعترب بيانات وال تعترب معلومات، بيانات املواطنني أيضا اليت يتم مجعها أثناء 
 . 2التعداد مثال، والبيانات اليت يتم مجعها عن طريق استطالعات الرأي حول منتج معني

 علومات:امل مفهوم-ب

فهي بيانات معاجلة هلا معىن وقيمة وتستخدم يف صناعة القرارات املختلفة وحتتمل اخلطأ والصواب، وال 
وسائل التوثيق، تفرتض االرتباط أو املنطقية، فهي بيانات حمدودة ترتبط مفاهيمها باإلنسان واحلاسوب أو خمتلف 

استنباط العالقات املختلفة واليت ميكن االستفادة منها يف  3،واملعلومات ميكن أن تكون أرقاماً أو رموز أو كلمات
4اهر واختاذ القراراتو بني الظ

                                                           

 https://goo.gl/WlqQfo ،2016.12.13، يف:2015ماهية البيانات واملعلومات، خطاس عبد الكرمي،  1 
2 "Difference between Data and Information", differencebtw.com, by 2015,( https://goo.gl/6MPxAU ), accessed 

2016.12.13 
 .، مرجع سابقhttps://goo.gl/WlqQfoخطاس عبد الكرمي،3
   https://goo.gl/zMt1eT ،2016.01.13، يف: DATABIG  ،2015اإلنرتنت وعصر البيانات الضخمة  4

 

https://goo.gl/WlqQfo
https://goo.gl/6MPxAU
https://goo.gl/WlqQfo
https://goo.gl/zMt1eT
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 أشكال البيانات اخلام: -ج

  :البيانات غري مهيكلة 

البيانية بسهولة، كما تعترب املشاركات املكتوبة يف وهي بيانات إلكرتونية ال ميكن تصنيفها كالصور والرسوم 
، واملدونات اإللكرتونية ورسائل الربيد اإللكرتوين كل هذه البيانات رمواقع التواصل االجتماعي والفيديوهات والصو 

يل املثال اليت ينتجها البشر تعترب مصدراً غنياً للغاية باملعلومات اليت تنمو بوترية متسارعة وغري مسبوقة، فعلى سب
مليون حساب، ويتم انشاء  465مليون تغريدة يومًيا، ويضم املوقع أكثر من  175تويرت حوايل  مستخدمويغرد 
كوينتليون بايت من البيانات غري منظمة يف العامل يوميا من   2,5موقع جديد كل دقيقة يوميا، وإنشاء  571

تماعي، والصور الرقمية، وحتديثات احلالة على مصادر خمتلفة مثل أجهزة االستشعار ووسائل التواصل االج
الفيسبوك، وهذا يعين أنه ال ميكن استخدام أدوات حتليل البيانات القدمية، وإدارة قواعد البيانات التقليدية مع هذه 
البيانات ألهنا ليست منتظمة وفق اهليكل الذي يتعامل معها كاجلداول مثال منصات التدوين، واليت هلا العديد من 

العناصر املنظمة منها التاريخ، ووقت النشر واحملتوى، والروابط التشعبية وما إىل ذلك، ما عجعل من البحث 
والتحليل أكثر صعوبة بكثري من البيانات املهيكلة، إال أنه البد من االهتمام هبده البيانات بالرغم من أهنا غري 

من الغش ومنع اجلرمية والتحري عن األعمال منظمة، فبفضلها ميكن للوكاالت أن تشق طريقها يف احلد 
  1.اإلرهابية

 :البيانات املهيكلة 

هي بيانات منظمة يف شكل جداول أو قواعد بيانات، وهي على عكس البيانات غري املهيكلة واليت 
تتبع يصعب معاجلتها باعتبارها تشكل النسبة األكرب من البيانات يف العامل والبيانات املنظمة أو املهيكلة 

وتكون البيانات املنظمة على شكل حقول مثبتة ومنسقة يف سجل أو  ،2خمطط قاعدة بيانات حمددة مسبقا
ملف وتكون يف قواعد البيانات العالئقية، واليت تتكون من جداول قواعد البيانات، يف قائمة البيانات 

خطط يتكون من جداول وحقول العالئقية يتم استخدام اجلداول لتنظيم املعلومات يف صفوف وأعمدة ) امل
(، وحتتوي هذه اجلداول على أنواع البيانات مثل األرقام والتواريخ والعناوين وذلك على حنو سلسلة من 

                                                           
1" sponsored report fcw . deep Analytics ", fcw.com, https://fcw.com/Whitepapers/List/Whitepaper-

List.aspx?m=1&Page=6. 
2 Rolf Sint, Sebastian Schaffert, Stephanie Stroka and Roland Ferstl," Combining Unstructured, Fully Structured 

and Semi-Structured Information in Semantic Wikis", Austria, p02, (http://ceur-ws.org/Vol-464/paper-14.pdf ), 

accessed 2017.01.03.  

 

https://fcw.com/Whitepapers/List/Whitepaper-List.aspx?m=1&Page=6
https://fcw.com/Whitepapers/List/Whitepaper-List.aspx?m=1&Page=6
http://ceur-ws.org/Vol-464/paper-14.pdf
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والتحكم يف الوصول إليها وسهولة معاجلتها، وهذا يكون  األعمدة، واملخطط حيدد كيفية ختزين البيانات
 .1استناداً إىل طريقة املخطط عند الكتابة

هيكلة هناك: 
ُ
هيكلة وغري امل

ُ
 وبني البيانات امل

 :البيانات الشبه ُمهيكلة 

وهي بيانات قريبة من البيانات املنظمة إالّ أهنا ال تكون يف جداول أو قواعد بيانات، وتكون هذه البيانات 
كان، على شكل نص على صفحة ويب، حمضر اجتماع مثال:  العنوان الذي عجرى يف االجتماع التاريخ، امل

الزمان، امللصقات اليت حتتوي على معلومات حول عروض فنية وزماهنا ومكاهنا، وسعر التذاكر حلضور هذه 
العروض، املكان الذي تشرتي منه التذاكر أيضا نوع السيارة املعروضة للبيع مثال لوهنا، نوعها، سعرها، السنة 

 نات عن مكان املنزل، حجمه، سعره، عدد غرفه ... اخل. أرقام اهلواتف، إعجار املنازل، وتكون البيا فيها املصنوعة

إذا فالبيانات الشبه ُمهكلية هي البيانات اليت تكون غري منظمة أو غري مكتملة، ويكون هلا هيكل وهي قابلة  
 .                       2للتغيري بشكل سريع وغري متوقع وهلا يطبق عليها بالبيانات شبه هيكلية، أو شبه منظمة

 4.والذي يقوم بنقل وختزين البيانات مع الرتكيز على البيانات حبد ذاهتاxml،3 وتعتمد البيانات شبه مهيكلة على

   تاريخ التعلم من البيانات:.2

قد يعتقد البعض ان البيانات واالستفادة منها ظهر بظهور الشبكة العنكبوتية إالّ أن التاريخ أثبت أن اإلنسان 
منذ القدم بل حىت أن البيانات كانت منذ زمن بعيد مصدراً للمعلومة فظهرت ففكرة حتليل تعامل مع البيانات 

 البيانات واالستفادة منها يف اوائل القرن التاسع عشر .

 

 

  :حتليل البيانات خالل القرن التاسع عشر 

                                                           
1Dinesh Priyankara," Processing unstructured data," devday, 2015 

(http://devday.lk/2015/assets/ProcessingUnstructuredData.pdf ), accessed 2017.01.03. 
2 Naci Akkök, Pål Halvorsen, Arthur M. Keller, Vera Goebel, "Semi-Structured Data and XML", union, 2006 

(https://goo.gl/oEMKV7 ), accessed 2017.01.03.    
3  St´ephane Genaud, "The eXtensible Markup Language (XML)", http://icps.u-strasbg.fr, 2007, (http://icps.u-

strasbg.fr/~genaud/courses/webtech/xml/xml.pdf ), acessed 2017.01.03. 

 
to-http://www.w3arabiconline.com/xml/how-؟، املعهد العريب لتعلم لغات الربجمة، يف: xml كيف ميكن استخدام   4

xml-use ،2017.01.03 . 

http://devday.lk/2015/assets/ProcessingUnstructuredData.pdf
https://goo.gl/oEMKV7
http://icps.u-strasbg.fr/~genaud/courses/webtech/xml/xml.pdf
http://icps.u-strasbg.fr/~genaud/courses/webtech/xml/xml.pdf
http://www.w3arabiconline.com/xml/how-to-use-xml
http://www.w3arabiconline.com/xml/how-to-use-xml
http://www.w3arabiconline.com/xml/how-to-use-xml
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قبل القرن العشرين كان استخدام البيانات مل يصل إىل درجة التطور الذي هو عليه يف عصرنا وذلك على      
الرغم من اليقني بعظمة هذا العلم القائم بذاته الذي بدأ يشق خطواته األوىل أواخر القرن الثامن عشر، بينما 

مية وذلك عن طريق إحصاءات حتليل استخدمت البيانات يف القرن التاسع عشر يف إثبات صحة الفروض العل
البيانات واستخالص االستنتاجات من تلك لبيانات احملللة وأصبحت املناقشات العلمية يف ذلك العصر تركز 

أساساً على آراء البيانات أكثر من البيانات نفسها بل أن البيانات أصبحت هي احلكم الرئيس يف تغليب كفة 
اقشات اليت عرفها القرن التاسع عشر تلك املناقشة اليت مجعت كبار األطباء يف رأي على اآلخر ومن بني أشهر املن

والذي فتك  1849اجنلرتا يف ذلك الوقت واليت ُخصصت إلعجاد حلول لداء الكولريا الذي انتشر يف لندن سنة 
ة شخص من سكان املدينة  إالّ أن اإلشكال الذي طُرح يف ذلك الوقت هو عدم معرف 14000بأزيد من 

أن داء الكولريا جنم عن املواد  ويليام فارمصدر الوباء وسبب انتشاره بتلك السرعة إىل أن اكتشف الدكتور 
 املنحلة غري الصحية اليت قامت بتلويث اهلواء.

سنوات  3تقريراً مفصاًل عن وفيات وباء الكولريا الذي ضرب اجنلرتا قبل  1852يف سنة  ويليام فارونشر 
منطقة من لندن وقام بوضع مثانية متغريات  38لى جداول البيانات اليت مجعها الطبيب من وأشتمل التقرير ع

استطاع التوصل إىل السبب احلقيقي النتشار وباء الكولريا يف اجنلرتا  ويليام فارتفسريية حمتملة ليتبني أن الطبيب 
 بفضل استغالل البيانات وحتليلها . 1848-1849عامي 

 20لقرن حتليل البيانات يف ا: 

يف القرن العشرين أصبح مجع البيانات يف خمتلف اجملاالت وختزينها حمل اهتمام الكثري، حيث أصبحت البيانات 
تُدون وخُتزن بوترية يومية منتظمة مثل انتاجية احملاصيل وقياسات االراضي ومتغريات الطقس ومث إتباع طرق جديدة 

عشرين إالّ أّن اإلشكال الذي كان مطروحا بصفة عامة يف ذلك الوقت يف التدوين والتسجيل مبا يتوافق مع القرن ال
هو غياب آليات استخالص املعلومات من هذه البيانات اليت يتم االحتفاظ هبا ففي أكثر األحيان كانت البيانات 

 1بال أي قيمة نظراً لغياب وسائل وآليات حتليل البيانات واستخالص القيمة الاّلزمة منها 

 

 

 

  21البيانات يف القرن حتليل : 

                                                           
1 Jay Jacobs, bob rudis, data driven security analysis, visualization, (Indiana: Published by John Wiley & Sons, 

Inc., Indianapolis, Published simultaneously in Canada, 2014), pp 2-4 . 
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القرن الواحد والعشرين يعد زمن االنطالقة احلقيقية حنو حتليل البيانات نظراً ألّن هذا العصر شهدت سنواته أحداثاً 
متسارعة وفارقة يف تاريخ البشرية ففي القرن الواحد والعشرين ازداد االهتمام بالبيانات مع تزايد أحجامها اليت 

كبرية لذا كان والبد من اعجاد وسيلة ملعاجلة البيانات، ومّت حينها االعتماد على منهجية   ـأصبحت خُتزن بأحجام
إحصاء البيانات الستخالص معلومات مفيدة وقابلة لالستخدام وألّن هذه املنهجية اُستعملت منذ فرتة طويلة مت 

 استحداث طرق جديدة لالستفادة من البيانات وجعلها صاحلة لالستعمال .

الشبكة العنكبوتية اليت سامهت بشكل كبري يف مضاعفة  والطفرة اليت جاء هبا القرن الواحد والعشرين هو ظهور
 . 1حجم البيانات بوترية متسارعة 

 قواعد ومستودعات البيانات:  .3

جمموعة من لقد أّدى النمو املستمر للبيانات إىل ظهور وتطوير قواعد البيانات وتُعرف هذه األخرية على أهنا 
البيانات املرتابطة واملتعلقة مبوضوع معني أو ختدم فرضا ما وتكون بياناهتا مرتبة ومنظمة بطريقة يسهل الوصول إليها 

 واسرتجاعها، وهناك جمموعة من احملددات عجب توفرها يف البيانات املرتابطة حىت يطلق عليها قاعدة البيانات:

  احلياة أن تصف هذه البيانات جماال حمددا يف. 
  عجب أن تكون البيانات مرتابطة ترابطا منطقيا. 
  هناك سبب لتصميم قاعدة البيانات أي أنّه يوجد جمموعة من املهتمني مبوضوع قاعدة البيانات ويتفاعل

 .معها بشكل ملموس 
  قاعدة البيانات ميكن أن تكون بأي حجم وبأي تعقيد فيمكن أن حتتوي على جدول واحد أو عشرات

 .2ل بينها رابط معنياجلداو 

ويعرفها البعض على أهنا عبارة عن جممعة من البيانات واملعلومات املخزنة برتتيب ونسق إلكرتوين معني يسهل 
التعامل معها وحفظها واسرتجاعها واستخراج النتائج منها، وميكن تعريفها بشكل بسيط بأهنا جمموعة من البيانات 

 .3بروابط منطقية املنظمة واملرتبة ترتبط فيما بينها

أما مستودع البيانات ميثل جمموعة منطقية من املعلومات يتم مجعها من خمتلف قواعد البيانات العملياتية اليت تدعم 
 .فعليات حتليل النشاط ووظيفة صنع القرارات 

                                                           
1 A. Goodman, C. Kamath, V. Kumar , "Data Analysis in the Twenty-First Century," Statistical Analysis and 

Data Mining , 2007, https://e-reports-ext.llnl.gov/pdf/351547.pdf . 

 https://goo.gl/9ndJQW ،2017.04.02، يف: 03عبد احلكيم توفيق عيسى، نظم قواعد البيانات، جامعة خضوري، ص د. 2 
 https://goo.gl/jehaZu ،2017.04.02، يف: 2016.05.18البحث يف قواعد البيانات، ، سهام بنت سلمان اجلريوي3

https://e-reports-ext.llnl.gov/pdf/351547.pdf
https://goo.gl/9ndJQW
http://www.almarefh.net/show_content_sub.php?ID=794&rwit=K
http://www.almarefh.net/show_content_sub.php?ID=794&rwit=K
https://goo.gl/jehaZu
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ات مفردة إال واملفهوم األساسي وراء مستودع البيانات هو دمج البيانات من قواعد بيانات متعددة يف قاعدة بيان
 نقاط أساسية هي:  3أهنا ختتلف عن قاعدة بيانات يف 

 .تبقي األنظمة العملياتية املوجودة سابقا عاملة  .1
 .يتم استنساخ البيانات اإلعتيادية يف مستودع البيانات  .2
ال يتم حتديث مستودع البيانات أوال بأول أو فور ادخال املعامالت، أي يتم التحديث خالل فرتات  .3

                .1ثابتة ) يف هناية كل يوم/ كل أسبوع( زمنية

  :أمهية قواعد البيانات 

تلعب قواعد البيانات دوراً هاما يف حياتنا فال يكاد خيلو جمال من اجملاالت من وجودها أو استخدامها مثل:  
  .2املصانع، الشركات، املستشفيات والدوائر احلكومية وغريها

نات اليت تتجاوز اإلمكانيات البشرية يف تذكر تفاصيلها ومن مث إجراء بعض العمليات ختزين كم هائل من البيا
أكرب فائدة من استخدام قاعدة البيانات هي أهنا تسهل عملية اسرتجاع ، ف3واحملاكاة اليت يستحيل تنفيذها يدويا

 .4املعلومات بسرعة ومرونة

   :املعلومات أمهية البيانات يف عصر .4

 على أمهية كبرية يف عصرنا احلايل ويف خمتلف اجملاالت العلمية والَعملية.  البياناتحتوز   

 األمهية العملية:  -أ

ية للبيانات يف أهنا تساهم بشكل رئيسي يف اختاذ قرارات واعية ودقيقة من خالل االعتماد لوتتجلى األمهية العم   
القيمة منها لما يسهل على الشركة أو املؤسسة اختاذ قرارات على البيانات جبمعها وترتيبها وحتليلها واستخراج 

 مناسب يف الوقت املناسب.

فممَّا ال شك فيه اليوم أن البيانات أصبحت مورداً جديداً ألي ُمنظمة بغض النظر عن طبيعة نشاطها أو   
ل النجاحات يف مجيع حجمها فاملعلومات والبيانات أصبحت سرُّ النجاح االقتصادي هلاته الشركات وكلمة سر ك

 املستويات.

                                                           
العلمي السنوي احلادي عشر  د. حسان عثمان حممد توفيق، "استخدام تقنيات مستودعات البيانات يف دعم القرارات التسويقية،" يف املؤمتر: 1

 .535عمان، ص  –ألردنذكاء األعمال واقتصاد املعرفة، جامعة الزيتونة األردنية، كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية، إبريل، ا
 د . عبد احلكيم توفيق عيسى، مرجع سابق. 2
 مرجع سابق. ،https://goo.gl/jehaZuالبحث يف قواعد البيانات، يف: ، سهام بنت سلمان اجلريوي3  

4" Introduction to data base," p 3 , http://geo1.tcu.edu/faculty/50901/database.pdf, accessed 2017.04.03 . 

http://www.almarefh.net/show_content_sub.php?ID=794&rwit=K
http://www.almarefh.net/show_content_sub.php?ID=794&rwit=K
https://goo.gl/jehaZu
http://geo1.tcu.edu/faculty/50901/database.pdf
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ومساره  منتجهافمعظم الشركات االقتصادية كانت تعتمد يف وقت سابق على دراسة السوق التقليدية يف متابعة   
وصوالً إىل املستهلك وبناًء على تلك النتائج كانت تتخذ قرارات جمازفة ارجتالية تعتمد على احلدس ويف معظم 

إالَّ أنه يف عصر البيانات أصبحت كل قراراهتا مبنية على أسس علمية ، أو خفضه االحيان خبصوص رفع اإلنتاج
باملائة  10باملائة من القرارات املتخذة السليمة جاءت نتيجة االستغالل األمثل للبيانات بينما  90متينة بل ان 

 فقط أصبحت نسبة اختاذ القرارات املبنية على اخلربات والتقديرات الشخصية.

العصر أصبحت البيانات رأس مال الشركة ليس فقط يف اختاذ القرارات بل ركيزة أساسية يف وظائفها  ويف هذا
 1اإلدارية كالتخطيط والتنظيم والرؤية والرقابة وكذا عند لمارسة نشاطاهتا كاإلنتاج والتسويق والتمويل ...

 األمهية العلمية:  -ب

مجع البيانات وحتليلها واستخراج القيمة منها يساعد الباحثني على الوصول إىل أجوبة ألسئلتهم من أجل وضع   
الفروض ألحباثهم، كما أن البيانات مُتّكن الباحثني من استشراف املستقبل وذلك بتوقع النتائج املستقبلية وهلذا 

حث العلمي الذي أصبح يعتمد اعتماداً مباشرا عليها من السبب فالبيانات مبختلف أنواعها جزًء ال يتجزأُ من الب
خالل مجعها وترتيبها يف جداول من أجل استخراج القيمة منها اليت تعطي دفعا جديدا للبحث العلمي شريطة أن 

تكون هذه البيانات دقيقة ومكتملة إضافة إىل إتباع اأُلسس العلمية السليمة يف التحليل والتنقيب فدقة البيانات 
 ضمن للباحث العلمي ما يلي: ت

  .متكن الباحث من اإلجابة على أسئلته بشكل دقيق وصحيح -
  .متّكن من التأكد من صحة الفروض اليت مت وضعها والتأكد من صالحيتها -
وضع نتائج حبثية سليمة ميكن لباحثني اخرين االستفادة منها واالنطالق من النتائج اليت مت التوصل إليها  -

  2.لدراسات اخرىلتصبح منطلقا 

هناك أنواع خمتلفة من األحباث وكل نوع يشمل أنواع خمتلفة من البيانات كالبيانات الكمية اليت يعتمد عليها يف و 
البحوث االحصائية والبيانات النوعية اليت يتم استنباطها من املقابالت والروايات والبيانات اخلام اليت تستخرج من 

 . 3ن البيانات الضخمة اليت متر بعدة مراحل وصوال إىل استخراج قيمة علمية معينةالبيانات الشخصية أو غريها م

 

 :Big data : البيانات الضخمةثانيا

                                                           
1 International Journal of Computer Science & Information Technology, (IJCSIT), Vol 3, No 2, April 2011 DOI:  

10.5121/ijcsit.2011.3220 260 IMPORTANCE OF DATA COLLECTION AND VALIDATION FOR 

SYSTEMATIC SOFTWARE DEVELOPMENT PROCESS. Page 264.    
2 Database Systems Journal ,vol. III, no. 4/2012 3 "Perspectives on Big Data and Big Data Analytics" p.04. 
3"Data and its Important", www.purdue.edu, (https://goo.gl/vpHJPT), accessed 2017.02.06. 

https://goo.gl/vpHJPT
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 .البيانات الضخمة:1

 مفهومها :أ.

ثري ُمصطلح البيانات الضخمة ألول مرة من قبل شركة غارنرت لألحباث  أ ُُ(Gartner)  إاّل  2008عام
   meta groupeوالذي نُوقش من قبل جمموعة ميتا 2001أّن أثر هذا املصطلح يعود إىل عام 

ويشري هذا املصطلح إىل تضخُّم حجم البيانات من ناحية عددها وسرعتها والتنوع يف إنتاجها وهلذا أصبح البحث 
التخزين أو القدرة على التحليل لالستفادة من عن حلول جديدة إلدارة هذا احلجم الكبري سواًء يف القدرة على 

 . هذه البيانات

تأيت هذه البيانات من الصور الرقمية وأشرطة الفيديو، ومواقع التواصل االجتماعي، واألجهزة الذكية، 
واألجهزة االستشعارية املدجمة ... إخل وهذا على سبيل املثال ال احلصر،  GPS اهلواتف اخللوية الذكية، اشارات

مقارنًة  % 10تتألف البيانات الضخمة من كل املعلومات املنظمة واليت تشكل جزًءا ضئيال يصل إىل و 
 . 1باملعلومات غري املنظمة واليت تشكل الباقي

، حيث ولدت 2003منت البيانات مبعدل مذهل منذ فجر التاريخ حىت عام  Intel وحسب شركة انتل
، كما 2012زيتا بايت يف عام  2.72هذا العدد ليصل إىل  اكسابايت من البيانات، وتضاعف 5البشرية 

كوينتيليون   2.5باإلضافة إىل أنّه يتم إنشاء  ،20152زيتا بايت عام  8تضاعف هذا العدد أيضا ليصل إىل 
بايت من البيانات كل يوم، وهذا ما جعل هذه البيانات الكبرية بشكل عام واحدة من أهم اإلجتاهات البحثية 

بل الشركات، حبيث ميكن أن تساهم يف حتقيق مكاسب اقتصادية، وكذلك مسامهتها يف التنمية يف كافة اليوم من ق
كما يتم استخالص قيمة كبرية من كل هذه البيانات واليت ختلق فرصا جديدة للعديد من العلوم   ،3اجملاالت

اية الصحية، جمال النفط والغاز، للتحسني والتجديد واالبتكار يف جماالهتا مثل: علم اجلينات البشرية، والرع
والبحث واملراقبة، والتمويل والعديد من اجملاالت األخرى، إاّل أّن هذا العامل من البيانات الضخمة يتطلب حتواًل يف 

 . 4جمال احلوسبة لتوفري ختزين أفضل للبيانات، واملعاجلة املطلوبة لتحليل كميات كبرية من البيانات

                                                           
1 "Le Big Data", Regard Aubay, (https://goo.gl/ncZ6BB), accessed 2017.02.06. 

)http://www.tech- (، يف:big data ،2013حممد حبش، حملة عن البيانات الضخمة  2
data-big-is-wd.com/wd/2013/07/24/what ،2017.02.07. 

3 Prof. R.A.Fadnavis, Samrudhi Tabhane," Big Data Processing Using Hadoop", (IJCSIT) International Journal 

of Computer Science and Information Technologies, Vol. 6 (1) , 2015, pp 443-445. 
4 Richard L. Villars, Carl W. Olofson, Matthew Eastwood, "B i g D a t a:  what it is and why you should care, by 

idc analyze the future, June 2011, p 1. 

https://goo.gl/ncZ6BB
http://www.tech-wd.com/wd/2013/07/24/what-is-big-data
http://www.tech-wd.com/wd/2013/07/24/what-is-big-data
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هنا بيانات هلا حجم هو أكرب من قدرة قواعد أالبيانات الضخمة على  McKinseyي كما يعّرف معهد ماكينز 
 . 1البيانات النمطية على التقاطها وختزينها وإدارهتا وحتليلها

 حمطات من تاريخ البيانات الضخمة: -ب 

البيانات  بدأت قصة البيانات فعليا قبل سبعني سنة حني بدأت احملاوالت األوىل لقياس معدل النمو يف حجم
يف قاموس  1941واليت عرفت آنذاك بانفجار املعلومات، وهو املصطلح الذي استخدم ألول مرة يف عام 

 . اكسفورد

Wesleyen من جامعة ويسليان األمريكية  Fremont Riderنشر فرميونت رايدر  1944ويف عام 

University ألمريكية " اليت قدر أن حجمها دراسة حول "مستقبل مكتبات األحباث يف الواليات املتحدة ا
ستحتوي حوايل مائيت مليون  (Yale) مخن رايدر أّن مكتبة جامعة ييل عام، ونظراً هلذا النمو 16يتضاعف كل 

موظف من أجل فهرسة  6000ميل من الرفوف ما يتطلب  6000وسوف تشغل حوايل  2040جملد عام 
 2 .هذه الكتب

ومع انفجار املعلومات كان ال بد من توفري كل متطلبات التخزين التلقائي والسريع مع الزيادة يف  1967ويف عام 
 .3معدل نقل املعلومات عن طريق جهاز الكمبيوتر

، بدأت وزارة الربيد واالتصاالت يف اليابان بتسيري وإحصاء تدفق املعلومات وتتبع حجم 1975يف عام 
(، هذا االحصاء يقدم كمية 1969لة يف اليابان ) وقد اُقرتحت الفكرة ألول مرة يف سنة املعلومات املتداو 

وجد بالفعل أن عرض  1975الكلمات أو العبارات كوحدة للقياس عرب مجيع وسائل اإلعالم، إحصاء 
توفرها أصبح الطلب على املعلومات اليت  1978املعلومات يتزايد بشكل أسرع بكثري من استهالكها، ويف عام 

وسائل االعالم واليت هي يف اجتاه واحد يف حالة ركود، بينما تزايد الطلب على املعلومات املقدمة من قبل وسائل 
اإلعالم واالتصال يف اجتاهني،إذ اجته اجملتمع الياباين حنو مرحلة جديدة وسعت األولوية للمعلومات اجملزأة األكثر 

 .4من املعلومات اليت تأيت يف كتلة واحدة تفصيال لتلبية االحتياجات الفردية بدالً 

                                                           
1 report mackinsey Global institute, Big data: The next frontier for innovation, competition, and productivity, By 

James Manyika, Michael Chui, Brad Brown, Jacques Bughin and others, (may 2011), (https://goo.gl/LQrs0l ), 
accessed 2017.02.09 

2 Gil Press," A Very Short History Of Big Data," attunity, December 22, 2016, (https://goo.gl/MXX9so ), 

accessed 2017.02.09 
3 Alea Fairchild, "Big Data – Soak Or Swim?, " the Constantia institute, 12 jan 2014,( https://goo.gl/7dif7Q), 

accessed 2017.02.11. 
4 R.Devakunchari, "Analysis on big data over the years," International Journal of Scientific and Research 

Publications, Volume 4, Issue 1, January 2014, p 03. 

https://goo.gl/LQrs0l
https://www.attunity.com/blog/author/gil-press/
https://goo.gl/MXX9so
https://www.constantiainstitute.org/node/8
https://goo.gl/7dif7Q
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بدأ مكتب االحصاءات املركزي اجملري مشروعا حبثيا حلساب صناعات املعلومات يف البالد مبا يف  1981يف سنة 
 استيفان ديناسقام  1993ذلك قياس حجم املعلومات بالبيت، ويستمر هذا البحث إىل يومنا هذا، ويف عام 

 . 1ء املركزي اهلنغاري بتصنيف دليل نظام موحد للحسابات الوطنية للمعلوماتكبري علماء مكتب االحصا

املفروضة علينا أصبحت تضعنا يف موقف صعب للغاية البتات حفظ ومجع  دينينغقال العامل  1990يف سبتمرب 
ن قدرة فمعدل حجم تدفق املعلومات يُطغى على شبكاتنا وأجهزة التخزين ونُظم اسرتجاع املعلومات، فضاًل ع

االنسان على الفهم وهو ما يدفعنا إىل بناء نظم من شأهنا رصد تدفق البيانات من خالل التدقيق يف قاعدة 
البيانات، وقد تكون هذه اآلالت يف هناية املطاف سريعة مبا فيه الكفاية للتعامل مع تدفقات البيانات يف وقت 

الواجب حفظها والتقليل من خطر فقدان االكتشافات  وجيز، وستمكننا هذه اآلالت من التقليل من عدد البتات
2الكامنة دفنها يف قواعد البيانات

.  

3أصبح التخزين الرقمي أكثر فعالية من حيث التكلفة أحسن من التخزين الورقي 1996يف  
.  

دراسة ول أيف جامعة كاليفورنيا   Peter Lyman , hal varian هالفاريانليمان و  نشر بيرت 2000ويف عام 
"عن كم املعلومات " من أجل حتديد كمية ختزين الكمبيوتر، توصلت إىل أن املعلومات اجلديدة اليت يتم انشاؤها 

يف العامل سنويا واملخزنة يف الوسائط املادية كاألوراق، واألقراص املدجمة وأقراص الفيديو الرقمية واملغناطيسية إذ أَنتج 
املعلومات اجلديدة وتوصلت الدراسة إىل أّن كمية كبرية من املعلومات يتم اكسابايت من  1.5 1999العامل عام 

أن أكثر املعلومات املوجودة اآلن هي  2000انشاؤها من قبل األفراد ويقول صاحب الدراسة أنّه حىت سنة 
وات إىل أن املعلومات النصّية، إالّ أّن منو املعلومات الرقمية يتم بشكل أْسرع، توصلت دراسة لماثلة خالل سن

من املعلومات اجلديدة على  %92ومت ختزين  2002اكسابايت من املعلومات اجلديدة عام  5العامل أنتج حوايل 
 . األقراص الصلبة

للمؤمتر العاملي الثامن  DieboldFrancis X .ويف سبتمرب من نفس السنة قدم فرانسيس اكس ديبولد 
الكبرية " والذي حتدث فيه عن االستفادة من ظاهرة البيانات الكبرية  للجمعية االقتصادية ورقة بعنوان " البيانات

االنفجار يف الكمية وأحيانا يف اجلودة، هي البيانات املتاحة احملتملة نتيجة التطورات غري املسبوقة يف  إىلاليت تشري 
 4.تكنولوجيا التخزين وتسجيل البيانات

                                                           
1 MARTIN HILBERT1," How to Measure “How Much Information”? Theoretical, Methodological, and 

Statistical Challenges for the Social Sciences ,  "  International Journal of Communication 6, 1042–1055, 20 
2 Gil Press, "A very short history of big data," forbes.com, May9, 2013,( https://goo.gl/Ah8lyn), accessed 

2017.02.11. 
3 Ramon A. Mata-Toledo, Ph.D , "A Practical Approach to Data Science , " Harvard Extension School, January, 

Wednesday 27, 2016, (https://goo.gl/DG2OdZ), accessed 2017.02.11. 
4 Gil Press, "A very short History of big data," op.cit. 

http://www.forbes.com/sites/gilpress/
https://goo.gl/Ah8lyn
https://goo.gl/DG2OdZ
http://www.forbes.com/sites/gilpress/
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نشر دوغ احمللل يف جمموعة ميتا مذكرة حبثية بعنوان "ادارة البيانات ثالثية األبعاد" والسيطرة  2001ويف فيفري 
 .3v varity, velocity, volume 1بعلى حجم البيانات والسرعة والتنوع أو كما ُيصطلح عليها 

مقال  O'Reilly imTريلي حينها نشر تيم او  2005تعّزز مفهوم البيانات الكبرية واتضح حبلول سنة 
الذي جاء نتيجة اجتماع بني  web 2.0 بعنوان " ما هو اجليل الثاين للويب ؟" وهو املقال الذي نشره لتوضيح

لي وميديا اليف، وأهم نقطة ركز عليها اجليل الثاين هو الذكاء االجتماعي وإمكانية الوصول إىل يجمموعة اور 
عليها أشخاص وجهات ُأخرى من خالل مفهوم التفاعلية الذي جاء فقط مع البيانات الشخصية وربطها ليطّلع 

الذي يتيح كذلك للمستخدمني خاصية إضافية إىل الربامج والتطبيقات، وهي اخلاصية اليت ال يساهم  2.0الويب 
ملضافة فيها اجلميع، ما يدفع الشركات إىل تضمني فرضيات الغرض منها مجع بيانات املستخدمني لبناء القيمة ا

للتطبيق أو الربنامج، فكل تطبيق كبري على االنرتنت ورائه قاعدة بيانات متخصصة وهو ما دفع كاتب املقال إىل 
طرح تساؤل رئيسي حول من ميلك البيانات؟ وهو التحدي الذي رفعه اجلميع من أجل امتالك البيانات اليت تعترب 

  .2.02رأس مال الشركات يف عصر الويب 

عن ورقة بيضاء بعنوان "الرقمية اخذت يف IDC أفرج العديد من الباحثني يف شركة 2007يف مارس 
"، كانت هذه أوَّل دراسة لتقدير  2010التوسع عامليا:  توقعات عن منو املعلومات يف مجيع احناء العامل خالل 

أنّه يف عام   IDC وتوقع كمية املعلومات الرقمية اليت خلقت وتتكرر كل عام، حيث أُشريت تقديرات شركة
، أن 2010إىل  2006اكسابايت من البيانات، وكان من املتوقع أنه ما بني  161انشأ العامل حوايل  2006

اكسابايت، ويف  988املعلومات اليت يتم اضافتها سنويا إىل العامل الرقمي سيزيد أكثر من ستة أضعاف لتصل إىل 
قامت الدراسة نفسها بإحصاءات جديدة عن كمية البيانات الرقمية اليت مت انشاؤها سنويا  2012و 2010عامي 

اكسابايت يف عام  2837لتزايد إىل  2010اكسابايت يف عام  1227جتاوزت التوقعات السابقة لتصل إىل 
20123. 

م ومعاجلة البيانات كانت احلوسبة السحابية أكرب ابتكار لقدرهتا الكامنة على مجع وتنظي  2008ويف عام 
 . 4 يف مجيع جماالت احلياة، كما أّن استثمار احلكومة الفدرالية سرّع إىل حد كبري من تطورها وانتشارها

                                                           
1 “What's The Big Data?, " june 6, 2012, (https://goo.gl/KcZ5NF), accessed 2017.02.11. 

2 Neerja Kulkarni, "Big Data Analytics – Business Benefits and Technical Challenges," International Journal of 

Modern Computer Science and Applications (IJMCSA) Volume No.-3, Issue No.-2, April, 2015 , p22. 
3 V.k.jain, "big data and hadoop," khanna book publishing co,2017, p 53 , (https://goo.gl/br75vX), accessed 

2017.02.12 

4 Forbes: “A Very Short History of Big Data”, news.cs.washington.edu, May 21, 2013, 

(https://goo.gl/xRKoO1), accessed2017.02.13 

https://whatsthebigdata.com/
https://goo.gl/KcZ5NF
https://goo.gl/br75vX
https://news.cs.washington.edu/2013/05/21/forbes-a-very-short-history-of-big-data/
https://goo.gl/xRKoO1
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نشر تقرير حول املستهلكني االمريكيني بعنوان " كمية املعلومات " وتشري الدراسة  2009ويف ديسمرب 
ساعة يف  12تريليون ساعة أي مبعدل ما يقرب  1.3يل استهلك األمريكيون حوا 2008إىل أنه يف هناية عام 

جيجابايت املوافق ل  34تريليون و 10.845زيتا بايت و 3.6اليوم، وبلغ االستهالك الشخصي العادي يوميا 
حيث توصلوا إىل أن اخلوادم  2011، كما واصلوا متابعة كمية املعلومات يف يناير 1من الكلمات  100500

 63ماليني جيجابايت كما قامت الشركات مبعاجلة ما يعادل  10يتا بايت ما يقرب ز  9.57قامت مبعاجلة 
2تريابايت من املعلومات سنويا 

.   

تقرير خاص بعنوان " البيانات يف كل مكان " حيث أن   economist نشرت جملة االيكونوميست 2010ويف  
العامل حيتوي على كميات هائلة ال ميكن تصورها من املعلومات الرقمية اليت تزداد أكثر من أي وقت بسرعة أكرب 

وإىل أوسع نطاق لمكن وأثرها يكون يف كل مكان حيث أوجد العلماء ومهندسي الكمبيوتر مصطلحاً جديداً هلذه 
 ".وهو "البيانات الكبرية او الضخمة الظاهرة

العاملي مقال بعنوان " البيانات الكبرية:  آفاق جديدة  McKinseyنشر معهد ماكينزي  2011يف ماي 
مجيع قطاعات االقتصاد األمريكي كانت متتلك ما يقرب  2009ن يف عام ألالبتكار واملنافسة واإلنتاجية "حيث 

ولإلشارة كان هناك ضعف يف حجم مستودع بيانات التجزئة األمريكية يف  تريابايت من البيانات املخزنة 200
 6.8اكسابايت من البيانات اجلديدة مت ختزينها من قبل املؤسسات و 7.4، وتقدر الدراسة أن 1999عام 

 .2010اكسابايت من قبل املستهلكني يف 

علمية حيث تقوم على التفاعل بني أصبح مفهوم البيانات الضخمة مثل ظاهرة ثقافية تكنولوجية و  2012يف 
التكنولوجيا حيث قوة اخلوارزميات يف مجع وحتليل البيانات وبني التحليل باالعتماد على هذه البيانات، وبني 
امليتوثولوجيا أو األساطري حيث االعتقاد السائد بأن جمموعات البيانات الكبرية توفر أعلى شكل من أشكال 

 .3أن توّلد األفكار اليت كانت مستحيلة يف السابق مع هالة من احلقيقة واملوضوعية والدقةالذكاء واملعرفة اليت ميكن 

هذا العدد  2020بليون وحبلول  178باملائة أي ما يعادل  7اتصال األشياء ببعضها البعض ميثل  2013ويف 
  بليون. 212باملائة ما يعادل  15سيكرب ليمثل 

هذه األخرية يف تضخم حجم البيانات يف  رتنت األشياء ومسامهةواليوم أصبح التحدث عن ما يعرف بان
العامل، حيث تقوم هذه األخرية مبضاعفة حجم العامل الرقمي كل عامني، فالبيانات يف العامل الرقمي ستنمو مبقدار 

كومة من األقراص اليت اعتمدت على ثلثي الطريق   2013، فإذا كان يف عام 2020اضعاف حبلول عام  10

                                                           
1 Roger E. Bohn and James E. Short, " How Much Information? 2009 Report on American Consumers," Global 

Information Industry Center University of California, San Diego , 2009 , p 07, accessed 2017.02.13. 
2" Data nation 2012, Our lives in data," a Deloitte analytics paper, p 05,( https://goo.gl/5fapzw ), accesed 

2017.02.13. 
3Gil Press, "A very short History of big data,"  op.cit 

https://goo.gl/5fapzw
http://www.forbes.com/sites/gilpress/
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أكوام من األقراص اليت حتتوي بيانات من األرض إىل القمر،  6.6سيكون هناك  2020القمة، فبحلول إىل 
 44تريليون جيجابايت إىل  4.4من  2020و 2013فمن املتوقع أن ينمو حجم العامل الرقمي بني عامي 

 . تريليون جيجابايت

  %60ملسيطرة على السوق نسبة متثل األسواق املتطورة أو الشركات ا 2013وحسب الدراسة يف عام 

من شأن هذه الشركات أن تقف وجهاً لوجه مع الشركات الناشئة  2020من الكون الرقمي ومن املتوقع حبلول 
1باملائة منها الصني، اهلند، الربازيل، روسيا، املكسيك 60واليت هي بدورها متثل 

. 

 تضخم البيانات: ج.

اكسابايت من البيانات واملعلومات  05راكمت البشرية ما قدره  2003فجر التاريخ وحىت عام  ذمن
اليت متثلت يف الكتب والدواوين والوثائق وكل ما مت تدوينه منذ عصر االنسان احلجري القدمي ولكن ابتداًء من سنة 

زيتابايت  2.72يانات إىل منت هذه البيانات وتضاعفت بشكل مذهل ليصل معدل النمو الرقمي للب 2012
اكسابايت اليت أُنشأت منذ اخلليقة تُنشأ يف يومني فقط، بينما سيتضاعف حجم البيانات  05وأصبحت ال 

 .املوجودة حاليا كل سنتني من الزمن

مشرية  GB يليون ر ت 44ليصل إىل  2020أضعاف عام  10العاملية منو العامل الرقمي ب  imcبينما توقعت شركة 
ميل ما  157.674إىل أن حجم البيانات الرقمية يف أجهزة اآليباد لوحدها ستعطي ثلثي املسافة إىل القمر أي 

 . 20202كم إذا ما مت مراكمة هذه البيانات فوق بعضها خالل سنة   253.704يعادل 

 من يساهم يف تضخيم البيانات: د.

السرعة الرهيبة يف تضاعف حجم البيانات يف سنوات قليلة مرده إىل تنوع وتعدد مصادر هذه البيانات  
 .واجلهات املسامهة يف توليدها هبذه االحجام اخليالية 

ساهم بشكل كبري يف مضاعفة حجم البيانات  WEB 2.0فظهور االنرتنت وظهور اجليل الثاين للويب   
وجي السريع احلاصل إذ أن أجهزة الكمبيوتر واألجهزة الذكية واهلواتف النقالة وأجهز عالوة على التطور التكنول

فإن عدد  IDCاملوصولة بشبكة االنرتنت تساهم بشكل رئيسي يف إنتاج ومراكمة البيانات ووفقا لشركة  االستشعار

                                                           
1 EMC DIGITAL UNIVERCE, "The DIGITAL UNIVERSE of OPPORTUNITIES," emc.com, avril, 2014, 

https://www.emc.com/collateral/analyst-reports/idc-digital-universe-2014.pdf.  
   https://goo.gl/ri3xkc،18/04/2014مرّات، مـــســارات للرصد والدراســـات االستشـــرافية،  10العامل الرقمي يتضاعف 2 

2017.03.02.. 

https://www.emc.com/collateral/analyst-reports/idc-digital-universe-2014.pdf
https://goo.gl/ri3xkc
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صصة لالتصال بليون منها خم 14بليون وحدة علما أن  200األجهزة املمكن ايصاهلا باالنرتنت يفوق 
 باالنرتنت. 

تنتج مليار سطر من الشفرات  A380يف تضخيم البيانات فمثاًل طائرة من نوع  GPSتساهم أجهزة املالحة  
تريابايت من البيانات هذه املعلومات أو البيانات تولدها احملركات واجملسات  10الربجمية كل نصف ساعة ما قدره 

 فاصيل الدقيقة املصاحبة للرحلة املوجودة يف الطائرة لتوصيف كل الت

تريابايت كل نصف ساعة الواحدة فما بالك ما تنتجه كل الطائرات  10ونذكر هنا أّن الطائرة الواحدة تنتج  
تريابايت من البيانات عالوة  640املوجودة حول العامل فرحلة الطائرة من بلد إىل آخر تنتج خالهلا ما ال يقل عن 

 .على األجهزة والرادارات

إىل أن الشخص  INTELضخمة من البيانات إذ تشري دراسة شركة أنتل  ةيساهم البشر بشكل كبري يف انتاج كمي
مليون تريابايت يوميا من البيانات وذلك من خالل تعامله مع األجهزة الذكية إذ تقدر كمية  22الواحد ينتج 

ت من ياترياب 25لتغريدات إضافة إىل من اتريابايت  TWITTER 12البيانات اليت ينتجه كل فرد يف موقع 
 يوميا . FACEBOOKتسجيالت الدخول على 

كوينتيليون من البيانات كل يوم هذه البيانات تنبع من كل مكان مثل   2.5أن البشر ينتجون  IBMوتقدر شركة 
بالرغم من الكم اهلائل  -03 –معلومات املناخ التغريدات على مواقع التواصل، الفيديوهات ومعامالت البيع والشراء 

باملئة فقط منها هي بيانات مفيدة فيما توقعت أن تبلغ نسبة  22قدرت أن  IDC من هذه البيانات إالّ أن شركة 
 .20201حبلول سنة  %33البيانات املفيدة 

  و البيانات الضخمة : احلوسبة السحابية.2

هي الوعاء والبنية احلاضنة للبيانات الضخمة وبإحتادمها ميهدان الطريق ملستقبل كوكب  احلوسبة السحابية
 .أكثر ذكاء لذا كان البد من التطرق ألهم عنصر ساهم بشكل كبري يف ظهور البيانات الضخمة 

 احلوسبة السحابية:  مفاهيم .أ

دم خدمات حاسوبية متكاملة دون مصطلح يقصد به األنظمة احلاسوبية املتوفرة عرب االنرتنت واليت تق
اللجوء إىل الذاكرات احمللية للحواسيب فمن بني أهم خصائصها توفري مساحات ختزين للمستخدم واملعاجلات 

                                                           

  Big Data ،"wd.com-echt،2017.01.24،-http://www.techحملة عن البيانات الضخمة " ،حممد حبش1 
data-big-is-wd.com/wd/2013/07/24/what/ ،2017.03.03.. 

 

http://www.tech-wd.com/wd/2013/07/24/what-is-big-data/
http://www.tech-wd.com/wd/2013/07/24/what-is-big-data/
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فهي عبارة عن تكنولوجيا تنقل املستخدم من املفهوم القدمي للمعاجلة والتخزين إىل ما يصطلح ، والنسخ االحتياطي
  .عليه بالتخزين على السحابة

نرتنت وميكن القول أهّنا ملفات املستخدم واجلزء ويطلق على احلوسبة السحابية تسمية اخلدمات احلاسوبية عرب األ
 . 1األساسي من نظام تشغيله وبذلك تساهم هذه التكنولوجيا يف جتاوز مشاكل الصيانة وتطوير الربامج وتنصيبها 

 تعريف املعهد القومي ملعايري التكنولوجياNIST  :للحوسبة السحابية 

حلوسبة السحابية منوذج لتوفري وصول مناسب يف أي وقت إىل الشبكة ملشاركة جمموعة كبرية من املصادر ا
  .2احلوسبية اليت ميكن نشرها وتوفريها بأقل جمهود مع موفر اخلدمة

  السحابة: مفهوم 

إذ  2006سنة   Eric Schmidtتدإيريك مشيأول من استعمل هذا املصطلح هو املدير العام لشركة غوغل  
 استخدمه للتعبري عن حزمة اخلدمات عن بعد اليت تفكر شركة غوغل يف اطالقها عرب االنرتنت .

