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ﻣﺠﻠﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ
دورﻳﺔ ﻧﺼﻒ ﺳﻨﻮﻳﺔ ُﻣ ّ
ﺤﻜﻤﺔ
اﺑﺤﺎث ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ:
" إﺷــﻜﺎﻟﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴــﻖ ﻗﻮاﻋــﺪ اﺛﺒــﺎت اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳــﺔ ﻓﻲ ﻇــﻞ اﻟﺒﻴﺌــﺔ اﻟﺮﻗﻤﻴــﺔ  -وﻓﻘ ًﺎ ﺣــﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن
اﻟﻘﻄﺮي اﻟﻤﻘﺎرن "
• اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﻴﺪ أﺣﻤﺪ اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ
"ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻖ اﻟﻤﺆﻟﻒ ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺔ اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ
دراﺳﺔ ﺗﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﻦ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ واﻣﺮﻳﻜﻲ"
• اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﻤﺎد ﻗﻄﺎن
" ﻧﻈﺎم اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻲ وأﺛﺮه ﻓﻲ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻲ
»دراﺳﺔ ﺗﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻨﺎدق ﻓﺌﺔ اﻟﺨﻤﺴﺔ ﻧﺠﻮم ﻓﻲ اﻻردن« "
• اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺛﺎﻣﺮ اﻟﺒﻜﺮي ،واﺳﺘﺎذ ﺣﺎﺗﻢ ﺟﺎﺳﻢ اﻟﺪﻟﻴﻤﻲ
" دور ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎﻻت ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﺳــﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﻟﻤﺴﻨﻴﻦ وﺗﺤﺴﻴﻦ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ
ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎق اﻟﻘﻄﺮي "
• اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺼﺎﻟﺢ ﺣﺎﻣﺪي

اﺑﺤﺎث ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ:
" إﺳــﺘﺨﺪام اﻟﻤﺆﺳﺴــﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﺤﺠﻢ ﻓﻲ اردن ﻟﻮﺳــﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ :دراﺳﺔ وﺻﻔﻴﺔ "
• اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺑﺎﺳﻞ اﻟﺰﻏﻮل ،اﺳﺘﺎذ ﻋﻠﻲ اﻟﻌﻤﺎد ،اﻻﺳﺘﺎذة داﻧﺔ اﻟﺘﻤﻴﻤﻲ ،اﻻﺳﺘﺎذة ﺣﻴﺎة اﻟﻬﻨﺪي
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مجلة كلية أحمد بن محمد العسكرية
للعلوم اإلدارية والقانونية

�أو ًال� :أهداف املجلة
جملة دورية علمية ن�صف �سنوية حمكمة ت�صدر عن كلية �أحمد بن حممد الع�سكرية و ُتعنى بن�شر البحوث
النظرية والتطبيقية املتعلقة بالعلوم الإدارية ،واملحا�سبية ،والقانونية ،ونظم املعلومات احلا�سوبية.
وتهدف املجلة من خالل البحوث العلمية التي تن�شر فيها �إىل �إثراء املفاهيم العلمية يف التخ�ص�صات ذات
العالقة من خالل بحوث حمكمة.
مع الإ�شارة �إىل �أن كلية �أحمد بن حممد الع�سكرية متنح درجة البكالوريو�س يف تخ�ص�صات� :إدارة الأعمال،
والقانون ،واملحا�سبة ،ونظم املعلومات احلا�سوبية.
ثانياً :قواعد الن�شر يف املجلة
 .1تقبل املجلة الأبحاث والدرا�سات العلمية الأ�صيلة املكتوبة باللغتني العربية والإجنليزية ،التي تتوافر
فيها قواعد البحث العلمي و�شروطه املتعارف عليها يف العر�ض والتوثيق.
ُ .2ي�شرتط يف البحث �أال يكون قد ُن�شر �أو ُق ّدم للن�شر يف جملة �أخرى ،وعلى الباحث �أن يقدم �إقرار ًا خطي ًا
مرفق ًا ببحثه وفقا لنموذج حمدد.
 .3ينبغي �أن يكون البحث مكتوب ًا بلغة �سليمة ،خالية من الأخطاء اللغوية والنحوية واملطبعية ،ويتحمل
الباحث م�سئولية الأخطاء الواردة يف بحثه.
ر�سل ن�سخة �إلكرتونية من البحث بوا�سطة الربيد االلكرتوين �إىل املجلة ،مطبوعة بوا�سطة مايكرو�سوفت
ُ .4ت َ
ورد.
ُ .5ير َفق مع البحث ملخ�ص باللغة العربية و�آخر باللغة الإجنليزية ،يف حدود ( )200 – 150كلمة.
 .6يحق لهيئة التحرير عدم ن�شر �أي بحث ال يتوافق مع ر�ؤية و�أهداف املجلة ،مع اخطار الباحث.
 .7البحوث التي تر�سل اىل املجلة ال تعاد وال ت�سرتد �سواء ن�شرت �أو مل تن�شر.
ُ .8تعد البحوث التي مت �إقرار ن�شرها يف املجلة العلمية للكلية ،ملك ًا للمجلة ،وال يجوز ن�شرها يف جملة
علمية �أخرى �أو �أي جهة �أخرى.
 .9لهيئة حترير املجلة احلق يف �إعادة ن�شر البحوث التي �سبق ن�شرها وملخ�صاتها ورقي ًا �أو �إلكرتونياً،
وذلك بعد �إعالم الباحث.
 .10يحق لهيئة التحرير �إجراء تعديالت �شكلية على البحوث املقبولة للن�شر ،مبا يتنا�سب مع منط الن�شر
باملجلة.
 .11يُعطى �صاحب البحث املن�شور باملجلة خم�س م�ستالت ون�سخة واحدة من عدد املجلة املن�شور بحثه فيها.
ويف حالة ا�شرتاك �أكرث من باحث يف البحث الواحد ُيعطى كل منهما /منهم خم�س م�ستالت ون�سخة
واحدة من عدد املجلة.
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 .12يرفق الباحث مع بحثه الأ�شكال التو�ضيحية و�صور من اخلرائط والوثائق واملخطوطات الأ�صلية.
ُ .13ترفق مع البحث �سرية ذاتية حديثة خمت�صرة عن الباحث.
 .14ما ُين�شر يف املجلة يعرب عن وجهة نظر �صاحبه وال يعرب بال�ضرورة عن وجهة نظر املجلة.
ثالثاً :قواعد التحكيم يف املجلة
 .1تخطر هيئة التحرير الباحث (�أو الباحثني) بو�صول بحثه (�أو بحثهم) من خالل �إ�شعار كتابي� ،أو
بالربيد الإلكرتوين.
 .2لهيئة حترير املجلة حق الفح�ص املبدئي (الأويل) للبحث وتقرير �صالحيته للتحكيم.
 .3تخ�ضع جميع البحوث الواردة للمجلة ،للتحكيم من ِقبل متخ�ص�صني من ذوي املكانة العلمية واخلربة
البحثية املتميزة.
ُ .4تراعى الرتب العلمية للمحكمني والباحثني عند اختيارهم ويجوز للأ�ستاذ امل�شارك �أن يحكم ملن هو يف
درجته.
ُ .5يعر�ض البحث على ثالثة من املحكمني من ذوي االخت�صا�ص ،لبيان مدى �صالحيته للن�شر ،ويف حالة
اقرار �أثنني منهما للبحث يعترب �صاحلا للن�شر.
 .6يبدي املحكم ر�أيه يف البحث كتاب ًة ،وفق عنا�صر حمددة ،مو�ضوعة لغر�ض التقييم.
ُ .7يعد ر�أي املحك َم ِني ملزم ًا لهيئة التحرير ولرئي�س التحرير وللباحث �أو الباحثني.
ُ .8يخطر الباحث �أو الباحثون بنتيجة حتكيم البحث ،قبو ًال �أو رف�ض ًا ،وذلك الكرتونيا �أو كتابيا.
 .9يجوز لرئي�س التحرير �إفادة �صاحب البحث غري املقبول للن�شر بر�أي املحكمني �أو خال�صته عند طلبه
ذلك ،دون ذكر �أ�سماء املحكمني ،ودون �أي التزام بالرد على مربرات �صاحب البحث.
� .10إذا كان الباحث �أو �أحد الباحثني من كلية �أحمد بن حممد الع�سكرية ،يتوجب �أن يكون املحكمون من
خارج الكلية.
� .11إذا مل يلتزم الباحث �أو الباحثون ب�إجراء التعديالت املطلوبة على البحث يف املدة املحددة من قبل هيئة
حترير املجلة ،فيحق لهيئة التحرير االعتذار عن عدم قبول البحث بعد انتهاء املدة ،ما مل يكن لديه
عذر مقنع ُيقدم كتاب ًة لهيئة حترير املجلة.
رابعاً -املوا�صفات الفنية املنظمة لطبع املجلة العلمية
ُيعاد �إر�سال البحث بعد �إجازته للن�شر باملجلة عن طريق الربيد الإلكرتوين م�ستخدم ًا �إحدى برجميات
معاجلة الن�صو�ص( ،)wordوذلك باملوا�صفات الآتية:
.1نوع اخل ــط.)Times New Roman( :
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 .2امل�سافة :تكون امل�سافة بني الأ�سطر (� )1.5سم.
� .3أحجــام العناوين :عنوان البحث ( ،)20pt.Boldالعناوين الرئي�سية ( ،)16pt .Boldالعناوين الفرعية
( )pt 14مع مراعاة �أن تكون الكتابة العادية بحجم (.)12pt
ُ .4تكتب العناوين الرئي�سية للبحث م�ستقل ًة يف بداية ال�سطر ،و ُتكتب العناوين الفرعية م�ستقل ًة يف اجلانب
الأمين� .أما العناوين الثانوية فتُكتب يف بداية الفقرة ،وال ُتو�ضع خطوط حتت العناوين� ،سواء كانت
رئي�سية �أو فرعية �أو ثانوية ،ويف جميع الأحوال يتم ترقيم العناوين الفرعية والثانوية ب�شكل مت�سل�سل.
ُ .5تطبع جميع اجلداول والأ�شكال يف منت البحث ،على �أن ُترقم ب�شكل مت�سل�سل ،ويكون لكل منها عنوان
مكتوب بفا�صل �سطرين �أعلى اجلدول ،ويتم توثيق اجلدول حتته مبا�شر ًة ،وال تزيد م�ساحة �أي جدول
�أو �شكل عن احلجم املحدد ل�صفحات البحث.
 .6ترقم جميع �صفحات البحث ،مبا فيها تلك التي حتتوي جداول �أو ر�سومات.
	.7ال تتجاوز عدد �صفحات البحث (� )25صفحة� ،شامل ًة الأ�شكال والر�سوم (�إن ُوجدت) واجلداول
واملراجع.
ُ .8ي�شار �إىل املراجع بداخل املنت ،با�سم عائلة امل�ؤلف مع �سنة الن�شر (بني قو�سني) ،و ُتدرج املراجع جميعها
حتت عنوان املراجع ،يف نهاية البحث بالأ�سلوب التايل:
�أ -البحوث املن�شورة بالدوريات (املجالت العلمية):
اال�سم الكامل للم�ؤلف مبتدئا با�سم عائلته ،تاريخ ن�شر البحث بني قو�سني ،عنوان البحث كام ًال بني
عالمتي تن�صي�ص ،ا�سم الدورية بخط مائل حتته خط ،رقم املجلد ،رقم العدد� ،أرقام ال�صفحات.
مثال:
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Hogge, R. and Craig, A. (1971), Introduction to Mathematical Statistics. New York: MacMillan
Company.

مقلد� ،إ�سماعيل �صربي " ،)1985( ،العالقات ال�سيا�سية الدولية" ،الكويت :من�شورات دار ال�سال�سل.
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إشكالية تطبيق قواعد اإلثبات التقليدية في ظل البيئة الرقمية
وفق ًا ألحكام القانون القطري المقارن
الدكتور حممد �سعيد �أحمد �إ�سماعيل*

�أ�ستاذ القانون التجاري امل�ساعد
كلية �أحمد بن حممد الع�سكرية يف قطر – ق�سم القانون
ق�سم القانون التجاري– كلية احلقوق – جامعة دم�شق
ملخ�ص البحث:
�أحدثت تكنولوجيا احلا�سوب ثورة يف الطريقة التي نتعامل بها مع املعلومات ،و�إنها حقيقة من حقائق
احلياة الع�صرية التي نعي�شها �أن احلجم الهائل من تدفق املعلومات يف خمتلف املجاالت �أدى �إىل
�إن�شاء وتبادل البيانات وتخزينها ب�شكل �إلكرتوين .وت�صدرت املحررات الإلكرتونية يف اال�ستخدام
على املحررات الورقية و�أ�صبحت هي الأف�ضل يف �إبرام العقود والت�صرفات القانونية ،ومع ذلك ف�إن
املخاطر الناجمة عن املعامالت الإلكرتونية والتحديات التي تواجهها كثرية ومنها ما يتعلق بالنواحي
الفنية والتكنولوجية و�أخرى ترتبط بالتحديات الأمنية والقانونية التي تهدد الثقة لدى املتعاملني بها.
يهدف البحث �إىل درا�سة مدى �إمكانية تطبيق قواعد الإثبات التقليدي على املعامالت الإلكرتونية مع
وجود قواعد جديدة للإثبات الإلكرتوين ،فهل ت�ستطيع قواعد الإثبات التقليدي ال�صمود �أمام التطور
الكبري لو�سائل االت�صال احلديثة ،وهل ميكن اال�ستغناء التام عنها� ،أم �أن هناك حلول قانونية �أخرى؟

