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انكشاف البيانات:
هل يمثل تطبيق “تيك توك” تهديدًا أمنيًا للواليات المتحدة؟ 

اإلدارة  علــى  تــوك”  “تيــك  تطبيــق  يفــرض 
األمريكيــة جملــة مــن التحديــات نتيجــة تغولــه 
مــن  والتخــوف  المســتخدمين،  بيانــات  علــى 
أمــام  األمريكــي  القومــي  األمــن  انكشــاف 
الصيــن. ومــع ذلــك، مــن غيــر المرجــح أن تتجــه 
إدارة الرئيــس “بايــدن” إلــى سياســات صداميــة 
مــع التطبيــق، بالنظــر إلــى جهــود الشــركة األم 
وميــل  األمريكيــة،  اإلدارة  مخــاوف  الحتــواء 
“بايــدن” إلــى تخفيــف الرســوم الجمركيــة علــى 
التطبيــق  اإلدارة  اســتخدام  بجانــب  الصيــن، 
لجــذب الشــباب األمريكييــن بثقلهــم التصويتــي. 

مــن  بيــن اآلن واآلخــر، جملــة  تــوك”  “تيــك  تطبيــق  يواجــه 
والنتهاكــه  صينيــة،  لشــركة  تبعيتــه  جــراء  مــن  االنتقــادات 
ــدد مخاطــره  ــم، فضــاً عــن تع ــة المســتخدمين وبياناته خصوصي
ــي  ــس األمريك ــبق أن شــن الرئي ــك س ــة. ولذل ــة واألمني االجتماعي
الســابق “دونالــد ترامــب” حربــاً علــى التطبيــق، داعيــاً إلــى حظره. 
ومــع تــردد مزاعــم تفيــد بانتهــاك التطبيــق خصوصية المســتخدمين 
ــو  ــس “ج ــف إدارة الرئي ــن موق ــاؤالت ع ــار التس ــن، ُتث األمريكيي
بايــدن” المحتمــل منــه، وهــل يمثــل خطــورة علــى األمــن القومــي 

ــه. ــن عدم ــي م األمريك

مظاهر التهديد

اســتدعى تطبيــق “تيــك تــوك” حالــة مــن الجــدل داخــل الواليــات 
إلــى  ُينظــر  بــات  الماضيــة؛ حيــث  الســنوات  المتحــدة خــال 
التطبيــق باعتبــاره تهديــداً أمنيــاً ومجتمعيــاً، وهكــذا، أصبــح “تيك 
تــوك” يفــرض مجموعــة مــن التحديــات علــى الواليــات المتحــدة 

األمريكيــة يمكــن اإلشــارة إلــى أبرزهــا علــى النحــو اآلتــي:

1- انتهــاك خصوصيــة المســتخدمين: تــرددت مزاعــم حــول قــدرة 
ــرر  ــى نحــو متك ــن عل ــي الصي ــن ف ــوك” المقيمي ــك ت ــي “تي موظف
علــى الوصــول إلــى بيانــات المســتخدمين األمريكييــن بيــن ســبتمبر 
2021 وينايــر 2022، وهــو مــا أمكــن االســتدالل عليــه مــن 
خــال تســجيات اجتماعــات الموظفيــن الداخليــة، والعــروض 
التقديميــة التــي ذكــر فيهــا موظفــو “تيــك تــوك” أنــه يتعيــن عليهــم 
مطالبــة زمائهــم فــي الصيــن بالوصــول إلــى بيانــات المســتخدمين 
األمريكييــن؛ ألنهــم لــم يكونــوا قادريــن علــى الوصــول إلــى هــذه 

البيانــات بأنفســهم. 

Interregional تقديرات

العدد 27، 27 يونيـــــو 2022

ملخص



2

هل يمثل تطبيق “تيك توك” تهديدًا أمنيًا للواليات المتحدة؟

كمــا أكــد أحــد أعضــاء فريــق إدارة الثقة والســامة فــي التطبيق 
ــرى فــي الصيــن”، بينمــا قــال موظــف آخــر:  أن “كل شــيء ُي
“إن مهندســاً مقيمــاً فــي الصيــن لديــه إمكانيــة الوصــول إلــى كل 
شــيء”. وعليــه، أعلــن التطبيق عــن توجيه بيانات المســتخدمين 
األمريكييــن إلــى خــوادم مملوكــة لشــركة “أوراكل” فــي الداخــل 

األمريكــي، فــي محاولــة لتهدئــة المخــاوف األمريكية.

2- انكشــاف األمــن القومــي األمريكــي أمــام الصيــن: تعالــت 
ــات  ــزن البيان ــع ويخ ــق يجم ــد أن التطبي ــي تؤك األصــوات الت
ــى خــوادم فــي  ــن ويرســلها إل ــن األمريكيي الشــخصية للمواطني
الصيــن، وتحديــداً خــوادم الجيــش الصينــي والحــزب الشــيوعي 
الصينــي والــوكاالت الرســمية التــي ترغــب فــي ســرقة حقــوق 

الملكيــة الفكريــة األمريكيــة.