وتشرتك احلوسبة السحابية مع السحابة يف آلية العمل إذ ختزن السحابة االلكرتونية البيانات بشكل نبضات  
 .خالل احلواسب واألجهزة الذكية كهربائية يتم الوصول إليها عن طريق االنرتنت من 

 

  التخزين السحايب مفهومGEACLOUD STOR  : 

أحد أهم اخلدمات اليت توفرها احلوسبة السحابية وهي عبارة عن مناذج لتخزين البيانات على خوادم متعددة  
بداًل من استضافتها على خادم واحد وتقدم هذه اخلدمة عادة كربيات شركات االستضافة اليت حتتوي على مراكز 

 بيانات ضخمة .

أو عن طريق تأجريها مثال يف حالة  GOOGLE DRIVEمثل  وتقوم بتوفري مساحات التخزين إما بطريقة جمانية
 .3استضافة املواقع وذلك حسب أهداف الشركة املوفرة هلذه اخلدمة

 خصائص احلوسبة السحابية:  ب.
                                                           
1 https://www.slideshare.net/omerHussein1/download-pdfebooksorgku19276 p 02. 
2 National Institute of Standards and Technology NIST, Peter Mell,  Timothy Grance, The NIST Definition of 

Cloud Computing,,  U.S. Department of Commerce,  September 2011, p 04, 

http://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/Legacy/SP/nistspecialpublication800-145.pdf . 
3 The national archives،How Cloud Storage can address the needs of public archives in the UK، by Charles 

Beagrie Ltd. First Edition, April 2014 p 06 http://www.nationalarchives.gov.uk/documents/archives/cloud-

storage-guidance.pdf 

 

https://www.slideshare.net/omerHussein1/download-pdfebooksorgku19276
http://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/Legacy/SP/nistspecialpublication800-145.pdf
http://www.nationalarchives.gov.uk/documents/archives/cloud-storage-guidance.pdf
http://www.nationalarchives.gov.uk/documents/archives/cloud-storage-guidance.pdf
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االنتقال من التخزين التقليدي إىل احلوسبة السحابية جاء نظري امليزات الكبرية اليت محلتها احلوسبة  
أمهها اتاحة وصول املستخدم إىل بياناته املخزنة سحابيا يف أي وقت ومن أي جهاز ويف أي السحابية واليت من 

  .مكان يف العامل فقط يستوجب ذلك االتصال باالنرتنت

إضافة إىل أن املستخدم بإمكانه مشاركة بياناته وملفاته مع أكرب عدد لمكن من املستخدمني الذي حيددهم 
لوصول إىل ملفات بعينها دون سواها إذ أن هذه اخلدمات توفر السيادة املطلقة حسب اختياره ويتيح هلم فرصة ا

 للمستخدم يف حرية التصرف يف بياناته .

ومن أهم املزايا والتسهيالت اليت صاحبت احلوسبة السحابية هو جتاوز مرحلة التطوير والتحديث وتنصيب الربامج  
إقتناء الربامج، كما أن حتديث الربامج والتطبيقات يتم بصفة  املستخدمة، فاحلوسبة توفر على املستخدم مصاريف

 آلية يف بضع دقائق عالوة على أن مساحة التحديث ال تشغل مساحة التخزين املخصصة للمستخدم 

 ومن بني أهم املزايا اليت متيز اخلدمات السحابية: 

   :الربجمية كاشرتاك 

ر االستخدام فلم تعد هناك حاجة إىل اقتناء برامج  يقوم هذا النوع من اخلدمات على خاصية الدفع قد
لية وأصبح استخدامها متاحا من خالل متصفح آكاملة وتنصيبها على اجلهاز بل أصبحت موفرة بطريقة 
 .serveurs1االنرتنت طاملا أن هذه الربجميات موجودة على اخلوادم 

  :زيادة املصداقية 

احلوسبة السحابية تتمتع جبانب كبري من املصداقية باعتبار أن األنظمة املتوفرة ضمن السحابة تتمتع  
 مبوثوقية وخصخصة عالية، نظرا خلضوعها بطريقة مباشرة ملراقبة وتسيري الشركة املوفرة للخدمة .

 :ختفيض التكاليف 

ساحات كبرية عكس التقليدية اليت ختتلف احلوسبة السحابية عن التقليدية كوهنا توفر للمستخدم م
أصبحت تواجه حتديات كبرية يف ظل التزايد السريع لنمو البيانات وتضخمها وهو ما يضطر املستخدم يف  
كل مرة اقتناء اقراص ووسائط ختزين بتكاليف باهظة عكس احلوسبة السحابية اليت توفر نفس املساحات 

الشرتاك بالربجميات تكون أخفض أو أرخص من تكلفة أو أكثر بأسعار منخفضة إضافة إىل أن تكلفة ا
 اشرتائها. 

                                                           
1 Chunye Gon, Jie Liu, The Characteristics of Cloud Computing،in the 39th International Conference on Parallel 

Processing Workshops 2010, National University of Defense Technology,Changsha China,  p276. 

http://www.postdm.post.ir/_ITCenter/Documents/TheCharacteristicsofCloudComputing_20140722_154207.pdf  

http://www.postdm.post.ir/_ITCenter/Documents/TheCharacteristicsofCloudComputing_20140722_154207.pdf
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عالوًة على ذلك تكون تكلفة الصيانة منخفضة ألهنا تكون على عاتق مزود اخلدمة وال يتحملها 
 .1املستخدم

 العالقة بني احلوسبة السحابية والبيانات الضخمة: ج.

تكاملية إذ تعترب هاتني التقنيتني الطريق اجلديد  العالقة بني البيانات الضخة واحلوسبة السحابية هي عالقة
الذي تسري حنوه التكنولوجيا، فتكنولوجيا البيانات الضخمة تتيح للمستخدمني معاجلة واستخراج القيمة املوزعة يف 

بينما توفر احلوسبة السحابية احملرك  جمموعات خمتلفة من البيانات واحلصول على النتائج يف الوقت املناسب،
ساسي للقيام هبذه العملية باعتبار أن احلوسبة السحابية بكل أنواع خدماهتا هي بيئة نشوء جزء كبري من األ

البيانات على االنرتنت فهي من توفر قواعد بيانات خمتلفة عن تلك التقليدية تكون مبثابة بنية حتتية للمستخدمني 
للشركات الصغرية واملتوسطة احلجم لتطبيق  فاحلوسبة السحابية توفر بيئة، سواء كانوا أشخاص أو مؤسسات

 .تكنولوجيا البيانات الكبرية

اليت ُتساهم يف حتسني األداء ودعم اختاذ و  وتشمل الفوائد اليت ميكن للشركات إدراكها من البيانات الضخمة
 .2املنتجات واخلدمات و  القرار، واإلبتكار يف مناذج األعمال،

 البيئات السحابية:  من استخراج البيانات الكبريةد.

تتبع عدة خطوات  ،من أجل استفادة املؤسسات من البيانات املخزنة يف السحابة أو يف البيئة السحابية  
أوهلا احلصول على البيانات أو استخراجها فهو شرط أساسي ملعاجلة البيانات وللقيام هبذه اخلطوة األساسية عجب 

 ,ETL: Extractionخراج البيانات وحتويلها وحتميلها )القيام خبطوات قبلية أو حتضريية مثل است

Transformation, Loading ويشمل حتضريها أيضاً تصفية البيانات وتنظيفها يف البيئات السحابية ألن )
البيانات يف شكلها األويل تتخذ أنواعا خمتلفة وتكون يف شكل نصوص وصور وروابط وفيديوهات اليت تأيت من 

مواقع وسائل االعالم االجتماعية، وحمركات البحث واملواقع التجارية، كلها تدخل يف عملية  مصادر خمتلفة مثل
اليت تقوم بوظيفة حتويل وتنظيف هذه األنواع  ETLمث ويف اخلطوة الثانية يتم استخدام أدوات  ،استخراج البيانات

على نظام ختزين مناسب مثل مستودعات  املختلفة من البيانات غري املتجانسة واملبعثرة ومن مث القيام بتحميلها
 البيانات .

التقليدية يف سرعة إنتاج البيانات وحجم البيانات إذ  ETLللبيانات الكبرية ختتلف عنها يف  ETLأدوات 
املستخدمة للبيانات الكبرية اختيار التكنولوجيا احلديثة مثل قواعد البيانات املوزعة  ETLعجب أن تتضمن أدوات 

 .1 وقت مناسبواملعاجلة يف
                                                           
1 Bernice M. Purcell, Big Data Using Cloud Computing, Holy Family University, 

http://www.aabri.com/OC2013Manuscripts/OC13030.pdf . 
2 http://scitechconnect.elsevier.com/big-data-technologies-and-cloud-computing-pdf . 

http://www.aabri.com/OC2013Manuscripts/OC13030.pdf
http://scitechconnect.elsevier.com/big-data-technologies-and-cloud-computing-pdf
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 استخراج البيانات وتعلم اآللة: .3

قضية البيانات الضخمة أثارت الكثري من اجلدل، وعند التحدث عن البيانات الضخمة فإننا نتحدث 
ومن هنا ظهر ما يسمى باستخراج  ،عن كميات هائلة من البيانات من كل مكان يف العامل ويف موضوعات شىت

البيانات، كتقنية هتدف إىل الوصول إىل املعرفة ومن بني كميات هائلة من البيانات بالرغم من أن البيانات املهيكلة 
الواسع  االنتشارإضافة إىل أن  ، 2باملائة يف حني البيانات غري مهيكلة متثل الباقي 10أو املنظمة ال متثل سوى 

يت وتبادل املعلومات، وتنوع استخدامها إىل الظهور واالنتشار اهلائل لقواعد البيانات املتنوعة ما لشبكة االنرتن
أوجد احلاجة إىل البحث، وتطوير أدوات قوية وجديدة من أجل حتويل البيانات املوجودة فيها إىل معرفة مفيدة 

ات التحليلية واكتشاف األفكار واألساليب ألداء مهام حمددة، ومن بني النتائج احملققة تطوير العديد من األدو 
املتقدمة كتعلم اآللة، وحتليل البيانات اإلحصائية، تصور البيانات ... اخل ) ومن بني التقنيات املستخدمة قدميا يف 

تعد  هذه الكميات اهلائلة من البيانات مل ،3حتليل البيانات حتليل االرتداد، التحليل العنقودي والتصنيف العددي (
 حصائية ( قادرة على التعامل معها.سائل التحليل التقليدية ) اإلو 

فقبل عقد من الزمن كان رأس املال من أهم العوامل اليت حتقق االنتاج يف االقتصاد، أما اآلن فقد أصبح 
كونان الرئيسيان لالقتصاد اجلديد، حيث أصبح اكتساب واملعرفة مها الّلذان يعتربان امل ما يسمى رأس املال البشري

املعلومة من األُمور اليت تتسابق كربيات الشركات من أجلها، كما أدى التقدم الكبري يف جمال البحوث وحتليل 
البيانات إىل تطوير برامج التنقيب عن املعرفة وتطوير خوارزميات وتقنيات تسمح للحواسيب بامتالك خاصية 

ا يعرف '' بتعلم اآللة " من أجل استخراج معلومات قيمة من عدد ال متناهي من البيانات يف كل العامل التعلم وم
. 

فعملية استخراج البيانات أو التنقيب عن البيانات واكتشاف املعرفة استخدمت منذ سنوات عديدة يف 
العديد من اجملاالت منها األعمال التجارية، والعلماء واحلكومات، ويتم التدقيق يف البيانات الكثرية مثل معلومات 

أيضا البيانات السكانية وبيانات التسويق من من شركات طريان عن الركاب، وعن الرحالت اليت تربجمها الشركة، 
أجل أحباث السوق وظهر التنقيب عن البيانات يف أواخر الثمانينات حيث اعترب أحد احللول الناجحة اليت حتول  

كميات ضخمة من البيانات من جمرد معلومات مرتاكمة ومن دون فائدة إىل معلومات ذات قيمة ميكن استغالهلا 
مد على اخلوارزميات الرياضية واليت تعترب أساس التنقيب عن البيانات وهي مستمدة من يف جماالت عدة تعت

                                                                                                                                                                                     
1Pedro Caldeira Neves and others ,Big Data in Cloud Computing: features and issues . Carnegie Mellon 

University Institute for Software Research, Pittsburgh, PA 15213, 

U.S.A,http://acme.able.cs.cmu.edu/pubs/uploads/pdf/IoTBD_2016_10.pdf,(18.02.2017) . 

 
، يف: 2015زعرور، التنقيب يف البيانات والتوقعات االقتصادية، املعهد الوطين لالدارة، اجلمهورية اللبنانية، د.اياد  2

http://std.ena.gov.lb/Files/Samples/DataMiningAndForcasting.pdf . 
3"Introduction to Data Mining Principles," pp 2-3, (https://goo.gl/Rc2bTa), accessed 2017.04.05 

http://acme.able.cs.cmu.edu/pubs/uploads/pdf/IoTBD_2016_10.pdf
http://std.ena.gov.lb/Files/Samples/DataMiningAndForcasting.pdf
http://std.ena.gov.lb/Files/Samples/DataMiningAndForcasting.pdf
https://goo.gl/Rc2bTa


 

 
 

36 

العديد من العلوم مثل علم االحصاء والرياضيات واملنطق وعلم التعلم والذكاء االصطناعي والنظم اخلبرية وعلم 
 .وغري التقليدية التعرف على األمناط وعلم اآللة وغريها من العلوم اليت تعترب من العلوم الذكية 

فالتنقيب عن البيانات أصبح من األمور املهمة يف عصرنا األمر الذي جعل املرشحني لالنتخابات الرئاسية يف 
الواليات املتحدة األمريكية يلجئون إىل البحث ومناقشة موضوع التنقيب عن البيانات مع قيادات تقنية املعلومات 

هيالري كلينتون،  2016والرئيس احلايل ترامب، وحىت املرتشحة لرئاسيات  من بينهم الرئيس األسبق باراك اوباما،
 .1وهذا إن دّل على شيء وإمنا يدل على أمهية املوضوع سواء على املستوى الدويل أو العاملي

 

 التنقيب عن البيانات:  مفهومأ.

 ومناذج، اليت ميكن أن تستخدم أمثلة و  هو عبارة عن حتليالت لكمية كبرية من البيانات بغرض إعجاد قواعد
 .2وتقود وتدل أصحاب القرار وتتنبأ بالسلوك املستقبلي

 3وميكن تعريفه على أنه االستخالص األوتوماتيكي للمعلومات التنبؤية املخفية يف قواعد البيانات. 
 ت وتسمى أحيانا باكتشاف املعرفة وهي عملية حتليل البيانات من منظورات خمتلفة واستخالص عالقا

بينها وتلخيصها إىل معلومات مفيدة مثل معلومات ميكن أن تسهم يف زيادة الربح وختفيض التكاليف أو 
  .4مها معا

  كما يعرف أيضا على أنه خطوة واحدة يف اكتشاف املعرفة داخل قراءة البيانات (kdd knowled 

discover data base )ة ، حيث تستخدم أساليب التحليل مثل الشبكات العصبيNeural 

networks أو اخلوارزميات اجلينية ،Genetic Algorithms القرارات (  أو شبكة القرارات ) شجرة
decision trees والتقنية والنماذج اهلجينة ،Hybrid Models  لتحديد األمناط والعالقات يف
 .5جمموعات البيانات

                                                           
: االقتصادية، يفزعرور، التنقيب يف البيانات والتوقعات د.اياد  1

http://std.ena.gov.lb/Files/Samples/DataMiningAndForcasting.pdf.مرجع سابق ، 
، https://goo.gl/9p7XLPيف:  ،1955اوت  20طيار احسن وشاليب عمار، التنقيب يف البيانات واختاذ القرارات، جامعة  2

2017.04.05. 
 https://goo.gl/6ayuJ7 ،05.04.2017؟، يف:  What is Data Mining: ماهو تنقيب البيانات 3
، post_6701.html-http://www4allpeople.blogspot.com/2011/11/blog ، يف:2011التنقيب عن البيانات،  4

2017.04.05. 
 زعرور، التنقيب يف البيانات والتوقعات االقتصادية، يف:د.اياد  5

http://std.ena.gov.lb/Files/Samples/DataMiningAndForcasting.pdf.مرجع سابق ، 
 

http://std.ena.gov.lb/Files/Samples/DataMiningAndForcasting.pdf
http://std.ena.gov.lb/Files/Samples/DataMiningAndForcasting.pdf
https://goo.gl/9p7XLP
https://goo.gl/6ayuJ7
http://www4allpeople.blogspot.com/2011/11/blog-post_6701.html
http://std.ena.gov.lb/Files/Samples/DataMiningAndForcasting.pdf
http://std.ena.gov.lb/Files/Samples/DataMiningAndForcasting.pdf
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 قواعد االرتباط:ب.

لديها القدرة على تصفح كميات هائلة من البيانات، وتتم  Data mimingهي أحد الوجهات الواعدة من   
 بعد املرور بعدة خطوات: kdd)( ،1عملية اكتشاف املعرفة يف قواعد البيانات

عملية تصفية وتنقية البيانات مبعىن حذف مجيع البيانات اليت تعترب غري مهمة، كما يتم يف هذه املرحلة  منها  
 .2إلغاء املعلومات املتكررة 

ويتم يف هذه املرحلة البحث بني اجملموعات املوجودة يف قواعد  classificationوبعدها عملية تصنيف البيانات 
البيانات عن املعلومات ذات اخلصائص املشرتكة ومجعها، وتصنيفها يف فئات خمتلفة مثال:  تصنيف السيارات 

رياضية واحصائية والذكاء االصطناعي '' حسب نوع الوقود الذي تستعمله ويف هذا األسلوب تستخدم تقنيات 
 .as decision trees ,arbre de de decision )مثال شجرة القرار 

ويتم جتميع  ،3: عملية جتميع مصادر البيانات املتعددة ودجمهاclusteringوبعدها عملية جتميع البيانات  
 .4البيانات املتشاهبة وذات الصلة

تأيت عملية التنبؤ: واليت تكون بعد استخراج أمناط ذات معىن من البيانات املتعددة باستخدام خوارزميات  وبعدها
لتحليل البيانات من أجل التنبؤ املستقبلي بالسلوك للمستخدمني، واستخدام أيضا املعلومات اليت مت استخراجها 

 يف اجملال الصحي من أجل التنبؤ بتحسني التشخيص.

 التنبؤ تقنية االحندار وتعترب تقنية قيمة وهناك اشكال خمتلفة من االحندار:  وتستخدم يف

 االحندار اخلطي. .1

 االحندار املتعدد. .2

 االحندار املرجح. .3

 االحندار متعدد احلدود. .4

 االحندار غري حدودي. .5

                                                           
1 Heikki manila, "methods and problems in data mining," university of Helsinki, p1, 

(https://cs.brown.edu/courses/cs227/archives/2001/groups/custom/papers/Mannila.pdf ), accesed  2017.04.05 

، post_6701.html-http://www4allpeople.blogspot.com/2011/11/blogالتنقيب عن البيانات، يف:  2
2017.05.05. 

3 Prof.R.A.GANGURED,prof.M.R.SONAR," KNOWLEDGE Extraction using data mining technique," 

Institute of Engineering Education and Research, Nashik Maharashtra, India, 

(http://spvryan.org/Issue1Volume1/12.pdf), accessed 2017.04.05 

 ، مرجع سابق.https://goo.gl/6ayuJ7؟، يف:  What is Data Miningماهو تنقيب البيانات:  4

https://cs.brown.edu/courses/cs227/archives/2001/groups/custom/papers/Mannila.pdf
http://www4allpeople.blogspot.com/2011/11/blog-post_6701.html
http://spvryan.org/Issue1Volume1/12.pdf
https://goo.gl/6ayuJ7
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 .1االحندار القوي .6

 تطبيقات التنقيب عن البيانات: ج.

على الرغم من اعتبار عملية استخراج البيانات أو اكتشاف املعرفة حديثة النشأة ومل تتبلور متاما، إالّ أنه هناك 
العديد من املنظمات اليت تعتمد على هذه التقنية، من بينها املستشفيات، البنوك، شركات التأمني، كذلك مراكز 

وغريها العديد، فهذه التقنية تتيح هلم إمكانية اختاذ القرار  البيع بالتجزئة، وتستعمل أيضا يف التسويق للمنتجات
 .2السليم 

 نفذت هذه التقنية بنجاح من طرف العديد من املنظمات يف خمتلف اجملاالت والبد من ذكر أبرز األمثلة: 

كية فرضت العديد من القوانني ضد مكافحة اإلرهاب فأطلقت الواليات املتحدة األمري سبتمرب 11هجمات بعد 
جمموعة من الربامج املعلوماتية التوعوية من أجل خلق قواعد بيانات ضخمة ودمج املعلومات املتعلقة بالسكان، 

 وهذه التجربة اختذهتا العديد من البلدان االوروبية أيضا وعملت هبا يف نفس اجملال.

 ل معاجلة األمراض اخلطرية كما استخدمت تقنية التنقيب عن البيانات يف العثور على املواد اجلينية من أج
 مثل اإليدز والسرطان.

  جمموعة من  وهوالبد من اإلشارة أيضا إىل ما يسمى بالويب الداليل والذي يعترب من أهم التطورات
التقنيات املتبعة جلعل اآلالت قادرة على فهم املعاين أو الدالالت للمعلومات املوجودة على شبكة 

 .3االنرتنيت

 ن البيانات منت بصورة كبرية ألسباب عديدة ومن أمهها: تطبيقات التنقيب ع

 .4املنافسة الشديدة يف األسواق، توفر أدوات التنقيب عن البيانات وكثرة استخدامها ،النمو اهلائل للبيانات

 لة: آلتعلم ا.4

إضافة إىل تقنية التنقيب عن البيانات هناك جمال تعلم اآللة وعجدر االشارة إىل أن هناك من يفصل بني 
التنقيب عن البيانات وتعلم اآللة إالّ أهنما يتقاطعان يف أمور عدة، فهما يعتربان من اجملاالت البحثية لعلوم 

                                                           
1 Prof.R.A.GANGURED,prof.M.R.SONAR," KNOWLEDGE Extraction using data mining technique," 

(http://spvryan.org/Issue1Volume1/12.pdf)  op.cit. 
2 Mrs. Bharati M. Ramageri, "data mining techniques and application," Journal of Computer Science and 

Engineering , Indian, p 304 . 
3 D. Charishma, "current and future applications of data mining," JOURNAL OF RESEARCH, INDIAN , p 

262.  
زعرور، التنقيب يف البيانات والتوقعات االقتصادية، يف: د.اياد  4

http://std.ena.gov.lb/Files/Samples/DataMiningAndForcasting.pdf.مرجع سابق ، 
 

http://spvryan.org/Issue1Volume1/12.pdf)
http://std.ena.gov.lb/Files/Samples/DataMiningAndForcasting.pdf
http://std.ena.gov.lb/Files/Samples/DataMiningAndForcasting.pdf
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فاحتواء قواعد  1بني كمية كبرية من البيانات الكومبيوتر وحتليل البيانات، واستخراج معلومات ذات قيمة من 
من املعلومات عجعل احلاجة إىل استعمال أساليب جديدة من أجل احلصول  بيتابايت 2.5أكثر من على البيانات 

على فائدة منها يزداد يوما بعد يوم، ويعترب تعلم اآللة من أهم هذه األساليب اليت متكن من الكشف عن أمناط 
 أنواع:   3من البيانات تلقائيا، وتعلم اآللة ينقسم بدوره إىل 

 :predictive or supervisedعلم التنبؤي أو التعلم املراقب التعلم اخلاضع لإلشراف أو التأ.

ويتم يف هذا النوع إدخال جمموعة من البيانات حول شيء ما، حيث يتم تدريب الكومبيوتر باستخدام 
دخالت يف املستقبل، فالتعلم اآليل يركز على التوقع بناًء على مب دخل معروف اخلرج مسبقا، من أجل التنبؤ

وهي الرسائل املزعجة   "spam "يد اجلهاز هبا مسبقا، مثال:  وسائل الربيد االلكرتوين املزعجة معطيات مت تزو 
 اليت يتم تصفيتها أو غربلتها أوتوماتيكياً تُعترب نتيجًة للتعلم اآليل .

كثري وهناك مثال آخر:  لكتابة برنامج يأخذ ملف صورة تفاحة كمدخل ويقوم ببعض التحليل وهنا البد من كتابة  
كتابة رمز بريدي حلساب عدد وحدات البيكسل ذات اللون الربتقايل ومقارنتها بعدد   ،من القواعد اليدوية

 الوحدات اخلضراء، يُفرتض ان تعطيك النسبة الناجتة فكرة عن نوع الفاكهة، ينجح هذا االمر مع الصور البسيطة. 

 من األنواع املعرفة سابقا.يل هو: تصنيف أي دخل جديد إىل نوع واهلدف من التعلم اآل

  :unsupervised descriptiveاضع للرقابة او اإلشراف اخل النوع الثاين وهو التعلم الوصفي غريب.

وهو عكس النوع األول واهلدف منه هو إعجاد أمناط من البيانات مثرية لالهتمام واستنباط مناذج جديدة 
نات، ويف هذا النوع يتم تدريب الكومبيوتر فيه عن طريق بيانات الدخل دون أي وعالقات خفية بني البيا

 .خرج معروف مسبقاً 

  أما النوع الثالث من التعلم اآليل وهو تعزيز التعلم:ج.

وهنا يتم تعلم كيفية التصرف عند حدث معني من خالل إعطاء إشارات ترمز إىل  وهو أقل شيوعاً 
 . 2لسلوك احلايلمكافئة أو عقاب بناًء على ا

التعلم اآليل يعترب فرع من فروع الذكاء االصطناعي ويعترب من بني أحدث التقنيات اليت تقوم بإجناز أكثر 
العمليات صعوبة، وتعترب العديد من التقنيات يف التعلم اآليل مستمدة من جهود علماء النفس وهذا جلعل 

ب املعرفة والفهم ومن أجل تنمية مهارات اآلالت من خالل نظرياهتم أكثر دقة، ووضع هذا اجملال من أجل اكتسا
                                                           
1 Chapter1, machine learning and data mining, p 02, (https://goo.gl/FSgDJE), accessed 2017.04.07. 
2 Kevin P. Murphy," Machine Learning A Probabilistic Perspective , The MIT Press Cambridge," 

Massachusetts London, England, p 02, ( https://www.cs.ubc.ca/~murphyk/MLbook/pml-intro-22may12.pdf), 

accessed 2017.04.07. 

https://goo.gl/FSgDJE
https://www.cs.ubc.ca/~murphyk/MLbook/pml-intro-22may12.pdf
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تعليمها وتدوينها من أجل حماكاة ذكاء اإلنسان، وتنطوي مهام التعلم اآليل على اإلدراك والتشخيص والرقابة 
 .1والتنبؤ وغريها من أجل حتسني األداء يف خمتلف اجملاالت 

فقد أصبح اليوم بإمكان الشركات أن تستعمل كل البيانات اليت مت حفظها لسنوات عديدة يف األرشيف 
وتستفيد منها، فبفضل هذه التقنية التكنولوجية ميكن هلذه املؤسسات أن حتقق وتنجز أهدافها اإلسرتاتيجية 

ء الزبائن على املدى الطويل وكما ميكن فباإلمكان توقع رغبات وميول الزبائن حنو الشراء وميكن ايضا التنبؤ بوال
 جل التصدي هلا أو حىت وضع حد هلا.أتوقع املخاطر احملتملة ووضع خطط من 

فالتنقيب عن البيانات والتعلم اآليل يكمالن بعضهما البعض فمهمة تقنية التنقيب هي استخالص املعرفة من بني 
لة يستطيع التنبؤ بالسلوك والتعرف على األمناط بكفاءة أعلى كم هائل من البيانات بينما التعلم اآليل أو تعلم اآل

من البشر، كما أن تعلم اآللة يبحث عن فرص حتسني القرارات على أساس جمموعات البيانات ) البيانات 
 املهيكلة والغري مهيكلة ( 

ت الشركات ولعل هذه التقنية برزت كثريا يف جمال التسويق واملبيعات حيث أصبحت تعتمد عليها كربيا
 ". Amazon '' أمازون'' "على غرار 

يعتمد جمال تعلم اآللة على اخلوارزميات اليت ميكن أن تتعلم من البيانات دون االعتماد على الربجمة 
فقد  2القائمة على القواعد، ومع النمو املتزايد للبيانات وتعقدها أصبحت احلاجة إىل هذا اجملال كبرية جداً 

يف جماالت عدة، حيث أصبحت أجهزة الكومبيوتر تربمج لتتمكن من التعلم من خربهتا أصبحت هذه التقنية 
 .3وحتسني أدائها بطريقة شبيهة بنفس طريقة تعلم البشر للقيام مبهامهم 

من بني اجملاالت:  خدمة العمالء، التمويل، القانونية، املبيعات، ففي دراسة ملعهد ماساشوستس 
Massachusetts Institute  للتكنولوجيا)(MIT ، قام اعضائه باستطالع للرأي من املديرين املنفذين

ستطالع أهنم يستهدفون منو مبيعات أعلى مع تعلم لمن مشلهم اال %76شركة كبرية حيث توصلوا إىل ان  168لـ
 . 4اآللة

                                                           
1 Nils J. Nilsson ," INTRODUCTION to machine learning:  AN EARLY DRAFT OF A PROPOSED 

TEXTBOOK ," Department of Computer Science Stanford University Stanford, CA 94305 , 2005 , p 1. 

 
2Dorian Pyle, Cristina San Jose, "An executives guide to machine learning," mckinsey.com, 

(http://www.mckinsey.com/industries/high-tech/our-insights/an-executives-guide-to-machine-learning), accessed 

2017.04.09. 
3 "How machine learning advances artificial intelligence," techxplore.com, November 18, 2016, 

(https://techxplore.com/news/2016-11-machine-advances-artificial-intelligence.html), accessed 2017.04.09. 
4 H. James Wilson, Narendra Mulani, "Allan Alter, Sales Gets a Machine-Learning Makeover," 

http://sloanreview.mit.edu, May 17, 2016, (http://sloanreview.mit.edu/article/sales-gets-a-

machine-learning-makeover), accessed 2017.04.06 . 

http://www.mckinsey.com/industries/high-tech/our-insights/an-executives-guide-to-machine-learning
https://techxplore.com/news/2016-11-machine-advances-artificial-intelligence.html
http://sloanreview.mit.edu/article/sales-gets-a-machine-learning-makeover/#article-authors
http://sloanreview.mit.edu/article/sales-gets-a-machine-learning-makeover
http://sloanreview.mit.edu/article/sales-gets-a-machine-learning-makeover
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 لة: تطبيقات تعلم اآلد.

تقول أن العديد من البنوك االوروبية زادت   McKinsey global Instituteيف دراسة ملعهد ماكينزي 
من اجملموعات النقدية وحققت  % 20يف النفقات الرأمسالية وزيادة  % 20وادخار مبيعاهتا للمنتجات اجلديدة 

البنوك هذه املكاسب عن طريق ابتكار حمركات توصية جديدة للعمالء يف جتارة التجزئة والشركات الصغرية 
 .1واملتوسطة احلجم 

علم اآللة يُعتمد عليه يف الشركات التقنية كثرياً على غرار فيسبوك، غوغل، امازون، وتستخدم هذه ت
 .2الشركات جمال التوصيات اإللكرتونية املشاهبة والذي يستخدم فيه تعلم اآللة بشدة 

ألوف من يضا يف اجملال الطيب يف مهام من قبيل التشخيص الطيب فمثال ميكننا تزويد احلاسوب بأاستخدم 
صور كريات الدم البيضاء من سجالت املرضى الطبية إضافة إىل معلومات عن كون اخللية متسرطنة أو غري 

متسرطنة ومن هذه املعلومات تتعلم اخلوارزمية استعمال مسات خلوية معينة من قبيل الشكل واملقاس واللون، 
لم ويتحكمون فيها، فمن أجل كل صورة من بيانات لتحديد اخلاليا املصابة هنا ُيشرف الباحثون على سريورة التع

 . 3التدريب يعطي الباحث أو الباحثة احلاسوب اجلواب الصحيح 

 spam كما يتم التخلص من الربيد املزعج،  تعلم اآللة بشكل كبري يف جمال التنبؤات بالطقس أيضا يطبق
 باالعتماد على التعلم اآليل.      

النمو اهلائل للبيانات وتنوعها، وسرعتها، وزيادة حجمها إذا فقد أصبحت العديد من العوامل على غرار 
تستوجب احلاجة لتقنيات تستطيع أن حتلل البيانات ، إضافة إىل زيادة القدرة التخزينية للبيانات مقارنة باملاضي

ن كميات كبرية واالستفادة منها والتوصل إىل بسرعة وأوتوماتيكيا دون التدخل البشري واحلصول على املعرفة م
 .  نتائج ترشد إىل قرارات أفضل وتصرفات أكثر ذكاءً 

 

                                                           
1 Dorian Pyle, Cristina San Jose, "An executives guide to machine 

learning,"(http://www.mckinsey.com/industries/high-tech/our-insights/an-executives-guide-to-machine-

learning), op.cit.  
: ، يف2016، مصر، !تعليم اآللة .. هل ميكن لآللة أن تتعلم حًقا؟املغريب، أمحد  2

learning.html-https://www.arageek.com/tech/2016/02/23/machine ،2017.04.12. 
: (، يف2012، ) اكتوبر 28ياسر أبو مصطفى، " اآلالت اليت تفكِّر لنفسها،" جملة العلوم، جملد  3

http://www.oloommagazine.com/Articles/ArticleDetails.aspx?ID=2669 ،2017.04.12 

http://www.mckinsey.com/industries/high-tech/our-insights/an-executives-guide-to-machine-learning
http://www.mckinsey.com/industries/high-tech/our-insights/an-executives-guide-to-machine-learning
https://www.arageek.com/tech/2016/02/23/machine-learning.html
https://www.arageek.com/tech/2016/02/23/machine-learning.html
https://www.arageek.com/tech/2016/02/23/machine-learning.html
http://www.oloommagazine.com/Articles/ArticleDetails.aspx?ID=2669
http://www.oloommagazine.com/Articles/ArticleDetails.aspx?ID=2669
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 حتليل البيانات الضخمة:برامج .5

حتليل البيانات الضخمة خيتلف عن حتليل البيانات الصغرية اليت عادة ما تعتمد على برامج االحصاء 
 .Excel و spssو sas وفة مثل: برامج املعر 

اكم والتضخم سيما وأن كل رت االختالف أوجدته طبيعة البيانات الضخمة اليت تتميز بالسرعة الفائقة يف ال
إىل البيئات السحابية احلاضنة للبيانات  رجعالظروف تساعدها بالتكدس بطريقة رهيبة يف وقت قصري جدا وهذا ي

املهيكلة وجب إعجاد برامج تطبيقات ذات قدرة الضخة وللتعامل مع هذا الكم اهلائل من البيانات املهيكلة وغري 
 عالية على البحث والرتتيب قبل الوصول إىل عملية التحليل ومن بني أهم الربامج يف هذا اجملال: 

مكتبة  لتطوير الربجميات املفتوحة املصدر املوثوق هبا، والقابلة للتطوير ®Hadoop™ مشروع أباتشي 
هي اإلطار الذي يسمح مبعاجلة البيانات الكبرية حيدد عرب جمموعات من أجهزة  Hadoopبرامج أباتشي 

الكمبيوتر اليت تستخدم مناذج برجمة بسيطة وتعتمد يف عملها على التخزين السحايب بداًل من االعتماد على قواعد 
 البيانات العادية. 

 : على وتشمل حزمة االباتشي

Hadoop  :املشرتك 

Hadoop ت املوزعة نظام امللفا(HDFS )™  :Hadoop yarn :Hadoop mapreduce1.  

MapReduce  اعتمدته  هو منوذج الربجمةGoogle   على أساسGFS  لتجهيز عدد كبري من جمموعات
وميكن تطبيقها على  Hadoopالبيانات ويستخدم جمموعة واسعة النطاق ألداء املهام تلقائيا باستخدام برنامج 

 تشمل وظيفتني: MapReduceالبحث يف مواقع الويب وتطبيقات الويب األخرى اخلوارزمية 

  وظيفةMap  حتويل العناصر يف نوع من قائمة إىل نوع آخر ووضعها مرة أخرى يف نفس النوع من
 القائمة مث يتم تنفيذ التصفية وعمليات الفرز. 

 وظيفةreduce وجودة يف القوائم املخرجات من هي مجع العناصر املMap   وأداء بعض احلسابات على
 2كل منهم للحد منها يف قيمة واحدة.

                                                           
1 Tome wbite,  Hadoop: The Definitive Guide )o reilly media,usa ,third edition,07.05.2012) p 22. 
2 Hadoop .big data analysis framework.tutorialspoint. page 08-09 https://goo.gl/i5Nez0 (19.02.2017). 

https://goo.gl/i5Nez0
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 Hadoop  هو برنامج مفتوح املصدر يعتمد على نظام امللفات املوزعةHDFS  وهو يعمل على معاجلة البيانات
حلل  Yahooأساساً عن طريق  Hadoopمعاجلة فعالة وموثوق هبا لكميات هائلة من البيانات وقد وضعت 

 Hadoopمشكلة البيانات الكبرية عن طريق كسر البيانات إىل قطع صغرية ميكن معاجلتها بشكل متوازن يضم 
هو تنفيذ  MapReduce, Hadoop MapReduceوحمرك  HDFSإثنني من األنظمة الرئيسية: ختزين 

ي ويشمل عدة مراحل، كل مرحلة هلا جمموعة اليت مت تطويرها من قبل مشروع أباتش MapReduceخلوارزمية 
من العمليات إلخراج النتيجة املرجوة للمستخدم، تبدأ العملية عند طلب املستخدم لتشغيل برنامج 

MapReduce  وتستمر حىت تتم كتابة النتائج إىلHDFSS. 

 البيانات الضخمة الفرص والتحديات:.6

 الفرص:أ.

تنافسية للمؤسسات إذا أحسنت االستفادة منها وحتليلها ألهنا تقدم فهما أعمق تقدم البيانات الضخمة ميزة   
ا على املعلومات لعمالئها ومتطلباهتم واملساعدة يف اختاذ القرارات داخل املؤسسات بصورة أكثر فعالية بناءً 
ل البيانات الضخمة املستخرجة من قواعد بيانات العمالء وبالتايل زيادة الكفاءة والربح باستخدام أدوات حتلي

على سبيل املثال يقوم مبعاجلة مليون معاملة جتارية كل ساعة، حبيث استطاع حتسني نتائج  wal-martفمتجر 
 .% 15.10البحث عن املنتجات اخلاصة به عرب االنرتنيت بنسبة 

من الشركات  %64ن أ غارتنر الدراسات واألحباث العاملية وحبسب استطالع رأي سابق أجرته مؤسسة
 .  20131واملنظمات استثمرت يف تبين استخدام التقنيات اجلديدة للتعاطي مع البيانات الضخمة يف العام 

االستفادة من البيانات الضخمة ال تقتصر على املؤسسات التجارية بل متتد إىل جماالت عديدة منها 
 / National Security Agencyالصحة، والتنمية وأيضا يف جمال املخابرات مثل وكالة االمن القومي ناسا 

Nasa وغريها من اجملاالت. 

فشراء الفيسبوك على سبيل املثال  االبتكار والتميزوحىت شبكات التواصل االجتماعي واليت تسعى إىل 
، وواتس اب، مل يكن على سبيل الصدفة oculus riftلتطبيق انستغرام وجهاز الواقع االفرتاضي اوكيلوس ريفت 

أو من أجل التنويع، فشبكة فيسبوك لديها أكثر من مليار مستخدم واالستحواذ على هذه التطبيقات سيمنحها 
ل املستخدمني وطبيعتهم أيضا وتتبع املرض ومعدالت البطالة من طرف منظمات على غرار معلومات أدق حو 

األمم املتحدة، وحتليالت واسعة النطاق من خالل شبكات التواصل االجتماعي املتقدمة، واليت تستخدم مركز 
والذي يقوم بتحليل عشرات املاليني تغريده على  University of Vermont فريمونتاحلوسبة يف جامعة 

                                                           
(، يف: 2014"البيانات الضخمة، الفرص والتحدياات،" )مارس  1

wordpress.com/2014/03/18/bigdatachancesandchallengeshttps://bigdatainarabic. ،2017.03.22. 

https://aitnews.com/tag/%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%86%d8%b1/
https://aitnews.com/tag/%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%86%d8%b1/
https://bigdatainarabic.wordpress.com/2014/03/18/bigdatachancesandchallenges
https://bigdatainarabic.wordpress.com/2014/03/18/bigdatachancesandchallenges
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مستوى مدن الواليات املتحدة فالرتكيز على البيانات الضخمة ليس جملرد أهنا تقنية بل لكوهنا تعترب مظهرا من 
 . 1مظاهر روح العصر

كثر استخداما، فتحليل البيانات يعترب مفتاح املنافسة، فحجم فقد أصبحت واحدة من الشعارات األ
فاصيل املعلومات اليت يتم التقاطها من قبل الشركات املتزايدة، وارتفاع الوسائط املتعددة ووسائل اإلعالم وت

االجتماعية، وانرتنت األشياء دفع عجلة النمو اهلائل يف البيانات واستخدامها يعترب دعًما كبرياً ملوجات جديدة 
تاجر التجزئة أصبح لديها القدرة على زيادة هامش من منو االنتاجية وفائض املستهلك، فعلى سبيل املثال م

باستخدامها هلذا الكم اهلائل من البيانات، وجتدر االشارة أيضا إىل أن استخدام  % 60التشغيل بأكثر من 
ال يقتصر على البلدان الصناعية فقط وإمنا يطال حىت البلدان النامية فانتشار اهلواتف  2وحتليل البيانات الضخمة 

ة يف أيدي املليارات من األفراد يف مجيع أحناء العامل واستخدامها من قبلهم أتاح فرصة حتليل بيانات اهلاتف احملمول
 . 3احملمول

يف رواندا  2008حيث استخدمت بيانات عن التحويالت املالية عرب احملمول يف اعقاب زلزال عام 
ا والدافع وراءها، وقد استخدم حتليل سجالت لتحليل توقيت التربعات للمجتمعات احمللية املتضررة، ومقداره

تفاصيل املكاملات اهلاتفية لدراسة انتشار األمراض املعدية والسيطرة عليها يف األحياء الفقرية باملناطق احلضرية كبريا 
 واستخدام سجالت املكاملات اهلاتفية للتنبؤ باملستويات االجتماعية االقتصادية.

ائل النقل فقد ساعدت سجالت تفاصيل املكاملات اهلاتفية من كوت ديفوار يف وفيما يتعلق بتنقل البشر ووس
حيث يتم  % 10منذجة مسارات خطوط احلافالت، حيث توصلت إىل أنه ميكن خفض وقت السفر بنسبة 

 حتليل: 

جود إىل معلومات آنية عن حركة املرور على سبيل املثال قد يشري احتواء جمموعة من املكاملات من موقع ما إىل و 
كما يتيح حتليل البيانات فهم أفضل لسلوكيات السفر وهذا ما يتطلب مطابقة بيانات ،  ازدحام يف حركة املرور

                                                           
1 Evan Stubbs, Big Data, Big Innovation:  Enabling Competitive Differentiation through Business Analytics, 

(Canada, Published by John Wiley & Sons, Inc, 2014) , pp. 5-15 . 
2 James Manyika, Michael Chui, Brad Brown and others, "Big data:  The next frontier for innovation, competition, 

and productivity," mckinsey.com, May, 2011 (http://www.mckinsey.com/business-

functions/digital-mckinsey/our-insights/big-data-the-next-frontier-for-

innovation), accesed 2017.04.23. 

3Global Pulse, " Big Data for Development: Challenges & Opportunities," (New York:  May, 2012), p 9. 

  

http://www.mckinsey.com/business-functions/digital-mckinsey/our-insights/big-data-the-next-frontier-for-innovation
http://www.mckinsey.com/business-functions/digital-mckinsey/our-insights/big-data-the-next-frontier-for-innovation
http://www.mckinsey.com/business-functions/digital-mckinsey/our-insights/big-data-the-next-frontier-for-innovation
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السفر املستخلصة من استخدام اهلاتف احملمول مع بيانات اجتماعية واقتصادية أخرى لتكشف لنا عن النمط 
  1املفضل يف سلوكيات السفر

  التحديات:.ب

" العامل اليوم يعيش وسط فيض من البيانات ما أدى إىل ظهور سوق جديدة يف قطاع التكنولوجيا امسها  
ويعترب حجم البيانات وخاصة املولدة آليا من التحديات الكبرية ويتمثل التحدي يف كيفية البيانات الضخمة "

 التعامل مع حجم هذه البيانات. 

من املعلومات غري منظمة وهو ما يشكل حتدي كبري يتمثل  % 80 إضافة إىل تنوع هذه البيانات، فنسبة
يف صعوبة متثيلها يف الصفوف واألعمدة ألن ما يهم املنظمات والشركات هو القدرة على اجلمع بني كل هذه 
غري البيانات وحتليلها معاً بطرق جديدة من أجل اختاذ قرارات يف األوقات احلقيقية، إضافة إىل البيانات املنظمة و 

املنظمة هناك البيانات شبه منظمة، ويتمثل التحدي يف كيفية التعامل مع تعدد أنواع ومصادر وصيغ هذه 
 البيانات.

إضافة إىل تنوع ومجع البيانات هناك أيضا السرعة اليت تتميز هبا ويكمن التحدي يف كيفية التفاعل مع 
 ملراد استخالصها منها ومن بني التحديات ايضا: املعلومات يف الوقت املناسب، وكيفية احلصول على القيمة ا

 *كيفية التعامل مع عدم دقة ويقني املعلومات ويف حال عدم وجود قيم وحتريفات وأكاذيب.

 *كيفية العثور على بيانات عالية اجلودة من جمموعات واسعة من البيانات املوجودة على شبكة االنرتنيت. 