* يعد هذا البحث امتداد ًا للبحث الذي مت ن�شره يف العدد الأول من املجلة وهو بعنوان «حجية املحررات الإلكرتونية يف الإثبات»،
ويعتمد هذا البحث يف اجلزئني على البحث الذي مت �إع ــداده بتمويل من ال�صندوق القطري لرعايــة البحـ ــث العلم ــي  UREPرق ــم
(  ،) UREP 13 - 111 - 5 - 029وهو بعنوان :الإثبات بالو�سائل الإلكرتونية يف القانون القطري ،و�شارك فيه ثالثة طالب من كلية �أحمد
بن حممد الع�سكرية:
امل�شرف العلمي الدكتور حممد �سعيد �إ�سماعيل
الطالب حممد �صالح املري
الطالب مبارك ال�سليطي
الطالب �سعد الكواري
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Abstract:
Computer science development has completely generated revolutionary techniques with
regards to the ways it deals with vast information. It is a fact and no one can deny that the
enormous influx of information in various fields of science, which has led to establishing,
creating exchanging information electronically.
E- documents have taken over paper publications. E- documents have become the best method
for conducting, contracts and law issues.
Despite the fact that E-publications are the norm nowadays, but sometimes it can result in
creating technical problems in dealing with law regulations and security measures which
sometimes jeopardize the trust and honesty with those who are involved in sharing and using
E-publications.
This research paper tries to investigate how we can apply the traditional law applications and
principles to electronic deals and transactions, regardless of any recent electronic principles.
Can the electronic principles withstand the massive media and recent communications
development?
Can we totally get rid of the principles or are there other constitutional solutions?
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املقدمة:
يتناول هذا البحث درا�سة و�سائل الإثبات التي تعتمد املحررات الورقية التقليدية يف ظل البيئة
الرقمية التي ت�ستخدم املحررات الإلكرتونية كو�سيلة �إثبات جديدة ،و�سبق لنا درا�سة حجية
املحررات الإلكرتونية يف الإثبات وهو اجلزء الأول ،و ُيعد هذا البحث اجلزء الثاين الذي يت�ضمن
درا�سة املحررات الورقية التقليدية ومقارنتها باملحررات الإلكرتونية ،وت�شمل الدرا�سة التحديات
القانونية التي تتعلق بال�شكلية للعقود كتطبيق على مدى االختالف بني املحررات بال�شكل التقليدي
والإلكرتوين ،ويتناول البحث �أي�ض ًا درا�سة حالة التنازع بني املحررات الكتابية الورقية واملحررات
الإلكرتونية كدليل للإثبات ،وكيف ميكن للقا�ضي الرتجيح بني هذه املحررات؟
و ُيق�سم البحث �إىل ثالثة مباحث وذلك على النحو التايل:
املبحث الأول :دور املحررات التقليدية يف الإثبات
املبحث الثاين :التحديات القانونية املرتبطة بال�شكلية
املبحث الثالث� :سلطة القا�ضي يف الرتجيح بني املحررات التقليدية واملحررات الإلكرتونية كدليل يف
الإثبات
املبحث الأول:
دور املحررات التقليدية يف الإثبات
حتتل املحررات الورقية التقليدية مركز ال�صدارة يف و�سائل الإثبات على الرغم من ظهور و�سائل
الإثبات احلديثة ،و ُتعد هذه املحررات من الأدلة الكتابية التي اهتم بها امل�شرع القطري و�أحاطها
ب�شروط و�ضمانات معينة يجب �أن تتوافر فيها حتى تتمتع بالقوة الثبوتية وتكون من الأدلة املقبولة
لإثبات الت�صرفات القانونية .وتناول قانون املرافعات املدنية والتجارية القطري رقم  13ل�سنة
( ،)2005الأدلة الكتابية وجعلها من �أقوى طرق الإثبات يف امل�سائل املدنية والتجارية وق�سمها �إىل:
املحررات الر�سمية ،واملحررات العرفية ،و�أ�ضاف �إليها الأوراق غري املوقعة.
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�أو ًال -املحررات الر�سمية:
 -1التعريف :املحررات الر�سمية هي التي يثبت فيها موظف عام �أو �شخ�ص مكلف بخدمة عامة
ما يتم على يديه �أو ما تلقاه من ذوي ال�ش�أن؛ وذلك طبق ًا للأو�ضاع القانونية ويف حدود �سلطته
واخت�صا�صه .ف�إذا مل تك�سب هذه املحررات �صفة ر�سمية ،فال يكون لها �إال قيمة املحررات العرفية
متى كان ذوو ال�ش�أن قد وقعوها ب�إم�ضاءاتهم �أو ب�أختامهم �أو بب�صمات �أ�صابعهم( .املادة )216 -
و ُي�ستفاد من التعريف حتديد ال�شروط الواجب توافرها يف املحررات الر�سمية:
• �أن تكون حمررة بوا�سطة موظف عام �أو �شخ�ص مكلف بخدمة عامة .واملق�صود باملوظف العام
هو كل �شخ�ص عينته الدولة ليقوم ب�أداء عمل على الدوام ،ف�إذا مل يكن عمله م�ستمر ًا ف�إنه ال
ُيعد موظف ًا عام ًا و�إمنا هو �شخ�ص مكلف ب�أداء خدمة عامة.
• �أن يكون املوظف خمت�ص ًا بتحريرها مو�ضوعي ًا ومكاني ًا ،ف�إذا مل يكن كذلك ال ُيعد املحرر
ر�سمي ًا ولو �صدر من قبل موظف عام؛ لأنه غري خمت�ص.
• �أن يكون حترير املحرر بالأو�ضاع املقررة قانون ًا وفق ًا للأ�صول والقواعد التي ن�صت عليها
القوانني القطرية كالتثبت من هوية املتعاقدين ،وعدم املحو وال�شطب والتح�شية بني ال�سطور،
وتوقيع املتعاقدين وال�شهود واملوظف العام وت�سجيل املحرر يف ال�سجالت اخلا�صة به ،وبذلك
يكون امل�شرع قد �أحاط املحرر بال�ضمانات التي تكفل الثقة به.
بيد �أنه �إذا مل ت�ستوف املحررات الر�سمية ال�شروط التي تطلبها القانون ،فال يكون لها �إال قيمة
املحررات العرفية متى كان ذوو ال�ش�أن قد وقعوها ب�إم�ضاءاتهم �أو ب�أختامهم �أو بب�صمات
�أ�صابعهم.
 - 2احلجية القانونية :تكون املحررات الر�سمية حجة على النا�س كافة مبا دون فيها من �أمور قام
بها حمررها يف حدود مهمته� ،أو وقعت من ذوي ال�ش�أن يف ح�ضوره ،ما مل يتبني تزويرها بالطرق
املقررة قانون ًا( .املادة )217-
و ُتعد البيانات ال�صادرة عن ذوي ال�ش�أن �صحيحة حتى يقوم الدليل على ما يخالفها بالتزوير على
النحو املبني يف القوانني القطرية ،مثل قانون العقوبات.
 - 3ال�صور اخلطية �أو الفوتوغرافية للمحرر الر�سمي� :إذا كان �أ�صل املحرر الر�سمي موجود ًا ف�إن
�صورته الر�سمية خطية كانت �أو فوتوغرافية تكون حجة بالقدر الذي تكون فيه مطابقة للأ�صل.
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وتعترب ال�صورة مطابقة للأ�صل ما مل ينازع يف ذلك �أحد الطرفني ،ويف هذه احلالة تراجع
ال�صورة على الأ�صل( .املادة – . )218
فهذه ال�صور تكون لها قوة املحررات الر�سمية متى �صدرت عن موظف عام يف حدود اخت�صا�صه
لوجود امل�صادقة على مطابقتها للأ�صل .وميكن دائم ًا �إجراء املطابقة بني ال�صورة والأ�صل عندما
يثور �أي نزاع ب�ش�أن ال�صورة مادام الأ�صل موجود لدى املرجع املخت�ص.
ويف حالة �إذا مل يوجد �أ�صل املحرر الر�سمي كانت ال�صورة حجة على الوجه الآتي:
(�أ) يكون لل�صورة الر�سمية الأ�صلية ،تنفيذية كانت �أو غري تنفيذية ،حجية الأ�صل متى كان مظهرها
اخلارجي ال ي�سمح بال�شك يف مطابقتها للأ�صل.
(ب) ويكون لل�صورة الر�سمية امل�أخوذة من ال�صور الأ�صلية احلجية ذاتها ،ولكن يجوز يف هذه احلالة
لكل من الطرفني �أن يطلب مراجعتها على ال�صورة الأ�صلية التي �أخذت منها.
(جـ) �أما ما ي�ؤخذ من �صور ر�سمية لل�صورة امل�أخوذة من ال�صورة الأ�صلية ،فال يعتد به �إال ملجرد
اال�ستئنا�س تبع ًا للظروف( .املادة – .)219
يتبي لنا �أنه �إذا مل يوجد �أ�صل للمحرر الر�سمي ف�إن لل�صورة الأوىل قوة الأ�صل �إذا �صدرت عن
نَّ
موظف عام وكان مظهرها اخلارجي ال يثري ال�شك يف مطابقتها للأ�صل .ويكون لل�صورة الثانية
امل�أخوذة من ال�صورة الأوىل نف�س قوة الأ�صل �إذا �صدرت عن موظف عام خمت�ص و�صادق على
مطابقتها للأ�صل الذي �أخذت منه ،وميكن يف هذه احلالة طلب مراجعة ال�صورة الثانية مع ال�صورة
الأوىل من قبل الطرفني يف مواجهة اخل�صوم� .أما ال�صورة الثانية �أو الثالثة وما بعدها فال يكون لها
احلجية الكاملة يف الإثبات و�إمنا يجوز اال�ستئنا�س بها تبع ًا للظروف التي تقدرها حمكمة املو�ضوع مع
بيان الأ�سباب والعلل التي ا�ستندت �إليها يف قبولها �أو ردها.
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ثانياً  -املحررات العرفية:
 -1التعريف :يعترب املحرر العريف �صادر ًا ممن وقعه ما مل ينكر �صراحة ما هو من�سوب �إليه من خط
�أو �إم�ضاء �أو ختم �أو ب�صمة� .أما الوارث �أو اخللف فال يطلب منه الإنكار ،ويكفي �أن يحلف ميين ًا ب�أنه
ال يعلم �أن اخلط �أو الإم�ضاء �أو اخلتم �أو الب�صمة هي ملن تلقى عنه احلق .ومن احتج عليه مبحرر
عريف وناق�ش مو�ضوعه ،ال يقبل منه �إنكار اخلط �أو الإم�ضاء �أو اخلتم �أو ب�صمة الإ�صبع( .املادة –
.)220
ويبدو من تعريف املحرر العريف ب�أن امل�شرع القطري اكتفى ب�شرط وحيد ل�صحته وهو توقيع
املدين ب�إم�ضائه �أو خامته �أو ب�صمة �إ�صبعه .ويالحظ ب�أن القانون اعرتف باخلامت وب�صمة الإ�صبع
باعتبارهما توقيع ًا للمحرر العريف مراعاة ملا جرى عليه التعامل بني النا�س يف ال�سابق .و ُيعد املحرر
العريف �صادر ًا ممن وقعه ما مل ينكر �صراحة ما هو من�سوب �إليه من خط �أو �إم�ضاء �أو ختم �أو ب�صمة.
والأمر خمتلف بالن�سبة للوراث �أو اخللف ،ويكون له التن�صل من املحرر العريف ال�صادر عن املورث
�أو ال�سلف مبجرد �أن يحلف ميين ًا ب�أنه ال يعلم �أن اخلط �أو الإم�ضاء �أو اخلتم �أو الب�صمة هو ملن تلقى
عنه احلق .ويجب �أن يكون �إنكار اخلط �أو الإم�ضاء �أو اخلتم �أو ب�صمة الإ�صبع �أول دفع ي�صدر ممن
ين�سب �إليه املحرر العريف دون التعر�ض ملو�ضوعه ،لأن مناق�شة مو�ضوع املحرر العريف ُتعد قبو ًال به.
 - 2احلجية القانونية:
ال يكون املحرر العريف حجة على الغري يف تاريخه �إال منذ �أن يكون له تاريخ ثابت .ويكون للمحرر
تاريخ ثابت:
(�أ) من يوم �أن يقيد بال�سجل املعد لذلك.
(ب) من يوم �أن يثبت م�ضمونه يف ورقة �أخرى ثابتة التاريخ.
(جـ) من يوم �أن ي�ؤ�شر عليه موظف عام خمت�ص.
(د) من يوم وفاة �أحد ممن لهم على املحرر �أثر معرتف به من خط �أو �إم�ضاء �أو ب�صمة� ،أو من يوم
�أن ي�صبح م�ستحي ًال على �أحد من ه�ؤالء �أن يكتب �أو يب�صم لعلة يف ج�سمه.
(هـ) من يوم وقوع حادث �آخر يكون قاطع ًا يف �أن الورقة قد �صدرت قبل وقوعه.
ومع ذلك يجوز للقا�ضي تبع ًا للظروف �أال يطبق حكم هذه املادة على املخال�صات( .املادة – )221
يتبينّ لنا من الن�ص ال�سابق �أن املحرر العريف يكت�سب حجية ن�سبية فيما بني الأطراف الذين وقعوا
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عليه ،وال يكون حجة على الغري �إال �إذا كان له تاريخ ثابت .ويق�صد بالغري كل من مل يكن طرف ًا يف
العقد ،و ُيعد اخللف اخلا�ص واخللف العام من الغري� ،إال �إذا كان للمحرر تاريخ ثابت ،وت�ضمنت املادة
( )221ال�سابق ذكرها ،احلاالت التي يكون فيها للمحرر العريف تاريخ ثابت.
تكون للر�سائل املوقع عليها قيمة املحرر العريف من حيث الإثبات .وتكون للربقيات ومكاتبات التلك�س
والفاك�سميلي هذه القيمة �أي�ض ًا� ،إذا كان �أ�صلها املودع يف مكان الت�صدير موقع ًا عليه من مر�سلها.
وتعترب هذه الربقيات واملكاتبات مطابقة لأ�صلها حتى يقوم الدليل على عك�س ذلك .و�إذا �أعدم
الأ�صل فال يعتد بها �إال ملجرد اال�ستئنا�س( .املادة )222 -
يت�ضح لنا مما �سبق �أن للر�سائل املوقع عليها قيمة املحرر العريف من حيث الإثبات� ،إال �إذا �أثبت
موقعها �أنه مل ير�سلها �أو مل يكلف �أحد ًا ب�إر�سالها� .أما الربقيات ومكاتبات التلك�س والفاك�سميلي ف�إن
لها قوة املحرر العريف طاملا �أنها مطابقة لأ�صلها املوقع عليه من مر�سلها واملودع يف مكان الت�صدير.
و ُتعد الربقيات ومكاتبات التلك�س والفاك�سميلي مطابقة للأ�صل ما مل يثبت عك�س ذلك .ومل ينظم
القانون القطري حالة املحرر العريف امل�ؤيد ملحرر �سابق ،ويبدو لنا من القواعد العامة يف قانون
املرافعات القطري ،ب�أنه يكون املحرر العريف يف هذه احلالة حجة على املدين ،ما مل يثبت اخلط�أ يف
هذا املحرر وذلك بتقدمي املحرر الأ�صلي و�إجراء املطابقة بينهما.
ثالثاً  -الأوراق غري املوقعة:
�أ ـ تعريفها:
هي عبارة عن ورقة عرفية يثبت بها الت�صرف وال تكون موقعة ممن �صدرت عنه وهي غري معدة
�أ�ص ًال للإثبات .وعدد قانون املرافعات القطري بع�ض ًا من الأوراق غري املوقعة ،ومنها:
 1ـ دفاتر التجار:
كل ما هو مبني يف دفاتر التجار ال يكون حجة على غري التجار� .إال �أنه يجوز للقا�ضي �أن يوجه اليمني
املتممة �إىل �أي من الطرفني على �ضوء البيانات املثبتة يف الدفاتر وذلك فيما يجوز �إثباته بالبينة.
وتكون دفاتر التجار حجة على ه�ؤالء التجار .ولكن �إذا كانت هذه الدفاتر منتظمة فال يجوز ملن يريد
�أن ي�ستخل�ص منها دلي ًال لنف�سه �أن يجزئ ما ورد فيها وي�ستبعد ما كان مناق�ض ًا لدعواه( .املادة –
 ،)223يبدو لنا �أن امل�شرع القطري منح دفاتر التاجر حجة قانونية �سواء كانت له �أم عليه ،وي�شمل
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ذلك ما دون فيها؛ لأنها من عمله فال ي�ستطيع التن�صل منها ولي�س له �أن ي�ستفيد من عدم انتظامها
وخل�صمه �أي�ض ًا �أن ي�ستند �إليها يف الإثبات .وي�شرتط ملن يريد �أن ي�ستخل�ص من الدفاتر املنتظمة
دلي ًال لنف�سه �أن يطبق قاعدة عدم جتزئة الدليل؛ �أي �أال يجزئ ما ورد فيها في�أخذ ما ينفعه وي�ستبعد
ما كان مناق�ض ًا لدعواه.
 2ـ الدفاتر والأوراق املنزلية :ا�ستناد ًا للقاعدة العامة يف الإثبات ب�أنه ال يجوز للمرء �أن ي�صطنع دلي ًال
مل�صلحته ،ف�إن الدفاتر والأوراق املنزلية ال تكون حجة ملن �صدرت منه .وال تكون حجة عليه �إال يف
احلالتني الآتيتني:
� - 1إذا ذكر فيها �صراحة �أنه ا�ستوفى دين ًا.
� - 2إذا ذكر فيها �صراحة �أنه ق�صد مبا دونه يف هذه الأوراق �أن تقوم مقام ال�سند ملن �أثبتت حق ًا
مل�صلحته( .املادة – .)226
 3ـ الت�أ�شري على �سند الدين مبا يفيد براءة ذمة املدين من كل الدين �أو بع�ضه:
ُيعد الت�أ�شري على �سند مبا يفيد براءة ذمة املدين حجة على الدائن �إىل �أن يثبت العك�س ،ولو مل
يكن الت�أ�شري م�ؤرخ ًا �أو موقع ًا منه ،ما دام ال�سند مل يخرج قط عن حيازته .وكذلك يكون احلكم �إذا
ثبت الدائن بخطه دون توقيع ما ي�ستفاد منه براءة ذمة املدين يف ن�سخة �أ�صلية �أخرى لل�سند �أو يف
خمال�صة ،وكانت الن�سخة �أو املخال�صة يف يد املدين.
ولذلك ف�إن القانون القطري يفرق بني حالتني هما:
الأوىل� :أن يكون ال�سند يف حيازة الدائن ،و ُي�شرتط لكي يكون الت�أ�شري على �سند الدين مبا يفيد براءة
ذمة املدين من كل الدين �أو بع�ضه حجة على الدائن توافر:
 1ـ �أن تكون الكتابة �صادرة عن الدائن �أو من ميثله.
 2ـ �أن يكون ال�سند يف حيازة الدائن ومل يخرج قط عن حيازته.
وميكن للدائن �أن يثبت العك�س وفق ًا للقواعد العامة للإثبات يف القانون القطري.
الثانية� :أن يكون ال�سند يف حيازة املدين ووجود عدة ن�سخ خمتلفة لل�سند ،و ُي�شرتط لكي يكون الت�أ�شري
على �سند الدين مبا يفيد براءة ذمة املدين من كل الدين �أو بع�ضه حجة على الدائن توافر:
 1ـ �أن تكون الكتابة �صادرة عن الدائن وبخطه دون توقيع ما ي�ستفاد منه براءة ذمة املدين يف ن�سخة
�أ�صلية �أخرى لل�سند �أو يف خمال�صة.
 2ـ �أن يكون ال�سند �أو املخال�صة يف حيازة املدين.
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ب ـ مبد�أ الثبوت بالكتابة:
ع ّرف قانون املرافعات القطري مبد�أ الثبوت بالكتابة ب�أنه:
« كل كتابة ت�صدر من اخل�صم من �ش�أنها �أن جتعل الت�صرف املدعى به قريب االحتمال تعترب مبد�أ
ثبوت بالكتابة « )املادة ُ ،)1/262-ي�ستفاد من التعريف ال�سابق ب�أن امل�شرع القطري �أقر مبد�أ الثبوت
بالكتابة ،بيد �أنه ُي�شرتط يف ال�سند الذي ُيعد مبد�أ ثبوت بالكتابة �أن يتوافر فيه ال�شروط التالية:
 1ـ �أن يحتوي ال�سند على كتابة :ويق�صد بالكتابة مبعناها الوا�سع؛ حيث ال ي�شرتط فيها �أن تكون
موقعة� ،أو معدة للإثبات ،وال �أن تكون ب�شكل معني .فقد تكون بخط اليد� ،أو �أحد خمرجات
احلا�سب الإلكرتوين� ،أو مطبوعة بطريقة ما ،كاخلطابات �أو الأوراق املنزلية.
 2ـ �صدور الكتابة عن اخل�صم نف�سه� :أي �إن الكتابة يجب �أن ت�صدر من قبل اخل�صم املراد االحتجاج
بها يف مواجهته ،ولي�س بال�ضرورة �أن يكون كتبها بنف�سه ،ولكن يكفي �إمكانية ن�سبتها �إليه ،و ُيعد
كاخل�صم خلفه وممثله القانوين .ولي�س بال�ضرورة �أن يوقع ال�سند ممن �صدر عنه ،بل يكفي �أن
يكون معرب ًا عن �إرادته ،مثل الإفادات املدونة يف �ضبوط ق�ضاة التحقيق.
. 3ترجيح الكتابة للت�صرف املُدعى به :وبالتايل ف�إن الكتابة ال�صادرة عن اخل�صم ال تكفي لتكون
مبد�أ ثبوت بالكتابة ما مل يتبني منها ب�أن وجود الت�صرف املُدعى به قريب االحتمال وترجح
وقوعه .ويعود لقا�ضي املو�ضوع ،يف �ضوء �سلطته التقديرية ،تقدير حمتوى الكتابة ملبد�أ ثبوت
بالكتابة �أم ال ،على �أن يتم �إكمالها ب�شهادة ال�شهود �أو القرائن� ،أو اليمني احلا�سمة.
يتبينّ لنا ب�أن الأدلة الكتابية يجب �أن تت�ضمن كتابة على م�ستند ورقي يف جميع الأحوال لتكون مثبتة
لت�صرف قانوين ،وتكون موقعة يف حالة املحررات الر�سمية والعرفية ،وال ُي�شرتط فيها التوقيع يف
الأوراق غري املوقعة.
رابعاً :موقف قانون املعامالت والتجارة الإلكرتونية القطري:
حدد قانون املعامالت والتجارة الإلكرتونية القطري املق�صود امل�ستندات الإلكرتونية ومل يتطرق
لتعريفها ،و�إمنا اكتفى بتعريف ر�سالة البيانات ب�أنها :املعلومات التي يتم �إن�شا�ؤها� ،أو �إر�سالها،
�أو معاجلتها� ،أو ا�ستالمها� ،أو تخزينها� ،أو عر�ضها ،بوا�سطة نظام �أو �أكرث من نظم املعلومات� ،أو
بو�سائل االت�صال االلكرتونية .و�إذا كانت ر�سالة البيانات تت�ضمن جمموعة من املعلومات التي يرتبط
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وجودها بالو�سائل الإلكرتونية؛ لذلك ف�إن القانون القطري ع ّرف املعلومات ب�أنها :البيانات التي تكون
على �شكل ن�صو�ص� ،أو رموز� ،أو ر�سوم� ،أو �صور� ،أو كالم� ،أو �أ�صوات .ويبدو لنا من التعاريف ال�سابقة
�أن امل�شرع القطري تو�سع يف مفهوم ر�سالة البيانات لت�شمل كل من ال�صور ،والت�سجيالت ال�صوتية،
ومقاطع الفيديو ،وامل�ستندات وال�سجالت واملحررات الإلكرتونية .وكنا تو�صلنا يف املبحث الأول �إىل
�أن امل�شرع القطري اعرتف بر�سالة البيانات واعتربها من و�سائل الإثبات املقبولة كدليل معرتف به
قانون ًا يف الإثبات الق�ضائي.
وبنا ًء على ما �سبق ،يتبينّ لنا �أن الو�سائل الإلكرتونية مبختلف �أنواعها و�أ�شكالها �أ�صبحت ت�شكل
وبي امل�شرع القطري �أهمية املحررات
دلي ًال مهم ًا يف عملية الإثبات الق�ضائي يف الت�شريع القطري .نَّ
الإلكرتونية يف الإثبات يف قانون املعامالت والتجارة الإلكرتونية ،ون�صت املادة ( )26على �أنه« :يجب
عند تقدير احلجية يف الإثبات للمعلومة �أو املحرر �أو امل�ستند ،الذي على �شكل ر�سالة بيانات ،مراعاة
ما يلي:
 -1الإجراءات والظروف التي مت يف ظلها �إن�شاء �أو تخزين �أو تو�صيل ر�سالة البيانات.
 -2الإجراءات والظروف التي متت يف ظلها املحافظة على �سالمة املحرر �أو امل�ستند �أو املعلومات
الواردة يف ر�سالة البيانات.
 -3الإجراءات والظروف التي مت يف ظلها حتديد من�شئ ر�سالة البيانات.
� -4أي �إجراءات �أو ظروف �أخرى ذات �صلة »
يت�ضح لنا من الن�ص ال�سابق �أن امل�شرع القطري �أوجب عند تقدير احلجية يف الإثبات للمعلومة �أو
املحرر �أو امل�ستند الإلكرتوين ،الذي على �شكل ر�سالة بيانات� ،أن يتم مراعاة الظروف التي َّمت فيها
�إن�شاء ر�سالة البيانات ،واملحافظة على �سالمة املعلومات فيها ،وحتديد من�شئ ر�سالة البيانات ،و�أي
�إجراءات �أو ظروف �أخرى ذات �صلة.
ون�ستنتج �أي�ض ًا �أن امل�شرع القطري يف هذا الن�ص ُيعد ر�سالة البيانات التي تتوافر فيها ال�شروط
القانونية والفنية املطلوبة يف قانون املعامالت والتجارة الإلكرتونية القطري هي دليل �إثبات وتتمتع
بذات احلجية القانونية للمحررات الورقية ،وميكننا تربير ذلك للأ�سباب التالية:
 -1طبق امل�شرع القطري يف القانون مبد�أ النظري الوظيفي ،و ُي�ستفاد منه ب�أن تكون املحررات
الإلكرتونية مكافئة ومعادلة وظيفي ًا للمحررات الورقية ،والتوقيع الإلكرتوين معاد ًال وظيفي ًا
للتوقيع اخلطي ،والكتابة الإلكرتونية مكافئة وظيفي ًا للكتابة اخلطية.
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 -2منح القانون القطري التوقيع الإلكرتوين �صراحة احلجية القانونية يف الإثبات ،وباعتبار �أن
املحررات الإلكرتونية توثق بالتوقيع الإلكرتوين ،فهذا يعني ب�أن املحررات الإلكرتونية املوثقة
بالتوقيع الإلكرتوين �سيكون لها القيمة القانونية نف�سها للمحررات الورقية املوقعة بالتوقيع
اخلطي.
 -3اعرتاف القانون القطري باحلجية للمحررات الإلكرتونية يف الإثبات �إذا حتققت فيها ال�شروط
القانونية والفنية املطلوبة.
وبنا ًء على ما تقدم ،ف�إننا نرى ب�أن م�س�ألة تقدير احلجية القانونية للمحررات الإلكرتونية يحيلها
قانون املعامالت والتجارة الإلكرتونية �إىل قانون املرافعات املدنية والتجارية القطري؛ حيث تختلف
حجية املحررات الر�سمية الإلكرتونية عن املحررات العرفية الإلكرتونية والأوراق املنزلية الإلكرتونية
ودفاتر التجار الإلكرتونية وغريها ،وذلك على النحو املبينّ يف الف�صل الأول وفق ًا لقانون املرافعات
املدنية التجارية القطري فيما يتعلق باملحررات الر�سمية والعرفية وال�صورة لهذه املحررات.
و ُيالحظ على القانون القطري �أنه مل يذكر �صراحة القيمة القانونية للم�ستندات واملحررات
واملعامالت الإلكرتونية يف الإثبات؛ الأمر الذي ميكن �أن يثري خالف ًا فقهي ًا حول احلجية القانونية
لر�سالة البيانات ،وكذلك ف�إن و�ضع القواعد القانونية التي ت�ضمنها قانون املعامالت والتجارة
الإلكرتونية القطري تتطلب الإ�سراع من املجل�س الأعلى لالت�صاالت وتكنولوجيا املعلومات ب�إ�صدار
اللوائح والقرارات الالزمة لتنفيذ �أحكام قانون املعامالت والتجارة الإلكرتونية القطري.
خام�س ًا :التمييز بني املحررات الورقية التقليدية واملحررات لإلكرتونية:
يتبي لنا من درا�سة املحررات الورقية التقليدية ومقارنة مع املحررات الإلكرتونية وجود اختالف
نَّ
بينهما يف العديد من النقاط و�أهمها(: )2
 املحررات الإلكرتونية تكون مثبتة على دعامة �إلكرتونية� ،أما املحررات التقليدية ف�إنها تكون علىدعامة ورقية مادية ملمو�سة.
 املحررات الإلكرتونية ال تكت�سب �صفة الدوام والثبات وتكون البيانات التي تت�ضمنها قابلة للمحووالتعديل وحتتاج �إىل برامج وتقنيات للحفاظ على هذه البيانات من التعديل �أو التغيري� ،أما
املحررات التقليدية ف�إنها تتمتع بالدميومة والثبات وعدم القابلية للتعديل.
 ميكن قراءة املحررات التقليدية ب�سهولة من دعامتها الورقية� ،أما املحررات الإلكرتونية ف�إننا16
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نحتاج �إىل برامج وو�سائط �إلكرتونية لقراءتها ،وميكننا ت�شفري هذه املحررات بحيث ال ي�ستطيع
االطالع على حمتواها �إال الأ�شخا�ص املخولني بذلك.
 �إن الدعامة الإلكرتونية للمحررات الإلكرتونية تقبل تخزين حجم كبري من املعلومات واالحتفاظبها لفرتة زمنية طويلة وميكن ا�سرتجاعها يف �أي وقت� ،أما املحررات التقليدية ف�إن دعامتها
الورقية ال تت�ضمن �إال حجم حمدد من املعلومات وميكن االحتفاظ بها مدة زمنية حمدودة.
 املحررات الإلكرتونية تتعر�ض خلطر التلف �أو ال�سرقة �أو الفقدان يف حالة تعر�ض الو�سيطالإلكرتوين لالخرتاق �أو الفريو�سات ،وكذلك ف�إن املحررات الإلكرتونية تكون عر�ضة للتلف يف
ب�شكل �سليم.
�أحوال معينة كاحلريق �أو عدم املحافظة عليها ٍ
يبدو لنا �أن ك ًال من املحررات التقليدية واملحررات الإلكرتونية تتمتع ببع�ض املزايا ولها كذلك العديد
من العيوب ،و�إذا �أردنا املفا�ضلة بينهما ف�إننا �سنجد �أننا ال ن�ستطيع يف الوقت احلا�ضر التخلي عن
�أي منهما نظر ًا لأن ك ًال منهما ي�ؤدي دور ًا هام ًا يف جماالت خمتلفة.
املبحث الثاين:
التحديات القانونية املرتبطة بال�شكلية
ارتبطت املحررات الورقية التقليدية بال�شكلية يف كثري من الأحوال يف الع�صور القدمية ،وا�ستمرت
وقت قريب .لذلك �سنتناول يف هذا
هذه ال�شكلية تتمتع بالقوة يف �إثبات الت�صرفات القانونية حتى ٍ
املطلب �أهم التحديات القانونية التي تتعلق بال�شكلية للمحررات التقليدية عند تطبيقها على املحررات
و�سنبي موقف الت�شريعات احلديثة منها ،وذلك على النحو التايل:
الإلكرتونية،
نَّ
�أو ًال :ال�شكلية يف العقود:
احتلت ال�شكلية يف القوانني القدمية مثل القانون الروماين مركز ال�صدارة وكانت هي القاعدة لإبرام
العقود و�إجراء الت�صرفات القانونية؛ حيث ال يرتب العقد �أو الت�صرف �أثر ًا قانوني ًا �إال باتخاذها.
وتراجعت القوانني احلديثة عن ال�شكلية لت�صبح هي اال�ستثناء ويتقدم مبد�أ الر�ضائية ليكون هو
القاعدة التي حتكم �إبرام العقود والت�صرفات القانونية.
و ُتعرف معظم القوانني العقد ب�أنه توافق �إرادتني �أو �أكرث على �إحداث �أثر قانوين� ،سواء كان هذا
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الأثر يتعلق ب�إن�شاء االلتزام �أو نقله �أو تعديله �أو �إنهائه .وعلى الرغم من ذلك ف�إن القانون قد يفر�ض
�شك ًال معين ًا لإبرام العقد ،ومن ذلك ا�شرتاط امل�شرع �أن يكون العقد مكتوب ًا و�إال كان باط ًال مثل عقد
ال�شركة والو�صية.
�إن قواعد الإثبات �إما �أن تكون قواعد �شكلية خا�صة بالإجراءات وت�سمى �أي�ض ًا بالقواعد الإجرائية،
و�إما �أن تكون قواعد مو�ضوعية ،وال بد من التمييز بني هذين النوعني من القواعد لبيان مدى تعلقهما
بالنظام العام يف القانون القطري.
وتبي �إجراءات �سري الدعوى الق�ضائية
بالن�سبة للقواعد الإجرائية ف�إنها تتعلق بنظام التقا�ضي ،نَّ
�أمام الق�ضاء ،وال �شك �أنها تتعلق بالنظام العام؛ لأن �إجراءات التقا�ضي نظمها امل�شرع بقواعد ملزمة
ولي�س للخ�صوم �أن يغريوا فيها متى قرروا اللجوء للق�ضاء.
�أما بالن�سبة للقواعد املو�ضوعية يف الإثبات وهي التي تتعلق مبحل الإثبات ،وعلى من يقع عبء
الإثبات ،والطرق املتبعة يف الإثبات .يبدو لنا �أن هذه القواعد �إمنا و�ضعها امل�شرع ل�ضمان ح�سن �سري
العدالة والتقا�ضي ،ول�صيانة حقوق الأفراد من ال�ضياع ،ومادام املدعى عليه ميلك �أن يقر باحلق
املدعى به ،فمن باب �أوىل يكون له الت�سليم بثبوت ذلك احلق يف ذمته ب�شهادة ال�شهود .لذلك ف�إن
هذه القواعد ال ُتعد من النظام العام ،وبالتايل يجوز للأطراف االتفاق على خمالفتها ،والنزول عن
حقهم يف الإثبات بالكتابة �إىل �أية و�سيلة �أخرى(. )3
ثانياً :موقف القانون القطري من ال�شكلية:
ترتبط ال�شكلية القانونية بالر�سمية رغم وجود اختالف بينهما؛ حيث �إن ال�شكلية �أو�سع نطاق ًا من
الر�سمية التي ُتعد من �صور ال�شكلية ،ومثالها يف العقود التي يتطلب القانون النعقادها ت�صديق موظف
ر�سمي كعقد الزواج� ،أو ت�سجيل العقد يف ال�سجل العقاري مثل عقد الرهن العقاري واحلقوق الواردة
على العقار� ،أو الت�سجيل يف �سجل خا�ص مثل ال�سجل املخ�ص�ص لل�سفن بالن�سبة للعقود والت�صرفات
القانونية املرتبطة بال�سفن مثل عقد �إيجار ال�سفينة �أو عقد الرهن لل�سفينة وغريها ،وباعتبار �أن هذه
ال�شروط ترد يف بع�ض العقود دون غريها ف�إنها ت�سمى بالعقود ال�شكلية؛ حيث يتطلب القانون القيام
بال�شكل املطلوب النعقاد العقد ،وتكون بذلك ال�شكلية ركن ًا يف العقد ي�سري عليها حكم باقي الأركان
املطلوبة لإمتام العقد مثل الر�ضا واملحل وال�سبب .وقد تكون ال�شكلية لي�ست مطلوبة كركن يف االنعقاد
18
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�إمنا ا�شرتطها القانون فقط للإثبات؛ حيث ينعقد العقد بدونها ولكن ي�ستلزم �إثباته بالقيام بها ،مثل
الكتابة املطلوبة لإثبات بع�ض �أنواع العقود ومنها ما ن�صت عليه املادة ( )260من قانون املرافعات
املدنية والتجارية القطري رقم  13ل�سنة ( )1990على �أنه:
“ يف غري املواد التجارية� ،إذا زادت قيمة الت�صرف على خم�سة �آالف ريال� ،أو كان غري حمدد
القيمة ،مل يجز �إثبات وجوده �أو انق�ضائه �إال بالكتابة ،ما مل يوجد اتفاق �أو ن�ص يق�ضي بغري ذلك.
ويقدر االلتزام باعتبار قيمته وقت �صدور الت�صرف «.
وت�ضمنت هذه املادة �أنه يف غري املواد التجارية� ،إذا زادت قيمة الت�صرف على خم�سة �آالف ريال،
�أو كان غري حمدد القيمة ،مل يجز �إثبات وجوده �أو انق�ضائه �إال بالكتابة ،ما مل يوجد اتفاق �أو ن�ص
يق�ضي بغري ذلك.
متثل القاعدة القانونية التي ت�ضمنتها املادة ( ،)260القاعدة العامة للإثبات يف املواد غري التجارية؛
�أي يف امل�سائل املدنية ،و ُتعد هذه القاعدة من القواعد املو�ضوعية يف الإثبات التي ال تتعلق بالنظام
العام ،ومن ثم يجوز للأفراد االتفاق على خمالفتها ،وا�شرتاط الإثبات ب�شهادة ال�شهود يف احلاالت
التي يوجب فيها القانون الإثبات بالكتابة ،وباملقابل يجوز االتفاق علــي ا�شرتاط الكتابة للإثبات يف
غري احلاالت التي يتطلبها القانون للإثبات بالكتابة.
وبالنظر �إىل ن�ص املادة ( ،)260يت�ضح لنا �أنها ت�ضمنت عبارة (ما مل يوجد اتفاق �أو ن�ص يق�ضي
بغري ذلك) ،وهذه العبارة تدل على �أن القاعدة القانونية هي قاعدة تكميلية؛ �أي يجوز لأطراف
الت�صرف القانوين االتفاق على خمالفتها ،والعبارة ال�سابقة وردت للداللة على اال�ستثناء من قاعدة
الإثبات يف املواد املدنية يف حالتني هما :وجود اتفاق من الأطراف ،وجود ن�ص قانوين يق�ضي بغري
ذلك.
وذهب اجتاه �إىل التو�سع يف مفهوم ال�شكلية( )4ويرى �أن �إظهار الإرادة والتعبري عنها ال ميكن �أن
يتم �إال ب�شكل معني؛ لذلك ف�إن كل تعبري عن الإرادة له مظهر �شكلي خارجي للت�صرف القانوين،
ويرتتب عليه �أن جميع الت�صرفات القانونية �شكلية مادام التعبري عنها ال بد �أن يكون ب�شكلية معينة
تظهرها �إىل الوجود املادي .وال ميكن قبول هذا الر�أي الأخري الذي يجعل كل الت�صرفات القانونية
�شكلية؛ حيث �إن هناك فرق ًا كبري ًا بني ال�شكلية القانونية وطريقة التعبري عن الإرادة؛ حيث �إن ال�شكل
�أو ال�شكلية و�إن كانت ترتبط بالتعبري عن الإرادة �إال �أنها ال متثل الإرادة ذاتها؛ حيث �إن الإرادة تعرب
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�شكل
عن �أمر باطني يكمن يف النف�س ،وال ميكن التعرف عليها �إال ب�إظهارها �إىل العامل اخلارجي يف ٍ
مادي حم�سو�س لإحداث �أثر قانوين.
ٍ
وميكننا �أن ن�ستنتج ب�أن �أطراف العقد تطبيق ًا ملبد�أ الر�ضائية يف العقود ب�إمكانهم التعبري عنها ب�أي
طريقة كانت ب�شرط �أن تكون وا�ضحة الداللة يف التعبري عن القبول �أو الرف�ض يف �إبرام العقد حتى
ولو كان ذلك بال�سكوت �إذا ارتبط بتعامل �سابق لأطراف العقد ويف ظروف معينة .وت�ضمن القانون
القطري الن�ص على �أن الوقائع املادية يتم �إثباتها ب�شهادة ال�شهود ،بينما الت�صرفات القانونية يتم
�إثباتها بالكتابة .بيد �أن امل�شرع القطري مل يتطلب الإثبات بالكتابة لكافة الت�صرفات القانونية ،بل
ق�صرها على الت�صرفات املدنية غري حمددة القيمة �أو التي تزيد قيمتها على خم�سة �آالف ريال
قطري.
ثالثاً :ال�شكلية يف العقود الإلكرتونية:
اعرتفت الت�شريعات احلديثة بالكتابة الإلكرتونية و�أقرت مبد�أ النظري الوظيفي الذي ت�ضمنته قوانني
الأون�ستريال النموذجية للم�ساواة بني الكتابة الإلكرتونية والكتابة التقليدية كو�سيلة �إثبات للعقود
الإلكرتونية ،فهل يعني ذلك الت�ضحية مبتطلب ال�شكلية القانونية لبع�ض العقود التي ا�ستقرت يف
النظم القانونية املختلفة.
وحدد القانون القطري للمعامالت والتجارة الإلكرتونية نطاق �سريانه يف املادة الثانية منه التي
ن�صت على �أنه:
« ت�سري �أحكام هذا القانون ،على املعامالت التي تتم بني الأ�شخا�ص الذين اتفقوا على �إجراء
معامالتهم با�ستخدام ات�صاالت �إلكرتونية.
ويجوز ا�ستنتاج موافقة ال�شخ�ص على �إجراء املعامالت با�ستخدام ات�صاالت �إلكرتونية من �سلوكه
الإيجابي.
ويجب �أن تكون موافقة اجلهات والأجهزة احلكومية �صريحة ،وذلك فيما يتعلق باملعامالت الإلكرتونية
التي تكون طرف ًا فيها.
ويجوز للجهات والأجهزة احلكومية املخت�صة �إذا قررت تنفيذ �أي من مهامها بوا�سطة االت�صاالت
الإلكرتونية �أن حتدد �أية موا�صفات �أو �شروط �إ�ضافية “.
ن�ستنتج من الن�ص ال�سابق �أن القانون القطري ي�سري على كل املعامالت الإلكرتونية التي يتفق فيها
20
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الأ�شخا�ص على �إجرائها با�ستخدام ات�صاالت �إلكرتونية �سواء كان االتفاق �صريح ًا �أم �ضمني ًا ،وكذلك
ميكن للجهات والأجهزة احلكومية املخت�صة �إذا قررت تنفيذ �أي من مهامها بوا�سطة االت�صاالت
االلكرتونية ويكون لها حتديد �أي �شروط �إ�ضافية مل يتطلبها القانون مبا ين�سجم مع طبيعة هذه
املهام.
تبي لنا ،ولكنه ي�ستبعد من �أحكامه
ويذهب القانون القطري �إىل االعرتاف بالعقود الإلكرتونية كما نَّ
بع�ض الأنواع من العقود التي ُت�ستثنى من اخل�ضوع لأحكام هذا القانون العتبارات تتعلق بال�شكلية
الواجب اتباعها لإمتام هذه العقود.
وتن�ص املادة الثالثة من القانون القطري على �أنه:
“ ال ت�سري �أحكام هذا القانون على املحررات وامل�ستندات واملعامالت الآتية:
 -1املحررات وامل�ستندات املتعلقة مب�سائل الأ�سرة والأحوال ال�شخ�صية.
 -2املحررات وامل�ستندات املتعلقة بالت�صرفات العينية الواردة على عقار.
 -3املحررات وامل�ستندات التي يجب توثيقها وفق ًا للقانون.
 -4الأوراق التجارية القابلة للتداول وفق ًا لأحكام قانون التجارة.
ويجوز بقرار من جمل�س الوزراء ،بنا ًء على اقرتاح املجل�س الأعلى ،والعتبارات امل�صلحة العامة،
احلذف من اال�ستثناءات املن�صو�ص عليها يف الفقرة ال�سابقة �أو الإ�ضافة �إليها “.
يبدو �أن امل�شرع القطري حدد بع�ض املحررات وامل�ستندات التي تتم ب�إبرام عقود معينة وفق ًا للن�ص
ال�سابق على �سبيل احل�صر ،ومع ذلك ف�إنه يجوز بقرار من جمل�س الوزراء ،بنا ًء على اقرتاح املجل�س
ويتبي لنا ب�أن
الأعلى ،والعتبارات امل�صلحة العامة ،احلذف �أو الإ�ضافة على هذه اال�ستثناءات .نَّ
امل�شرع القطري يذهب �إىل التوفيق بني االعرتاف باملحررات وامل�ستندات الإلكرتونية والإبقاء على
ال�شكلية القانونية لبع�ض العقود املهمة لإبرامها بال�شكل التقليدي دون الإلكرتوين.
و�أخري ًا ف�إننا نرى �أن القواعد العامة يف الإثبات ميكن تطبيقها يف الإثبات بالو�سائل الإلكرتونية عند
الأخذ باملفهوم الوا�سع لهذه القواعد واال�ستثناءات الواردة عليها ،وميكن للم�شرع القطري التدخل
ب�إ�صدار قانون خا�ص ينظم الكتابة الإلكرتونية والتوقيع الإلكرتوين ،وكذلك تعديل بع�ض الن�صو�ص
يف قانون املرافعات املدنية والتجارية القطري للخروج من اخلالفات الفقهية يف جمال الإثبات
بالو�سائل الإلكرتونية.
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رابعاً :قانون التوقيع الإلكرتوين وخدمات ال�شبكة ال�سوري:
ذهب امل�شرع ال�سوري يف قانون التوقيع الإلكرتوين �إىل االعرتاف باملعامالت الإلكرتونية التي تكون
موقعة �إلكرتوني ًا ،وحدد نطاقها باملعامالت املدنية والتجارية ،ويف املقابل ف�إنه �أقر باملحافظة على
ال�شكلية القانونية لأنواع معينة من العقود التي حتتاج �إىل �إجراءات معينة لتوثيقها و�إمتامها ،فن�ص
على ا�ستثنائها من اخل�ضوع لأحكامه.
ون�صت املادة ( )12منه على �أنه:
« ت�سر ي �أحكام هذا القانون على:
 1ـ املعامالت املدنية والتجارية املح ّررة واملو ّقعة �إلكرتوني ًا وفق ال�شروط الواردة يف هذا القانون.
 2ـ املعامالت املح ّررة واملو ّقعة �إلكرتوني ًا التي تعتمدها اجلهات العامة “.
وت�ضمنت املادة ال�سابقة القاعدة العامة التي ت�سري عليها �أحكام قانون التوقيع الإلكرتوين لت�شمل
املعامالت املح ّررة واملو ّقعة �إلكرتوني ًا التجارية واملدنية ،وتلك التي تعتمدها اجلهات العامة دون
متييز نوع املعاملة.
وبذلك يكون امل�شرع ال�سوري �أخذ باالجتاه املو�سع لنطاق املعامالت الإلكرتونية من حيث القاعدة
العامة التي َّمت حتديد نطاقها باال�ستثناءات التي ن�صت عليها املادة (:)13
ن�ص عليه بتعليمات خا�صة ت�صدر عن جمل�س الوزراء ،ال ت�سري �أحكام هذا القانون
“ با�ستثناء ما ُي ّ
على:
 1ـ الأوراق املالية.
 2ـ املعامالت والعقود وامل�ستندات والوثائق التي ّ
تنظم ب�صورة مع ّينة وفق ًا لت�شريعات خا�صة� ،أو
تجُ رى ب�إجراءات حم ّددة ومنها:
ـ .املعامالت املتعلقة بالأحوال ال�شخ�صية.
ـ .معامالت الت�صرف بالأموال غري املنقولة ،ومن ذلك الوكاالت املتعلقة بها و�سندات ملكيتها و�إن�شاء
احلقوق العينية عليها ،با�ستثناء عقود الإيجار اخلا�صة بهذه الأموال.
ـ .لوائح الدعاوى واملرافعات و�إ�شعارات التبليغ الق�ضائية وقرارات املحاكم “.
يبدو �أن امل�شرع ال�سوري تو�سع يف اال�ستثناءات املتعلقة باملعامالت الإلكرتونية التي حتتاج �إىل توثيق،
وبالتايل ف�إنه مل يعرتف بال�شكلية الإلكرتونية و�أدى ذلك �إىل ت�ضييق نطاق املعامالت الإلكرتونية.
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خام�ساً :قانون التوقيع الإلكرتوين امل�صري:
ت�ضمن قانون التوقيع الإلكرتوين امل�صري الن�ص على منح الكتابة الإلكرتونية احلجية القانونية
يف الإثبات ،وذلك يف املادة ( )15ب�أنه “ :للكتابة الإلكرتونية وللمحررات الإلكرتونية ،يف نطاق
املعامالت املدنية والتجارية والإدارية ،ذات احلجية املقررة للكتابة واملحررات الر�سمية والعرفية
يف �أحكام قانون الإثبات يف املواد املدنية والتجارية ،متى ا�ستوفت ال�شروط املن�صو�ص عليها يف هذا
القانون وفقا لل�ضوابط الفنية والتقنية التي حتددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون “.
ن�ستنتج من الن�ص ال�سابق �أن امل�شرع امل�صري �أقر با�ستخدام الكتابة الإلكرتونية و�سيل ًة يف الإثبات
ومنحها احلجية ذاتها املقررة للمحررات والكتابة التقليدية ،ويدل ذلك على تطبيق مبد�أ النظري
الوظيفي ،ويبدو �أن الن�ص ال�سابق يت�صف بالعمومية ومل يحدد فيه امل�شرع �إمكانية اللجوء للكتابة
الإلكرتونية ل�صحة الت�صرف القانوين �أم للإثبات فقط ،واجته الفقه القانوين امل�صري �إىل تف�سريه
يف نطاق �ضيق باعتبار الكتابة الإلكرتونية و�سيلة للإثبات ولي�ست �أداة لالنعقاد .ويبدو لنا �أن هذا
الن�ص ال ميكن تف�سريه دون الرجوع �إىل املواد الأخرى التي ت�ضمنها قانون التوقيع الإلكرتوين
امل�صري( ، )6و�سنو�ضح هذه امل�س�ألة بالتف�صيل يف الف�صل الثاين من هذه الدرا�سة عند البحث يف
احلجية القانونية للمحررات الإلكرتونية.
�ساد�ساً :القانون الفرن�سي رقم  230ل�سنة (:)2000
بعد �صدور القانون الفرن�سي رقم  230ل�سنة ( )2000املعدل لبع�ض �أحكام القانون املدين ،والتي
تتعلق باملحررات والكتابة الإلكرتونية وحجيتها يف الإثبات ،وكما �سبق �أن عر�ضنا تعريف الكتابة
الإلكرتونية يف القانون الفرن�سي ،وال�شروط الواجب توافرها يف املحرر الإلكرتوين يف الإثبات ف�إن
الفقه القانوين الفرن�سي انق�سم يف اجتاهني:
االجتاه الأول :ذهب �أن�صاره �إىل �أن القانون الفرن�سي �أخذ بالكتابة الإلكرتونية �أداة �إثبات فقط،
وبالتايل ال ميكن اال�ستناد �إليها باعتبارها ركن ًا النعقاد العقد؛ حيث �إن ن�ص املادة ( )1/ 1316مل
يحدد �إمكانية ا�ستخدام الكتابة الإلكرتونية �شرط ًا ل�صحة �إبرام العقد الإلكرتوين.
االجتاه الثاين :ويرى �أن�صاره �أن القانون الفرن�سي اجلديد يو�سع من مفهوم الكتابة الإلكرتونية
لت�شمل الكتابة املطلوبة للإثبات واالنعقاد؛ حيث �إن ن�ص القانون الفرن�سي يت�صف بالعمومية ومل
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مييز بني الكتابة املطلوبة للإثبات �أو ل�صحة الت�صرف ،وكذلك ف�إن امل�شرع يتطلب �أن ت�ستويف
املحررات الإلكرتونية �شروط ًا حمددة مل�ساواتها باملحررات التقليدية (. )7
ونرى ب�أن عمومية الن�ص الفرن�سي هي التي �أدت �إىل هذا االختالف الفقهي يف تف�سريه الأمر الذي
دفع امل�شرع الفرن�سي ملواجهة هذا االنق�سام يف الفقه القانوين ف�أ�صدر قانون الثقة يف االقت�صاد
الرقمي رقم  575ل�سنة ( ،)2004و�أقر فيه امل�شرع الفرن�سي بال�شكلية الإلكرتونية �صراحة وذلك يف
املادة ( )1 – 1108التي تن�ص على �أنه “ :عندما يكون متطلب ًا الكتابة ل�صحة الت�صرف القانوين،
ف�إنه ميكن �أن تن�ش�أ ويتم حفظها يف ال�شكل الإلكرتوين ،وفق ال�شروط املن�صو�ص عليها يف املادتني
( ،)4-1316( ،)1-1316ويف الفقرة الثانية من املادة ( )1317عندما يتطلب الأمر �سند ًا ر�سمي ًا.
وعندما يكون مطلوب ًا كتابة بخط يد امللتزم بالذات ،ميكن لهذا الأخري �أن يحرره يف ال�شكل الإلكرتوين
�إذا كانت �شروط حتريره من �ش�أنها �ضمان عدم القيام به �إال بوا�سطة ال�شخ�ص ذاته “.
يتبي لنا من الن�ص ال�سابق اعرتاف امل�شرع الفرن�سي بالكتابة الإلكرتونية ومنحها �إمكانية حتقيق
نَّ
متطلب ال�شكلية القانونية يف ال�سند الر�سمي ،وكذلك يف الأحوال الأخرى التي يكون فيها املحرر
مكتوب ًا وموقع ًا من ال�شخ�ص امللتزم بنف�سه؛ �أي يف املحرر العريف.
ن�ستنتج مما �سبق �أن امل�شرع الفرن�سي �أقر مبد�أ عام ًا ب�إجازة ال�شكلية الإلكرتوين ( ، )8و�أخذ مببد�أ
النظري الوظيفي الذي ن�صت عليه قوانني الأون�سيرتال ،وبذلك تكون الكتابة الإلكرتونية معاد ًال
وظيفي ًا للكتابة التقليدية �إذا حتققت ال�شروط التي يتطلبها القانون الفرن�سي.
بيد �أن امل�شرع الفرن�سي ا�ستثنى من القاعدة العامة حاالت حمددة ن�ص عليها يف املادة ()2 – 1108
التي ن�صت على �أنه:
“ ت�ستثنى من �أحكام املادة (:)1 – 1108
 -1امل�ستندات العرفية املتعلقة بقانون الأ�سرة والرتكات.
 – 2امل�ستندات العرفية املتعلقة بالت�أمينات ال�شخ�صية �أو العينية ذات الطبيعة املدنية �أو التجارية،
�إال �إذا كانت قد �أبرمت من قبل �شخ�ص حلاجات مهنته “ .
يبدو �أن امل�شرع الفرن�سي ذهب �إىل عدم التو�سع يف اال�ستثناءات حتى ال تفقد الكتابة الإلكرتونية
�أهميتها يف �إبرام العقود الإلكرتونية ،وكذلك مل ت�شمل هذه اال�ستثناءات املحررات الر�سمية التي
اعرتف ب�إمكانية حتقيقها بال�شكل الإلكرتوين.
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املبحث الثالث:
�سلطة القا�ضي يف الرتجيح بني املحررات
التقليدية واملحررات الإلكرتونية كدليل يف الإثبات
�أدى التقدم التكنولوجي يف جمال نقل البيانات الإلكرتونية عرب و�سائل االت�صال احلديثة واال�ستخدام
املتزايد لها يف املعامالت التجارية �إىل حلول امل�ستندات الإلكرتونية بد ًال من املحررات املكتوبة .وقد
يح�صل تنازع �أو تعار�ض بني املحررات الكتابية الورقية واملحررات الإلكرتونية ،فماهي الو�سائل
املتاحة �أمام القا�ضي يف الرتجيح بني هذه املحررات؟
�أقر امل�شرع القطري يف قانون املعامالت والتجارة الإلكرتونية القطري قاعدة عامة بتحقيق امل�ساواة
بني املحررات الورقية واملحررات الإلكرتونية ك�أدلة مقبولة يف الإثبات .بيد �أنه مل يحدد �أي و�سيلة
متكن القا�ضي من الرتجيح بينهما فيما لو ح�صل تنازع بني هذه املحررات .ويف غياب �أي ن�ص قانوين
�سواء يف قانون املعامالت والتجارة الإلكرتونية �أو يف قانون املرافعات املدنية والتجارية ف�إننا �سنحاول
�إيجاد حلول من القواعد العامة يف الإثبات يف قانون املرافعات املدنية والتجارية القطري ،ومن املفيد
�أن نعر�ض للحلول املتبعة يف القانون الفرن�سي لف�ض التنازع بني الأدلة الكتابية والإلكرتونية يف �ضوء
�أحكام القانون املدين الفرن�سي والتعديالت التي �أدخلت عليه بالقانون رقم  230ل�سنة (.)2000
�أو ًال :موقف امل�شرع الفرن�سي:
ت�ضمنت املادة ( )1316من القانون املدين الفرن�سي يف �ضوء التعديالت التي �أدخلت بالقانون رقم
 230ل�سنة ( )2000على �أنه « :يكون الإثبات بالكتابة �أو باملحرر من تتابع �أحرف �أو عنا�صر كتابة
�أو �أرقام �أو �أي عالمات �أو رموز ُتعطي معنى ميكن فهمه ،مهما كانت الدعامة التي حتملها وطريقة
نقلها».
ويت�ضح لنا من الن�ص ال�سابق �أن امل�شرع الفرن�سي اعرتف بالكتابة الإلكرتونية كدليل يف الإثبات دون
متييز بني الدعامة التي تثبت عليها ب�شرط �أن تكون هذه الكتابة مفهومة ووا�ضحة الداللة(. )9
و�أي�ض ًا ن�صت املادة ( )1/ 1316من القانون الفرن�سي رقم  230ل�سنة ( )2000على �أنه:
« ُيقبل املحرر بال�شكل الإلكرتوين يف الإثبات كاملحرر على دعامة ورقية ،وي�شرتط �أن يكون بالإمكان
التحقق من هوية ال�شخ�ص ال�صادر عنه وفق ًا للأ�صول ،و�أن يو�ضع وتتم املحافظة عليه وفق �شروط
من �ش�أنها �أن ت�ضمن �سالمته »
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وي�ؤكد الن�ص ال�سابق على �أهمية املحافظة على �سالمة املحرر الإلكرتوين ،ويتحقق ذلك ب�أن يكون
ب�شكل ي�ضمن �سالمته من �أي
خالي ًا من املحو �أو الك�شط �أو التح�شري ،وعدم قابليته للتغيري �أو التعديل ٍ
حتريف �أو تبديل.
�أما املادة ( )2/ 1316من القانون الفرن�سي رقم  230ل�سنة ( ،)2000فقد ن�صت على �أنه:
“ عندما ال يحدد القانون مبادئ �أخرى ويف حالة عدم وجود اتفاق �صحيح بني الأطراف ،يف�صل
القا�ضي ب�ش�أن النزاع يف الإثبات بالكتابة برتجيح ال�سند الأقرب للمعقول بكل الو�سائل املتاحة �أي ًا
كانت دعامته “.
تبينّ املادة ال�سابقة �صراحة موقف امل�شرع الفرن�سي مبنح القا�ضي �سلطة وا�سعة يف ترجيح ال�سند
الأقرب للمعقول يف حالة وجود نزاع بني املحررات يف الإثبات بالكتابة ،ودون ترجيح �أي حمرر على
الآخر ب�سبب الدعامة املثبت عليها ،ويكون للقا�ضي يف الرتجيح �أن ي�أخذ ب�أي و�سيلة متاحة يف �إ�شارة
منه �إىل الأدلة الأخرى املتوفرة لدى القا�ضي ،ويجب على القا�ضي �أن يعلل ال�سبب يف ترجيح دليل
على �آخر ،ويخ�ضع يف ذلك لرقابة حمكمة النق�ض باعتبارها م�س�ألة قانونية.
ولكن ا�ستخدام القا�ضي لل�سلطة التقديرية ال يكون �إال يف حالتني:
�أو ًال :عدم وجود مبادئ قانونية �أخرى� :أي عدم وجود ن�ص قانوين ينظم الرتجيح بني الأدلة
الكتابية .ومثال ذلك عندما تكون الأدلة املتوفرة لي�س لها ذات القيمة القانونية يف الإثبات ،كما لو
كان املحرر الورقي من املحررات الر�سمية واملحرر الإلكرتوين من املحررات العرفية ،فعندها ال بد
من ترجيح املحرر الر�سمي على املحرر العريف �أي ًا كانت دعامته(. )10
ثانياً  :عدم وجود اتفاق �صحيح بني الأطراف� :أي �أال يكون هناك اتفاق �صحيح بني �أطراف النزاع
على ترجيح نوع من املحررات على الأخرى؛ وذلك تطبيق ًا ملبد�أ حرية الأطراف يف حتديد و�سيلة
الإثبات باعتبار �أن القواعد املو�ضوعية يف الإثبات لي�ست من النظام العام على النحو الذي �شرحناه
من قبل ،وهذا يدل على �أن امل�شرع الفرن�سي �أكد على تطبيق هذه القاعدة يف الإثبات الإلكرتوين .ومثل
هذه االتفاقات كثرية خ�صو�ص ًا يف حالة التعاقد الإلكرتوين ،ويف اخلدمات امل�صرفية الإلكرتونية.
وتابع امل�شرع الفرن�سي يف املادة ( )1/ 1316من القانون الفرن�سي رقم  230ل�سنة ( ،)2000الن�ص
على مبد�أ النظري الوظيفي وامل�ساواة بني املحررات الإلكرتونية واملحررات الورقية؛ وذلك على النحو
التايل:
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« تتمتع الكتابة الإلكرتونية بنف�س القيمة الثبوتية للكتابة الورقية ».
وبذلك يكون امل�شرع الفرن�سي حدد �آلية الف�صل يف التنازع بني املحررات الورقية التقليدية
واملحررات الإلكرتونية ب�شكل وا�ضح معتمد ًا على �إر�ساء مبد�أ النظري الوظيفي الذي �أقرته جلنة
الأون�سيرتال( . )11ونرى �أن امل�شرع الفرن�سي كان موفق ًا يف تنظيمه حلل التنازع بني املحررات
الكتابية الورقية والإلكرتونية وتفوق على الكثري من الت�شريعات التي �سبقته يف هذا ال�سياق ،وهو
منوذج يحتذى به ،وندعو امل�شرعني يف الدول العربية �أن تنتهج هذا امل�سلك ملنع �أي خالف فقهي يف
هذا ال�صدد.
ثانياً :موقف امل�شرع القطري:
ذكرنا �أن امل�شرع القطري مل يتطرق يف قانون املعامالت والتجارة الإلكرتونية وقانون املرافعات
املدنية والتجارية لآليات حل التنازع بني املحررات الكتابية الإلكرتونية والورقية ب�شكل �صريح ،ومع
ذلك ف�إننا نرى �أن احلل الذي انتهجه امل�شرع الفرن�سي ميكن تطبيقه يف القانون القطري؛ لأنه يتوافق
مع القواعد العامة يف الإثبات.
ويف حالة وجود نزاع بني املحررات الكتابية الإلكرتونية والورقية �أمام الق�ضاء القطري ف�إن حل
النزاع ميكن �أن يتم على النحو التايل:
 يجب على القا�ضي عدم التمييز بني املحررات على �أ�سا�س الدعامة املثبتة عليها؛ فامل�شرع القطريتبنى كقاعدة عامة مبد�أ النظري الوظيفي بني املحررات الكتابية.
 يتم الرتجيح بني املحررات الكتابية الإلكرتونية والورقية على �أ�سا�س القيمة الثبوتية للمحرراتاملتنازعة ،وتكون املحررات الر�سمية حجة على النا�س كافة وال يجوز الطعن فيها �إال بالتزوير،
وت�أتي بعدها املحررات العرفية وتكون حجة على �أطرافها ،وال تكون حجة على الغري يف تاريخه �إال
�إذا كان لها تاريخ ثابت وهكذا بالن�سبة لغريها من املحررات.
 �إذا كانت املحررات الكتابية الإلكرتونية والورقية من النوع نف�سه ولها احلجية القانونية نف�سها،يتمتع القا�ضي ب�سلطة تقديرية وا�سعة يف الرتجيح بني هذه املحررات؛ وذلك وفق ًا للقواعد
القانونية التي ت�ضمنها قانون املرافعات املدنية والتجارية القطري؛ حيث تخت�ص املحكمة بتقدير
�صحة املحررات �أو بردها وعدم الأخذ بها ،ويجب على املحكمة يف هذه احلالة �أن تبينّ يف حكمها
الظروف والقرائن التي دفعتها التخاذ هذا احلكم(. )12
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 باعتبار �أن القواعد املو�ضوعية لقانون املرافعات القطري ال ُتعد من النظام العام ،ف�إنه يجوزللأطراف االتفاق على خمالفتها ،ما مل يوجد ن�ص يق�ضي بغري ذلك ،ف�إذا اتفق الأطراف على
�أن يكون �إثبات العقد �أو الت�سليم �أو الدفعات باملحررات الإلكرتونية ،كما هو احلال يف الكثري
من العقود الإلكرتونية ،ف�إن ح�صل تنازع بني املحررات الورقية والإلكرتونية ف�إنه يتوجب على
القا�ضي ترجيح املحررات الإلكرتونية على املحررات الورقية؛ وذلك تطبيق ًا التفاق الأطراف على
الإثبات باملحررات الإلكرتونية .ومثال ذلك يف العقود التي تربمها �شركات االت�صاالت ،حيث يتم
االتفاق بني �شركة االت�صاالت والعميل على �إعالن العميل بالفواتري امل�ستحقة عليه ،و�إي�صاالت
الدفع ببطاقة االئتمان ،عن طريق ر�سائل اجلوال �أو بر�سائل الربيد الإلكرتوين ،ف�إن هذا االتفاق
يكون ملزم ًا للأطراف ويف حال التنازع بني �إي�صال الدفع الورقي ور�سالة الربيد الإلكرتوين ف�إن
الرتجيح يكون لر�سالة الربيد الإلكرتوين(. )13
ويبدو لنا �أن امل�شرع القطري و�ضع القواعد العامة للإثبات بالو�سائل الإلكرتونية ومل يف�صل فيها
وترك للمجل�س الأعلى لالت�صاالت وتكنولوجيا املعلومات مهمة �إ�صدار اللوائح والقرارات الالزمة
لتنفيذ �أحكام قانون املعامالت والتجارة الإلكرتونية القطري .ومل ت�صدر هذه اللوائح حتى تاريخ
�إعداد هذا البحث.
ون�أمل من امل�شرع القطري �أن ي�صدر قانون خا�ص ًا للتوقيع الإلكرتوين يف�صل فيه الأحكام املتعلقة
باملحررات الإلكرتونية والتوقيع الإلكرتوين؛ وذلك على غرار ما فعلته جلنة الأون�سيرتال عندما
�أ�صدرت القانون النموذجي للتوقيع الإلكرتوين �سنة ( ،)2001بعد نظمت املعامالت والتجارة
الإلكرتونية يف القانون النموذجي للتجارة الإلكرتونية �سنة (.)1996
اخلامتة:
تناولنا يف هذا البحث �إ�شكالية تطبيق قواعد الإثبات التقليدي يف ظل البيئة الرقمية وفق ًا لأحكام
وتبي لنا
القانون القطري والقوانني املقارنة ،وب َّينا �أهمية املحررات الورقية التقليدية يف الإثبات ،نَّ
�أنه بالرغم من التو�سع يف ا�ستخدام املحررات الإلكرتونية كدليل هام يف �إثبات املعامالت الإلكرتونية
�إال �أنه ال ميكن اال�ستغناء عن قواعد الإثبات التقليدية التي ا�ستقرت لدى الأ�شخا�ص املتعاملني بها
على فرتة طويلة من الزمن .وتو�صلنا يف هذه الدرا�سة �إىل العديد من النتائج الهامة التي �سنعر�ض
لها فيما يلي:
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النتائج:
�أو ًال :حتديد مفهوم الكتابة يف قوانني الإثبات؛ حيث مل تت�ضمن تعريف ًا للكتابة ،وت�صدى الفقه
القانوين لهذه امل�س�ألة ،وانق�سم فقهاء القانون يف اجتاهني:
الأول – االجتاه ال�ضيق :ويرى �أن�صار هذا االجتاه �أن الكتابة التي يتطلبها القانون يف الإثبات هي
الكتابة التقليدية التي تقوم على دعامة ورقية ،وتكون يف �شكل مادي ملمو�س تتحقق فيه الوظائف
التي ي�سعى امل�شرع �إىل توفريها يف املحررات الكتابية ،الر�سمية والعرفية ،التي تت�صف بالدميومة
والثبات.
الثاين – االجتاه املو�سع :يعرتف �أن�صار هذا االجتاه احلديث للكتابة بالتو�سع يف مفهومها التقليدي
لت�شمل الكتابة الإلكرتونية التي تت�ضمنها املحررات الإلكرتونية املخزنة على و�سائط �إلكرتونية،
ومنها التلك�س والفاك�س والربق وتبادل البيانات الإلكرتونية والربيد الإلكرتوين ور�سائل اجلوال
وغريها(.)14
ثاني ًا :تتمتع املحررات التقليدية واملحررات الإلكرتونية ببع�ض املزايا ولها كذلك العديد من العيوب،
و�إذا �أردنا املفا�ضلة بينهما ف�إننا �سنجد �أننا ال ن�ستطيع يف الوقت احلا�ضر التخلي عن �أي منهما نظر ًا
لأن ك ًال منهما ي�ؤدي دور ًا هام ًا يف جماالت خمتلفة.
ثالث ًا� :أخذ امل�شرع القطري مببد�أ حرية الأطراف يف اخل�ضوع لو�سائل الإثبات الإلكرتونية ،وترجع
هذه احلرية لأطراف املعامالت الإلكرتونية �إىل مبد�أ �سلطان الإرادة فيما يتعلق بتكوين العقد
و�صحته .و ُيالحظ �أن امل�شرع القطري ذكر كلمة املعامالت يف املادة الثانية من قانون املعامالت
والتجارة الإلكرتونية مرتني دون حتديد طبيعة هذه املعاملة ،هل هي معامالت مدنية �أم جتارية؟
وميكننا تف�سري هذه الكلمة على عمومها ب�أنها ت�شمل املعامالت املدنية والتجارية مع ًا .وتبينّ لنا من
خالل درا�سة القواعد العامة يف الإثبات وفق ًا لأحكام القانون القطري ب�إمكانية تطبيقها يف الإثبات
بالو�سائل الإلكرتونية عند الأخذ باملفهوم الوا�سع لهذه القواعد واال�ستثناءات الواردة عليها.
رابع ًا :امل�شرع القطري حدد مفهوم الأ�صل يف ر�سالة البيانات ب�أن يتوافر فيها �شروط معينة ت�ضمن
�سالمة الر�سالة و�إمكانية االعتماد على املعلومات فيها ،منذ الوقت الذي �أن�شئت فيه للمرة الأوىل يف
�شكلها النهائي كر�سالة بيانات ،وحتى وقت الو�صول �إليها وعر�ضها .وال بد من الت�أكد من �أن ر�سالة
البيانات الزالت مكتملة دون تغيري ،با�ستثناء �أي تغيري يطر�أ نتيجة االت�صال �أو تخزين �أو عر�ض ر�سالة
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البيانات والذي ال يغري من حمتواها .ويجب �أن يتوافر يف ر�سالة البيانات �إمكانية الو�صول �إليها ،مبا
يتيح ا�ستخدامها والرجوع �إليها ،من قبل كل �شخ�ص له احلق يف الو�صول �إليها وا�ستخدامها .ويف
حال حتققت هذه ال�شروط تكون ر�سالة البيانات �أ�صلية ومكافئة للمحررات الكتابية الأ�صلية التي
يتطلبها القانون يف معامالت متعددة(. )15
خام�س ًا :ويف حالة وجود نزاع بني املحررات الكتابية الإلكرتونية والورقية �أمام الق�ضاء القطري
ف�إن حل النزاع يكون على �أ�سا�س عدم التمييز بني املحررات على �أ�سا�س الدعامة املثبتة عليها؛
فامل�شرع القطري تبنى كقاعدة عامة مبد�أ النظري الوظيفي بني املحررات الكتابية .ويتم الرتجيح
بني املحررات الكتابية الإلكرتونية والورقية على �أ�سا�س القيمة الثبوتية للمحررات املتنازعة ،و�إذا
كانت املحررات الكتابية الإلكرتونية والورقية من نف�س النوع ولها نف�س احلجية القانونية ،يتمتع
القا�ضي ب�سلطة تقديرية وا�سعة يف الرتجيح بني هذه املحررات ،ويجوز للأطراف االتفاق على
ترجيح املحررات الإلكرتونية على املحررات الورقية �أو العك�س ،ويكون هذا االتفاق ملزم ًا للقا�ضي
باعتبار �أن القواعد املو�ضوعية للإثبات يف القانون القطري لي�ست من النظام العام ما مل ين�ص
القانون على خالف ذلك.
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حماية حق المؤلف على شبكة االنترنت
دراسة تحليلية مقارنة في القانونين الفرنسي واألمريكي