ــن  ــن القواني ــاوف م ــارت المخ ــي أث ــات الت ــي التحلي  وه
للحــزب  المحليــة  الشــركات  دعــم  تتطلــب  التــي  الصينيــة 
الشــيوعي الصينــي والتعــاون معــه. وفــي هــذا اإلطــار، تعــددت 
المزاعــم التــي تؤكــد اســتخدام التطبيــق ألغــراض الرقابــة 
ــات المتحــدة. ــى الوالي ــاً عل ــل خطــراً أمني ــا يمث والتجســس؛ م

ــات  ــيا: ب ــادة لروس ــة المض ــركات األمريكي ــاف التح 3- إضع
تطبيــق “تيــك تــوك”، وغيــره من وســائل التواصــل االجتماعي، 
أداة يتــم توظيفهــا فــي حرب المعلومات بين واشــنطن وروســيا. 

ــاره  ــق باعتب ــى التطبي ــنطن إل ــر واش ــار، تنظ ــذا اإلط ــي ه وف
أداة تســتخدمها للترويــج لســرديتها بخصــوص الحــرب فــي 
أوكرانيــا، وبالتبعيــة إضعــاف التحــركات األمريكيــة المضــادة 

ــكو. لموس

وقــد تجلــى هــذا التهديــد فــي الرســالة التــي بعــث بهــا 
ــوم 17  ــي، ي ــيوخ األمريك ــس الش ــون بمجل ــاء جمهوري أعض
يونيــو الجــاري، إلــى “شــو زي تشــو” الرئيــس التنفيذي لشــركة 
تيــك تــوك، لاستفســار عــن الدعايــة الروســية المنشــورة علــى 

منصــة “تيــك تــوك”.

وورد فــي الرســالة: “تشــير التقاريــر األخيــرة إلــى أن تيــك 
ــة الروســية بإغــراق  ــوك ســمحت لوســائل اإلعــام الحكومي ت
ــي ألي  ــرب. ال ينبغ ــدة للح ــرة المؤي ــة الخطي المنصــة بالدعاي
شــركة أن تجــد نفســها فــي موقــف تضخيــم أكاذيــب الكرمليــن، 
التــي تغــذي الدعــم الشــعبي للحــرب التــي اختارتهــا روســيا فــي 

أوكرانيــا”.

وأضــاف األعضــاء الجمهوريــون أنهــم “قلقــون للغايــة 
مــن أن تيــك تــوك تمكنــت مــن نشــر الدعايــة المؤيــدة للحــرب 
الخســائر  بزيــادة  يهــدد  الــذي  األمــر  الروســي؛  للجمهــور 
ــروس”. ــن وال ــن األوكرانيي ــكل م ــل ل ــرة بالفع ــرية المدم البش
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4- خــرق قوانيــن خصوصيــة األطفــال علــى اإلنترنــت: ســبق 
أن بحثــت لجنــة التجــارة الفيدراليــة ووزارة العــدل األمريكيــة 
فــي ادعــاءات فشــل التطبيــق فــي االلتــزام بقوانيــن خصوصيــة 
األطفــال؛ مــا يســتوجب حظــره فــي الداخــل األمريكــي. وفــي 
هــذا اإلطــار، طالــب مركــز الديمقراطيــة الرقميــة، خــال 
الشــهور الماضيــة، بجانــب “حملــة مــن أجــل طفولــة خاليــة مــن 
التجــارة”، لجنــة التجــارة الفيدراليــة بالنظــر فــي فشــل التطبيــق 
فــي حــذف مقاطــع الفيديــو ومعلومــات المســتخدمين الشــخصية 

ممــن يبلغــون مــن العمــر 13 عامــاً أو أقــل.

5- تحديــات صحيــة وجســمانية للشــباب والمراهقيــن: تتســبب 
فــي  الشــباب والمراهقيــن  التــي تجــذب  التطبيــق  تحديــات 
ــل  ــاة، مث ــى حــد الوف ــد تصــل إل ــة وجســمانية ق أضــرار صحي
تحــدى “البروتيــن الجــاف” الــذي يقضــي بتنــاول ملعقــة جافــة 
مــن البروتيــن الــذي يتناولــه الرياضيــون عــادًة قبــل تمارينهــم 
الرياضيــة، وهــو مــا قــد يتســبب فــي حــدوث اختنــاق والتهــاب 
رئــوي واضطرابــات فــي القلــب وغيــر ذلــك. وفــي هــذا 
الســياق، قــال باحثــون مــن “مركــز كوهيــن الطبــي لألطفــال” 
فــي نيويــورك إن ملعقــة مــن البروتيــن قــد تحتــوي علــى كميــة 
مــن الكافييــن تعــادل خمســة أكــواب مــن القهــوة بخــاف المــواد 
ــن.  ــة للمراهقي ــاكل صحي ــي مش ــبب ف ــد تتس ــي ق ــرى الت األخ
األمريكييــن  المراهقيــن  بيــن  ذاع  التحــدي،  هــذا  وبجانــب 