 ت متثل التحدي يف حتديد نوعية جمموعات البيانات.*اجلودة وأمهيتها بالنسبة للمعلوما

 .2ومن بني التحديات أيضا هو استغراق وقت كبري من أجل العثور على النموذج الصحيح للتحليل 

من أكرب التحديات وتعترب من أخطرها هي ضمان خصوصية البيانات الشخصية حيث تعترب هذه األخرية  ولعلّ 
عملة رائجة تتداول على صفحات الفيسبوك، تويرت، وكذلك ياهوو وغوغل وغريها، حيث تقوم هذه الشركات 

ستغالهلا يف اإلعالنات، بكسب املال عن طريق استغالل بيانات العمالء الشخصية مبا يف ذلك عادات التصفح ال
ويعترب موضوع اخلصوصية  3فاخلصوصية هي القضية األكثر حساسية فهي تعترب حقا اساسيا من حقوق اإلنسان، 

                                                           
(، يف: 2014 التنمية.. حقائق وأرقام،)إميانويل لوتوزيه، استخدام البيانات الضخمة ألغراض  1
-figures-and-facts-development-for-data-http://www.scidev.net/mena/data/feature/big

AR.html ،2017.04.23 
2 Roberto V. Zicari," Big Data: Challenges and Opportunities,"  Goethe University Frankfurt, ODBMS.org, 

October 5, 2012 , (http://www.odbms.org/wp-content/uploads/2013/11/Zicari.pdf), pp. 107-110 . 
3 Global Pulse, " Big Data for Development: Challenges & Opportunities," p24. Op.cit. 

http://www.scidev.net/mena/data/feature/big-data-for-development-facts-and-figures-AR.html
http://www.scidev.net/mena/data/feature/big-data-for-development-facts-and-figures-AR.html
http://www.odbms.org/wp-content/uploads/2013/11/Zicari.pdf
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 خطر على احلريات الشخصية إضافة إىل ظهور اجتاه اخر أو حتد آخر يف نفس موضوع اخلصوصية وهو اخفاء

للشركات اليت تقوم جبمع البيانات وحتليلها، ومن مث استخدامها، املستخدمني هلويتهم أصبح أمر غري مهم بالنسبة 
وإمنا التحدي الكبري هو إخفاء موقع املستخدم الذي يعترب السبيل للوصول إىل هوية املستخدمني حىت بعد 

 . 1اخفائها

يتمثل يف حتديد سيناريو البقاء على االطالع على آخر التقنيات وأحدثها، وهو  فالشركات تواجه حتديًا كبرياً 
حباجة إىل حتسني مهاراهتم فيما يتعلق بالبيانات الكبرية، ومناذج األعمال اجلديدة، وتقنيات احلوسبة السحابية، 

.2للعمل بشكل مهين يف تلبية احتياجات العمالء، ومتطلبات األسواق على اختالفها 

                                                           
1Agrawal D., Bernstein P., Bertino E and others, Challenge and Opportunities with Big Data:  A white paper 

prepared for the Computing Community Consortium committee of the Computing Research Association, 

http://cra.org, 2012, (http://cra.org/ccc/wp-content/uploads/sites/2/2015/05/bigdatawhitepaper.pdf),pp 10-11, 

accessed 2017.04.26. 

 
 .https://goo.gl/TfyKdN،2017.04.25(، يف: 2014، افريل itp.netساوسو، فرص البيانات الكبرية، )حممد  2

http://cra.org/ccc/wp-content/uploads/sites/2/2015/05/bigdatawhitepaper.pdf
https://goo.gl/TfyKdN
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 متهيد: 

تعترب البيانات الضخمة حدثا ضخما وواقعا جديدا أفرزته التطورات املتواصلة يف عامل التكنولوجيا، وتعترب 
البيانات الضخمة كحل للتساؤالت املطروحة حيث أصبح االعتماد عليها مهمة الشركات التقنية نظرا إلمكانياهتا 

مجيع اجملاالت االقتصادية، السياسية، واإلعالمية .على غرار فيسبوك، وغوغل،  الكبرية لدفع االبتكار والرقي يف
 وأمازون، ولينكد إن، وايباي ... اخل .

الشركات مبعاجلة ماليني البيانات الرقمية وحتويلها إىل معلومات تستفيد منها وللتوصل حيث تقوم هذه  
فالبيانات الضخمة تعترب مثل العديد من  ،إىل أخذ قرارات سليمة باإلضافة إىل التنبؤ باملستقبل فيما خيص عملهم

عروض منتجات وخدمات ف وإدخال حتسينات كبرية و يلاالتكمتكن من ختفيض  التكنولوجيات اجلديدة، فهي
ارية الداخلية فهي تسمح ججديدة بناًءا على رأي اجلمهور أو املستهلك وبإمكاهنا أيضا دعم القرارات الت

 .1للمنظمات بتحقيق جمموعة متنوعة من األهداف 

 الشركات التقنية: أوال: 

 .الشركات التقنية:1

شركات حمركات البحث ووصوال إىل شركات املتاجر اإللكرتونية  إىلاالجتماعي  من شركات التواصل
تتنوع الشركات املهيمنة على سوق التكنولوجيا عامليا، معظم هذه الشركات بدأ يف الظهور خالل العقدين 

األخريين فقط، لكنها استطاعت أن تشق طريقها بقوة حنو القمة ومن بني أكرب الشركات املهيمنة على القطاع 
 لوجي حول العامل نذكر منها: التكنو 

  :(alphabet ألفابتأ.غوغل )

، حمرك البحث األكثر شهرة الذي مكن Googleكانت البداية من حمرك البحث األكثر شهرة غوغل 
 .2األفراد من احلصول املعلومات بطريقة مل يكن من املمكن تصورها قبل عشر سنوات 

                                                           

 1 international institute for analytics, "big data in big companies,", by Thomas H. Davenport Jill Dyché, ,p 3. 

  
2 David A Wise, Mark Malseed, The Google Story, (New York , published by Bantam Dell Publishing Group a 

division of Random House, Inc.,2005), p01 . 
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 Larryوالري بيج ، Sergey Brinمن قبل سريجي برين  6199كانت االنطالقة األوىل ل ''غوغل'' عام 
Page اللذان حققا أكرب إجناز وأمهه على شبكة االنرتنيت ومها الزاال طالبني يف جامعة ستانفورد ،

Universit Stanford. 

ت الفكرة من اسرتجاع بيانات متشاهبة من بني كم كبري وهائل من البيانات حيث مت انشاء جهاز أبد
، حيث كان كحل مبدئي حلل شبكة البحث على االنرتنت، وبعدها '' باك آب ''حبث بدائي أُطلق عليه اسم 

، ويف 1998من عام مت تطويره مبساعدة عدد من أساتذة اجلامعة، حيث مت افتتاح أول مكتب لغوغل يف أوت 
سبتمرب من نفس العام مت افتتاح شركة غوغل واليت كان مكتبها يف متنزه '' مينلو '' يف كاليفورنيا، وأصبح املوقع 

صفحة حبث يوميا،  10000حمرك حبث، حيث بدأ بتقدمي  100حقيقة حيث مت تصنيفه كواحد من أفضل 
 . 1متبوعا مبائة صفر 1الرياضيات الرقم واليت تعين يف لغة Googoleوجاءت التسمية من مصطلح 

من أكرب الشركات العاملية اليت تعمل يف جمال االنرتنت حتتل املرتبة األوىل عامليا يف جمال  تعترب شركة غوغل
مليون زائر غري متكرر يف الشهر الواحد '' تشمل شركاء غوغل  456الدعاية على شبكات االنرتنت، أكثر من 

 . 2مليار صفحة تظهر يوميا من خالل غوغل  2,5على أكثر من  يف احملتوى '' حتتوي

 . 3كشركة تابعة ولملوكة من قبل شركة غوغل  Alphabetاألجبدية نشاء وقبل عامني مت إ

 10م اجلديدة اليت أعلنت عنها يف على شركتها األ Alphabetسم الفابت إأطلقت شركة غوغل 
حتمل معنيني األول يشري إىل األجبدية واليت  Alphabetيف اطار عملية اهليكلة اجلديدة، وكلمة  2015 أوت

 هي واحدة من أهم إبداعات البشرية، وهي الطريقة اليت يعتمد عليها غوغل يف الفهرسة يف حمرك البحث. 

إىل العائد  تشري Alpha-bet، alphaفهو مركب من شقني  ألفابتسم إل أما املعىن الثاين
" الرهان على العائد فهي تعين الرهان أي  betاالستثماري الذي يتخطى املألوف أي االستثنائي، أما 

 .4االستثماري االستثنائي " 

، تتكون من مثاين شركات قادرة على العمل يف جماالت متنوعة من جماالت العلوم Alphabetغوغل 
 .1والتكنولوجيا 

                                                           
1 "History of Google," cozy-digital.co.uk, (https://goo.gl/rifBkg), accessed. 25.04.2017 .  

1 rShai El Amr2 ، جوجل … ( ،عندما تتحول األرقام إىل امرباطورية خميفةwd.com-tech يف: 2011: يونيو ،)
2-numbers-wd.com/wd/2011/06/19/google-http://www.tech ،2017.04.25. 

3 Joe Davis, "google , alphabet and the future," life.ucf.edu, 2014 ( https://life.ucf.edu/wp-

content/uploads/2014/09/Google-Alphabet-and-the-Future-Final.pdf), accessed 2017.04.25  
 (، يف:  2015: اغسطس alphabet ،)aitnews.com، جوحل تعلن رمسيا عن إعادة هيكلة جديدة حتن إسم "ألفابت" أمحد عبدالقادر 4

https://goo.gl/AF30ZS ،2017.04.25. 
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 : facebookفيسبوك ب.

البداية كانت مبوقع حىت أصبح شركة، فيسبوك واحد من بني أكرب املواقع األكثر شعبية، حيث عجذب  
ستخدام الشخصي وفقط وإمنا ميكن حىت ألصحاب مليار زائر، وهو موقع غري مقتصر على اإل 1,65حوايل 

فيسبوك هو مكان ، ال...إخلالشركات بإقامة صفحات على هذا الوسيط، من أجل عرض أفكارهم، ومنتجاهتم 
جتماعية، ويستخدمه املاليني االتصال مع األصدقاء وتنظيم املناسبات اإل إضافة إىل 2ملشاركة الصور واألخبار،

من الناس لإلطالع على آخر األخبار وبكل أنواعها، والتفاعل مع العالمات التجارية، وهو موقع جماين كغريه من 
 .3املواقع 

 mark zuckerbergمن قبل كل من مارك زوكربريغ  2004مت إطالق موقع فيسبوك يف عام 
، وكان Eduardo Saveriوإدواردو سافورين  Andrew McCollumوصديقاه أندرو ماكولوم 

 .4طالب وطالبة  1200أساسه هو التواصل بني الطلبة داخل جامعة هارفارد، عجمع 

 : Twitterتويرت ج.

مليون عضو  310هو الشبكة االجتماعية الثانية يف العامل بعد الفيسبوك، يشرتك فيه حوايل يعترب تويرت 
اكات مع العديد من الشركات ر ، وأصبح للموقع ش2006نشيط كل شهر وبدأ كموقع للتدوين مصغر يف عام 

 2015، ويف عام اليت لديها منتجات وخدمات تريد عرضها عرب هذا الوسيط باعتباره من املواقع األكثر شعبية
 . 5، واليت كانت أول شريكة هلاibmشركة آي يب ام أعلنت شركة تويرت عن شراكتها مع 

                                                                                                                                                                                     
1 Alphabet inc " Google est Mort ! VIVE GOOGLE ," numerama.com, 

(http://www.numerama.com/startup/alphabet-inc), ACCESED.2017.04.25. 

2 Karisa Egan, "The Difference Between Facebook, Twitter, Linkedin, Google+, YouTube, & Pinterest," 

impactbnd.com, May 19, 2016 (https://mail.google.com/mail/u/0/#sent/15be80e55bb93317?projector=1), 

ACCESSED 2017.04.25. 

 
3BERNARD MARR, BIGDATA IN PRACTICE: HOW 45 SUCCESSFUL COMPANIESUSED BIGDATA 

ANALYTICSTO DELIVER EXTRAORDINARY RESULTS, (NewDelhi,India: JohnWileyandSonsLtd , 2016) 

, p. 69 . 
4 Charlene Croft, " A Brief History of The Facebook," 2007 

(https://charlenegagnon.files.wordpress.com/2008/02/a-brief-history-of-the-facebook.pdf), accessed 2017.04.26. 
5 BERNARD MARR, BIGDATA IN PRACTICE: HOW 45 SUCCESSFUL COMPANIESUSED BIGDATA 

ANALYTICSTO DELIVER EXTRAORDINARY RESULTS, p. 261, op.cit. 

http://www.numerama.com/startup/alphabet-inc
https://www.impactbnd.com/blog/author/karisa-egan
https://mail.google.com/mail/u/0/#sent/15be80e55bb93317?projector=1
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تويرت كغريه من وسائل اإلعالم االجتماعية األخرى، وهو وسيلة فعالة من حيث التكلفة للوصول إىل 
 . 1املستهلكني والشركات االخرى

مليون  340نشر حوايل تيتميز تويرت بأنه ليس فقط شبكة تواصل اجتماعي لكنه أيضا حمرك حبث لميز،  
تغريدة يوميا، ويوجد حوايل نصف مليار مشرتك به، مكاسب هذا املوقع تأيت عرب التويتات اإلعالنية للشركات 
اليت ترغب يف أن تظهر تغريداهتا عرب حمرك حبث تويرت، ويقوم املوقع ببيع التغريدات العامة واملفتوحة للشركات 

يت تقوم بدورها ببيعها إىل شركات إعالنية، وهذا ما مييز تويرت عن غريه من مواقع املنقبة عن البيانات وحتليلها، وال
يقوم فيه املستخدمني  ،2حرفا 140التواصل االجتماعي هو أن عملية نشر التغريدات فيه يشرتط أال تزيد عن 

 مبتابعة بعضهم البعض من أجل معرفة آخر املستجدات .

 : Amazonأمازون د.

هي شركة أمريكية متعددة اجلنسيات متخصصة يف جتارة اإللكرتونيات، مقرها يف والية  أمازون.كومشركة 
 .3واشنطن وتعترب أكرب شركة للبيع على االنرتنت

بدأت الشركة ببيع  ،1995وأطلق عام  1994أمازون عام  Jeff Bezosجيف بيزوس أسس 
خرى، مبا يف ذلك أقراص الفيديو الرقمية الكتب على االنرتنت ومن مث تنوعت بسرعة عن طريق إضافة عناصر أ

 واملوسيقى وألعاب الفيديو واإللكرتونيات واملالبس .

؛ وكان ذلك بسبب جناح الشركة 1999على لقب شخصية العام وكان ذلك سنة  جيف بيزوسحصل 
 .4سنوات من تأسيس الشركة  5يف تعميم التسوق عرب االنرتنت بعد 

خدمات التسوق بالتجزئة على اإلنرتنت ألربع جمموعات، املستهلكني، البائعني،  أمازونتقدم شركة 
املؤسسات، ومنشئي احملتوى، تقدم الشركة خدمات التسويق والرتويج مثل اإلعالنات على شبكة اإلنرتنت، تركز 

لراحة الشركة على حسن االختيار، السعر والراحة، ويتم تصميم مواقع على هذا األساس بغية حتقيق ا
 .5للمستخدمني حىت يتسىن هلم االختيار األفضل 

                                                           
1 Julie Bort, "IBM And Twitter Just Announced A Huge New Partnership," businessinsider.fr, oct 2014 

(http://www.businessinsider.fr/us/ibm-and-twitter-announce-partnership-2014-10), accesse2017.04.26 . 

2 "Social Media: Twitter How to create, manage, and utilize Twitter for your business," 

mindscapesolutions.com, p 4 ( https://www.mindscapesolutions.com/hs-fs/hub/336430/file-2551222241-

pdf/eBook_PDFs/Twitter_eBook.pdf ), accessed 2017.04.26. 
 ..https://goo.gl/lUm8KO ،2017.04.26(، يف: 2016: يناير wppit.com، )حول شركة أمازون 3

4 Laura Schneider, "Overview of Amazon.com's History and Workplace Culture," thebalance.com, March 20, 2017 

(https://www.thebalance.com/amazon-com-company-research-2071316), accessed 2017.04.26. 

5 "Amazon.com Inc," http://money.cnn.com, (http://money.cnn.com/quote/profile/profile.html?symb=amzn), accessed 2017.04.27 
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 :  EBayه.موقع 

ا للمزادات الرائدة على اإلنرتنت موقعً إيباي مهمة الشركة هي توفري منصة للتداول عاملية، يعترب موقع 
حد أكرب األسواق على اإلنرتنت يف العامل، إذ جتاوز عدد مستخدمي املوقع مئة مليون يف مجيع أوتعترب الشركة 

، ميكن ألي شخص أن يتاجر عرب هذا املوقع حيث ميكن بيع أو شراء أي شيء من قبل 12011أحناء العامل عام
 أي شخص .

أسس متينة من أجل البقاء  بتوسيع عالقاهتا التجارية، وبالتايل بناء نفسها على إيبايمتكنت شركة 
ألطول مدة لمكنة، اعتماد الشركة على طرق فعالة جلعل الناس يبيعون ويشرتون، باإلضافة لتطوير نظام دفع فعال 

. 

 .2على أهنا شركة خدمات ال على أهنا أحد متاجر البيع بالتجزئة  إيبايتصنف 

د يف اجملتمع، مبا يف ذلك الشركات الصغرية، وهلؤالء األفراو حلقة وصل بني خمتلف البائعني واملشرتين  إيبايتشكل 
 68,6بلغت القيمة اإلمجالية للسلع اليت مت بيعها يف إيباي  2011تأثري هائل على التجارة اإللكرتونية، يف عام 

  .3دوالر يف الثانية  2100مليار دوالر، أي أكثر من 

                                                           
1
 "Ebay," kingdom.com.sa, (http://www.kingdom.com.sa/investments/consumer-and-retail/ebay), accessed 

2017.04.28. 
2 Peter Eghoff, Lucas Mabey," EBay Analysis," stjohns.edu, pp 5-6 

(http://www.stjohns.edu/sites/default/files/documents/Tobin/smif-ug-ebay.pdf)  
3 "Ebay," (http://www.kingdom.com.sa/investments/consumer-and-retail/ebay.op.cit. 
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 مهية البيانات الضخمة بالنسبة للشركات التقنية: .أ2

ستخدامها واستغالهلا للبيانات الضخمة، وذلك إ عربت العديد من الشركات التقنية عن رضاها نتيجة
، وهي تنظر للبيانات الضخمة كمحفز لتحوهلا، إضافة إىل أن أكرب * accentureوفقا لشركة اكسنرت 

ة تشكل حتدياً إال أن على الرغم من أن البيانات الضخم، الشركات تزداد حجماً أكثر مع استغالهلا للبيانات
 .1الشركات التقنية الكربى تُعد من أكرب املستفيدين منها 

البيانات الضخمة تسمح للمؤسسات بتصميم منتجات وخدمات جديدة ومعينة لتلبية احتياجات 
معينة، وهذا النهج معروف يف جمال التسويق وإدارة املخاطر، كما تُتيح البيانات الضخمة للشركات بعمل منتجات 

تستخدم الشركات املصنَّعة  جديدة وتقدمي خدمات تتماشى ومتطلبات العمالء، وابتكار أعمال جديدة كلياً، كما
البيانات اليت يتم احلصول عليها من مستخدمي منتجاهتا من أجل حتسني وتطوير منتجاهتا يف املستقبل، وخلق 

عروض ما بعد البيع، فقد أصبح للشركات إمكانية هائلة لتوليد قيمة كبرية من قواعد البيانات، كما أنه بإمكاهنا 
يلية املتقدمة لرفع اإلنتاجية، وخفض التكاليف، وتقدمي ابتكارات جديدة، وحتسني عن طريق تطبيق التقنيات التحل

الكفاءة وجودة املنتجات، فقد أصبحت البيانات عامالً هاماً من عوامل االنتاج اليوم، كما أصبحت امكانية مجع 
 2تماعية، وانرتنت االشياء البيانات تتم بسهولة وخاصة مع كثرة استخدام الوسائط املتعددة، ووسائل اإلعالم االج

إن عملية حتليل البيانات الضخمة تسعى إىل حتسني عملية صنع القرار اإلداري، ولتطبيق عملية حتليل 
البيانات الضخمة يتعنُي على الشركات حتديد اجملموعة الوظيفية، وإعجاد امناط حقيقية، وترمجة الرؤى التحليلية إىل 

القصوى من عملية حتليل البيانات الضخمة، باإلضافة إىل إعداد فريق من  معلومات جتارية فعالة لالستفادة
َجهزين باملوارد والتقنيات الالزمة للتعامل مع خمتلف اجلوانب اخلاصة بالكميات الكبرية من 

ُ
املوظفني واخلرباء وامل

ستهدفة واليت مي
ُ
كن حتسينها يف الشركات البيانات وكذلك حتديد حلول األجهزة والربجميات األنسب للقرارات امل

الكبرية على دراية من أن حتليل البيانات الضخمة حُيّسن من العمليات الداخلية مثل إدارة املخاطر إدارة عالقات 
العمالء، واخلدمات اللوجيستية واالستفادة من املعلومات واستهداف العروض املناسبة لعمالئها يف الوقت 

 3.املناسب

بحت قادرة على حتليل البيانات على الفور واختاذ القرارات بناًء على ما إضافة إىل أن الشركات أص
 تعلموه كما أصبحت لديهم القدرة على قياس احتياجات العمالء ورضاهم.

                                                           
1 "Big Success With Big Data," accenture.com, 2014, pp. 2-3 (https://www.accenture.com/sa-

en/_acnmedia/Accenture/Conversion-Assets/DotCom/Documents/Global/PDF/Industries_14/Accenture-Big-

Data-POV.pdf ). 
2 Bogdan NEDELCU, "About Big Data and its Challenges and Benefits in Manufacturing," Database Systems 

Journal, vol 17, no. 3 (2013), Romania, p. 19. 
 . https://goo.gl/AEWmHH(، يف: batdacademy.com :2017حتليل البيانات الضخمة، ) 3
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يضا العديد من الشركات أالشركات التقنية مثل غوغل، تويرت، فيسبوك، أمازون، ايباي، هناك ىل جانب إ
كنولوجيا اجلديدة مثل املؤسسات اليت تُعىن بالسفر وأيضا الفنادق، فجعل أو املؤسسات اليت تستخدم هذه الت

الزبائن سعداء أثناء السفر وأثناء الضيافة أمر مهم، ولكن رضا العمالء قياسه صعب إال أن حتليل البيانات 
يد املشاكل الضخمة يُعطي هذه الشركات الُقدرة على مجع بيانات العمالء وتطبيقها على الفور، وكما ميكن حتد

 احملتملة قبل فوات األوان .

كما طبق هذا اجملال يف قطاع الرعاية الصحية حيث يتم مجع البيانات من سجالت املرضى واخلطط 
الصحية اليت يتم وضعها من قبل الدكاترة، ومعلومات التأمني وأنواع أخرى من املعلومات ومن مثّ يتم حتليل هذه 

ظمة، وهكذا يصبح بإمكان املستشفيات التشخيص الصحيح للمرض وإنقاذ حياة البيانات املنظمة منها وغري من
 األشخاص يف الوقت املناسب. 

أيضا بالنسبة للمؤسسات احلكومية على غرار احملاكم اليت تكافح من أجل خفض معدالت اجلرمية، 
كثر مشولية عن النشاط واستخدام هذه التكنولوجيا يُبسط وُيسهل هذه العمليات ويُعطي هذه اهليئات رؤية أ

 .1االجرامي 

أيضا التنبؤ بالكوارث الطبيعية حيث يتم استخدام البيانات املتعلقة باجليولوجية الطبيعية والبيانات اجلغرافية للتنبؤ 
 .2بالكوارث احملتملة من خالل حتليل البيانات السابقة ومن مَثّ مقارنة تلك البيانات مبا هو حاصل حاليا

 

 الشركات التقنية:  من طرفالبيانات الضخمة .توظيف 3

، جعل كربيات 21إّن ظهور ما يعرف بالبيانات الضخمة وانتشارها خاصة يف العقد األول من القرن 
 االنرتنتالشركات تسارع من أجل احتضان هذه التقنية اجلديدة، وكانت أوىل الشركات من تلك املتواجدة على 

على البيانات  باعتمادها، تويرت، وإيباي وغريها من الشركات اليت بنت نفسها من بينها غوغل وفيسبوك، أمازون
 الكبرية من البداية ألهنا تعلم الدور الكبري الذي تلعبه هذه البيانات .

فنحن نعيش يف عصر الرقمنة كل تعامالتنا أصبحت رقمية وإنتاجنا للبيانات يتضاعف ويتزايد يوما بعد يوم، هاته  
 ن مجعها وحتليلها ومن مث االستفادة منها . البيانات ميك

                                                           
1 "Big Data Analytics What it is and why it matters," sas.com 

(https://www.sas.com/en_us/insights/analytics/big-data-analytics.html), accessed    2017.05.02 
 https://goo.gl/eQ62IR .2017.05.02(، يف: tadafur.com :2016تقنيات احلكومة االلكرتونية: البيانات الضخمة، ) 2
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القرارات الذكية والصائبة اليت تقلل من التكاليف وحتسن االنتاجية واألداء هي أهداف الشركات التقنية، 
ومبا أن البيانات هي أساس صنع القرارات وتقليل املخاطر، وزيادة فرص الدخل وخفض التكاليف أصبحت هذه 

ها واحلصول على جمموعة واسعة وكبرية من املعلومات املختلفة اليت متكن من اختاذ الشركات تعمل على حتليل
 . 1خيارات اكثر استنارة 

 للبيانات الضخمة:   (alphabet)أ.توظيف شركة غوغل

أّول من كانت هلا جتربة مباشرة يف معاجلة البيانات الضخمة هي غوغل ما  إن مل نقلمن بني الشركات 
جعلها حتتل املرتبة األوىل من بني احملركات األخرى هي قدرهتا على حتليل جمموعات البيانات على نطاق أوسع 

حتتوي على هذه  لبحثهم يف البداية كان العمل على مبدأ مطابقة الكلمات الرئيسية ذات الصلة داخل املواقع اليت
الكلمات أّما اآلن فقد أصبح البحث عن طريق دمج بعض العناصر مع بعضها البعض مع حتليل الكلمة أي 
البحث الداليل مبعىن ) ما تعنيه الكلمة املبحوث عنها (، واهلدف من البحث الداليل هو جعل جمموعة من 

مجيع مصادر البيانات، ويف هذا اإلطار البيانات متكاملة مع بعضها البعض للحصول على أساس لتوظيف 
 يتمكن غوغل من احلصول على كومة كاملة من املعلومات 

بدأت الشركة جبمع البيانات من مئات املصادر مبا يف ذلك البيانات املوجودة يف قواعد البيانات  2007يف عام 
ر، أسعار صرف العمالت، واإلحصاءات والتنبؤات اجلوية والبيانات التارخيية، والبيانات املالية، وبيانات السف

 الرياضية.

ليشمل الرسم البياين الذي يعرض معلومات حول موضوع  2012وتطور البحث عن البيانات يف عام 
من أجل التوصل إىل أفضل  Gmailو Google إىل البيانات الشخصية لكل مستخدم ل + إضافةالبحث 

ختمني فيما كان يبحث عنه املستخدم ومن مث بناء هذه الكميات اهلائلة من البيانات عن األشخاص الذين 
 يستخدمون غوغل، واستخدام هذه البيانات مبا يتوافق ومصاحلها .

كات بتخزين وحتليل اطلقت الشركة اعالناً شاماًل عن اخلدمة التجارية من أجل السماح للشر  2010ويف عام  
جمموعات كبرية من البيانات على منصات احلوسبة السحابية، ومشروع آخر تعمل غوغل عليه وهو مشروع 

السيارة ذات القيادة الذاتية؛ اليت تولد كميات هائلة من البيانات من أجهزة االستشعار والكامريات واستخدام 
 .2ية تلك البيانات وحتليلها من أجل التنبؤات املستقبل

                                                           
1 "big data in big companies," pp. 2-3 op.cit. 
2 Bernard Marr, big data. "case study collection ; amazing 7 companies that really get big data," pp 2-5  

)https://www.ap-institute.com/media/490032/bigdata-case-studybook_final.pdf(. 

هي عبارة عن نظريات وتقنيات تقوم على تحويل البيانات األولية إلى معلومات مفيدة ذات معنى  ذكاء االعمال: *

 ألغراض األعمال

https://www.ap-institute.com/media/490032/bigdata-case-studybook_final.pdf
https://www.ap-institute.com/media/490032/bigdata-case-studybook_final.pdf
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تتوىل غوغل معاجلة البيانات الكبرية يف العمليات اليومية يف كل ثانية من كل يوم من أجل تقدمي خدمات مثل: 
 البحث على حمرك غوغل، والبحث يف اليوتوب وغريها .

 ب.توظيف شركة فيسبوك للبيانات الضخمة:

هذا ما عزز من دور تبحث معظم الشركات عن معلومات قيمة داخل وسائل التواصل االجتماعي و 
البيانات الضخمة يف هذه املواقع، ومن أبرزها املوقع الذي يعترب أكثر شهرة وهو الفيسبوك، إذ أن هذا األخري 

 ليعتمد على معاجلة كم هائل من البيانات يف تطبيقاهتا، حيث يتم دمج مواقع التواصل االجتماعي وذكاء األعما
نتائج على شكل تقارير البيانات املستخدمني يف هذه املواقع وعرض مع بعضها، ولعمل حتليالت مستندة على 

واالستفادة منها والعمل هبا، إضافة إىل تطبيقات التعلم اآليل اليت تبين النماذج على شكل تدريب احلواسيب على 
 .1التعلم من جمموعات البيانات 

من أجل  data siftأصبحت الفيسبوك يف شراكة مع شركة حتليالت البيانات املعروفة باسم داتا سيفت 
تطوير أدوات جديدة للحصول على أفكار ورؤى جديدة حول سلوك املستخدم ويف ما بعد تقوم شركة فيسبوك 

هتا أو عالماهتا التجارية عرب هذا بتقدمي النتائج املتحصل عليها وتقدميها للمسوقني أو الشركات اليت تسوق ملنتجا
الوسيط، حىت يتسىن هلا تشكيل أو أخذ فكرة حول مجهورها وضبط اسرتاتيجيات تسويق وفقا لذلك فالفيسبوك 
لديها أكثر من مليار مستخدم لما يعين أهنا متلك معطيات تارخيية عن الناس أكثر بكثري وهذا ما عجعل الشركات 

ىل إبرام اتفاقيات وشراكات مع شركة فيسبوك من أجل استغالل قاعدة البيانات اليت خاصة التجارية منها تلجأُ إ
 .2متتلكها 

 

 

 : للبيانات الضخمة  أمازونج.توظيف شركة 

 EMRتعتمد شركة أمازون كغريها من الشركات الرحبية على البيانات الضخمة فتستخدم أمازون 
 .3لتحويل وتطهري البيانات من مصادر خمتلفة 

                                                           
1 Ashish Thusoo, Zheng Shao, Suresh Anthony, "Data Warehousing and Analytics Infrastructure at Facebook ," 

http://borthakur.com (http://borthakur.com/ftp/sigmodwarehouse2010.pdf), accessed2017.04.28. 
2 Jayson DeMers, "Why Facebook Is Making Big Data Available To Select Partners," forbes.com, mars 25, 

2015 (https://www.forbes.com/sites/jaysondemers/2015/03/25/why-facebook-is-making-big-data-available-to-

select-partners/#3f7d02d939ce), accesed 2017.04.28. 

3 "Big Data Analytics Options on AWS," Amazon Web Services, 2016, p. 38 

(https://d0.awsstatic.com/whitepapers/Big_Data_Analytics_Options_on_AWS.pdf), accessed2017.04.29. 

http://borthakur.com/ftp/sigmodwarehouse2010.pdf
http://www.forbes.com/sites/jaysondemers/
https://www.forbes.com/sites/jaysondemers/2015/03/25/why-facebook-is-making-big-data-available-to-select-partners/#3f7d02d939ce
https://www.forbes.com/sites/jaysondemers/2015/03/25/why-facebook-is-making-big-data-available-to-select-partners/#3f7d02d939ce
https://d0.awsstatic.com/whitepapers/Big_Data_Analytics_Options_on_AWS.pdf
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جبمع املعلومات الشخصية على موقعها الشبكي ألهنا حباجة إىل البيانات الشخصية  أمازون تقوم شركة
اليت ستفيدها يف حتليل طبيعة زوار موقعها منها: ) النمط الشرائي، السن، اجلنس، املستوى الثقايف ...اخل( وتتم 

 .1اللكرتوين والعنوان الربيديهذه العملية باستغالل خدمات االنرتنت على غرار االسم، الربيد ا

بنك ال مثيل له من البيانات حول السلوك الشرائي للمستهلك على االنرتنت اليت يتم  األمازونمتتلك 
مليون حساب ويستخدم أمازون تلك البيانات لبناء  152استخراجها من حسابات عمالئها اليت تتكون من 
 .2لتقدمي خدمة لمتازة لعمالئها أنظمة التوصية، ويستخدم أيضا البيانات الضخمة 

واجلدير بالذكر أن أمازون تقدم خدماهتا واليت هي عبارة عن جمموعة من خدمات احلوسبة السحابية عرب 
 .aws ( Amazon web service) 3الشبكة العاملية 

م ملا يسمى بالشحن االستباقي وهو نظا 2012متكنت شركة أمازون من احلصول على براءة اخرتاع عام 
يسمح لألمازون بأْن تُرسل وَتشحن املنتجات حىت قبل طلبها، كما مت اخرتاع طريقة للشحن إىل منطقة جغرافية 

سيتم طلب املنتجات منها قريًبا، ويكون ذلك باالعتماد على خوارزمية  توقعاً أنّه معينة دون حتديد العنوان متاما،
منوذج  ،للزبائن الذين تتوقع أهنم سيطلبوهنا بشكل مسبقبإمكاهنا بأن تفكر وختطط وتوضب الطلبيات وتشحنها 

التنبؤ هذا يستخدم بيانات املستخدمني أو املرتددين على املوقع وتعتمد أيضا على عمليات البحث السابقة على 
شرائُها  املوقع واملشرتيات السابقة وقوائم األُمنيات، ومدى تكرار وضع ُمؤشر الفأرة والّنقر فوق املنتجات اليت يُراد

 .4من قبل الزبائن أيضا االستفسارات اهلاتفية للعمالء والردود على املواد التسويقية 

 :للبيانات الضخمة ebayموقع ايباي د.توظيف 

رعة يف امتالك البيانات وفهمها سيباي عَرف بأّن الّتحدي الذي يواجهه كباقي الشركات هو الإأما موقع   
للتنفيذ كما أن مفتاح النجاح هو الُقدرة على حتويل كّميات هائلة من البيانات إىل أفكار وحتويلها إىل رؤى قابلة 

 مفيدة وذلك من خالل متابعة تردد العمالء على خمتلف صفحات املوقع .

                                                           
-2009)اجلزائر:  07/2009/2010الباحث، عدد  امازون"، جملةحتليل تنافسية املتاجر االلكرتونية )دراسة حالة موقع  موسى سهام. " 1

 .269(، ص2010

2 Mark van Rijmenam, "How Amazon Is Leveraging Big Data," datafloq.com 

(https://datafloq.com/read/amazon-leveraging-big-data/517), accessed 2017.04.29  

3 "Big Data Analytics Options on AWS," op.cit. 
4 Lance Ulanoff, editor in chief, Mashable, "Amazon Knows What You Want Before You Buy It," 

predictiveanalyticsworld.com, Jan 27, 2014 (http://www.predictiveanalyticsworld.com/patimes/amazon-knows-

what-you-want-before-you-buy-it/3185/), accessed 2017.04.29 

 

https://datafloq.com/read/author/mark-van-rijmenam/21
https://datafloq.com/read/amazon-leveraging-big-data/517
http://mashable.com/
http://www.predictiveanalyticsworld.com/patimes/amazon-knows-what-you-want-before-you-buy-it/3185/
http://www.predictiveanalyticsworld.com/patimes/amazon-knows-what-you-want-before-you-buy-it/3185/
http://www.predictiveanalyticsworld.com/patimes/amazon-knows-what-you-want-before-you-buy-it/3185/
http://www.predictiveanalyticsworld.com/patimes/amazon-knows-what-you-want-before-you-buy-it/3185/
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ماليني قائمة  10مليون قائمة للمشرتين النشطني يوميا ويتلقى املوقع  164موقع ايباي يدير حوايل   
شخاص على القائمة، ولتحليل هذا األجهزة احملمولة كل أسبوع وبذلك فهي متلك بيانات كل األجديدة عرب 

الكم اهلائل من البيانات اضطرت الشركة إىل أن تطور من هيكل مستودع البيانات التقليدية إىل ما تسميه حبريات 
   .1البيانات 

 سهامات البيانات الضخمة: .إ4

 االسهامات االقتصادية: أ.

أصبح من املمكن اليوم تصنيف الشركات وترتيبها ليس من خالل حجم األرباح واملبيعات فقط بل من   
خالل نوعية املنتجات ومطابقتها حلاجيات الزبائن يف خمتلف أسواقها العاملية وهي العملية اليت يلعب فيها علم 

لتلك الشركات وقلَّلت من هامش املغامرة  البيانات وحتليلها دورا حموريا إذ سامهت البيانات يف فتح افاق جديدة
واملخاطرة وأصبح اختاذ القرارات يتم بصفة سليمة لما يساهم بشكل فعال يف حتسني أداء الشركات، والنمو السريع 
اليوم يف تطبيق علم البيانات يف االعمال ليس أمرا اعتباطيا أو مفاجئا نظرا للضجة اليت احدثها هذا العلم مؤخرا 

 لنجاح الشركات اليت كانت السباقة يف االعتماد عليه وتبعاته االعجابية يف جمال االعمال.بل نظرا 

 املسامهة يف صنع القرار:  ب.

تقلص البيانات الضخمة من التأثريات السلبية النامجة عن القرارات العشوائية اليت تؤدي يف بعض األحيان 
من معلومات حمدودة وهو األمر الذي أصبح باإلمكان جتنبه بفضل إىل اهنيار الشركة نتيجة اختاذ القرارات انطالقا 

البيانات الضخمة اليت توفر قدرا كافيا من املعلومات الشخصية واملهنية اليت من شأهنا تصويب القرارات ووضعها 
 يف حملها.

 املسامهة يف تطوير التقنيات االحصائية: ج.

ُتسارع الدول لالعتماد عليه يف مجيع جماالت نشاطاهتا إذ كانت قوة البيانات ُجعل منها علماً قائماً بذاته   
 2013سنة  هونغ كونغيف  الدورة التاسعة واخلمسني للمؤمتر العاملي لإلحصاءالبيانات الضخمة حمور اجتماع 

وخلصت اجللسة إىل االعتماد على هذا العلم يف جمال اإلحصاء،ونظمت اللجنة االقتصادية األوروبية واملكتب 
اإلحصائي للمفوضية األوروبية اجتماعا درست فيه امكانية استخدام البيانات الضخمة يف اإلحصاءات الرمسية يف 

                                                           
1 Maribel Lopez, "How eBay Uses Big Data and Machine Learning to Drive Business Value," forbes.com, OCT 

4, 2016 (HTTPS://WWW.FORBES.COM/SITES/MARIBELLOPEZ/2016/10/04/HOW-EBAY-USES-BIG-

DATA-AND-MACHINE-LEARNING-TO-DRIVE-BUSINESS-VALUE/#11A020261F35), ACCESSED  

 اكسنتر: هي شركة متعددة الجنسيات لالستشارات وخدمات التكنولوجيا *

file:///C:/Users/oussama/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Maribel%20Lopez,%20%22How%20eBay%20Uses%20Big%20Data%20and%20Machine%20Learning%20to%20Drive%20Business%20Value,%22%20forbes.com,%20OCT%204,%202016%20(https:/www.forbes.com/sites/maribellopez/2016/10/04/how-ebay-uses-big-data-and-machine-learning-to-drive-business-value/
file:///C:/Users/oussama/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Maribel%20Lopez,%20%22How%20eBay%20Uses%20Big%20Data%20and%20Machine%20Learning%20to%20Drive%20Business%20Value,%22%20forbes.com,%20OCT%204,%202016%20(https:/www.forbes.com/sites/maribellopez/2016/10/04/how-ebay-uses-big-data-and-machine-learning-to-drive-business-value/
file:///C:/Users/oussama/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Maribel%20Lopez,%20%22How%20eBay%20Uses%20Big%20Data%20and%20Machine%20Learning%20to%20Drive%20Business%20Value,%22%20forbes.com,%20OCT%204,%202016%20(https:/www.forbes.com/sites/maribellopez/2016/10/04/how-ebay-uses-big-data-and-machine-learning-to-drive-business-value/
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 أوروبا مبا فيها األسعار عرب شبكة االنرتنت وذلك  اجملاالت املتعلقة باألسعار مثل فرض الرقابة على األسعار يف
 كخطوة لتنظيم التجارة يف اإلحتاد األورويب.

 املسامهة يف التنمية:د.

استخدامات البيانات الضخمة توسعت لتصبح رقما أساسيا يف معادلة التنمية يف بلدان العامل إذ يرى 
درة غري مسبوقة الستخدام البيانات يف جمال اخلدمات الكثريون أن التحول اجلاري يف حجم هذه البيانات وفر ق

احلكومية والتنمية إذ تندرج بيانات اهلواتف والصور اجلغرافية ضمن البيانات الرقمية املستخدمة يف الوقت الراهن 
ألغراض التنمية ألن اهلواتف تعد مصدرا مثاليا للبيانات بسبب توزعها وانتشارها بشكل هائل تستخدم البيانات 

الوصفية هلذه اهلواتف احملمولة يف العامل ملتابعة مؤشرات متباينة تتعلق بالتنمية االنساين ومنها انتقال األمراض، 
 صدمات العمل وحتديد مواقع املستخدمني اثناء وقوع الكوارث وانتشار األوبئة واألمراض وحماصرهتا.

مولة يف حتديد مراكز الفقر من خالل حتليل شراء ففي القارة اإلفريقية مت االستفادة من بيانات اهلواتف احمل
 .األفراد للرصيد ومدة املكاملات وهي الدراسة اليت اتت بنتائج جد متطابقة مع الواقع يف ساحل العاج 

 األنظمة التنبؤية: .5

يعترب النظام التنبؤي من خدمات الذكاء االصطناعي، حيث ميكن هلذه اخلدمة أن تفهم احمليط اخلارجي، 
مثل توقيت اليوم، والعالقات االجتماعية واملواعيد القادمة وحالة الطقس، واملرور وغريها الكثري من األشياء 

تستخدم النظم التنبؤية خمتلف أشكال البيانات املتنوعة، منها االجتماعية، احمللية، وحىت البيانات الضخمة وتقوم 
التوقعات، ولعل أبرز مثال: هو تطبيق الشبكة  مبعاجلة كل البيانات وتقدم نتائج وخالصات مفيدة يف

 .forsquare 1االجتماعية

من أنظمة التوصية، حيث يقوم النظام باقرتاح أماكن للمستخدمني قد يكونوا  forsquareيعترب نظام 
مهتمني هبا ويتم استخدام جمموعات بيانات واملعلومات على أساس تفضيالت املستخدمني على سبيل املثال: 

 . 2األغاين واألفالم والكتب ووجهات السفر وغريها

من اتاحة الفرص أمام جتار التجزئة لفهم عادات عمالئهم بشكل أفضل، من  forsquareمُتكن 
خالل التحكم يف االطالع على بيانات حركة املرور عرب املقاييس مثل اجلنس والعمر على نطاق وطين أو على 

                                                           

. https://goo.gl/hsfGb7(، يف: wd.com-tech :2014تطبيقات اهلواتف الذكية تتدخل يف مسار حياتنا، )، حبش حممد 1
2017.05.03. 

2 Murale Narayanan a Aswani Kumar Cherukuri, “ A study and analysis of recommendation systems for 

location-based social network (LBSN) with big data”, IIMB Management Review, Vol 28, Is 1, March 2016, 

pp.25–30, http://ac.els-cdn.com/S0970389616000021/1-s2.0-S0970389616000021-main.pdf?_tid=af19c738-

4df1-11e7-8de1-00000aab0f27&acdnat=1497108787_1c4405efbcebf67f47955cceb83d96f7  

http://www.tech-wd.com/wd/author/mhabach/
https://goo.gl/hsfGb7
http://ac.els-cdn.com/S0970389616000021/1-s2.0-S0970389616000021-main.pdf?_tid=af19c738-4df1-11e7-8de1-00000aab0f27&acdnat=1497108787_1c4405efbcebf67f47955cceb83d96f7
http://ac.els-cdn.com/S0970389616000021/1-s2.0-S0970389616000021-main.pdf?_tid=af19c738-4df1-11e7-8de1-00000aab0f27&acdnat=1497108787_1c4405efbcebf67f47955cceb83d96f7
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فهذا التطبيق مل يصمم من أجل تقدمي اقرتاحات عن األماكن ومساعدة  1نطاق املدينة املتواجدين فيها،
املستخدمني فقط، وإمنا حملاولة التنبؤ وتوقع احتياجات املستخدمني قبل أن حيتاجوها فعال، ومن أبسط األمثلة 

منك عند على ذلك وبناًء على فهم عاداتك اليومية، ميكن أن يقرتح عليك التطبيق الغداء يف مطعم معني قريب 
الساعة الثانية ظهراً، ألنه وببساطة أصبح يعرف أن هذا املطعم يعجبك، ويف هذه الساعة غالباً ما تكون متفرغ،  

 .2كل هذا دون أن حيتاج املستخدم ألن يبحث عن كلمة الغداء، ويعرض التطبيق الئحة باملقرتحات 

حيث تشرتكان يف اعتماد كليهما على  Google nowهناك خدمة foursquareإضافة إىل تطبيق 
خاصية التوقع والتنبؤ مبا يرغب به املستخدم، فمن خالل هذه اخلدمات تقوم الشركات بتحليل خمتلف البيانات، 

وتشمل هذه التحليالت استخدام البيانات واخلوارزميات اإلحصائية، وتقنيات التعلم اآليل لتحديد احتمال النتائج 
ىل البيانات التارخيية، حيث أصبح هناك املئات من الشركات التحليلية التنبؤية املبتكرة اليت تقوم املستقبلية مستندة إ

بالتنبؤ بسلوكيات العمالء واملنتجات واألسواق، وبيع النتائج النهائية من التحليالت إىل الشركات التقنية واليت 
تهداف أشخاص معينني،إضافة إىل تطبيق تستغلها هي األخرى يف عرض منتجاهتا أو التسويق هلا، وحىت اس

foursquare  هناك أيضا تطبيق مشهور يعرف بGoogle Now  هذا التطبيق يثري الكثري من اجلدل حول
اخلصوصية إال أنه أيضاً يعترب مثااًل مفيدا بشكل كبري ومذهل لقوة البيانات الضخمة، ويعترب أيضا ميزة لنظام 

ملساعدة مستخدمي اهلواتف الذكية، فاملستخدم  التحليالت التنبؤية"ل "، فقد أطلقت غوغAndroidأندرويد 
مل يعد حباجة إىل التفكري يف رغباته بل أصبحت غوغل تضطلع هبذه املهمة، وذلك عرب خوارزميات تعمل عن 

حيث تقوم هذه اخلوارزميات جبمع البيانات من  ،3طريق اجلمع بني قطع متعددة من املعلومات لتشكيل التنبؤ 
تقدم معلومات مبا قد مت البحث عنه،  Google nowاهلواتف احملمولة للتنبؤ مبا قد تفعله باملستقبل، فخدمة 

 .4وعادات التنقل اخلاصة بكل شخص، ومكان التواجد واحلصول على معلومات مفيدة 

 .5املستخدم وهي قادرة على التنبؤ مبا سيقوم به بعد ذلكميكن ملثل هاته التطبيقات قراءة عقل 

                                                           

1 Keith O'Brien," Foursquare Unveils Predictive Analytics Platform," dmnews.com, March 21, 2017 

(http://www.dmnews.com/multichannel-marketing/foursquare-unveils-

predictive-analytics-platform/article/645457/), accessed 2017.05.12   

http://archive.al-(، يف: watan.com-al :2014تطبيقات اهلواتف الذكية.. حتكم حياتنا، ) 2
watan.com/viewnews.aspx?d=20140322&cat=news4&pge=12 ،2017.05.12 . 