الدكتور عماد قطان
كلية القانون  -جامعة قطر
ملخ�ص البحث:
يختلف مفهوم ونطاق حق امل�ؤلف بني القانونني الفرن�سي والأمريكي حيث ينتمي كل منهما �إىل
عائلتني قانونيتني خمتلفتني .فبينما يعد �شخ�ص امل�ؤلف هو حمور حق امل�ؤلف يف القانون الفرن�سي،
ف�إنه باملقابل يعد امل�صنف وا�ستثماره هو مركز الثقل يف القانون الأمريكي.
ويف ع�صر املعلومات ومبواجهة التطور التقني ،وما ت�شكله �شبكة االنرتنت من خماطر على حق
امل�ؤلف ،ف�إن كال القانونني قد اتخذ خطوات ت�شريعية ملواجهة تلك الأخطار وذلك ب�سنه قوانني
خا�صة حلماية حق امل�ؤلف م�ستمدة من االتفاقيات الدولية التي عاجلت حماية حقوق امل�ؤلف يف
ع�صر املعلومات.
الهدف من هذا البحث بعد ا�ستعرا�ضنا للفرق بني مفهوم حق امل�ؤلف يف القانون الفرن�سي والقانون
الأمريكي� ،أن نبني كيف ميكن لقانونني ،ينتميان �إىل عائلتني قانونيتني خمتلفتني يف �أ�صولهما
ومفاهيمهما وم�صطلحاتهما� ،أن يواجها املعطيات اجلديدة والتطورات التقنية احلديثة ،وهل ميكن
لهذه املعطيات والتطورات �أن تكون عامل تقارب بني القانونني؟

ﻣﺠﻠــــــــﺔ ﻛﻠﻴــﺔ أﺣﻤــﺪ ﺑـﻦ ﻣﺤﻤـﺪ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳــﺔ ﻟﻠﻌﻠــــﻮم ادارﻳـــــﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴــــــﺔ

)Ahmed Bin Mohammed Military College Journal for Administrative Sciences and Law (ABMMCJ

35

Abstract:
The concept and the scope of copyright between the French and American laws, is different. While the
author is focus of protection in French law, the work and its investment is the most important in American
law.
The development of technology, especially Internet posed a threat on copyright. Both laws had taken
legislative steps to address those risks and enacted special laws for the protection of copyright derived
from international conventions which dealt with the protection of copyright in the information age.
The objective of this research is to show how a two laws, belonged to two different legal families, can
faced with new technical developments, and if is it possible for these developments to be convergence
between the two laws?
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مقدمة
حق امل�ؤلف هو ذلك الفرع من القانون الذي ينظم حقوق امل�ؤلفني على م�صنفاتهم الإبداعية التي
تت�سم بالطابع الفردي ،والتي يتم �إنتاجها عن طريق ن�شاطهم الفكري ،والتي تو�صف عادة ب�أنها
�أدبية �أو مو�سيقية �أو م�سرحية �أو فنية �أو علمية �أو �سمعية-ب�صرية.1
يف واقع الأمر ،تقع على عاتق امل�ؤلف مهمة �شاقة تتمثل يف التوفيق بني م�صلحتني له متعار�ضتني:
الأوىل هي �أمنية هذا امل�ؤلف �أن يكون معروف ًا لدى �أو�سع �شريحة من اجلمهور مما يدفعه �إىل �أن ين�شر
ويوزع م�صنفه ،ويتحمل بالتايل خماطر �أن الن�سخ �أو االقتيا�س من هذا امل�صنف .وامل�صلحة الأخرى
للم�ؤلف هي رغبته �أن ُين�سب هذا امل�ؤلف �إليه وحده مما يدفعه �إىل االحتفاظ بهذا امل�ؤلف والرتدد يف
ن�شره .من جانب �آخر ،ف�إن الفائدة التي ميكن �أن جتنيها الدولة من ن�شر امل�ؤلف تقا�س بقدرته على
الت�أثري يف احلركة الثقافية والعلمية يف املجتمع.2
وال�س�ؤال املطروح هو هل تتخذ حماية امل�صنفات الفنية والأدبية �أ�سلوب ًا واحد ًا يف الأنظمة القانونية
املختلفة ،وهل حلق امل�ؤلف مفهوم واحد يف هذه الأنظمة القانونية؟
جواب ًا على الت�سا�ؤل ال�سابق نقول �إنه على الرغم من �أن قوانني حق امل�ؤلف يف النظامني القانونيني
الروماين اجلرماين والأجنلو�ساك�سوين ،3وهما النظامان القانونيان الرئي�سان يف العامل املعا�صر،
تقرتب من بع�ضها بع�ض ًا ،ف�إنه ميكننا القول �أن كال النظامني يتناول حقوق امل�ؤلف بطريقة و�أ�سلوب
فهم خمتلفني.
�إذا �أخذنا بالقانونني الفرن�سي والأمريكي كنموذجني بارزين ي�صلحان للمقارنة بني النظامني
القانونيني امل�شار �إليهما �آنف ًا ،جند �أن الأول يجعل من �شخ�ص امل�ؤ ِّلف مركز الثقل واملو�ضوع املركزي
والرئي�س لكل حماية قانونية ،4لذلك ف�إن جمرد �إبداع و�إنتاج عمل فكري مينح م�ؤلفه نوعني من
احلقوق معنوية ومادية ت�سمى بحقوق امل�ؤلف ( .)droits d’auteurباملقابل ،ف�إن املبد�أ ال�سائد يف القانون
الأمريكي هو �إن كل �إبداع يجب �أن يوجه بطبيعته �إىل اجلمهور ،ويجب على امل�ؤلف ،واحلالة هذه،
ولكي ي�ستفيد من حماية حمدودة ومينع كل �إعادة �إنتاج مل�صنفه �أن ينجز بع�ض الإجراءات ،وهذا ما
يعرف يف النظام الأجنلو�ساك�سوين بحق الن�سخ كرتجمة حرفية مل�صطلح (.5)copyright
من جانب �آخر ،يعد من �أهم التحديات التي يثريها جمتمع املعلومات  6بناء �إطار قانوين متما�سك
ومتوازن ي�ستوعب التغريات االقت�صادية واالجتماعية والثقافية ،وي�ضمن يف الوقت نف�سه احلريات
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واحلقوق الأ�سا�سية للأفراد يف البيئة الرقمية .وحقوق امل�ؤلف �إحدى الأمور الأ�سا�سية التي تدخل
�ضمن هذا الإطار.
�إن ما يحتويه الع�صر الرقمي يتكون يف جزء كبري منه من امل�صنفات التي تدخل يف نطاق حماية
حقوق امل�ؤلف .وحتويل امل�صنفات العادية �إىل م�صنفات رقمية وو�ضعها على �شبكة االنرتنيت لت�صبح
مبتناول كل �شخ�ص .وبف�ضل هذه التقنيات احلديثة� ،أ�صبح ن�سخ املعلومات يتم ب�شكل �سريع جد ًا
وبنوعية عالية ،و�أ�صبح بالإمكان �إي�صالها �إىل كل مكان يف العامل وب�شكل غري حمدود.
هذه اخل�صائ�ص التي وفرتها و�سائل التقنية احلديثة ،وخا�صة ال�شبكة العنكبوتية (االنرتنيت)7
مكنت من اخرتاق حواجز الزمان واملكان .فهذه ال�شبكة ال تعرف احلدود وال يوجد لها تنظيم على
م�ستوى العامل حتى الوقت احلا�ضر ،وهذا ال يعني بطبيعة احلال وجود فراغ قانوين فهناك تنظيم
قانوين لها يف الكثري من بلدان العامل.
مع هذا التطور التقني ال�سريع والكبري �أ�ضحى حق امل�ؤلف مهدد ًا ب�إمكانية ن�شر امل�صنفات الأدبية
والفنية وتداولها عرب �شبكة االنرتنيت .ونتيجة لهذا التهديد ف�إن العديد من املحاوالت� ،سواء كانت
فنية �أم ت�شريعية ،مل تت�أخر يف الظهور �سواء على م�ستوى دويل � 8أو قطري.
ويف جمال حق امل�ؤلف يحق لنا �أن نت�ساءل :هل تكفي الت�شريعات القائمة حلماية هذا احلق؟ وهل هي
قادرة على ا�ستيعاب التطور الذي ح�صل يف تبادل املعلومات عن طريق �شبكة الإنرتنيت؟ وهل ت�شكل
تلك الت�شريعات عام ًال مقنع ًا �أو رادع ًا لأولئك الذين يريدون االعتداء على حق امل�ؤلف للآخرين
م�ستفيدين من الت�سهيالت التي تقدمها و�سائل التقنية احلديثة؟
يبدو لنا �أن املبادئ والقواعد القانونية حلق امل�ؤلف قابلة للتطبيق يف جمال الإنرتنيت ،ولي�س هناك
من حاجة �إىل ا�ستبدالها جملة وتف�صي ًال ،على الرغم من �أن بع�ض الأحكام بحاجة �إىل تعديل �أو
�إعادة ترتيب.
�إن الهدف من بحثنا هذا هو حماولة الإجابة على الأ�سئلة ال�سابقة من خالل درا�ستنا حلق امل�ؤلف يف
القانونني الفرن�سي والأمريكي ،و�أن نبني كيف ميكن لقانونني ينتميان �إىل عائلتني قانونيتني خمتلفتني
يف �أ�صولهما ومفاهيمهما وم�صطلحاتهما� ،أن يواجها املعطيات اجلديدة والتطورات التقنية احلديثة.
كل ما �سبق ٌيحتِّم علينا �أن َن ْع ِر َ�ض ملو�ضوعنا من خالل مبحثني اثنني :نخ�ص�ص �أولهما لدرا�سة
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الإ�شكالية املتمثلة بوجود مفهومني خمتلفني حلق امل�ؤلف ،والأخطار التي متثلها التقنية احلديثة
عليه .و�سيخ�ص�ص املبحث الثاين لدرا�سة احللول الت�شريعية يف كال البلدين ملواجهة التطورات
التقنية احلديثة وما حتمله من حتديات حلماية حق امل�ؤلف.
املبحث الأول
�إ�شكالية العالقة بني حق امل�ؤلف والإنرتنيت
تتمثل �إ�شكالية العالقة بني حق امل�ؤلف ،يف كل من القانون الفرن�سي والقانون الأمريكي ،و�شبكة
الإنرتنيت يف نقطتني اثنتني :النقطة الأوىل هي وجود مفهومني خمتلفني حلق امل�ؤلف يف كل من
البلدين� ،أما النقطة الثانية فهي الآثار التي تخلفها التقنيات احلديثة وعلى الأخ�ص �شبكة الإنرتنيت
على حق امل�ؤلف.
املطلب الأول :اختالف مفهوم حق امل�ؤلف يف القانون الفرن�سي والقانون الأمريكي
يف فرن�سا ،ومنذ بدء تبلور مفهوم حق امل�ؤلف ،بدا وا�ضح ًا �أن النظرة التي كر�ست حق امل�ؤلف تختلف
عن مثيلتها يف القانون الأمريكي ،فالن�صو�ص الأوىل التي كر�ست حق امل�ؤلف وعلى الأخ�ص مر�سوم
عام  1791تعترب �أن �أكرث حقوق امللكية قدا�سة هي احلقوق الفكرية� .أما يف الواليات املتحدة ،وعند
املطالبة بحق امل�ؤلف املمنوح من الد�ستور الأمريكي لعام 9 ،1787ف�إن ما مت الرتكيز عليه هو ت�شجيع
التقدم العلمي والتقني وذلك مبنح امل�ؤلفني حقوق ًا ح�صرية على م�ؤلفاتهم ملدة حمددة ،وبالتايل ف�إن
كل الن�صو�ص والت�شريعات املتعلقة بحق امل�ؤلف يف كال النظامني القانونيني ت�ستمد روحها من هذين
املفهومني.
�إن وجه االختالف بني مفهومي حق امل�ؤلف يف كل من فرن�سا والواليات املتحدة الأمريكية ال يقت�صر
على ناحية واحدة ،بل ميتد لي�شمل نواحي عدة �سواء بالأ�صل التاريخي لكل منهما� ،أو يف �صاحب
احلق� ،أو يف م�ضمونهما:
�أو ًال -الأ�صل التاريخي :يف فرن�سا كان املر�سوم ال�صادر عام  1791هو �أول ن�ص يكر�س حق امل�ؤلف.
وقد اعترب هذا الن�ص حق امل�ؤلف من حقوق امللكية ،بل من �أكرث حقوق امللكية قدا�سة ،نظر ًا لأنه ثمرة
الفكر الإن�ساين .وقد �أ�شارت لذلك حمكمة النق�ض الفرن�سية يف حكم لها 10بقولها �أن للملكية الأدبية
والفنية اخل�صائ�ص نف�سها لأي نوع �آخر من �أنواع امللكيات .وت�ضيف حمكمة النق�ض �أنه على الرغم
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من �أن امل�صلحة العامة ت�شكل قيد ًا على مدة هذا النوع من امللكية� ،إال �أنها تعد ما ًال منقو ًال �سواء من
حيث قيمتها الأ�سا�سية� ،أو ما ينتج عنها ،وهي بالتايل ت�ضيف �إىل الناجت الإجمايل للمجتمع.
بعد الثورة الفرن�سية ظهرت �سبع قوانني بني عامي  1793-1791تعالج حق امل�ؤلف ،وبقيت هذه
القوانني نافذة حتى عام  ،1957حيث �صدر قانون يعد الأ�سا�س يف جمال حقوق امل�ؤلف ،لي�أتي قانون
 3متوز لعام  1985واملتعلق بامللحنني وامل�ستثمرين ،وبالربامج احلا�سوبية �إذا مت ت�سجيلها قانون ًا.
و�أخري ًا القانون رقم  579-92لعام  1992وهو قانون حماية امللكية الفكرية ،والذي تبنى فعلي ًا
ن�صو�ص القانونني ال�سابقني .11
باملقابل ،ويف الواليات املتحدة الأمريكية مت تكري�س حق امل�ؤلف يف الد�ستور الأمريكي والذي خ َّول
الكونغر�س ت�شجيع التقدم العلمي والفنون النافعة عرب منح �أ�صحاب االبتكارات حقوق ًا ح�صرية
على مبتكراتهم وكتاباتهم ،و�ضمان ًا ملدة حمددة عليها .12وجتدر الإ�شارة �إىل وجود العديد من
الت�شريعات املتعلقة بحق امل�ؤلف يف الواليات املتحدة ،مت جمعها �ضمن جمموعة واحدة (Copyright
 )Actوو�ضعت �ضمن املادة  17يف القانون االحتادي .13
وباملقارنة بني القانونني ،جند �أن حقوق امل�ؤلف يف القانون الفرن�سي يركز على �شخ�ص امل�ؤلف ويتجاهل
�إىل حد كبري امل�صلحة العامة املتمثلة باطالع اجلمهور على امل�صنفات الأدبية والفنية املختلفة .بينما
يركز القانون الأمريكي وقبل كل �شيء على م�ستثمر العمل الإبداعي .فهو ينظر �إىل الأمور من جانبها
االقت�صادي .ولعل هذا االختالف بني النظامني يعود �إىل تكييف حق امل�ؤلف فيهما :فبينما ُيك َّي ُف
حق امل�ؤلف يف فرن�سا على �أنه حق من احلقوق املعنوية �أو حق من احلقوق الل�صيقة بال�شخ�صية،
وبالتايل تتجه احلماية فيه �إىل ال�شخ�ص املبدع ،نرى باملقابل �أن حق امل�ؤلف يف القانون الأمريكي
له طابع اقت�صادي ،وعليه ي�ضفي هذا القانون احلماية على ال�شخ�ص الذي ي�ستثمر العمل الإبداعي
�أي امل�ستثمر .ونتيجة لذلك ينظر القانون الأمريكي �إىل امل�صنف 14على �أنه منتج جتاري بحت قابل
للتعامل ك�أي منتج �آخر ،وينظر �إليه القانون الفرن�سي كمنتج فكري بالدرجة الأوىل  .15و لعل خري
ما يدل على ذلك هو الرتجمة احلرفية مل�صطلح حق امل�ؤلف يف كل من اللغتني الإجنليزية والفرن�سية
والتي تنبئ �إىل حد كبري عن م�ضمونه ،فرتجمة امل�صطلح الفرن�سي ( )Droit d’auteurت�شري �إىل مكانة
امل�ؤلف يف النظام القانوين الفرن�سي ،يف حني �أن ترجمة امل�صطلح الإجنليزي (� )Copyrightأي حق
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الن�سخ ت�شري �إىل �أهمية حمل حق امل�ؤلف وا�ستثماره!..
ثانياً -امل�ؤلف �صاحب احلق :غني عن البيان �أن امل�ؤلف يف القانون الفرن�سي يحتل مكان ال�صدارة
فيه ،وهو ال يعرتف �إال لل�شخ�ص الطبيعي الذي �أبدع امل�صنف ،وال يعرتف بامللكية الأ�صلية لأ�شخا�ص
�آخرين �إال على �سبيل اال�ستثناء فقط .فقد ميز قانون امللكية الفكرية يف فرن�سا بني ثالث �أنواع
من امل�صنفات :النوع الأول هو م�صنفات التعاون �أو ما ي�سمى بامل�صنفات امل�شرتكة والتي تنتج من
�إبداع �شارك فيه العديد من الأ�شخا�ص الطبيعيني .والنوع الثاين امل�صنفات املركبة وهي عبارة عن
م�صنفات جديدة �أ�ضيفت �إىل م�صنف �سابق ولكن بدون اال�شرتاك مع م�ؤلف امل�صنف القدمي.
و�أخري ًا امل�صنفات اجلماعية التي مت ت�أليفها مببادرة من �شخ�ص طبيعي �أو اعتباري ،ويندمج عمل
امل�شرتكني يف الفكرة العامة لهذا العمل ،مع ا�ستبعاد �إمكانية ف�صل كل عمل من امل�شرتكني ومتييزه
على حدة .16
و�إذا ا�ستعر�ضنا الن�صو�ص التي تتناول امل�ؤلف يف القانون الفرن�سي جندها متثل خ�صائ�ص احلق
الذاتي على امل�صنف املعرتف به قانون ًا .وهذا احلق هو حق ح�صري يتمتع به امل�ؤ ِّلف طوال حياته،
وي�ستفيد منه الورثة بعد املوت �إىل فرتة زمنية ،لي�صبح امل�صنف بعدها حق ًا للجمهور .فهذا قانون
 1791يكر�س هذا احلق وين�ص على �أن امل�ؤلفات التي تعود لأ�شخا�ص �أحياء ال ميكن �أن يتم متثيلها
على امل�سارح العامة بدون �إذن خطي ور�سمي من قبل امل�ؤلفني حتت طائلة امل�س�ؤولية .وتن�ص املادة 5
منه على ورثة امل�ؤلف يتملكون م�ؤلفات مورثهم ملدة خم�س �سنوات بعد موت امل�ؤلفني .وكذلك يكر�س
قانون  19متوز لعام  1793احلق يف ا�ستثمار امل�صنفات .فامل�ؤلفني للم�صنفات الكتابية من كل نوع
والر�سامني يتمتعون طوال حياتهم بحق ح�صري يف بيع وعر�ض وتوزيع م�صنفاتهم �ضمن �أرا�ضي
اجلمهورية الفرن�سية� ،أو �أن يتنازلوا عن ملكيتها ككل او بجزء منها .وتن�ص املادة  2منه على �أن
ورثتهم �أو خلفهم يتمتعون بنف�س احلقوق ملدة ع�شر �سنوات بعد وفاتهم� .إن م�شرع هذين القانونني
قد اعترب حق امل�ؤلف حق ًا طبيعي ًا ،ودور امل�شرع هو �إبرازه وتكري�سه .لذلك فحق امللكية الأدبية والفنية
مل يكن حق ًا ابتدعه امل�شرع و�إمنا هو حق طبيعي .17
مل يرد �أي تعديل على الت�شريع الفرن�سي خالل القرن التا�سع ع�شر ،ولكن امللكية الأدبية والفنية هناك
�أخذت بعد ًا دولي ًا بتوقيع معاهدة برن لعام  1886والتي كر�ست و�أخذت بعني االعتبار حماية امل�ؤلفني
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واملبدعني و�أعمالهم نتيجة تداول �أعمالهم الإبداعية يف العامل .وقد جاء قانون � 11آذار لعام 1957
والذي قنن االجتهاد الق�ضائي يف قرن ون�صف بان �أ�ضفى احلماية على امل�ؤلفني �آخذ ًا بعني االعتبار
املعطيات التقنية واالقت�صادية احلديثة لأ�شكال الفانون كافة منذ ت�شريعات الثورة الفرن�سية.
�أما القانون الأمريكي فيمكننا القول �أن حق امل�ؤلف قد ن�ش�أ ل�صالح رب العمل �أو امل�ستثمر ،وهو
�صاحب حق امل�ؤلف يف هذا النظام ،لأن املبدع �أو املخرتع مل يكن بو�سعه فعل �شيء بدون تدخل
ال�شخ�ص الذي ا�ستثمر هذا العمل .وهذا امل�ستثمر قد يكون �شخ�ص ًا طبيعي ًا �أو �شخ�ص ًا اعتباري ًا،
خالف ًا للقانون الفرن�سي ،وهذا يعود �إىل ما يعرف بعقد �إجارة العمل �أو اخلدمة  .18وهذا العقد يعني
ب�أن امل�صنفات املنتجة يف �إطار العقود التي جتيز نقل احلقوق �إىل امل�ستثمر .وهذا املبد�أ ينظم �أي�ض ًا
�إمكانية التنازل الكلي عن احلقوق امل�ستقبلية ،وهذا ما يبدو �صعب ًا يف القانون الفرن�سي  ،19لأن ذلك
يرتبط بخ�صائ�ص احلق املعنوي للم�ؤلف ،حيث يت�صف هذا احلق ب�أنه م�ؤبد وغري قابل للت�صرف
وغري قابل للتقادم ،وذلك الرتباطه ب�شخ�ص امل�ؤلف .20
وقد ن�صت املادة ل  1-131من قانون امللكية الفكرية الفرن�سي ب�شكل وا�ضح ال لب�س فيه على �أنه ال
ميكن للم�ؤلف �أن يتنازل كلي ًا عن م�صنفاته امل�ستقبلية .وبالتايل ف�إن �أي �شرط يت�ضمن تناز ًال عام ًا
يف عقد ل�صالح رب العمل مينحه حقوق امل�ؤلف مل�صنفات عائدة لعامل لديه ،يعد باط ًال حتى ولو
كان ذلك يف معر�ض ممار�سته لوظيفته .وحتى يكون التنازل يف هذه احلالة �صحيح ًا فيجب �أن يكون
التنازل تدريجي ًا .وقد ق�ضت حمكمة النق�ض الفرن�سية يف ق�ضية لها �أن خا�صية عدم الت�صرف �أو
عدم التنازل تعد من النظام العام ،وبالتايل ف�إن ذلك يقت�ضي �أنه ال يجوز التنازل امل�سبق والكلي عن
حقوق امل�ؤلف ل�شخ�ص �آخر يف ا�ستخدام امل�صنف ،وتوزيعه ،وتعديله ،و�سحبه وانه حتى ولو مت ذلك
ف�إن ذلك لن ي�ؤدي �إىل �سلب امل�ؤلفني حقوقهم املعنوية على م�صنفهم .21
وتتلخ�ص وقائع هذه الق�ضية �أن م�ؤلفي وملحني �أغنية م�شهورة �أبرموا عقد ًا خولوا مبوجبه �شركة
�أعمال مو�سيقية با�ستثمار هذه الأغنية ب�شكل مبا�شر� ،أو �أن يعهدوا �إىل طرف ثالث با�ستثمار جزئي
وكلي لها ،وذلك من حيث كلمات الأغنية �أو املو�سيقى �أو كالهما مع ًا� ،أو �أن ت�شكل الأغنية كلي ًا �أو
جزئي ًا ملو�سيقى فيلم� ،أو عر�ض م�سرحي� ،أو برنامج �إذاعي �أو تلفزيوين �أو دعائي ،و�أو ب�أية و�سيلة
�أخرى غري م�شار �إليها يف العقد مع احلق الكامل يف اية �إ�ضافة �أو تعديل على هذه الأغنية .فيما بعد،
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مت التنازل من قبل ال�شركة املتعاقدة �إىل �شركة �أخرى عن كامل احلقوق امل�شار �إليها يف العقد ،لتقوم
الأخرية بعد ذلك با�ستخدام مو�سيقى الأغنية مع �أغنية �أخرى �أذيعت يف حمطات فرن�سية عدة .وقد
اعترب م�ؤلفو الأغنية �أنه مل يتم احرتام م�صنفهم ،حيث مت ت�شويهه ،وقد ا�ستجابت حمكمة النق�ض
ملطلبهم واعتربت �أن التنازل الكلي وامل�سبق للم�ؤلفني وامللحنني حلقوقهم يف ا�ستثمار وا�ستخدام حلن
وكلمات الأغنية ،ال يعني التنازل عن حقهم املعنوي على م�صنفهم واملطالبة بالتعوي�ض يف حال عدم
احرتامه من قبل امل�ستثمرين .22
باملقابل ،ف�إن قانون امللكية الفكرية قد ن�ص على بع�ض اال�ستثناءات على ما �سبق حيث �إنه ميكن
ل�شركات الن�شر والتوزيع حلقوق امل�ؤلف �أن تتعاقد مع مقاولني ب�أن ميثلوا تلك ال�شركات مب�صنفات
ال�شركة احلا�ضرة وامل�ستقبلة (املادة ل  18-132من قانون امللكية الفكرية الفرن�سي) .وكذلك ف�إن
اتفاق التف�ضيل الذي يعقد بني امل�ؤلف والنا�شر واملتعلق بالتنازل عن حقوق امل�ؤلف على امل�صنفات
امل�ستقبلية يعد �صحيح ًا �إذا كان يف حدود خم�سة م�صنفات (املادة ل .)4-132
�إن امل�صنف الذي يتم �إبداعه يف �إطار عقد �إجارة العمل هو امل�صنف الذي يبدعه �أحد العاملني
يف �إطار عقد عمله .وهو كذلك امل�صنف الذي ي�ستخدم �ضمن م�صنف جماعي� ،أو كجزء من فيلم
�سينمائي� ،أو من م�صنف �سمعي ب�صري �أو كرتجمة ..وذلك �إذا ما اتفق الطرفان �صراحة يف
وثيقة مكتوبة ،وموقع عليه من قبلهما على �أن امل�صنف يعد عم ًال مت بناء على عقد �إجارة .23وحق
امل�ؤلف على م�صنف حممي مملوك ًا ب�صفة �أ�صلية مل�ؤلف امل�صنف املذكور� ،أما امل�صنفات التي يتم
ت�سجيلها على �أ�سا�س عقد الإجارة ف�إن حق امل�ؤلف يكون لرب العمل �أو لكل �شخ�ص يتم �إنتاج امل�صنف
مل�صلحته.24
ويبدو لنا من الأهمية �أن ن�سلط ال�ضوء على مفهوم امل�صنفات ال�سينمائية يف القانون الفرن�سي ،والتي
تعد جزء ًا من امل�صنفات ال�سمعية الب�صرية ،فقد ن�صت املادة ل  2-112من قانون امللكية الفكرية
الفرن�سي �أنه ت�سمى م�صنفات �سمعية ب�صرية كل من امل�صنفات ال�سينمائية وامل�صنفات الأخرى
التي تتكون من م�شاهد متحركة ل�صورة مرتافقة ب�صوت �أو بدون �صوت .ويحتاج �إن�شاء امل�صنفات
ال�سينمائية �إىل مدة زمنية ي�ساهم خاللها وعلى مراحل ،عدد كبري من الأ�شخا�ص يف �إبداع و�إنتاج
هذا امل�صنف � .25إال �أن الت�سا�ؤل يثور حول طبيعة هذه امل�صنفات ،فهل هي م�صنفات جماعية
(� ،)œuvres collectivesأم م�صنفات م�شرتكة ()œuvres de collaboration؟
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تكون امل�صنفات م�شرتكة عندما ي�ساهم جمموعة من الأ�شخا�ص الطبيعيني بتقدمي كل منهم عمل
ي�ؤدي يف النهاية �إىل �إن�شاء م�صنف جديد مركب من م�ساهمات و�أعمال ه�ؤالء الأ�شخا�ص ،وبحيث
ميكن متييز عمل كل منهم ب�شكل م�ستقل� .أما امل�صنف اجلماعي فين�ش�أ مببادرة من �شخ�ص طبيعي �أو
معنوي يقوم بن�شر هذا امل�صنف با�سمه وحتت �إ�شرافه بحيث متتزج م�ساهمات الأ�شخا�ص امل�شاركني
وال ميكن بالتايل متييز عمل كل منهم ب�شكل م�ستقل عن جمموع امل�صنف.26ويعد القانون الفرن�سي
امل�صنفات ال�سينمائية م�صنفات م�شرتكة  ،27فهي تفرت�ض م�شاركة فعالة من الأ�شخا�ص امل�ساهمني
يف امل�صنف لإخراج امل�صنف كعمل متكامل.
وتعد م�س�ألة حتديد من يتمتع ب�صفة امل�ؤلف من �أهم امل�سائل التي تثار يف امل�صنفات ال�سينمائية،
لذلك و�ضعت املادة ل  7-113من قانون امللكية الفكرية قائمة من خم�سة م�ؤلفني مفرت�ضني يف
�أي م�صنف �سينمائي ،وهم كاتب ال�سيناريو (الفكرة املكتوبة للفيلم) ،كاتب احلوار ،امل�ؤلف الذي
جعل الن�ص مالئما للفيلم ال�سينمائي ،م�ؤلف املو�سيقى ،املخرج  .28ويالحظ على هذا الن�ص �أنه
قد ا�ستبعد املنتج من عداد امل�ؤلفني املفرت�ضني للم�صنف ال�سينمائي ،وذلك على خالف القانون
الأمريكي ،فاملنتج يف القانون الفرن�سي ي�ستثمر لي�س ب�صفته م�ؤلف ًا ،على اعتبار �أنه غالب ًا ما يكون
املنتج هو �شخ�ص معنوي (�شركة �إنتاج) ،وبالتايل فهي م�ستبعد حكم ًا من �صفة امل�ؤلف ،على �أن ذلك
ال مينع يف حال كان املنتج �شخ�ص ًا طبيعي ُا �أن ي ّدعي �صفة امل�ؤلف �إ�ضافة �إىل كونه م�ستثمر ًا ،وذلك يف
حال قدم جمهود ًا فكري ًا �إىل الفيلم الذي �أنتجه .29
ويتمتع امل�صنف ال�سينمائي بنوعني من احلماية ،فمن جهة يتمتع امل�ؤلفون جميعهم باحلق املعنوي على
م�صنفهم والذي يتمثل ب�أن ين�سب العمل الذي �ساهم به يف امل�صنف له ،على �أن طبيعة امل�صنفات
ال�سينمائية �أدت بامل�شرع الفرن�سي للن�ص يف املادة ل  5-121من قانون امللكية الفكرية على ان
احلقوق املعنوية للم�ؤلفني يف هذه امل�صنفات ال متار�س �إال بعد �أن يكتمل امل�صنف� ،أي بعد �إجناز
الن�سخة النهائية باالتفاق بني خمرج ومنتج امل�صنف .ومن جهة �أخرى يتمتع امل�ؤلفون باحلقوق املالية
والتي ن�صت عليها املادة ل  3-113ب على �أنه يتوجب على م�ؤلفي امل�صنف ال�سينمائي مبمار�سة
حقوقهم املالية عرب اتفاق عام ي�ؤدي �إىل �إبرام عقد ا�ستثمار يوقع عليه جميع م�ؤلفي امل�صنف.
�إن الت�سا�ؤل حول مكانة امل�ؤلف يف كال القانونني يقودنا ب�شكل طبيعي �إىل �إلقاء نظرة على م�ضمون
حق امل�ؤلف فيهما.
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ثالثاً -م�ضمون حق امل�ؤلف :مينح حق امل�ؤلف �صاحبه يف كال القانونني الفرن�سي والأمريكي امتيازات
مالية ،يف حني �أن احلق املعنوي ال مينحه �إال القانون الفرن�سي فقط.
وامل�صنفات املحمية يف القانون الفرن�سي هي كل عمل �إبداعي ميكن �أن يتمتع بحماية حق امل�ؤلف من
اللحظة التي يعترب فيها �أ�صي ًال .وقد عددت املادة ل 2-112من قانون امللكية الفكرية امل�صنفات التي
تتمتع باحلماية من كتب ومن�شورات و�أعمال �أدبية وفنية وعلمية وم�ؤمترات و�أعمال مو�سيقية و�سينما.
ف�ض ًال عما �سبق ،ميكن �إ�ضافة �أعمال �أخرى �إىل القائمة ال�سابقة فهي لي�ست قائمة ح�صرية ،فقد
�أ�ضفى الق�ضاء الفرن�سي حماية حق امل�ؤلف على �أعمال مل ترد يف هذه القائمة مثل امل�صنفات ال�سمعية
الب�صرية املتعددة الو�سائط  ،30واملواقع االلكرتونية على االنرتنت � ،31أو على عرو�ض الأزياء .32
وجتدر الإ�شارة �إىل �أن عن�صر الأ�صالة واالبتكار املطلوب يف امل�صنف املحمي ،يرتبط ب�شخ�ص
امل�ؤلف ،وبالتايل ف�إن العمل الإبداعي وفق ًا للمفهوم الأمريكي حلق امل�ؤلف �أكرث �سهولة للتحديد حيث
�إن امل�صنف الإبداعي هو كل عمل ال ي�شكل �صورة عن عمل �إبداعي �سابق ،والذي يظهر حد ًا �أدنى من
اجلهد الفكري.
وقد ن�صت املادة (ل  )1-123من قانون امللكية الفكرية يف فرن�سا على منح احلق احل�صري للم�ؤلف
يف ا�ستثمار م�صنفه حتت �أي �شكل كان هذا امل�صنف ،ويف ا�ستغالله مالي ًا .هذه امليزات املالية التي
منحها القانون الفرن�سي تت�صف ب�أنها قابلة للتنازل والتحويل عن طريق التعاقد من امل�ؤلف �إىل
الغري .وهذه احلقوق املالية تتمثل بحق اال�ستثمار الذي يخول امل�ؤلف ب�أن يجيز �أو مينع كل ا�ستثمار
على م�صنفه وب�أي �أ�سلوب كان ،و�أن �أي ا�ستثمار لهذا امل�صنف بدون �إذنه يعد جرم ًا ي�ستوجب العقاب
 .33وهذا اال�ستثمار ميكن �أن يتم من قبل امل�ؤلف �أو من قبل الغري بعد �إذن امل�ؤلف ،ويف هذه احلالة
يجب �أن تكون موافقته خطية .وهذا الغري يعد خلف ًا خا�ص ًا للم�ؤلف ،وهو �إما ان يكون نا�شر ًا �أو
منتج ًا .34وحق اال�ستثمار يق�سم بدوره �إىل حقني� :أولهما حق �إعادة الإنتاج والذي يتعلق بالإجراءات
املادية التي يتم اتخاذها على امل�صنف لإي�صاله �إىل اجلمهور ب�شكل غري مبا�شر وذلك كالطباعة
�أو الت�صوير �أو الت�سجيل  .35وثاين هذين احلقني حق التمثيل والذي مي ّكن من �إي�صال امل�صنف
ب�شكل مبا�شر للجمهور عرب �أية و�سيلة كتقدميه للجمهور� ،أو �إذاعة امل�صنف عرب الإذاعة .واملعيار
يف التمييز بني الفئتني املتفرعتني عن احلق املايل� ،أي التمثيل و�إعادة الإنتاج هو ال�سيطرة على
املحل املادي للم�صنف .فعندما تكون هناك �سيطرة مادية على امل�صنف فهو احلق يف �إعادة الإنتاج،
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وعندما ال تكون هناك �سيطرة مادية فنكون ب�صدد حق التمثيل.
يوجد كذلك نوعان من اال�ستثمار املايل :ا�ستثمار مبا�شر يح�صل امل�ؤلفون من خالله على دخل
مبا�شر يدفع لهم عادة من قبل امل�ستهلكني( ،كالكتب والأقرا�ص املمغنطة� ،)...أو عرب و�سيط (مثل
�شراء حقوق و�سائل الإعالم املرئية من قبل املوزعني) .وا�ستثمار غري مبا�شر ال يكون العائد فيها من
امل�ستهلكني الذين ي�شرتون امل�صنفات �أو الربامج ،و�إمنا عرب �آليات �أخرى غري مبا�شرة ،مثل العائد
الناجت عن �إعارة الكتب من مكتبة عامة.
�أما ما يتعلق باحلماية املالية حلق امل�ؤلف يف القانون الأمريكي ،ف�إنه قريب من نظريه القانون الفرن�سي
ب�إ�ضفائه احلماية القانونية على �أ�صحاب امل�صنفات الأ�صليني� ،سواء كانت هذه امل�صنفات �أدبية� ،أم
فنية �سينمائية� ،أم مو�سيقية� ،أم �أعمال فنية .وهذه احلماية تن�صرف �إىل امل�صنفات املن�شورة وغري
املن�شورة .وب�شكل عام مينح القانون الأمريكي ل�صاحب احلق على امل�صنف �سلطة ممار�سة� ،أو تخويل
الغري احلق يف ممار�سة ت�صرفات عديدة وهي� :إعادة انتاج امل�صنف� ،إعداد امل�صنفات امل�شتقة من
امل�صنف الأ�صلي ،توزيع ن�سخ من امل�صنف �إىل اجلمهور (بيع� -إيجار� -إعارة -تنازل )...مهما يكن
�شكل هذا التوزيع ،متثيل هذا امل�صنف �أمام اجلمهور باتباع �إجراءات معينة.
�أما العن�صر الثاين الذي مييز حق امل�ؤلف هو وجود م�صالح غري مالية للم�ؤلف مرتبطة ب�شخ�صه،
وهذه امل�صالح غري املالية للم�ؤلف يجب حمايتها ،وبالتايل منع ا�ستخدام للم�صنف بدون �إذن من
م�ؤلفه� ،سواء كان هذا اال�ستخدام ي�سبب �ضرر ًا �أم ال.
ولقد �أوىل القانون الفرن�سي مكانة متميزة للحق املعنوي وذكره قبل احلق املايل ،فقد ن�صت املادة
(ل 1-111-الفقرة الثانية) من قانون امللكية الفكرية على �أن حقوق امللكية التي تقع على �أ�شياء غري
مادية تت�ضمن مزايا وحقوق لها طابع فكري ومعنوي.
واحلق املعنوي يتميز بخ�صائ�ص عديدة  36تتمثل يف احرتام ا�سم امل�ؤلف و�صفته ،مل�صنفه وكذلك
عدم قابلية هذا احلق للتجزئة �أو احلجز �أو ال�سقوط بالتقادم....
ويتفرع عن احلق املعنوي �أن امل�ؤلف هو الذي ي�سمح ويقرر متى ميكن ن�شر م�صنفه ،وكذلك ميلك حق
ن�سب هذا امل�صنف �إليه ،وهذا الأمر يكون مهم ًا عند ا�ستثمار امل�صنف من قبل الغري .ومن حقه �أي�ض ًا
�أن يعرت�ض على �أي تعديل �أو حتريف� ،أو حتوير مل�صنفه .وللم�ؤلف �أن ي�سحب م�صنفه من الأ�سواق �إذا
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حلقه �ضرر من توزيع هذا امل�صنف .و�أخري ًا له �أن يدفع كل اعتداء على �سمعته و�شرفه.
�أما يف الواليات املتحدة الأمريكية ،فال يوجد تنظيم متكامل لقواعد موجودة �ضمن قوانني حق
امل�ؤلف تعنى باحلق املعنوي ،و�إمنا اعرتفت حماكمها ببع�ض االمتيازات التي ميكن �أن تدخل حتت
مفهوم احلق املعنوي كاحلماية من املناف�سة غري امل�شروعة ،واحلماية من الت�شويه عند ن�شر امل�صنف
يف طبعة تختلف كلي ًا عن الأ�صل .37
وبان�ضمام الواليات املتحدة الأمريكية �إىل اتفاقية برن  38مت تعديل الت�شريع االحتادي هناك ليتوافق
مع �أحكام االتفاقية والتي متنح امل�ؤلف احلق يف ن�سبة م�صنفه �إليه ،وكذلك احرتام م�صنفه ب�شرط
�أن يكون هناك اعتداء على �شرفه و�سمعته ،وهذا احلق يكون ملدة حمددة .39
ويبدو �أن القانون الأمريكي قد اقرتب من القانون الفرن�سي يف هذه النقطة� ،إذ مت البدء يف الواليات
املتحدة الأمريكية االعرتاف باحلق الأدبي كما فعلت ذلك واليتا كاليفورنيا ونيويورك حيث �أ�صدرتا
ت�شريع ًا خا�ص ًا يكر�س حق امل�ؤلف ب�شقيه املايل والأدبي فيما يتعلق بامل�صنفات املرئية للفنانني لعام
 .40 ،1990وكذلك كر�س احلق الأدبي للفنانني �ضمن قانون فيدرايل يف جمال امل�صنفات ال�سينمائية،
مما ي�سمح اليوم لكتاب ال�سيناريو الأمريكيني باملطالبة مبكانة مميزة مل تكن ممنوحة لهم من قبل
يف حال �إعادة وجتديد الأفالم.
�أما امل�شرع الفرن�سي فقد و�ضع حدود ًا يف قانوين  ،1957و 1985للحق الأدبي للم�ؤلف .ف�إعطاء مدى
وا�سع للحق الأدبي يتعار�ض ،يف الواقع ،مع العوامل االقت�صادية للإنتاج ال�سمعي الب�صري .وكي
نتجنب �إقدام م�ؤلف فيلم ما على عرقلة �إنتاج الفيلم فقد ن�صت املادة (ل )6-121 -من قانون
امللكية الفكرية الفرن�سي على منع امل�ؤلف من االعرتا�ض على امل�ساهمة يف الفيلم من قبل �آخرين
وذلك حتى االنتهاء منه .ف�ض ًال عما �سبق ،ف�إن مفهوم امل�صنف اجلماعي كما �أ�سلفنا والذي عرفته
املادة ( )2-113من القانون بقولها �أنه عندما يتخذ �شخ�ص ما املبادرة يف �إن�شاء م�صنف ي�شارك
فيه �آخرون ،وكان من الع�سري التمييز بني هذه امل�شاركات يف هذا امل�صنف وملكيته ،ف�إن لكل �شخ�ص
من ه�ؤالء كامل حقوق الت�أليف ،وهذا يعني �أن مفهوم حق امل�ؤلف على النموذج الفرن�سي قد مت تقييده
 .41ولو طبقنا هذا املفهوم على االنتاج ال�سمعي الب�صري ،ف�إن ذلك يعني �أنه من املمكن للمنتجني
�أن يكونوا هم فقط �أ�صحاب حقوق امل�ؤلف مادية كانت �أم معنوية ،و�أن لهم مطلق احلرية با�ستخدام
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هذا العمل من قبلهم دون �أخذ موافقة امل�ؤلفني الآخرين .ف�ضال وتعد ق�ضية ترينر Turnerوالتي ق�ضت
فيها حمكمة النق�ض الفرن�سية مثا ًال بارز ًا على االختالف بني مفهومي حق امل�ؤلف يف كل من فرن�سا
والواليات املتحدة الأمريكية  .42ففي فرن�سا ال يتمتع ب�صفة امل�ؤلف ال�شخ�ص املعنوي ك�شركة �أو
غريها ،ويتمتع بها فقط ال�شخ�ص الطبيعي والذي بالتايل ف�إنه هو وحده من يتمتع باحلق املعنوي
على م�صنفه� .أما القانون الأمريكي ف�إنه يقرر �أن امل�ؤلف هو من ي�ستثمر امل�صنف وبالتايل ميكن �أن
يكون �شخ�ص ًا معنوي ًا ك�شركة �إنتاج �أو ا�ستوديو �أفالم ،وهو يتمتع بكافة احلقوق عليه حيث ال وجود ملا
ي�سمى باحلق الأدبي كما هو احلال يف القانون الفرن�سي.
تتلخ�ص هذه الق�ضية ب�أنه قد عهد �إىل �شركة انتاج  MGMبا�ستثمار فيلم غابة الإ�سفلت 43من �إخراج
«جون هيو�ستون» ،وت�أليف «بن مادو» .هذا الفيلم مت حتويله من فيلم �أبي�ض و�أ�سود �إىل فيلم ملون ،ومت
عر�ضه يف القناة اخلام�سة يف فرن�سا .وقد رفع م�ؤلف الفيلم وورثة خمرجه الدعوى �ضد ال�شركة يف
فرن�سا ،على اعتبار �أن حتويل الفيلم مت دون موافقتهما ،و�أن هذا خمالف مليزات احلق الأدبي على
هذا الفيلم ح�سب القانون الفرن�سي الواجب التطبيق يف هذه احلالة نظر ًا لعر�ض الفيلم يف فرن�سة.
وقد قررت حمكمة البداية (يف فرن�سا) �أن القانون الواجب التطبيق هو القانون الأمريكي حيث مت
التعاقد بني م�ؤلف الفيلم وخمرجه من جهة وبني ال�شركة املنتجة من جهة اخرى ،ومت رف�ض الدعوى
على �أ�سا�س �أن القانون الأمريكي ال يعرتف للم�ؤلف وللمخرج باحلقوق الأدبية يف الفيلم ،و�أن احلقوق
جميعها تعود �إىل م�ستثمر الفيلم «ترينر» وفق ًا لعقد الإجارة املعمول به يف القانون الأمريكي والذي
ين�ص على نقل كافة احلقوق على الفيلم من خمرجه �إىل �شركة الإنتاج ،و�أم من حق هذه ال�شركة �أن
تقوم بتلوين الفيلم دون الرجوع �إىل املخرج ،وقد �صدقت حمكمة اال�ستئناف هذا احلكم مما �أثار
جد ًال عنيف ًا يف الأو�ساط القانونية الفرن�سية �أدى يف نهاية املطاف �إىل ف�سخ حكم حمكمة اال�ستئناف
من قبل حمكمة النق�ض التي قررت ب�أن القانون الفرن�سي هو القانون الواجب التطبيق وبالتايل ف�إن
تنازل امل�ؤلف عن حق ا�ستثمار الفيلم ال يعني التنازل عن حقه الأدبي ،وان هذا يعد من النظام العام
يف القانون الفرن�سي ،لذلك ف�إن تلوين الفيلم من قبل ال�شركة دون �إذن املخرج يعد اعتداء على هذا
احلق .44
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املطلب الثاين� :أثر انت�شار امللفات الرقمية على حق امل�ؤلف
تتميز �شبكة االنرتنت كو�سيلة ات�صال عاملية ،ب�أنها قادرة على الو�صول �إىل عدد غري حمدود من
النا�س ب�آن واحد ،وب�أقل النفقات ،وبدون قيود زمانية �أو مكانية  .45هذه اخل�صائ�ص توفر بيئة
مالئمة لتوزيع امل�صنفات الرقمية ب�شكل مياثل لتوزيعها ب�شكل مادي .وحتويل حمتويات امل�صنف �إىل
�شكل رقمي ،مع �إمكانية �إي�صالها وتوزيعها بتقنيات حديثة ي�شكل ثورة وحتديات ميكن �أن يكون لها
انعكا�سات �إيجابية يف �سوق العمل.
�إن حتويل امل�صنف من م�صنف عادي يت�ضمن ن�ص ًا �أو ت�سجي ًال �أو �صورة يعني بب�ساطة حتويل نلك كله
�إىل �سل�سلة �أرقام .وهذه التقنية يتم اتباعها منذ عام  1980عرب ما ي�سمى بالقر�ص املمغنط .وهذه
التقنية تت�صف بعدة مزايا وخ�صائ�ص هي التي ميكن �أن ت�شكل �صعوبة �إ�ضافية عند تطبيق قوانني
حق امل�ؤلف ،نظر ًا ملا ميكن تخزينه من كم هائل من املعلومات على قر�ص �صغري 46عن طريق حتويل
الن�صو�ص املوجودة يف جملدات �إىل �أرقام وجعلها يف متناول اليد ،ويف �أ�ضيق م�ساحة ممكنة.
ميزة �أخرى للملفات الرقمية تتمثل يف �سهولة االطالع عليها والرجوع �إليها .فمحركات البحث ت�سمح
لنا ،وخالل عدة ثوان ،بالبحث يف ن�صو�ص تبلغ ماليني ال�صفحات عن كلمة �أو جملة ،ويف ت�صنيفها
بال�شكل الذي نراه ،وب�سهولة فائقة.
ميزة ثالثة ت�ضاف �إىل ما �سبق ذكره وهي �إعادة �إنتاج املعلومات وا�ستخدامها يف كل حلظة .فيمكن
اقتبا�س وا�ستخدام �أجزاء من الن�صو�ص� ،أو �أخذ ن�سخة كاملة عنها يف حلظات ،وبدون �أية �أخطاء.
وال يقت�صر ذلك على الن�صو�ص بل يتعداه �إىل ال�صوت وال�صورة �سواء كانت ثابتة �أم متحركة .ويلحق
بهذه امليزة القدرة على املزج والرتكيب بني ن�صو�ص خمتلفة �أو �صور ،وميكن ن�سخ جزء من ن�ص
وو�ضعه يف ن�ص �آخر ليكون هناك ن�ص جديد يف حلظات...
هذه امليزات تربز ب�شكل كامل و�صارخ �إذا ما مت و�ضعها على �شبكة االنرتنيت ،حيث ميكن ملاليني
النا�س �أن ي�صلوا �إىل امللفات وب�سرعة كبرية ،و�أن تقوم بن�سخها وحتميلها وب�شكل ال نهائي ،وبدون
متييز امل�صنفات املن�سوخة عن امل�صنفات الأ�صلية ،وكذلك تعديل وحتوير وحتريف تلك امل�صنفات.
ولعل ذلك هو الأثر الأهم الذي يرتكه الع�صر الرقمي على حق امل�ؤلف.
�إن حتميل امللفات ( )Downloadيعني نقل املعلومات من برامج ،ومعطيات ،و�صور ،و�صوت ،وفيديو
من حا�سب �إىل �آخر عرب قناة ات�صال معينة .وميكن القول ب�أن هناك طرق عديدة لالت�صال ،لعل
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�أهمها ما يدعى ب «الت�شاركية بامللفات» �أو ( 47 )P2Pوهي نظام ات�صال عرب �شبكة االنرتنيت والتي
ت�سمح بو�ضع جمموعة من امللفات ،ومن كل نوع ،ومبتناول جميع مت�صفحي االنرتنيت.
وتعتمد تقنية ( )P2Pعلى امكانية جهاز احلا�سب من جهة ،وعلى �سرعة خط االنرتنيت من جهة
�أخرى .وهذه التقنية تق�سم �إىل تقنية ب�سيطة ( ،)Pure P2Pوتقنية مركبة ( .)Hybride P2Pوتتميز
التقنية الأوىل ب�أن مت�صفحي االنرتنيت يتوا�صلون بدون و�سيط ،فيتم نقل امللفات بالتايل من �شخ�ص
لآخر مبا�شرة .على �أن هذه التقنية ال يوجد فيها خمدم لإدارة امللفات التي ميكن حتميلها ،وعليه
ف�إن عدد امل�ستفيدين من هذه اخلدمة ال يتجاوز اثنان �أو ثالثة �أ�شخا�ص يف وقت واحد� .أما التقنية
املركبة فهي �أكرث تعقيد ًا ،فهناك خمدم مركزي وظيفته تقدمي معلومات للأ�شخا�ص الراغبني
بتحميل امللفات املختلفة ،وتزويدهم بعناوين الأ�شخا�ص الذين يعر�ضون امللفات التي ميكن حتميلها،
وهذه التقنية ت�شكل ،ح�سب العديد من الدرا�سات ،تهديد ًا حقيقي ًا حلق امل�ؤلف للفنانني واملنتجني.
فمنذ برنامج “ناب�سرت” ( 48)Napsterعام  1999وحتى الوقت احلا�ضر ف�إن هذا النوع من الربامج
ي�شهد تطور ًا مذه ًال بحيث �إنه ال ميكننا �أن ن�شكل قائمة منها ،فمنها اليوتيوب و�شبكات التوا�صل
االجتماعي من الفي�سبوك وتويرت وان�ستغرام ..على �أن ما يجمع بينه �أن هذه الربامج تتحول �شيئ ًا
ف�شيئ ًا �إىل ظاهرة ت�شكل خطورة على حق امل�ؤلف.
تقنية ناب�سرت ( :)Napsterكما �أ�سلفنا ف�إن تقنية «ناب�سرت» والتي تعرف بنظام امللفات الت�شاركية
ت�سمح لأجهزة الكمبيوتر املرتبطة ببع�ضها عن طريق االنرتنت بخلق جمموعة من ال�شبكات بني
هذه الأجهزة لتبادل امللفات فيما بينها ودون املرور مبخدم مركزي ،مما �أدى يف النهاية �إىل حظر
«ناب�سرت» نظر ًا خلطورته على حق امل�ؤلف .49
بعد حظر ناب�سرت ظهر اجليل الثاين والثالث منه والذي اعتمد على برجميات �أكرث ب�ساطة حيث
ات�شرت وب�شكل الفت �شبكات تتيح الت�شارك بامللفات املو�سيقية وب�أنواع �أخرى من امللفات بني �أجهزة
كمبيوتر وب�شكل مبا�شر وب�سيط حيث يتم ت�شغيل الربجميات ب�شكل متزامن ومن ثم يتم حتديد
امللفات التي �سيتم الت�شارك بها ،ويبدي الطرف الآخر ر�ضاه عن التبادل لتبد�أ بعدها عملية حتميل
امللفات من جهاز �إىل �آخر �أو �إىل �أكرث من جهاز.
ويحق لنا �أن نت�ساءل ،هل تقنية (� )Napsterأو غريها من التقنيات الأخرى غري �شرعية بحد ذاتها؟
ال ميكن الإجابة على هذا ال�س�ؤال �إال بعد ا�ستيعاب الطريقة التي تعمل بها تقنية ( : )Napsterفهذه
50