ــة بيــن شــاحن الهاتــف وقابــس  تحــدٍّ آخــر لكســر قطعــة معدني
الكهربــاء؛ مــا تســبب فــي صعــق أحــد المراهقيــن األمريكييــن.

تجنب السياسات الصدامية

فــي اتجــاه مضــاد لمخاطــر تطبيــق “تيــك تــوك” األمنيــة 
واالجتماعيــة، مــن غيــر المرجــح أن تلجــأ إدارة الرئيــس 
ــي  ــة ف ــة تصادمي ــول جذري ــى حل ــدن” إل ــو باي ــي “ج األمريك

مواجهــة التطبيــق؛ وذلــك بالنظــر إلــى النقــاط اآلتيــة: 

ــر  ــل مخاط ــى تحلي ــي إل ــدن” الداع ــس “باي ــف الرئي 1- موق
التطبيــق: فــي عــام 2020، هــدد “دونالــد ترامــب” )الرئيــس 
األمريكــي آنــذاك( بفــرض حظــر علــى التطبيــق علــى مســتوى 
البــاد، واصفــاً إيــاه بتهديــد لألمــن القومــي األمريكــي، ثــم ألغى 
“بايــدن” فــي العــام الماضــي كل األوامــر التنفيذيــة التــي أقرهــا 
“ترامــب” التــي ســعت إلــى حظــر تطبيــق “تيــك تــوك” بجانــب 
تطبيــق “وي تشــات” مــن األســواق األمريكيــة، ودعــا إلــى 
ــات  ــة لمعالجــة المخاطــر” مــن تطبيق ــى األدل ــم عل ــل قائ “تحلي
اإلنترنــت التــي تســيطر عليهــا كيانــات أجنبيــة، وهــو مــا 
يعنــي أن “بايــدن” علــى الرغــم مــن إدراكــه مخاطــر التطبيــق 
ــة  ــل المهادن ــه، وفضَّ ــود المفروضــة علي ــع القي ــة، رف المحتمل

علــى الصــدام.
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المخــاوف  لتقليــل  دانــس”  “بايــت  شــركة  جهــود   -2
األمريكيــة: تتعــدد جهــود الشــركة األم للقضــاء علــى مخــاوف 
اإلدارة األمريكيــة ذات الصلــة بإمكانيــة وصــول التطبيــق إلــى 
ــد  ــدة؛ فق ــات المتح ــي الوالي ــتخدميه ف ــة بمس ــات خاص معلوم
ــو الشــهيرة  ــات الفيدي ســبق أن نجحــت خدمــة مشــاركة مقتطف
فــي تهدئــة المخــاوف المتعلقــة بقــدرة المهندســين فــي الصيــن 
علــى الوصــول إلــى معلومــات عــن المســتخدمين األمريكييــن. 
وال يمكــن إنــكار مخاطــر وســائل التواصــل االجتماعــي علــى 

ــوك”. ــك ت ــق “تي ــط تطبي ــس فق ــا، ولي اختافه

ومــن جانبــه، قــال كبيــر مســؤولي أمــن المعلومــات فــي 
التطبيــق “روالنــد كلوتيــر”؛ “إن هدفنــا هــو تقليــل الوصــول إلى 
البيانــات، بحيــث يحصــل الموظفــون فــي منطقــة آســيا والمحيط 
الهــادئ، بمــا فــي ذلــك الصيــن، علــى الحــد األدنــى مــن بيانــات 
المســتخدمين فــي االتحــاد األوروبــي والواليــات المتحــدة”. كمــا 
جلــب التطبيــق خبــراء أمــن داخلييــن وخارجييــن علــى مســتوى 

عالمــي لتعزيــز جهــوده علــى صعيــد أمــن البيانــات.