 
3 Frédéric Scarbonchi," Google Now: l'application smartphone qui va lire dans vos pensées, " 

maxisciences.com, le 05 décembre 2013 (https://goo.gl/6SnUy9), accessed2017.05.12. 
4 Joe Svetlik, "Behavio joins Google, big things predicted for Google Now," www.cnet.com, April 15, 2013 

(https://www.cnet.com/news/behavio-joins-google-big-things-predicted-for-google-now/), accessed2017.05.12 . 
5 VICTORIA WOOLLASTON, "The rise of phones that read your mind: Google leads the way in apps that 

know what you want to do BEFORE you do," dailymail.co.uk, December 2013 

(http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2517557/Google-Now-leads-way-apps-know-want-do.html), 

accessed 2017.05.12 . 

http://www.dmnews.com/keith-obrien/author/1986/
http://www.dmnews.com/multichannel-marketing/foursquare-unveils-predictive-analytics-platform/article/645457/
http://www.dmnews.com/multichannel-marketing/foursquare-unveils-predictive-analytics-platform/article/645457/
http://archive.al-watan.com/viewnews.aspx?d=20140322&cat=news4&pge=12
http://archive.al-watan.com/viewnews.aspx?d=20140322&cat=news4&pge=12
http://archive.al-watan.com/viewnews.aspx?d=20140322&cat=news4&pge=12
https://goo.gl/6SnUy9
https://www.cnet.com/profiles/joe+svetlik/
https://www.cnet.com/news/behavio-joins-google-big-things-predicted-for-google-now/
http://www.dailymail.co.uk/home/search.html?s=&authornamef=Victoria+Woollaston
http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2517557/Google-Now-leads-way-apps-know-want-do.html
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التجسيد األكثر تقدما للذكاء التنبؤي وهي مثبتة يف عدة ماليني من  Google Nowكما تعترب خدمة 
أجهزة أندرويد، فقد حسنت غوغل مؤخراً حمرك حبثها من خالل التحليل وباستخدام الطابع الشخصي وهناك 

باالستماع إىل صوت التلفزيون وحتديد ما نشاهده من الربامج وتوفري  Google Now ميزة جديدة تسمح لـ
 predictive intelligencesاملعلومات بشكل مباشر، تبىن هذه التطبيقات على ما يسمى بالذكاء التنبؤي 

طلب وهي ساللة جديدة من الربامج الشخصية اليت حتاول استباق معرفة ما يريده مستخدمي اهلواتف قبل ال
 .1حىت

هناك أداة متطورة لتحليل البيانات الضخمة من بينها Google Nowو forsquareإضافة إىل 
وهي أداة متطورة لرصد وحتليل حمتوى وسائل التواصل االجتماعي اعتمادا على  Lucidya.com"لوسيديا" 

 .2املوقع اجلغرايف للمساعدة على اختاذ قرارات ذكية وفعالة 

بكوادر سعودية حصلت على شراكة مع  2016اجلدير بالذكر أن شركة لوسيديا اليت تأسست عام و 
شركة تويرت، وشركة مايكروسوفت إضافة إىل عدد من الشركات السعودية كما أهنا حاصلة على براءة اخرتاع يف 

زا يف حتليل حمتوى مواقع التواصل التحليل الدقيق والسريع حملتوى مواقع التواصل االجتماعي وتوفر نظاما رقميا متمي
االجتماعي بشكل دقيق، وتساعد الشركات يف حتليل األسواق املستهدفة ومراقبة أداء العالمات التجارية وقياس 

 .3احلمالت التسويقية وغريها من اخلدمات 

 : Predictive analyticsالتنبؤية  تالتحليالأ.

على العديد من تقنيات علوم االحصاء والتعليم اآليل هو نوع من أنواع التحليل االحصائي يعتمد 
والتنقيب عن البيانات وذلك من خالل حتليل البيانات احلالية والتارخيية هبدف احلصول على تنبؤ مستقبلي 

كالتنبؤ بالسلوك البشري،   بالنتائج اليت ميكن احلصول عليها يف كل اجملاالت اليت هلا صلة مباشرة حبياة البشر
الرعاية الصحية، تشديد مكافحة اجلرمية، زيادة املبيعات، وخفض التكاليف كلها أمور أصبح من املمكن وحتصني 

 4توقعها وتوقع املنحى الذي ستأيت عليه وذلك بتحليل حتركات، آثار وخملفات املستخدم عرب االنرتنت

                                                           
(، يف: 2014 ،5يونيو : MAIL.GOOGLE.COM، )عصر الذكاء التنبؤي 1

INTELLIGENCE-EET/2014/06/PREDICTIVHTTPS://HYPERSTAGE.N ،2017.05.12. 
 
 ..http://lucidya.com/ar/ .2017.05.15استكشف مايدور يف تويرت يف أي موقع جغرايف تقوم بتحديده بشكل حلظي، يف:  2
 .مرجع سابق    ،wd.com/wd/2017/03/10-www.techلوسيديا  –برنامج سفراء  3

4 Jeffrey Strickland ,Predictive Analytics using R,( Colorado Springs, Published by Lulu, Inc. 2014), pp. 01 -3 

(http://www.humalytica.com/uploads/5/8/0/8/58082827/predictive_analytics_using_r.pdf). 

 

https://hyperstage.net/2014/06/predictive-intelligence
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http://www.humalytica.com/uploads/5/8/0/8/58082827/predictive_analytics_using_r.pdf


 

 
 

62 

البيانات التارخيية والبيانات التعاملية  ففي جمال األعمال، تعمل النماذج التنبؤية على استغالل األمناط املوجودة يف
(transactional data لتحديد املخاطر والفرص تقوم هذه النماذج بتحديد العالقات ما بني العديد من )

العوامل لتقييم أي احتمالية خطر مرتبط مبجموعة من الشروط يستخدم التحليل التنبؤي يف التسويق واخلدمات 
 .1ت والصحة، إضافة إىل قطاعات أخرىاملالية والتأمني واالتصاال

ويساهم االعتماد على التحليالت التنبؤية يف حتسني تدرعجي يف العمليات التجارية القادمة للشركة 
وحتسني احلصة السوقية وهو ما تفطنت له العديد من الشركات اليت أصبحت تتسابق اليوم الكتساح السوق من 

يطرحها املسوقون من سيكون زبوين خالل االعتماد على هذا النوع من التسويق فهو عجيب على أهم االسئلة اليت 
 .2يف املرة القادمة ؟ وكيف ميكنين العثور على أكرب عدد لمكن من العمالء؟

 التسويق التنبؤي: ب.

التسويق التنبؤي نوع جديد من أنواع التسويق التجاري والغرض من فكرة هذا التسويق توقع النتائج 
واحلالية ويعتمد هذا النوع من التسويق يف األساس على البيانات  املستقبلية وذلك باالعتماد على النتائج السابقة

 3باستخدام تقنيات تسمى بتقنيات التحليل التنبؤي 

 البيانات الضخمة: بالتسويق التنبؤي ج.

تعترب البيانات الضخمة ركيزة أساسية لعملية التسويق التنبؤي وذلك من خالل جتميع أكرب قدر لمكن من 
بيانات العمالء والزبائن ومعاجلتها من أجل التعرف على سلوك الزبائن لتوقع تصرفاهتم مستقبال وذلك من خالل 

خلاصة بالزبون كبرية كلما سهل حتليل سلوكاته حتليل السلوك احلايل والسلوك املاضي وكلما كانت كمية البيانات ا
 بعد حتديد االختالف بني سلوكات املاضي واحلاضر ليسهل بذلك حتديد رغباته وتوجهاته املستقبلية.

عملية حتليل النتائج كل على حدى قد تكون غري كافية يف كثري من األحيان، بل يتوجب ربط النتائج 
تخالص القيمة، على سبيل املثال: ارتفاع مبيعات الكحول والنظارات قد ال فيما بينها بطريقة علمية صحيحة الس

ميثل أي قيمة للقائم بعملية التحليل لكن بعد ربط النتائج علميا يتم التوصل إىل قيمة مهمة جدا تفسر سبب 
ا يفسر ارتفاع مبيعات هاتني املادتني وهي أن استهالك الكحول يؤدي إىل زيادة حساسية العني من الشمس لم

 سلوك الزبون حنو اقتناء النظارات الشمسية. 

                                                           
1 Daniel Faggella , Predictive Analytics for Marketing -What’s Possible and How it Works, 

techemergence.com,10.18.2016, (https://goo.gl/Nk0U2m ),23.03.2017 
2 TDWI BEST PRACTICES REPORT , By Wayne W. Eckerson ,PREDICTIVE ANALYTICS Extending the 

Value of Your Data Warehousing Investment,( FIRST QUARTER 2007), p 04, ( https://goo.gl/1Ha9co)  
3 Forecasting for Marketing. Roderick J. Brodie Department of Marketing, University of Auckland. 

http://forecastingprinciples.com/files/pdf/Forecasting%20for%20Marketing.pdf  

https://goo.gl/Nk0U2m
https://goo.gl/1Ha9co
http://forecastingprinciples.com/files/pdf/Forecasting%20for%20Marketing.pdf
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لذلك فعملية حتليل سلوك الزبون عملية عالئقية متشابكة حتكمها وتنظمها العديد من املتغريات اليت قد 
 . 1تؤثر على سلوك الزبون باقتناء منتج معني يف وقت معني وعزوفه عن نفس املنتج يف وقت آخر

 يف التسويق التنبؤي:  GAFAريادة ال د.

منذ صعود جمال البيانات الضخمة وقيام علم حتليل البيانات سارعت العديد من الشركات لمثلة يف 
ibm, microsoft, google, amazon, intel  وغريها إىل اقتحام هذا اجملال ملا يوفره من فرص كبرية

نتقلت العديد من الشركات إىل مراحل متقدمة يف تساهم يف حتسني أداء هذه الشركات على مجيع املستويات ... ا
 .جمال حتليل البيانات بينما تراجعت أخرى ومن بني أبرز الشركات اليت تواصل ابداعاهتا يف هذا اجملال ال

GAFA  

 GAFA هو اختصار ألمساء الشركات العمالقة يف واد السيليكون :GOOGLE, AMAZON 
FACEBOOK, APPLE  

لتسويق التنبؤي يف عملها إذ أصبح جناحها مرتبطا بصفة مباشرة باعتمادها على هذه الشركات تبنت ا
 .2حتليالت البيانات الضخمة 

وذلك باستهداف بيانات املستخدمني عرب مواقع التواصل االجتماعي اليت تعترب بيئة خصبة هلذه البيانات 
نسبة للمستهلكني من خالل حتسني نوعية الشخصية ومن مث حتليلها من أجل حتسني قدراهتا على خلق القيمة بال

منتجاهتا مبا يتماشى مع رضى املستهلك وتوفري منتجات حسب املقاس لكل زبون ومن جهة أخرى فتح افاق 
 .وأسواق جديدة بالوصول إىل أبعد نقطة لمكنة يف العامل 

الناتج احمللي  GAFAللـ هذه العملية سرعان ما اتت بثمارها االقتصادية إذ عادل العائد االمجايل  
فاقت نسبة النمو االقتصادي يف ال  2013ويف سنة ، يف العامل 35لدولة الدمنارك اليت تعترب القوة االقتصادية 

GAFA  بينما بلغت نسبة منو ال  % 9نسبة النمو املسجلة يف الصني اليت بلغتGAFA 12 % ، وهو ما
اليت كانت يف وقت قريب من  يب ام ومايكروسوفتواد السيليكون كإنتل وأي جعلها تتجاوز بقية شركات 

 .3الشركات السباقة يف دخول جمال حتليل البيانات الضخمة 

 ثانيا:خصوصية املستخدم:
                                                           
1 Predictive Analytics for Marketing – What’s Possible and How it Works .Last updated on October 18, 2016 by 

Daniel Faggella. https://www.techemergence.com/predictive-analytics-for-marketing-whats-possible-and-how-

it-works/ . 
2Nora Loulidi, "Big Data, le modèle GAFA et sa déclinaison marketing," emarketing.fr ,11.04.2015 ,  

(https://goo.gl/JC6X8y), 27.03.2017. 

 
3 Reynald Fléchaux "Google, Apple, Facebook, Amazon: 10 choses à savoir sur les Gafa",silicon.fr, 3 décembre 

2014,( https://goo.gl/OuJEsI) accessed 22.03.2017. 
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 اخلصوصية يف البيئة الرقمية : . 1

اخلصوصية مصطلح قدمي يتماشى مع اخلصوصية الطبيعية لإلنسان كانت موجودة قبل عصر شبكات 
االتصاالت احلالية والتكنولوجيات فاخلصوصية عمل طبيعي أو رد فعل من األفراد كأحد حقوقهم يف األماكن 

السريع للتكنولوجيات  العامة فختم املغلف أو إغالق الباب يذكرنا باخلصوصية ومن املعروف اليوم أن التطور
وبازدياد استخدامها ازدادت معها خماوف انتهاك  االنرتنتاجلديدة مثل شبكات االتصاالت والسيما شبكة 

اخلصوصية وبدأت عالمات هذه املخاوف تظهر منذ االلفية اجلديدة واجليل الثاين للويب فما معىن اخلصوصية 
 اليت تطرح حول هذا املصطلح ...؟وآثارها على مستخدمي اإلنرتنت وما هي القضايا 

 اخلصوصية: مفاهيم -أ

هناك الكثري من التعاريف للخصوصية يف األدب والعلوم كوهنا حمل دراسة من الكثري من اجملاالت 
 والقضايا.

فاخلصوصية يف مفهومها البسيط هو عدم التدخل والسيطرة على املعلومات، والوصول املقيد إليها ومع ذلك، من  
الصعب ضبط مفهوم اخلصوصية وليس من السهل حتديده ألن هذا املفهوم مرتبط بعدة أبعاد مثل اجلسم 

ختضع هذه املفاهيم لقوانني الشخصي والسلوك الشخصي وحاليا االتصاالت الشخصية واملعلومات الشخصية و 
 .1وسياسات معينة تشكل األبعاد املبنية يف هذه القوانني وتشريعات السياسة العامة

يقدم األدب العديد من التعاريف ملعىن اخلصوصية حيث ميكن فهم اخلصوصية على أهنا احلق يف احلفاظ على 
صية والوصول إىل جسم الفرد وأغراضه ومن مستوى معني من السيطرة على اجملاالت الداخلية للمعلومات الشخ

حق الفرد احلد من وصول اجلمهور إليه وإىل املعلومات اخلاصة به وترتبط اخلصوصية أساسا باألشياء اليت هي 
 . 2النسان مثل جسمه ولمتلكاته ومعلوماته اأجزاء من 

 ميكن تقسيم اخلصوصية إىل عدة مفاهيم ترتبط معا يف الوقت ذاته وهي:

. خصوصية املعلومات واليت تتضمن القواعد اليت حتكم مجيع إدارات البيانات اخلاصة كمعلومات بطاقات اهلوية 1
 واملعلومات املالية.

. اخلصوصية اجلسدية أو املادية واليت تتعلق باحلماية اجلسدية لألفراد ضد أية إجراءات متس به كالضرب 2
 .والتعذيب 

                                                           
1, Ruth Gavison , "Privacy and the Limits of Law" ,The Yale Law Journal Company, Inc, Vol. 89, N. 3,( 

January 1980 ) ,p425.426 , https://goo.gl/RkEFf8 . 
2Adam Moore ,"difining privacy,"JOURNAL of SOCIAL PHILOSOPHY, Vol. 39 No. 3, Fall 2008, pp 411–

428  ,https://goo.gl/7Sbcgq .  

https://goo.gl/RkEFf8
https://goo.gl/7Sbcgq
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 رية وخصوصية املراسالت اهلاتفية والربيد اإللكرتوين وغريها من االتصاالت.. خصوصية االتصاالت وتشمل س3

. اخلصوصية اإلقليمية واليت تتعلق بالقواعد املنظمة للدخول إىل املنازل وبيئة العمل أو األماكن العامة واليت 4
 تتضمن التفتيش والرقابة اإللكرتونية.

ها من بيئة إىل أخرى، ولكن الصفة املشرتكة يف مجيع هذه إذن اخلصوصية وبصفة عامة خيتلف تعريفها وحدود
 التعريفات هي منظور أن اخلصوصية إحدى حقوق اإلنسان يف حياته.

 اخلصوصية على االنرتنت:ب.

مل تكن اخلصوصية يف املاضي تشكل قلقا للمستخدم الن معلوماته غالبا ما تكون غري متوفرة يف هذه 
 ان وجدت فمعلومات املواقع انذاك ال يؤخذ هبا وال تستغل يف اي شيء لكن املواقع ويصعب حتديد هويته وحىت

مع التسارع الكبري والتطور غري متوقف للتكنولوجيا أصبحت مواقع االنرتنت بكل ما حتملها بيئًة خصبة تستغلها 
ستخدمني أكرب الشركات يف العامل من أجل احلصول على أهم عنصر يف سلسة منتجاهتا وهي آراء ورغبات امل

لذلك أصبح تفكريها منصًبا على كيفية احلصول على معلومات الزبون بطرق قانونية ال متس بسمعتها بدرجة أوىل 
وتضمن من ناحية ارتياح املستخدم وعدم إحساسه مبا عجري من حوله وهو عنصر رئيس من أجل ضمان أن 

لشخصية يف تلك الشركات كلمة السر وراء يعطي املستخدم معلوماته بكل سالسة فأصبحت حتليالت البيانات ا
النجاح الباهر الذي حتققه اليوم كربيات الشركات التقنية بعد أن استوحت الفكرة لما كانت تقوم به املؤسسات 

العسكرية للدول وأجهزهتا األمنية، ما ترتب عليه ظهور مصطلح اخلصوصية الرقمية الذي يربطه الباحثون بدرجة 
 .1رتتبة عن مدى خصوصية الفرد وسالمة معلوماته وبياناته أثناء استخدام اإلنرتنتأساسية بالقضايا امل

وعلى الرغم من وجود عدة جوانب للخصوصية، فإن قضايا اخلصوصية املرتبطة باستخدام االنرتنت غالبا 
على ما يتم تعيينها يف إطار خصوصية االتصاالت، واليت تشمل مستخدمي املعلومات وأنشطتهم الشخصية 

 االنرتنت، واإلفصاح عنها عرب الشبكة.

إضافة إىل أن األنشطة اليت تستخدم اإلنرتنت ال ترتبط فقط بإدخال املعلومات الشخصية من قبل 
املستخدمني على االنرتنت، مثل إيداع طلبات شراء عرب اإلنرتنت أو التقدم بطلب للحصول على وظيفة أو 

 لغرض آخر.

على سبيل املثال باستخدام حمرك حبث مثل غوغل أو زيارة أي موقع  تولكن أيضا يف تصفح اإلنرتن
واليت جتمع بصمات  les cookiesويب يلتقي أي زائر مع ما يعرف عادة باسم ملفات تعريف االرتباط،أو 

                                                           
1 Winnie Chung and John Paynter, "Privacy Issues on the Internet",the 35th Hawaii International Conference on 

System Sciences, School of Business, The University of Auckland, Department of Management Science and 

Information Systems,2002,p01.02, https://goo.gl/Kt3ew9  

https://goo.gl/Kt3ew9
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معلومات عن الزائر دون إذنه أو علمه ويعترب هذا اإلفراج عن املعلومات الشخصية وهذه املعامالت الشخصية 
 ت سبباً يف زيادة خماوف انتهاك اخلصوصية بني مستخدمي اإلنرتنت.أصبح

هذه املخاوف تركت مستخدمي اإلنرتنت يسارعون الختاذ تدابري واحتياطات قبل تقدمي أي معلومات 
شخصية، لما دفع مستخدمي اإلنرتنت لتغيري هويتهم باستخدام أمساء مستعارة أو استخدام برامج مثل جدار 

 .1حة الفريوساتاحلماية ومكاف

 خصوصية البيانات الشخصية يف البيئة الرقمية: ج.

تعترب اخلصوصية هي القيمة االجتماعية األساسية وتعترب محاية املعلومات الشخصية ضرورية من أجل بناء 
  2الثقة يف كافة اجملاالت التجارية واحلكومية وغريها من األنشطة عرب االنرتنت.

كما أن تكنولوجيات املعلومات الرقمية وظهور خدمات جديدة وإن كانت ذات فائدة بالنسبة 
للمستهلكني متثل أيضاً حتدياً كبرياً للحقوق األساسية للمستهلكني يف اخلصوصية ومحاية بياناهتم الشخصية ومن 

 .3حكم الفعال يف بياناهتم الشخصية املهم تزويد املستهلكني ببيئة رقمية آمنة ميكنهم الوثوق هبا مبا يف ذلك الت

 تعريف البيانات الشخصية: د.

البيانات الشخصية هي أي معلومات خاصة بشخص طبيعي قابل للتعرف عليه إذ أن التضييق من 
مفهوم البيانات الشخصية قد يسمح للعديد من اجلهات بالتعدي عليها، البيانات املوزعة بقواعد البيانات خمتلفة 

هوية الشخص حبد ذاهتا لكن إذا مت ربطها قد تفصح على هوية الشخص بالتايل يف حال اكتفى قد تدل على 
النص حبماية البيانات اليت ترتبط بصاحبها بشكل مباشر فقط قد يسمح ذلك للعديد من اجلهات بالتعدي على 

 .4بيانات األشخاص خاصة مع تقدم تقنيات مجع البيانات ومشاركتها 

إذاً ميكن القول أن خصوصية املعلومات هي محاية البيانات لكن اخلصوصية هي محاية البيانات، فهذه 
األخرية هي شىء من اخلصوصية وتتعلق مبواجهة االعتداءات على البيانات الشخصية، وتنظيم احلق يف البيانات 

لى خصوصية البيانات الشخصية وسيطرة صاحبها عليها يف حني أن اخلصوصية على اطالقها تنطوي ع
وخصوصية االتصاالت يف مواجهة أنشطة الرقابة والتجسس وخصوصية املكان وحرمته يف مواجهة أنشطة االعتداء 
                                                           
1 Meshal Al-Fadhli, "Privacy in internet",Department of Information Studies. 2008 p 04 

https://core.ac.uk/download/pdf/11882960.pdf . 
2 Margaret Rouse, "data privacy (information privacy)," http://searchcio.techtarget.com, June 2013 

(http://searchcio.techtarget.com/definition/data-privacy-information-privacy), accessed 2017.04.24. 
3 "PRIVACY AND PERSONAL DATA PROTECTION," BEUC.EU, MAY 2017 

(HTTP://WWW.BEUC.EU/DIGITAL-RIGHTS/PRIVACY-AND-PERSONAL-DATA-PROTECTION), 

ACCESSED 2017.05.26. 
، يف: 2014شهد محوري، رمي املصري، قانون محاية البيانات الشخصية: ما ميكن تعلمه من جتارب الدول األخرى،  4

content/uploads/2016/01/Reem.pdf-https://7iber.com/wp . 

https://core.ac.uk/download/pdf/11882960.pdf
http://www.techtarget.com/contributor/Margaret-Rouse
http://searchcio.techtarget.com/archive/2013/6
http://searchcio.techtarget.com/definition/data-privacy-information-privacy
http://www.beuc.eu/digital-rights/privacy-and-personal-data-protection
https://7iber.com/wp-content/uploads/2016/01/Reem.pdf
https://7iber.com/wp-content/uploads/2016/01/Reem.pdf
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املادية، وهي مسائل حرمة املسكن وحرمة الشخص من التفتيش غري قانوين، وأيضا خصوصية املراسالت ومن 
أوجه احلماية ذات الطبيعة أو احملتوى املادي أو املعنوي  ضمنها مراسالت مادية وأخرى الكرتونية وغري ذلك من

1. 

 

 

 اخلصوصية يف انرتنت األشياء: ه.

تؤكد االحصائيات واخلربات العلمية يف جمال االنرتنت أن جهات االتصال األكثر منواً على اإلنرتنت 
بينها لمثلة يف أجهزة االستشعار، ليست تلك اليت ختص تواصل الألشخاص فيما بينهم بل التواصل باألشياء فيما 

 واحملركات، واألجهزة وهو ما بات يعرف اليوم بإنرتنت األشياء.

فنموذج إنرتنت األشياء يقوم على الرتابط الواسع والتعاون بني األجهزة الذكية يف الوقت احلاضر ما يعترب  
لما يتيح  لإلنرتنت لتغطية العامل احلقيقي البنية التحتية لإلنرتنت يف املستقبل، فإنرتنت األشياء هي تطور يضاف

 2أكثر ذكاًء. العديد من اخلدمات اجلديدة اليت من شأهنا حتسني حياة الناس اليومية، وجعل حميطه

ويتوقع إلنرتنت األشياء الربط بني املليارات إىل تريليونات من األشياء الذكية مع القدرة على مجع وختزين 
ظمة إنرتنت األشياء خدمات متقدمة من بينها حتسني الرعاية الصحية ونظم إدارة وعملية والتواصل وستقدم أن

املباين املتقدمة الذكية، وخدمات املدن، املراقبة العامة واحلصول على البيانات من تطبيقات االستشعار وجتهيز 
 البيانات ونشرها يف وسطها.

ان إالّ أن هذه امليزات املفيدة هي أيضا وتسمح أيضاً جبمع البيانات من كل مكان وتتبعها يف أي مك
  3أمثلة على هتديدات اخلصوصية اليت حتد من جناح رؤية إنرتنت األشياء إن مل تنفذ بشكل صحيح.

فهذه التقنية ُتدخل على العامل االفرتاضي حتديات جديدة ختص األمن والنظم والعمليات وخصوصية 
للبنات األساسية النرتنت االشياء مثل شبكات االستشعار الالسلكية، األفراد من خالل التكنولوجيات اليت تعترب ا

والتفاعل، واخلدمات السحابية، والتعلم اآليل واتصال اآللة باآللة كلها تقنيات سوف تسمح ملليارات الكائنات يف 
                                                           

، يف: 49حلماية القانونية الدولية للبيانات الشخصية عرب اإلنرتنت بني القانون الدويل، ص مروة زين العابدين صاحل،  1
https://books.google.dz/books?id=C6kPDgAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=fr&source=gbs_g

e_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false ،2017.05.26. 
 

2Robert P. Minch,  "Location Privacy in the Era of the Internet of Things and Big Data Analytics",  48th Hawaii 

International Conference on System Sciences,  Boise State University, 2015,  p. 1521,  https://goo.gl/YS4d6I . 
3 internet society ,"The internet of things an overview", october 2015 ,  p .26,  https://goo.gl/KZqbKM . 

https://books.google.dz/books?id=C6kPDgAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=fr&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
https://books.google.dz/books?id=C6kPDgAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=fr&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
https://goo.gl/YS4d6I
https://goo.gl/KZqbKM
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املعلومات يف إنرتنت  العامل املادي والبيئات االفرتاضية بتبادل البيانات مع بعضها البعض بدون رقابة كون أن محاية
األشياء عملية جد معقدة وصعبة إذ توفر إنرتنت األشياء اتصااًل عاملياً لما يعين أنه ميكن ألي شخص الدخول 

إليها يف أي وقت وعلى أي حال، لما يطرح هاجس انتهاك اخلصوصية واألضرار احملتملة املرتتبة عنه قد تعيق 
ن هذه األخرية مبنية يف عملها على الثقة وحقوق اخلصوصية واحرتام أل االعتماد الكامل على انرتنت األشياء

توقعات خصوصية املستخدم هي جزٌء ال يتجزأ من ضمان ثقة املستخدم والثقة يف اإلنرتنت، واألجهزة املتصلة، 
 1واخلدمات ذات الصلة.

جاء ليغري حياة اإلنسان حنو األفضل، لكن هذا التغيري  "إنرتنت األشياء "ومن املفروض أن مصطلح 
 يواجه جدالً واسعاً يتعلق حتديدا مبسألة خصوصية املستخدمني.

"إنرتنت يف تقرير هلا أن االنتشار املتوقع لتقنية  )إف يت سي(وتؤكد جلنة التجارة االحتادية األمريكية 
هذه التقنية يف مراقبة املستخدمني وانتهاك خصوصيتهم، سيجلب معه مشاكل خمتلفة على غرار تسخري  األشياء "

أو اخرتاقها بشكل يسبب اإلضرار مبستخدميها، إضافة إىل فتحها أبوابا كثرية ملساعدة احلكومات يف التجسس 
 2على مستخدمي التقنيات احلديثة.

إمكانية استغالل  -للجنة واليت تعرض هلا تقرير ا-ومن املخاطر احملتملة املصاحبة النتشار إنرتنت األشياء 
بيانات املوقع اخلاصة بزيارة املستخدم، والبيانات التابعة ألنظمة تتبع اللياقة أو الثالجة الذكية وغري ذلك من 

 األشياء لتحليلها من قبل الشركة اليت يعمل هبا املستخدم أو شركة التأمني املتعاقد معها.

ة بإنرتنت األشياء فإهنا تدعو إىل إعجاد ضوابط لوقاية ورغم أن اللجنة ال تعمل على سن قوانني خاص 
املستخدمني من أي اخرتاقات حمتملة قد تؤدي إىل تسريب بياناهتم وانتهاك خصوصيتهم يف هناية املطاف على 

غرار إجبار الشركات على االحتفاظ بأقل قدر لمكن من بيانات املستخدمني والتخلص من أي بيانات غري 
 .3علومات التعرف على اهلوية إن كان ذلك لمكناضرورية وإزالة م

 اخلصوصية يف الشركات التقنية:.2

إنتاج البيانات ينمو باطراد خالل السنوات األخرية ما دفع العديد من املنظمات تبحث عن حلول فعالة 
االستشعار أو لتخزين وحتليل هذه البيانات املولدة من مصادر خمتلفة مثل اآلالت اإلنتاجية العالية، وأجهزة 

                                                           
1 Cisco Internet Business Solutions Group (IBSG) ,Dave Evans, "The Internet of Things How the Next 

Evolution of the Internet Is Changing Everything", April 2011, p. 04.05, https://goo.gl/pO1WJL . 
2 FTC Sta Report, "Internet of Things: Privacy & Security in a Connected World",JANUARY 2015, p 05.06 , 

https://goo.gl/7QRFBt  
 ، https://goo.gl/y2uVf1, 2015.02.17اجلزيرة.نت ، موقع اجلزيرة .قسم علوم وتكنولوجيا" " إنرتنت األشياء ومشاكل اخلصوصية3

2017.04.25  . 

https://goo.gl/pO1WJL
https://goo.gl/7QRFBt
https://goo.gl/y2uVf1
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األجهزة املتصلة وهلذا الغرض، أصبحت تكنولوجيات البيانات الضخمة تعتمد احلوسبة السحابية لتوفري أدوات 
جتميع وتوصيل وتكوين وإعادة تشكيل البيانات ما يسهل عليها حتقيق أهدافها التنظيمية وأدى التحول حنو 

علقة باألمن واخلصوصية فيما يتعلق جبوانب احلوسبة السحابية اعتماد احلوسبة السحابية إىل زيادة االعتبارات املت
مثل تعدد اإلجراءات وفقدان السيطرة وبناًء على ذلك فإن املنصات السحابية اليت تتعامل مع البيانات الضخمة 

اليت حتتوي على معلومات حساسة مطلوبة لنشر التدابري التقنية والضمانات التنظيمية لتجنب تعطل محاية 
يانات اليت قد تؤدي إىل أضرار هائلة ومكلفة،وتشمل املعلومات احلساسة يف سياق احلوسبة السحابية بيانات الب

من جمموعة واسعة من اجملاالت والتخصصات املختلفة والبيانات املتعلقة بالصحة مثال منوذجي لنوع املعلومات 
 .1احلساسة اليت تعاجل يف بيئات احلوسبة السحابية

رز الشركات اليت تعمل يف جمال مجع البيانات ومعاجلتها وأضحت تشكل هتديداً حقيقياَ على ومن بني أب 
البيانات الشخصية وخصوصية املستخدم: غوغل، فيسبوك، تويرت أمازون وغريها من الشركات التقنية ويف هذا 

انات املتعلقة باملستخدمني اجملال تعتمد هذه الشركات على العديد من املمارسات اخلفية جلمع قدر واسع من البي
جعلت الكثري يتحدث عن من هي اجلهة اليت خولت هلذه الشركة وشركات أخرى كسر خصوصية األفراد دون أي 

متابعة أو رقابة إالّ أن األمر ال يتعلق جبهات قضائية أو منظمات حقوقية فهذه الشركات تعمل يف إطار احرتام 
لقيام بأي خطوة وهي االستشارة اليت تلقى موافقة من اجلميع يف اطار ما القوانني بل وتستشري مستخدميها قبل ا

 يعرف باتفاقيات االستخدام .

 

 احلكومية للخصوصية يف الدول: االنتهاكات.3

يف السابق كان عجب أخذ إذن من اجلهات القضائية قبل القيام مبراقبة االتصاالت، إال أن هذا الشرط  
ُيضّعف أو يزول بصورة متزايدة، بعض البلدان ميكن أن تعرتف باعرتاض االتصاالت من قبل وزير حكومي أو 

جية اعرتاض االتصاالت ويف زمبابوي، مندوهبا أو جلنة ففي اململكة املتحدة، على سبيل املثال خيول وزير اخلار 
خيول لوزير النقل واالتصاالت اعرتاض االتصاالت وميكن أيضا، على حنو تدرعجي، أن يؤذن مبراقبة االتصاالت 

على نطاق واسع وعشوائي دون احلاجة إىل سلطات إنفاذ القانون إلرساء األساس الوقائعي للمراقبة على أساس  
 .2ىكل حالة على حد

                                                           

احلديثة عليها"،مؤمتر كلية للعلوم االقتصادية، جامعة بغداد، العراق،  وامهيتها وخماطر التقنياتمىن تركي املوسوي، "اخلصوصية املعلوماتية 1 
 .9،ص2013

2 Steve Song , "35 Reasons to Worry About Privacy in Africa" , manypossibilities.net, 17 September 2012 

(https://manypossibilities.net/2012/09/35-reasons-to-worry-about-privacy-in-africa  ) ,accessd 14.03.2017.  

https://manypossibilities.net/2012/09/35-reasons-to-worry-about-privacy-in-africa
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، على سبيل املثال ميكن إجراء اعرتاض على 2012ملنع اإلرهاب لعام  القانون الكيين ومبوجب 
االتصاالت لفرتة غري حمددة من الزمن، دون أي شرط بأن تقدم وكاالت إنفاذ القانون تقريرا إىل احملكمة أو تسعى 

كن سلطات إنفاذ القانون من إىل التمديد وتفرض بعض الدول حدودا زمنية على تنفيذ أوامر االعرتاض ولكنها مت
 .1جتديد هذه األوامر مرارا وتكرارا وإىل أجل غري مسمى

وحىت عندما يتطلب القانون اإلذن القضائي، غالبا ما يكون حبكم األمر الواقع موافقة تعسفية على طلبات إنفاذ  
القانون وهذا هو احلال بوجه خاص عندما تكون العتبة اليت يقتضيها إنفاذ القانون منخفضة. وعلى سبيل املثال ال 

 .وى سلطات س 2010يتطلب قانون تنظيم االتصاالت يف أوغندا لعام 

هذه االمثلة من دول العامل تعزز مفهوم غياب اخلصوصية يف االتصاالت فمجمل االتصاالت تقع حتت الرقابة  
 . 2وقد ال حيتاج التصنت او اخرتاق اتصاالت األفراد إىل تعقيدات كبرية أو موافقة جهات قانونية

 

 تشريعات محاية اخلصوصية الرقمية:.4

املعاهدات الدولية مواد حتفظ حق الفرد يف اخلصوصية، وضمان عدم تعرضه على حنو تعسفي  تضمنت
أو غري قانوين للتدخل يف خصوصياته، أو شئون أسرته أو بيته أو مراسالته، على أن حيميه القانون من مثل هذا 

 حبياته اخلاصة.التدخل أو املساس 

يف تشريع قوانينها اخلاصة حلماية اخلصوصية الرقمية كما سامهت الدول األعضاء باالحتاد األورويب 
وساهم االحتاد األورويب ببعض املعايري كانت ضمن االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان واليت نصت يف املادة الثامنة 

اخلاصة باخلصوصية "بأنه من حق أى شخص أن حيصل على احرتام حلياته الشخصية والعائلية باإلضافة ملنزله 
اسالته، كما ال حيق للدولة التدخل يف هذا احلق إال مبوجب القانون وما متليه الضرورة يف اجملتمع الدميقراطي، ومر 

وما ميس األمن القومي أو السالمة العامة أو االقتصادية للبالد أو ملنع الفوضى وما قد يضر الصحة واآلداب 
 .3العامة أو حلماية حقوق وحريات اآلخرين" 

                                                           
 SITC 2013.10.28 ,,مركز دعم لتقنية املعلومات  "اخلصوصية الرقمية بني االنتهاك والغياب التشريعي"1

https://sitcegypt.org/?p=14252017.04.12 (. 
  2015ماي   SITC،04مركز دعم لتقنية املعلومات  ، احلماية القانونية للبيانات الشخصية""  2
)https://sitcegypt.org/?p=4048  

2017.04.11   . 
3 Congressional Research Service , Martin A. Weiss, "U.S.-EU Data Privacy: From Safe Harbor to Privacy 

Shield" ,May 19, 2016 ,p 02 https://fas.org/sgp/crs/misc/R44257.pdf . 

https://sitcegypt.org/?p=1425
https://sitcegypt.org/?p=4048
https://fas.org/sgp/crs/misc/R44257.pdf
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لتوسع مفهوم اخلصوصية بالرغم من اختالفات تطبيق القانون من دولة ألخرى، فنجد  وقد أدى ذلك
لدى كل من اسبانيا وأملانيا أشد القوانني حزماً، يف حني أن اسبانيا أكثر الدول األوربية اليت تسجل شكاوي ضد 

 .انتهاك محاية البيانات واألكثر حتصيال لغرامات ضد انتهاكات البيانات الشخصية

بتشريع قانون حلماية البيانات  2012ا عن دول القارة اآلسيوية، فقد قامت سنغافورة يف عام أم
كوريا اجلنوبية من أقوي التشريعات  الشخصية مينح محاية مدهتا عشر سنوات بعد وفاة الشخص كما يعترب قانون

 يف آسيا حيث نصت أحد البنود القانون على محاية صورة وصوت الفرد.

دول أمريكا الالتينية شرعت قوانني حلماية خصوصية األفراد اسرتشاداً لتوجيهات دول االحتاد األوريب العديد من 
بتشريع قانوهنا اخلاص لتسهيل  2000وذلك من أجل فتح السوق التجارية معها فقد قامت األرجنتني يف عام 

 .1االحتاد األورويب التجارة بينها وبني دول االحتاد األوريب وكان التشريع مبين على معايري

أما بالنسبة للواليات املتحدة األمريكية فإن قوانني اخلصوصية هبا غري مكتملة وتعاين من فقر تشريعي 
فهناك قوانني تغطي البيانات املالية مثل احلسابات البنكية والعناوين وآخر خاص بالرعاية الصحية، كما يوجد 

سنة بوضع سياسة خصوصية  13فال حتت سن لديها أيضا تشريع يلزم املواقع اليت تقوم جبمع معلومات عن األط
 عن كيفية التحقق من موافقة الوالدين أو املسئول عن الطفل عند نشر األطفال لبياناهتم. 

كما تبنت بعض املؤسسات صياغة مشاريع قوانني للخصوصية الرقمية طبقاً للتطورات اليت متر هبا 
تقريراً يكشف عن أحقية  FTCلفيدرالية األمريكية قدمت جلنة التجارة ا 2010اخلصوصية الرقمية، ففي عام 

املستهلكني يف منع املواقع اإللكرتونية من متابعة سلوكهم يف استخدام اإلنرتنت تعترب النقطة احملورية يف مشروع هذا 
ة عن القانون أنه يـُّقيد برامج تصفح اإلنرتنت بإدراج وظيفة لعدم التتبع، كما يقرتح بأن تكشف الكيانات التجاري

 .2الوضع احلايل للبيانات الشخصية اليت قامت جبمعها ومع من قامت مبشاركتها

اقرتحت املفوضية األوربية تشريع حلماية البيانات والذي عجعل من حق الفرد أن يطلب  2012ويف يناير 
شريع بـ من مقدمي خدمات االنرتنت مبسح بياناته الشخصية اليت ميكن أن تظهر يف حمركات البحث ومسي الت

Right to Be Forgotten ، وحياول القانون املقرتح بالسماح للمستخدمني أن يطالبوا شركات مثل
 .3تويرت وفيسبوك حبذف بياناهتم اخلاصة وكذلك غوغل بأن متنع من ظهور هذه البيانات يف حمركات البحث لديها

 حيادية شبكة االنرتنت:  .5

                                                           

 .28جامعة املنصورة، مصر،ص-نشوى رأفت إبراهيم، "احلماية القانونية خلصوصية مراسالت الربيد اإللكرتوين "،)رسالة دكتوراه(،بكلية1 
2 ACORD": Data Protection & Privacy in 26 jurisdictions worldwide" by: Rosemary P Jay,2014 , P. 191, 

https://goo.gl/3R9hdt . 

  .https://goo.gl/nix6na, 27.01.2017 ,euronews.com,  2017.04.25 ،قوانني محاية اخلصوصية على اإلنرتنت 3 

https://goo.gl/3R9hdt
https://goo.gl/nix6na
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  neutralitynetمفهوم احلياد الصايف: -أ

صاغ عبارة "احلياد الصايف" ويعرفها بأهنا تصميم شبكة معلومات عامة مفيدة تعاجل هو من  timيعترب 
مهما كانت أهدافهم من مجيع احملتويات واملواقع، وميكن الوصول إىل مجيع حمتوياهتا حبرية جلميع املستخدمني 

املعلومات، ونشر احملتوى،أو لتقدمي اخلدمات  سواء ألغراض التعبري عن الذات والتفاعل،أو لعرضالشبكة 
 تطبيقات أو للوصول إليها. الو 

فالتبادل بني املستخدمني  وميكن تعريف احلياد الصايف أيضا بأنه طلب مزدوج بعدم التدخل واملعاملة املتساوية
أن يكون كل مستخدم وبعبارة أخرى، وفقا ملبدأ احلياد، عجب  عجب أال مينع أو يقيد من قبل لمارسات املشغلني

 ىل شبكة اإلنرتنت حبرية. إ يصل

 : املناداة حبيادية االنرتنت 

املمارسات اخلفية والالقانونية اليت تعتمدها الشركات التقنية موفرة اخلدمات عرب االنرتنت كاالستيالء على  
دام برنامج دون بيانات ومستخدميها والتحكم يف قواعد استخدامهم لالنرتنت من خالل عدم السماح باستخ

 أخر ومنع الوصول اىل مواقع معينة . 

دفعت بالعديد من املنظمات إىل املناداة بضرورة توفري خدمات اإلنرتنت املفتوح اليت باتت أمرا ضروريا بإعتبار 
أن حرية التعبري واألحباث العلمية والنمو االقتصادي اصبحت مرهونة مبا بات يعرف حبيادية االنرتنت لذا وجب أن 

الفكري واملشاركة، واإلبداع، والبحث، واالبتكار والتعلم  تكون هذه االخرية مفتوحة لتبادل املعلومات واخلطاب
إال أن احلائل دون حتقيق ذلك هي الشركات املقدمة للخدمات اليت تعمل على جعل انفتاح االنرتنت مرهون 

 1بشروط وضرائب مالية وهو ما يتناىف مع العدل واملساواة يف الوصول اىل املعلومة 

وادم اململوكة للقطاع اخلاص واملضيفني وتنتمي نظريا إىل اجلميع. أي ال ينبغي فاإلنرتنت مبثابة جمموعة من اخل
أن توجد قوة إلغالقها أو التحكم فيها، وان ال ختضع لشخص واحد أو منظمة واحدة. ولكن مزودو خدمات 

 على حرمان عمالئهم من الوصول إىل اإلنرتنت،  اإلنرتنت لديهم القدرة

تثري الكثري من اجلدل يف الواليات املتحدة األمريكية إذ يعمل الساسة يف الكنغرس حيادية االنرتنت أصبحت 
على إصالح االتصاالت بعد تعايل األصوات املنددة باحتكار االنرتنت والتحكم فيها من قبل اشخاص وشركات 

 .2معينة

                                                           
1 Provided by American Association of Community Collegeses ,and others , "NET NEUTRALITY 

PRINCIPLES." July 10, 201 4https://net.educause.edu/ir/library/pdf/EPO1305_1.pdf. 
2 Angele A. Gilroy. Crs report for congress: Net Neutrality: Background and Issues. September 16, 2008, P .06. 

https://fas.org/sgp/crs/misc/RS22444.pdf. 

 

https://net.educause.edu/ir/library/pdf/EPO1305_1.pdf
https://net.educause.edu/ir/library/pdf/EPO1305_1.pdf
https://fas.org/sgp/crs/misc/RS22444.pdf
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 قواعد حيادية االنرتنت : ب.

 2017سنة FCCنة االتصاالت الفيدرالية األمريكية اقرت جلبعد اجلدل املثار حول مبدأ حيادية االنرتنت 
 netقواعد جديدة لتنظيم اإلنرتنت يف الواليات املتحدة األمريكية عرفت باسم قواعد حيادية اإلنرتنت 

neutrality  وهي القواعد اليت تعترب نصر ملستخدمي اإلنرتنت ومنتجي احملتوى يف معركتهما مع الشركات
املزودة خلدمة اإلنرتنت،فقد اعتمدت جلنة االتصاالت الفيدرالية األمريكية قواعد حيادية اإلنرتنت وهي قواعد 

املتحدة، وذلك باالعتماد على ثالث صارمة ستعامل فيها خدمة اإلنرتنت نفس معاملة املرافق العامة يف الواليات 
 قواعد رئيسية:

 القاعدة األوىل: ال حجب للمحتوى 

ال ميكن ملزودي خدمة اإلنرتنت منع املستخدم من الوصول إىل احملتوى القانوين مبا يف ذلك التطبيقات إذ 
واقع واخلدمات املختلفة أو واخلدمات واألجهزة غري الضارة، وهي القاعدة اليت هتدف ملنع الرقابة والتمييز بني امل

من كوهنا ” احملتوى القانوين“احملتوى، وإن كان بعض الناشطني املدافعني عن اإلنرتنت املفتوح قلقني من عبارة 
ستخلق ثغرة قد تسمح ملزودي خدمة اإلنرتنت من حجب حمتوى بدعوى وجود شكوك متعلقة حبقوق التأليف 

 .1والنشر

  سرعات اإلنرتنتالقاعدة الثانية: ال حتكم يف 

إذ متنع هذه القاعدة مزودي اإلنرتنت من إبطاء سرعة حتميل البيانات عمدا من تطبيقات ومواقع على شبكة 
اليت حتتاج الكثري من  Netflixاالنرتنت على سبيل املثال، توفري نفس سرعة البيانات القادمة من خدمة مثل 

 البيانات وبني خدمة أخرى منافسة هلا.

 ثالثة: ال أولوية ملن يدفع أكثرالقاعدة ال 

ال ميكن ملزودي اإلنرتنت تقاضي أموال أكثر من منتجي احملتوى لتوفري البيانات هلم أسرع من اخلدمات 
 األخرى.