ﻣﺠﻠــــــــﺔ ﻛﻠﻴــﺔ أﺣﻤــﺪ ﺑـﻦ ﻣﺤﻤـﺪ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳــﺔ ﻟﻠﻌﻠــــﻮم ادارﻳـــــﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴــــــﺔ

)Ahmed Bin Mohammed Military College Journal for Administrative Sciences and Law (ABMMCJ

التقنية لي�ست مو�ضع ت�سا�ؤل عندما يتم تبادل ملفات غري حممية من خالل قوانني حق امل�ؤلف ،كتلك
التي �أ�صبحت يف متناول اجلمهور .ولكن عندما يتم تبادل ملفات م�شمولة باحلماية ،عندها ت�صبح
التقنية غري �شرعية ...فاالعتداء على حق امل�ؤلف يكون بتحميل امللفات بدون موافقة �أ�صحاب حقوق
امل�ؤلف عليها ،وهنا يكمن االعتداء على اجلانب املايل حلق امل�ؤلف ،وهو االعتداء الرئي�س الذي يتمثل
يف توزيع امل�صنفات .من جهة �أخرى ،فهناك اعتداء على احلق املعنوي حيث �إن معظم امللفات التي
يتم تبادلها عرب االنرتنيت هي ملفات خمتلفة عن امللفات الأ�صلية ،وهذا االختالف قد يكون مادي ًا
ب�شكل تعديل �أو حتوير �أو ت�شويه �أو حتريف يف امللف ،مما يعني اعتداء على حق ن�سبة امل�صنف �إىل
امل�ؤلف ،و�أ�صحاب احلقوق املجاورة لأنه ال يعرف غالب ًا من هو امل�ؤلف الأ�صلي لتلك امللفات .وكمثال
على ذلك ادعاء مت�صفح االنرتنيت �أنه �صاحب �أحد امللفات الت�شاركية.
�أما فيما يتعلق باختالف الن�سخ الت�شاركية عن الن�سخة الأ�صلية فال يعني ذلك حتريف �أو تغيري
فيها ،فهي يف حقيقة الأمر ملفات ال تتطابق حمتوياتها مع عنوانها .وكمثال على ذلك االدعاء ب�أن
�أحد امللفات ال�صوتية هو ملف فيديو .ففي هذه احلالة ال يوجد اعتداء �إال على احلق املعنوي للم�ؤلف
والذي مت الت�شارك على م�ؤلفه .ويف كل الأحوال ي�ستطيع امل�ؤلف يف احلالة ال�سابقة االدعاء ب�أنه قد مت
ا�ستخدام ا�سمه �أو عنوان م�ؤلفه ب�شكل خمالف للواقع ،و�أن يطلب بناء على ذلك تعوي�ض ًا عن ال�ضرر
الذي حلقه جراء هذا اال�ستخدام.
�إن تبادل امللفات عرب االنرتنيت ي�ؤدي ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر �إىل ت�ضرر م�صالح املنتجني
وامللحنني وامل�ؤلفني ،وذلك عن طريق انخفا�ض �أرقام املبيعات لأعمالهم وم�صنفاتهم� ،سواء منها
يف ال�سوق العادي �أو عرب �شبكة الإنرتنيت .وهذا ال ي�ؤثر فقط على امللحنني واملغنني وامل�ؤلفني ك�أفراد،
و�إمنا ي�ؤثر يف اعمال وا�ستثمارات �شركات كبرية تعمل يف هذا املجال .50
�إن مواجهة االعتداءات التي حتدث على حق امل�ؤلف عن طريق االنرتنيت لي�ست من الب�ساطة بحيث
�أن الت�شريعات التي كانت �سائدة تكفي ملواجهتها ،مما اقت�ضى ابتداع ت�شريعات متخ�ص�صة حلماية
حق امل�ؤلف مبواجهة التطورات التقنية احلديثة ،وذلك يف فرن�سا �أو الواليات املتحدة.
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املبحث الثاين
احللول الت�شريعية حلماية حق امل�ؤلف على �شبكة االنرتنيت
مبواجهة التعديالت والتغريات املرتبطة بالتطور ال�سريع لتقنيات املعلومات ،كان على امل�شرعني
اتخاذ ردود فعل �سريعة والتدخل عن طريق ن�صو�ص ت�شريعية حديثة ملواجهة تلك امل�س�ألة .هذه
املواءمة الت�شريعية حدثت يف الواليات املتحدة الأمريكية ،وكذلك يف فرن�سا كجزء من االحتاد
الأوروبي.
�إن حماية حق امل�ؤلف مبواجهة التقنيات احلديثة ت�سمح بحماية اال�شراف على امل�صنفات ،وكذلك
االجراءات القانونية التي تتالءم مع الظروف واملواقف اجلديدة .وقد كانت اتفاقيتا املنظمة العاملية
للملكية الفكرية ( 51 )WIPOمن �أهم االتفاقيات الدولية على هذا ال�صعيد ،والتي كان الهدف
الرئي�س منها �إيجاد حماية قانونية مالئمة ،وو�سائل قانونية فعالة ميكن �أن ت�ستوعب معطيات التقنية
احلديثة.
يف عام  1996تبنت املنظمة العاملية للملكية الفكرية معاهدة حقوق امل�ؤلف التي ن�صت يف املادة
 11منها على �أن �أطراف االتفاقية يلتزمون بتوفري احلماية القانونية املالئمة ،والو�سائل القانونية
الفعالة �ضد االعتداءات على حقوق امل�ؤلف التي تتم عن طريق الو�سائل التقنية احلديثة .هذه املادة
تتبنى �شبكة قانونية للحماية مبواجهة الو�سائل التقنية �أو �إ�ساءة ا�ستخدامها وذلك للمواءمة مع
معاهدات املنظمة العاملية للملكية الفكرية .وقد مت يف الواليات املتحدة الأمريكية ،واالحتاد الأوروبي
ومنه فرن�سا ،تبني ت�شريعات حتوي ن�صو�ص �شبيهة لن�صو�ص اتفاقيتي املنظمة العاملية للملكية
الفكرية مبواجهة و�سائل التقنية احلديثة ،على اعتبار �أن هذه الن�صو�ص ت�شكل ار�ضية �أ�سا�سية
جلهود الواليات املتحدة الأمريكية واالحتاد الأوروبي لإيجاد احللول املالئمة لق�ضايا امللكية الفكرية
يف الع�صر الرقمي.
يف الواليات املتحدة الأمريكية ،ويف عام �ُ 1998سنَّ قانون حق امل�ؤلف يف الألفية الرقمية ()DMCA
 52والذي يحوي ن�صو�ص ًا قانونية جديدة متعلقة بحق امل�ؤلف والتقنيات احلديثة .ويف عام 2001
تبنت اجلماعة الأوروبية توجيهات ( )Directivesخا�صة بحق امل�ؤلف واحلقوق املجاورة له يف جمتمع
املعلومات .53
وقد مت �إدخال هذه التوجيهات �ضمن الت�شريع الفرن�سي عرب قانون “حق امل�ؤلف واحلقوق املجاورة يف
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جمتمع املعلومات” ( 54)DADVSIيف الأول من �شهر �آب�/أغ�سط�س عام  2006والذي يهدف يف املقام
الأول �إىل احلفاظ على حقوق امل�ؤلف مبواجهة حتديات ثورة املعلومات .55
ونظر ًا للطبيعة اخلا�صة التي تغلب على امل�صنفات الرقمية ،ونظر ًا لأن القواعد التقليدية لقوانني
حماية حق امل�ؤلف غري كافية ،ف�إنها حتاط غالب ًا بتدابري حماية تقنية.
على �أنه كما يتم انتهاك القواعد التقليدية حلماية حق امل�ؤلف ،ف�إنه يتم �أي�ض ًا االعتداء على تلك
امل�صنفات عن طريق خرق تدابري احلماية التقنية لها  .56لهذا ال�سبب ف�إن الت�شريعات اخلا�صة
بحماية حق امل�ؤلف يف الع�صر الرقمي تت�ضمن حماية مزدوجة :الأوىل حماية م�ضمون حق امل�ؤلف
على تلك امل�صنفات ،والثانية حماية قانونية ا�ستثنائية «لتدابري احلماية التقنية» والتي تهدف �إىل
احليلولة دون خرقها.
املطلب الأول :الت�أكيد على احلق احل�صري حلق امل�ؤلف وا�ستثناءاته
يعرتف القانون الأمريكي لعام  1998للم�ؤلف ب�سلطة ال�سماح �أو املنع لكل فعل يتعلق مب�صنفه من ن�سخ
�أو حتوير �أو توزيع �أو تقدمي للجمهور .57
هذا التعريف للحقوق احل�صرية قريبة �إىل حد بعيد من تلك التي اتبعت يف فرن�سا ويف �أوروبا
ب�شكل عام ،وقد مت الت�أكيد عليها �ضمن نطاق اال�ستثمار الرقمي من قبل املحاكم الأمريكية ،فقد
اعترب االجتهاد الق�ضائي هناك �أن الن�شر الرقمي مياثل ن�شر ن�سخ من امل�صنف باملفهوم التقليدي.
وبناء عليه ف�إن حتميل ن�سخ �أو �صور من م�صنف ميثل ن�شر للم�ؤلف كما من�صو�ص عليه يف القانون
الأمريكي .ف�ض ًال عن ذلك ،ف�إن جمرد نقل املعلومات عرب �شبكة االنرتنيت ي�شكل تقدمي للم�صنف
للجمهور على الرغم من املفهوم اخلا�ص مل�صطلح اجلمهور �سواء من حيث الزمان واملكان .وتربز يف
هذا النطاق م�س�ألة اال�ستثناءات على احلقوق احل�صرية للم�ؤلف ،فالقانون الأمريكي يعاجله ب�شكل
خمتلف عن القانون الفرن�سي الذي ين�ص على قائمة ح�صرية من اال�ستثناءات .فالواليات املتحدة
تعتمد على مبد�أ اال�ستخدام العادل ( ،)Fair Useوالذي يندرج �ضمن نطاق �أكرث مرونة وعملية برتكه
هام�ش ًا كبري ًا للقا�ضي لإعمال �سلطته التقديرية ،والتي تختلف وتتحدد بح�سب كل حالة ،وبح�سب
امل�صنف مو�ضوع احلماية ،ليقرر القا�ضي بعدها فيما �إذا كانت هذه احلالة تخ�ضع �إىل احلقوق
احل�صرية للم�ؤلف �أم ال .58
وي�ستند القا�ضي الأمريكي يف تقديره م �إذا كان الأمر يتعلق «باال�ستخدام العادل» وبالتايل ا�ستبعاد
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تطبيق احلماية القانونية ،على �أربعة معايري:
الغر�ض من اال�ستخدام ،خا�صة فيما �إذا كان له �صفة جتارية� ،أو �أنه ال يهدف �إىل حتقيق الربح.
طبيعة امل�صنف املتمتع باحلماية.
ن�سبة ا�ستخدام امل�صنف ،وهل مت ا�ستخدامه ب�شكل كامل �أم ال.
الآثار والنتائج االقت�صادية ال�ستخدام امل�صنف الرقمي.
ف�إذا ما قرر القا�ضي �أن ا�ستخدام امل�صنف كان عاد ًال ،ف�إن لك يبقي امل�ستخدم خارج نطاق قانون
حماية امل�ؤلف ،و�إن كان غري ذلك ف�إن امل�ستخدم �سيعترب منتهك ًا حلق امل�ؤلف و�ستطاله يد القانون .59
وجتدر الإ�شارة �إىل �أن قانون الألفية الرقمية ( )DMCAيحظر �أي جتاوز �أو اعتداء على تدابري
احلماية التقنية املن�صو�ص عليها يف القانون حتى ولو كان ذلك يدخل �ضمن نطاق ما يعتربه الق�ضاء
ا�ستخدام ًا عاد ًال (.60 )Fair use
ومل ت�ضف الن�صو�ص الت�شريعية يف الواليات املتحدة يف م�س�ألة اال�ستثناءات على حق امل�ؤلف �إال
�إ�ضافات حمدودة .فقانون “ ”Sony Brono Copyrightعلى �سبيل مثال ينظم بع�ض اال�ستثناءات على
حق امل�ؤلف يف حالة �إذاعة امل�صنف املو�سيقي على اجلمهور من خالل امل�ؤ�س�سات التجارية ال�صغرية
Fairness in music license