ــى  ــة عل ــة األمريكي ــف الرســوم الجمركي ــي تخفي ــر ف 3- النظ
الصيــن: أكــد “بايــدن” أنــه بصــدد اتخــاذ قــرار بشــأن تخفيــف 
الرســوم الجمركيــة علــى الصيــن لكبــح جمــاح معــدل التضخــم 
المرتفــع، بعــد أن طلــب مــن فريقــه النظــر فــي إمكانيــة ذلــك، 
كمــا أكــد أنــه يعتــزم التحــدث مــع الرئيــس الصينــي “شــي جيــن 
بينــج” قريبــاً. وال شــك أن الرســوم الجمركيــة تعــد واحــدة مــن 
أبــرز األزمــات فــي العاقــات الصينية–األمريكية في الســنوات 
القليلــة الماضيــة، ال ســيما منــذ تولــي “ترامــب” مقاليــد الحكــم، 
وهــو مــا صاحبتــه حــرب تجاريــة وخطــوات لحظــر الشــركات 

التكنولوجيــة الصينيــة، ومنهــا “بايــت دانــس”.

4- توظيــف التطبيــق مــن قبــل السياســيين األمريكييــن: يحاول 
ــدن”  ــد “باي ــبة تأيي ــع نس ــهد تراج ــذي ش ــض – ال ــت األبي البي

ــاً  ــن 18 و34 عام ــم بي ــراوح أعماره ــن تت ــباب الذي ــن الش بي
ــه – إيجــاد طــرق للوصــول  ــه منصب ــذ تولي ــدر ملحــوظ من بق
ــة  ــذا أنشــأت اللجن ــباب؛ ل ــن الش ــوك” م ــك ت ــور “تي ــى جمه إل
الوطنيــة الديمقراطيــة حســاباً لهــا علــى التطبيــق. وعلــى إثــره، 
ــوى  ــر المحت ــد اســتخدامه لتطوي ــة عن تتخــذ احتياطــات إضافي

ــن.  والتواصــل مــع الناخبي

كمــا انضــم ديمقراطيــون بــارزون آخــرون مثــل “ستايســي 
أبرامــز” والســيناتور “جــون أوســوف” إلــى التطبيــق، عــاوة 
علــى إطــاع البيــت األبيــض نجــوم “تيــك تــوك” علــى موقــف 
الحــرب الروســية–األوكرانية؛ مــا يعنــي فــي  البــاد مــن 
مجملــه أن اإلدارة األمريكيــة تــدرك أهميــة التطبيــق الــذي 
باتــت تســتخدمه للتواصــل مــع المواطنيــن والتحــدث علنــاً فــي 
بعــض القضايــا السياســية البــارزة، إيمانــاً بأنــه الوســيلة األبــرز 

ــى الشــباب. للوصــول إل

ختامــاً.. فإنــه وفقــاً لشــركة )Cloudflare( المعنيــة بتتبــع 
حركــة المــرور علــى اإلنترنــت، لقــد كان تطبيــق “تيــك تــوك” 
ــم فــي عــام 2021  ــي العال ــر اســتخداماً ف ــق األكث هــو التطبي
بــل األكثــر مشــاهدة بالمقارنــة بمقاطــع الفيديــو علــى تطبيــق 
ــه  ــد أهميت ــا تتزاي ــال، وهــو م ــى ســبيل المث “أنســتجرام” عل
ــباب  ــى الش ــول إل ــدن” للوص ــود إدارة “باي ــى جه ــر إل بالنظ
الذيــن يمثلــون شــريحة ال يســتهان بهــا فــي االنتخابــات بوجــه 
ــد النصفــي للكونجــرس المقــرر لهــا  ــات التجدي عــام، وانتخاب
فــي نوفمبــر القــادم بوجــه خــاص. وعلــى الرغــم مــن مخــاوف 
األمــن القومــي، ال ُيتوقــع أن تتخــذ إدارة “بايــدن” سياســات 
حــادة فــي مواجهــة التطبيــق بالنظــر إلــى ذيــوع مخاطــر 
وســائل التواصــل االجتماعــي، وتعــدد االعتبــارات االنتخابيــة 
ــاق  ــق الخن ــق أو تضيي ــا محاصــرة التطبي ــب معه ــي يصع الت
عليــه مــن ناحيــة ثانيــة، وكذلــك تعــدد الجهــود التــي تتخذهــا 

ــات المســتخدمين. ــى بيان الشــركة األم للحفــاظ عل

شــركة استشــارات عامــة، متعــددة المهــام، تــم تأسيســها فــي 20 ينايــر 2021، بأبــو ظبــي، دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، تهــدف للتفاعــل مــع 
أنشــطة المجــال العــام فــي أقاليــم العالــم، ودعــم عمليــة تشــكيل السياســات وصنــع القــرار فــي المؤسســات العامــة والخاصــة، وتوســيع التعــاون 
العلمــي واألكاديمــي مــع مراكــز التفكيــر وشــركات االستشــارات. وتشــمل الشــركة مجلســًا للمستشــارين ومجلــس اإلدارة الــذي يشــرف علــى 

مؤسســات متعــددة تتضمــن مركــزًا للدراســات، وإدارة للمشــروعات، ومعهــدًا للتدريــب المتقــدم، ومكاتــب للتمثيــل الخارجــي.
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