                                                           
1 Seth Fiegerman , "FCC votes to move forward with net neutrality rollback",cnn.com,18.04.2017, 

(https://goo.gl/R6fTzN) ,accessed 22.05.2017 . 

https://goo.gl/R6fTzN
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ميكن اآلن  net neutralityقواعد حيادية اإلنرتنت  FCCوبعد إقرار جلنة االتصاالت الفيدرالية 
ملستخدمي اإلنرتنت وموفري احملتوى تقدمي شكاوى يف حالة انتهاك مزودي اإلنرتنت ألحد القواعد السابقة، 

 .1وأكدت اللجنة أهنا سيكون هلا السلطة لتلقي الشكاوى واختاذ اإلجراءات املناسبة إذا لزم األمر

 

 

 ملكية البيانات:.6

البيانات ال بد من التفكري يف احلقوق واملسؤوليات، احلق يف أنه ال بدال من البدء باحلديث عن من ميلك 
ميكن ألي أحد أن يستعمل البيانات الشخصية اخلاصة بكل واحد منا، وحتمُّل املسؤولية عند تبادل املعلومات 
بني االشخاص واحلرص على عدم تقدمي معلومات،ونشر صور وفيديوهات من شأهنا أن متس باخلصوصية أو 

 اة اخلاصة .احلي

إكسابايت يوميا، وحنن مجيعا مسئولون عن هذا النمو، فنحن  1الكون الرقمي آخذ يف التوسع مبعدل 
نساهم بتعليقاتنا وتغريداتنا ومشاركة الصور والفيديوهات مع االصدقاء واألقارب،ونشر املعلومات املختلفة على 

ين يستخدمون التطبيقات اليت تشارك تلقائيا خمتلف شبكة االنرتنت، إضافة إىل أن هناك الكثري من الناس الذ
املعلومات على الشبكات االجتماعية مثل املكان الذي نتواجد فيه، ففي حلظة وضع أي معلومة على شبكة 

االنرتنت سواًء على مواقع التواصل االجتماعي أو على مستوى التخزين السحايب يكون من املستحيل إزالتها من 
 .2الشبكة مرة أخرى

هل ميكن امتالك البيانات ؟ وإذا كان األمر كذلك ومن هنا يطرح التساؤل عن من ميلك البيانات ؟  
 فمن هو املالك؟

ملكية البيانات تتحدى املفاهيم التقليدية كامتالك السلع،وامتالك سيارة أو بيت أو املصانع،واألراضي 
لموسة اليت تتطابق يف نواح كثرية مع الصاحل العام يف وغريه من املمتلكات امللموسة فالبيانات هي السلع غري امل

امتالك املعلومات واملعرفة، غري أن هذا قد يشكل أساسا منطقيا ضعيفا لنماذج األعمال اجلديدة يف اإلنرتنت 
ووسائل اإلعالم االجتماعية، حيث حيصل املستخدمون على خدمات جمانية، ولكن يدفعون ببياناهتم الشخصية، 

ويتعني معاجلة الشواغل املتعلقة بانتهاك  فأنت املنتج " "إذا مل تدفع للمنتج،ون معرفتهم اخلاصة وغالبا بد
                                                           

 ,echo.com،28.02.2015حيادية اإلنرتنت؟ وكيف حتمي قواعدها مستخدمي اإلنرتنت؟"  net neutrality، "ماهي حممد سيد1 
)https://goo.gl/F8cZxZ( ،22.05.2017  

2 Mark van Rijmenam, "Big Data Ownership - Who Owns Your Data?," datafloq.com 

(https://datafloq.com/read/big-data-ownership/231), accessed 2017.06.02. 

https://goo.gl/F8cZxZ
https://datafloq.com/read/author/mark-van-rijmenam/21
https://datafloq.com/read/big-data-ownership/231
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اخلصوصية واالشتباكات مع حقوق اإلنسان من خالل تشكيل اإلدارة القانونية والسياسية للبيانات الضخمة 
طلب تدخالت قانونية وسن ولذلك فإن أوجه عدم املساواة بني املستخدمني ومقدمي اخلدمات والوسطاء تت

 .1قوانني ردعية من أجل محاية البيانات الشخصية 

بدأت القصة من بناء قاعدة بيانات حتتوي على املعرفة للعامل كله هذه الفكرة مل تبقى جمرد خيال اآلن  
فقد أصبح يشارك فيها العديد من الشركات التقنية جبهود جادة لبناء قواعد البيانات اليت ستحتوي حقا على 

وتطمح  االجتماعية بني أكثر من مليار شخص،الكثري من املعرفة البشرية على سبيل املثال رمست فيسبوك الروابط 
متتلك هذه الشركات قوة كبرية لفهم العامل والتنبؤ به، ولكن هل ميكن أن  غوغل إىل رقمنة مجيع الكتب يف العامل،

  ميكن ألي شخص يف العامل الوصول إليها؟ خنلق بنية حتتية قوية للبيانات العامة،وبيانات كبرية للجماهري،

العامة للبيانات جمموعة كبرية من احلواسيب، وسيتعني على بعض الشركات أن  ة التحتيةوتتطلب البني
تدفع مثن ذلك وستكون هذه الشركات هي املالك الوحيد إذا كان املالك شركة رحبية، فإن هذه الشركة سوف متيل 

شركة رحبية وميكن أن يكون دائما إىل استخدام ملكيتها الستغالل االبتكار ولكن املالك ليس بالضرورة أن يكون 
املالك أيضا شركة غري رحبية أو حكومة أو شبكة من املسامهني األفراد مثل أولئك الذين ينشئون برامج مفتوحة 

 .2املصدر

فقد أصبحت البيانات الضخمة مبثابة النفط اجلديد إذا كان هذا هو احلال ميكننا إجراء مقارنة مع 
بلدان اليت لديها آبار نفطية كبرية على الكثري من املال عن طريق حفر تلك "النفط القدمي " إذ حصلت معظم ال

اآلبار واستخراج النفط إىل السطح وبيعه للعامل نفس الشيء قد يكون للبيانات اليت يتم مجعها من قبل شركات  
يل امتالك تلك كبرية مثل غوغل وفيسبوك أو تويرت اليت ختزن البيانات يف خمازن البيانات اخلاصة هبم وبالتا

 .3البيانات

 

 أمن البيانات :.7

                                                           
1 Ingrid Schneider, "Big Data, IP, Data Ownership and Privacy: Conceptualising a conundrum," 2015 

(http://www.epip2015.org/big-data-ip-data-ownership-and-privacy-conceptualising-a-conundrum/), 

accessed2017.06.02 
2 Michael Nielsen, "Who Owns Big Data?," technologyreview.com, January 5, 2015 

(https://www.technologyreview.com/s/533856/who-owns-big-data/), accessed 2017.06.02. 
3 Mark van Rijmenam, "Big Data Ownership - Who Owns Your Data?," op.cit. 

http://www.epip2015.org/big-data-ip-data-ownership-and-privacy-conceptualising-a-conundrum/
https://www.technologyreview.com/profile/michael-nielsen/
https://www.technologyreview.com/s/533856/who-owns-big-data/
https://www.technologyreview.com/s/533856/who-owns-big-data/
https://www.technologyreview.com/s/533856/who-owns-big-data/
https://datafloq.com/read/author/mark-van-rijmenam/21
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كوينتليون   2.5تعترب قضية األمن واخلصوصية من أهم قضايا العصر الرقمي واألكثر حساسية فخلق 
يف بايت من البيانات اليت مت إنشاؤها يف العامل حُتتم من وضع اسرتاتيجية أمن رقمية شاملة واليت تعترب أمراً ضروريا 

 . هذه احلالة

فعلى سبيل املثال تتطلب العديد من حاالت استخدام البيانات الضخمة يف الشركات مجع البيانات من 
وغريها، ويتم استخراج بيانات املستخدم اليت مت مجعها من قبل هذه  واألجهزةمصادر عديدة من التطبيقات 

ساء استخدام جمموعات البيانات هذه الشركات، والوكاالت احلكومية وحتليلها من قبل حمللني، كما أنه ميكن أن يُ 
 ويتم استخراج معلومات خاصة بالعمالء .

و باملثل حتتاج وكاالت االستخبارات إىل مجع كميات هائلة من البيانات من مصادر عديدة واليت تشمل 
غرف الدردشة واملدونات الشخصية باإلضافة إىل خدمات التخزين ويف قطاع التخزين السحايب واليت تنتهك 

 .1خصوصيات املستخدمني كما أنه يتم ختزين بيانات حساسة بشكل روتيين غري مشفرة يف السحابة 

فنص اخلصوصية عل خدمات احلوسبة السحابية، يشري إىل حق تلك الشركات يف اإلطالع على ملفات 
ويعترب  ،2مستخدميهم ومنع أي ملفات قد تنهك حقوق امللكية للشركات او أي بيانات مشكوك يف طبيعتها 

أمن املعلومات أمر حيوي جداً يف العصر الرقمي، إذ أصبحت ل املعامالت اليوم إلكرتونية على غرار التجارة 
اإللكرتونية واألعمال اإللكرتونية وغريها فعند ذكر كلمة أمن املعلومات وجرائم احلاسوب ما يتبادر إىل الذهن 

 ، كما تعترب سرية املعلومات جانبا من جوانب األمن .غالباً هو كشف معلومات ما كان ينبغي هلا أن تكشف

 مكونات أمن املعلومات : 

 :  data confidentialityسرية املعلومات  -أ

السرية تعادل تقريبا اخلصوصية وقد صممت التدابري املتخذة لضمان السرية ملنع املعلومات احلساسة من 
التدابري الالزمة ملنع اإلطالع غري املصرح هلم على ، وهذا اجلانب يشمل كل 3الوصول إىل األشخاص اخلطأ

                                                           
1 Top Ten Big Data Security and Privacy Challenges , CLOUD SECURITY ALLIANCE , 2012, pp. 7.8  

، 2016اغسطس  wd-tech ،12اتفاقيات استخدام الشبكات االجتماعية والصالحيات املُطلقة اليت منحناها هلا دون أن ندري، ، اللو فراس 2
 https://goo.gl/6ZbE6P( ،12.06.2017.)مرجع سابق، يف: 

3 "confidentiality, integrity, and availability (CIA triad)," .techtarget.com, November, 2014 

(http://whatis.techtarget.com/definition/Confidentiality-integrity-and-availability-CIA), 12.06.2017.  

http://www.tech-wd.com/wd/author/fallaou/
https://goo.gl/6ZbE6P
http://whatis.techtarget.com/definition/Confidentiality-integrity-and-availability-CIA


 

 
 

77 

املعلومات احلساسة أو السرية، ومن أمثلة املعلومات اليت حيرص على سريتها املعلومات الشخصية واملوقف املايل 
 لشركة ما قبل إعالنه، واملعلومات العسكرية .

عنصر أساسي جداً حلماية سرية املعلومات هو التشفري والذي يعترب من أهم األمور اليت تساعد يف  و هناك
 سرية أمن املعلومات. 

 :  data integrityسالمة املعلومات ب 

نعين هنا بسالمة املعلومات محايتها من التعديل من قبل أطراف غري مصرح هبا، وكما هو احلال مع سرية و 
شفري يلعب دورا رئيساً جداً يف ضمان سالمة البيانات، وتشمل األساليب الشائعة املستخدمة البيانات، فالت

 حلماية البيانات، جتزئة البيانات اليت تتلقاها ومقارنتها مع الرسائل األصلية .

 :  availabilityضمان الوصول إىل املعلومات واملوارد احلاسوبية  -ج 

احلفاظ على سرية املعلومات أمر مهم وال ريب فيه، لكن هذه املعلومات تصبح غري ذات قيمة إذا كان 
من حيق له اإلطالع عليها ال ميكنه الوصول إليها، أو أن الوصول إليها حيتاج وقتاً طوياًل، إضافة إىل أن املهامجني 

ات ومن هذه الوسائل حذف املعلومات نفسها أو يتخذون وسائل شىت حلرمان املستفيدين من الوصول إىل املعلوم
 .1مهامجة األجهزة اليت ختزن املعلومات فيها وشلها عن العمل 

 :  . تشفري البيانات8

ميثل تشفري البيانات الضخمة حتد كبري، فالبيانات الضخمة تقدم فرصة هائلة ملختلف الشركات من 
خالل االستفادة من جملدات وأصناف جديدة من البيانات، متكن املديرين التنفيذيني ومديري املنتجات واملسوقني 

 قدمي ابتكارات من البدء يف اختاذ قرارات أكثر استنارة واكتشاف فرص جديدة للتحسني وت

 .2جديدة إال أنه من دون حل األمان والتشفري املناسب، البيانات الضخمة ميكن أن ختلق مشاكل كبرية 

تشفري البيانات ما هو إال حتويل البيانات  تشفري البيانات : هذا النهج يتعلق بقضايا مستوى البيانات،
 إىل رسالة سرية باستخدام خوارزميات التشفري .

                                                           
د.خالد بن سلمان الغثرب، د.مهندس حممد بن عبد هللا القحطاين، أمن املعلومات بلغة ميسرة، )جامعة امللك سعود: مركز التميز ألمن  1

 . book-free-oks.com/2602ebo-pdf-internet-http://download، يف: 22(، ص 2009، 1املعلومات،ط 
2 "Big Data Encryption," thalesesecurity.com (https://www.thalesesecurity.com/solutions/use-case/data-

security-and-encryption/big-data-encryption), accessed 12.06.2017. 

http://download-internet-pdf-ebooks.com/2602-free-book
https://www.thalesesecurity.com/solutions/use-case/data-security-and-encryption/big-data-encryption
https://www.thalesesecurity.com/solutions/use-case/data-security-and-encryption/big-data-encryption
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، تستخدم هذه AES , RSA , DES , ECCهناك العديد من خوارزميات التشفري مثل 
اخلوارزميات مفاتيح خاصة لتشفري البيانات، كما أنه ميكن تشفري البيانات يف اجلانب املرسل ويتم فك البيانات 

فري أمهية كبرية يف ، وللتش1من قبل اجلانب املتلقي، وال بد من استخدام نفس اخلوارزمية من أجل فك التشفري 
محاية الشبكة العامة واخلاصة من االخرتاقات، فهو حيمي الربيد االلكرتوين والسجالت الطبية، و املعلومات السرية 

للشركات، والبيانات املتعلقة بعادات الشراء الشخصية، والوثائق القانونية، وقواعد البيانات احلكومية واهليئات 
نات أمر بالغ األمهية لتأمني األعمال واملعلومات الشخصية، وقد شددت احلكومة التنظيمية، تأمني هذه البيا

 .2األمريكية على ضرورة أن تكون مجيع منظماهتا معتمدًة األنظمة املعمول هبا حلماية إرسال البيانات 

ات من نطاق عروضها ألمن البيان "جيمالتو"كما وسعت الشركة الرائدة عامليا يف جمال األمن الرقمي 
، واليت تتيح للمؤسسات نشر البيانات (SAFE NET)توسيع نطاق حمفظتها حلماية البيانات و  الضخمة،

الضخمة على السحابة ومراكز البيانات والبيئات االفرتاضية بأمان وحتكم تام، كما تقدم حلول التشفري والنقد 
 الرمزي لتأمني البيانات يف بيئات البيانات الضخمة .

إضافة إىل تقدميها للشركات املرونة الالزمة لتأمني البيانات وفقاً لتكويناهتا اخلاصة، سواء يف التطبيقات، 
أو امللفات أو قواعد البيانات أو األقراص أو حىت على مستوى كتل البيانات، وهذا يعين أنه بغض النظر عن 

عند أي نقطة من مراحل تدفق البيانات الضخمة  مصدر البيانات، وميكن للعمالء تطبيق التشفري وأمن البيانات
 .3ألعماهلم، من مرحلة تشكيل البيانات إىل نقلها وختزينها 

إال أن األمر الذي يعترب خطريا بالرغم من حتدث الكثري من مربجمي التطبيقات عن توفريهم لألمان الالزم 
البيانات الرقمية املتاحة من االنرتنت  واخلصوصية للمستخدم يبقى هذا األخري حمل اهتمامهم فانفجار كمية

ووسائل التواصل االجتماعي واهلواتف الذكية وكامريات املراقبة والكثري من البيانات املتاحة حاليا حتتوي على 
معلومات شخصية واليت يتم جتميعها وحتليلها ومن مث استخدامها إذ متثل البيانات الشخصية املتدفقة عرب االنرتنت 

 دي كبري.عائد اقتصا

                                                           
1 Vinit Gopal Savant, Approaches to Solve Big Data Security Issues and Comparative Study of Cryptographic 

Algorithms for Data Encryption , International Journal of Engineering Research and General Science Volume 3, 

Issue 3, 2015, p 426, http://pnrsolution.org/Datacenter/Vol3/Issue3/56.pdf. . 
2 "Encryption and Its Importance to Device Networking," lantronix.com, pp 3.8 (https://www.lantronix.com/wp-

content/uploads/pdf/Encryption-and-Device-Networking_WP.pdf).  
 https://goo.gl/M5Msqu(، يف: 2017جوان  arabtech.tv :12توسع نطاق عروضها ألمن البيانات الضخمة،" )” جيمالتو“" 3
(12.06.2017.) 

http://pnrsolution.org/Datacenter/Vol3/Issue3/56.pdf
https://www.lantronix.com/wp-content/uploads/pdf/Encryption-and-Device-Networking_WP.pdf
https://www.lantronix.com/wp-content/uploads/pdf/Encryption-and-Device-Networking_WP.pdf
https://goo.gl/M5Msqu
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اضافة إىل أن معظم مشاكل اخلصوصية تنتج من حتليل البيانات الضخمة فمعظم الشركات الكبرية تكون 
بيانات عمالئهم مشفرة حيث ال يستطيع أحد معرفتها دون فك التشفري، ولكن مع وجود البيانات الضخمة وقوة 

ها مع مصادر البيانات األخرى ولتحديد حتليلها أصبحت هناك احلاجة الستخدام هذه البيانات املشفرة لدجم
 .1صحة بيانات العميل 

عليه البد من طرح تساؤل مهم : ما الواجب عمله حيال التقنيات اليت حتدد وجودنا أو تسجله مثل : و 
الكامريات املوجودة على هواتفنا وحواسيبنا والتطبيقات الذكية اليت حتلل األصوات احمليطة بنا لتحديد مكاننا، أو 

نظمة التشفري اليت حتلل الصور الرقمية املوجودة على هواتفنا وحواسيبنا واليت حتدد املكان الذي التقطت فيه أ
 الصورة 

 

                                                           
ة، ) اململكة العربية لوري آندروز، ترمجة شادي الرواشدة، أعرف من أنت وماذا فعلت: مواقع التواصل االجتماعي وفقدان اخلصوصي 1

 . 158 -157(، ص 2015، 1السعودية، الرياض، العبيكان للنشر، ط



 الفصل االول: البيانات الضخمة  
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 أوال: التحليل الشكلي 

 موقع النص املعروض والظروف احمليطة به: -1

 أ.موقع املادة

 ب.الظروف احمليطة هبا

 البناء املطبعي  -2  

 البناء اللغوي والنحوي -3  

 ثانيا:التحليل املوضوعي 

 حتليل املضمون -1  

 النتائج -2
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 سياسة االستخدام يف شركة غوغل 

شركة غوغل لديها خمزن من املعلومات والبيانات أكثر بعشرة أضعاف من خمزن فيسبوك وحققت  

عن طريق حتليل حمتوى الرسائل اليت أرسلها  2011مليار دوالر يف عام  36.5عائدات من اإلعالنات قيمتها 

مث استخدام ، تنرتناالونوعية املعلومات اليت قاموا بالبحث عنها على شبكة  Gmailاملستخدمون عرب موقع 

تلك البيانات يف نشر االعالنات وكغريها من شركات التقنية  أعلنت غوغل عن تغيري اتفاقات خصوصية 

الذي يعين  األمر ،املستخدم حبيث يصبح بإمكاهنا دمج معلومات املستخدم اليت تستقى من خدماهتا الكثرية

+ اليت بدأت  googleبعد إطالقها شبكة غوغل بلس وخصوصاً ، قدرهتا على معرفة املزيد من املعلومات عنه

 .2012وأعلنت الشركة أن هذه التغريات تنطلق اعتباراً من أول مارس  باالنتشار

إىل واحد فقط لتصبح  60خفضت الشركة عدد االتفاقيات املتعلقة باخلصوصية خلدماهتا من  وبذلك

األمريكية قد اختذت قراراً عجرب فيه غوغل على تسليم وكانت هيئة التجارة الفدرالية ة،  أقصر وأسهل للقراء

كشاف اهليئة أن غوغل قد استخدمت اسرتاتيجيات ا وذلك بعد ، عاماً املقبلة 20سجالت فحص اخلصوصية لل 

ما ادى الرتفاع  اصوات تنادي بتغيري غوغل ، خمادعة وخرقت وعودها حبفظ خصوصية مستخدمي خدماهتا

 . سياستها اخلاصة باخلصوصية

فيما كان ميكنها أن تفعل ما تريد دون  ، ما فعلته الشركة أن احرتمت زوارها فأفصحت عما تفعله فكل

وتقضي التغيريات اجلديدة من غوغل باالطالع على مجيع املعلومات والبيانات اليت تتوافر  ،أن يعلم أو يشعر أحد

، وتويرت الجتماعية املماثلة يف العمل لبيئة فيسبوكهلا عن مستخدمي شبكاهتا وخدماهتا املتنوعة مبا فيها شبكتها ا

ب املستعارة أو عناوين األلقاولتحقيق أكرب قدر من استفادهتا من الزوار  فإهنا لن تسمح باستخدام  ،غوغل +

تقول شركة غوغل أن اهلدف من تلك التغيريات هو زيادة  ، كماالربيد الومهية أو أي حتايل من قبل املستخدمني
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التجربة اليت تقدمها ملستخدميها باإلضافة إىل حتديد أهداف أكثر دقة للمواد االعالنية املنشورة لألشخاص فعالية 

على أجهزة الكمبيوتر قد عجعل  وما يثري خماوف املشرتكني هو أن ختزين ملفات التعريف، املستهدفني بدقة عالية

 املواطن الصاحل كما تقول الشركة. جملرمون وليسغوغل قادرة على حتديد مكان املستخدم بدقة وهذا ما خيشاه ا

ملستخدميها عن طريق تتبع  بدأت غوغل يف إنشاء صفحات أكثر مشوالً  2012/  3/  1واعتباراً من   

األنشطة اليت قاموا هبا عرب مواقع الشبكة يف االنرتنيت. ويشمل ذلك تتبع سلوكيات املستخدم بداية من مقاطع 

يف حمرك حبث غوغل مبا ميكن الشركة من بيع  يف موقع يوتيوب إىل املفردات اليت متت كتابتهاالفيديو اليت يشاهدها 

 :مبقدور العمالء االنسحاب حيث تقول غوغل ولن يكون، اعالنات تتناسب بشكل أفضل مع أذواق العمالء

شخصية أو حىت التوقف إنه إذا مل ترق للعمالء هذه التغيريات فبإمكاهنم التوقف عن الدخول إىل حساباهتم ال"

اخلصوصية يف غوغل خماوف جمموعات املشرعني  . لقد أثار تغيري سياسات"متاماً عن استعمال منتجات غوغل

 1.التغيريات اختيارية والعمالء الذين يقولون أنه يتعني على غوغل جعل هذه

 

 

 

 :سياسة إستخدام فيسبوك 

                                                           

، 2016ديسمرب  Google ،dkhlak.com ،6معلومات وحقائق غريبة جدا مل تكن تعرفها عن شركة جوجل  1

google-about-facts-https://dkhlak.com/wired/ ،11.04.2017. 

 

https://dkhlak.com/wired-facts-about-google/
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كأبل و سامسونغ وغريها من الشركات التقنية على عكس الشركات الكربى اليت حتقق أرباحاً ضخمة  

جهزة أو اهلواتف رباح كاألأمنتجات مادية تذر عليه أموال و  املشتغلة يف التكنولوجيات احلديثة ال ميلك  فيسبوك 

الثروة املعنوية اليت  يسبوك و خمزوهنا يتمثل يف البيانات الشخصية  اخلاصة مبشرتكيه  وهيفرأس مال مؤسسة ف

ىل قيمة مادية  تدر عليها أرباحاً ضخمة ببيع مساحات إعالنية للشركات اليت ترغب يف إهلا حو فيسبوك و استغلها 

وحمل  ،تفاصيل مثل احلالة االجتماعية وخيتار املعلنون كلمات رئيسية أو ،وىلأكخطوة الوصول إىل املستهلك  

موقع فيسبوك اإلعالنات للمجموعة الفرعية املستهدفة  السكن واألنشطة والكتب املفضلة والوظيفة .بعدها يرسل

ى صفحاهتم وجدران حساباهتم على هذا اعتمادا على مفضالهتم ورغباهتم اليت عربوا عنها علو من مستخدميه 

يسبوك فإذا أوضحت أنك حتب كعك القوالب وتعيش يف منطقة معينة وقمت بدعوة أصدقاء توقع ظهور الف

 ل سكنك على صفحتك.إعالن من خمبز قريب من حم

يسبوك عن كل فرد مشرتك الستخدامها يف أغراض اليت يوفرها فإن حجم املعلومات املباشرة على االنرتنيت 

 .1تسويقية كبرية جدا 

م  اجلغرافية اليت واألمكنة اليت يقصدوهنا وتنقالهت فاملعلومات اليت يتشاركها االفراد  يومياً مثل  والعناوين والصور

اهلاتفية الذكية تساعد الشركات يف توجيه إعالنات مصممة  هزة استشعار جغرافية مزروعة يف األجهزةترصدها أج

واإلعالنات هذه تدر مئات ، وما يفصح عنه على اخلط ،الشخصية على قياس كل واحد ا إستناداً إىل آرائه

ماعي هذا السلوك أو العملية ماليني الدوالرات على شركات مثل فيسبوك وغريها. وتربر شركات التواصل االجت

 هي اليت تساهم يف بقاء استخدام االنرتنيت جماناً.على أهنا 

                                                           

، مرجع 36.37شادي الرواشدة أعرف من أنت و رأيت ماذا فعلت .مواقع التواصل اإلجتماعي و فقدان اخلصوصية، ص  رمجة:. لوري أندرو، .ت1 
 سابق 
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قررت شبكة فيسبوك إعادة ترتيب معلومات مستخدميها لتظهر على شكل خط  2012مطلع  ويف

زمين يعرض مقتطفات ألبرز أحداث حياة املستخدم منذ والدته. وعلى الرغم من أن هذه اخلاصية اجلديدة ال 

 Time Line   تكشف عن معلومات جديدة إال أهنا تسهل معرفة ماضي املستخدمني.عرب  ميزة خط الزمان 

من الصفحة الرئيسية مللفاهتم اليت ستظهر أمام اجلميع يف شكل سلسلة زمنية تبدأ من أسفل الصفحة تاريخ والدة 

املستخدم وتعرض تعليقاته وصوره ومشاركاته وصداقاته وعمله وارتباطاته العاطفية بشكل متسلسل إىل يومنا هذا  

 فة األحداث املختلفة . مع القدرة على االنتقال بسهولة بني األعوام ومعر 

وميكن تشبيه الصفحة الرئيسية اجلديدة مللف املستخدم املسمى اجلدار بالسرية الذاتية الشخصية اليت 

تسمح ألي طرف مبعاينة حياة املستخدم يف دقائق معدودة ومعرفة عاداته ونشاطاته واهتماماته. األمر الذي يثري 

لوظيفة جديدة. إذ تعتمد الكثري من الشركات على مواقع الشبكات املزيد من الذعر لألفراد الذين يتقدمون 

هي سجل النشاطات  االجتماعية للتعرف على شخصية املتقدم قبل قبوله أو رفضه. وتضيف فيسبوك ميزة جديدة

Activities ل مفصل وهي تعرض مجيع نشاطات ومشاركات املستخدم بشك، ميكن للمستخدم فقط مشاهدهتا

يف أجهزة شركة فيسبوك منذ يوم اشرتاك   بسبب أن السجل متوفر املوقع. ويثري هذا األمر اخلوف منذ اشرتاكه يف

املستخدم. وميكن بالتايل استخدامه ألغراض االعالنات أو التجسس. وهو يشكل خطرا كبرياً على ماليني 

سواء من اخلارج أو من داخل الشركة ونشر هذه  ،لفيسبوكاملستخدمني يف حالة اخرتاق نظام األمن الرقمي 

 . 1املعلومات أو بيعها

                                                           
 .https://goo.gl/KpLkr9 ،12.04.2017(، يف: 2016يوليو,  4أبوظيب: )، احذروا خدعة اخلصوصية على فيسبوك 1
 

https://goo.gl/KpLkr9
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بوك أو مواقع التواصل يسخوف على خصوصية املستخدمني عرب فيف خطوة  تزيد من حالة التو 

الربيطانية بالتجسس على مشرتكيها وقالت إهنا  Sunday tims إعرتفت شركة فيسبوك لصحيفة  االجتماعي 

 إال أهنا بررت ذلك بغرض اطالق خدمة رسائل نصية للهواتف الذكية. ،ة يف اهلواتف اجلوالةسائل النصيتقرأ الر 

ما يعين التجسس على ، تتيح اعرتاض املكاملات اهلاتفيةلكن ما مل تقله فيسبوك أن بعض التطبيقات  

 املكاملات أيضاً وليس الرسائل فقط.

نرتنيت اال ءغري مباشرة  متحججا يف ذلك بامتالوبذلك يثبت فيسبوك أنه ينتهك خصوصية مستخدميه بطريقة 

راقبون املوقع نفسه ىل ختصيص ما  يعرف مبوظفي احلماية وهؤالء يإما دفع باملوقع  ،باملشاغبني ومثريي الفوضى

أماكن خمتلفة حول العامل حيث يعدون مبثابة كما يتم التعاون بينهم وبني الشرطة الفعلية يف   ،بأدق تفاصيله

 1الشرطي الدويل.

، فقد كسر الفيسبوك سياسة صبحت  تتجاهل  خصوصية املستخدمنيأن مؤسسة فيسبوك أبل 

استخدام البيانات يف أجزاء متعددة، يف حماولة واضحة جلعله أسهل للفهم. وقد استبعد أيضا العديد من العبارات 

 .يت غالبا ما تستخدم يف سياسات اخلصوصيةالقانونية الغامضة ال

بوك بتخصيص معلومات معينة، أو جعل مجيع معلوماتك عامة. ومع ذلك، حىت إذا يسذ يسمح لك فإ

قمت بضبط إعدادات اخلصوصية اخلاصة بك جلعل كل شيء خاص، بعض املعلومات العامة، بغض النظر عن ما 

البيانات اخلاصة به، معلومات عامة من قبل أي شخص، وكجزء من سياسة استخدام  ةتفعله. ميكن رؤية أي

وك احلاالت اليت حيتفظ فيها حبق استخدام معلوماتك، وبعض األمثلة على كيفية استخدام هذه يسبيعرض موقع ف

                                                           
1 Andrew Couts, " TERMS & CONDITIONS: FACEBOOK’S ‘DATA USE POLICY’ EXPLAINED, ." 

www.digitaltrends.com, September 12, 2012 , accessed 12.06.2017, 

https://www.digitaltrends.com/social-media/terms-conditions-facebooks-data-use-policy-explained/. 
 

https://www.digitaltrends.com/social-media/terms-conditions-facebooks-data-use-policy-explained/
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ين ان ال "خيوض يف التفاصيل، أو أي كلمة أخرى وهذا يع -املعلومات. و يعطيك سوى اخلطوط العريضة" 

الفيسبوك فعال ال يقول لك أي شيء جدير باالهتمام. و ال يفصح عن الطريقة  اليت قد تستخدم هبا  بياناتك 

 .1اخلاصة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1Harvey Jones, Jos´e Hiram Soltren, Facebook: Threats to Privacy, http://groups.csail.mit.edu,  December 

14, 2005,  p. 20-21 .( http://groups.csail.mit.edu/mac/classes/6.805/student-papers/fall05-

papers/facebook.pdf). 

 

 

http://groups.csail.mit.edu/mac/classes/6.805/student-papers/fall05-papers/facebook.pdf
http://groups.csail.mit.edu/mac/classes/6.805/student-papers/fall05-papers/facebook.pdf
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حتليل نص سياسة اخلصوصية اخلاصة بشركة غوغل واليت تؤكد على أنه عند استخدام خدمات غوغل، 
يف مأمن، واملقصد من وضع سياسة اخلصوصية هذه هو توضيح فإن املعلومات الشخصية اخلاصة بكل فرد تعترب 

دقيق لبنود االتفاقية، واملساعدة على استيعاب ماهية املعلومات اليت يتم مجعها مع ذكر السبب، والغرض من 
مجعها وكيفية استخدامها، حيث يعترب جمرد املوافقة على بنود سياسة اخلصوصية أو سياسة االستخدام املوافقة على 

  يع الشروط، وباملقابل فعدم املوافقة يعين عدم استعمال خدمات جوجل.مج

 أوال: التحليل الشكلي 

  موقع النص املعروض والظروف احمليطة به-1

مرة على التوايل  21واليت مستها التعديالت  2001يناير  4وضعت هذه االتفاقية بتاريخ  أ.موقع املادة:
 20، 2009أكتوبر  3، 2009مارس  11، 2009يناير  27، 2008أغسطس  7و 2005أكتوبر  14

مارس  31، 2013ديسمرب  20، 2013يونيو  24، 2012يوليو  27، 2012مارس  1، 2011أكتوبر 
، 2015يونيو  30، 2015يونيو  05، 2015مايو  1، 2015فرباير  25، 2014ديسمرب  19، 2014

، 2017مارس  1، 2016أغسطس  29، 2016يونيو  28، 2016مارس  25، 2015أغسطس  19
بأكرب قدر لمكن من الشفافية بشأن وذلك من أجل االلتزام  2017أفريل  17وكان آخر تعديل هلا بتاريخ 

تغطي سياسات خصوصية غوغل اجلديدة مجيع  ة اخلصوصية اليت تتبعها الشركة.التغيريات اليت جتري على سياس
خدمات الشركة تقريبا، ولكن ستظل بعض املنتجات حتافظ على سياسات اخلصوصية اخلاصة هبا )بنود وشروط 

 خاصة (.

 ويتم الوصول إىل صفحة سياسة اخلصوصية مباشرة من الصفحة الرئيسية واليت حتتوي على عدة أقسام
واملعنونة من اليمني إىل اليسار كالتايل: نظرة عامة، سياسة اخلصوصية، بنود اخلدمة، التقنيات واملبادئ، األسئلة 

 .الشائعة 

تصميم صفحة اعدادات اخلصوصية اخلاصة بغوغل مُتكن املستخدم من االطالع على كافة االعدادت 
جند نص االتفاقية واملعنون  Google.comوقع والبيانات اليت هتمه يف صفحة واحدة فبمجرد الدخول إىل م
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باخلصوصية أسفل الصفحة على اجلهة اليسرى هذا بالنسبة للغة العربية، كما أن املوقع متوفر بعدة لغات، كما أن 
 .صفحة أساسيات اخلصوصية متوافقة مع خمتلف قياسات الشاشات ملختلف األجهزة الذكية

باللغة العربية باإلضافة إىل واحد وستني لغة أخرى، وحتتوي على حوايل تُقدم صفحة ساسية اخلصوصية املتاحة 
دليل تغطي كل اجملاالت يف قسم سياسة اخلصوصية، وحماولة توفري شرح مفصل لكل عنصر على غرار  16

املعلومات اليت جتمع عن املستخدم، وكيفية استخدامها، واملعلومات اليت تشاركها الشركة مع أطراف أخرى 
ا، كما أنه يف عنصر املصطلحات الرئيسية يتم شرح ما تعنيه أهم العبارات اليت من شأهنا أن تكون مبهمة وغريه

 رابطها وغري مفهومة بالنسبة للمستخدم، كما ميكن الدخول إىل صفحة أو قسم سياسة اخلصوصية مباشرة من
https://www.google.dz/intl/ar/policies/privac  وكذلك عندما نغرّي أي من اإلعدادات

تكون هناك رسالة تنبيهية ختربنا بأنه ميكننا اإلطالع على مزيد من التفاصيل، وميكننا أيضاً االتصال بالقائمني 
على عنوان املقر الرئيسي، كما توجد خانة بإمكان املستخدم أن يبلغ من خالهلا عن  على الشركة، حيث حتتوي

 . oogleGت وجود مشكلة متعلقة باألمان وإساءة االستخدام يف أية خدمة من خدما

، 2012مارس  1، 2007أفريل  16واليت ُحّدثت أربع مرات وهي على التوايل أما خبصوص سياسة االستخدام 
 . 2014أفريل  30، وكان آخر حتديث هلا يف 2013نوفمرب  11

ويتم الوصول إىل صفحة سياسة االستخدام أو مبا تسمى بنود اخلدمة مباشرة من الصفحة الرئيسية وهي 
القسم الذي يلي قسم سياسة 

 https://www.google.dz/intl/ar/policies/terms/regional.htmlاخلصوصية

حيث تنوه على أنه مبجرد استخدام خدمات غوغل نوافق على كافة بنود سياسة االستخدام، كما تؤكد: 
بنود أو متطلبات إضافية للمنتجات )مبا يف ذلك متطلبات العمر( خدماتنا شديدة التنوع، لذا قد تسري أحيانًا "

وستكون البنود اإلضافية متوفرة مع اخلدمات ذات الصلة، كما تصبح تلك البنود اإلضافية جزًءا من اتفاقيتك معنا 
 ."إذا استخدمت تلك اخلدمات

وسيلة خبالف الواجهة واإلرشادات اللتني باستخدام كما تَنهي عن التدخل يف خدماهتا أو حماولة الدخول إليها 
تقدمهما، وحتتوي على عشرة عناوين باإلضافة إىل مقدمة الصفحة، كما تتيح هي األخرى يف آخر الصفحة اجملال 

 . cthttps://www.google.dz/intl/ar/conta. وذلك عرب هذا الرابط باالتصال

https://www.facebook.com/about/basics
https://www.facebook.com/about/basics
https://www.google.dz/intl/ar/policies/privac
https://www.google.dz/intl/ar/policies/privac
https://www.google.dz/intl/ar/policies/terms/regional.html
https://www.google.dz/intl/ar/contact
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صفحات أن رابط االنتقال من قسم إىل  8واجلدير بالذكر أن صفحة سياسة اخلصوصية حتتوي على 
وعند حتميلها  11حجم  Arialآخر يتم يف صفحة واحدة، كما أن نوع اخلط كان واضح والنص مكتوب بنوع 

 .Word وذلك عند نقلها إىل برنامج  09حجم  Arial mtنوع اخلط يتغري إىل  Pdfعلى شكل نسخة 

 ب.الظروف احمليطة هبا:

االستخدام )سياسة اخلصوصية وسياسة االستخدام(، تثار نقطة جد  عند التحدث عن شروط واتفاقيات
مهمة وهي اخلصوصية، ُعرّفت اخلصوصية من قبل على أهّنا حق كل إنسان يف عدم تدخل الغري يف حياته 

 "ال عشر: اخلامسة مادته يف وذكر اإلنسان، حلقوق العاملي اإلعالن صدر 9841 عام يف كذلك  الشخصية،
 شرفه على محالت شن أو رسائله، أو مسكنه أو أسرته أو اخلاصة حياته يف تعسفي لتدخل شخص أي يُعرَّض

 ارتبط كما  ،."احلمالت تلك أو التدخالت هذه مثل من له القانون محاية طلب يف احلق شخص ولكل ومسعته،
 لما  Protection) (Dataالبيانات محاية مبصطلح والبحوث الكتابات من العديد يف اخلصوصية مفهوم
 اخلاصة. البيانات محاية إطار يف ُتضبط جعلها

 عرب حيدث ما ليس املنازل، داخل عجري ما يعين اخلصوصية مفهوم أصبح حيث األمر تغري فقد اآلن أمَّا
 االنرتنت، عرب تتم اليت املعامالت وكل االجتماعي، التواصل مواقع عرب والدردشات ة،الربيدي والرسائل اهلواتف
 متاماً. األمر خيتلف الدولة تدخل عند أنه إالّ  أيضاً، حتميها قوانني األخرية هلذه أن من بالرغم

 منها جزءً  الشركات هذه كانت  اليت القضايا أبرز ذكر من البد كان  التقنية الشركات عن نتحدث أننا ومبا
 مستخدميها بيانات بتسليم وفيسبوك غوغل بينها ومن التقنية الشركات قامت حيث سنودن تسريبات قضية وهي
 مكافحة على مبساعدهتا يقوموا بأن الشركات هذه من األمريكية الدولة طلبت حيث االستخبارات، وكاالت إىل

لقانونية ألجهزة األمن واجلهات املعنية بتنفيذ وذلك من خالل ترتيبات أفضل من حيث التسهيالت ا اإلرهاب،
 القوانني.

وبلغة مبسطة مبعىن أن الدولة تريد مراقبة األفراد حىت مع عدم وجود ما يستحق ذلك ويتم مجع 
 بيانات الكثري من الناس على هذا النحو حتت ذريعة "حماربة اإلرهاب".

لكن السؤال املفروض طرحه اآلن هو: كيف يتم أخذ هذه البيانات من شركات االنرتنت الكربى وتقدميها 
 على طبق من فضة لوكاالت االستخبارات؟ 
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 بتقرير الشفافيةولإلجابة على هذا السؤال البد من توضيح أن هناك تقرير يسمى 
https://www.google.com/transparencyreport/userdatarequests وهو تقرير ،

، والذي يوضح بأن غوغل توفر بيانات ومعلومات دقيقة عن مستخدميها رنصف سنوي يصدر كل ستة أشه
التقرير من خالل مبجرد تلقيها طلبات من حكومات وحماكم وجهات قضائية، إال أن غوغل تعمدت إخفاء هذا 

نوع وحجم خطه ال خيتلف عن خط باقي النص مبعىن أن القارئ من وضعه برابط تشعيب مسطر خبطوط متقطعة، 
 املمكن أن ال ينتبه إليه.

أثرت بشكل أو بآخر على هناك أيضا قضية األخبار املزيفة، حيث  سنودنإضافة إىل قضية تسريبات 
سامهت بعض هذه األخبار يف تغيري قناعات الكثريين يف التصويت  األمر نتائج اإلنتخابات األمريكية، حيث 

موقع جوجل أيضاً بعض اإلنتقادات احلادة بالتالعب يف ظهور النتائج على كما واجه الذي َأضّر بسمعة الشركة،  
تائج األوىل صفحة حمرك حبثها، بعد أن مسحت لبعض املواقع الومهية واليت تبث أخبار كاذبة ومزيفة بالصعود للن

عند البحث عن نتائج اإلنتخابات األمريكية، هذه املواقع كانت تبث أخبار بأن املرشح اجلمهوري دونالد ترامب 
قد حسم اإلنتخابات لصاحله، يف وقت كانت النتائج الرمسية مل تظهر بعد، وهذا األمر مل يتوقف عند احلد بل 

، حيث أبدى مسؤولني صينيني ووتشن الصينيةمدينة  ي إنعقد يفنوقش يف املؤمتر الثالث العاملي لالنرتنت والذ
للمنظمات واجلماعات اإلرهابية يف  لما يعطي الفرصة ،ختوفهم من انتشار هذه الظاهرة على فضاء االنرتنت

حتالفات قوية من شأهنا أن تضر باألمن العاملي من خالل استغالل نشر األخبار الكاذبة واملزيفة على تشكيل 
 .اإلنرتنت

بأن هناك حمتويات  عنوان استخدام خدماتناولإلشارة فإن غوغل تقر يف بنود اخلدمة اخلاصة هبا حتت 
الذي أتاحها فقط، كما عجوز هلا مراجعة وتقع مسؤولية هذه احملتويات على عاتق الكيان تعرض ال تتبع غوغل 

احملتوى من أجل حتديد ما إذا كان غري شرعي أو خمالًفا لسياساهتا، وعجوز أن تزيل أو ترفض عرض احملتوى الذي 
تعتقد بشكل معقول أنه خمالف لسياساهتا أو للقانون وال يعين هذا بالضرورة أهنا تراجع احملتوى، لذا يرجى عدم 

 .اجعهافرتاض أننا نر 

إضافة إىل القضايا املتحدث عنها يف األعلى هناك أيضا قضية انتهاك القوانني من خالل تعديل سياسة 
اخلصوصية اخلاصة بغوغل حيث اعتربت كل من هولندا وفرنسا واسبانيا وأملانيا وبريطانيا وإيطاليا أن التعديالت 

 هاك للقوانني األوروبية.اليت أدخلتها غوغل على سياسة خصوصيتها وسياسة خدماهتا انت

https://www.google.com/transparencyreport/userdatarequests
https://www.google.com/transparencyreport/userdatarequests
http://cctv.cntv.cn/2016/11/16/VIDEOyWp2NNQr3UN9CblUWWu161116.shtml
http://cctv.cntv.cn/2016/11/16/VIDEOyWp2NNQr3UN9CblUWWu161116.shtml
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كما بدأت وكالة محاية البيانات االسبانية بإجراءات العقوبات، كما أن سياسة غوغل اجلديدة فشلت يف 
تلبية متطلبات التوجه األورويب حلماية البيانات، وعن عدم توضيح غوغل بالشكل الكايف عن الكيفية اليت يتم هبا 

واضح وصريح، وباملقابل ردت غوغل على النتائج اليت توصل إليها  استغالل البيانات، وفيما تستخدم بشكل
االحتاد األورويب وقالت "بأهنا وفرت ملستخدمي خدماهتا معلومات حمددة مبا فيه الكفاية عن الطريقة اليت تعاجل هبا 

ا أكثر هو وهذا ما يهمن 2017أما بالنسبة آلخر حتديث هلا يف  2012بياناهتم الشخصية"، هذا بالنسبة لعام 
من دون أخذ املوافقة من  (cookies)قيام غوغل بدمج املعلومات اليت يتم مجعها مع معلومات ملفات االرتباط 

 املستخدم، يف السابق، كانت سياسة خصوصية غوغل كما يلي:

مع معلومات التعريف الشخصية ما مل حنصل  doubleclick"لن ندمج معلومات ملف تعريف االرتباط من 
وافقة املستخدم"، كما توضح سياسة اخلصوصية اجلديدة أنه يف حالة تسجيل الدخول، قد تقوم جبمع على م

 املعلومات اليت قدمتها من خدمة واحدة مع معلومات من خدمات أخرى.

يف اإلعالنات املعروضة   DoubleClick DARTملف تعريف االرتباط Google تستخدمولإليضاح 
 أو تشارك يف شبكات اإلعالنات املعتمدة من  AdSenseعلى مواقع الويب لشركائها مثل اليت تعرض إعالنات

Google  وعند زيارة أحد املستخدمني ملوقع أحد الشركاء وعرض إعالن أو النقر عليه، قد يتم وضع ملف
املستخدم ويتم استخدام البيانات اجملّمعة من ملفات تعريف االرتباط هذه تعريف االرتباط يف متصّفح هذا 

 .للمساعدة يف عرض اإلعالنات وإدارهتا على موقع الناشر وعرب الويب على حنو أفضل

والواضح هنا أن األعمال التجارية عرب االنرتنت واملصاحل الشخصية للشركة هي األمر اهلام واحلقيقة أن 
 خصوصية بيانات املستخدم من أولويادها وإمنا البيانات هي رأس املال بالنسبة هلا.غوغل ال تعترب 

 البناء املطبعي:-2

فقرة، كل فقرة تتضمن شرحا مفصال لسياسة  14بالنسبة لنص سياسة اخلصوصية فهو مقسم إىل 
 اخلصوصية ومعنونة بعناوين رئيسية إضافة إىل عناوين فرعية وهي كالتايل:

 وهي عبارة عن مقدمة ترحيبية  األوىل:الفقرة 

http://www.doubleclick.com/privacy/faq.aspx
http://www.doubleclick.com/privacy/faq.aspx
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وهي توضيح لسياسة اخلصوصية اخلاصة بغوغل كما حتتوي على رابط تشعيب حيتوي على  الفقرة الثانية:
 كيفية استخدام تلك املعلومات،و  املعلومات اليت جتمعها وسبب مجعها،النسخ املؤرشفة، كما توضح 

 .الوصول إىل املعلومات وحتديثهااخليارات اليت تقدمها، مبا يف ذلك إمكانية 

حتت عنوان املعلومات اليت جنمعها، حيث تتحدث الفقرة عن الطرق اليت يتم مجع املعلومات الفقرة الثالثة: 
هبا، واملعلومات اليت حتصل عليها غوغل خالل استخدام خدماهتا، واملعلومات اليت جتمعها عن جهاز 

موقع ، كما توضح جواز مجع ومعاجلة معلومات عن اخلادمسجالت املستخدم، وكيفية ختزينها يف 
، كما تذكر غوغل كيفية استخدام تقنيات متعددة جلمع املعلومات وختزينها عند استخدام املستخدم الفعلي

ملفات تعريف االرتباط والتقنيات  ، وقد يتضمن هذا استخدامإحدى خدمات غوغل هي وشركاؤها
 .للتعرف على متصفح أو جهاز املستخدم الشبيهة

عجوز هلا استخدام نستخدم املعلومات اليت جنمعها، حيث تركز غوغل على أنه  واملعنونة بكيف أما الفقرة الرابعة:
يف مجيع اخلدمات اليت تقدمها واليت تتطلب   Googleالشخصي علىاالسم الذي يقدمه املستخدم يف امللف 

املعلومات الشخصية على خوادمها يف العديد  ، كما تشري هذه الفقرة إىل أن غوغل تعاجلGoogle حسابًا يف
 من البلدان حول العامل عجوز هلا معاجلة املعلومات الشخصية على خادم خارج البلد الذي تعيش فيه.