قبل ت�شريع عام  ،1998كانت الواليات املتحدة الأمريكية قد تناولت يف قانون لها �صدر عام 1992
يدعى قانون الت�سجيالت ال�صوتية61والذي ينظم الن�سخة اخلا�صة الرقمية للت�سجيالت ال�صوتية،
وذلك برتتيب عائد على الأجهزة اخلا�صة بعملية ن�سخ امل�صنف ،و�إلزام م�صنعي هذه الأجهزة
برتكيب قطع وملحق خا�ص بها بهدف احليلولة دون احل�صول على �أكرث من ن�سخة واحدة من
امل�صنف ال�سمعي.
هذه الن�صو�ص متت �إثارتها �أمام املحاكم الأمريكية من قبل الوكالة الأمريكية ل�صناعة الت�سجيالت،
وذلك بهدف منع تداول الأجهزة التي ال تتقيد بال�شروط املن�صو�ص عليها يف قانون  ،1992وكذلك
فقد حكمت املحاكم الأمريكية بالتعوي�ض عن الأ�ضرار� ،إ�ضافة �إىل قرار حظر ت�صنيع مثل هذه
الأجهزة .62
ومل يتعر�ض القانون الأمريكي ب�شكل مف�صل �إىل اال�ستثناءات على حق امل�ؤلف با�ستثناء تلك املتعلقة
باملكتبات العامة ،فقد قبلت مكتبة الكونغر�س �إعفاء الأ�ساتذة والطالب الذين يخلفون قواعد الولوج
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�إىل امل�صنفات املحمية (� ،)DVDإذا كان دخولهم هذا وا�ستخدامهم للمعلومات لأهداف تربوية.
ف�ض ًال عما �سبق ،و�إىل جانب ا�ستثناء اال�ستخدام العادل للم�صنف ،يوجد مبد�أ يف القانون الأمريكي
يقيد حق امل�ؤلف ،وهو مبد�أ ا�ستنفاد حق امل�ؤلف مبجرد بيع امل�صنف لأول مرة .64ومفاد هذا املبد�أ
�أن حقوق �صاحب حق امل�ؤلف على م�صنفه تتوقف بعد و�ضع الن�سخة الأوىل يف التداول ،بحيث �إنه ال
ميكن �أن ي�ستفيد مالي ًا من الن�سخ الالحقة للن�سخة الأوىل  .65ومت تطبيق هذا املبد�أ يف املكتبات،
وحمالت ت�أجري �أ�شرطة الفيديو� ،إال �أ ،هناك من ر�أى �أن هذا املبد�أ ال ينطبق على امل�صنفات التي يتم
ن�شرها الكرتوني ًا ،وهي امل�صنفات املعنية بقانون ( ،)DMCAحيث �إن هذه امل�صنفات قد مت توزيعها
وفق ًا التفاقات ترخي�ص ( ،)License Agreementولي�س وفق ًا حلق امل�ؤلف (.66 )Copyright
يف فرن�سا تعد الن�سخة اخلا�صة ا�ستثناء على حق اال�ستثمار احل�صري للم�ؤلف وخللفه العام ،وهي
تهدف للحد من هذه ال�سلطات وذلك ل�ضرورات ثقافية .وقد �سمح قانون حماية امللكية الفكرية
الفرن�سي  67للأفراد ب�أن ين�سخ م�صنف ًا من�شور ًا حممي ًا بدون �إذن م�ؤلفه ،وذلك يف نطاق ا�ستخدام
خا�ص له .يف املقابل ف�إن امل�ستفيدين من هذا اال�ستثناء ملزمون بدفع ر�سوم على عملية الن�سخ هذه.
وهذا يعني �أن عملية احل�صول على ن�سخة خا�صة لي�ست جمانية متام ًا ،هذه الر�سوم ت�شكل عائد ًا
ل�صالح امل�ؤلف وخلفه لهذا اال�ستثناء.
ويالحظ �أنه منذ �إدخال هذا اال�ستثناء يف القانون الفرن�سي ،ف�إن مفهوم الن�سخة اخلا�صة بقي
مفهوم ًا ف�ضفا�ض ًا ميكن �أن ي�ضم تف�سريات ومعان وا�سعة �سواء من حيث مداه �أو طبيعته �أو طرق
تطبيقه .وهذا املفهوم ي�أخذ منحى �أكرث تعقيد ًا عندما تكون الن�سخة بال�شكل الرقمي .فهل ميكن
احل�صول على ن�سخة خا�صة من ملف مو�سيقي ،و�إذا كانت الإجابة نعم ،فما م�صري حق امل�ؤلف؟
�إن عدم وجود اتفاق على مفهوم الن�سخة اخلا�صة �سبب �صعوبات �أمام املحكمة ،ون�ضرب لذلك
مثا ًال حكم حمكمة اال�ستئناف ال�صادر يف � 10آذار/مار�س  .68 ،2005وقد �أثار هذا احلكم جد ًال
وانتقاد ًا ب�سبب تربئته للمدعى عليه الذي كانت قد متت مالحقته لتحميله �أكرث من  500فيلم ،وقد
ا�ستندت املحكمة يف تربئته على ا�ستثناء الن�سخة اخلا�صة .وبح�سب املدعني وهم النقابة الوطنية
لن�شر �أفالم الفيديو ف�إن ق�ضاة املحكمة مل يبحثوا فيما �إذا كان التحميل �أو الن�سخة التي مت �أخذها
من املدعى عليه قد مت من م�صنف �شرعي �أم ال .وبالواقع ف�إن ه�ؤالء الق�ضاة مل يقوموا ب�أي �إجراء
لتحديد فيما �إذا كانت الن�سخة قد متت من امل�صنف الأ�صلي �أو عرب التفاعلية الت�شاركية  .p2pهذا
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احلكم قد تناق�ض مع حكم �آخر �صادر عن حمكمة بداية باري�س ( 4مايو�/أيار  ،)2002والذي �أدان
�شاب ًا لتحميله ب�شكل غري قانوين مللفات عرب ال�شبكة الت�شاركية  p2pوكذلك حكم حمكمة بداية باري�س
� 4أيار  2002والذي يت�ضمن �أن الن�سخة امل�أخوذة من امل�صنف الرقمي ميكن �أن ت�شكل اعتداء على
اال�ستثمار العادي لهذا امل�صنف.
يف كل الأحوال ال ميكن �أن تنتقد هذا احلكم ب�شكل كامل لأنه قد �صدر يف غياب حتديد قانوين دقيق
ملفهوم حتميل امللفات والن�سخة اخلا�صة ،والذي �أدى بقانون حق امل�ؤلف واحلقوق املجاورة يف جمتمع
املعلومات” (� )DADVSIأن يدخل تعديالت تخ�ص على وجه التحديد احلق يف ا�ستثمار امل�صنفات
وحدد �شروط ذلك كما يلي :69
�إن �إنتاج امل�صنف �أو تقدميه للجمهور �ضمن نطاق التعليم والبحث يكون مبقابل مبلغ مقطوع (اعتبار ًا
من  ،)2009/1/1وكذلك الأمر بالن�سبة للم�صنفات املوجهة للأ�شخا�ص ذوي االحتياجات اخلا�صة
(املادة  1من قانون حق امل�ؤلف ،واملادة  2للحقوق املجاورة واملادة  3املتعلقة با�ستخدام �أو �إعادة
ا�ستخدام قواعد املعطيات �ضمن هذا الإطار.
�إن �إنتاج امل�صنف عرب ال�صحافة ب�شكل جزئي �أو كلي م�سموح به �ضمن هدف حمدد وهو �إعطاء
معلومات فورية ،وذات عالقة مع امل�صنف ،مع �شرط الإ�شارة ب�شكل وا�ضح �إىل ا�سم امل�ؤلف.
التخزين امل�ؤقت للم�صنفات والذي يتم على �سبيل املثال من قبل مزودي خدمة االنرتنت بهدف
حت�سني الولوج �إىل م�صادر ال�شبكة.
احلركة احلرة للمعلومات التي ت�أخذ ال�صفة التجارية �ضمن اقت�صاديات دول االحتاد الأوروبي.
االختبار املكون من ثالث خطوات هدفها �إخ�ضاع اال�ستثناءات �إىل حقوق ح�صرية مرحلي ،واخلطوة
الأوىل هي كون اال�ستثناء حالة خا�صة ،ومن تكون اخلطوة الثانية بو�ضعه مو�ضع التطبيق بحيث ال
ي�ؤثر على اال�ستخدام العادي للم�صنف ،واخلطوة الثالثة هو �أن ال ي�سبب اال�ستثناء �أي �ضرر على
امل�صالح امل�شروعة ل�صاحب امل�صنف .70
مقتفي ًا �أثر القانون الأمريكي ف�إن قانون «حق امل�ؤلف واحلقوق املجاورة يف جمتمع املعلومات»
( )DADVSIن�ص يف املادة  24والتي �أ�صبحت املادة  11-2-335يف قانون امللكية الفرن�سي على
عقوبات �ضد من يقوم ب�أي انتحال واعتداء على برامج تبادل امللفات الت�شاركية عرب االنرتنت ،حتى
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ولو كان لغايات خا�صة� .إال �أن املجل�س الد�ستوري الفرن�سي �سرعان ما قرر ب�أن هذه املادة خمالفة
للد�ستور معل ًال قراره �أنه ملا كان ن�شر امللفات وامل�صنفات عن طريق �آخر غري االنرتنت ال يعاقب عليه
قانون امللكية الفكرية ،ف�إن طريقة نقل امللفات وهي “االنرتنت” ال يربر املعاقبة عليها ما دام مت
لغايات خا�صة ،و�أنه بالن�ص على مثل هذه العقوبات ف�إن هذه الن�ص يكون خمالف ًا للد�ستور لإخالله
مببد�أ امل�ساواة �أمام قانون العقوبات .71
ونتيجة للقرار ال�سابق ف�إن الن�ص القدمي الذي ي�ستثني الن�سخة اخلا�صة من العقوبات بقي �ساري
املفعول فيما يخ�ص نقل امللفات عرب االنرتنت ،مما اعطى انطباع ًا لدى اجلمهور وخ�صو�ص ًا فئة
ال�شباب� ،أنه بالإمكان خرق القانون دون التعر�ض �إىل �أية عقوبة  .72وقد قاد هذا الأمر امل�شرع
الفرن�سي �إىل ابتكار نظام خا�ص مهمته �أو ًال للحيلولة دون حتميل امللفات ب�شكل غري قانوين عرب
�شبكة االنرتنت ،وثاني ًا ت�شجيع الن�شر واالبتكار عرب االنرتنت عرب خلق �ضمانات كافية للم�ؤلفني
واملبدعني .ولهذا الغر�ض مت �إن�شاء �سلطة �إدارية م�ستقلة لن�شر امل�صنفات وحماية احلقوق عرب �شبكة
االنرتنت ،وت�سمى اخت�صار ًا ( .73 )HADOPIو�ضمن هذه ال�سلطة مت �إن�شاء جلنة فرعية م�ؤلفة من
عدة ق�ضاة حلماية احلقوق منحت �سلطات �إجراء حتقيق والعمل على �ضمان احرتام كل �شخ�ص
م�شرتك يف �شبكة االنرتنت اللتزاماته .وهي توجه مالحظات �إىل امل�شرتكني الذين حتوم حولهم
ال�شكوك بتحميلهم ملفات ب�شكل غري قانوين وذلك عن طريق �إنذارهم بالربيد االلكرتوين .ويف حال
تكرار املخالفة ف�إن ذلك ي�ؤدي �إىل اتخاذ �إجراءات عقابية بعد ا�ستدعاء املخالف قد ت�ؤدي �إىل منعه
من الدخول �إىل �شبكة االنرتنت خالل �شهرين.
وال�ستكمال النق�ص �سرعان ما �صدر فيما بعد قانون جديد ي�ضيف ويعدل ويكر�س احلماية اجلنائية
حلقوق امللكية الأدبية والفنية على االنرتنت و�سمي هذه القانون ب ( ،)HADOP2وكذلك �صدر قرار
من املجل�س الد�ستوري حول هذا الأمر .74وعلى الرغم من ذلك فلم حتقق هذه القوانني والقرارات
النجاح املطلوب على ال�صعيد العملي ،مما دعا احلكومة الفرن�سية لت�شكيل جلنة ت�ستقبل املقرتحات
الالزمة ملراجعة القوانني والت�شريعات اخلا�صة بحماية حق امل�ؤلف على �شبكة االنرتنت .75
املطلب الثاين :التدابري التقنية للحماية
�إذا كانت الثورة الرقمية تفتح �آفاق ًا جديدة يف اال�ستثمار الثقايف ،فهي ت�ؤدي �أي�ض ًا �إىل �أن ت�صبح
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حماية حق امل�ؤلف �أكرث �صعوبة .فال�شبكات االلكرتونية والتقنيات الرقمية تقدم �إمكانيات كبرية
جلهة توزيع ن�سخ من امل�صنفات املحمية .ويف هذا ال�سياق مت تطوير و�سائل تكفل حماية حق امل�ؤلف.
ومن �أهم هذه الو�سائل التدابري التقنية التي تتيح ،من جهة ،حتديد امل�صنفات التي ميكن ن�شرها
على ال�شبكة ،وتتيح ،من جهة �أخرى ،الرقابة على ا�ستخدام هذه امل�صنفات .على �أن فعالية مثل
هذه التدابري يعتمد على وجود نظام قانوين ي�ضبطها ويجعلها حمايدة ،و�ضمن هذا التوجه تندرج
اتفاقيات املنظمة العاملية للملكية الفكرية وامل�صدقة من كل من فرن�سا والواليات املتحدة ،وهذه
االتفاقيات تفر�ض على �أطرافها تبني �إجراءات وتدابري تهدف �إىل فر�ض اجلزاء على االنتهاكات
التي تقع على حقوق امل�ؤلف.
قام القانون الأمريكي يف الألفية الرقمية لعام  1998بتعديل القانون الأمريكي ال�سابق لعام 1976
()Copyright Actعرب �إدخاله متطلبات التقنية وا�ستثمار امل�صنفات .وقد ت�ضمن هذا القانون
عن�صرين :الأول ي�سمح ب�إدخال �إجراءات تقنية تهدف �إىل حماية امل�صنفات والتي تكر�س بالتايل
احلقوق احل�صرية للم�ؤلف على م�صنفه يف البيئة الرقمية� .أما العن�صر الثاين فهو م�س�ؤولية مزود
خدمة االنرتنيت يف حاالت التزوير .77
وقد �أدخل القانون الأمريكي  DMCAنظام ًا معقد ًا يقوم على التمييز بني ثالثة �أنواع من االنتهاكات،
�أولها �إبطال التدابري التقنية التي متنع الو�صول عرب ال�شبكة �إىل امل�صنف املحمية .وثانيها االجتار
بالأجهزة التي ميكن �أن تك�سر الرقابة على الو�صول ،و�أخري ًا االجتار بالأجهزة التي ت�ستخدم يف
�إبطال الإجراءات التقنية التي حتمي حقوق امل�ؤلف من ن�شر مل�ؤلفه �أو توزيعه .78
ومييز القانون الأمريكي بني التدابري التقنية التي تهدف �إىل حماية حقوق امل�ؤلف والتي متنع
امل�ستخدمني ،الذين يطلعون على امل�صنف ،من ا�ستخدامه خارج الإطار امل�سموح به من قبل �أ�صحاب
احلقوق .وتدابري �أخرى فنية تقيد الدخول �إىل امل�صنف �أو �إىل �أية ن�سخة منه .وحول هذه النقطة
الأخرية ف�إن  DMCAقد خرج عن النظام الأمريكي التقليدي لقوانني حق امل�ؤلف ،حيث �إنه قد
جرم الفعل الذي ي�ؤدي �إىل �إبطال التدابري التقنية التي و�ضعت للرقابة على الدخول �إىل ن�سخة �أو
�صورة من امل�صنف ،وبالتايل فهو �أدى �إىل التو�سع يف نطاق حماية حق امل�ؤلف .فالقانون الأمريكي
يوفر ب�شكل ملمو�س الرقابة الفعالة على ا�ستخدام كل ن�سخة من امل�صنف مبا فيها ال�صورة التي
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مت احل�صول عليها من قبل امل�ستخدم .وتغطي املزايا املمنوحة ل�صاحب حق امل�ؤلف �إنتاج امل�صنف
وتوزيعه وتعديله وت�سويقه �أمام اجلمهور� .أما خارج �إطار هذه الأفعال ،ف�إن احل�صول على �صورة من
امل�صنف جائز ب�شرط ا�ستخدامها ب�شكل �شخ�صي �أو بغر�ض �إعارتها� ،أو تقدميها �ضمن �إطار العائلة.
بقي �أن نقول �أنه على الرغم من �أن القانون الأمريكي يت�ضمن العديد من الإجراءات املتخذة للو�صول
�إىل �شبكة االنرتنيت والتي تهدف �إىل حماية احلقوق املتعلقة بامل�صنفات� ،إال �أنه يف واقع الأمر ال
يتم اللجوء �إىل التدابري الفنية حلماية احلقوق بحد ذاتها ،و�إمنا حلماية الربجميات من الناحية
الفنية فقط .79على �أنه عندما يتم منع الو�صول �إىل ال�شبكة عرب الإجراءات التقنية ،ف�إن جترمي
االعتداءات على هذه الإجراءات يكون وا�ضح ًا و�صريح ًا حتى يف حالة ممار�سة احلقوق ال�شرعية،
والتي ميكن �أن ت�صنف على �أنها اعتداءات .80
يف فرن�سا �أ�ضاف قانون «حق امل�ؤلف واحلقوق املجاورة يف جمتمع املعلومات» ( )DADVSIتدابري تقنية
متبني ًا ما ورد يف اتفاقية املنظمة العاملية للملكية الفكرية ،والتوجيهات الأوروبية .وهذه التدابري قد
تتمثل مبنح رمز خا�ص للولوج �إىل امل�صنف (� ،)codeأو بعملية ت�شفري� ،أو ت�شوي�ش كالذي متعلق
ب�شبكات التلفزيون الرقمية ،واملحطات اخلا�صة  .81ومن الناحية العملية ف�إن هذه التدابري تهدف
�إىل منع� ،أو احلد من ا�ستخدام امل�صنف .فالتدابري التقنية ت�سمح بتحديد م�ؤلف امل�صنف عرب و�ضع
�سل�سلة من االجراءات االلكرتونية .ت�شكل جزء ًا مما ي�سمى نظام �إدارة احلقوق الرقمية (.82)DRMs
وهذا النظام ي�سمح ب�إدارة وتوزيع حمتوى رقمي وهو لهذه الغاية ي�ضع تدابري حماية تقنية ،ويقوم
بالوقت ذاته على قاعدة بيانات حتتوي املعلومات ال�ضرورية لتحديد حمتوى امل�صنف ومن هم
�أ�صحاب احلقوق عليه ،وكذلك احل�صول على الإذن والرتخي�ص ( ،)Licenseال�ستخدام امل�صنف،
وطريق ا�ستخدامه .وكمثال على ذلك �أنظمة �إدارة احلقوق الرقمية على منتجات مايكرو�سوفت
(ويندوز) ،والتي تتطلب لت�شغيلها احل�صول ترخي�ص يحوي الرموز وكلمات املرور والتي ت�سمح برفع
احلماية على حمتويات امللف ،وذلك عرب االت�صال مع املوقع الذي يحوي هذا الرتخي�ص للح�صول
على حق قراءة وا�ستخدام حمتوى هذا امللف .83
وقد �أدخل القانون الفرن�سي نوعني من التدابري ،والتي تختلف من حيث التطبيق ومن حيث الهدف،
وهي التدابري التقنية للحماية املن�صو�ص عنها يف املادة ل  5-331من قانون امللكية الفكرية ،وتدابري
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تقنية ملعلومات امل�صنف املن�صو�ص عليها يف املادة ل .22-331
فيما يخ�ص النوع الأول من التدابري فقد عرفها القانون على �أنها كل تقنية ،و�أو و�سيلة متنع �أو حت ّد،
�ضمن الإطار العادي لت�شغيلها ،اال�ستخدام بدون �إذن �أ�صحاب حق امل�ؤلف �أو احلقوق املجاورة حلق
امل�ؤلف  .84من هذا التعريف ميكن لنا �أن منيز بني وظيفتني اثنتني للتدابري التقنية� :أولهما مراقبة
و�ضبط الدخول والولوج �إىل امل�صنف ،وثانيهما احلد من ا�ستخدام امل�صنف بعد الدخول �إليه .وهذان
الإجراءان ولو �أنهما م�ستمدان من التقنية ذاتها� ،إال انهما يقومان بحماية حقوق ًا خمتلفة ،فالأول
مينع الأ�شخا�ص غري املرخ�ص لهم من دخول وفتح امل�صنف املحمي بحق امل�ؤلف� ،أما الثاين فيحد
من ا�ستخدام وا�ستغالل امل�صنف حماية حلقوق اال�ستثمار التي يتمتع بها امل�ؤلف ،مبا فيها من حق
التمثيل ،و�إعادة الإنتاج.
والنوع الثاين من التدابري هي التدابري التقنية ملعلومات امل�صنف ( ،85)MTIوهي ت�ضم كل معلومة
مت تقدميها ب�شكل الكرتوين من قبل �صاحب حق امل�ؤلف ،والتي ت�سمح بتحديد امل�صنف ،و�شروط
ا�ستخدام وا�ستعمال امل�صنف.
وكما فعل القانون الأمريكي ،فقد ن�ص القانون الفرن�سي على عقوبات �ضد من يقوم باعتداء على
التدابري التقنية ،بحيث يقوم ب�أفعال من �ش�أنها حتريف �أو حتييد� ،أو حذف تدابري احلماية والرقابة.
وتتدرج هذه العقوبات حتى ت�صل �إىل غرامة � 30ألف يورو وال�سجن ملدة �ستة �أ�شهر .86
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خامتة
لقد بينا يف ال�صفحات ال�سابقة �أن مفهوم حق امل�ؤلف يف كل من القانونني الفرن�سي والأمريكي يختلف
تبع ًا الختالف الثقافة القانونية يف كال البلدين ،فينما يعد �شخ�ص امل�ؤلف هو حمور االهتمام يف
القانون الفرن�سي ،يعد امل�صنف وا�ستثماره مركز الثقل يف القانون الأمريكي .ور�أينا �أنه نتيجة للتطور
التقني الهائل ووجود �شبكة االنرتنت فقد ن�ش�أ خطر جديد على حق امل�ؤلف ،فظهرت املعاهدات
واالتفاقيات الدولية والإقليمية للتوفيق بني حماية حق امل�ؤلف ،واحلاجة لت�سهيل التبادل والتوا�صل
بني الدول .وتبع ًا لذلك �صدرت الت�شريعات الداخلية للدول ومن �ضمنها فرن�سا والواليات املتحدة مبا
يتالءم وتلك التطورات ،ف�صدر يف عام  1998قانون «حقوق امل�ؤلف يف الألفية الرقمية» الأمريكي
والذي يهدف �إىل التال�ؤم مع البيئة الرقمية عرب تبني ن�صو�ص اتفاقيات املنظمة العاملية للملكية
الفكرية حلقوق امل�ؤلف .واتبعت فرن�سا اخلطوة ذاتها عام  2006ب�صدور قانون «حق امل�ؤلف واحلقوق
املجاورة يف جمتمع املعلومات» ،وا�ستلهم القانون ن�صو�صه من التوجيهات الأوروبية املت�أثرة بدورها
باتفاقيات املنظمة العاملية للملكية الفكرية.
ويبدو �أن ت�أثري اتفاقيات املنظمة العاملية للملكية الفكرية حلقوق امل�ؤلف ،ومواجهة التطورات التقنية
قد �أدى �إىل وجود ت�شابه بني القانونني الأمريكي والفرن�سي خا�صة فيما يتعلق ب�إدارة احلقوق الرقمية،
وتدابري احلماية التقنية� .إال انه يجب مالحظة �إىل �أن الفروق بني القانونني مل تختف متام ًا حيث
مت و�ضع ن�صو�ص االتفاقيات الدولية يف �سياق خمتلف ،وقد ت�أثرت ال�صياغة مبا هو �سائد يف العقلية
القانونية ال�سائدة يف كال البلدين يف نقاط عديدة ،خا�صة فيما يتعلق بالن�سخة اخلا�صة.
ويبدو لنا يف معر�ض الت�سا�ؤل عن مدى جناح كال القانونني يف حماية حق امل�ؤلف على �شبكة الإنرتنت،
�أن كالهما وب�شكل عام القوانني التي �صدرت وتهدف �إىل حماية حق امل�ؤلف مبواجهة التقنيات
احلديثة ،قد ف�شلت يف حتقيق هذه احلماية لأ�سباب تقنية حيث �إنه من ال�صعب فني ًا التمييز بني
اال�ستخدام ال�شرعي وغري ال�شرعي للم�صنفات على �شبكة االنرتنيت ،فالثغرة املوجودة يف كال
القانونني تتمثل يف �أن حتقيق التوازن بني م�صلحة امل�ؤلف وم�صالح اجلمهور غري قابلة عملي ًا للتطبيق
ب�سهولة .وعلى الرغم من �أن القانونني ينتهجان �أ�سلوب ًا خمتلف ًا مل�شكلة الو�صول ال�شرعي لل�شبكة،
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ولكن يبدو �أن كالهما مل ينجح يف تقدمي حلول ناجعة للتغلب على كثري من العوائق القانونية.
وينبغي الإ�شارة �أنه من ال�ضروري لنجاح مثل هذه القوانني احلفاظ على التوازن بني حقوق امل�ؤلف
وم�صاحله ،وبني م�صالح اجلمهور .وينبغي �أخري ًا الإدراك �أن التعامل مع م�س�ألة حقوق امل�ؤلف
واالنرتنت لي�س كم�س�ألة قانونية حم�ضة ،و�إمنا على �أنها م�س�ألة اجتماعية واقت�صادية.
بقي �أن نقول �أن �أ�سباب عدم جناح القوانني التي يكون مو�ضوعها التطورات التقنية احلديثة من
معلوماتية وانرتنت وو�سائل ات�صال مرده �أن الت�شريعات غري قادرة بحركتها و�آلياتها البطيئة واملعقدة
على مواكبة التقنيات احلديثة التي ت�سري ب�سرعة مذهلة ،و�أ�ستعري هنا عبارة وردت يف تقرير اللجنة
الوطنية للمعلوماتية واحلريات يف فرن�سا والذي �صدر مبنا�سبة مرور ع�شر �سنوات على �صدور قانون
حماية البيانات ال�شخ�صية ،فقد ورد يف هذا التقرير �أن ع�شر �سنوات بالن�سبة لت�شريع ما تعني �أنه
ال يزال �شاب ًا ومن املبكر احلكم عليه ب�شكل نهائي� ،أما ع�شر �سنوات بالن�سبة للمعلوماتية فهي تعني
جيلني كاملني منها !...87
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 -6يطلق ا�سم ع�صر املعلومات على احلقبة الزمنية املمتدة منذ �سبعينات القرن الع�شرين وحتى الع�صر
احلا�ضر وهو يدل على و�سائل معاجلة وتخزين ونقل وتبادل املعلومات� ،أي انظمة احلو�سبة ،وانظمة
االت�صاالت ،وما نتج عن الدمج بينهما فيما عرف ب�شبكات املعلومات و�أبرزها ال�شبكة العاملية �أو االنرتنت.
وع�صر املعلومات �أو تقنية املعلومات يكون يف االعتماد على املعلومات كمحدد ا�سرتاتيجي للأعمال واالنتاج
والقرار يف الدولة احلديثة ،ولي�س املراد املعلومات بذاتها ،امنا القدرة على توفريها ،ومعاجلتها ،وتخزينها،
وتبويبها ،وا�ستعادتها ،ونقلها ،وتبادلها ،والتوثق ال�شامل من دقتها واالفادة منها .انظر :يون�س عرب ،ورقة
مقدمة م�ؤمتر ومعر�ض التكنولوجيات امل�صرفية العربية والدولية – احتاد امل�صارف العربية 29-28 -
ت�شرين اول � ،2002ص.
 -7ن�ش�أت �شبكة االنرتنيت بداي ًة لغايات ع�سكرية ،وتلقفتها بعد ذلك الأو�ساط العلمية ،لت�صبح يف الوقت
احلا�ضر من �أهم و�سائل االت�صال املو�ضوعة مبتناول اجلمهور .انظر:
J. Louvier, Le cadre juridique de l’internet, JURIS PTT- No 48- 2e trimestre 1997, p.3.

 -8كمعاهدة املنظمة العاملية للملكية الفكرية (الوايبو) واملتعلقة بحق امل�ؤلف ،كما �أقرها امل�ؤمتر
الديبلوما�سي يف  20كانون الأول 1996

9- Edward A.Cavazos and Gavino Morin, (1994), Cyberspace and the Law, Massachusetts Institute of Technology, , p. 48.
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 -10متت الإ�شارة �إىل هذا احلكم يف:
Gabriel de Broglie, Le droit d’auteur et l’internet, op. cit, p.83

11- Bernault Carine, (2012), Objet du droit d’auteur- œuvres protégées- règles générales (CPI, art. L. 112-1 et
L. 112-2), JurisClasseur Fasc. 1135, no 38 et s.

 -12انظر يف هذا املو�ضوع:
& Gartner G2 (2003), Copyright and Digital Media in a Post-Napster World, The Berkman Center for Internet
Society at Harvard Law School, Research Publication No. 2003-05 ,8/2003, p. 5
13- Ibid, p. 4.

وانظر �أي�ض ًا:
Michael J. Remington, (2000), La situation du droit d’auteur aux Etats-Unis d’Amérique, Union Internationale

& des Avocats sous-commission sur le droit d’auteur, Congrès de Nice, France © Août 1998, Drinker Biddle
Reath LLP, p. 1 et s.

 -14تعرف املادة الثانية من اتفاقية برن حلماية امل�صنفات الأدبية والفنية لعام  ،1886وهي االتفاقية
الأ�سا�س يف هذا املجال ،امل�صنف الأدبي والفني على �أنه “كل �إنتاج يف املجال الأدبي والعلمي والتقني �أي ًا كانت
طريقة �أو �شكل التعبري عنه مثل الكتب والكتيبات وغريها من املحررات ،واملحا�ضرات واخلطب واملواعظ و
امل�صنفات الأخرى التي تت�سم بنف�س الطبيعة ،وامل�صنفات امل�سرحية �أو امل�سرحيات املو�سيقية ،وامل�صنفات
التي ت�ؤدى بحركات �أو خطوات فنية والتمثيليات الإميائية ،وامل�ؤلفات املو�سيقية �سواء اقرتنت بالألفاظ �أم
مل تقرتن بها ،وامل�صنفات ال�سينمائية ويقا�س عليها امل�صنفات التي يعرب عنها ب�أ�سلوب مماثل للأ�سلوب
ال�سينمائي ،وامل�صنفات اخلا�صة بالر�سم وبالت�صوير باخلطوط والألوان وبالعمارة والنحت وباحلفر
وبالطباعة على احلجر ،وامل�صنفات الفوتوغرافية ويقا�س عليها امل�صنفات التي يعرب عنها ب�أ�سلوب مماثل
للأ�سلوب الفوتوغرايف ،وامل�صنفات اخلا�صة بالفنون التطبيقية ،وال�صور التو�ضيحية واخلرائط اجلغرافية
والت�صميمات والر�سومات التخطيطية وامل�صنفات املتعلقة باجلغرافيا �أو الطبوغرافيا �أو العلوم”.
 -15املواد ل  ،1-112ل  ،2-112ل  ،3-112ل 3-112من قانون امللكية الفرن�سي:
Code de la propriété intellectuelle Dernière modification du texte le 23 février 2015 - Document généré le 19
mars 2015 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance Code.

وانظر كذلك داليا ليبزك ،حقوق امل�ؤلف واحلقوق املجاورة ،مرجع �سبق ذكره� ،ص .50
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16- François André, (1999), Cours de propriété littéraire, artistique et industrielle, Litec, p. 17

 من القانون17  الباب101 » يف املادةWork made for hire«  ورد م�صطلح عقد �إجارة العمل �أو اخلدمة-17
) والذي مت �إجنازه من قبل املكتب اال�ست�شاري القانوينUSC( املطبق يف الواليات املتحدة واملعروف با�سم
.ملجل�س النواب الأمريكي
18- Brochet Anne-Laure, (2003) Numérique et droit d’auteur, p. 42

. انظر الفقرة القادمة من البحث حتت عنوان م�ضمون حق امل�ؤلف-19
: انظر يف ذلك-20
Jeanne Daleau, Droit au respect de l’œuvre et condition proestative, “Arrêt rendu par Cour de cassation, 1re
civ., 28-01-2003 “, Recueil Dalloz, 2003, p. 559.

 ال ين�صرف �إىل، مت الت�أكيد يف حكم �آخر ملحكمة النق�ض على �أن التنازل الكلي للم�ؤلف عن حقوقه-21
. وغري قابل للتقادم، وغري قابل للت�صرف،احلق املعنوي والذي يبقى متمتع ًا بخ�صائ�صه �أنه م�ؤبد
Crim. 22 sep. 2009, pourvoi no 09-81.014, arrêt no 4953 F-D, Propr. Intell. Janv. 2010. 618 et 623, obs. Q. Lucas.

52  �ص، مرجع �سبق ذكره، حقوق امل�ؤلف واحلقوق املجاورة، انظر داليا ليبزك-22
. يف الواليات املتحدةUSC  من قانون201  املادة-23
24- Benjamin Montels, Objet de droit d’auteur - Titulaires du droit d’auteur. Œuvre audiovisuelle et oeuvre radiophonique (CPI, art. L. 113-7 et L. 113-8), JurisClasseur Propriété littéraire et artistique, Fasc. 1190, no 2 et s.

. من قانون امللكية الفكرية الفرن�سي2-113  املادة ل-25
. من قانون امللكية الفكرية الفرن�سي7-113  املادة ل-26
27- ..l’auteur du scénario, l’auteur de l’adaptation, l’auteur du texte parlé, l’auteur des compositions musicales.., le rélasiateur...
28- Civ. 1er, 16 juillet 1997, No du pourvoi: 95-13197-95-13334, RJDA 01/98, p. 311.
29- TGI Paris, 3e ch., 8 sept. 1999: RIDA, 3/1999, p. 318.

30- Cass. 1er civ., 12 mai 2011, no 10-17.825, https://www.courdecassation.fr/IMG/pdf/bull_civ_mai2011.pdf.
31- Cass. Crim. 5 févr., 2008, no 07-81.387, Bull.crim. no 28- JCP, 2008, IV, 1403.

.) من قانون امللكية الفكرية الفرن�سي4-122  املادة (ل-32
. من قانون امللكية الفكرية الفرن�سي24 -132 ،1 - 132  املادتني ل-33
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 -34املادة (ل  3-122من القانون الفرن�سي.
 -35املادة (ل )1-121-من قانون امللكية الفكرية الفرن�سي.
 -36انظر داليا ليبزك ،حق امل�ؤلف واحلقوق املجاورة ،مرجع �سبق ذكره� ،ص .55
 -37وهي �أقدم اتفاقية دولية يف جمال امللكية الأدبية والفنية واال�شرتاك فيها متاح جلميع الدول .وتودع
وثائق الت�صديق �أو االن�ضمام �إىل املدير العام للمنظمة العاملية للملكية الفكرية ،وقد مت تعديل ن�ص
االتفاقية الأ�صلي مرات عدة منذ اعتمادها .وهدف اتفاقية برن هو حماية حقوق امل�ؤلفني يف م�صنفاتهم
الأدبية والفنية.
38- Fréderic Fouillard, Le Droit moral de l’auteur en droit français, Mémoire DEA droit des affaires, Université Jean Moulin, 2003, http://www.glose.org/mem016.htm

مت الرجوع �إىل املوقع االلكرتوين بتاريخ .2015/2/15
39- Visual Artists Act 1990

40- Cour d›appel de Paris 4e Ch. B Infirmation 6 juillet 1989 N° (XP060789X, Recueil Dalloz 1990 p. 152.

- Turner Entertainment Co. v. Huston, CA Versailles, civ. ch., Décembre 19, 1994, translated in Ent. L. Rep.,
Mar. 1995, at 3. - Marie-Anne Renaux, Synposis, Droit d’auteur et copyright : deux approches différents, du
rôle des auteur, http :www.p.wilheim.com/publications-juridiques-7.html

 -41انظر حول هذه الق�ضية :جولد�شتاين بول ،)1999( ،حقوق امل�ؤلف ،ترجمة حممد ح�سام لطفي
و�سليمان قناوي ،اجلمعية امل�صرية لن�شر املعرفة والثقافة العاملية� ،ص  141وما بعدها.
 -42فيلم غابة الإ�سفلت ( )Asphalt Jungleمن ت�أليف بن مادو ،و�إخراج جون هيو�ستون ،وللإطالع على
هذه الق�ضية انظر:
Ent. L. Rep., ar.995, at 3.

43- Jacques Raynard, Un film américan créé en noir et blanc ne peut être diffusé en France dans une version
colorée. Recueil Dalloz, 1993, p. 197.

 -44انظر:
Manuel Castells, The Internet Galaxy, Reflection on the Internet, Business and Society, 2001, p.2.

 -45ال يزيد قطر القر�ص عن � 12سم وميكن �أن يحوي �أكرث من ت�سعة مليارات معلومة �أولية.
� -46إن م�صطلح ( )P2Pهو اخت�صار لعبارة  peer to peerوالذي يعني بالتف�سري الوا�سع الت�شارك بني
مت�صفحي االنرتنيت الذين يجمعهم هدف واحد ،والذين ميكنهم عن طريق التوا�صل فيما بينهم تبادل
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.املعلومات التي بحوزة كل واحد منهم
Shawn( ) مت و�ضعها على �شبكة االنرتنيت ومت �إن�شا�ؤه من قبلP2P(  يعد هذا الربنامج �أول تقنية-47
 وقد �صمم هذا الربنامج بهدف �إيجاد و�سيلة ت�سهل. وهو طالب �أمريكي يف جمال املعلوماتية،)Fanins
 وعلى الرغم من كثري�أً من الدعاوى قد رفعت �ضد هذا.تناول امللفات املو�سيقية مع �أ�صدقائه الطالب
 مليون مت�صفح انرتنيت خالل عام60  قد مت ا�ستخدامه من قبلNapster  �إال �أن برنامج،2000 الطالب عام
: انظر.2001
W. Greffex, (2005) Economie de la propriété artistique, édition Economica, , P. 161.

48- Nicolas Lucchi, (2005), Intellectual property rights in digital media – A comparative analysis of legal
protection technological measures and new business models under E.U. and U.S. Law, Vol. 53, Buffalo Law
Review, p. 136-138.

 على �سبيل املثال فيلم املهمة امل�ستحيلة والذي مت و�ضعه مبتناول جمهور �شبكة االنرتنيت با�ستخدام-49
: انظر.”3 ) ولكن حتت عنوان �آخر وهو “املهمة امل�ستحيلةP2P( تقنية
Jefferson Thomas, (2014), Die Hard (and pass on your digital media): How the pieces have come together to revolutionize
copyright law for digital era, Case Western Reserve Law Review, Volume 64, Issue 4, 2014, p. 1829

 �إن جمعية الأفالم الأمريكية تقدر �أن حوايل ن�صف مليون ن�سخة من الأفالم مت حتميلها يومي ًا ب�شكل-50
: انظر. مليار دوالر4,5  مما ي�شكل خ�سارة �سنوية تفوق2002 غري قانوين عرب �شبكة االنرتنيت عام
Brochet Anne-Laure, Linant de Bellefonds Lucie, Le Guerer Martin, Alison Antoine, Lestienne Anne, Scalbert
Christoph, Garnier Maud, (2003), Numérique et droit d’auteur, , Etude réalisée sous la direction de Jean-Marc
Vernier Responsable des études, L’Exception, Université de Paris, p. 35 et s.

 الأوىل اتفاقية برن: ال بد من الإ�شارة �إىل اتفاقيتني يف جمال حقوق امل�ؤلف على امل�ستوى العاملي-51
 واملتعلقة بحماية،1994 ) لعامTRIPS(  والثانية اتفاقية تريب�س،1886 حلماية امللكية الأدبية والفنية لعام
.حقوق امللكية الفكرية
: والذي مت ن�شره يف،)DMCA(  �أو ما يعرف اخت�صار ًاDigital Millennium Copyright Act  وهو قانون-52
Pub. L, No 105- 304, 105th Congress, 2d Session.

:لالطالع على �أبعاد هذا القانون انظر
Di Palma Jessica, (2014), The Digital Millennium Copyright Act and the clash between authors and innovators:

The need for a legislative amendment of the safe Harbor provisions, Loyola of Los Angeles Law Review, Vol.
47:797.
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: لالطالع على تلك التوجيهات انظر-53

2001/ 29/EC, Harmonisation of certain aspects of Copyright and related Right in Information Society, Official
Journal of the European Community, L. 167, 22 June 2001 1t 10-19

: هو اخت�صار للجملة الفرن�سيةDADVSI -54
“Droit d’Auteur et les Droits Voisins dans la Société d’Information»

�أغ�سط�س لعام/ �آب3  ال�صادر يف،178  العدد،وقد مت ن�شر هذا القانون يف اجلريدة الر�سمية الفرن�سية
.1154  �ص،2006
Mesures techniques de : “تدابري احلماية التقنية” هي الرتجمة التي اخرتناها للم�صطلح الفرن�سي-55
 ؛protection

:وامل�صطلح االجنليزي
. من الف�صل ال�سابع ع�شر من التقنني االحتادي106  املادة-56
.Technological protection Measures

57- Lackman Eleanor M., (2003), Slowing Down the Speed of Sound: A Transatlantic Race to Head off Digital
Copyright Infringement, Fordham Intellectual Property Media & Entertainment Law Journal, pp. 1161- 1177.

59- Rosenblatt Bill (2007), DRM, Law and technology: an American perspective, Emerald online Information
Review, Vol. 31, No 1, 2007, pp. 73.
60- Ibid..