: حتت عنوان الشفافية واالختيار، وتوضح هذه الفكرة اهلدف من مجع املعلومات والشرح مسةالفقرة اخلا
 للمستخدم كيفية مراجعة عناصر التحكم يف نشاطه على غوغل مع كيفية حتديثها.

: واملعنونة باملعلومات اليت تشاركها، حيث يتم الشرح فيها عن كيفية مشاركة املعلومات مع الفقرة السادسة
 رين مع تذكريه بأن كل معلومة تتم مشاركتها مبعىن تتم فهرستها يف غوغل.اآلخ

بعنوان الدخول إىل معلوماتك الشخصية وحتديثها، حيث يتم احلث على تقدمي معلومات شخصية  الفقرة السابعة:
 صحيحة مع إمكانية طلب إثبات هوية وذلك بغرض االحتفاظ هبا ألغراض جتارية مشروعة أو ألغراض قانونية.

رة عناوين فرعية حيث تبني تتحدث عن املعلومات اليت يتم االفصاح عنها، ويأيت حتت عنوان الفق الفقرة الثامنة:
غوغل للمستخدم أن البيانات الشخصية اليت يتم اإلفصاح عنها جلهات أخرى أو ألطراف ثالثة ال تتم إالّ مبوافقة 

من املستخدم مع ذكرها بأن املعلومات اليت يتم اإلفصاح عنها حساسة، كما يتم االفصاح عنها ملشرف النطاق 

https://www.google.com/intl/ar_me/policies/privacy/key-terms/#toc-terms-cookie
https://www.google.com/intl/ar_me/policies/privacy/key-terms/#toc-terms-cookie
https://www.google.com/intl/ar_me/policies/privacy/key-terms/#toc-terms-cookie
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ص الذي يدير خدمات غوغل، كما تعرتف غوغل بأن املعلومات الشخصية والذي تعرفه غوغل على أنّه الشخ
تقدم للشركات التابعة هلا أو غريها من املؤسسات خارج غوغل، مبعىن أن معلومات مستخدمي غوغل يتم 

استخدامها والتصرف هبا من قبل مؤسسات جمهولة مل تصرح هبا غوغل وهذا أمر مريب فبإمكان هذه املؤسسات 
ت أو األفراد أن تكون تعامالهتم غري قانونية باإلضافة إىل إمكانية التصرف هبذه املعلومات الشخصية يف أو الشركا

أمور غري قانونية ما يعين توريط املستخدم الذي يوافق على هذه الشروط دون اإلطالع عليها يف قضايا عجهل 
 حجم خطورهتا.

 تلزم نوعاً ما على غوغل اإلفصاح عن املعلومات كما توضح الفقرة أيضا ما هي األسباب القانونية اليت
الشخصية، وذلك باستخدام لغة قانونية صعبة الفهم بالرغم من شرح غوغل احملتشم حيث كانت دائما تقوم 

بشرح العبارات املبهمة خاصة يف هذه الفقرة على غرار الفقرات األخرى وذلك بنقل القارئ إىل صفحة أخرى عن 
 أهنا ال تقوم بتلوين الرابط التشعيب حىت تلفت إنتباه القارئ بل وكأهنا تقوم بتضليله حىت ال طريق رابط تشعيب إالّ 

ينتبه له، وبالرغم من اإلحبار عرب الرابط وقراءة التفاصيل تبقى األمور غري مفهومة، مع وجود تالعب كبري باأللفاظ 
 القانونية اليت ال يفهمها عامة الناس.

عنوان أمن املعلومات، حيث توضح الفقرة بأن غوغل تعمل جاهدة على محاية شركتها حتت  الفقرة التاسعة:
واملستخدمني من الدخول غري املصرح به أو من التعديل غري املصرح به أو اإلفشاء أو اإلتالف للمعلومات 

 ئها.املوجودة يف حوزهتا، ويقتصر الوصول إىل املعلومات الشخصية على موظفي غوغل ومقاوليها ووكال

مىت تنطبق سياسة اخلصوصية هذه، حيث تُذّكر فيها غوغل املستخدمني بأن حتت عنوان  الفقرة العاشرة :
 مبا يف ذلكوالشركات التابعة هلا  Google Inc .سياستها تسري على كامل اخلدمات املقدمة بواسطة شركة

YouTube واخلدمات اليت تقدمهاGoogle  على أجهزةAndroid  ملقدمة على مواقع ويب واخلدمات ا
أخرى )مثل خدماتنا اإلعالنية(، باستثناء اخلدمات اليت ختضع لسياسات خصوصية منفصلة ال تتضمن سياسة 

 .اخلصوصية هذه

االمتثال والتعاون مع السلطات التنظيمية، تشرح فيها التعامل اجلدي من واليت تتحدث عن  الفقرة احلادية عشر:
الرمسية اليت يتم استالمها واالتصال بالشخص ملتابعة االجراءات، ومن هي اجلهات قبل الشركة مع الشكاوي 

 والسلطات التنظيمية اليت يتم التعامل معها يف مثل هكذا مواقف.
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حتت عنوان التغيريات حيث تؤكد غوغل من خالل هذه الفقرة بأنه عجوز هلا تغيري سياسستها  الفقرة الثانية عشر:
بأهنا ستقدم اشعارات بالربيد االلكرتوين، لكن دون ذكر من هي اجلهة اليت ختطرها غوغل  يف أي وقت، كما تذكر

 بتغيري سياستها هل تعين بذلك اجلهات القائمة على خدماهتا أو تعين املستخدم.

توضح السياسات اخلاصة باملنتجات تقدم من خالهلا غوغل السياسات اخلاصة باملنتجات  الفقرة الثالثة عشر: 
 قد تستخدم، ومنها:  Googleا يتعلق مبنتجات وخدمات معينة يففيم

Chrome ونظام التشغيل Chrome كتب ،play ،Google payments، FIER مشروع ،FI ،
G Suite for Educatin 

ميكن العثور على أخرى مفيدة ذات صلة باخلصوصية واألمان حيث  مبواد: واملعنوة أما خبصوص الفقرة الرابعة عشر
 . Googleصفحات سياسات ومبادئ مواد أخرى مفيدة متعلقة باخلصوصية واألمان من خالل

حتافظ على خصوصية املعلومات بأهنا لتختم غوغل يف صفحة سياسة اخلصوصية بتوضيح للمستخدم 
 .الشخصية وأماهنا ومتنح املستخدم التحكم فيها

 .تعّرف على املزيد من املعلومات حول التزاماهتا بشأن خصوصية املستخدم وأمانهمع اتاحة رابط تشعيب لل

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/chrome/intl/ar/privacy.html
https://www.google.com/intl/ar_me/policies/
https://www.google.com/intl/ar_me/policies/
https://privacy.google.com/?hl=ar
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أما خبصوص سياسة االستخدام أو املسماة ببنود اخلدمة فهي  هذا كان بالنسبة لسياسة اخلصوصية
مع  2014أفريل  30عشر فقرة. حتتوي يف أول الصفحة على تاريخ آخر تعديل والذي كان يف  11مقسمة إىل 

 اتاحة باقي النسخ املؤرشفة من خالل رابط تشعيب .

 وهي عبارة عن فقرة ترحيبية . الفقرة األوىل:

ملعنوة باستخدام خدماتنا حيث تلزم املستخدم على اتباع السياسات اليت تتوفر على داخل وا الفقرة الثانية:
 اخلدمات، مع التحذير من عدم االساءة إىل استخدام خدمات غوغل.

، وتتحدث عن كيفية انشاء حساب خاص على غوغل من Googleحتت عنوان حسابك يف  الفقرة الثالثة:
إذا  تتحدث باقي الفقرة عن كلمة السر املستخدمة، مع الشرح يف حال "أجل استخدام باقي اخلدمات، حيث 

كنت تعتقد أّن شخًصا آخر يعرف كلمة مرورك أو قد غرّيها، ميكنك إعادة تعيينها عن طريق إدخال اسم 
 ."املساعدة خبصوص كلمة املرورصفحة  املستخدم يف

 من سياسات اخلصوصية توضح،" محاية اخلصوصية وحقوق الطبع والنشر واليت تتحدث عن الفقرة الرابعة:
Google  كيفية تعاملنا مع بياناتك الشخصية وكيفية محاية خصوصيتك عندما تستخدم خدماتنا. باستخدام

ميكنها أن تستخدم هذه البيانات مبا يتفق مع سياسات اخلصوصية اليت  Google خدماتنا، توافق على أن
 .نتبعها"

فقرة بأن كل حمتوى يتم نشره حتت عنوان احملتوى اخلاص بك يف خدماتنا، حيث توضح هذه ال الفقرة اخلامسة:
عند حتميل احملتوى أو تقدميه أو إرساله أو تلقيه عرب خدماهتا، يظل ملكا للمستخدم، كما توضح بنود اخلدمة أنه 

واجلهات اليت تعمل معها ترخيًصا عاملًيا الستخدام هذا احملتوى واستضافته وختزينه   Googleفلمستخدم مينح
، ما يعين بصفة أو بأخرى غوغل تتحكم يف كل ما يتم نشره وإنشاء أعمال اشتقاقية منهوإعادة إنتاجه وتعديله 
 من قبل املستخدم .

وهذا كما توضح بأن هناك أنظمة تلقائية تقوم بتحليل احملتوى التابع للمستخدم مبا يف ذلك الرسائل االلكرتونية 
 ون يعين الكثري، وسنتطرق بالتفصيل هلذا العنصر يف حتليل املضم

واليت تتحدث عن الربامج يف خدمات غوغل، واليت متنح للمستخدم "ترخيصا عاملياً شخصًيا  الفقرة السادسة:
كجزء من   Googleبدون عائدات وغري قابل للتنازل عنه وغري حصري الستخدام الربنامج الذي تقدمه إليك

https://accounts.google.com/RecoverAccount?fpOnly%3D1
https://accounts.google.com/RecoverAccount?fpOnly%3D1
https://www.google.com/intl/ar_me/policies/privacy/
https://www.google.com/intl/ar_me/policies/privacy/
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  Googleا اخلدمات كما تقدمهااخلدمات. الغرض الوحيد من هذا الرتخيص هو متكينك من استخدام مزاي
واالستمتاع هبا"، كما توضح أنه ال عجوز ألي أحد أن يعدل أو يوزع أو يبيع أو يؤجر أي جزء من خدمات 

 وبرامج غوغل .

حتت عنوان تعديل خدماتنا وإهناؤها، حيث يوضح هذا البند بأنه بإمكان غوغل أن تضيف  الفقرة السابعة:
على خدماهتا، كما ميكن للمستخدم أن يتوقف عن استخدام هذه اخلدمات إالّ أن تعديالت، أو تعمل تغيريات 

املعلومات الشخصية اليت تتعلق باملستخدم واليت يتم ادخاهلا عند استخدام خدمة من خدمات غوغل ال ميكن 
 استخراجها إال بعد أن تقرر غوغل ذلك.

حيث تؤكد غوغل من خالل هذا البند واملذكور يف هذه الفقرة  واملعنونة بضماناتنا وإخالء املسؤولية،الفقرة الثامنة: 
 بأهنا تضمن خدمات مبستوى عايل، كما ختلي مسؤوليتها من أي حمتوى يتم عرضه من خالل هذه اخلدمات.

  Googleيف مجيع احلاالت، لن تكونواليت تتحدث عن املسؤولية عن خدمات غوغل، " الفقرة التاسعة:
 مسؤولني عن أي خسارة أو ضرر ال ميكن التنبؤ به على حنو معقول"وموردوها وموزعوها 

تتحدث غوغل يف هذه الفقرة عن استخدامات املؤسسات خلدماهتا، أي أنه إذا اُستخدمت  الفقرة العاشرة:
خدمات غوغل نيابة عن املؤسسة، فاملؤسسة هي اليت تتحمل كامل املسؤولية إذا انتهك بند من بنود اخلدمة 

 لغوغل .

واليت تتحدث حول البنود، وتوضح أنه عجوز لغوغل أن تعدل هذه البنود أو أي بنود  الفقرة احلادية عشر واألخرية:
إضافية تسري على إحدى اخلدمات، مع التوضيح أنه إذا مل يوافق املستخدم على هذه البنود املعدلة إلحدى 

 اخلدمات، فيجب عليه التوقف عن استخدام تلك اخلدمة.

 صفحة بنود اخلدمة برابط تشعيب ينقلن إل صفحة االتصال للحصول على معلومات عن كيفية االتصال بـلتختم 
Google. 
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  البناء اللغوي والنحوي:-3

نص سياسة اخلصوصية اخلاصة لغوغل طويلة جداً حيث جاء يف مثانية صفحات حني مت حتميله على 
تصف غوغل كل شيء بدًء من كيفية مجع املعلومات  كلمة،  3911كما حيتوي النص على حوايل ،  pdfصيغة 

ما يعين أن جمرد النظر إليها ُيشعر القارئ بامللل، فطول عرب مواقعها املتعددة إىل ما تفعله مع مجيع هذه املعلومات،
 االتفاقية عجعل اجلميع ميرون عليها مرور الكرام.

سهلة وبسيطة مع اعتمادها على شرح  أما بشأن عبارات االتفاقية فقد اعتمدت غوغل على عبارات  
املصطلحات الغامضة إالَّ أنه ومع تقدميها لشروحات حول املصطلحات الغامضة تبقى هناك مصطلحات قانونية 

معقدة يصعب فهمها حىت بعد قراءة معّمقة وخاصة وأن مستخدمي غوغل من خمتلف الشرائح العمرية 
أمعن املستخدم يف القراءة اجليدة فلن يتوصل إىل نتيجة يدين هبا غوغل واملستويات التعليمية والثقافية، وحىت وإن 

 فعبارات االتفاقية كتبت بلغة وأسلوب قانوين يصعب على املستخدم البسيط اعجاد الثغرات فيها .

أما بالنسبة للبناء اللغوي والنحوي لنص سياسة االستخدام أو كما تسمى بنود اخلدمة، ما إن ميعن 
ر يف نص سياسة اخلصوصية، هذا إن فعل أصاًل حىت تظهر الئحة طويلة عريضة من بنود اخلدمة، القارئ بالنظ

كلمة، واملالحظ أنه يف صفحة بنود اخلدمة ال   1715فنص االتفاقية طويل نوعاً ما، حيث حيتوي النص على 
بد من اتباعها الستخدام توجد روابط تشعبية كثرية مثل صفحة اخلصوصية، تستويف غوغل بالشرح الكيفية اليت ال

خدماهتا، كما حتث يف بعض األحيان على وجوب اتباع سياستها اليت تتوفر يف اخلدمات اليت تقدمها، كما توضح 
بأنه ميكن أن تعدل البنود يف أي وقت لمكن، وحتذر غوغل مستخدميها من خالل بند يف اتفاقية االستخدام وهو 

إذا مل تلتزم هبذه البنود، ومل نتخذ إجراء على " ملعنونة حبول هذه البنود،وايف آخر فقرة من فقرات بنود اخلدمة 
الفور، فإن هذا ال يعين أننا نتنازل عن أي حقوق منتلكها" مع إمكانية رفعها دعوى قضائية ضد املستخدم، يف 

محاية حقوق  حني أنه ال حيق هلذا األخري أن حيرك ساكن بالرغم من أن االتفاقيتني تؤكدان يف كل مرة على
 املستخدم وأمن معلوماته لكن هذا جمرد كالم ال عالقة له بالصحة.

 أما بالنسبة للغة اليت كتب هبا النص شأهنا شأن صفحة سياسة اخلصوصية، لغة بسيطة وصرحية.
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 ثانيا: التحليل املوضوعي 

  /حتليل املضمون:1

واملصطلحات اليت استخدمتها غوغل يف هذا اجلانب سنتطرق بالتحليل والنقاش لبعض العبارات 
 وسنحاول حتليلها والتعليق عليها، بغرض االيضاح أكثر ورفع اللبس عنها.

 نبدأ يف حتليلنا لسياسة خصوصية غوغل:

فبالنسبة للمصطلحات فقد كانت سياسة خصوصية غوغل تستخدم مصطلحات متشاهبة ومتداخلة على غرار -
لومات غري املتعلقة بتعريف الشخصية، البيانات، املعلومات الشخصية املعلومات، املعلومات الشخصية، املع

احلساسة، أيضا معلومات السجل، معلومات املوقع . عند قراءتنا للنص أول ما فكرنا به هو أال تعترب كل هذه 
املصطلحات مؤدية إىل نفس املعىن أال وهو املعلومات اخلاصة هذا من جهة ومن جهة أخرى املستخدم ال 

تطيع معرفة املعلومات اليت تتم معاجلتها بالنهاية هل هي املعلومات الشخصية أم احلساسة، أم هي املعلومات يس
 غري املتعلقة بتعريف الشخصية ...

عند ذكر غوغل للمعلومات اليت جتمعها وتستخدمها تشري إىل تعريفها وذلك عرب رابط تشعيب ملون باللون  
هنا تتعمد عدم إبراز مصطلحات معينة، تظهر على شكل نافذة حتتوي عبارات األزرق لكن يف أحيان كثرية وكأ

خمتصرة وكأن غوغل يتعمد إخفاء التفاصيل الدقيقة عن مستخدميه ويدفعهم من خالل كثرة االقسام والروابط 
الزمن من دون التشعبية إىل امللل وتفضيل املصادقة على بنود االتفاقية عوض مواصلة القراءة اليت متتد لساعات من 

 جدوى ومن دون اخلروج مبعلومات واضحة يسهل فهمها.
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حىت يستمر املستخدم باحلصول على خدمات غوغل اجملانية تشرتط غوغل عليه شروط طويلة وعريضة، وتعلمه 
ا بأن كافة املعلومات املتعلقة حبياته الشخصية حبوزهتا، كما ميكنها ختزينها ألجل غري مسّمى يف مراكز بياناهت

املنتشرة يف العديد من البلدان، وتتصرف فيها بكل حرية وتشركها داخليا مع املؤسسات والشركات التابعة هلا، 
وخارجياً مع شركائها، وتعطي لنفسها احلق الكامل يف التصرف ببيانات املستخدم دون حسيب أو رقيب، وذلك 

د يف بنود سياستها بأهنا ال تفصح عن معلومات دون الرجوع إىل املستخدم وأخذ موافقته، بالرغم من أهنا تؤك
املستخدم قبل إستشارته، إال أن غوغل يف سياستها ال تضع أي بند يشري ويوضح الطريقة اليت تستشري هبا غوغل 
عمالئها وأخذ موافقتهم من أجل اإلفصاح عن بياناهتم جلهات أخرى، وهذا إن دّل على شيء فإمنا يدلُّ على أن 

 تظهر ملستخدميها بأن معلوماهتم يف مأمن.غوغل تريد أن 

يقدم كما تستخدم إعالنات غوغل املعلومات اليت يتم مجعها من خالل إنشاء حساب يف غوغل والذي -
االسم وعنوان الربيد اإللكرتوين وكلمة معلومات شخصية من خالل التسجيل على غرار  املستخدم من خالله

الربيد اإللكرتوين للمستخدم، مبا يف ذلك مقاطع فيديو  .Googleاملرور من خالل إعدادات حساب
youtube لعرض ما تعتربه غوغل إعالنات مالئمة على أمل أن يقوم املستخدم بالنقر لتوليد اليت يفضلها ،

املزيد من عائدات اإلعالنات، وال يكفي أن تطلب غوغل إنشاء ملف شخصي الذي اتقدم من خالله معلومات 
رقم اهلاتف، تطلب بعض خدمات غوغل أيضا تقدمي بطاقة االئتمان حىت تتأكد من العمر شخصية، إضافة إىل 

الكايف الذي يسمح بإنشاء حساب على غوغل، وهي احلجة اليت تتخذها غوغل من أجل احلصول على بيانات 
لطرف غري أما إذا كان ااحلساب البنكي ورقم بطاقة االئتمان ألغراض خفية ال تفصح عنها غوغل يف بنودها، 

املصرح له قد حصل على رقم البطاقة بأي شكل من األشكال فإن ذلك يعد انتهاكا ملبدأ السرية يف حفظ وختزين 
 .البيانات

السؤال الذي البد أن يطرحه كل واحد منا ملا جتمع غوغل هذا الكم اهلائل والدقيق للبيانات وماذا بعد مجع هذه  
 البيانات؟

حيث تعترب كل هذه -وغل جتمع معلومات مستخدميها، وعادات تصفحهم، البد من اإلشارة إىل أن غ
املعلومات مبثابة عملة رائجة تتداول عرب خدمات هذه الشركة العمالقة اليت تنمو وتكرب يوما بعد يوما من خالل 

أجل وتربر غوغل مجعها هلذا الكم من املعلومات لتوفري خدمات أفضل من  -خرقها خلصوصية عمالئها بالكامل
راحة املستخدم، كما تقوم جبمعها من أجل معرفة متطلبات ورغبات املستخدمني وتلبيتها، وذلك عن طريق 

اإلعالنات اليت تقدم إليهم عربها من طرف شركات إعالنات أخرى أو اإلعالنات املتعلقة خبدماهتا، وذلك بعد 
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ان، ومن مثّ استغالهلا يف اإلعالنات السلوكية، مجعها وحتليلها لبياناهتم الشخصية واحلساسة يف الكثري من األحي
نعم بيعها من أجل كسب مال أكثر دون اكرتاث ملا يسمى حبقوق املستخدم أو خصوصيته، لكن أال يقتضي 
األمر هنا ضرورة وضع قوانني إلجبار الشركات اإلعالنية ومبا فيها غوغل على طلب املوافقة من املستخدم قبل 

 .ى اإلنرتنت ملنع انتهاك خصوصيته، أو استغالهلا لتحقيق الربح املاديالبدء بتتبع نشاطه عل
تتيح إمكانية حتديد  Google Nowخاصية جديدة يف تطبيق واألخطر من هذا وذاك هو إطالق غوغل 

الربنامج التلفزيوين الذي يشاهده املستخدم، كما تسمح بتتبع مستخدميها خارج الشبكة ومعرفة اهتماماهتم بغية 
 توجيه اإلعالنات هلم، األمر الذي يعترب خرقا خلصوصية املستخدم.

ففي  IP، وعنوان Gpsوقع تقدم غوغل جمموعة من اخلدمات وتربطها بعدة تقنيات منها تقنية نظام حتديد امل-
 حالة تشغيل نظام حتديد املوقع، سرُيسل جهازك بشكل دوري املواقع ذات العالمات اجلغرافية لنقاط اتصال

Wifi القريبة وأبراج اهلواتف اخللوية إىلGoogle   لزيادة قاعدة بياناهتا إذا كنت مسافرًا مثال على منت سيارة
به معلومات متعددة عن موقع  Gpsغيل، يرسل نظام أندرويد الذي مت متكني وكان نظام حتديد املواقع قيد التش

السيارة بالضبط وسرعة القيادة على سبيل املثال وحركة املرور الستخدامها يف إنشاء قاعدة بيانات، وهذا ما 
عجعلها عرضة للقرصنة وسرقة اهلوية، كما ميكن تتبع املستخدمني بدقة شديدة بسبب املعلومات الواردة فيها وهذا 

اليت ستستويل على  (Third Party)، حيث ال يدري أٌي من األطراف الثالثة ما قد يؤدي إىل عواقب وخيمة
 بياناتنا الشخصية، فرمبا تستخدم يف انتحال الشخصيات أو يف أمور غري قانونية وغري مشروعة كثرية.

شركائها تكّلمنا يف األعلى عن ملفات تعريف االرتباط، فغوغل توضح بأنه عجوز هلا استخدام هذه امللفات مع -
والذين ال تذكرهم بطريقة مباشرة للمستخدم الذي من حقه أن يعرف مع من تتشارك غوغل املعلومات الدقيقة 

واخلاصة جداً بل تدفعهم إىل اإلنتقال عن طريق رابط تشعيب ال يكاد يظهر، إالّ صفحة أخرى فغوغل يف تعريفها 
صاح عن هويتهم وهو ما يثري شكوكا حول هوية هذه لشركائها أو الشركات اليت تتعامل معهم تتعمد عدم االف

 الشركات وجماالت عملها.

ن استخدام الكوكيز شائع ومنتشر جدا، إاّل أهنا ختزن كمية قليلة من املعلومات، حبيث أهنا ال تضم أوبالرغم من 
 )ملفات نصية وليست برجمية( .حرف  255أكثر من 

اخلاص بنا، وغريها من   IPكثرية كنوع جهازك، نوع املعاجل، رقمحتتوي على معلومات   الكوكيزومبا أن ملفات 
املعلومات اخلاصة كطريقة االتصال باالنرتنت، نوع املودم، املواقع اليت نداوم زيارهتا، عدد الساعات اليت نقضيها 
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لكافة  متصلني بالشبكة واألخطر من هذا هو اهتماماتنا، ما الذي نبحث عنه، ما الذي نريد شرائه باإلضافة
املعلومات اليت نقوم بكتابتها بارادتنا يف استمارات التسجيل مثل االسم، العنوان، الكود الربيدي، أرقام التليفون، 

ميكن تتبع أثر املستخدمني بسهوله أكثر  الكوكيزأرقام البطاقة االئتمانية، وكلمة املرور واسم املستخدم، فبوجود 
يزور فيها املستخدم مواقع معينه فإن متصفح الويب حيفظ هذه املواقع من عدم وجوده، وذلك ألنه يف كل مرة 

 ومجيع املعلومات اليت أدخلها املستخدم خالل زيارته هلذه املواقع.
 الكوكيزباإلضافة إىل املخاطر املتعلقة بسرقة املعلومات الشخصية اخلاصة باملستخدم، وعلى الرغم من أن ملفات 

خادم الويب ومتصفح الويب إاّل أن املخرتق يستطيع تغيري قيم ومعلومات هذه  ال تتغري خالل االنتقال بني
 امللفات قبل ارساهلا إىل خادم الويب .

ال تنفي مشاركة واستخدام املعلومات اليت حتتويها ملفات تعريف االرتباط اخلاصة  إضافة إىل أن غوغل
مبستخدميها مع شركائها، حيث تؤكد بأهنا تتيح هلم استخدامها ألغراض اإلعالن واألغراض البحثية على 

 خدماهتا، بالرغم من االنتقادات اليت واجهتها من قبل يف سياسة خصوصيتها.

برسم صورة  الكوكيزالعالن اليت حتاول اقتفاء أثر املستخدم عن طريق ملفات شركات افغوغل متنح 
دقيقة عنه وعن اهتماماته فتنشأ سجاًل خاصاً به يتضمن املواقع اليت يزورها وكل نقرة نقرها على إعالن هنا أو 

مل تتجاوب هناك فتمطره بوابل من االعالنات خمصصة له كما تتجنب عرض االعالنات اليت سبق رؤيتها أو 
  .معها

أال عجب على غوغل السعي للحصول على موافقة املستخدمني يف أي وقت تقوم فيه بتغيري منتجاهتا أو خدماهتا 
 بطريقة تؤدي إىل تقاسم املزيد من املعلومات اخلاصة هبم مع شركات أخرى.

 
 هذا بالنسبة مللفات تعريف االرتباط.

أما بالنسبة للفقرة اليت تتحدث عن كيفية استخدام املعلومات اليت يتم مجعها من قبل غوغل فهي تعطي 
احلق لنفسها بأن تستخدم اسم املستخدم الذي يقدمه يف كافة اخلدمات اليت تقدمها واليت تتطلب ملفا يف غوغل 
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اظها باسم املستخدم تستبدل غوغل من أجل حتسني اخلدمات وتوفري جتربة استخدام أفضل، وإضافة إىل احتف
األمساء القدمية املقرتنة حبساهبا، لما يعين أن غوغل تعطي لنفسها احلق يف التالعب مبعلومات املستخدم الشخصية 

واستخدامها يف أمور عدة، والسبب الرئيسي هو عدم ختصيص املستخدم الوقت الكايف للتمعن يف بنود هذه 
 ه ..... االتفاقيات، األمر الذي عجعل

وتؤكد غوغل يف الفقرة اخلاصة بالشفافية واالختيار على أن املستخدم بإمكانه التحكم يف خياراته خبصوص -
مراجعة عناصر التحكم يف نشاطه على غوغل، مثل تعطيل عمل ملفات تعريف االرتباط اخلاصة به، إضافة إىل 

 إضافة تعطيل كنك تثبيتبشكٍل دائم، مي  "DoubleClick"إمكانية تعطيل ملف االرتباط
"DoubleClick" إال أن غوغل ال تقدم كل هذه التنازالت وخاصة وأن األمر يتعلق باإلعالنات اليت تعترب ،

رأس ماهلا، فهي تربط تلك التنازالت جبودة خدماهتا، فهي تؤكد للمستخدم أنه يف حالة ما إذا قام تعطيل ملفات 
كما هو موضح يف هذه   اتعريف االرتباط فإن ذلك يؤدي إىل تذبذب يف خدماهتا مثل خدمة مستندات غوغل

التعليمة: 

 
تشري الفقرة اخلاصة بالدخول إىل معلوماتك الشخصية وحتديثها إىل أن غوغل حتتفظ باملعلومات الشخصية -

ملستخدميها حىت وإن قام هؤالء بتحديثها أو حذفها، فبيانات املستخدمني الشخصية لن تصبح كذلك بعد 
لك وحدها حرية التصرف فيها، إذ متنح غوغل نفسها حرية االستجابة حذفها بل ستصبح يف متناول غوغل اليت مت

من عدمها لطلبات املستخدمني احلصول على معلوماهتم احملفوظة لديها، إذ تبقي غوغل على احتمالية رفض 
 الطلبات املتكررة للمستخدمني واليت تتطلب حسبها جهدا فنيا إضافياً.

سيتم مشاركة املعلومات الشخصية مع الشركات باملعلومات اليت نفصح عنها أنه "وتشري غوغل يف الفقرة املعنونة 
إذا كنا نعتقد بنية حسنة أنه من الضروري الدخول إىل املعلومات أو   Googleأو املؤسسات أو األفراد خارج

عن هذه  من دون إعطاء تفاصيل واضحة، :استخدامها أو االحتفاظ هبا أو نشرها ألي من األسباب قانونية"
العملية، ولكي يتمكن املستخدم من اإلطالع على مزيد من التفاصيل خبصوص هذه العملية فيجب عليه اتباع 

مسار طويل للحصول على التفاصيل بداية باالنتقال إىل تقرير الشفافية 

https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=ar
https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=ar
https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=ar


 

105 
 

oogle.com/transparencyreport/userdatarequestshttps://www.g والتوجه إىل ،
قسم األسئلة الشائعة 

https://www.google.com/transparencyreport/userdatarequests/faq بعدها ،
تلقيها طلب قانون مراقبة االستخبارات األجنبية، واليت تُقر غوغل فيها على أنه يف حالة التوجه إىل الفقرة املعنونة ب

يتعلق حبساب أحد   (FISA)وقانون مراقبة االستخبارات األجنبية  (NSL)مبوجب خطابات األمن القومي
قانون خصوصية  املستخدمني، فإهنا ستطبق السياسة ذاهتا اليت تستخدمها عند الرد على إجراء قانوين مبوجب

مبا أن احلصول على هذه التفاصيل يتم وفق سلك مسار طويل وانتقال بني ، و (ECPA)االتصاالت اإللكرتونية 
الصفحات فإن معظم املستخدمني إن مل نقل كلهم ال يطلعون على حمتوى هذه التفاصيل ما يطرح التساؤالت 

 والسالمة الشخصية للمستخدم.حول اهلدف من تعمُّد اخفاء تفاصيل مهمة تتعلق باألمن 

تشرح فيه ما هي االجراءات املتبعة يف حال تلقي غوغل طلبا قانونيا يتعلق حبساب أحد وباتباع الرابط جند أهنا  
 املستخدمني، وهل يتم إبالغ املستخدم أم أهنا تقدم معلوماته الشخصية دون الرجوع إليه؟ 

مبعىن أن غوغل تُقر بشكل أو بآخر أهنا تسلم معلومات مستخدميها إىل الوكاالت االستخبارية متذرعة بأن هذه  
االجراءات القانونية اليت تلزمها بتقدمي املعلومات املطلوبة مىت استوىف هذا الطلب الشروط القانونية، إال أهنا ال 

جابة ملثل هكذا طلبات، واألمر هنا ال يتوقف على منح تكشف عن التفاصيل والشروط اليت تدفعها إىل االست
معلومات املستخدمني إىل اجلهات احلكومية فقط بل يتعداه إىل أن غوغل يف بعض احلاالت ال ختطر مستخدميها 

 بأهنا ستقوم بإنشاء نسخة من املعلومات الشخصية وتقدميها ألطراف أخرى من بني هذه االستثناءات: 

من إبالغ املستخدم بشأن  Google أو أمر حمكمة أو غريها من القيود القانونية شركةقد مينع تشريع - "
 .الطلب

رمبا ال نقدم اإلشعار يف ظروف استثنائية، تتضمن خطر املوت أو إحلاق إصابة جسدية خطرية ألي من -
 .األشخاص

https://www.google.com/transparencyreport/userdatarequests
https://www.google.com/transparencyreport/userdatarequests
https://www.google.com/transparencyreport/userdatarequests/faq
https://www.google.com/transparencyreport/userdatarequests/faq
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 املالك الفعلي للحساب، رمبا ال نقدم إشعارًا عندما يكون لدينا سبب لالعتقاد أن اإلشعار لن يصل إىل-
وهذه االستثناءات مل تذكرها غوغل يف سياسة اخلصوصية، ".على سبيل املثال، إذا مت اخرتاق احلساب

 واكتفت بذكرها فقط يف تقرير الشفافية يف قسم األسئلة الشائعة.
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 حتليل بنود اخلدمة:

اجملانية تشرتط غوغل عليه شروط طويلة وعريضة، ما إن حىت يستمر املستخدم باحلصول على خدمات غوغل -
ينتهي من قراءة سياسة اخلصوصية حىت عجد نفسه أمام بنود اخلدمة، واليت تعلمه بأن كافة املعلومات املتعلقة حبياته 

الشخصية حبوزهتا، كما ميكنها ختزينها ألجل غري مسّمى، إضافة إىل عدم إرجاعها للمستخدم بالسهولة اليت 
 توقعها إالّ بعد إيداع طلب الذي ينظر فيه من قبلها.ي

من أجل حتديد ما إذا كان غري وتتعارض غوغل يف الفقرة املعنونة باستخدام خدماهتا فيما خيص مراجعة احملتوى -
ا، وعجوز هلا أن تزيل أو ترفض عرض احملتوى الذي تعتقد بشكل معقول أنه خمالف شرعي أو خمالًفا لسياساهت

لسياساهتا أو للقانون مبا يوحي أهنا تراجع احملتويات اليت ينشرها مستخدموها، قبل أن تتناقض غوغل مع نفسها 
 بالقول حرفياً أهنا تزيل احملتويات اليت ختالف مع سياساهتا لكن من دون مراجعتها كما هو موضح مع نص الفقرة.

 
ل بأهنا ال تراقب احملتويات اليت تنشر عرب خدماهتا ومن جهة وهذا يدل على أهنا تتعامل بازدواجية حىت ال يقا

أخرى تشري إىل عدم مراقبتها لكل احملتويات حىت تتهرب من حتمل مسؤولية نشر احملتويات املسيئة واحملرضة على 
 العنف لتلقي باللوم على عاتق الكيان الذي أتاحها فقط .

خدماتنا واليت تؤكد فيها غوغل على حق املستخدم يف احتفاظ ويف الفقرة اخلاصة باحملتوى اخلاص بك يف -
 املستخدم حبقوق ملكية فكرية تكون لك يف ذلك احملتوى، باختصار ما خيصك يظل ملكك.

إالّ أن غوغل تفتك لنفسها ترخيصاً من املستخدم للتصرف يف حمتواه حبرية "وختزينه وإعادة إنتاجه وتعديله وإنشاء 
)مثل األعمال الناجتة عن الرتمجات أو املواءمات أو غريها من التعديالت اليت جنريها على  أعمال اشتقاقية منه

احملتوى اخلاص بك حىت يتناسب مع خدماتنا( ونقله ونشره وتنفيذه بشكل علين وعرضه بشكل علين وتوزيعه"، 
يص إىل األبد حىت إذا وذلك مبجرد نشر احملتوى عرب خدماهتا، واألدهى من ذلك أن غوغل ويستمر هذا الرتخ

توقف املستخدم عن استخدامه خلدمات غوغل، أي أهنا بذلك تنتهك حقوق امللكية الفكرية بطريقة ال أخالقية 
 تتناىف مع قوانني محاية امللكية الفكرية اليت تنص على استشارة صاحب احملتوى قبل نقل حمتواه أو التصرف فيه.
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مة تلقائية تعمل على حتليل حمتوى الربيد االلكرتوين وتتم هذه كما تشري نفس الفقرة إىل أن هناك أنظ
العملية مبجرد إرسال احملتوى أو إرساله أو ختزينه، ما يعين أن خدمة الربيد االلكرتوين اليت توفرها غوغل ال تتمتع 

غري حمتويات مستخدميها بالسرية واخلصوصية، فغوغل ال تتطلع على حمتوى الربيد من أجل حذف الرسائل 
املرغوب فيها فقط، بل من أجل اإلطالع على أسراره وختزينها لديها، فعملية املعاجلة تؤكد بأن غوغل ال تتواىن يف 

 مجع أي معلومة مهمة كانت أو غري مهمة وهذا من بني أسوأ ما تقوم غوغل بفعله.

ترخيًصا عاملًيا  متنحك ويف الفقرة اليت تتحدث حول الربامج يف خدمات غوغل تشري فيها غوغل إىل أهنا"-
 Google شخصًيا بدون عائدات وغري قابل للتنازل عنه وغري حصري الستخدام الربنامج الذي تقدمه إليك

كجزء من اخلدمات." بغية جعل املستخدم يشعر باالستمتاع ال غري، ففي اجلانب املتعلق باحملتوى اخلاص 
لكن عندما يتعلق إنتاجه وتعديله وإنشاء أعمال اشتقاقية منه بتخزينه وإعادة باملستخدم ختول غوغل لنفسها احلق 

نسخ أو تعديل أو األمر خبصوصيتها هي يتغري األمر، وحتسم غوغل أمرها حيث تؤكد بأنه ال عجوز للمستخدم "
توزيع أو بيع أو تأجري أي جزء من خدماتنا أو براجمنا املضّمنة، وال عجوز لك كذلك إجراء هندسة عكسية أو 

ولة استخراج شفرة املصدر لتلك الربامج، إال إذا كانت القوانني حتظر تلك القيود أو حصلت على إذن كتايب حما
 ".منا بذلك

يعين أهنا حتلُّ لنفسها التصرف املطلق يف حمتوى امللكية الفكرية للمستخدم وحترم على املستخدم حىت  ما
 التفكري باملساس مبحتواها وهذا نوع من االزدواجية يف تعامالهتا.

تعديل خدماتنا وإهناؤها، على أنه بإمكان املستخدم أن يتوقف عن تؤكد غوغل من جديد يف الفقرة املتعلقة ب-
استخدام خدمات غوغل، كما ميكنها أن تتوقف هي األخرى عن تزويده خبدماهتا، إالّ أن قضية اإلبقاء على 

املعلومات حبوزة غوغل حىت بعد إيقاف اخلدمة، هي أكرب هاجس للمستخدمني الذين يتخوفون من مصري 
 بياناهتم.

ستخدم الرقمية، هذه األخرية شروط اتفاقيات اخلدمة هي وسيلة لإلحتيال وااللتفاف على خصوصية امل
، يف حني أن تعترب أكرب كذبة على شبكة اإلنرتنت فهذه البنود وضعت فقط للضغط على زر قبول املستخدم

 أحداً منهم تقريبا ال يكلف نفسه عناء قراءهتا.
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يوتوب بالرغم من أن غوغل وحدت سياسة اخلصوصية واتفاقية االستخدام، إال أن باقي خدمادها على غرار 
وغريها من اخلدمات تبقى حمتفظة هي األخرى ببنود وشروط  chromeو، Gmail، وHangoutsو

ختصها، ولذلك قررنا حتليل بنود سياسة االستخدام لبعض اخلدمات التابعة لغوغل، من أجل معرفة كيفية تعامل 
البيانات الشخصية اخلاصة باملستخدمني كما أنه عجدر اإلشارة إىل أهنا تنتهج نفس باقي خدمات غوغل مع 

  .السياسة، نفس أسلوب التحرير، االكثار من الروابط التشعبية

 متوفرة على هذا الرابط: 2011مارس  9شروط خدمة يوتوب املعدلة يف 
https://www.youtube.com/static?hl=fr&template=terms فيوتوب مثل باقي ،

اخلدمات التابعة لغوغل تغري من شروط اخلدمة يف أي وقت ودون إشعار مسبق للمستخدم، ما يعين أنه على 
املستخدم اإلطالع املستمر على الرابط الذي تشري إليه يوتوب يف بنود اخلدمة، من أجل معرفة التعديالت 

سها احلق أيضا الستخدام احملتوى الذي ينشره املستخدم اجلديدة على البنود، إىل جانب هذا فيوتوب تعطي لنف
فإن مقاطع الفيديو اليت قد حيذفها املستخدم وإعادة إنتاج وتوزيع وإعداد أعمال مشتقة وعرضها على اخلدمة، 

 هي يف احلقيقة غري حمذوفة حقا، حيث يكون ليوتوب احلق باالحتفاظ هبا.

فالربغم من أن يوتوب حيث املستخدم على عدم تقدمي معلومات سرية إال أنه يفصل إعالنات على مقاس كل 
أنواع مقاطع الفيديو مستخدم حبسب اهتماماته، وذلك أثناء مشاهدة مقاطع الفيديو على اليوتوب، واستناداً إىل 

التفاعالت السابقة مع ، ع الويب اليت يزورهاالتطبيقات املتوفرة على جهازه واستخدامه هلا، مواق، اليت شاهدها
التفاعالت مع مقاطع الفيديو ، اجلنس، الفئة العمرية، وقع اجلغرايف، املأو اخلدمات اإلعالنية Google إعالنات

 .YouTube على

يدل حقيقة على أن هذه اخلدمة تعمل ليل هنار من أجل مجع وحتويل بيانات مستخدميها الضخمة ألغراض  ما
 دعائية.

واملتوفرة على الرابط التايل:  Hangoutsفيما خيص سياسة خدمة  
https://www.google.com/intl/ar/+/policy/hangoutsonair.html . 

حًقا  Google من خالل استخدام اخلدمة، فإنك متنحتشري الفقرة املعنونة باحملتوى املباشر، أنه "
املباشر )الذي يتضمن احملتوى املقدم بواسطتك أو بواسطة أي من املشاركني اآلخرين وترخيًصا الستضافة احملتوى 

https://support.google.com/hangouts/
https://www.youtube.com/static?hl=fr&template=terms
https://www.youtube.com/static?hl=fr&template=terms
https://support.google.com/hangouts/
https://www.google.com/intl/ar/+/policy/hangoutsonair.html
https://www.google.com/intl/ar/+/policy/hangoutsonair.html
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، مبا يف ذلك التسجيالت الصوتية واملقطوعات املضّمنة فيها، إن وجدت( وختزينه مؤقًتا hangout يف جلسة
وتشغيلها( وبثه وعرضه  وتوجيهه ونقله وختزينه ونسخه وتعديله )وفًقا للحد املقيد املطلوب تقنًيا لتنفيذ اخلدمة

بشكل عام وعرضه وإعادة تنسيقه واالستشهاد به وحتليله وإنشاء خوارزميات تعتمد عليه أو استغالله بطريقة 
 أخرى أو استخدامه وجعله متاًحا يف مجيع أحناء العامل. أنت أيًضا توافق على أن هذا الرتخيص يتضمن حق

Google اًحا للشركات أو املؤسسات أو األفراد اآلخرين الذين تربطهم يف جعل مثل هذا احملتوى املباشر مت
عالقات لتوفري اخلدمات اليت مت نشرها وبيعها، وكذلك استخدام مثل هذا احملتوى املباشر يف  Google بشركة

وتضمن هلا أنه لديك كل احلقوق والسلطات  Google ما يتعلق بتوفري هذه اخلدمات. كما أنك تؤكد لشركة
 ." ات الالزمة ملنح هذا الرتخيصوالصالحي

صراحة من خالل خدمتها بأهنا تستضيف التسجيالت الصوتية وحىت املقطوعات املضمنة  تقر فغوغل
فيها ومن مث حتليلها واستغالهلا مبا يتوافق مع أهدافها، إضافة إىل أهنا تقر جبعلها هذا احملتوى املباشر متاحا 

تربطهم عالقة بشركة غوغل وذلك بالطبع من خالل موافقة املستخدم على  للشركات واملؤسسات أو األفراد الذين
 بنود هذه اخلدمة اليت من املمكن أنه مل يقرأ حمتواها.

هذه الشركات اليت مل تتكبد غوغل عناء االفصاح عن هويتها للمستخدم، من شأهنا أن هتدد خصوصيته، 
 ن تفعله بكل هذه التسجيالت.حيث عجهل حىت مكان ومصري معلوماته، وما الذي ميكن أ

كما تؤكد غوغل يف هناية الفقرة بأن املستخدم هو الذي منحها كل الصالحيات الالزمة من أجل إستخدام كل 
 ما يتم مجعه من بيانات من خالل هذه اخلدمة.

 كما أنه من خالل حبثنا وقراءتنا للموضوع فإن غوغل ال تعمل بنظام التشفري، هذا يعين أن لدى غوغل
حق الدخول الكامل إىل الدردشات، وميكنها التنصت على املكاملات اإلليكرتونية، كما ميكنها تقدمي املكاملات 

 االلكرتونية ألطراف ثالثة ومنها احلكومة يف حال تلقيها طلبات.

 واملتوفرة على الرابط التايل:، google driveبنود خدمة 
https://support.google.com/drive/answer/2450387?hl=ar . 

على التخزين على االنرتنت أو ما يعرف بالتخزين السحايب فبمجرد  google driveتعمل خدمة  
أكرب مشكلة يف هذه اخلدمة أهنها ال حتتوي على حتميل امللفات إىل اخلدمة، يتم ختزينها يف مراكز بيانات، ولكن 

https://support.google.com/drive/answer/2450387?hl=ar
https://support.google.com/drive/answer/2450387?hl=ar
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قط بنود توضح كيفية استخدام بيانات املستخدمني، فعند الدخول من أجل االطالع على بنود اخلدمة جند ف
سياسة اخلصوصية وبنود اخلدمة املوحدة من غوغل وهذا يعد أمراً مريباً، ألن بنود خدمة غوغل اليت تثري الكثري من 

اجلدل تؤكد على أنه عند تقدمي املستخدم حملتوى معني خلدمة من خدمات غوغل، فإنه مينح غوغل والشركات 
عامليا الستخدام أو استضافة أو ختزين أو إعادة إنتاج أو التابعة هلا واألطراف الثالثة كما تسميها غوغل ترخيصا 

 وتوزيع هذا احملتوى .تعديل أو إنشاء أعمال مشتقة، والتواصل، ونشر، وعرض 

يف النهاية، على الرغم من أن الصياغة الفعلية هلذه الوثائق ال تكشف عن الكثري، لكنها وضعت مجيعا 
 أجل حتقيق أهداف هذه الشركات ال غري .للقيام بالشيء نفسه، كما أهنا وضعت من 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : بعد حتليل سياسة خصوصية وبنود خدمة شركة غوغل  النتائج املتوصل إليها

يشكل حتليل البيانات أداة لدراسة املخاطر، واملساعدة على اختاذ القرارات ولذلك يتم االعتماد عليها 
الكبرية لدفع االبتكار والرقي، حيث تقوم من قبل كربيات الشركات التقنية ومن بينها غوغل نظرا إلمكانياهتا 
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يف ذلك عادات التصفح الستغالهلا يف غوغل بكسب املال عن طريق استغالل بيانات العمالء الشخصية مبا 
 االعالنات لذلك تعترب اخلصوصية هي القضية األكثر حساسية فهي تعترب حقا أساسيا من حقوق االنسان.

 وبعد حتليلنا ملضمون اتفاقيات االستخدام واخلصوصية اخلاصة بغوغل حتليال كيفيا توصلنا إىل النتائج التالية: 

 وصيتها وسياسة االستخدام أو كما تعرف ببنود اخلدمة معلومات تقدم غوغل من خالل سياسة خص
 .عامة عن اخلصوصية بينما ال تقدم أي تفاصيل عن كيفية استخدام هذه املعلومات

 .تتعمد غوغل إخفاء الفقرات والبنود اليت توضح وتفسر الطرق اليت تستغل هبا بيانات مستخدميها 
 عبة الفهم بالنسبة للمختصني، فمابالك باملستخدم العادي.تعتمد غوغل على املصطلحات القانونية الص 
  تتعارض غوغل يف النص اخلاص بسياسة اخلصوصية مع نص تقرير الشفافية يف قضية تسليم البيانات

اخلاصة باملستخدمني للجهات احلكومية وذلك من دون إخطار املستخدم، متذرعة باألوامر القانونية اليت 
 دميها.متنعها من استشارة مستخ

  تتعمد غوغل استعمال الروابط التشعبية بكثرة خاصة يف النص املتعلق بسياسة اخلصوصية وذلك من أجل
تشتيت املستخدم، وجعله يف حرية من أمره إما مواصلة القراءة أو االنتقال إىل أقسام أخرى باتباع الروابط 

 من أجل احلصول على املزيد من املعلومات.
 لفكرية حملتويات مستخدميها وتعطي لنفسها احلرية الكاملة للتصرف فيه، وذلك تنتهك غوغل امللكية ا

 مبجرد نشره عرب خدماهتا بينما حتذر املستخدم من جمرد التفكري يف التصرف أو مبحتواها.
  تعرتف غوغل بشكل أو بآخر بأهنا تقوم جبمع مجيع أنواع البيانات واملعلومات الشخصية مبا فيها

دميها، ومشاركتها مع ما تسميهم باألطراف الثالثة الذين تتعمد إخفاء هويتهم، دون احلساسة عن مستخ
 اعطاء أي اعتبار خلصوصية مستخدميها.

  عدم إعطاء غوغل احلق ملستخدميها يف سحب بياناهتم ومعلوماهتم يف حالة إهناء اخلدمة، بينما تبقي
 سمى وتوظيفها ألغراض غري معروفة.غوغل على نسخة كاملة من بياناهتم احلساسة إىل أجل غري م

  تؤكد غوغل مرارا وتكرارا من خالل سياسة اخلصوصية وبنود االستخدام على أهنا يف غىن عن املستخدم
مامل يوافق على الشروط اليت تضعها لالستفادة من خمتلف خدماهتا، هذا التأكيد جاء نتيجة يقني منها 

غوغل اجملانية ذات اجلودة الرفيعة ولن يكون له خيار  أن املستخدم ال يستطيع االستغناء عن خدمات
 سوى املوافقة على اتفاقيتها حبذافرها ومن دون نقاش لقاء االستفادة من تلك اخلدمات 
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  غوغل التكتفي باالطالع على مجيع أنواع املعلوات والبيانات اخلاصة مبستخدميها، فمن االطالع على
جراء عمليات املسح باستخدام االنظمة التلقائية، إىل التجسس على إحمتوى رسائل الربيد االلكرتوين و 

، حىت تطبق hangoutsالصوتية من خالل وضعها لتطبيق  مكاملات املستخدمني وتسجيالهتم
 سيطرهتا على بيانات املستخدم من كافة اجلهات.

 أي وقت على سياسات  ال تقدم غوغل أية التزامات معينة للمستخدمني بشأن التغيريات اليت قد تطرأ يف
 اخلصوصية، أو بنود اخلدمة اخلاصة هبا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حتليل نص الشروط والسياسة اخلاص بشركة فيسبوك

 :التحليل الشكلي أوال 
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  لنص املعروض والظروف احمليطة به: موقع ا-01

 أ.موقع املادة:

ُحررت االتفاقية االستخدام اخلاصة ب فيسبوك باللغة اإلجنليزية بالواليات املتحدة حسب آخر مراجعة 
، وعمدت فيسبوك إىل إزالة االتفاقيات القدمية أو التعديالت اليت أدخلت عليها لتحتفظ 2015جانفي  30يف 

، ويتم الوصول إىل اإلتفاقية مباشرة من 2015يف موقعها باإلتفاقية احلالية فقط، واليت كان آخر تعديل هلا سنة 
الصفحة الرئيسية عن طريق رابط موجود أسفل الصفحة وذلك بالضغط على كلمة الشروط، امللونة باللون االزرق 

s://arhttp-وميكن الوصول إىل نص إتفاقية اإلستخدام عرب الرابط التايل: 
ar.facebook.com/policies?ref=pf 

لغة حتت عنوان شروط وسياسات فيسبوك  75وتضع فيسبوك إتفاقيتها اجلديدة أمام مستخدميها ب 
مشرية إىل أن هذه اإلتفاقية فيها كل ما حتتاج إىل معرفته يف مكان واحد، وهذه العبارة مقصودة أرادت فيسبوك أن 

يت حيتفظ هبا املستخدمون عن إتفاقية اإلستخدام السابقة اليت كانت جد مبعثرة متسح هبا الذكريات السلبية ال
 وموضوعة يف أماكن يصعب الوصول إليها .

واعتمدت الشركة يف عرضها لسياسة اإلستخدام على إضافة التفاعلية لنص اإلتفاقية من أجل تغيري 
يف كل مرة واليت يرى املستخدمون أهنا كانت تفتقر  النظرة السلبية ملستخدميها عن إتفاقياهتا اليت تقوم بتغيريها

ألدىن شروط التحكيم القانونية، لما كان يربك املستخدمني الذين لطاملا استفزهتم تلك الفوضى "املقصودة"، 
لذلك أطلقت الشركة مركزا جديدا حياول مساعدة مجيع املستخدمني يف التنقل إىل الغابة اليت هي بنود وسياسات 

ذ قامت الشركة بوضع اإلتفاقية يف شكل أقسام يستطيع املستخدم التنقل اليها من صفحة شروط فيسبوك.إ
 وسياسات االستخدام مثلما تشري إليه فيسبوك :

نأمل أن يكون هذا املورد اجلديد سيجعل سياساتنا أكثر شفافية ويسهل الوصول إليها من قبل األشخاص الذين 
سهولة الوصول إىل إجابات ألسئلة حمددة تتعلق بالسياسات ترتاوح بني يستخدمون فاسيبوك من خالل توفري 
 النظام األساسي واإلعالنات واحملتوى

 

https://ar-ar.facebook.com/policies?ref=pf
https://ar-ar.facebook.com/policies?ref=pf
https://ar-ar.facebook.com/policies?ref=pf
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 وحتتوي الواجهة الرئيسية لشروط وسياسات االستخدام على ثالثة أقسام أساسية هي :

 .بيان احلقوق واملسؤوليات- 1 

 فيسبوك. استخدامالشروط اليت توافق عليها عند 

 .سياسة البيانات -2

 املعلومات اليت نتلقاها وكيفية استخدامها.

 .معايري اجملتمع -3

 املمارسات غري املسموح هبا وكيفية اإلبالغ عنها:

 : بيان احلقوق واملسؤوليات-القسم األول

للغة العربية ويعترب بيان احلقوق  10مقاس  Helveticaفقرة مكتوبة خبط  18حيتوي على 
استخدام فيسبوك إذ يوفر هذا البيان نظرة عامة ملختلف األقسام والسياسات اخلاصة ب  اتفاقيةواملسؤوليات 

فيسبوك وتساهم كل فقرة يف توضيح السياسة العامة والشروط اليت حتكم عالقته مع املستخدمني وغريهم لمن 
مات وحتتوي كل بعض الفقرات يتفاعلون مع فيسبوك باإلضافة إىل العالمات التجارية ل فيسبوك واملنتجات واخلد
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على روابط توفر املزيد من التفاصيل على سبيل املثال فقرة اخلصوصية مرفوقة برابط ينقل املستخدم إىل قسم 
 سياسة البيانات لإلطالع على املزيد من التفاصيل فيما يتعلق باخلصوصية .

أقسام من  10بية تنقل املستخدم إىل ويف اسفل صفحة بيان احلقوق واحلريات قامت فيسبوك بوضع روابط تشع 
  موقعها من أجل التعرف على املزيد من التفاصيل فيما تعلق ببعض السياسات مثل قسم

 شروط الدفع خالله،.صفحة املنصة: سياسات منصة فيسبوك: سياسات اإلعالن: شروط الصفحات

 .معايري اجملتمع

الدخول إليه، فإنك تقر مبوافقتك على بيان  وتذكر الشركة يف إتفاقيتها أنه باستخدامك فيسبوك أو
 إتفاقية االستخدام الذي يتم حتديثه من وقت آلخر. 

 
جملموعة من الشروط يف الفقرة الرابعة املعنونة بأمان التسجيل واحلساب  لالمتثالويلزم فيسبوك املستخدم  

  .ومن بني أهم االمور اليت تركز عليها ضرورة تقدمي بيانات شخصية صحيحة

وعدم تقدمي أي معلومات شخصية زائفة على فيسبوك، أو إنشاء حساب ألي شخص من دون إذن.عدم إنشاء 
أكثر من حساب شخصي واحد.عدم إنشاء حساب آخر من دون تصريح منا يف حال عطلنا حسابك. احملافظة 

 على دقة معلومات االتصال اخلاصة بك وعلى حتديثها.

رة خمصصة لشروط تسيري واستخدام الصفحات اليت تكون خمتلفة قليال كما توفر اتفاقية االستخدام فق
  .عن شروط احلسابات يف فيسبوك

وتتطرق فيسبوك اىل التحديثات اليت من املمكن أن تطرأ على اتفاقية االستخدام اخلاصة هبا وتشري يف 
السابقة لفيسبوك مع  هذا اخلصوص أهنا ختطر املستخدمني بالتغيريات لدى حصوهلا وهو ما نفته التجارب

التعديالت إذ أن الكثري من املستخدمني ال تظهر هلم هذه التعديالت وال يعلمون حمتواها لما عجعلهم عجهلون 
 التغيريات اليت قد ال تروقهم أو يوافقون على جزء منها ويواصلن=ون استخدام االفيسبوك دون دراية 
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 .م للتعديالت اجلديدة وهو ما تعتربه فيسبوك على أنه قبول من املستخد

 وهو ما تؤكد عليه كما يلي :

 
 

 :سياسة البيانات - 2 

فروع رئيسية  8وهو القسم املخصص للخصوصية ويعترب القسم األهم يف نظر املستخدم وحيتوي على 
يوضح كل فرع جانب من سياسة اخلصوصية يف شكل فقرات تفصل الطريقة اليت تنتهجها فيسبوك يف التعامل مع 

انات من وعن املستخدم متمثلة بيانات مستخدميها بداية من ماهية البيانات اليت جتمعها إذ تقوم الشركة جبمع بي
يف احملتوى واملعلومات اليت يوفرها عند استخدام خدمات فيسبوك مبا يف ذلك عند قيامه بالتسجيل للحصول على 
حساب، والدردشات واملراسالت واإلعجابات والتعليقات والتفاعالت مع اخلدمات كما يقوم ال فيسبوك جبمع 

املستخدم سيما يف حال قيامهم مبشاركة صورة للمستخدم أو إرسال رسالة له املعلومات اليت يوفرها االخرون عن 
.أي أن فيسبوك يعرتف صراحة بأنك لن حتضى استريادهاأو حتميل معلومات االتصال اخلاصة به أو مزامنتها أو 

له باخلصوصية يف موقعه فكل املعلومات ال متعلقة بك يقوم جبمعها منك ومن خمتلف املصادر اليت تسمح 
 بتحصيل املزيد من البيانات حول حياتك الشخصية صفاتك عاداتك وكل ميوالتك .

مث يوضح فيسبوك فيما يتم استخدام بياناتك ومع من تقوم فيسبوك مبشاركة بيانات املستخدمني وكيف 
توفري معلومات عن أشخاض يف شكل بيانات للجهات احلكومية كل هذه  أجلتستجيب للطلبات القانونية من 

التفاصيل ال يذكرها فيسبوك لدي تسجيلك ألول مرة بل إنه يتعمد إخفائها فعملية إنشاء حساب يف فيسبوك 
فيسبوك متر عرب مرحلتني اجباريتني أوهلما ادخال املعلومات الشخصية عن طريق ملئ مجيع اخلانات املخصصة هلا 

 .صلية للولوج اىل املوقع وعلى عكس املواقع ومن مث املوافقة على شروط املوقع والذي يعتربها فيسبوك خطوة مف

املوافقة أو الرفض، فإن فيسبوك  مفصلة لقراءهتا قبل نقر زر االتفاقيةوالربامج األخرى اليت تظهر لك  
تكتفي باإلشارة اىل هذه االتفاقيات من خالل وضع روابط تشعبية تظهر خمفية يف شكل كلمات تظهر فقط عند 

ويكتفي املوقع يف  ،استخدام ملفات تعريف االرتباط ،سياسة البيانات ،الشروط ،وضع الفأرة فوق كلمات
لية على كل الشروط وان آالصفحة الرئيسية بإخبارك أنه مبجرد الضغط على زر انشاء احلساب فقد وافقت بطريقة 

 مل تطلع على حمتواها كما هو موضح يف الشكل التايل:
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  االرتباط:سياسة ملفات تعريف 

املالحظ يف سياسة االستخدام ككل لفسبوك أهنا تعمدت إظهار وترتيب بعض االقسام جلذب املستخدم 
مباشرة اليهم بطريقة بصرية، لكنها يف نفس الوقت تعمدت إخفاء أهم العناصر وأخطرها واليت هلا أثر مباشر على 

ك يف الواجهة الرئيسية، بل جعلت خصوصية املستخدم مثل سياسة ملفات تعريف االرتباط اليت مل تضعها فيسبو 
الوصول اليها صعبا على املستخدمني بوضعها كإشارة فقط داخل سياسة البيانات، وبالنظر يف حمتوى سياسة 

أن فيسبوك تقوم جبمع كل ما يقوم به املستخدم عرب االنرتنت من خالل حصوهلا  يتضحملفات تعريف االرتباط 
اليت حتتج بأهنا تستغله لتحسني أمان موقعها وأدائه  les cookisesعلى ملف تعريف االرتباط املعروف ب 

أهنا تشري يف اىل استخدامها مللفات  إال، اهتماماتكعلى املقاس من خالل إطالعها على  إعالناتوتوفري 
ليت االرتباط مع كل الشركات التابعة ل فيسبوك وكل الشركات اليت تربطها معها عالقة سيما الشركات االعالنية ا

تتيح هلا فيسبوك االطالع على بيانات املستخدمني وملفات تعريف االرتباط اخلاصة هبم من أجل دراسة مدى 
فعالية محالهتم االعالنية وتأثريها على املستخدمني هذه السياسة تبقى وضعت بيانات مستخدمي فيسبوك على 

ة املستخدم أمام العامل ككل وكان أخر تعديل هلا حبل الغسيل اذ بتعديلها املستمر واملتكرر تعزز يف كل مرة تعري
 . 2017مارس  20بتاريخ 

 

 الظروف احمليطة باتفاقيات اخلصوصية وسياسة االستخدام لفيسبوك:ب.
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اخلصوصية يف فيسبوك كانت حمل نقاش وجدال كبريين حول العامل، لما سبب للشركة العديد من  
واجهتها مع سلطة محاية البيانات  املشاكل مع العديد من احلكومات واجلهات القضائية من بينها املشاكل اليت

تحدة. وذلك بعد صدور بيان من الفرنسية إذ أمرت فيسبوك بالتوقف عن نقل بيانات املستخدمني إىل الواليات امل
املالذ اآلمن  اتفاقية باسمنقل البيانات عرب احمليط االطلسي اىل أمريكا واليت تعرف  اتفاقيةاإلحتاد األورويب يبطل 

 اليت يرى أهنا ليست قانونية نظرا ألن واشنطن ال توفر محاية خصوصية كافية.

بوقف تصرفاهتا املتعلقة بتتبع نشاط غري املشرتكني يف شبكتها  وأمرت سلطة محاية البيانات فيسبوك
 االجتماعية على اإلنرتنت بدون موافقتهم.

كما أثار التعديل اجلديد يف سياسة اخلصوصية اخلاصة بتطبيق اتنستغرام التابع لفيسبوك جدال واسها 
من  واإلعالنيةمالت الرتوعجية بسبب مشكلة حتديث بسبب اتاحته للفيسبوك استخدام صور املستخدمني يف احل

 دون موافقتهم.

شديدة بشأن تغيريات يف سياسة اخلصوصية مسحت بنشر إعالنات باستخدام  انتقاداتوجهت لفيسبوك 
صور وأمساء مستخدميه.بينما قالت الشركة إن التغيريات اليت طرحتها كانت خبصوص صياغة نصوص سياسة 

 اخلصوصية دون عمل أي تغيري حقيقي.

مليون دوالر  20، حيث مت تغرميها 2011ضطر فيسبوك لتغيري هذه الصياغة إثر دعوى قضائية بدأت يف إو 
 لتعويض املستخدمني الذين ادعوا استخدام الشبكة لبياناهتم بدون إذهنم .

 البناء املطبعي:-2

مكتوبة خبط  نص اتفاقية االستخدام مقسم إىل ثالث أقسام كل قسم حيتوي جمموعة من الفقرات .
Helvetica  بالغة العربية أما باللغة االجنليزية فكتبت االتفاقية باخلط  14حجمCalibri (Corps  

فقرة تفصل يف مضمون اتفاقية االستخدام وتوضح  18القسم االول قسم بيان احلقوق والواجبات مقسم اىل 
 عجب عليه القيام به وجتنبه داخل موقعها.الطريقة اليت يتعامل هبا فيسبوك مع مستخدميه وماهي حقوقهم وما 

 الفقرة األوىل : اخلصوصية 

الفقرة مكتوبة باختصار شديد تشري فيها الشركة اىل أن خصوصية املستخدم مهمة جدا بالنسبة هلا واىل 
استغالهلا ملعلومات املستخدم ومجعها لكن دون أن توضح كيف يتم ذلك االستغالل وفيما يتم بل تطلب من 

تخدم االنتقال اىل قسم سياسة البيانات من أجل االطالع على التفاصيل بوضعها كلمة سياسة االستخدام املس
 باللون االزرق.  
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وهي اخلطوة اليت يتجاهلها الكثريون بالرغم من خطورهتا. إذ أن فيسبوك حتاول نقل املستخدم من صفحة إىل 
كل جريدة لمتدة يصعب عليه قراءهتا أو ختصيص الوقت أخرى حبثا عن التفاصيل واليت يف النهاية عجدها يف ش

لفهم مجيع التعليمات الواردة فيها .ولذلك يفضل الكثريون مواجهة تبعات خيارهم باملوافقة على االتفاقية مباشرة 
 عوض تضييع ساعات من الوقت يف فهم قواعد ال فيسبوك .

  الفقرة الثانية : مشاركة احملتوى واملعلومات اخلاصة بك.

تشري الشركة يف هذه الفقرة أن ملكية البيانات تعود للمستخدم وحده دون سواه وبإمكانه حتديد من يريد 
بسريتها من خالل اعدادات خلصوصية والتطبيقات إال أن ملكية البيانات اليت تعود  االحتفاظاشراكهم فيها أو 

 للمستخدم وحده ال يأخذ هبا فيسبوك ملا يتعلق به.

رة إىل أنه مبجرد وضع املستخدم حملتوى بال فيسبوك حيوز حقوق امللكية الفكرية مينح فيسبوك اجازة اذ تشري الفق
الية للتصرف يف هذا احملتوى طول مدة نشره من طرفا املستخدم على جدار فيسبوك وهو االشكال الذي سنعاجله 

 يف عنصر حتليل املضمون.

 الفقرة الثالثة :األمان 

فيسبوك عن أنه يبذل قصارى جهده يف محاية أمان ال فيسبوك إال أنه ال يقدم أي يف هذه الفقرة يعرب 
 ضمانات أو التزامات خبصوص االنتهاك إن وقع وذلك .

بل يلقي مهمة محاية ال فيسبوك على عاتق املستخدم بوضع جمموعة من التعليمات اليت عجرب املستخدم على 
 االلتزام هبا واليت من بينها:

 م بعدم نشر أي عمليات تواصل جتارية غري مصرح هبا )مثل الرسائل غري اهلامة( على فيسبوك. أمر املستخد

عدم القيام بأي عمل قد يعّطل أو يبطئ أو يسيء إىل سري العمل الصحيح ل فيسبوك أو مظهره، كهجوم حجب 
 اخلدمة أو التدخل بعرض الصفحة أو وظائف أخرى يف فيسبوك.

 هلذا البيان أو التشجيع عليها. انتهاكاتعدم تسهيل حصول أي 

 

 

 الفقرة الرابعة : أمان التسجيل واحلساب 
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يواصل فيسبوك يف هذه الفقرة سرد االوامر والتعليمات االجبارية اليت حيتم على املستخدم االلتزام هبا أو 
 أوامر واليت من بينها : 10حذف حسابه من على املوقع وعددها 

مي االسم واللقب واملعلومات الشخصية الصحيحة بدون أي حتريف مبا يفهم على أن ال اصرار فيسبوك على تقد
 .فيسبوك يقوم جبمع هذه البيانات وتشكيل بطاقة فنية عن كل مستخدم وتفاصيل حياته 

كما يأمر ال فيسبوك املستخدمني بعدم فتح أكثر من حساب للشخص الواحد مهما كانت االسباب ويف حال 
 .ب القدمي ال عجوز للمستخدم انشاء حساب جديد مت غلق احلسا

كما مينع ال فيسبوك املستخدمني من نشر أي حمتوى على جدراهنم يكون بغرض تروعجي أو جتاري وهو ما يتناىف 
 .مع حرية اإلستخدام اليت تصر عليها فيسبوك يف كل مرة 

ليات آسنة من إستخدام فيسبوك، لكن من دون أن تضع  13كما توجد تعليمة متنع املستخدمني أقل من 
تكشف العمر احلقيقي للمستخدم، فالولوج إىل فيسبوك متاح للجميع وال توجد ضوابط كاليت تتحدث عليها 

 فيسبوك يف تعليماهتا .

 الفقرة اخلامسة : محاية حقوق األشخاص اآلخرين

من  اآلخرين احرتاملفقرة تقر فيسبوك باحرتام حقوق االخرين وتؤكد على املستخدمني من أجل يف هذه ا
 أي إجراء على فيسبوك يعتدي على حقوق شخص آخر أو ينتهكها.  اختاذخالل عدم القيام بنشر أي حمتوى أو 

 االلتزامعدم نشر وثائق هوية أو معلومات مالية حساسة ختص أي شخص آخر على فيسبوك ويف حالة عدم 
 سياستهاميكن ل فيسبوك إزالة أي حمتوى أو معلومات ينشرها املستخدم تعتقد فيسبوك أهنا تنتهك هذا البيان أو 

الفكرية ألشخاص آخرين على حنو حقوق امللكية  انتهاكوقد يصل األمر إىل غاية تعطيل احلساب يف حالة 
 متكرر.

 الفقرة السادسة : اهلاتف احملمول واألجهزة األخرى

عن رسوم  مسئولةتشري الشركة يف هذه الفقرة إىل أهنا توفر حالًيا خدمات اهلاتف احملمول جمانًا، وليست 
يجب حتديث معلومات احلساب وتشري إىل أنه يف حال تغيري رقم اهلاتف أو الغاء تفعيله ف ،موفر خدمة اإلنرتنت

 ساعة لضمان عدم إرسال رسائلك إىل الشخص الذي ميلك رقم هاتفك القدمي. 48على فيسبوك بغضون 

 الفقرة السابعة: املدفوعات 
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فقرة املدفوعات مكتوبة باختصار وغموض شديدين اذ تذّكر هذه الفقرة أنه يف حال ما إن كان 
لية على شروط الدفعات اليت متت االشارة آسبوك، فهو يوافق بطريقة املستخدم يقوم بسداد مدفوعات على في

 اليها يف الفقرة بتلوينها بلون خمتلف مبجرد النقر عليها تأخذ املستخدم إىل قسم املدفوعات .

 الفقرة الثامنة: األحكام اخلاصة الواجبة التطبيق على مطوري ومشّغلي التطبيقات ومواقع الويب 

مواقع الويب  أوزلفئة معينة من املستخدمني من املطورين واملشغلني لتطبيق املنصة هذه الفقرة خمصصة 
 وتقوم الشركة بتذكريهم بالتزام شروط سياسة منصة فيسبوك بالدخول إىل قسم سياسية املنصة 

 الفقرة التاسعة : اإلعالنات واحملتويات التجارية األخرى اليت يديرها فيسبوك أو حيّسنها

فيسبوك ملستخدميه أنه يهدف إىل عرض إعالنات وحمتويات جتارية أخرى يف صفحة املستخدم ويوضح 
باستخدام امسه وصوره الشخصية وحمتوى حسابه  بإعطائهم إذنبداية ،وعجب عليه املوافقة على مجلة من الطلبات

مث تضيف الشركة أهنا ال  ،بهاواملعلومات فيما يتعلق باحملتوى التجاري أو املرعي أو ذات الصلة كعالمة جتارية حي
لكنها يف نفس الوقت مل توضح ومل ،موافقتهدون تقدم احملتوى أو املعلومات اخلاصة باملستخدم إىل املعلنني من 

 .املستخدم وكيف يوافق أو ال يوافق على إستغالل بياناته  استشارةتتطرق إىل الكيفية أو طريقة 

بيانات املستخدمني كصورهم أمسائهم وميوالهتم وتوظفها يف فقط اكتفت باالعرتاف بأهنا قد تستخدم 
حتسني االعالنات لكي تكون مناسبة وهذا كل ما يفهمه املستخدم من هذه الفقرة اليت حتمل معين غامض 

 ومبتور.

 الفقرة العاشرة :األحكام اخلاصة الواجبة التطبيق على املعلنني 

تذّكر فيها الشركة زبائنها لمن يستخدمون واجهات إنشاء هذه الفقرة موجهة للمعلنني بالدرجة األوىل 
اإلعالنات ذاتية اخلدمة إلنشاء وتقدمي وعرض إعالنات أو أي حمتويات أو نشاطات لمولة أو جتارية أخرى، فإن 

 املستخدم يوافق على شروط إعالنات اخلدمة الذاتية اخلاصة بفيسبوك 

ملستخدم أو أي حمتويات أو نشاطات لمولة أو جتارية أخرى يتم كما تؤكد فيسبوك على ضرورة توافق إعالنات ا
 وضعها على فيسبوك أو شبكة الناشرين مع سياسات اإلعالنات اخلاصة بنا.

  الفقرة احلادية عشر:األحكام اخلاصة الواجب تطبيقها على الصفحات

يف شكل سطر واحد خمصصة ألصحاب الصفحات، اذ ختاطب فيسبوك هؤالء  بإعجازهذه الفقرة مكتوبة 
عرب هذه الفقرة بالقول إنه اذا قام املستخدم بإنشاء أو إدارة صفحة على فيسبوك، أو قام بتشغيل عرض تروعجي 
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أو عرض من صفحته، فإنه يوافق على شروط الصفحات اخلاصة ب فيسبوك واليت أشارت هلا من خالل الرابط 
على التفاصيل وطريقة تسيري  واإلطالعتشعيب من أجل دخول املعنيني هبذه الفقرة لصفحة سياسة الصفحات ال

 .الصفحات يف فيسبوك وفق سياستها 

 ألحكام اخلاصة الواجب تطبيقها على الربنامج الفقرة الثانية عشر :

مثل املوافقة على التحديثات تتكون من عنصرين يشرحان االحكام اليت يتم تطبيقها على الربامج بالقول 
 للمتصفحبرناجمنا، كمنتج برنامج مستقل أو تطبيق أو مكّون إضايف  استخدامبالقول إنه :إذا قمت بتنزيل أو 

فأنت توافق أحيانًا، أّن الربنامج قد يقوم بتنزيل وتثبيت ترقيات وحتديثات وميزات إضافية منا هبدف حتسني 
 .الربنامج وتعزيزه وتطويره أيًضا

وال عجوز تعديل رمز مصدر خاص بنا أو إنشاء أعمال مشتقة منه أو إلغاء جتميعه أو حماولة استخراجه ما مل 
 حتصل على إذن صريح بالقيام بذلك مبوجب ترخيص املصدر املفتوح أو مننحك إذنًا كتابًيا صرحًيا.

 الفقرة الثالثة عشر : التعديالت

يقوم بإعالم املستخدم بأية تغيريات تطرأ على الشروط االستخدام يشدد فيسبوك يف هذه الفقرة على أنه 
 ومننحك فرصة االطالع على الشروط املعدلة والتعليق عليها قبل متابعة استخدام خدماتنا.

شار إليها يف هذا البيان أو املدجمة فيه، فقد 
ُ
إذا أجرينا تغيريات يف السياسات أو اإلرشادات أو الشروط األخرى امل

 إشعارًا على صفحة القواعد احلاكمة للموقع. نوّفر

كما تذكر يف النهاية أن إّن االستمرار باستخدام خدمات فيسبوك، بعد تلقي إخطار تغيري الشروط أو 
 السياسات أو اإلرشادات اخلاصة بنا، يعين موافقتك على الشروط أو السياسات أو اإلرشادات املعّدلة.

 الفقرة الرابعة عشر : اإلهناء

حتذر هذه الفقرة املستخدمني أهم يف حال انتهاك هذا البيان حرفًيا أو معنويًا، أو شكل أي خطورة أو و 
عّرض فيسبوك ملساءلة قضائية حمتملة بأي طريقة، حيق لفيسبوك التوقف عن توفري مجيع خدمات موقع فيسبوك أو 

املرة التالية اليت حياول فيها الوصول إىل  جزء منها للمستخدم وسيتم إرسال إشعار عرب الربيد اإللكرتوين أو يف
 حسابه. 
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مستخدم حذف حسابه أو تعطيل تطبيقه يف أي وقت يف مجيع تلك احلاالت، يُفسخ هذا لكما ميكن أيًضا ل
وهي عناصر من املواد  1-14و 9.3و 5-3و 2.4و 2.2البيان، ولكن تظل األحكام التالية قيد التطبيق: 

 السالفة الذكر

 العنصر الثاين يف الفقرة الثانية إىل :حيث يشري  

 
أي أنه يف حالة إهناء وجود املستخدم على ال فيسبوك إما حبذف حسابه أو حبظره من طرف الشركة فإن فيسبوك 

 بنسخة من ملفات املستخدم إىل أجل غري حمدد. االحتفاظتواصل 

 واحلساب على :وتنص التعليمة الثانية من الفقرة الرابعة املخصصة ألمن التسجيل 

 إنشاء أكثر من حساب شخصي واحد. عدم:2.4

ويتواصل سريان الفقرة الثالثة اخلاصة بتعليمات االمان والفقرة اخلامسة اخلاصة حبماية حقوق االشخاص االخرين 
 اليت حتتوي على مجلة من التعليمات اخلاصة هبذه االتفاقية  18اخلاصة بإلهناء والفقرة  14والفقرة 

 خلامسة عشر : املنازعاتالفقرة ا

تشري الفقرة إىل أن هذا البيان خيضع إىل قوانني والية كاليفورنيا، وانه مبوجب موافقتك على بيان 
 فانك تكون ملزم للمثول أمام احملكمة اجلزئية األمريكية ملقاطعة كاليفورنيا الشمالية  االستخدام

أو أمام حمكمة الوالية الواقعة يف مقاطعة سان ماتيو نظري أي دعوة قضائية يرفعها عليك ال فيسبوك أو يقوم 
املستخدم بتحريكها ضد ال فيسبوك من جراء استخدام هذا البيان أو فيسبوك، ويوافق املستخدم باخلضوع إىل 

 لبات. السلطة القضائية الشخصية للمحاكم بغرض البت يف مجيع هذه املطا

كما يشدد فيسبوك يف هذه الفقرة على مستخدميه أنه يف حالة رفع دعوة قضائية ضده من طرف ثالث بسبب 
حمتوى يضعه املستخدم فإن املستخدم ملزم بتربئة ذمة ال فيسبوك من مجيع األضرار، واخلسائر، والنفقات من أي 

 طة مبثل هذه املطالبة.نوع مبا يف ذلك الرسوم والتكاليف القضائية املعقولة املرتب

املستخدمني على فيسبوك أو يوّجهها وليس مسؤول عن  إجراءاتوتشري الفقرة إىل أن فيسبوك ال يراقب  
 احملتويات أو املعلومات اليت ينقلها املستخدمون أو يتشاركوهنا على فيسبوك. 
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غري قانونية أو خالف ذلك غري  لسنا مسؤولني عن أي حمتوى أو معلومات عدوانية أو غري الئقة أو مهينة أو 
 االنرتنتمقبولة قد تصادفها على فيسبوك. لسنا مسؤولني عن أي سلوك، سواء عرب االنرتنت أو خارج شبكة 

 ألي مستخدم فيسبوك.

حناول أن جنعل فيسبوك قيد التشغيل، وخالًيا من األخطاء، وآمًنا، لكنك تستخدمه على مسؤوليتك الشخصية. 
 نوفر فيسبوك "كما هو" من دون أي ضمانات صرحية أو ضمنية  إننا

 

 الفقرة السادسة عشر : األحكام اخلاصة الواجب تطبيقها على املستخدمني خارج الواليات املتحدة

تشري الفقرة إىل أن فيسبوك يسعى إلنشاء جمتمع عاملي له معايري ثابتة جلميع األشخاص، وذلك مير عرب 
لية. لذلك وضعى يف هذه الفقرة جمموعة من االحكام والقوانني اليت خيضع هلا املستخدمني وغري احرتام القوانني احمل

 املستخدمني الذين يتفاعلون مع فيسبوك خارج الواليات املتحدة:

 توافق على نقل بياناتك الشخصية إىل الواليات املتحدة ومعاجلتها هناك.

دة حظرًا، أو كنت مدرًجا يف قائمة وزارة املالية بالواليات املتحدة إذا كنت يف دولة تفرض عليها الواليات املتح
واملصممة خصيًصا للرعايا فال عجوز لك االشرتاك يف األنشطة التجارية على فيسبوك مثل اإلعالنات أو املبالغ 

 ابط تشعيب. اليها بر  واإلشارةكما توجد أحكام تسري على املواطنني االملان مت ختصيص فضاء خلص هلا ،املدفوعة

 التعريفات الفقرة السابعة عشر:

تشمل هذه الفقرة جمموعة من املصطلحات والتعريفات انطالقا مباهية خدمات فيسبوك نقصد بكلمة 
"فيسبوك" أو "خدمات فيسبوك" اخلدمات اليت توفرها وتشمل، موقع الويب اخلاص على العنوان 

www.facebook.com . والنطاقات الفرعية، واإلصدارات الدولية، واألدوات الربجمية، وإصدارات اهلاتف 

نعين بكلمة "املعلومات" الوقائع واملعلومات حولك، مبا فيها اإلجراءات اليت يّتخذها املستخدمون وغري 
ن آخرون بنشره املستخدمني الذين يتفاعلون مع فيسبوك.نعين بكلمة "احملتوى" أي شيء تقوم أنت أو مستخدمو 

 أو توفريه أو مشاركته باستخدام خدمات فيسبوك. وغريها من املصطلحات اخلاصة بشركة فيسبوك .

 الفقرة الثامنة عشر :غري ذلك

 اشتملت هذه الفقرة على جمموعة من التعليمات اليت مل تذكر يف بقية الفقرات واليت من أمهها.
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 هات يف ما يتعلق بفيسبوك، وحيل مكان أي اتفاقيات سابقة.يشكل هذا "البيان" جممل االتفاقية بني اجل-

 ال خيول هذا البيان أي حقوق نفعية لصاحل أي طرف ثالث.-

 القسم الثاين : سياسة البيانات 

للوصول  كاختصارفقرات لكل واحدة فيهم عنوان وضع على جانب الصفحة   8حيتوي هذا القسم على 
السريع إىل فقرات سياسة البيانات هذه السياسة مت تعديلها يف العديد من املرات بسبب االحتجاجات  
 29والشكاوى حول مضمون سياسة اخلصوصية املبهم والغامض يف شركة فيسبوك وكان أخر تعديل بتاريخ 

 : ، وميكن الوصول إىل صفحة سياسة البيانات عرب الرابط التايل2016سبتمرب 
 https://www.facebook.com/privacy/explanation 

 
 

ويشري ال فيسبوك يف التمهيد اخلاص بسياسة البيانات أنه مينح القدرة على املشاركة كجزء من مهمته 
 ة املعلومات اليت عجمعها وكيفية استخدامها ومشاركتها. جلعل العامل أكثر انفتاًحا واتصااًل. توضح هذه السياس

ويشري فيسبوك إىل ان هذه السياسة تسري على مجيع العالمات التجارية ل فيسبوك وكذلك املنتجات واخلدمات 
اليت ليس هلا سياسة خصوصية منفصلة أو املرتبطة هبذه السياسة واليت نطلق عليها مسمى "خدمات فيسبوك" أو 

 إضافية من "اخلدمات".

 الفقرة االوىل : ماهي أنواع املعلومات اليت جنمعها 

https://www.facebook.com/privacy/explanation
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عناصر بداية  8تفصل هذه الفقرة يف املعلومات اليت عجمعها فيسبوك عن زبائنه ومستخدميه وتضعها يف 
ول على بألمور اليت يقوم هبا واملعلومات الذي يوفرها عند استخدامه خدمات فيسبوك عند قيامه بالتسجيل للحص

حساب، وعند اإلنشاء أو املشاركة، ومراسلة اآلخرين والتواصل معهم. أي ان فيسبوك جتمع املعلومات من أثار 
 املستخدم على حسابه وتسجل كل التفاصيل الدقيقة اخلاصة به .

كما عجمع فيسبوك احملتويات واملعلومات اليت يوفرها األشخاص اآلخرون عند استخدام فيسبوك وعندما 
 ومون مبشاركة صورة لك أو إرسال رسالة للمستخدم. يق

كما يقوم فيسبوك جبمع املعلومات اخلاصة باألشخاص واجملموعات اليت يتواصل معهم املستخدم وكيفية 
تفاعله معهم مثل األشخاص الذين يتواصل معهم بشكل كبري أو اجملموعات اليت حيب مشاركة احملتويات معها.أي 

 .ح أهنا تتابع وتتجسس على رسائلك اخلاصة وحتللها الستنباط املعلومات منها أهنا تعرتف بشكل واض

كما يقوم جبمع معلومات االتصال اليت يوفرها املستخدم أثناء حتميل املعلومات أو مزامنتها أو إستريادها   
 .من األجهزة واملوقع IPمثل عناوين 

الدفع.وتتضمن هذه املعلومات رقم بطاقة إضافة إىل امكانية اطالعه على معلومات حول عمليات 
 االئتمان ومعلومات البطاقة ومعلومات احلساب األخرى باإلضافة إىل تفاصيل اإلتصال والشحن والفوترة.

وعجمع معلومات من أو عن أجهزة الكمبيوتر أو اهلواتف اليت تشغل فيسبوك عليها وفًقا لألذونات 
بربط املعلومات اليت عجمعها من األجهزة املختلفة مًعا  قوم الفيسبوكاملمنوحة من طرف املستخدم . وميكن أن ي

 وهو األمر الذي يساعدنه يف توفري خدمات متسقة عرب أجهزة املستخدم املختلفة: 

جبمع معلومات عن املتصفح والتطبيقات اليت تستخدم خدماهتا جبمع معلومات عند  كما يقوم الفيسبوك
 تطبيقات تابعة جلهات خارجية .زيارتك أو استخدامك ملواقع و 

كما يتلقى فيسبوك معلومات عن املستخدم وعن نشاطاته داخل وخارج فيسبوك من شركاء خارجيني، 
 مثل معلومات من شريك عندما يقدم خدمات مشرتكة 

 ويتلقى معلومات عن املستخدم من الشركات اليت متلكها فيسبوك أو تديرها، وفًقا لشروطها وسياساهتا. 

 قرة الثانية : كيف نستخدم هذه املعلوماتالف

يشرح فيسبوك يف هذه الفقرة وبأسلوب معقد بعض الشئ مصري البيانات واملعلومات اخلاصة باملستخدم 
وأين يتم توظيفها واالستفادة منها، ويكشف فيسبوك أنه يستخدم كل ما لديه من معلومات كي تساعده يف 
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ت للمستخدم انطالقا من تقدمي خدماته ودعمها. من أجل إضفاء طابع شخصي إىل احملتوى، وتقدمي االقرتاحا
 داخل فيسبوك وخارجه  اهتماماتهمعلوماته ملعرفة كيفية استخدامه وتفاعله 

وعندما تتوفر لدى فيسبوك معلومات املوقع، فإهنا تستخدمها لتخصيص خدماهتا للمستخدم ولآلخرين 
بار أصدقائه بوجوده مثل مساعدته يف تسجيل الدخول أو البحث عن مناسبات حملية أو عروض يف منطقته أو إخ

 باجلوار. 

كما يكشف فيسبوك صراحة أنه عجمع بيانات االشخاص وحيللها باستخدام أدوات وتقنيات التحليل 
 موضع يف نص العنصر التايل  يحبجة حتسني اخلدمات مثلما ه

 
وعجمع الفيسبوك املعلومات حبجة اإلتصال باملستخدم وإرسال مراسالت تسويقية إليه والتواصل معه خبصوص 

 خدماهتا وإطالعه على السياسات والشروط. 

وتستخدم املعلومات لتحسني أنظمة اإلعالنات والقياس لدينا حىت ميكننا أن نعرض لك اإلعالنات ذات الصلة 
  .يف إطار خدماتنا وخارجها

وتستخدم املعلومات للمساعدة يف التحقق من احلسابات والنشاطات، وتعزيز السالمة واألمان داخل نطاق 
 .خدماتنا وخارجها، مثل التحقق من نشاط مشبوه أو انتهاكات شروطنا أو سياساته

 . اضافة إىل البيانات واملعلومات الشخصية جتمع فيسبوك ملفات تعريف االرتباط والتقنيات املشاهبة

أي أهنا جتمع املعلومات اليت يرتكها املستخدم وراءه لدى تصفحه حملرك البحث الذي يشغل منه فيسبوك أي أن  
  .كل حتركاته مرصودة ويعرف عنه كل مايقوم بفعله بأدق التفاصيل

 

 كيف تتم مشاركة هذه املعلومات؟  الفقرة الثالثة : 

 معلومات املستخدم من خالل الطرق التالية: يشارك فيسبوك
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مع األشخاص الذين يتواصل معهم ويتشارك معهم احملتويات، ومع األشخاص الذين يرون حمتوى يشاركه اآلخرون 
 خبصوصك.

وتشارك معلومات املستخدم مع التطبيقات أو املواقع أو اخلدمات األخرى التابعة جلهات خارجية واليت تستخدم 
وك أو تتكامل معها.و اليت ميكنها الوصول إىل صفحتك الشخصية العامة واليت حتتوي على اسم خدمات فيسب

املستخدم أو معرف املستخدم اخلاص بك وعمرك وبلدك ولغتك، وقائمة أصدقائك، فضاًل عن أي معلومات 
ملتكاملة لشروطها تشاركها معهم. ختضع املعلومات اليت جتمعها هذه التطبيقات أو مواقع الويب أو اخلدمات ا

 وسياساهتا اخلاصة. أي أن بياناتك الشخصية مل تصبح كذلك، اذ تطلع عليها خمتلف الشركات الصديقة والرفيقة 

 كما تتم مشاركة املعلومات داخل جمموعة الشركات اليت تتبع فيسبوك مثل واتساب وانستغرام . 

 كما تشارك البيانات مع شركات خارجية من بينها 

عالنات والقياس والتحليل من أجل أن تكون إعالنات فيسبوك ذات صلة ومثرية لالهتمام مثلها مثل  خدمات اال
 كافة املعلومات األخرى اليت عجدها املستخدم بفيسبوك 

. 

دائما ما حتدث فيسبوك عن الشركاء لكن من دون أن يتعرف املستخدم عن هوية هذه الشركات وطبيعة نشاطها 
 سه مبصاحل املستخدم وقانونيته ومدى مسا

 كيف ميكنين إدارة املعلومات اخلاصة يب أو حذفها؟  الفقرة الرابعة :

إدارة احملتويات واملعلومات اليت يشاركها عند استخدام فيسبوك  بإمكانيةتذكر شركة فيسبوك املستخدم 
 من خالل أداة سجل النشاطات اليت تدل عليها برابط تشعيب حيمل التفاصيل حول تلك العملية 

وكنوع من إدارة احلساب ميكن للمستخدم حذف حسابه يف أي وقت. ويتم حذف احملتويات اليت قام بنشرها، 
احلالة . مع تذكري املستخدم بإمكانية اإلحتفاظ باحلساب بإلغاء تنشيطه لفرتة من الزمن مثل الصور وحتديثات 

 عوض إزالته .
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كما تذكر فيسبوك املعلومات اليت شاركها اآلخرون خبصوص املستخدم ليست جزًءا من حسابه وبالتايل 
 لن يتم حذفها عندما يقوم حبذف حسابه.

 القانونية أو مننع الضرر؟ الفقرة اخلامسة :كيف نرد على الطلبات

 
 مات املستخدم الشخصية و توضح هذه الفقرة احلاالت اليت يستخدم فيها فيسبوك معل

للطلبات القانونية الواردة من االختصاصات القضائية خارج الواليات املتحدة حيثما  ستجابة اذلك وقد يشمل 
 ا مبوجب القوانني احمللية يف ذلك االختصاص القضائي، يتوفر لدينا اعتقاد حبسن نية بأن االستجابة مطلوبة قانونً 

 تؤكد فيسبوك أنه يقوم بالوصول إىل املعلومات الشخصية وحفظها 

أن ذلك ضروريًا يف: اكتشاف اخلداع وأي نشاط غري قانوين آخر ومنعه ومواجهته؛  وحبسن النيةعند االعتقاد 
كجزء من التحقيقات؛ أو ملنع الوفاة أو األذى اجلسدي   حلماية أنفسنا ومحايتك ومحاية اآلخرين، مبا يف ذلك

 الوشيك. 

كما عجوز توفري معلومات لشركاء خارجيني خبصوص موثوقية حساب معني ملنع االحتيال وإساءة االستخدام 
 ضمن نطاق خدمات فيسبوك أوخارجها. 

ا لشروطها ملا ال يقل عن عام ملنع وعجوز لفيسبوك االحتفاظ أيًضا مبعلومات من احلسابات املعطلة بسبب انتهاكه
 تكرار إساءة االستخدام أو االنتهاكات األخرى للشروط .