61- Audio Home Recording Act 1992
62-

Recording Industry Association of America vs. Diamond Multimedia Systems, Inc. C.D. Cal 1998, in

ِAnne-Laure Brochet, Lucie Linant de Bellefonds, Martin Le Guerer, Antoine Alison, Anne Lestienne, Christoph Scalbert, Maud Garnier, Numérique et droit d’auteur, op. cit. p. 45.
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نظام المعلومات التسويقي وأثره في اتخاذ القرار االستراتيجي التسويقي
«دراسة تحليلية على عينة من الفنادق فئة الخمسة نجوم في االردن»

الأ�ستاذ الدكتور ثامر البكري
جامعة العلوم التطبيقية اخلا�صةعمان  -الأردن وزارة التخطيط  -العراق
حامت جا�سم الدليمي
ماج�ستري ت�سويق وزارة التخطيط  -العراق
امللخ�ص :هدف البحث �إىل حتديد مدى ت�أثري نظام املعلومات الت�سويقي يف �إتخاذ القرار
الإ�سرتاتيجي الت�سويقي بوجود ت�أثري خ�صائ�ص متخذ القرار الإ�سرتاتيجي الت�سويقي كمتغري معدل
على العالقة بني نظام املعلومات الت�سويقي و�إتخاذ القرار الإ�سرتاتيجي الت�سويقي لدى عينة من
الفنادق بلغ عددها ( )10من الفنادق فئة اخلم�سة جنوم يف االردن .وكانت عينة ق�صدية تكونت
من الإدارات العليا والو�سطى العاملة يف تلك الفنادق .وقد بلغ عدد وحدة التحليل للبحث ()167
فرد ًا ب�إعتماد �إ�سلوب ا�ستمارة اال�ستبيان ك�أداة يف جمع البيانات .وبعد �إجراء عملية التحليل لبيانات
البحث وفر�ضياتها تو�صل البحث �إىل عدد من النتائج كان من �أبرزها هو وجود ت�أثري ذو داللة
�إح�صائية عند م�ستوى داللة ( )a ≤ 0.05لعنا�صر نظام املعلومات الت�سويقي (نظام قاعدة البيانات
الداخلية و نظام بحوث الت�سويق ونظام حتليل املعلومات) على �إتخاذ القرار الإ�سرتاتيجي الت�سويقي.
وقد �أو�صى البحث بقيام الفنادق حمل الدرا�سة بتفعيل ا�ستخدام نظام املعلومات الت�سويقي لأهميته
يف جمع البيانات واملعلومات املتعلقة بالنزالء وا�ستك�شاف ال�سوق والفر�صة الت�سويقية املتاحة.
الكلمات املفتاحية  :نظام املعلومات الت�سويقي  ,القرار الإ�سرتاتيجي الت�سويقي ,فنادق فئة اخلم�سة
جنوم .
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Abstract:
The research aims to identify the impact of the marketing information system in decision-making and
strategic marketing in addition to the impact of the decision makers and strategic marketing properties as
a variable rate on the relationship between the marketing information system and decision-making and
strategic marketing for a sample numbered (10) hotels five-star hotel in Jordan . The sample consisted of
senior management and the central working in those hotels deliberate. The number of the unit of analysis
has reached Search (167) individuals for research purposes by adopting the manner of the questionnaire
as a tool in data collection. After the analysis of research data and hypotheses research found a number of
results was most notable is the presence of a statistically significant effect when the level of significance
(a £ 0.05) for the elements of the marketing information system (internal database system and marketing
research system and information system analysis) on the decision-making strategic marketing. Research
has recommended a number of recommendations, The hotels under study for activating the use of marketing information system for being an important basis for the collection of data and information on
guests, and explore the market and marketing opportunity. And that this is the activation by focusing on
marketing and marketing intelligence because of their impact effectively strategic marketing decisions
taken by senior management and the Central Research system for hotels.

Keywords: Marketing Information System, on Marketing Strategic Decision Making Five-Star Hotels

73

ﻣﺠﻠــــــــﺔ ﻛﻠﻴــﺔ أﺣﻤــﺪ ﺑـﻦ ﻣﺤﻤـﺪ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳــﺔ ﻟﻠﻌﻠــــﻮم ادارﻳـــــﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴــــــﺔ

Ahmed Bin Mohammed Military College Journal for Administrative Sciences and Law (ABMMCJ)

املقدمة
ي�شهد الع�صر احلا�ضر ثورة يف املعلومات ب�أو�سع �صورها و�أ�شكالها �إ�ضافة �إىل التنوع الكبري
يف م�صادر هذه املعلومات وتباين �أهميتها داخل منظمات الأعمال ،باعتبارها موردا ا�سرتاتيجيا
هاما وو�سيلة فاعلة لتحقيق املزايا التناف�سية .ومرتافق ذلك مع ما ت�شهده الأ�سواق من تناف�س
�شديد يتمثل يف طرح خمتلف ال�سلع واخلدمات ب�أ�سعار متباينة ومناذج خمتلفة .وقد ازدادت �أهمية
املعلومات الت�سويقية يف الوقت احلا�ضر نتيجة لت�أثريها يف اتخاذ القرارات الت�سويقية الكف�ؤة .حيث
تعد القرارات اال�سرتاتيجية الت�سويقية من القرارات املهمة يف منظمات الأعمال ،كونها تتعامل مع
كم كبري من البيانات واملعلومات لتكوين خطة �أو برنامج عمل �شامل للمنظمة .ترتكز ب�شكل �أ�سا�سي
على زيادة الأرباح ،ومواجهة املناف�سني ،وتعزيز املكانة الذهنية للمنظمة ،زيادة احل�صة ال�سوقية،
وجودة اخلدمة .والتي هي بجوهرها قرارات ا�سرتاتيجية تقود املنظمة �إىل حتقيق �أهدافها وغاياتها
املر�سومة �ضمن ر�سالتها املقررة ،وهو ما �سيتم تناوله يف هذا البحث ومن خالل ال�سمات ال�شخ�صية
ملتخذي القرار.
م�شكلة البحث
ي�سعى البحث اىل ت�أ�شري الواقع الت�سويقي لدى الفنادق فئة اخلم�سة جنوم وب�شكل حمدد على مدى
اهتمام هذه الفنادق مبو�ضوع �إدارة املعلومات الت�سويقية ووجود نظام للمعلومات الت�سويقية ،ومدى
ت�أثريه على عملية اتخاذ القرار اال�سرتاتيجي الت�سويقي لدى هذه الفنادق .بقدر تعلق االمر لهذا
الت�أثري يف احل�صة ال�سوقية والأرباح واملكانة الذهنية وجودة اخلدمة ومواجهة املناف�سني .وبالتايل
ميكن حتديد امل�شكلة عرب الت�سا�ؤل الرئي�سي التايل:
ما هو الأثر املتحقق يف اعتماد نظام املعلومات الت�سويقي على اتخاذ القرار اال�سرتاتيجي الت�سويقي
لدى �إدارات الفنادق من فئة اخلم�سة جنوم يف الأردن؟ وهل هنالك ت�أثري خل�صائ�ص املدراء على
القرار اال�سرتاتيجي الت�سويقي املتخذ؟
�أهمية البحث
تكمن �أهمية البحث من حيث تناوله قطاع مهم وم�ؤثر يف االقت�صاد الأردين واملتمثل بقطاع
الفنادق والتي بلغ عددها ( )28من فئة اخلم�سة جنوم ،وما متثله من �أهمية يف تن�شيط القطاع
ال�سياحي الذي يعترب �أحد املوارد الرئي�سية لالقت�صاد الأردين .حيث بلغ الدخل ال�سياحي لعام
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( )2012بحدود( )4255.8مليون دينار �أردين وبزيادة مقدارها ( )%15.3مقارنة بعام (.)2011
كما وان حجم العمالة املبا�شرة يف القطاع ال�سياحي كان بحدود ( )43.945لعام ( )2012وبزيادة
بلغت (  ) %4.9مقارنة بعام ( .)www.mota.gov.jo , 2013( .)2011ف�ضال عن بيان �أهمية الدور
الذي يلعبه نظام املعلومات الت�سويقي يف جناح �أدارات الفنادق عند اتخاذها للقرارات اال�سرتاتيجية
الت�سويقية وحتديد �آلية اتخاذ القرارات اال�سرتاتيجية الت�سويقية من قبل �إدارات الفنادق الأردنية
من فئة اخلم�سة جنوم ،ومبا يخدم القطاع ال�سياحي ب�شكل عام والقطاع الفندقي ب�شكل خا�ص.
�أهداف البحث
حتديد مدى وجود نظام املعلومات الت�سويقي لدى الفنادق فئة اخلم�سة جنوم يف الأردن ومدى
فاعلية ا�ستخدامه من قبل �إدارات الفنادق يف ت�سيري �أعمالها التخطيطية والت�شغيلية .والك�شف عن
مدى ت�أثري نظام املعلومات الت�سويقي يف اتخاذ القرار اال�سرتاتيجي الت�سويقي لدى �أدارات هذه
الفنادق عينة البحث .واملتعلقة بكل من احل�صة ال�سوقية والأرباح واملكانة الذهنية وجودة اخلدمة
ومواجهة املناف�سني .وت�أثري اخل�صائ�ص ال�شخ�صية ملتخذي القرار اال�سرتاتيجي الت�سويقي كمتغري
معدل على العالقة بني نظام املعلومات الت�سويقي واتخاذ القرار اال�سرتاتيجي الت�سويقي لدى الفنادق
عينة البحث.
منوذج البحث
يقوم منوذج البحث االفرتا�ضي يف جوهره على ت�أ�شري وتو�ضيح �أبعاد امل�شكلة املبحوثة .وقد مت �صياغة
النموذج على وفق ما مو�ضح بال�شكل( .)1والتي �أ�شرت العالقة ما بني م�ضامني املتغري امل�ستقل
واملتغري التابع واملتغري املعدل .وقد مت االعتماد على امل�صادر الواردة �أدناه يف ت�صميم هذا النموذج.
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 من �إعداد الباحث اعتمادا على: امل�صدر
- Ashill, J. N & Jobber, D (1999). Kotler &Armstrong. (2007). Heydari, & Ahmadi, (2012). Musso, & Francioni, (2012)

)2011(  و�آخرون، ح�سونة.)1998( ، البكريفر�ضيات البحث
:الفر�ضية الأوىل
) ملجموع مكونات نظام املعلوماتa ≤ 0.05(  ال يوجد �أثر ذو دالله �إح�صائية عند م�ستوى الداللة:H01
.الت�سويقي على ابعاد اتخاذ القرار اال�سرتاتيجي الت�سويقي
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الفر�ضية الثانية:
 :HO2كلما كانت خ�صائ�ص متخذ القرار عالية كان ت�أثري نظام املعلومات الت�سويقي على �أبعاد
اتخاذ القرار اال�سرتاتيجي الت�سويقي �ضعيفا عند م�ستوى داللة ()a ≤ 0.05
جمتمع الدرا�سة وعينة الدرا�سة ووحدة التحليل
يتمثل جمتمع الدرا�سة بالفنادق فئة اخلم�سة جنوم يف عموم الأردن والتي يبلغ عددها ( )28فندقا
حتى عام  2013وكانت عينة البحث ( )10فنادق منها (ال�شرياتون ورادي�سون �سا�س والريجن�سي
بال�س واملاريوت واملوفنبيك وملينيوم والكمبين�سكي والرويال واالنرتكونتيننتال وهوليدي ان).
ومتثلت وحدة التحليل الدرا�سة (وحدة املعاينة) بعينة ق�صدية من �أفراد الإدارات العليا والو�سطى
العاملة يف الفنادق املختارة وامل�ساهمني يف اتخاذ القرارات اال�سرتاتيجية الت�سويقية .وقد بلغ عدد
اال�ستبانات املوزعة على وحدة التحليل من الإفراد يف الإدارتني العليا والو�سطى ( .)194وبلغ
�إجمايل عدد اال�ستبانات ال�صاحلة لعملية التحليل الإح�صائي ( )167ا�ستبانة �إي بن�سبة ا�ستجابة
بلغت (.)%86
�أداة البحث
اعتمد البحث يف جمع البيانات على ا�ستمارة ا�ستبيان �صممت على وفق مقيا�س ليكرت اخلما�سي
وتكونت من اربعة اجزاء متثل اجلزء االول ( املتغري املعدل ) بالبيانات الدميغرافية للعينة وهي.
العمر  ,اجلن�س  ,امل�ؤهل العلمي  ,التخ�ص�ص العلمي  ,عدد �سنوات اخلدمة  ,التنوع يف اخلربة
الوظيفية  .واجلزء الثاين ( املتغري امل�ستقل ) والذي متثل بنظام املعلومات الت�سويقي ب�أركانه االربع
وهي  ..نظام قاعدة البيانات الداخلية  ,نظام اال�ستخبارات الت�سويقي  ,نظام بحوث الت�سويق  ,نظام
حتليل املعلومات  .اما اجلزء الثالث ( املتغري املعتمد ) فتمثل بالقرارات اال�سرتاتيجية والتي ا�شتملت
ابعاده يف  ..احل�صة ال�سوقية  ,االرباح  ,املكانة الذهنية  ,جودة اخلدمة  ,مواجهة املناف�سني .
حدود البحث
ت�أ�شرت احلدود املكانية للبحث على الفنادق املتواجدة يف �أربع مناطق �سياحية باالردن (عمان والعقبة
والبرتاء والبحر امليت) .وكانت احلدود الزمنية متمثلة بالفرتة املح�صورة مابني ايلول 2013/اىل
كانون الثاين .2014/
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الدرا�سات ال�سابقة:
هدفت درا�سة البكري � 1998إىل قيا�س مدى �إدراك الإدارات العاملة ب�شركات القطاع اخلا�ص العراقية
لأهمية نظم املعلومات الت�سويقية يف عملها .وحتديد مدى ت�أثري املعلومات بعامة والت�سويقية بخا�صة
يف اتخاذ القرارات لل�شركات املبحوثة .و�شملت الدرا�سة على عينة من ال�شركات الإنتاجية بلغ عددها
(� )21شركة .و�أظهرت نتائج الدرا�سة �أن ال�شركات املبحوثة تدرك �أهمية نظام املعلومات الت�سويقية
يف �سياق عملها وتفاعلها مع البيئة اخلارجية .و�أن هذه ال�شركات تعتمد يف قراراتها املتخذة على
املعلومات الت�سويقية التي حت�صل عليها �سواء كان ذلك من داخل ال�شركة �أو من خارجها .كما بينت
النتائج �أن ال�شركات املبحوثة ال تتوافر لديها الإمكانات املالية والكفاءة الب�شرية املطلوبة الالزمة
لإن�شاء وتكوين نظام للمعلومات الت�سويقي .اما درا�سة ها�شم ( ) 2007فكانت تهدف �إىل التعرف
على دور نظم املعلومات الت�سويقية يف حت�سني الأداء الت�سويقي لل�شركات امل�ساهمة العامة الأردنية.
املدرجة يف بور�صة عمان والتي تنتمي �إىل قطاعات الت�أمني ،والبنوك ،واخلدمات وال�صناعة وبلغ
عددها (� )98شركة .و�أظهرت نتائج الدرا�سة �أنه يتم ا�ستخدام الأنظمة الفرعية املكونة لنظام
املعلومات الت�سويقية يف القطاعات االقت�صادية الأربعة جمتمعة بدرجة مرتفعة .كذلك �أظهرت
نتائج الدرا�سة وجود عالقة ذات داللة �إح�صائية بني توافر نظام املعلومات الت�سويقية وت�صميم
اال�سرتاتيجيات الت�سويقية بطريقة علمية يف هذه ال�شركات الأردنية .وا�شارت درا�سة ح�سونة واخرون
( � ) 2011إىل الك�شف عن العالقة بني املكونات الرئي�سية لنظام املعلومات الت�سويقية و�صنع القرار
الت�سويقي يف �شركات �إنتاج الأدوية امل�ساهمة العامة الأردنية والتي بلغ عددها (� )7شركات .و�أظهرت
نتائج الدرا�سة وجود عالقة ذات داللة �إح�صائية بني كل من ال�سجالت الت�سويقية ،وبحوث الت�سويق
واال�ستخبارات الت�سويقية من جهة و�صنع القرار الت�سويقي من جهة �أخرى .وكذلك عدم وجود وحدة
تنظيمية تابعة لإدارة الت�سويق تتوىل مهام نظام املعلومات الت�سويقية يف خم�س من ال�شركات ال�سبع
امل�شمولة بالدرا�سة.
وهدفت درا�سة ( )Nooraie, 2008التي اجريت على عينة (� )110شركة من ال�شركات ال�صناعية
يف مدينة بينان يف ماليزيا� .إىل حتديد دور الر�شد يف عملية اتخاذ القرارات الإ�سرتاتيجية كمتغري
معدل بني حجم ت�أثري القرار وجودة خمرجات عملية القرار .و�أظهرت نتائج الدرا�سة �أن حجم ت�أثري
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القرار يرتبط ب�شكل دقيق مب�ستوى الر�شد يف عملية اتخاذ القرار ،وكذلك �أن م�ستوى الر�شد يف عملية
اتخاذ القرار قادر على �أن يغري ب�شكل هام التباينات الكلية يف جودة القرار� .أما درا�سة (Huang,
 )2009فقد هدفت �إىل البحث يف عملية وخ�صائ�ص اتخاذ القرارات اال�سرتاتيجية والعوامل امل�ؤثرة
عليها يف ال�شركات مبدينة ان�شان ال�صينية ،وكانت عينة الدرا�سة (� )20شركة .حيث �أظهرت نتائج
الدرا�سة �أن اخلطوات التي تت�ضمنها عملية اتخاذ القرارات اال�سرتاتيجية يف هذه ال�شركات �أقل
تعقيد ًا ،اذ يعتمد مدراء هذه ال�شركات ومالكيها ب�شكل كبري على �شبكات معلوماتهم ال�شخ�صية
لتحديد الفر�ص يف بيئة الأعمال .وكذلك �أن ملكية ال�شركة ت�ؤثر ب�شكل كبري على درجة امل�ساهمة يف
م�ستوى الأن�شطة املرتبطة بعملية اتخاذ القرارات اال�سرتاتيجية .وقد �سعت درا�سة ()Hakhu, 2013
�إىل البحث يف ت�صميم منوذج لعوامل جناح نظم املعلومات الت�سويقية من خالل تو�ضيح العالقة
بني هذه النظم والثقافة التنظيمية والثقافة الإدارية �ضمن بيئة املنظمة .وقد �شملت عينة الدرا�سة
(� )140شركة يف �إقليم البنجاب يف الهند .و�أظهرت نتائج الدرا�سة �أن هناك جمموعة من املتغريات
الهامة يف منوذج نظم املعلومات الت�سويقية متثلت مب�ستوى التطور يف هذه النظم ،وخ�صائ�ص
ت�صميم هذه النظم ،وقدراتها ،واخل�صائ�ص الأ�سا�سية لنظم املعلومات الت�سويقية ،وعوامل جناح
نظم املعلومات الت�سويقية وعالقتها بالبيئة الثقافية التنظيمية واالدارية باملنظمة.
نظام املعلومات الت�سويقية MIS Marketing Information System
ميكن القول انه من ال�صعوبة مبكان و�ضع تعريف حمدد لنظام املعلومات الت�سويقي ومكوناته
وا�ستخدامه والت�أثري املتحقق منه ،نظرا الختالف وجهات نظر الباحثني حوله وحداثته قيا�سا
بالأن�شطة الت�سويقية االخرى .ولكن مع ذلك ميكن ا�ستعرا�ض بع�ض من هذه التعريفات التي ت�ؤ�شر
بع�ض من وجهات النظر هذه .حيث عرف على �أنه “ تركيبة مهيكلة من الإعمال الإدارية جلمع
املعلومات ب�شكل منظم من امل�صادر الداخلية واخلارجية للمنظمة “(.)Pride. &Ferrell,2006, P.180
وكما عرف ب�شكل تف�صيلي على انه «جمموعة متوافقة من الإفراد والأدوات والإجراءات جلمع وحتليل
وخزن وتقيم املعلومات لتزويدها للجهات املعنية باتخاذ القرار يف ال�شكل والوقت املنا�سب (Kotler
 .)& Armstrong, 2007, p.100كما عرف وبذات املعنى مبرحلة الحقة على انه « ذلك النظام الذي
يتكون من الأ�شخا�ص والأجهزة والإجراءات وي�ستخدم يف جمع وت�صنيف وحتليل وتوزيع املعلومات
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الدقيقة بالوقت والكلفة املنا�سبة ملتخذي القرارات الت�سويقية » ( .)P.91 Keller &Kotler ,2012,كما
عرف من جانب �أخر على انه «جمموعة ر�سمية من الإجراءات التي تقوم بتوليد وحتليل وتخزين
وتوزيع املعلومات ذات ال�صلة ملتخذي القرارات الت�سويقية ب�شكل م�ستمر ( .)Malhotra, 2010,P.53
وعلى الرغم من كرثة التعريفات التي تناولت هذا اجلانب وتعددها� ،إال �أنها ت�صب يف معنى و هدف
م�شرتك �إىل حد ما يقودنا اىل تعريفه على انه عبارة «عن هيكلة مكونة من الإفراد واملعدات التي
ت�ضمن تدفق املعلومات الداخلية واخلارجية التي ت�سمح بانت�شار ومراقبة البيئة اخلارجية وتر�شيد
القرارات الإ�سرتاتيجية الت�سويقية يف املنظمة».
مكونات نظام املعلومات الت�سويقيةThe Components of MIS:
اتفقت الأدبيات الت�سويقية وانطالقا من نظرية النظم على ان نظام املعلومات الت�سويقي هو
نظام فرعي من نظام املعلومات الإداري للمنظمة ككل .ويتكون من االتي وبح�سب النموذج الأكرث
�شيوعا والذي قدماه ( )Kotler & Armstrong, 2007واملتكون من االتي :
 -1نظام قاعدة البيانات الداخلية Internal Database Systems
ت�ستطيع ال�شركات الكبرية التي لديها نظام معلومات ت�سويقي من بناء قاعدة بيانات حمو�سبة،
ليتمكن املدراء من الو�صول اىل املعلومات املطلوبة والتعامل معها باجتاه ا�ستخدامها ملعاجلة
امل�شكالت التي تواجههم �أو الفر�ص الت�سويقية املتاحة� ،أو لتقيم الأداء وو�ضع الربامج املطلوبة.
وبالتايل يعتمد املدراء يف اقتنا�صهم للفر�ص ومعاجلة امل�شكالت املحتملة على �ضوء التقارير الواردة
من االنظمة الفرعية لقاعدة البيانات واملتمثلة بنظام معلومات املبيعات ،خزن املعلومات وتنقيب
البيانات  ,ونظام دورة الطلب حتى دفع الثمن (.)Kotler&Keller ,2012,P.92
 -2نظام اال�ستخبارات الت�سويقية Marketing Intelligence System
يق�صد بكونه جمموعة من الإجراءات واملوارد وامل�صادر التي ي�ستخدمها املدراء للح�صول
على املعلومات اليومية عن التطورات احلا�صلة يف البيئة الت�سويقية  ,لكونه يزود ال�شركة بالبيانات
واالحداث احلا�صلة يف ال�سوق .فمدراء الت�سويق ي�ستخدمون اال�ستخبارات الت�سويقية بعدة طرق
خمتلفة مثل االطالع على ال�صحف واملن�شورات التجارية والتحدث �إىل الزبائن والعمالء واملوردين
واملوزعني ومراقبة و�سائل التوا�صل االجتماعي يف االنرتنت ومقابلة مدراء ال�شركات الأخرى .الخ
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وعلى هذا اال�سا�س فقد عرف نظام اال�ستخبارات الت�سويقية ب�أنه « نظام يقوم بجمع البيانات من
البيئة التي تخدم الإدارة من خالل �إبقائها على اطالع بالأن�شطة اخلا�صة مبناف�سيها والزبائن
والعنا�صر الأخرى التي ت�ؤثر على عمليات الت�سويق» (.)Leonard, 2006, pp32
 -3نظام بحوث الت�سويق Marketing Research System
االهتمام ببحوث الت�سويق يف الوقت احلا�ضر لدى �إدارة الت�سويق لي�س �شيئا جديدا ينتهي
بانتهاء الأ�سباب امل�ؤدية لهذا االهتمام ،ولكن هذا االهتمام هو عبارة عن نظره ا�سرتاتيجية �صائبة
وم�ستمرة لإدارة الت�سويق .لكون الهدف الأ�سا�سي لنظام بحوث الت�سويق هو تزويد املنظمة مبختلف
املعلومات عن العوامل البيئية املحيطة بها وحتديد الفر�ص الت�سويقية يف الأ�سواق املختلفة وحتديد
امل�شكالت التي قد تواجه املنظمة يف امل�ستقبل بهدف و�ضع املعاجلات ال�ضرورية الأزمة من خالل
اقرتاح احللول املالئمة لها (الطاهر�,2007,ص.)29ويعرف نظام بحوث الت�سويق على انه “
الطريقة النظمية واملو�ضوعية لتحديد االهداف وجمع وحتليل وا�ستخدام املعلومات بهدف تطوير
القرار املتخذ واملرتبط مبعاجلة م�شكلة او فر�صة ت�سويقية ( .)Malhotra, 2010,P.39
 -4نظام حتليل املعلوماتInformation Analysis Systems :
يتم جمع البيانات يف املنظمة ب�شكل تقليدي من خالل قاعدة البيانات الداخلية و�أن�شطة
اال�ستخبارات الت�سويقية وبحوث الت�سويق ،ولكن هذه البيانات حتتاج �إىل حتليل الن املدير ي�سعى الن
تكون البيانات قابلة للتطبيق والتحقيق وملعاجلة م�شكلة ت�سويقية �أو اتخاذ قرار ا�سرتاتيجي ت�سويقي.
ويعتمد هذا النظام على ا�ستخدام الأ�ساليب الإح�صائية والنماذج الريا�ضية التي متكنه من
ا�ستخال�ص امل�ؤ�شرات والنتائج عن البيانات التي مت جمعها .فنظام التحليل يخت�ص باختيار �أن�سب
الو�سائل والأدوات واملقايي�س التي ميكن ا�ستخدامها لقيا�س وحتليل املعلومات الت�سويقية املجمعة،
لتقدم هذه التحليالت �إىل املدير التخاذ ما يراه منا�سبا من قرارات .كذلك فان هذه التحليالت
ال تكون معزولة ،بل ترتبط مبجاالت �أخرى كالتكاليف واملبيعات واملخزون لكي ميكن التو�صل �إىل
الكثري من القرارات التنب�ؤية مثل :تقدير حجم املبيعات و مدى قبول ال�سوق لل�سلعة و اختيار �أن�سب
الو�سائل الإعالنية… الخ من خالل عملية التحليل( .ال�صحن و�أحمد� ,2007 ,ص )264
�أبعاد القرار الإ�سرتاتيجي الت�سويقي The Dimensions of The Strategic Marketing Decision
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بقدر تعلق الأمر بالبحث فقد مت حتديد �أبعاد القرارات الإ�سرتاتيجية الت�سويقية امل�ستهدفة من قبل
املنظمة بخم�سة قرارات ،وهي (احل�صة ال�سوقية ،االرباح ،املكانة الذهنية ،جودة اخلدمة ،مواجهة
املناف�سني) .وفيما يلي تو�ضيح خمت�صر لها:
-1احل�صة ال�سوقية Market Share
ت�شري احل�صة ال�سوقية �إىل اجلزء اخلا�ص باملنظمة من جممل املبيعات يف تلك ال�سوق .وميكن �أن
يقا�س معدل منو احل�صة ال�سوقية يف �إطار عدد الزبائن �أو القيمة النقدية املتحققة من مبيعات
املنظمة لكل منتج �أو خدمة قيا�س ًا �إىل القيمة النقدية املتحققة للمبيعات الكلية يف ال�سوق يف ذات
ال�صناعة.
-2الأرباح Profit
متثل الأرباح �صايف نتائج عدد كبري من ال�سيا�سات والقرارات وتقي�س مدى كفاءة وفاعلية
�إدارة املنظمة يف جنيها عن طريق ا�ستخدام موجوداتها بكفاءة ( .)O’Sullivan, 2007,p27وهنالك
العديد من مقايي�س الأرباح تتمثل يف ...هام�ش الربح الإجمايل ،وهام�ش الربح الت�شغيلي ،وهام�ش
الربح ال�صايف ،والعائد على اال�ستثمار ،والعائد على حق امللكية .ويعترب الربح من �أكرث الأهداف
الإ�سرتاتيجية �أولوية يف عمل وتوجهات منظمات الإعمال يف م�سار عملها الإ�سرتاتيجي وملواجهة
التناف�س القائم يف ال�سوق.
-3املكانة الذهنية Positioning
تزايد االهتمام من باملكانة الذهنية و�أهميتها لدى الزبون ،نظر ًا ملا تقوم به من دور مهم يف تكوين
الآراء واتخاذ القرارات وت�شكيل ال�سلوك لدى االفراد جتاه املنظمة .وبالتايل فقد �أ�صبح تكوين �صورة
مرغوبة هدف ًا �أ�سا�سي ًا ت�سعى لتحقيقه جميع املنظمات .وحتدد املكانة الذهنية على �أنها االنطباع
الذي يكونه الفرد عن الأ�شياء املحيطة به مت�أثر ًا باملعلومات املخزنة يف الذاكرة عنها وفهمه لها او
مبا يراه ويتلم�سه فعال .وحددها ( )Debourg, 2002,p 581بكونها “جمموعة الإ�ستح�ضارات الذهنية
املتعلقة ب�شركة �أو عالمة �أو خدمة او فكرة معينة لدى الزبون” .
-4جودة اخلدمة Service Quality
عرف ( )Lovelock, 2001,p30اخلدمة على �أنها عبارة عن عمل �أو �أداء �أو ن�شاط يقدم من خالل
�شخ�ص �إىل �آخر ،وهذه العملية قد ترتبط مبنتج مادي �أو بدونه .والأداء هنا يكون غري ملمو�س
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( ،)Intangibleبالإ�ضافة �أنه ال ينت ــج عنة حيازة �أو امتالك لهذه اخلدمة .وبهذا املعنى حدداها
( )Kotler & Keller, 2006,p402ب�أنها « �أي فعل �أو �أداء �أو ن�شاط �أو �إجناز �أو منفعة يقدم من قبل
طرف �إىل طرف �آخر ،وهي لي�ست ملمو�سة وال ينتج عنها �أي متلك ل�شيء و�أن �إنتاجها قد يرتبط �أو
ال يرتبط ب�سلعة مادية»  .وميكن للم�صنعني �أو املوزعني �أو الوكالء �أن ي�ضيفوا قيمة ملنتجاتهم وذلك
لتمييز �أنف�سهم عن غريهم .وبتايل فان جودة اخلدمة هي معيار لدرجة تطابق الأداء الفعلي مع
توقعات العمالء لهذه اخلدمة �أو ب�أنها الفرق بني توقعات العمالء للخدمة و�إداراتهم لها .فهي مفهوم
يعك�س تقييم العميل لدرجة االمتياز �أو التفوق الكلي يف �أداء اخلدمة التي يح�صل عليها.
-5مواجهة املناف�سني Competitors Challenge
�أكد (� )Hitt, et.al, 2007,p45أن مواجهة املناف�سني من قبل املنظمة يتطلب منها حتليل املعلومات
ذات العالقة باملناف�سني العاملني بذات ال�صناعة والتي غالب ًا ما تت�ضمن �أهداف املناف�سني
وا�سرتاتيجياتهم احلالية وامل�ستقبلية .كما ا�شار (العي�ساوي ،و�آخرون ,2012 ،ـ  )p366- 368على
�أن �أف�ضل م�صدر لتلقي املعلومات املهمة حول �إ�سرتاتيجية املناف�سني نابعة من فح�ص وت�شخي�ص
�أدائه وعمله وخططه التي يعتزم تنفيذها ،وان القوى الرئي�سة لإجناح مواجهة املناف�سني تتطلب من
املنظمة فهم العنا�صر الإ�سرتاتيجية اخلا�صة و�صفات املنتج واملوارد واملهارات والقابليات التناف�سية.
ويرى (البكري�,2010 ،ص � ) 128-127أن على املنظمات التي ت�سعى لتحقيق التميز ومواجهة
املناف�سني �أن تعمل على اعتماد �إ�سرتاتيجية تناف�سية من �ش�أنها �إن تتفوق من خاللها على املناف�سني
�أو ملواجهتهم للحد من ت�أثريهم التناف�سي عليها يف ال�سوق التي تعمل بها.
اجلانب امليداين
مت اعتماد التحليل الو�صفي للمتغريات امل�ستقلة والتابعة ملعرفة م�ستوى املمار�سة لدى الفنادق فئة
اخلم�سة جنوم مو�ضوع البحث حيث بينت النتائج ب�أن هناك م�ستوى مرتفع ملمار�سة نظام املعلومات
الت�سويقي ومتو�سط بالن�سبة للقرار الإ�سرتاتيجي الت�سويقي لدى �إدارات الفنادق مو�ضوع البحث وكما
مو�ضح يف اجلدول (.)1
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جدول()1
املتو�سطات احل�سابية والإنحرافات املعيارية واختبار ( )tوم�ستوى نظام املعلومات الت�سويقي يف
الفنادق فئة اخلم�سة جنوم
ت

املتغري

عدد املتو�سط الإنحراف
الفقرات احل�سابي املعياري

قيمة «”t
املح�سوبة

*Sig
م�ستوى
الداللة

ترتيب
الأهمية
الأهمية(*)
الن�سبية
م�ستوى

1

نظام قاعدة البيانات
الداخلية

6

3.959

0.926

13.373

0.000

1

مرتفع

2

نظام اال�ستخبارات
الت�سويقية

6

3.728

0.995

9.457

0.000

2

مرتفع

3

نظام بحوث الت�سويق

5

3.681

1.162

6.680

0.000

3

مرتفع

4

نظام حتليل
املعلومات

6

3.648

0.860

10.045

0.000

4

متو�سط

املتو�سط احل�سابي والإنحراف املعياري
العام لنظام املعلومات الت�سويقي (لكل
ا�سئلة اال�ستبيان للمتغري امل�ستقل )

23

3.745

69.979

13.765

0.000

-

مرتفع

قيمة ( )tاجلدولية عند م�ستوى (.)1.654( )a ≤ 0.05
مت ح�ساب قيمة ( )tاجلدولية بالإ�ستناد �إىل الو�سط االفرتا�ضي للفقرة والبالغ (.)3
(*)مت قيا�س م�ستوى ممار�سة نظام املعلومات الت�سويقي وابعاد القرار اال�سرتاتيجي الت�سويقي لكل
فقرة من فقرات اال�ستبانة بناءا على ال�صيغة التالية:
		
مدى التطبيق = العالمة الق�صوى  -العالمة الدنيا
مدى التطبيق = 1٫33 = 1 - 5
3
3
		
وبناءا على ذلك يكون م�ستوى االهمية على التدرج التايل امل�ستند �إىل مبد�أ ت�صحيح اداة الدرا�سة
وح�سب االوزان الن�سبية التالية:
 .1م�ستوى املمار�سة املنخف�ض :ومتثله الفقرات التي متو�سطها احل�سابي �أقل من (.)2.33
 .2م�ستوى املمار�سة املتو�سط :ومتثله الفقرات التي متو�سطها احل�سابي �أقل بني (.)2.33 - 3.66
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 .3م�ستوى املمار�سة املرتفع :ومتثله الفقرات التي متو�سطها احل�سابي �أكرب من (.)3.66
�إذ ي�شري اجلدول (� )1إىل م�ستوى نظام املعلومات الت�سويقي يف الفنادق فئة اخلم�سة جنوم،
حيث تراوحت املتو�سطات احل�سابية لها بني ( 3.6ـ � ،)3.9أما املتو�سط احل�سابي العام مل�ستوى
نظم املعلومات الت�سويقي يف الفنادق فئة اخلم�سة جنوم فكان ( )3.7ومب�ستوى �أهمية مرتفعة على
مقيا�س ليكرت اخلما�سي .وقد جاء نظام قاعدة البيانات الداخلية واملتكون من ( )6فقرات باملرتبة
الأوىل ومبتو�سط ح�سابي ( )3.9وانحراف معياري ( )0.9ومب�ستوى �أهمية مرتفعة .فيما جاء
نظام اال�ستخبارات الت�سويقية واملتكون من ( )6فقرات باملرتبة الثانية ومبتو�سط ح�سابي ()3.7
وانحراف معياري ( )0.9وح�صل على م�ستوى �أهمية مرتفعة �أي�ض ًا .وجاء نظام بحوث الت�سويق
املتكون من ( )5فقرات باملرتبة الثالثة ومبتو�سط ح�سابي ( )3.6وانحراف معياري (،)1.1
وم�ستوى �أهمية مرتفع .و�أخري ًا جاء نظام حتليل املعلومات املتكون من ( )6فقرات باملرتبة الرابعة
ومبتو�سط ح�سابي ( )3.6وانحراف معياري ( .)0.8وح�صل على م�ستوى �أهمية متو�سط ولكنه
يقرب لآن يكون مرتفع.
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جدول ()2
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية واختبار ( )tوم�ستوى ابعاد القرار الإ�سرتاتيجي
الت�سويقي يف الفنادق فئة اخلم�سة جنوم
ت5

املتغري

عدد
الفقرات

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

قيمة «”t
املح�سوبة

*Sig
م�ستوى
الداللة

ترتيب
الأهمية
الن�سبية

م�ستوى
الأهمية

1

احل�صة ال�سوقية

5

3.845

0.995

8.383

0.000

1

مرتفع

2

الأرباح

5

3.699

1.060

6.085

0.000

3

مرتفع

3

املكانة الذهنية

5

3.439

1.174

4.835

0.000

5

متو�سط

4

جودة اخلدمة

5

3.792

1.025

7.473

0.000

2

مرتفع

5

مواجهة املناف�سني

5

3.444

1.151

4.985

0.000

4

متو�سط

املتو�سط احل�سابي واالنحراف املعياري
العام للقرار الإ�سرتاتيجي الت�سويقي( لكل
ا�سئلة اال�ستبيان للمتغري املعتمد )