 الفقرة السادسة : كيف تعمل خدماتنا على املستوى العاملي

مشاركة املعلومات داخلًيا بني جمموعة الشركات التابعة هلا أو مع أطراف خارجية لألغراض  عجوز ل فيسبوك
 املوضحة هبذه السياسة. 

إىل بلدان ”( EEA)“فعلى سبيل املثال، عجوز نقل املعلومات اليت مت مجعها من املنطقة االقتصادية األوروبية 
 .اض املوضحة يف هذه السياسةخارج املنطقة االقتصادية األوروبية الستيفاء األغر 
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 كيف خنربك بالتغيريات اليت تطرأ على هذه السياسة؟  الفقرة السابعة :

تشري فيها الشركة إىل أهنا ستبلغ املستخدم بأية تغيريات تطرأ على بنود هذه السياسة ومتنحه فرصة 
وهي اخلطوة اليت تأكد معظم رواد  االطالع على السياسة املعدلة والتعليق عليها قبل متابعة استخدام خدماتنا.

زبائنها بذلك أو  إخطارفيسبوك من عدم صحتها اذ أن فيسبوك غريت من سياستها ألكثر من مرة لكن دون 
ختيريهم بني املوافقة على الشروط اجلديدة ومواصلة استخدام احلساب وكأن الشركة حتاول اخفاء التعديالت 

 لية .آواحلصول على املوافقة بطريقة 

 الفقرة الثامنة : كيفية توجيه األسئلة لفيسبوك

توضح فيها الشركة كيفية التعامل من أجل التعرف على املزيد عن اللخصوصية على فيسبوك، بتخصيص 
رابط ينقل يسهل مراجعة أساسيات اخلصوصية. ولإلجابة عن االستفسارات ومزيد من االسئلة حول هذه 

 اوين واألرقام للمستخدمني مثلما هو مبني يف الشكل التايل :السياسة، تضع الشركة جمموعة من العن
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 :البناء اللغوي .3

 البناء اللغوي إلتفاقية االستخدام :

االستخدام املعنونة بشروط وسياسات فيسبوك من ثالثة أقسام هي بيان احلقوق  اتفاقيةتتكون 
واملسؤوليات سياسة البيانات ومعايري اجملتمع وبإضافة سياسة ملفات تعريف االرتباط يتجاوز عدد كلمات 

رق كلمة كتبت معظمها بلغة بسيطة بعد االحتجاجات املتكررة من مستخدمي الفضاء االز   15000االتفاقية 
 حول اللغة املستخدمة يف صياغة فقراهتا وأقسامها.

  :بيان احلقوق واملسؤوليات

حبجم  Helveticaكلمة مكتوبة خبط   3179يتكون نص بيان احلقوق واملسؤوليات باللغة العربية من 
نص االتفاقية مكتوب بالشكل القدمي على  األزرقرابط تشعيب ملون باخلط  29حيتوي نص البيان على  10

بعض الصور  وإدخالشكل جريدة بعكس االقسام االخرة اليت أدخل عليها فيسبوك التفاعلية بتغيري حجم اخلط 
 واالستعانة بدالئل على جانب الصفحات .

تعلق باملنازعات وكتب نص االتفاقية بلغة مفهومة حتتوي يف بعض االحيان على كلمات قانونية مبهة يف القسم امل
 القانونية واليت يصعب تفسريها واستيعاهبا .

نص البيان توضح فيه فيسبوك كل ما خيص سياستها وتشري إىل خمتلف األقسام األخرى يف هذا القسم ومتنح 
للمستخدم امكانية التنقل لألقسام األخرى للحصول على مزيد من التفاصيل عرب الروابط اليت تضعها، كما تشرح 

بوك جمموعة من املصطلحات التقنية اخلاصة مبوقعها يف نص بيان املسؤوليات مثلما هو موضح يف نص فقرة فيس
 اخلاصة بالتعريفات. 17

 : البناء اللغوي لسياسة البيانات

أضافت فيسبوك تعديالت كثرية على سياسة البيانات اليت قامت بتفتيتها إىل أجزاء كثرية واعتمدت على 
تغيري األلوان وحجم اخلط وإضافة بعض الصور املتحركة، ففي أول الصفحة اخلاصة بسياسة البيانات تضع 

وكتاب أو مذكرة مغلقة ومفتاح  فيسبوك رمسا ثالثي األبعاد حيتوي على خزنة حمكمة االغالق وظرف بريدي مغلق
على اجلانب األمين  واختصاراتنص السياسة ووضعت دالئل  قراءةما يوحي للمستخدم بأن بياناته يف مأن قبل 

للصفحة من أجل تسهيل الوصول إىل الفقرة املطلوبة، وعنونت فيسبوك الفقرات الثمانية اخلاصة بسياسة البيانات 
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وتضع أمام املستخدم أزرار لنقله بطريقة سهلة إىل األعلى أو إىل أسفل  ألخرىرة خبط غليظ بألوان خمتلفة من فق
 فقط بنقرة واحدة 

كلمة جاء نص سياسة البيانات بلغة بسيطة برتمجة   2515يتكون من  11حبجم  arialكتب النص خبط 
 سليمة للغة العربية، مت إرفاق النص والعناصر املبهة بأمثلة توضيحية تفسر املعىن. 

 التحليل املوضوعي :ثانيا: 
يف هذا اجلانب سنقوم بتحليل مضمون املصطلحات والعبارات وأهم الفقرات والتعليمات اليت وردت يف سياسة 
وشروط االستخدام اليت تضعها فيسبوك أمام مستخدميها ملعرفة مدى صدقها وتأثريها على خصوصية املستخدم 

 ه الطبيعية.يف البيئة الرقمية وانعكاساهتا على حيات
  :التحليل الكيفي لبيان احلقوق واحلريات

مبجرد مطالعة مضمون سياسة وشروط االستخدام يف فيسبوك يتبني أن الشركة تقوم بتعديلها بتعديلها بشكل 
 مستمر وتقوم بعملية التعديل بشكل منفصل إذ يتبني من خالل مراجعة االتفاقية 

 . 2015جانفي  30كان بتاريخ   أن أخر تعديل لبيان احلقوق واملسؤوليات

 . 2016سبتمرب  29خرتعديل لسياسة البيانات اخلاص خبصوصية املستخدمني بتاريخ آبينما كان 
 . 2017مارس 20بينما مت تعديل سياسة ملفات تعريف االرتباط يف 

 .ها واملالحظ أن فيسبوك مل حتتفظ باالتفاقيات القدمية يف كل االقسام بل تعمدت مسحها من واجهت

لكيال تكون يف متناول املستخدمني واملختصني من احلقوقيني ومنعهم من مراجعتها والوقوف على التجاوزات 
اخلطرية اليت كانت حتملها النسخ السابقة اليت أثريت بشأهنا مشاكل عدة مع خمتلف اهليئات واملنظمات الدولية 

 .والقوانني املتعارف عليها  لألخالقياتاملنايف  الذين اعرتضوا على حمتواها واألفرادوصوال إىل احلكومات 

وإلسكات االصوات املتعالية سارعت فيسبوك إىل تنقيح هذه النسخ اجلديدة وتبسيط لغتها لتظهر على أهنا 
أدخلت تغيريات على سياستها وأصبحت تلتزم بالقوانني واللوائح وهذا ما سنحاول التأكد منه من خالل حتليل 

 السياسات وكشف اللبس املثار حوهلا.أبرز عبارات هذه 

يؤكد بيان احلريات واملسؤوليات أن ملكية احملتوى تؤول للمستخدم وحده وهو املخول الوحيد بالتحكم يف مع  -
 .من يشاركه كما توضحه يف فقرة مشاركة احملتوى واملعلومات اخلاصة بك 
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حقوق  انتهاكإال أن فيسبوك يناقض نفسه ويعرتف صراحة أنه ال ينتهك خصوصيتك فحسب بل يتعداه إىل  
امللكية الفكرية اخلاصة مبستخدميها إذ يشري إىل أن له احلق يف التصرف يف حمتويات املستخدم املوسومة حبقوق 

مبجرد نشر هذا احملتوى على صفحة الفكرية يف أي شكل كانت مثل الصور ومقاطع الفيديو، وأنه  امللكية
 املستخدم الشخصية يف فيسبوك فأنه يعطي فيسبوك احلق التايل :

 
 يعترب هذا أن املستخدم مينح ترخيصا للفيسبوك للتصرف حبرية كاملة يف احملتوى احملمي حبقوق امللكية الفكرية.

يكون حصريا أي أنه ال يقتصر عليه  عالوة على هذا يؤكد فيسبوك أن الرتخيص الذي إفتكه من املستخدم لن
مبفرده بل يؤكد أن التصريح سيكون دوليا وغري حصري وهذا يعين أن فيسبوك ستكون له حرية التصرف يف احملتوى 

مع األطراف اليت حيددها مبفرده من دون إذن املستخدم الذي ال حيق له التعرف حىت على مصري ملكيته الفكرية 
 ال حيق له أن يعرف أين مت توظيفها وألي غرض. استغلتهاها أو طلعت علياواألطراف اليت 

فيسبوك ال يتوقف عند هذا احلد بل يتيح لنفسه حرية التصرف يف هذا احملتوى إىل األبد مادام احملتوى منشور على 
 صفحة املستخدم. 

تخدم حبذف ويتم سحب الرتخيص من فيسبوك حني حذف احملتوى من حساب املستخدم أو حينما يقوم املس
 حسابه على موقع فيسبوك وما مل يشر إىل أصدقائه يف احملتوى الذي نشره مثلما يوضحه نص التعليمة :

ينتهي ترخيص احملتوى احملمي هذا عندما حتذف احملتوى احملمي اخلاص بك أو عندما حتذف حسابك ما مل تكن 
 قد مّتت مشاركة حمتوى حسابك مع آخرين مل يقوموا حبذفه. 

ا يتبني للمستخدم أنه بإمكانه سحب البساط من حتت فيسبوك حبذف احملتوى هنائيا حبذف حسابه من وهكذ
 املوقع، لكن لفيسبوك رأي أخر يوضحه يف التعليمة الثانية من هذه الفقرة :

 
ويواصل عن احملتوى املوسوم بامللكية الفكرية  احتياطيةاالمور ليست هبذه السهولة ففيسبوك سيبقى حمفظا بنسخة 

  .فيسبوك هبذا احملتوى احتفاظاالحتفاظ هبا إىل أجل غري مسمى فال أحد يعرف مدة 
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اذ يشري فيسبوك أنه يأخذ  واإلبداعيةنتهاك امللكية الفكرية اويكرس العنصر اخلامس من هذه الفقرة فكرة - 
 .مبالحظة مستخدميه ويقدرها

 
ومن خالل ما هو موضح يف هذا العنصر ففيسبوك يؤكد على إنتهاكه مللكية مستخدميه الفكرية إذ يقوم بتوظيف 

مقرتحات مستخدميه من مطورين وبرجميني ويعمل على جتسيدها يف حتسني أداء خدمات املوقع لكن من دون 
عدم تعويضهم عنها، بل أهنا واألفكار بفضلهم أو نسبها هلم وصوال إىل  االقرتاحاتألصحاب  االعرتاف

بإضافتها لعبارة )متاًما مثل عدم إلزامنا لك بتقدميها( كأهنا تستفز مستخدميها بالقول أن حقهم مهضوم وأن املوقع 
 مل يضرب أحدا على يده حىت يقوم بتقدمي تلك األفكار واالقرتاحات. 

 الفقرة الرابعة من بيان احلريات واملسؤوليات االمان -

 
سبوك يف هذه الفقرة بعجزها عن تأمني موقعها، بل بلغ هبا األمر إىل إقحام مستخدميها يف تعرتف في

هبا للمحافظة على أمن فيسبوك بدل اللجوء إىل تقنيات  االلتزاممجلة من التعليمات اليت عجب عليهم  مبألعملها 
 ات واملضامني غري املرغوب فيها.والتجاوز  االخرتاقاتتشفري ومحاية تكفل هلا إلبقاء على فيسبوك يف منأى عن 

فإلقاء املسؤولية على عاتق املستخدم يعين أن فيسبوك ال تضمن أمنه وسالمته خالل تواجده على موقعها وهذا 
 يتناىف مع شعاراهتا الرنانة اليت تتغىن خبصوصية املستخدم وأمنه.

اإلعالنات واحملتويات التجارية األخرى اليت يديرها الفقرة التاسعة من بيان احلريات واملسؤوليات املعنونة حبول  -
 فيسبوك أو حيّسنه
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تشري فيسبوك إىل أن سياستها املتبعة خبصوص االعالنات وتوفريها للمستخدم حتتم عليه تقدمي كل 

بها املعلومات املتعلقة باحملتوى التجاري أو غريها من املفضالت لدى املستخدم مثال كالعالمة التجارية اليت حي
 للمستخدم تتوافق مع رغباته  قيمةحبجة عرض حمتويات وإعالنات 

إىل حد اآلن هذا كله معقول لكن أن تطلب فيسبوك من مستخدمها تقدمي بياناته الشخصية احلساسة وحمتوى 
صارخ من فيسبوك خلصوصية مستخدميها حتت  انتهاكحسابه كامال من أجل تقدميه للمعلنني للتصرف فيه فهذا 

 .حتسني اخلدمات قناع 

األخطر من هذا أن فيسبوك تؤكد أن تلك الشركات ستستغل البيانات واملعلومات الشخصية املتمثلة يف 
 استفادهتمشرتائها من فيسبوك لتوظيفها يف اإلعالنات من دون تعويض أصحاهبا أو االصور على سبيل املثال بعد 

 منها 

 ر مستخدميها دون تعويضهم عنها .أي أن فيسبوك تعرتف حرفيا بأهنا تتاجر يف صو 

قبل أن تطمئن املستخدمني يف العنصر الثاين من الفقرة بالقول إهنا لن تقوم ببيع صور املستخدمني قبل استشارهتم 
إال أن فيسبوك يف سياستها كشفت أهنا ال تتعامل بالربيد االلكرتوين وال الرسائل الشخصية ومل توضح يف كل 

 بياناته . استغاللستخدم حني تريد بنودها طريقة إخطار امل

يعتقد أغلب مستخدمي الفيسبوك أن هذا االخري جمرد فضاء رقمي لتبادل االراء والرسائل واحملتويات حبرية -
 وتكوين شبكة صداقات افرتاضية وتنتهي عالقتهم بالفضاء االزرق مبجرد ضغط زر اخلروج منه 

لكن األمر أكثر تعقيدا لما يظن اجلميع فقد يصل االمر مبستخدم فيسبوك بسبب تصرف تافه أو يف حلظة طيش 
 قراءةإىل "السجن" أو "خلسائر مالية" الميكن تصور قيمتها، فمن يعتقد أن فيسبوك فضاء مفتوح فيجب عليه 

 نص الفقرة اخلامسة عشر اخلاصة باملنازعات بإمعان كما هو موضح :
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 االستخدامكان سنه مبجرد موافقته على سياسة   وأياتؤكد الفقرة أن مستخدم فيسبوك أياً كانت جنسيته 

اخلاصة بفيسبوك يصبح ملزما بالوقوف أمام احملكمة اجلزئية األمريكية ملقاطعة كاليفورنيا الشمالية أو أمام حمكمة 
تسبب بأي مشكلة قانوية ل فيسبوك أو تلقي هذا الوالية الواقعة يف مقاطعة سان ماتيو وجوبا يف حال ما إذا 

 املوقع من طرف املستخدم . استخداماألخري لدعوة قضائية من شأهنا املساس بسمعة فيسبوك بسبب سوء 

األمر ال يتوقف عند هذا احلد ففيسبوك ال تكتفي بغلق حساب املستخدم بل تلزم عليه تعويضها عن أي 
ببه وذلك عن طريق إلزامه بدفع كافة التكاليف عوضا عن فيسبوك والوقوف ضرر يرتتب عن الدعوى القضائية بس

أمام احملكمة اجلزئية لكاليفورنيا للدفاع عن فيسبوك وتربئه من القضية وبذلك يتحمل املستخدم مسؤوليته كاملة 
 بينما ينسحب فيسبوك من القضية كالشعرة من العجني .

اإلجراءات، أو احملتوى، أو املعلومات اخلاصة بك على فيسبوك، اذا أقام أي شخص دعوى ضدنا تتعلق ب - 02
 فسوف تعوضنا عن ذلك وتربئ ذمتنا من مجيع األضرار، واخلسائر، والنفقات من أي نوع )مبا يف ذلك الرسوم

جراءات والتكاليف القضائية املعقولة( املرتبطة مبثل هذه املطالبة. مع أننا نوفر قواعد لسلوك املستخدم، ال نراقب إ
املستخدمني على فيسبوك أو نوّجهها ولسنا مسؤولني عن احملتويات أو املعلومات اليت ينقلها املستخدمون أو 

يتشاركوهنا على فيسبوك. لسنا مسؤولني عن أي حمتوى أو معلومات عدوانية أو غري الئقة أو مهينة أو غري قانونية 
لسنا مسؤولني عن أي سلوك، سواء عرب االنرتنت أو أو خالف ذلك غري مقبولة قد تصادفها على فيسبوك. 

 .ألي مستخدم فيسبوك االنرتنتخارج شبكة 

وتؤكد مرة أخرى أن  األمريكيةالتعليمة الثانية من نفس الفقرة تظهر مدى توحش الرأس مالية يف الشركات التقنية 
فيسبوك ال يتحمل أي مسؤولية أمام مستخدميه فهو فقط يوفر خدمة جمانية بسقف حرية مفتوح ظاهريا ويستدرج 

 منهم . استفادةمستخدميه لتحقيق أكرب 

 الفقرة الرابعة عشر اإلهناء :
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تشري فيسبوك يف الفقرة الرابعة عشر إىل أنه يف حال مت االخالل ببيان احلقوق واملسؤوليات من طرف -

أي مستخدم أو تشكليه أي خطورة أو تعرّيض فيسبوك ملساءلة قضائية حمتملة بأي طريقة، حيق ل فيسبوك 
اجراء قانوين جاء للحفاظ على التوقف عن توفري مجيع خدماته للمستخدم، وهو ما قد يتضح للوهلة االوىل أنه 

تفرط يف بياناته  هنا الأ إالأمن ومسعة فيسبوك، لكن وبالرغم من ختلصها من املستخدم وحرمانه من خدماهتا 
 14حىت بعد حذف حسابه من على موقعها، وهو ما يوضحه نص الفقرة  استغالهلاومعلوماته القيمة اليت تواصل 

 5-3و 2.4و 2.2صة باالتفاقية بعد احلذف من بينها االحكام التالية: اليت أكدت سريان بعض االحكام اخلا
  .18-14و 9.3و

 وبالنظر يف حمتوى االحكام املذكورة جند أن : 

بنسخة من احملتوى احملمي  االحتفاظالتعليمة الثانية من الفقرة الثانية اليت تؤكد أنه حيق لفيسبوك 
 عليها ضمن النسخ االحتياطية لفرتة زمنية معقولة.  واإلبقاءللمستخدم 

كما تبقى الفقرة الثالثة اخلاصة باألمان سارية املفعول بتعليماهتا اخلاصة حبماية ال فيسبوك من التجاوزات، ويتم 
االبقاء أيضا على تعليمات الفقرة اخلامسة املخصصة حلماية حقوق االشخاص االخرين والفقرة التاسعة املخصصة 

لإلعالنات اليت يديرها فيسبوك واليت تشري يف حمتواها إىل امكانية وضع صورة املستخدم يف االعالنات مبوافقته 
اخلاصة 14وبقاء سريان هذه الفقرة يعين أن صورة الشخص سيستمر املوقع يف استغالهلا اضافة إىل الفقرة 

 ليمات اليت مل تذكر يف بقية الفقرات املعنونة بغري ذلك واليت حتتوي بعض التع18والفقرة باإلهناء، 

 

 

 

 :التحليل الكيفي لسياسة البيانات  

تؤكد فيسبوك يف متهيدها اخلاص بسياسة البيانات أن هذه السياسة تسري على مجيع العالمات التجارية 
واليت ل فيسبوك وكذلك املنتجات واخلدمات اليت ليس هلا سياسة خصوصية منفصلة أو املرتبطة هبذه السياسة 

 نطلق عليها مسمى "خدمات فيسبوك" أو "اخلدمات".
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 أي أهنا سياسة شاملة حيتكم إهلا املستخدم عندما يتعلق االمر خبصوصيته مبختلف خدمات فيسبوك 

الفقرة االوىل من سياسة البيانات معنونة باملعلومات اليت جنمعها وتوضح يف عناصرها املصادر اليت جتمع منها  
 وهذه أمهها : .مستخدميها  فيسبوك معلومات

  معلومات التسجيل واحلساب واحملادثات والرسائل املعلومات املوجودة يف احملتوى مثل موقع صورة
 .وتاريخ إنشاء امللف

  معلومات عن كيفية الستخدام ونوع احملتويات اليت تعرضها أو يتفاعل معها ومدى تكرار نشاطات
 .املستخدم ومدهتا

  حول مستخدم معني كمشاركة أخباره وصوره ونشاطاته  آخرونها مستخدمون املعلومات اليت يوفر 
  باألشخاص واجملموعات اليت يتواصل معهم وكيفية تفاعله معهم مثل األشخاص  اخلاصةاملعلومات

 الذين يتواصل معهم بشكل كبري.
  األجهزة  معلومات االتصال مثل عناوين االجهزة املستخدمة يف االتصال ونظام التشغيل وإصدار

وإعدادات اجلهاز وامللفات وأمساء الربامج وأنواعها وقوة اإلشارة والبطارية ومعرفات األجهزة، التعرف 
 .GPSعلى مكان األجهزة من خالل 

  اسم موفر خدمة اهلاتف احملمول أو موفر خدمة اإلنرتنت ونوع املتصفح واللغة واملنطقة الزمنية ورقم
 .IPاهلاتف احملمول وعنوان 

 . التعرف على رقم بطاقة االئتمان ومعلومات البطاقة األخرى ومعلومات احلساب 

ال ميكن احلديث عن اخلصوصية يف ال فيسبوك خاصة أو اخلصوصية الرقمية بصفة عامة مادام أن موقع إلكرتونيا 
ا أكرب وكاالت واحد عجمع هذا الكم اهلائل من املعلومات والبيانات حول مستخدميه وبطريقة دقيقة ال تنتهجه

االستخبارات العاملية وأكثر من هذا أن فيسبوك ال تكتفي جبمع معلومات عن مستخدميها من نشاطاهتم عرب 
 خارجني.خدماهتا بل تلجأ إىل توفري بيانات عن مستخدميها من خارج فيسبوك من شركاء 

 ت املعتمدة من أجل مجعها هذه القدرة الرهيبة واإلصرار على جتميع البيانات تفسره الوسائل والتقنيا

اذ تستطيع فيسبوك مجع كل تلك الكميات الكبرية من البيانات الضخمة باعتمادها على أحدث اخلوارزميات 
مر الذي يطرح الريبة والشك حول الدافع من مجع بيانات قرابة لة األآلاوأدوات التنقيب عن البيانات وتعليم 

  واستخدامها؟ استثمارهاا الكم اهلائل من البيانات وفيما يتم بكل هذ االحتفاظامللياري شخص وأين يتم 

سرعان ما أتى اجلواب من فيسبوك يف نص الفقرة املعنونة بكيف نستخدم البيانات، إذ توضح فيسبوك أهنا 
تستخدم بيانات زبائنها يف تطوير وحتسني خدماهتا وهو األمر الذي مير عرب مجع بيانات معينة عن مستخدميها  
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األشياء اليت يتفاعلون معها، وكل هذا من أجل  وتفاعلهم مع خدماهتا واألشخاص أو استخدامهمفة كيفية كمعر 
 إضفاء طابع شخصي إىل احملتوى، أي بتوفري خدمات تتوافق مع ميوالت املستخدم. 

توافق مع وعن طريق مجع بيانات مستخدميها املتعلقة برغباهتم ومفضالهتم تقوم فيسبوك بتحسني اإلعالنات لت
له  الرغبات، فرمبا يالحظ مستخدم أنه بعد حبثه عن مثن تذكرة السفر إىل تركيا مثال يف حمرك البحث ستظهر

بعدها بلحظات إعالنات لعروض وكاالت أسفار للذهاب إىل تركيا، قد يفرح البعض بالصدفة وقد يندهش 
بياناتك للتعرف على مفضالتك ونتائج  إال أن األمر ببساطة يرجع إىل فيسبوك اليت تستخدم اآلخرالبعض 

أحباثك لتوفر لك إعالنات حسب الرغبة، لكنها ال تكشف السبب الرئيس من ذلك فهي فقط ختاطب 
املستخدم على أنه الرابح االكرب وأنه هو من سيستفيد من حتسني االعالنات إال أن احلقيقة غري ذلك فتقدمي كل 

ية كان اهلدف األول منه هو األموال ف فيسبوك ببساطة تتجر يف تلك البيانات الضخمة للشركات اإلعالن
بيانات مستخدميها اخلصوصية لتحقيق أكرب قدر من العائدات فكلما كانت املعلومات دقيقة أكرب كانت النتائج 

راإلحصائيات الرمسية ل فيسبوك إىل  أحسن مبا يعود على فيسبوك بأرباح أضخم، وكتأكيد هلذه التحليالت تشي
، وبلغ 2014إىل الربع األول من عام  2013يف املائة من عام  82رتفاع عائدات إعالنات فيسبوك بنسبة إ

مليار دوالر ناهيك عما هي عليه اليوم .لذا فيجب اإلنتباه ف فيسبوك تنشئ إعالنات سعرها  2.27جمموعها 
 .خصوصية املستخدم 

  :تتم مشاركة هذه املعلومات يف الفقرة الثالثة من سياسة البيانات املعنونة بكيف

توضح فيسبوك أن املستخدم يتحكم باجلهات واألشخاص الذين بإمكاهنم مشاركته معلوماته واحملتويات 
اليت يقوم بنشرها وتؤكد على أنه يتمتع بالسيادة الكاملة يف هذه العملية من خالل إعدادات اخلصوصية إال أن 

ف فيسبوك تعلن صراحة أهنا تقوم مبشاركة كل بيانات الزبون مع  إالحتكم املستخدم يكاد يكون شكليا ليس 
 : املشاركة مع عمالء وشركاء خارجينيطرف ثالث حددته يف عنصر 

ومن بني الشركاء الذين ميثلون الطرف الثالث، شركات اإلعالنات اليت تربط هبا فيسبوك معلومات 
املستخدم، ويتم تصميم هذه اإلعالنات على املقاس  اهتماممستخدميها بغرض توفري إعالنات جتارية حتوز على 

أي أهنا تقوم بتحليل مجيع مفضالت املستخدم وأحباثه واملنتجات اليت أبدى إعجابه هبا أو بصورها واملناشري 
على أدوات التحليل التنبؤي واليت تقوم يف  باالعتماداملتعلقة هبا عرب فيسبوك وتتم عملية تصميم هذه االعالنات 

ا بتحليل رغبات ومفضالت الشخص بناء على املعلومات املتوفرة حوله ومن مث تقوم بتوقع فعله مستقبال أو عمله
 تتوقع ماهي املنتجات اليت سيقتنيها .

إال أن فيسبوك ال تقوم باإلفصاح عن هوية مجيع شركائها على خالف الشركات اإلعالنية اليت أفردت هلا حيزا  
ات املستخدمني إليها وطبيعة البيانات اليت تفصح عنها بينما يف سياق حديثها عن كبريا بشرح كيفية نقل بيان
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 واإلشارةخرين إكتفت بوصفهم بعبارة الشركاء اآلخرين الذين يدعمون شركتنا على الصعيد العاملي، شركائها اآل
 :للبعض منهم فقط كما هو موضح يف العنصر االخري من فقرة كيف تتم مشاركة هذه املعلومات

 
وبناء على نصوص التعليمات السالفة الذكر ف فيسبوك تعتمد سياسة ضبابية يف تعاملها مع خصوصية 

املستخدمني ومصري بياناهتم بتعمدها عدم احلديث عن مصري بيانات مستخدميها باستثناء احلديث عن توظيفها 
 بيانات عمالئها وطبيعة نشاطه.يف اإلعالنات، إضافة لعدم كشفها عن هوية الطرف الثالث الذي تشارك معه 

يف الفقرة اخلامسة من سياسات البيانات حتت عنوان "كيف نرد على الطلبات القانونية أو مننع الضرر" 
توضح فيسبوك أنه عجوز هلا الوصول إىل معلومات املستخدم وحفظها ومشاركتها استجابًة لطلب قضائي مثل أمر 

 .شريطة أن يتوفر لديها اعتقاد حبسن نية تفتيش، أو طلب حمكمة أو مذكرة إحضار، 

أن القانون حيتم عليها ذلك، وهو االعتقاد الذي مل توضحه أو تذكر شروطه، بل مت اثبات أن فيسبوك توفر 
البيانات عن املستخدم دون استشارته حبجة أهنا تستجيب ألوامر فوقية من جهات قضائية لكن دون التأكد من 

من الطلبات األمريكية  % 80ية، إذ تشري بعض التقارير إىل أن فيسبوك تستجيب لـنوايا هذه الدعوات القضائ
 .عن سبب الطلبات االستفسار ويف أغلب األحيان دون التأكد أو

يف إشارة إىل أن بعض الطلبات ال تكون قانونية وهو ما أكده كريس سونديريب نائب املستشار العام للفيسبوك 
التفتيش، حتدث فيه عن طلبات معلومات غري دستورية  القانونية للموقع بشأن أوامر الذي نشر بيانا حول املعركة

من مستخدمي فيسبوك، ومل  381من طرف احلكومة األمريكية إذ طلبت فيه احلكومة مجيع البيانات احلساسة لـ
خص لمن مت ش 319من الذين مت تفتيشهم، يف قضية تزوير، أي أن أزيد من  62يتم توجيه اإلهتام إال إىل 

اإلطالع على خصوصيتهم من دون إذن أو إستشارهتم هم يف الواقع أبرياء ومت انتهاك خصوصيتهم من دون إذهنم 
 أو علمهم .
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من فيسبوك يضرب بتعليماهتا اخلاصة بسياسة البيانات عرض احلائط واليت تؤكد فيها على حتري  االعرتافهذا 
رة على أهنا تستشري مستخدميها قبل تقدمي معلوماهتم أو بياناهتم إستوفاء الطلبات كل الشروط وتؤكد يف كل م

 ألي جهة .

ويف اجلزء الثاين من نفس الففرة ترخص فيسبوك لنفسها مجع معلومات مستخدميها اخلاصة باملعامالت 
ت خارج موقعها أي أهنا تتجسس على خمتلف نشاطات مستخدميها عرب االنرتنت وجتمع البيانا واملالية داخل أ

املرتتبة عن أثارهم بالشبكة، األمر ال يتوقف عند التجسس بل أهنا حتتفظ بالبيانات اخلاصة باملعامالت املالية 
 ملستخدميها من أجل تقدميها للجهات القانونية 

لى وعجوز الوصول إىل املعلومات اليت نتلقاها عنك، مبا يف ذلك بيانات املعامالت املالية املتعلقة بعمليات الشراء ع
فيسبوك، ومعاجلتها واالحتفاظ هبا لفرتة لمتدة من الوقت عندما تكون تلك املعلومات موضوع طلب قانوين أو 

حتقيق حكومي أو حتقيقات بشأن االنتهاكات احملتملة للشروط والسياسات اخلاصة بنا أو ملنع الضرر بأي شكل 
 آخر

ملستخدمني املخدوعني بوهم إمسه اخلصوصية يف ال فاصيل تأيت مبثابة تأكيد يوضع بني يدي اتهذه البنود وال
 املتاجرة يف بيانات زبائنفيسبوك، فهذا االخري يعد أكرب وقع ليس للتواصل فحسب بل النتهاك اخلصوصية و 

 نتائج التحليل املتوصل إليها بعد حتليل بيان احلقوق واملسؤوليات وسياسة البيانات : 

اخلاصة بفيسبوك املعنونة ببيان احلقوق واملسؤوليات، وحتليل نص سياسة عد حتليل نص اتفاقية االستخدام ب
 البيانات حتليال كيفياً توصلنا إىل جمموعة من النتائج

توصلنا إىل ان فيسبوك تعمدت تفتيت نص سياسة البيانات يف شكل أقسام عديدة كي تصعب مهمة 
  تهاملستخدم يف العثور على التفاصيل الدقيقة املتعلقة خبصوصي

توصلنا إىل أن شركة فيسبوك مثلها مثل شركة غوغل تقوم جبمع خمتلف أنواع بيانات مستخدميها  •
الستغالهلا ألغراض غري معلنة بل أن فيسبوك تقوم جبمع بيانات حول مستخدميها من اخلدمات التابعة لشركتها 

 . ومن خارج شركتها عن طريق مجعها من شركائها الذين تتعاون معهم

بني أهم النتائج اليت مت التوصل إليها أن فيسبوك ال تقوم جبمع بيانات عن مستخدميها فقط بل  ومن •
يتعتدى االمر إىل مجع نشاطات التصفح اخلاصة باملستخدمني على مواقع االنرتنت االخرى حىت وأن مل يكن 

يء داخل تلك املستخدم ميلك حساب بفسبوك، يكفي فقط أن يضغط املستخدم على زر االعجاب بأي ش
  املواقع
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تقوم فيسبوك باستغالل ملفات تعريف االرتباط اخلاصة مبتصفحات املستخدمني والتجسس على مجيع  •
 . نشاطاهتم على االنرتنت وذلك حبجة استغالل تلك البيانات يف حتسني خدمات االعالن

إعطاء تفاصيل عن هوية تلك كما تعرتف فيسبوك مبشاركتها بيانات املستخدمني مع أطراف ثالثة دون  •
 .اجلهات وطبيعة نشاطها والغرض الذي تستخدم فيه بيانات املستخدمني

متنح فيسبوك نفسها احلق يف الوصول إىل حمتوى املستخدم املوسوم بامللكية الفكرية، بل وتعطي لنفسها  •
وتعديله وتبادله مع شراكائها وذلك  احلرية الكاملة يف التصرف فيه من خالل إفتكاكها لتصريح بطريقة ملتوية لنقله

 . مبجرد ضغط املستخدم على زر املوافقة الستخدام موقع التواصل االجتماعي

تتملص أكرب شركة يف جمال التواصل االجتماعي من محاية مستخدميها وبياناهتم وتلقي  مبسؤولية محاية  •
من االوامر والشروط،لكن من دون حتمل أي  البيانات على عاتق املستخدمني أنفسهم مبأل قائمة طويلة عريضة

 . مسؤولية يف حال تعرض مستخدموها ألي انتهاك خلصوصيتهم

ومن األوامر اليت متليها فيسبوك على مستخدميها أهنا تلزمهم بالوقوف وجوبا أمام حمكمة كاليفورنيا يف  •
يكون املستخدم ملزما بتربئة فيسبوك، حال مت اإلساءة للشركة من طرفهم أو تلقوا دعوة قضائية من جهة ثالثة و 

 .وتعويضها عن كافة املصاريف املتعلقة بالدعوة القضائية

أظهرت نتائج التحليل أيضا أن فيسبوك متنح بيانات املستخدمني إىل اجلهات احلكومية والقضائية دون  •
أهنا تواجه مشاكل مع استوفاء استشارهتم أو إخطارهم حبجة إلزامات قضائية، قبل أن تعرتف الشركة يف بيان هلا 

الشروط القانونية يف طلبات اجلهات احلكومية، لتثبت بطريقة غري مباشرة أهنا توفر بيانات مستخدميها من دون 
 التأكد من تورطهم يف مشاكل قانونية

 

 

 

 

 استنتاجات الدراسة:
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وبعد االنتهاء من عملية حتليل حمتوى إتفاقيات االستخدام وعرض نتائج كال الشركتني توصلت جمموعة 
حيث متحور السؤال الرئيسي للدراسة حول كيف توظف الشركات : اإلجابة على تساؤوالت البحثالبحث اىل 

 التقنية بيانات املستخدمني وعليه: 

  أن الشركات التقنية تستغل بيانات املستخدمني يف عمليات التسويق لقد تبني لنا بعد الدراسة التحليلية
اخلاصة هبا وذلك عن طريق مجع تلك  البيانات وحتليلها  واستخدام النتائج الغراض جتارية من بينها 

 توظيفها يف تصميم االعالنات وحتسني مضموهنا 
 ت حتليالت البيانات مقابل أرباح كما تقوم الشركات التقنية جبمع بيانات املستخدمني وبيعها لشركا

 طائلة دون إذن املستخدم.

وكأجابة عن السؤال املتعلق باملخاطر اليت تواجه املستخدمني يف البيئة الرقمية فقد توصلنا من خالل التحليل 
   اىل أن:

  خصوصية خماطركبرية يف البيئة الرقمية تشكلها الشركات التقنية اليت تعتدي على تواجه بيانات املستخدم
مستخدميها من دون علمهم وتتصرف يف بيانتاهم من دون استشارهتم وتشاركها مع أطراف ثالثة ال 
يعرف املستخدمون هويتها  لما قد يشكل خطرا على سالمته واألخطر من ذلك  أن الشركات توفر 

قد يقحمه يف  بيانات عن  املستخدم جلهات حكومية  متذرعة حبجة االستجابة للتعليمات القانونية لما
 مسائالت قضائية.

  
  من توفري خدمات جمانية متاحة للجميع من قبل  ياهلدف الرئيسكما تبني من خالل الدراسة ان

معلوماهتم  اليت تعتربعن ماليري املستخدمني  هو حتصيل أكرب قدر من البيانات الشركات التقنية 
 رأس مال هذه الشركات، اليت تتنافس لكسب أكرب عدد لمكن من املستخدمني الشخصية واحلساسة 

 . بالتسابق يف توفري خدمات جمانية جبودة عالية اليستطيع املستخدم البقاء بعيدا عنها
  ومن أجل أن حتقق هذه الشركات كل تلك االهداف اخلفية من جتسس ومراقبة وسرقة لبيانات

اعجاد غطاء قانوين حتمي به نفسها وحتاجج به املستخدم  يف حالة املستخدمني  كان البد هلا من 
إعرتاضه على إنتهاك بياناته اخلاصة وهو الدور الذي تؤديه وبإمتياز اتفاقيات االستخدام واخلصوصية اليت 

وضعت أساسا النتهاك اخلصوصية بطرق قانونية واحلجة الوحيدة فيها هي موافقة املستخدم على كل 
 احلصول على اخلدمة . الشروط لقاء
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يدعو إىل دق ناقوس اخلطر  فاألمروعندما تفشل أكرب شركتني على االنرتنت يف تأمني بيانات مستخدميهما 
النظر يف مفهوم اخلصوصية يف البيئة الرقمية أو تغيري املستخدم لذهنية التعامل مع تلك الشركات وذلك  وإعادة

 صوصية يف االنرتنت مسؤولية املستخدم لوحدهبصياغة مفهوم جديد للخصوصية إذ ستصبح اخل
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 خامتة :

أن البيانات املتعلقة باألشخاص مل تعد تكمن أساسا يف العالقة بني اخلصوصية والبيانات الضخمة، 
صحيح أن تقنيات البيانات الضخمة ال تتعامل مع البيانات التفصيلية لكل شخص على حدا،  بعد اليوم، خاصة

على أهنا ُكل، فهي بيانات جممعة عن نشاطات الفرد على االنرتنت، واآلثار اليت يرتكها نتيجة وتتعامل معها 
تصفحه للعديد من املواقع، لكن هذا ال ينفي أن تلك البيانات التفصيلية موجودة وباإلمكان االطالع عليها، 

النرتنت، منها اليت يتشارك من خالهلا أخباره لعديد من التطبيقات واخلدمات املتصلة بااوذلك بفضل استخدام 
 .ومنها اليت حتدد مكانه بدقة وغريها

حتليل بياناته على إعالنات وخدمات  ظريناجلانب املشرق من مجع املعلومات أن املستخدم حيصل 
أصبحت ، فقد ومنتجات تناسبه وتالئم احتياجاته بشكل أدق بعيدا عن العشوائية اليت كان عليها األمر سابقا
بفضل وكل هذا الشركات قادرة على توفري منتجات مالئمة وحتل املشاكل اليت يعاين منها املستخدمني كل يوم، 

إيصال إعالنات و  املستخدم أكثر ون قادرون على فهماملسوقأصبح عمالئها املختلفة وحتليلها و  مجع بيانات
 .مالئمة له

لكن تسابق الشركات مبختلف أنواعها وأحجامها على اخلوض يف عامل حتليل البيانات الضخمة اخلاصة 
بعمالئها وضع الكثري من التساؤوالت حول اهلدف الرئيس من هذه الثورة هل هي حقا من أجل حتسني اخلدمات 

ولنا فيها بالتحليل والتمحيص  أم أن هذا هو ظاهر االمر فحسب ومن أجل هذا جائت دراستنا التحليلة اليت تنا
كيفية احلصول على البيانات وإستخداماهتا وحتليلها والوسائل املستخدمة يف ذلك وصوال اىل اهلدف احلقيقي من 

 مجع كل ذلك الكم اهلائل من البيانات 

ليتبني يف االخري أن اهلدف االساسي من دخول جمال حتليل البيانات وما يصاحبه من انتهاك صريح 
وصية املستخدم الرقمية هو ضخ املزيد من االرباح يف حسابات الشركات اليت أصبحت ترى خصوصية زبائنها خلص

منجما ال تتوان حلظة يف دخوله والتنقيب عن أرباح صافية دون عناء، فأرباح الشركات التقنية اليوم ال تتحكم فيها 
ت اليت حتصلها عن مستخدميها دون أن تأبه مبا بورصة االسعار أو السوق بل أصبح احلكم الوحيد كمية البيانا

هو شخصي أو متاح،وهي البيانات اليت اليرتدد املستخدم يف توفريها بل عجتهد يف ذلك عن جهل مبصريها ظننا 
منه أهنا يف أيد أمنة مثلما تؤكد عليه الشركات التقنية يف إتفاقيتها اليت تربطها به، وإن كانت مسؤولية إنتهاك 
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ملقاة بالدرجة األوىل على عاتق املؤسسات التقنية إال أن زبائنها ومستخدميها يتحملون جانبا كبريا من اخلصوصية 
ااملسؤولية جتاه أنفسهم بعدم القلق على خصوصيتهم وعدم العمل على محايتها ولو بقرائة نصوص إتفاقية 

لى الشروط ألخذ احليطة واحلذر التفكري اإلستخدام كأضعف اإلميان ملعرفة األخطار اليت قد ترتتب عن املوافقة ع
 جيدا مستقبال قبل القيام بأي خطوة . 

من حق املستخدم أن يعرف نوعية املعلومات اليت جتمعها خمتلف الشركات هو املقلق يف االمر لكن 
 .فهذا النوع من املعلومات مهم الختاذ القرارات التقنية عنه، وإىل أي جهة ترسل، وكيف يتم استخدامها، 

عديد من الشركات واملنظمات تفهم هذه العالقة اهلامة بني الشفافية واخلصوصية والثقة. غري أن الشفافية يف هذا 
ليس لديها واجهة اليت فمع إنرتنت األشياء والعديد من األجهزة املتصلة  ،العصر املكثف بالبيانات تشكل حتديا

يانات، إضافة إىل عدم توضيح خمتلف الشركات املستخدم لتقدمي املعلومات للمستهلكني حول مجع الب
ية التعامل بالبيانات اليت يتم مجعها من قبلهم، كما أهنا ال للمستخدمني يف سياسات اخلصوصية. اخلاصة هبم كيف

بالبيانات  إىل مىت ستحتفظ الشركات ، ومعرفةلتجنب مجع البيانات اخلاصة هبم تعطي املستخدم فرصة واضحة
 .ستحافظ هذه الشركات على أمن البيانات؟ اليت جتمعها وكيف
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5.  

   رقام  ومصطلحات الدراسةأأشكال توضيحية ملختف .3

 

 ماذا تعني الحجم الوحدة

0أو  1 (b) بت  

 1ئية )، على غرار الشفرة الثنا‘رقم ثنائي’ اختصار

بيانات  ( التي تستخدمها أجهزة الكمبيوتر لتخزين0أو 

خ، تشمل النصوص واألرقام والصور والفيديو، إل

 ومعالجتها.
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بت 8 (B) بايت  
ي لغة أو حرف إنجليزي ف معلومات كافية إلنشاء رقم 

 الكمبيوتر. وهي الوحدة األساسية للحوسبة.

تكيلو باي  

(KB) 

1000 بايت، 

 أو102 

وحجم   في اليونانية. ‘ألف’ يأتي اسمها من كلمة

كيلوبايت. 2صفحة واحدة من النص المكتوب هو   

 ميجابايت

(MB) 

1000 كيلوبايت، 

 أو 202 بايت

م ملف في اليونانية. وحج ‘كبير’ يأتي اسمها من كلمة

MP3 3بصيغة  ميجابايت  4ألغنية عادية هو  

  تقريبًا.

جيجا 

 بايت

(GB) 

1000 ميجابايت، 

 أو 302 بايت

اليونانية.   في ‘عمالق’ يأتي اسمها من كلمة

 2-1ضغط فيلم مدته ساعتين في مساحة  ويمكن

جيجابايت  1جيجابايت. ويحتوي ملف نصي حجمه 

 290مليار حرف، أو ما يقرب من على أكثر من 

 نسخة من األعمال الكاملة لشكسبير.

ت تيراباي

(TB) 

جيجا  1000

 بايت، أو 402 بايت

غ حجم ويبل  في اليونانية. ‘هولة’ يأتي اسمها من كلمة

جميع الكتب المفهرسة في مكتبة الكونجرس 

ي تيرابايت. ويبلغ حجم ملف نص 15األمريكية نحو 

م التغريدات المرسلة قبل نهاية عايحتوي جميع 

  تيرابايت. 18.5نحو  2013

ت بيتاباي

(PB) 

1000 تيرابايت، 

 أو 502 بايت

 ٪1.6 -يقال كما- تحلل وكالة األمن القومي األمريكية

 بيتابايت، في 30من حركة اإلنترنت العالمية، أو نحو 

سيقى اليوم الواحد. ويستغرق التشغيل المستمر لمو

ألف سنة، أي ما  60بيتابايت أكثر من  30حجمها 

يوازي الوقت الذي انقضى منذ أن غادر أول إنسان 

 عاقل أفريقيا.

 إكسابايت

(EB) 

1000 بيتابايت، 

 أو602 بايت

إكسابايت من البيانات سعة تخزين  1يوازي 

 32، سعة ‘5آي فون ’ جهاز 33554432

، من المتوقع أن يبلغ 2018جيجابايت. وبحلول عام 

حو الحجم اإلجمالي لحركة بيانات المحمول الشهرية ن

نصف إكسابايت. وإذا تم تخزين هذا الحجم من 

 322سعة  ‘5آي فون ’ البيانات على أجهزة

تفاع مكدسة واحد فوق اآلخر، فسيفوق ار  جيجابايت

ضعف ارتفاع مبنى إمبايرستيت. 283الكومة   
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ت زيتاباي

(ZB) 

1000 إكسابايت، 

 أو 702 بايت

-4، وفق تقديرات، من 2013أنتجت البشرية في عام 

زيتابايت من البيانات، وهو ما يتجاوز كمية  5

تريليون عدد مطبوع من مجلة  46البيانات في 

 اإليكونوميست. وإذا ُوضعت صفحات هذه المجالت

امل.على األرض، فسوف تغطي سطح اليابسة بالك  

ت يوتاباي

 (YB )  

1000 زيتابايت ، 

 أو 802 بايت

واحد  يمكن تخزين محتويات الشفرة الجينية لشخص

جيجابايت، وهذا يعني أن مساحة  1.5في أقل من 

كثر من تخزين قدرها يوتابايت يمكن أن تحتوي على أ

 100تريليون جينوم بشري، أو ما يقرب من  800

 ألف ضعف سكان العالم بأسره.
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