25

3.524

8.405

8.061

0.000

-

متو�سط

قيمة ( )tاجلدولية عند م�ستوى (.)1.654( )a ≤ 0.05
مت ح�ساب قيمة ( )tاجلدولية باال�ستناد �إىل الو�سط االفرتا�ضي للفقرة والبالغ (.)3
�إذ ي�شري اجلدول (� )2إىل م�ستوى القرار الإ�سرتاتيجي الت�سويقي يف الفنادق فئة اخلم�سة جنوم� ،إذ
تراوحت املتو�سطات احل�سابية لها بني (� ،)3.4 -3.8أما املتو�سط احل�سابي العام مل�ستوى القرار
الإ�سرتاتيجي الت�سويقي يف الفنادق فئة اخلم�سة جنوم فكان ( )3.5ومب�ستوى �أهمية متو�سط على
مقيا�س ليكرت اخلما�سي .وقد جاءت احل�صة ال�سوقية واملتكونة من ( )5فقرات باملرتبة الأوىل
ومبتو�سط ح�سابي ( )3.8وانحراف معياري ( )0.9ومب�ستوى �أهمية مرتفع .فيما جاءت جودة
اخلدمة واملتكونة من ( )5فقرات باملرتبة الثانية ومبتو�سط ح�سابي ( )3.7وانحراف معياري
( )1.0وح�صلت على م�ستوى �أهمية مرتفع �أي�ض ًا .وجاءت الأرباح املتكونة من ( )5فقرات باملرتبة
الثالثة ومبتو�سط ح�سابي ( )3.6وانحراف معياري ( .)1.0وح�صل على م�ستوى �أهمية مرتفع.
ويف املرتبة الرابعة جاءت مواجهة املناف�سني واملتكونة من ( )5فقرات ومبتو�سط ح�سابي ()3.4
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وانحراف معياري ( )1.1وح�صلت على م�ستوى �أهمية متو�سطة .و�أخري ًا جاء املكانة الذهنية
املتكونة من ( )5فقرات باملرتبة اخلام�سة ومبتو�سط ح�سابي ( )3.4وانحراف معياري (،)1.1
وم�ستوى �أهمية متو�سطة.
اختبار فر�ضيات البحث
الفر�ضية االوىل  :HO1الختبار هذه الفر�ضية مت ا�ستخدام حتليل االنحدار املتعدد املتدرج
 Stepwiseللتحقق من �أثر نظام املعلومات الت�سويقي ب�أبعاده (نظام قاعدة البيانات الداخلية
ونظام اال�ستخبارات الت�سويقية و نظام بحوث الت�سويق ونظام حتليل املعلومات) على �إتخاذ القرار
الإ�سرتاتيجي الت�سويقي ،وكما هو مو�ضح باجلدول (.)3
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جدول ()3
نتائج اختبار حتليل االنحدار املتعدد املتدرج لت�أثري نظام املعلومات الت�سويقي ب�أبعاده على اتخاذ
القرار الإ�سرتاتيجي الت�سويقي
التغريات الإح�صائية
التغري يف
معامل التغري يف
DF1
قيمة F
التحديد
()R2

Change Statistics

املتغري التابع

اتخاذ
القرار
الإ�سرتاتيجي
الت�سويقي

املتغريات

()R2
()R
معامل
االرتباط
التحديد

املح�سوبة

IAS

0.448 0.669

133.750

F

DF2

F
Change

1

165

0.000

MRS + IAS

0.463 0.680

70.616

0.150

4.581

1

164

0.000

IDBS +
MRS +
IAS

0.477 0.690

49.499

0.140

4.366

1

163

0.000

نظام حتليل املعلومات
نظام بحوث الت�سويق
نظام قاعدة البيانات الداخلية

133.750 0.448

*Sig

Information Analysis System

IAS

Marketing Research System

MRS

Internal Database System

IDBS

يو�ضح اجلدول (� )3أثر نظام املعلومات الت�سويقي ب�أبعاده (نظام قاعدة البيانات الداخلية
ونظام اال�ستخبارات الت�سويقية ونظام بحوث الت�سويق ونظام حتليل املعلومات) على اتخاذ القرار
الإ�سرتاتيجي الت�سويقي� .إذ �أظهرت نتائج التحليل الإح�صائي وجود ت�أثري ذو داللة �إح�صائية لنظام
املعلومات الت�سويقي ب�أبعاده (نظام قاعدة البيانات الداخلية ونظام بحوث الت�سويق ونظام حتليل
املعلومات) على اتخاذ القرار الإ�سرتاتيجي الت�سويقي� ،إذ بلغت معامالت االرتباط  Rللمتغريات
كالآتي )0.669( :لنظام حتليل املعلومات )0.680( ،لنظام بحوث الت�سويق ونظام حتليل البيانات،
( )0.690لنظام قاعدة البيانات الداخلية ونظام بحوث الت�سويق ونظام حتليل البيانات عند م�ستوى
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( )a £ 0.05جلميعها� .أما معامل التحديد  R2فقد بلغ ( )0.448لنظام حتليل املعلومات)0,463( ،
لنظام بحوث الت�سويق ونظام حتليل البيانات )0,477( ،لنظام قاعدة البيانات الداخلية ونظام
بحوث الت�سويق ونظام حتليل البيانات عند م�ستوى ( )a ≤ 0.05جلميعها .كما بلغت قيمة التغري يف
معامل التحديد  )0.448( R2لنظام حتليل املعلومات )0.150( ،لنظام بحوث الت�سويق ونظام
حتليل البيانات )0.140( ،لنظام قاعدة البيانات الداخلية ونظام البحوث الت�سويقي ونظام حتليل
البيانات عند م�ستوى ( )a ≤ 0.05جلميعها .وي�ؤكد معنوية هذا الت�أثري التغري يف قيمة  Fوالتي بلغت
( )133.750لنظام حتليل املعلومات )4.581( ،لنظام بحوث الت�سويق ونظام حتليل البيانات،
( )4.366لنظام قاعدة البيانات الداخلية ونظام بحوث الت�سويق ونظام حتليل البيانات عند م�ستوى
( )a ≤ 0.05جلميعها .وهذا ي�ؤكد عدم قبول الفر�ضية ال�صفرية الأوىل ،وتقبل الفر�ضية البديلة التي
تن�ص على ..وجود ت�أثري ذو داللة �إح�صائية عند م�ستوى داللة ( )a ≤ 0.05لنظام املعلومات الت�سويقي
(نظام قاعدة البيانات الداخلية ونظام بحوث الت�سويق ونظام حتليل املعلومات) على اتخاذ القرار
الإ�سرتاتيجي الت�سويقي.
الفر�ضية الثانية  : HO2الختبار هذه الفر�ضية مت ا�ستخدام حتليل االنحدار الهرمي للتحقق من �أثر
نظام املعلومات الت�سويقي على اتخاذ القرار الإ�سرتاتيجي الت�سويقي بوجود خ�صائ�ص متخذ القرار
كمتغري معدل ،وكما هو مو�ضح باجلدول (.)4
وقد �أظهرت نتائج التحليل وجود �أمنوذجني للت�أثري ،الأمنوذج الأول يبني الت�أثري املحتمل لكل من
اخلربة الوظيفية وامل�ؤهل العلمي وتنوع اخلربة الوظيفية� ،إذ بلغ معامالت االرتباط )0.244( R
�أما معامل التحديد  R2فقد بلغ ( )0٫600عند م�ستوى (� ،)a ≤ 0.05أي �أن ما قيمته ( )0٫600من
التغريات يف اتخاذ القرار الإ�سرتاتيجي الت�سويقي ناجت عن التغري يف اخلربة الوظيفية وامل�ؤهل العلمي
وتنوع اخلربة الوظيفية .كما بلغت قيمة درجة الت�أثري ( β (0٫400للخربة الوظيفية و()0٫2620
للم�ؤهل العلمي و( )0٫580لتنوع اخلربة .وهذا يعني �أن الزيادة بدرجة واحدة يف م�ستوى الإهتمام
بخ�صائ�ص متخذ القرار ال�سابقة ي�ؤدي �إىل زيادة يف �إتخاذ القرار الإ�سرتاتيجي الت�سويقي بقيمة
( )0٫400للخربة الوظيفية و ( )0٫2620للم�ؤهل العلمي و( )0٫580لتنوع اخلربة .ويت�ضح �أن
القيمة املعنوية كانت فقط للم�ؤهل العلمي �إذ قيمة  Tاملح�سوبة والتي بلغت ( )2.927وهي دالة عند
م�ستوى (.)a ≤ 0.05
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�أما الأمنوذج الثاين فيبني ت�أثري نظم املعلومات الت�سويقية على اتخاذ القرار الإ�سرتاتيجي الت�سويقي
بوجود خ�صائ�ص متخذ القرار� ،إذ بلغ معامالت االرتباط � )0٫404( Rأما معامل التحديد R2
فقد بلغ ( )0٫163عند م�ستوى (� ،)a ≤ 0.05أي �أن ما قيمته ( )0٫163من التغريات يف اتخاذ
القرار الإ�سرتاتيجي الت�سويقي ناجت عن التغري يف ت�أثري نظم املعلومات الت�سويقية بوجود خ�صائ�ص
متخذ القرار .وقد بلغت قيمة التغري يف معامـ ــل التحديـ ــد  )0٫103( Change R2عند م�ست ــوى
( )a ≤ 0.05وهذا يعني �أن الأمنوذج الثاين يح�سن من اتخاذ القرار الإ�سرتاتيجي الت�سويقي بقيمة
( )0٫103عند م�ستوى ( )a ≤ 0.05كما بلغـ ـ ـ ــت قيمة التغ ـ ــري يف قيمة  Fوالتي بلغ ــت ()20.017
عن ــد م�ست ـ ــوى ( ،)a ≤ 0.05كما بلغت قيمة درجة الت�أثري  )0٫255( βللم�ؤهل العلمي و ()0٫341
لنظم املعلومات الت�سويقية وهذا يعني �أن الزيادة بدرجة واحدة يف م�ستوى االهتمام بالرتكيز على
امل�ؤهل العلمي ونظم املعلومات الت�سويقية ي�ؤدي �إىل زيادة يف اتخاذ القرار الإ�سرتاتيجي الت�سويقي
بقيمة ( )0٫255و ( )0.341على التوايل وي�ؤكد معنوية هذا الت�أثري قيمة  Tاملح�سوبة والتي بلغت
( )3.017و( )4.474وهي دالة عند م�ستوى ( .)a ≤ 0.05وعليه ترف�ض الفر�ضية ال�صفرية الثانية
وتقبل الفر�ضية البديلة وهي  « ..كلما كانت خ�صائ�ص متخذ القرار عالية كان ت�أثري نظام املعلومات
الت�سويقي على �أبعاد اتخاذ القرار الإ�سرتاتيجي الت�سويقي كبريا عند م�ستوى داللة (.)a ≤ 0.05
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جدول ()4
نتائج اختبار حتليل االنحدار الهرمي لت�أثري نظام املعلومات الت�سويقي على اتخاذ القرار الإ�سرتاتيجي
الت�سويقي بوجود خ�صائ�ص متخذ القرار متغري معدل
التغريات الإح�صائية
املتغري التابع

النماذج

الأول :اخلربة الوظيفية
و امل�ؤهل العلمي و تنوع
اخلربة

()R2
F
()R
التغري
معامل
التغري
االرتباط
املح�سوبة يف معامل
التحديد
يف قيمة
التحديد
F
2
( )R

0.244

�إتخاذ القرار
الإ�سرتاتيجي
الت�سويقي الثاين :اخلربة الوظيفية
و امل�ؤهل العلمي و تنوع
0٫404
اخلربة و نظم املعلومات
الت�سويقية

0٫060

3.446

0٫060

3.446

*Sig
F
Change

0٫018

Change Statistics
β

DF2 DF1

3

163

T

معامل
املح�سوبة
االنحدار

م�ستوى
الداللة

0٫004

0٫050

0٫960

0٫262

2.927

0٫004

0٫058

0٫669

0٫505

-1.232- 0٫1060٫163

7.890

0٫000 20.017 0.103

1

162

*Sig

0٫220

0٫255

3.017

0٫003

0٫059

0٫719

0٫473

0٫341

4.474

0٫000

نتائج وا�ستنتاجات البحث
 بينت النتائج �أن م�ستوى نظام قاعدة البيانات الداخلية ونظام اال�ستخبارات الت�سويقية يف الفنادقفئة اخلم�سة جنوم حمل الدرا�سة من وجهة نظر عينة البحث كان مرتفع ًا .وتتفق هذه النتائج مع
درا�سة (ح�سونة و�آخرون )2011 ،والتي بينت وجود عالقة ذات داللة �إح�صائية بني كل من ال�سجالت
الت�سويقية ،وبحوث الت�سويق واال�ستخبارات الت�سويقية من جهة واتخاذ القرار الت�سويقي من جهة
�أخرى .حيث ف�سرت مكونات نظم املعلومات الت�سويقية املذكورة �أعاله ما ن�سبته ( ،)%83و()%56
و( )%89على التوايل من التباين يف متغري اتخاذ القرار الت�سويقي.
 �أظهرت النتائج �أن م�ستوى نظام حتليل املعلومات يف الفنادق فئة اخلم�سة جنوم حمل البحث منوجهة نظر عينة البحث كان متو�سط ًا .وهذه النتيجة تتفق اىل حد ما مع درا�سة البكري ( ) 1998
والتي ا�شارت اىل ذات املعنى تقريبا ومف�سره االمر ب�أن ال�شركات املبحوثة ال تتوافر لديها الإمكانات
املالية والكفاءة الب�شرية املطلوبة الالزمة لإن�شاء وتكوين نظام لتحليل املعلومات الت�سويقي .مف�سر ًة
ما ن�سبته (.)80%
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 �أظهرت النتائج م�ستوى احل�صة ال�سوقية والأرباح وجودة اخلدمة للفنادق فئة اخلم�سة جنوم حملالبحث من وجهة نظر عينة الدرا�سة كان مرتفع ًا .وتتفق هذه النتائج مع درا�سة (.)2008 ,Nooraie
والتي �أظهرت �أن حجم ت�أثري القرار يرتبط ب�شكل هام مب�ستوى الر�شد يف عملية اتخاذ القرار ،حيث
ف�سر حجم ت�أثري القرار ما ن�سبته ( )54.2من التباين يف اتخاذ القرار ،وب�شكل خا�ص عندما يكون
القرار املنوي اتخاذه ي�ؤثر على �أجزاء خمتلفة من املنظمة �أو عندما يكون القرار ا�سرتاتيجيا .وتتفق
هذه النتيجة اي�ضا مع درا�سة (ها�شم  ) 2007بوجود عالقة ذات داللة �إح�صائية بني توافر نظام
املعلومات الت�سويقية وت�صميم اال�سرتاتيجيات الت�سويقية بطريقة علمية يف ال�شركات الأردنية.
 وجود ت�أثري ذي داللة �إح�صائية عند م�ستوى داللة ( )a ≤ 0.05لنظام املعلومات الت�سويقي يف بناءكل من ( احل�صة ال�سوقية واالرباح واملكانة الذهنية وجودة اخلدمة ومواجهة املناف�سني) .وتتفق
هذه النتائج مع درا�سة ( )Huang, 2009والتي �أظهرت �أن اخلطوات التي تت�ضمنها عملية اتخاذ
القرارات اال�سرتاتيجية يف هذه ال�شركات �أقل تعقيد ًا مما هو موجود يف النماذج النظرية التخاذ
هذه القرارات ،ويعتمد مدراء هذه ال�شركات ومالكوها ب�شكل كبري على معلوماتهم ال�شخ�صية
لتحديد الفر�ص يف بيئة الأعمال ومن �أجل البحث عن املعلومات ذات العالقة بالقرار اال�سرتاتيجي
الت�سويقي.
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التو�صيات
قيام �أدارات الفنادق حمل البحث بتفعيل ا�ستخدام نظام املعلومات الت�سويقي لكونه �أ�سا�سا مهما
جلمع البيانات واملعلومات املتعلقة بالنزالء وا�ستك�شاف ال�سوق والفر�صة الت�سويقية املتاحة .وان يكون
ذلك التفعيل من خالل الرتكيز على نظام بحوث الت�سويق واال�ستخبارات الت�سويقية ملا لها من �أثر
بفاعلية القرارات اال�سرتاتيجية الت�سويقية املتخذة من قبل االدارة العليا والو�سطى للفنادق.
يجب ان ال يكون اتخاذ القرار ح�صر ًا على االدارة العليا فقط ،بل من ال�ضروري ان تطبق املفاهيم
االدارية العلمية يف جمال ال�صالحية وامل�س�ؤولية والتخويل يف عمليات اتخاذ القرار للم�ستويات
االدارية االدنى ،ومبا يتنا�سب مع طبيعة وحجم ت�أثري القرار املتخذ على ذلك امل�ستوى االداري او
الفندق ككل.
االعتماد ب�شكل �أف�ضل من قبل الفنادق حمل البحث على �أ�ساليب املقابالت ال�شخ�صية وا�ستمارة
اال�ستبيان وتدوين املالحظات ك�أ�سا�س يف اتخاذ قراراتها الت�سويقية .بالإ�ضافة اىل زيادة االهتمام
من قبل الفنادق حمل البحث بنظام حتليل املعلومات لدوره الكبري يف حت�سني م�ستوى �أداء الفندق.
 .4ايجاد �صيغ من التعاون والتن�سيق مع اجلهات املعنية والتي ت�ستطيع ت�شغيل و�صيانة اجهزة
احلا�سوب وت�صميم النظم الالزمة لعمل الفندق .للحد من املعوقات املالية والب�شرية الالزمة لت�شغيل
وايجاد نظام للمعلومات الت�سويقي مبني على احلا�سوب ك�أ�سا�س مهم يف مت�ضمنات عمله .وهذا
االمر يتوافق مع النتائج التي تو�صل اليها البحث يف �ضرورة تفعيل دور النظم الفرعية يف نظام
املعلومات الت�سويقي املتخذ وحتديدا انظمة التحليل وا�سرتجاع البيانات.
�.5ضرورة قيام الفنادق ب�أن�شطة ترويجية فعالة وبعيدة املدى بهدف حتفيز املكاتب ال�سياحية
وال�سواح االجانب والعرب لتعزيز تعامالتهم امل�ستقبلية والطويلة االمد مع الفندق .وهذا من �ش�أنه
�أن يعمل على دعم و�أ�سناد القرارات اال�سرتاتيجية الت�سويقية املتخذة من قبل االدارات العليا يف
الفنادق.
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دور تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في تعزيز استقاللية المسنين
وتحسين نوعية حياتهم في السياق القطري

حممد ال�صالح حامدي
ق�سم نظم معلومات احلا�سوب ،كلية �أحمد بن حممد الع�سكرية ،قطر

امللخ�ص:
من املُ َ�سلم به على نطاق وا�سع �أن كبار ال�سن يف�ضلون البقاء يف منازلهم ويف بيئات م�ألوفة لديهم
والتعويل على �أنف�سهم يف ق�ضاء حوائجهم لأطول فرتة ممكنة .ومع ذلك ،ف�إن التغريات االجتماعية
واالقت�صادية وغريها املرتبطة بال�سن ،وال �سيما عندما تتزامن مع امل�شاكل ال�صحية وتناق�ص القدرة
الوظيفية ،يمُ كن �أن تحُ بط رغبات كبار ال�سن يف احلفاظ على ا�ستقالليتهم يف املجتمع .تكنولوجيا
املعلومات واالت�صاالت يمُ كن �أن توفر احللول وتقدم الدعم .ويهدف هذا البحث �إىل درا�سة عالقة
تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت بامل�سنني ،وخا�صة كيف يمُ كن ا�ستخدامها لتعزيز ا�ستقاللية امل�سنني
وحت�سني نوعية حياتهم ،و�إ�صدار تو�صيات قد تكون مفيدة يف دولة قطر وغريها بهذا اخل�صو�ص.
يتم هذا عرب درا�سة م�ستفي�ضة لعدد كبري من املراجع التي تطرقت �إىل هذا املو�ضوع يف قطر وعلى
امل�ستوى العاملي ،كما يتم عر�ض نتائج ا�ستبيان عن جتليات هذه العالقة يف قطر ومدى وعى النا�س
بها .من �أبرز نتائج هذا البحث هو �أن تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت يمُ كن �أن تلعب دورا مهما
يف م�ساعدة امل�سنني وت�سهيل حياتهم يف قطر ،و�أن هناك حتديات كبرية وخماطر تن�ش�أ عند التطرق
�إىل التفاعل بني كبار ال�سن وتكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت ،و�أن عالقة تكنولوجيا املعلومات
واالت�صاالت بامل�سنني هي جديرة باملتابعة والبحث �إذ �أن هناك العديد من النقاط التي حتتاج �إىل
تو�ضيح ودرا�سة �أعمق ،و�أن كبار ال�سن يف قطر يمُ كن �أن ي�ستفيدوا كثريا من تكنولوجيا املعلومات
واالت�صاالت التي تتطور ب�شكل دائم.
الكلمات املفتاحية :تكنولوجيا املعلومات والإت�صاالت ،امل�سنون ،نوعية احلياة.
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Abstract:
It is widely recognized that elderly people prefer to stay in their homes and in environments
familiar to them and to rely on themselves to meet their every needs as long as possible.
However, the social, economic and other changes associated with age, especially when
they coincide with health problems and decreased functional capacity, can frustrate the
wishes of elderly people to maintain their independence in the community. Information and
communication technology (ICT) can provide solutions and support. This research aims to
study the relationship between ICT and the elderly, and especially, how ICT can be used to
enhance the independence of elderly people and improve their quality of life, and to make
recommendations that may be useful in the State of Qatar and elsewhere in this regard. This
is done through an extensive study across a large number of references that touched on this
subject in Qatar and at the global level, and by showing the results of a questionnaire on the
manifestations of this relationship in Qatar and on the extent of people’s awareness of this
relationship. The results of this research show that ICT can play an important role in helping
elderly people and facilitating their lives in Qatar, that there are significant challenges
and risks that arise when it comes to the interaction between the elderly and ICT, that the
relationship between ICT and the elderly is worth pursuing and researching as there are many
points which need to be clarified and studied deeply, and that elderly people in Qatar can
benefit greatly from ICT that is evolving permanently.
Keywords: ICT, elderly, quality & life
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 .1مقدمة
ت�شهد املجتمعات يف جميع �أنحاء العامل ازديادا يف عدد ال�سكان امل�سنني و ُيقدر �أن عددهم �سوف يزيد
ب�أكرث من ثالثة �أ�ضعافه بحلول عام  )25( 2050ويعود هذا الأمر �أ�سا�سا �إىل الزيادة يف توقعات
احلياة .فمن املعروف �أن توقعات متو�سط عمر الفرد يف الدول املتقدمة وكذلك يف الدول النامية
قد تزايدت ب�شكل مطرد عرب العقود القليلة املا�ضية .فوفقا «لإح�صاءات ال�صحة العاملية »2014
( )26التي ُن�شرت �سنة  2014من قبل منظمة ال�صحة العاملية ،والتي هي عبارة عن جتميع �سنوي
من البيانات املتعلقة بال�صحة لدولها الأع�ضاء الـ  194وتت�ضمن ملخ�صا للتقدم املحرز نحو حتقيق
الأهداف التنموية للألفية املتعلقة بال�صحة والأهداف الأخرى املرتبطة بها ،ف�إن النا�س يف كل مكان
�أ�صبحوا يعي�شون لفرتات �أطول .وبناء على املعدالت العاملية ،ف�إن الفتاة التي ُولدت يف عام 2012
ُيتوقع �أن تعي�ش نحو 73عاما ،وال�صبي �إىل �سن  .68و ُيعترب هذا �أطول ب�ستة �سنوات مقارنة مبتو�سط
العمر املتوقع العاملي للطفل الذي ولد �سنة � .1990أما بالن�سبة لدولة قطر بالتحديد ،فقد كانت
توقعات متو�سط عمر الفرد بالن�سبة حلديثي الوالدة �سنة  1990تبلغ  75عاما (بالن�سبة للجن�سني)
وارتفعت �سنة  2012لت�صبح  79عاما� .أما توقعات متو�سط عمر الفرد بالن�سبة للفئة العمرية (-60
 64عاما) فقد كانت تبلغ �سنة  19 1990عاما (بالن�سبة للجن�سني) وارتفعت �سنة  2012لت�صبح 22
عاما ( .)27وهذا التزايد يف توقعات متو�سط عمر الفرد ويف عدد امل�سنني يعود �أ�سا�س ًا �إىل انخفا�ض
معدالت الوفاة يف الأعمار ال�صغرية ،ونتيجة ملا حدث من تقدم طبي وحت�سن يف ظروف املعي�شة،
وتطور ملفاهيم ال�صحة العامة و�أ�ساليب الوقاية والعالج .وبهذا �أ�صبحت �شيخوخة ال�سكان ظاهرة
بارزة ال ميكن جتاهلها يف ع�صرنا الراهن .هذا التحول ال�سكاين �سوف تكون له �آثار عميقة على
االقت�صاد وعلى الأ�سرة وعلى احلياة االجتماعية .وال يبدو ممكنا ،وهو كذلك بالت�أكيد غري مرغوب
فيه� ،أن يتم عزل هذا العدد املتزايد من كبار ال�سن عن امل�شاركة الفعالة يف الن�شاط االجتماعي
واالقت�صادي يف املجتمع.
تعترب ال�شيخوخة ،التي هي مرحلة من املراحل الهامة يف عمر الإن�سان ،م�شكلة مهمة من بني امل�شكالت
التي تواجه املجتمعات احلديثة والتي يتوجب التوقف عندها وت�أمل احلا�ضر وامل�ستقبل بالن�سبة لها.
تتطلب هذه امل�شكلة الكثري من اجلهود التي ينبغي �إجنازها ملواجهتها والتقليل من �آثارها وم�ساعدة
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امل�سنني على التعامل ب�شكل �أف�ضل مع القيود التي تفر�ضها عليهم .ترتكز هذه اجلهود عادة على دمج
خدمات رعاية امل�سنني يف خدمات الرعاية ال�صحية وا�ستحداث �إدارات لرعاية امل�سنني وو�ضع خطط
للرعاية وت�شجيع العمل التطوعي وا�شراك قطاعات �أخرى من املجتمع يف عملية الرعاية واال�ستفادة
من خربة املنظمات الإقليمية والدولية التي تعمل يف هذا املجال.
بالتوازي مع هذه التطورات نالحظ انت�شارا وا�سعا ال�ستخدامات تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت
( )ICTيف �شتى املجاالت كتوفري املتعة ال�شخ�صية للأفراد ،وحت�سني العمليات للم�ؤ�س�سات ،والتمكني
من خدمات حم�سنة من قبل احلكومة و ُيطلق على ذلك ا�سم احلكومة الإلكرتونية والتي ت�شري �إىل
التطبيق اال�سرتاتيجي لتكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت ،وخا�صة الإنرتنت ،لتمكني الأ�شخا�ص
وامل�ؤ�س�سات من الو�صول ،وب�سهولة �أكرب� ،إىل املعلومات واخلدمات احلكومية ولتمكني احلكومة من
التفاعل مع قطاع الأعمال وال�شركاء والتعامل داخليا ( )28( )29عندما يتم تقدمي اخلدمات
التكنولوجية يجب �أن ي�شمل ذلك جميع قطاعات ال�سكان ومن بينهم فئة كبار ال�سن التي تتزايد
ب�شكل ملمو�س� .إال �أن مثل هذه املبادرات لي�ست دون حتديات .فالأ�شخا�ص الذين ولدوا على الأقل
قبل  60-55عاما يف وقت مل تكن فيه �أجهزة الكمبيوتر ال�شخ�صية �شائعةُ ،يتوقع �أن يكونوا �أقل �ألفة
مع تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت مقارنة مع اجليل الذي هو �أ�صغر �سنا ( .)30خدمة امل�سنني من
خالل التطبيقات القائمة على تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت ،مثل احلكومة الإلكرتونية وغريها
من التطبيقات ،تتطلب فهما ل�سلوك هذه الفئة من ال�سكان ف�ضال عن العوامل التي ت�ؤثر على قبول
هذه الفئة لتكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت وا�ستخدامها لها.
تن�صرف �إىل م�شكلة ال�شيخوخة جهود بحثية حثيثة يف خمتلف ميادين البحث العلمي وتخ�ص�صاته
االجتماعية والبيولوجية والطبية والنف�سية ()63( )62( )61( )60( )59( )58( )57( )56
( .)67( )66( )65( )64يف هذا البحث نرثي هذه اجلهود بالرتكيز على العالقة بني كبار ال�سن
وتكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت .نهدف �إىل ا�ستك�شاف هذه العالقة ،وما �إذا كان كبار ال�سن يف
قطر على دراية بتكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت احلديثة ،والتعرف على قدرتهم على ا�ستخدام
تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت احلديثة ،وكيف يمُ كن لتكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت �أن ُت�ستخدم
لتح�سني نوعية حياتهم وم�ساعدتهم على مواجهة م�صاعب احلياة ب�سهولة �أكرب والتغلب على القيود
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التي تفر�ضها عزلتهم االجتماعية والعاطفية .ا�ستنادا �إىل النتائج� ،سوف ن�صدر تو�صيات يمُ كن �أن
ت�ساعد دولة قطر واملنظمات العاملة يف جمال رعاية امل�سنني على اال�ستفادة من تكنولوجيا املعلومات
واالت�صاالت لتحقيق عي�ش ذو نوعية �أف�ضل بالن�سبة للم�سنني.
�سوف نقوم �أوال ب�إجراء درا�سة م�ستفي�ضة ملراجع كثرية حول هذا املو�ضوع من �أجل الوقوف على
العالقة بني كبار ال�سن وتكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت ب�شكل عام ويف الإطار القطري ب�شكل
خا�ص وذلك من �أجل فهم �أعمق لكل جوانبها وت�صنيف ا�ستخدامات التكنولوجيا يف هذا املجال.
وبعد ذلك ،ومن �أجل �إثراء النتائج التي نح�صل عليها من درا�سة املراجع والتحقق منها� ،سوف نقوم
بت�صميم ا�ستبيان وتوزيعه من �أجل جمع البيانات عن عالقة امل�سنني يف قطر بتكنولوجيا املعلومات
واالت�صاالت ثم نقوم بتحليل البيانات.
لهذا البحث �أهمية ق�صوى حيث �أن تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت تمُ يز جمتمعنا احلايل .اليوم،
تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت هي جزء ال يتجز�أ من املجتمع وهي مدجمة بطريقة ت�سمح لنا
ب�أن نن�سى �أنها تطور حديث ن�سبيا .كثري من النا�س يف املجتمع ،وخا�صة ال�شباب ،اتخذوا ب�سرعة
تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت كجزء من حياتهم اليومية ،وبذلك انفتحوا على كل الإمكانات
التي توفرها هذه التكنولوجيا .يف حني �أن تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت �أ�صبحت م�ألوفة بالن�سبة
للأجيال ال�شابة ،ف�إنها ال تزال مفهوما حمريا وخميفا لكثري من امل�سنني .ويبدو �أن جمموعة كبار
ال�سن يف جمتمعنا قد ن�سيت يف هذا امل�ضمار .الفجوة بني ال�شباب وكبار ال�سن من حيث ا�ستخدام
وفهم تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت ،والتي هي من الوا�ضح جزء من الفجوة الأكرث عمومية �أال
وهي “الفجوة بني الأجيال” ،يبدو �أنها كبرية جدا وت�ستحق �أن ُتبحث و�أن ُتفهم و�أن يتم خف�ضها.
الفر�ص التي يمُ كن لتكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت �أن توفرها لكبار ال�سن هائلة وينبغي �أخذها
بعني االعتبار .التقدم التكنولوجي ي�سمح الآن لكبار ال�سن باحل�صول على �أنظمة وبرامج جديدة
تهدف �إىل م�ساعدتهم على حتمل قدر �أكرب من امل�س�ؤولية عن ال�صحة ال�شخ�صية ،واحلالة البدنية،
وظروف املعي�شة امل�ستقلة ،والبقاء على ات�صال مع العائلة والأ�صدقاء ب�سهولة �أكرب ،وبالتايل حت�سني
نوعية حياتهم.
ويعترب فهم العالقة بني تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت وكبار ال�سن ،والفر�ص التي يمُ كن �أن
توفرها تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت ،والعوائق التي تواجه كبار ال�سن عند ا�ستخدام تكنولوجيا
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املعلومات واالت�صاالت ،والآثار املرتتبة على ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت على كبار
ال�سن ،قد تكون ذات فائدة كبرية لكبار ال�سن ،وللمجتمع ب�أ�سره .فعل هذا مع الأخذ بعني االعتبار
خ�صو�صيات املجتمع القطري� ،سوف يكون جمزيا جدا حيث �أنه �سوف يكون بالإمكان ا�ستغالل الآثار
الإيجابية وجتنب الآثار ال�سلبية.
 .2الدرا�سات ال�سابقة املرتبطة مبو�ضوع البحث
لقد تطرقت بع�ض البحوث ال�سابقة �إىل العالقة بني تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت وكبار ال�سن.
فعلى �سبيل املثال ،ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت لدعم خدمات الرعاية ال�صحية
املتكاملة يف �إطار الرعاية املنزلية للم�سنني قد �أ�صبح �أكرث ر�سوخا .فعلى وجه اخل�صو�ص ،تكنولوجيا
املعلومات واالت�صاالت يمُ كن �أن تمُ كن من تبادل املعلومات ،وتبادل املعرفة ،والتوثيق يف نقطة
الرعاية .ففي ( ،)33على �سبيل املثال ،قام الباحثون بدرا�سة كان الهدف منها ا�ستك�شاف الت�أثريات
التي �أ�شري �إليها �سابقا با�ستخدام منوذج ُ�سمي “ ”Old@Homeوالذي هو عبارة عن م�شروع دام 3
�سنوات �شاركت فيه بلدية وجمل�س حمافظة والعديد من ال�شركات واملنظمات وجامعتان يف ال�سويد.
و ُينظر �إىل “ ”Old@Homeعلى �أنه �ساهم يف تطوير الروابط الأفقية لالت�صال بني الأفراد الذين
يعملون معا ،بغ�ض النظر عن امل�سافة اجلغرافية �أو االنتماء امل�ؤ�س�سي ،وعلى �أنه �ساهم يف زيادة
كفاءة العمل .هذا النموذج ُينظر �إليه �أي�ضا على �أنه �ساهم يف تقليل العزلة املهنية من خالل توفري
ملحة �شاملة لعملية الرعاية .كما اعترب الت�صميم والتنفيذ الذي ُيركز على امل�ستخدم يف هذا النموذج
املفتاح لت�سهيل قبول التغيريات امل�ؤ�س�سية .كما �أن م�شاركة العاملني يف جمال الرعاية قد �أدت لي�س
فقط �إىل فهم �أف�ضل الحتياجات املنظمات املعنية ،ولكن �أي�ضا �إىل زيادة امل�شاركة للم�ستخدمني
النهائيني والتزامهم وحتفيزهم على اختبار وحت�سني النموذج حتى مت الو�صول �إىل الن�سخة النهائية.
�أما يف ( ،)48ويف �إ�سبانيا ،فقد هدف الباحثون يف م�شروع ُ�سمي “ ،”ACTIONمت فيه ا�ستخدام
تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت لدعم م�سنني �ضعفاء والأ�شخا�ص الذين يقدمون لهم الرعاية،
ُخدم لهذا
�إىل تعزيز نوعية حياتهم وا�ستقاللهم وت�أهبهم وك�سر العزلة االجتماعية عنهم .وقد ا�ست ِ
الغر�ض نظام م�ؤمترات الفيديو ،حيث مت ربط منازل مبركز ات�صال .هذا النظام مت تقييمه عرب
املقابالت وعرب ت�سجيل البيانات .وقد �أظهرت النتائج �أن هذا النظام قد �ساعد ب�شكل ملحوظ يف
تخفيف ال�شعور بالوحدة والعزلة بالن�سبة لـ  ٪88من الأ�شخا�ص الذين متت مقابلتهم.
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�أما يف ( ،)50ويف �إ�سبانيا كذلك ،ويف حماولة لال�ستجابة للحاجة امللحة لتح�سني نوعية وفعالية
الرعاية ال�صحية وخدمات الدعم االجتماعي التي يحتاجها كبار ال�سن ،وخا�صة املت�ضررون من
ال�ضعف االدراكي املعتدل ومر�ض الزهامير من نوع اخلرف يف مرحلة مبكرة ،فقد قام الباحثون
بتقدمي وجهة نظر حول ا�ستخدام �أدوات الواقع االفرتا�ضي ( )Virtual Realityللتدريب على �إعادة
الت�أهيل املعريف ،والذي يهدف �إىل م�ساعدة العاملني يف املجال الطبي والعاملني يف الرعاية ال�صحية
وغريهم من مقدمي الرعاية على حت�سني نوعية �أن�شطة احلياة اليومية للم�سنني الذين يعانون من
هذه الأمرا�ض .كما قام الباحثون مبناق�شة بع�ض معايري الت�صميم الفعالة وا�سرتاتيجيات التطوير
واقرتاح بع�ض الربوتوكوالت والإجراءات التي قد تكون مفيدة.
ُخدم لدعم توفري الرعاية
�أما يف ( ،)51فقد متت جتربة نظام للرعاية عن بعد يف بريطانيا ا�ست ِ
لـ � 21شخ�صا من كبار ال�سن ال�ضعفاء .وقد مت يف هذا الإطار تثبيت حوايل  20جهازا من �أجهزة
اال�ست�شعار الال�سلكية يف منزل كل من ه�ؤالء الأ�شخا�ص .كما مت ت�شغيل خوارزميات تنبيه على جهاز
باملنزل تهدف �إىل معرفة الأمناط العادية ل�سلوك امل�ستخدم وحتديد االنحرافات عن هذه الأمناط
يف الوقت احلقيقي .وعندما يتم الك�شف عن هذه االنحرافات ،ف�إنه يتم ابالغ �أطقم تقدمي اخلدمات
االجتماعية ب�سبب حمتمل للقلق .هذه التجربة دامت ملدة � 30شهرا و�شملت فرتة من الفح�ص من قبل
مقيمني م�ستقلني .و�أظهرت نتائج التقييم ب�شكل عام �أن النا�س الذين ا�ستفادوا هذه اخلدمة  -كل من
امل�سنني ومقدمي الرعاية – كانوا غالبا م�سرورين بها وينظرون �إليها على �أنها كانت جناحا كبريا.
ولكن ،رغم هذه النجاحات ،ف�إن دور تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت قد يكون غري كاف لتوفري
كل اخلدمات املنزلية لدعم العي�ش امل�ستقل للم�سنني وتلبية احتياجاتهم .ففي ( ،)34على �سبيل
املثال ،قام الباحثون بدرا�سة لتقييم قدرات الت�أقلم لدى  13عميال من كبار ال�سن بالن�سبة ملكتب
خدمات منزلية فنلندي .جميع العمالء كانت لهم �إعاقات �شديدة وكانوا يف حاجة �إىل امل�ساعدة،
على �سبيل املثال الغ�سل واللبا�س .لتلبية هذه االحتياجات ،الرعاية عن بعد ومراقبة املنازل عن بعد
مل تكن كافية .فمع ا�ستمرار غياب روبوتات اخلدمة ف�إن العمل الب�شري يبقى �ضروريا .وبالتايل،
يرى الباحثون يف هذه الدرا�سة �أن الرتكيز الرئي�سي يف تنظيم اخلدمات املنزلية على �أف�ضل وجه
ينبغي �أن يكون على ا�ستخدام اليد العاملة الب�شرية ،ولي�س على اال�ستثمار يف تكنولوجيا املعلومات
واالت�صاالت.
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بع�ض الباحثني يف جمال الروبوتات �أ�صبحوا ُيركزون ب�شكل متزايد على الروبوتات كو�سيلة لدعم
كبار ال�سن الذين لهم �ضعف يف االدراك يف املنزل .ومتا�شيا مع هذا التوجه ،فقد هدفت بع�ض
الدرا�سات �إىل ا�ستك�شاف احتياجات و�أولويات امل�سنني جتاه وجود روبوت م�ساعد لهم يف املنزل.
ففي ( ،)49على �سبيل املثال ،ومن �أجل �ضمان مالءمة هذه التكنولوجيا ،قام الباحثون يف فرن�سا
بدرا�سة �شملت  30م�سنا ي�شكون من م�شاكل يف الذاكرة �أُجريت معهم مقابالت ت�ضمنت �أ�سئلة حول
احتياجاتهم و�أولوياتهم املتعلقة مبهام الروبوت و�أ�ساليب عمله .وقد بينت النتائج �أن برنامج التحفيز
املعريف هو على ر�أ�س �أولوياتهم تليه وظائف احلماية واكت�شاف ال�سقوط واالت�صال التلقائي للح�صول
على امل�ساعدة.
�أما يف ( ،)52حيث كان الغر�ض من الدرا�سة هو �أي�ضا ا�ستك�شاف ال�صعوبات واالحتياجات لكبار
ال�سن الذين يعانون من �ضعف معريف خفيف ومواقفهم جتاه روبوت م�ساعد من �أجل تطوير وظائف
الروبوت املنا�سبة ،فقد ك�شفت النتائج �أنه على الرغم من �أن امل�شاركني ي�شكون من �صعوبات يف �إدارة
بع�ض �أن�شطتهم اليومية ،ف�إنهم ال يرون �أنف�سهم يف حاجة �إىل امل�ساعدة .ويف الواقع ،ف�إنهم يعتربون
�أنهم كانوا قادرين على الت�أقلم مع ال�صعوبات با�ستخدام بع�ض اال�سرتاتيجيات التعوي�ضية .ولذلك،
فقد �أعلنوا �أنهم ال يحتاجون �أو يريدون الروبوت يف تلك اللحظة ولكنهم يعتربون �أنه من املحتمل
�أن يكون مفيدا �إما لأنف�سهم يف امل�ستقبل �أو لكبار ال�سن الآخرين الذين يعانون من ال�ضعف وال�شعور
بالوحدة والعجز .وقد متت يف هذه الدرا�سة �أي�ضا مناق�شة العوامل الكامنة وراء عدم الرغبة يف
اعتماد الروبوت امل�ساعد والق�ضايا التي ينبغي �أن ُتعالج بعناية يف عمليات ت�صميم ون�شر الروبوت
امل�ساعد.
بع�ض البحوث الأخرى اهتمت بالتحليالت االقت�صادية بالن�سبة لتطبيقات تكنولوجيا املعلومات
واالت�صاالت يف الرعاية ال�صحية للم�سنني .الرعاية ال�صحية للم�سنني هي �ساحة مرجحة لتغيريات
وا�سعة يف ال�سنوات القادمة ،وتكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت �سوف تكون عامال هاما وم�ؤثرا يف
مثل هذه التغيريات .ولذلك ،قبل اال�ستثمار يف نظم وممار�سات جديدة� ،ستكون هناك حاجة ما�سة
للتقييمات االقت�صادية لتطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت يف هذا املجال .ففي ( ،)35على
�سبيل املثال ،يرى امل�ؤلفون �أن اخليارات املتاحة بالن�سبة لرعاية امل�سنني يف كثري من الأحيان يجب �أن
تتجاوز حدود امل�ؤ�س�سة بجعل م�ؤ�س�سات الرعاية ال�صحية والرعاية املنزلية والرعاية الذاتية تتفاعل
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بطرق جديدة و�أن املحللني الذين يقومون بالتقييمات لهذه التغيريات املعقدة يجب �أن يكونوا دقيقني
جدا بخ�صو�ص تلك الق�ضايا الكال�سيكية يف التحليل االقت�صادي مثل حتديد البدائل ،والأ�سا�س
للمقارنة ،واجلمع بني امل�ؤ�شرات املختلفة يف تقييم �شامل .ويف ( ،)36ويف نف�س االجتاه ،قام امل�ؤلفون
بتقييم كمي ال�ستخدام تكنولوجيا املنزل الذكي والزيارة عن طريق الفيديو يف الرعاية املنزلية
بناء على بيانات خربة من درا�سات �سابقة على جهود تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت يف قطاع
الرعاية ال�صحية .وبعد التو�صل �إىل �أن اجلماعات الرئي�سية املعنية هي مقدمو الرعاية ال�صحية
وامل�ست�شفيات والأقارب ،تبني �أن تكنولوجيا املنزل الذكي هي فعالة من حيث التكلفة ،حتى ولوكان
الأقارب هم امل�ستفيدون الوحيدون� .أما الزيارة عن طريق الفيديو ،والتي هي �أكرث كلفة من ناحية
التنفيذ ،فهي تتطلب ت�أثريات على كل من الأقارب ومقدمي الرعاية ال�صحية من �أجل �أن تكون �أداة
فعالة من حيث التكلفة يف الرعاية املنزلية.
بع�ض البحوث الأخرى اهتمت بكيفية حتفيز كبار ال�سن على تعلم وا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات
واالت�صاالت وم�ساعدتهم على التغلب على املواقف ال�سلبية جتاهها .ففي ( ،)37على �سبيل املثال،
مت القيام بدرا�سة يف تايوان ،حيث ُتعترب جمموعة الن�ساء الالتي هن يف منت�صف العمر �أوهن من
كبار ال�سن الأقل ا�ستخداما لتكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت ،عن كيفية م�ساعدة برنامج للتدخل
االجتماعي لهذه املجموعة على تعلم مهارات تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت بنجاح بدعم من
�أع�ضاء منظمات غري ربحية .الدرا�سة �أجنزت مقابالت معمقة مع  28م�شاركة يف الربنامج للك�شف
عن جتاربهن يف تعلم تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت .و�أ�شارت النتائج �إىل �أن الربنامج مكن
الن�ساء من حتقيق �أهداف دعم املنظمات ومتكينهن من تعلم تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت.
التعلم وتبادل خربات تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت مع زمالئهن �ساعدهن على التغلب على
�إحباطهن .يف حني �أن فهم �أحا�سي�سهن ودعم �أع�ضاء املنظمات غري الربحية لهن مثل امل�صدر
الرئي�سي للت�شجيع يف عملية التعلم .كما �أظهرت هذه الدرا�سة �أن املنظمات غري الربحية قد لعبت
دورا حا�سما يف حتديد املتعلمني املحتملني واجناح م�شروع تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت.
يف بع�ض البحوث الأخرى مت تناول الق�ضايا الفنية واالجتماعية والطبية للإبالغ الذاتي من قبل
املر�ضى امل�سنني عرب مواقع م�صممة خ�صي�صا لهذا الغر�ض حيث �أن هناك اهتمام متزايد با�ستخدام
الإنرتنت للتفاعل مع املر�ضى� ،سواء من حيث توفري املعلومات ال�صحية �أومن حيث جمع املعلومات.
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ففي ( ،)38على �سبيل املثال ،قام الباحثون بدرا�سة الق�ضايا املتعلقة بت�صميم املواقع الإلكرتونية
للرعاية ال�صحية للم�ستخدمني امل�سنني وذلك با�ستخدام درا�سة حالة ملدة عام مت فيها تطوير موقع
�إلكرتوين للإبالغ الذاتي عن الأعرا�ض ونوعية احلياة .الق�ضايا التي مت حتديدها �شملت اجلوانب
التقنية واالجتماعية والطبية لعملية ت�صميم املوقع للم�ستخدمني امل�سنني .نتائج هذا البحث كانت
عبارة عن جمموعة من الق�ضايا التي مت توثيقها والتي تتعلق بت�صميم املواقع بالن�سبة للمر�ضى
امل�سنني �إ�ضافة �إىل جمموعة من املبادئ التوجيهية العملية لت�صميم املواقع للمر�ضى امل�سنني.
يف نف�س االجتاه ،هناك حماوالت لت�سهيل الو�صول �إىل املعلومات ال�صحية للم�ستخدمني امل�سنني عن
طريق الإنرتنت ،حيث �أ�صبحت هذه ال�شريحة من امل�ستخدمني م�ستهلكة ن�شطة على نحو متزايد
لتكنولوجيا الإنرتنت وحيث �أن تطوير مواقع خم�ص�صة لهذه املجموعة من امل�ستخدمني يواجه عدة
حتديات ويتطلب حل العديد من م�سائل الت�صميم (مثل م�شكلة “الت�صميم للجميع” والت�صميم
الت�شاركي وت�شجيع املر�ضى والطرق املعرفية لتقييم قابلية اال�ستخدام) .ففي ( ،)47على �سبيل
املثال ،ويف هولندا ،قام الباحثون بتطوير نظام متت ت�سميته “ ”SeniorGezondوهو عبارة عن
مورد للمعلومات ال�صحية ويهدف �إىل دعم امل�ستخدمني امل�سنني يف بحثهم وو�صولهم �إىل املعلومات
املنا�سبة يف جمال حوادث ال�سقوط .وقد مكن تطوير هذا النظام من توفري تو�ضيح مفيد ب�ش�أن كيفية
معاجلة امل�سائل املتعلقة بالت�صميم وتطبيقها عمليا.
بع�ض البحوث الأخرى ،وبناء على فر�ضية �أن �إدراج كبار ال�سن يف الع�صر الرقمي يمُ كن �أن ي�ؤثر ب�شكل
�إيجابي على رفاهيتهم االجتماعية واالقت�صادية ،تطرقت �إىل ا�ستخدام الإنرتنت من قبل امل�سنني
و�إىل االختالفات بني اجلن�سني يف هذا امل�ضمار .ففي ( )39ويف ا�سبانيا حيث م�ستوى ا�ستخدام
الإنرتنت من قبل كبار ال�سن منخف�ض ن�سبيا مقارنة مع القطاعات الأخرى من ال�سكان ،قام الباحثون
بدرا�سة هدفت �إىل �شرح ا�ستخدام الإنرتنت يف قطاع امل�سنني وتقييم عدم التجان�س عرب اجلن�سني يف
منوذج قبول التكنولوجيا الذي يف�سر ويتنب�أ بكيفية قرار الفرد تبني تكنولوجيا جديدة ()41( )40
( .)42وقد مت حتليل عينة من � 492شخ�صا �أعمارهم �أكرث من  50عاما و�أظهرت النتائج �أنه على
الرغم من �أن منوذج قبول التكنولوجيا هو منا�سب لدرا�سة الظاهرة ،فمن ال�ضروري مراعاة ما
�إذا كانت الفجوة بني اجلن�سني يف تطور ا�ستخدام الإنرتنت هي حقيقية بالن�سبة لكبار ال�سن .وعلى
عك�س النتائج ال�سابقة التي �أ�شارت �إىل �أهمية �أكرب ل�سهولة اال�ستخدام (�أي ،القدرة على اال�ستخدام
ﻣﺠﻠــــــــﺔ ﻛﻠﻴــﺔ أﺣﻤــﺪ ﺑـﻦ ﻣﺤﻤـﺪ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳــﺔ ﻟﻠﻌﻠــــﻮم ادارﻳـــــﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴــــــﺔ

)Ahmed Bin Mohammed Military College Journal for Administrative Sciences and Law (ABMMCJ

105

والتمكن من �إجناز معظم املهام ب�سرعة) بالن�سبة للن�ساء مقارنة بالرجال بني م�ستخدمي الإنرتنت،
يبدو�أن امل�سنني الذكور يدركون فائدة �أكرب ب�سبب ارتفاع م�ستويات �سهولة اال�ستخدام لديهم مقارنة
بالن�ساء .ويتم تف�سري �سهولة اال�ستخدام الأعلى بالن�سبة للذكور بامل�ستوى الأعلى لال�ستمتاع لديهم.
بع�ض البحوث الأخرى ،ومن منطلق �أن اهتمامات كبار ال�سن فيما يتعلق بتكنولوجيا املعلومات
واالت�صاالت قد مت جتاهلها �إىل حد كبري ب�سبب افرتا�ض عدم قدرتهم على ا�ستخدام هذه
التكنولوجيا ،وعدم اهتمامهم بها ،وعدم وجود �إرادة ملعرفة املزيد عن تطوراتها ،ومن �أي�ضا من
منطلق �أن كبار ال�سن هم جزء مهم من هذا املجتمع ويمُ ثلون جمموعة قد توفر تكنولوجيا املعلومات
واالت�صاالت �إجابات مفيدة مل�شاكلها واحتياجاتها القائمة ،قامت بامل�ساهمة يف النقا�ش حول كبار
ال�سن وقدراتهم على ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت واهتمامهم بها .ففي (،)43
على �سبيل املثال ،قام الباحثون بتحليل كيفية ا�ستخدام امل�سنني يف �إ�سبانيا لتطبيقات تكنولوجيا
املعلومات واالت�صاالت على الهواتف الذكية ،وكيفية تفاعلهم معها ،وملاذا يقررون ا�ستخدامها �أو
عدم ا�ستخدامها .وقد �أ�شارت النتائج �إىل �أن العمر ال ُي�ؤثر ت�أثريا مبا�شرا على �إدراكهم للتطورات
التكنولوجية وتفاعلهم معها وتقييمهم لها .على العك�س من ذلك ،ف�إن التجارب ال�سابقة وال�سياقات
االجتماعية التي يتم فيها �إدماج التكنولوجيا تلعب دورا مهما .و�أ�شارت النتائج كذلك �إىل احلاجة
�إىل �إيجاد �صيغ جديدة لإدخال تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت وتدري�سها للم�سنني ،و�أكدت على
�ضرورة �أخذ م�شاعر امل�سنني فيما يتعلق بتكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت بعني االعتبار عند تقييم
ا�ستخدامهم لهذه التكنولوجيا.
�أما يف ( ،)44ويف الواليات املتحدة الأمريكية ،فقد قام الباحثون بتحليل نوعي لكيفية ا�ستخدام كبار
ال�سن ،الذين يقيمون يف مراكز الرعاية ،للويب للتغلب على احلواجز املكانية واالجتماعية .فبالن�سبة
لهذه الفئة من كبار ال�سن ،التي غالبا ما تكون معزولة مكانيا واجتماعيا عن عامة النا�س ( ،)45ف�إن
تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت يمُ كن �أن ُت�ستخدم لزيادة وتو�سيع االت�صاالت .با�ستخدام بيانات
ر�صد نوعية من درا�سة طولية لت�أثري ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت على نوعية احلياة
لهذه الفئة من كبار ال�سن ،قام الباحثون بفح�ص ما �إذا كانت تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت
يمُ كن �أن تخفف من �آثار العزلة االجتماعية واملكانية .و�أ�شارت النتائج �إىل �أن لتكنولوجيا املعلومات
واالت�صاالت القدرة على متكني الأفراد من جتاوز احلواجز االجتماعية واملكانية ،وتوفري �إمكانية
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احلفاظ على وتعزيز ال�شبكات االجتماعية بالن�سبة لهم ،ف�ضال عن توفري �شعور �أكرب باالت�صال مع
العامل ب�أ�سره.
�أما يف ( ،)46ويف فنلندا ،فقد تطرقت الدرا�سة �إىل ا�ستك�شاف رف�ض امل�سنني ال�ستخدام الكمبيوتر
والإنرتنت من منظور التمثيالت االجتماعية من خالل احل�صول على �إجابات على الأ�سئلة التالية:
كيف ُت�صنف متثيالت الكمبيوتر والإنرتنت؟ �أي نوع من ال�صور ي�ستخدمونها لإظهار الكمبيوتر
والإنرتنت؟ كيف تعرب التمثيالت االجتماعية للكمبيوتر والإنرتنت عن هويات واهتمامات وتاريخ
وثقافة امل�ستجيبني؟ البيانات البحثية تكونت من تقارير كتبها م�سنون فنلنديون يعي�شون يف بيئات
غري ح�ضرية .متثيالتهم االجتماعية يمُ كن تلخي�صها على النحو التايل :الكمبيوتر والإنرتنت هي
“�أدوات و�أ�شياء” غري جمدية وحمفوفة باملخاطر وهي تهدد حرية املرء ومنط حياته و�صحته و�أمنه
وهي كذلك تخلق فروقا بني امل�ستخدمني وغري امل�ستخدمني لها .الدرا�سة �أظهرت كذلك كيف �أن
الهويات املختلفة واالهتمامات والتاريخ والثقافة لبع�ض امل�سنني قد حتد من دوافعهم وقدرتهم على
الرتحيب بالكمبيوتر وا�ستخدامه.
يف نف�س االجتاه ،ويف ( ،)53ويف بريطانيا ،حيث يمُ ثل كبار ال�سن جمموعة تَ�ستخدم اخلدمات
العامة عادة ب�شكل مكثف �إال �أنها ال ت�ستفيد من الفر�ص التي ُتعر�ض عن طريق االنرتنت ب�سبب
احلواجز املرتبطة بالعمر ،فقد ركزت الدرا�سة على الو�صول �إىل الإنرتنت يف مالجئ لكبار ال�سن.
وقد �أكدت النتائج على �ضرورة تركيز توفري اخلدمات الإلكرتونية حول احتياجات وميول وقدرات
م�ستخدمي اخلدمات العامة و�أن منظورا يتمحور حول امل�ستخدم يف توفري احلكومة الإلكرتونية
واخلدمات الإلكرتونية يتطلب فهما لطبيعة اال�ستخدام امل�شكلة اجتماعيا والقائمة حمليا لو�سائل
الإعالم الإلكرتوين ،والذي بدوره ،يمُ كن �أن ي�ساعد على منع امليل �إىل ر�ؤية العمر على �أنه العامل
الوحيد الذي يحدد التعامل �أو عدم التعامل مع الإنرتنت .كما �أن هذا املنظور يتطلب اال�ستثمار يف
توفري امل�ساعدة والدعم للو�صول �إىل و�سائل الإعالم الإلكرتوين من �أجل منع الإ�ضرار ببع�ض الفئات
اخلا�صة من امل�ستخدمني مثل كبار ال�سن.
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 .3تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت وكبار ال�سن
ت�شري تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت ((� )Information and Communication Technology (ICTإىل
التكنولوجيات التي تمُ كن من الو�صول �إىل املعلومات من خالل االت�صاالت ( )31وهي عبارة عن
جمموعة متنوعة من الأدوات واملوارد التكنولوجية امل�ستخدمة يف التوا�صل وان�شاء ون�شر وتخزين
و�إدارة املعلومات (.)32
نركز اهتمامنا على ا�ستخدامات تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت يف املجتمع وعلى ت�أثريها عليه.
وقد �أثرت تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت كثريا على الن�شاطات والتفاعالت االجتماعية وعززتها.
ففي واقع الأمر ا�ستولت تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت تقريبا على كل جانب من جوانب حياتنا
اليومية من التجارة (البيع وال�شراء) �إىل ق�ضاء وقت الفراغ وحتى الثقافة .اليوم �أ�صبحت الهواتف
اجلوالة و�أجهزة الكمبيوتر وخمتلف الأجهزة التي تحُ مل باليد والربيد الإلكرتوين والإنرتنت وغريها
من اخلدمات جزءا �أ�سا�سيا من ثقافتنا وجمتمعنا وتلعب دورا حيويا يف العمليات اليومية التي نقوم
بها .وقد �سهلت تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت التفاعل االجتماعي والثقايف وجعلتنا نعي�ش الآن يف
جمتمع عاملي مرتابط ،حيث يمُ كن للنا�س التفاعل والتوا�صل ب�سرعة وكفاءة .ويمُ كن �أن ُتنقل الأخبار
واملعلومات الآن يف غ�ضون دقائق .الأفراد يمُ كن لهم ب�سهولة البقاء على ات�صال مع �أفراد �أ�سرهم
الذين يقيمون يف بلدان �أخرى �أو تكوين �صداقات جديدة يف جميع �أنحاء العامل .ومن الأمثلة على
�أدوات تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت امل�ستخدمة لهذه الأغرا�ض هي الربيد الإلكرتوين والر�سائل
الفورية ُ
وغرف الدرد�شة ومواقع ال�شبكات االجتماعية مثل في�سبوك وتويرت وبرامج االت�صال
مثل �سكايب وغريها والهواتف الذكية والتطبيقات املماثلة .وقد �ساهمت تكنولوجيا املعلومات
واالت�صاالت ب�شكل كبري يف الق�ضاء على احلواجز اللغوية ،فالنا�س الذين يتكلمون لغات خمتلفة
يمُ كن لهم االت�صال والتوا�صل االجتماعي والقيام بالأن�شطة التجارية �آنيا عرب الإنرتنت با�ستخدام
املرتجمات اللغوية.
يف بحث �سابق تطرقنا �إىل عالقة تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت بظاهرة الإجتار بالب�شر وكيف
يمُ كن ا�ستخدامها للحد من هذه الظاهرة .وتوفر تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت للمتاجرين
طرقا �أكرث �إبداعا وتعقيدا الرتكاب جرائمهم ،ويف الوقت نف�سه ،متنح املجتمع الدويل الذي يكافح
االجتار بالب�شر املزيد من الفر�ص للرد على هذه اجلرائم ( .)1ويف بحث �آخر تطرقنا �إىل عالقة
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تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت بظاهرة العنف الأ�سري وكيف يمُ كن لها �أن ت�ساعد يف ك�سر حلقة
هذا العنف .فتكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت توفر للمعتدين طرقا �أكرث �إبداعا وتعقيدا الرتكاب
اعتداءاتهم ،ويف الوقت نف�سه ،توفر للمناه�ضني للعنف الأ�سري مزيدا من الفر�ص للت�صدي لهذه
الظاهرة ( .)2يف هذا البحث ُنركز على العالقة بني تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت وكبار ال�سن،
�إذ يمُ كن لتكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت �أن ُتوفر فر�صا تمُ كن من حت�سني نوعية حياة كبار ال�سن
ومن م�ساعدتهم على مواجهة م�صاعب احلياة ب�سهولة �أكرب والتغلب على القيود التي تفر�ضها
عزلتهم االجتماعية والعاطفية� .إال �أن هناك حتديات وخماطر قد تن�ش�أ عند التطرق �إىل التفاعل
بني تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت وكبار ال�سن يف �إطار هذه العالقة.
 1-3الفر�ص التي توفرها تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت للم�سنني
�إنه من املتعارف عليه على نطاق وا�سع �أن ا�ستخدام التكنولوجيا ب�شكل عام ( )9( )8وتكنولوجيا
املعلومات واالت�صاالت ( )24( )11( )12( )23( )10ب�شكل خا�ص من قبل امل�سنني له ت�أثري مفيد
على نوعية حياتهم .هناك ت�شكيلة وا�سعة من تكنولوجيات املعلومات واالت�صاالت القائمة والنا�شئة
التي يمُ كن �أن ت�ساهم يف ا�ستقاللية امل�سنني وحت�سني نوعية حياتهم تلبية احتياجاتهم االجتماعية
والطبية والأمنية واملتعلقة ب�أن�شطة احلياة اليومية.
ويمُ كن لتكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت �أن تلعب دورا رئي�سيا يف م�ساعدة كبار ال�سن يف حياتهم
من خالل حتويل احلركات اجل�سدية ال�صغرية جدا �إىل ت�أثريات قوية� ،أي عن طريق ت�ضخيم قدرة
امل�سنني على التوا�صل والقيام بالأعمال اخلالقة بنف�س الطريقة التي ي�ضخم بها روبوت القدرات
املادية للب�شر .يمُ كن لكبار ال�سن ،عرب ا�ستخدام �أنظمة م�صممة ب�شكل �صحيح �إ�ضافة �إىل التدريب
اجليد والدعم� ،أن يتعلموا كيفية اال�ستفادة من تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت لتحقيق �أهداف كان
ُيعتقد �أنها منا�سبة فقط لل�شباب .ويمُ كن لكبار ال�سن اال�ستفادة من تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت
بعدة طرق خمتلفة مثل التوا�صل واالت�صال االجتماعي ،والو�صول �إىل املعلومات واخلدمات ،وت�شجيع
التعلم مدى احلياة ،والرعاية والتطبيب عن بعد ،والبقاء ن�شطني اقت�صاديا ومنتجني حتى بعد
التقاعد (.)10
و�سوف ت�ساعد طرق جديدة لالت�صال املتزامن مثل الهواتف املحمولة ،والر�سائل الن�صية ،وم�ؤمترات
الفيديو ،والدرد�شة ،واالت�صال غري املتزامن مثل الربيد الإلكرتوين ،وجمموعات الأخبار ،واملُ َدو َنات،
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وال�شبكات االجتماعية كبار ال�سن لي�س فقط للبقاء على ات�صال مع �أطفالهم ،ولكن �أي�ضا �سوف تزيد
وت�سهل االت�صال والتعاون مع �أقرانهم (.)11
ويمُ كن �أن يعزز التعلم الإلكرتوين كثريا من جتربة التعلم مدى احلياة للم�سنني عرب م�صادر معلومات
�أكرب ،وفر�ص جديدة للتفاعل ،و�أوقات تعلم �أق�صر .فعلى �سبيل املثال ،امل�شروع eLiLL (e-Learning in
 :Later Lifeالتعلم الإلكرتوين يف احلياة املت�أخرة) ،الذي مت متويله من قبل برنامج التعليم الإلكرتوين
للمفو�ضية الأوروبية يف الفرتة  ،2008-2006كان يهدف �إىل امل�ساهمة يف حمو الأمية الرقمية لكبار
ال�سن (� 60سنة وما فوق) يف �أوروبا من خالل حتفيز تطبيق تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت من
قبل مقدمي التعليم لكبار ال�سن و�إىل تعزيز املمار�سات اجليدة بني املهنيني وكبار ال�سن الن�شطني
العاملني يف جمال تعليم كبار ال�سن (.)15
ويمُ كن لكبار ال�سن �أن ي�ستفيدوا �أي�ضا من تطبيقات احلكومة الإلكرتونية التي من �ش�أنها �أن تريحهم
من الرحالت غري ال�ضرورية ومن االنتظار يف املكاتب للح�صول على اخلدمات (.)11
بع�ض كبار ال�سن ،عندما يتقاعدون من وظائفهم ،يحتاجون �إىل تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت
التي تمُ كنهم من الو�صول �إىل املعلومات حول التطورات احلالية يف جمال مهنهم وتوفر لهم فر�صا
للنمو والعمل ب�شكل خالق حتى بعد تقاعدهم .وت�ساعد �أي�ضا تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت ه�ؤالء
النا�س على احلفاظ على معارفهم الثمينة وخرباتهم وتعميمها على املجتمع (.)12
�إدخال قوة احلو�سبة يف حياة كبار ال�سن يمُ كن �أن ت�ساهم يف م�ساعدتهم على االعتناء ب�صحتهم
يف املنزل ،وبالتايل ،ف�إنه يمُ كن احلفاظ على ا�ستقاللهم لفرتة �أطول مما يوفر جودة �أعلى للحياة
للمتقاعدين ويمُ كن من خف�ض تكاليف الرعاية بالن�سبة للدولة والأ�سرة .فعلى �سبيل املثالmyVitali ،
هو نظام ر�صد مع �أجهزة �شا�شات ال�سلكية تعمل باللم�س ،تمُ كن كبار ال�سن من تلقي امل�ساعدة والتوجيه
يف املنزل وطلب امل�ساعدة يف حاالت الطوارئ �إذا لزم الأمر .ويمُ كن للم�ستخدمني �أخذ قيا�سات
هامة مثل �ضغط الدم اخلا�ص بهم والوزن والدهون يف اجل�سم وحتميل هذه املعلومات مبا�شرة �إىل
النظام .وبالتايل ،يمُ كن لأي من اجلهات املهنية التي توفر لهم الرعاية ال�صحية الو�صول الفوري �إىل
�سجالتهم ال�صحية املحدثة (.)14
ويمُ كن �أي�ضا لتكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت �أن توفر �سبال مل�ساعدة امل�سنني على البقاء ن�شطني
وتو�سيع قدراتهم على اال�ستمرار يف العمل .ال�شركة اليابانية فوجيت�سو( ،)Fujitsuعلى �سبيل املثال ،
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قامت بتطوير “ع�صا م�شي ذكية” مع �إدماج �إمكانية املالحة عرب الأقمار ال�صناعية .ع�صا اجليل
اجلديد هذه مت ت�صميمها مل�ساعدة امل�سنني على تتبع طريقهم ،ف�ضال عن ر�صد �أ�شياء مثل معدل
دقات القلب ودرجة احلرارة .ويمُ كن �أي�ضا تتبع مكان الع�صا بوا�سطة االنرتنت .كما يمُ كن �إعداد
الع�صا لإر�سال تنبيهات عن طريق الربيد الإلكرتوين �إذا كانت الع�صا تعتقد �أن امل�ستخدم قد
�سقط .والنموذج الأويل للجهاز مت عر�ضه يف امل�ؤمتر العاملي للجوال يف بر�شلونة وهو جمهز بتقنيات
ات�صال خمتلفة مثل  GPSو 3Gو WIFIولديه �شا�شة  LEDعلى اجلزء العلوي من املقب�ض .و�إذا كانت
هناك حاجة لتغيري االجتاه ،ف�إن ع�صا امل�شي تهتز ،ويظهر �سهم .الع�صا تر�سل بيانات �إىل كمبيوتر
م�ضيف ،ولذلك ف�إن مقدم الرعاية �أو قريب امل�سن يمُ كن له ر�ؤية موقع امل�سن ،مع بيانات �إ�ضافية
مثل معدل دقات القلب .كل هذه املعلومات تتدفق �إىل الكمبيوتر امل�ضيف .و�إذا اكت�شفت الع�صا عدم
انتظام دقات القلب ،ف ُيمكن لها االت�صال تلقائيا بخدمات الطوارئ (. )20
ومن املثري لالهتمام �أن ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت قد يرفع امل�ستوى الآخذ يف
االنخفا�ض للقدرة املعرفية واحلركية للم�سنني .وقد �أظهرت درا�سة يف ( ،)21على �سبيل املثال،
والتي ركزت على ت�أثري �ألعاب الكمبيوتر على كبار ال�سن� ،أن لعب �ألعاب الكمبيوتر ،بالإ�ضافة �إىل
كونه ن�شاطا ترفيهيا جديدا ،ي�ؤثر �إيجابيا على معاجلة املعلومات ،والقراءة ،والفهم والذاكرة لدى
امل�سنني .كما �أظهرت الدرا�سة �أي�ضا �أن لعب �ألعاب الكمبيوتر يمُ كن �أن يمُ كن �أي�ضا من وقت رد فعل
�أ�سرع ،وي�ؤدي �إىل زيادة يف مدى االهتمام ،و�إىل تن�سيق �أف�ضل بني اليد والعني .وهذا بدوره يمُ كن
�أن ي�ساعد ه�ؤالء النا�س يف حياتهم اليومية .وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،ف�إن لعب �ألعاب الكمبيوتر �أعطى
موظفي التمري�ض والدعم �أدلة على وجود �إعاقات ج�سدية ونف�سية مل يتم التفطن �إليها من قبل
(.)22
 2-3التحديات واملخاطر
وكما �أن هناك فر�ص فهناك �أي�ضا حتديات وخماطر تن�ش�أ عند التطرق �إىل التفاعل بني كبار ال�سن،
ونوعية احلياة ،ونظم الرعاية ،وتكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت .فعلى الرغم من �أن ا�ستخدام
تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت قد �أ�صبح �شائعا يف العديد من البلدان ،فال تزال هناك فجوة
رقمية بني قطاعات من املجتمعات .وهذا هو احلال خا�صة مع النا�س امل�سنني (.)19( )18( )17
و ُيظهر كبار ال�سن تكيفا �أقل مع ظهور تقنيات جديدة مبا يف ذلك تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت
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مقارنة مع الأجيال ال�شابة� ،إما لأنهم لي�س لديهم اخلربة التكنولوجية �أو ب�سبب حالتهم ال�صحية
احلالية .كما �أنهم يواجهون عادة �صعوبات كثرية مت�أتية من اخل�صائ�ص الدميوغرافية مثل الدخل،
والتعليم ،واملوقع اجلغرايف ،والإعاقات املمكنة ،ف�ضال عن ال�صعوبات املتعلقة بتعقيد التكنولوجيا.
ومن الأ�سباب الأخرى للتكيف ال�ضعيف مع التكنولوجيات اجلديدة هي عدم وجود احلوافز،
والعقبات االقت�صادية ،واملهارات الرقمية ،والتدريب املنا�سب  .ويواجه �أي�ضا كبار ال�سن عددا من
العوائق التي تعقد لهم ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت ،مثل القلق جتاه �أجهزة الكمبيوتر
وال�شعور ب�أن �أجهزة الكمبيوتر لي�ست ذات �صلة بامل�سنني� .أي�ضا ف�إنه يبدو �أن ال�سوق ال ت�ستثمر مبا فيه
الكفاية يف االبتكارات لكبار ال�سن ،مثل الرتكيز على اخلدمات ال�شاملة و�سهلة اال�ستخدام .وتعترب
العديد من املنتجات واخلدمات احلالية لي�ست منا�سبة الحتياجات امل�سنني (.)8
ويف الواقع ،كل تكنولوجيا جديدة نقوم بتنفيذها تخلق فجوة جديدة .هناك فجوة متنامية ب�سرعة
بني ال�صغار والكبار .ويتم تهمي�ش كبار ال�سن من قبل ال�سائقني ال�شباب لتكنولوجيا املعلومات
واالت�صاالت .ومع كل تكنولوجيا جديدة ال ت�ستطيع �أجيال امل�سنني فهمها ،ف�إن عزلتهم تزداد (.)11
وكمثال على ذلك ،ت�شري الإح�صاءات الأخرية �إىل �أن �أكرث من  52يف املئة من النا�س الذين ترتاوح
�أعمارهم بني  74-55عاما يف االحتاد الأوروبي ال ي�ستخدمون االنرتنت (على الأقل مرة واحدة يف
الأ�سبوع) ( .)13حقيقة �أن �أكرث من ن�صف ال�سكان كبار ال�سن لي�س لديهم الفر�صة للبحث عن
املعلومات التي تقدمها الإنرتنت وا�ستخدامها مما يحدد بو�ضوح فجوة رقمية خطرية داخل دول
االحتاد الأوروبي.
وجنبا �إىل جنب مع احلاجة املتزايدة للو�صول �إىل املعلومات والتوا�صل ،ف�إن امل�سنني يجدون �صعوبة
متزايدة يف متابعة التطور ال�سريع لتكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت .والأجهزة الإلكرتونية ،و�أنظمة
الت�شغيل ،والتطبيقات ال تفعل ما يكفي ال�ستيعاب االحتياجات اخلا�صة لكبار ال�سن ( .)11فعلى
�سبيل املثال ،فقد وجدت درا�سة حول احلكومة الإلكرتونية وامل�سنني يف بلدين ،وهما الواليات املتحدة
الأمريكية و�أ�سرتاليا ،والتي حددت �أن املواقع احلكومية ذات �أهمية خا�صة للم�سنني يف ثالثة م�ستويات
من احلكومة (الوطنية ،والوالئية واملحلية) وقامت باختبار عينة ع�شوائية من هذه املواقع من �أجل
التعرف على قابليتها للقراءة ،و�أن م�ستويات القراءة لهذه املواقع هي �أ�صعب من تلك املو�صى بها
و�أن عيب الت�صميم هذا يحدث يف جميع م�ستويات احلكومة ويف البلدين و�أن هذا اخلط�أ الب�سيط،
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بجعل املواد �صعبة القراءة بالن�سبة للم�سنني ،ويحول دون القدرة التحويلية للحكومة الإلكرتونية لهذه
املجموعة من النا�س من ذوي االحتياجات اخلا�صة (.)16
بالإ�ضافة �إىل توفري الرعاية لكبار ال�سن ،وفهم ال�صعوبات التي يواجهونها ،و�سن القوانني املنا�سبة
التي حتميهم ،وتطوير و�صيانة قواعد بيانات منا�سبة لهم ،وتنظيم حمالت دعاية من �أجل رفع
م�ستوى الوعي العام حولهم ،ف�إن الدولة واملنظمات غري احلكومية يمُ كن لها م�ساعدة امل�سنني
وامل�ساهمة ب�شكل كبري يف حت�سني نوعية حياتهم من خالل امل�ساهمة يف تكيفهم مع تكنولوجيا
املعلومات واالت�صاالت و�إزالة كل املخاوف من ا�ستخدامها .و�إذا كان لإمكانات تكنولوجيا املعلومات
واالت�صاالت لتحويل حياة النا�س (كبار ال�سن) �أن تتحقق ،فال بد من �إيجاد �سبل جلعل هذه
التكنولوجيا منا�سبة ،و�صاحلة لال�ستعمال ،وجذابة لكبار ال�سن.
 .4الو�ضع يف دولة قطر
 1-4تطور االهتمام بكبار ال�سن يف دولةقطر
لقد ت ََطو َر االهتمام مبو�ضوع كبار ال�سن يف دولة قطر وتزايد احلديث عنه خالل ال�سنوات القليلة
املا�ضية حيث ُتبذل جهود ر�سمية لتعزيز حقوق كبار ال�سن ورعايتهم بالتن�سيق والتعاون مع العديد
من اجلهات الداخلية ومع املنظمات املعنية على امل�ستوى الإقليمي والدويل .وقد مت �سن العديد من
الت�شريعات والقيام بالعديد من التدابري يف هذا املجال ( .)3وقد كر�س الد�ستور حق امل�سن كما
حر�ص على املحافظة على �صحة فئة امل�سنني و�ساوى بينهم وبني غريهم يف احلقوق والواجبات.
كما ن�ص القانون على حق امل�سن يف ال�ضمان االجتماعي ويف ال�سكن ويف العمل (حتى �سن اخلام�سة
وال�ستني ويف حاالت يجوز التمديد �إىل ما بعد هذه ال�سن) ووفر بع�ض احلماية القانونية للم�سن حيث
ال يجوز ،على �سبيل املثال� ،إ�صدار �أمر بحب�س املدين �إذا جتاوز ال�سبعني من العمر .كما يجري العمل
على �إعداد م�شروع قانون متكامل حلماية امل�سنني مع حتديد القواعد والأحكام التي تدعم حمايتهم
و�صون كرامتهم وتوفري �أمنهم االقت�صادي والنف�سي وال�صحي واجل�سدي والعقلي.
كما �شملت مظاهر االهتمام بكبار ال�سن� ،إ�ضافة �إىل املجال الت�شريعي ،جمال البناء امل�ؤ�س�سي .فقد
مت �إن�شاء وت�أ�سي�س العديد من امل�ؤ�س�سات واللجان التي ُتعنى بكبار ال�سن ورعايتهم وحقوقهم مثل
املجل�س الأعلى لل�صحة الذي ي�شرف على الرعاية ال�صحية للم�سنني على ثالث م�ستويات :الرعاية
ال�صحية الأولية لعالج امل�سنني وتوعيتهم من خالل املراكز ال�صحية الأولية والرعاية املتو�سطة
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الت�أهيلية للعالج املتخ�ص�ص والت�أهيل وبرامج العالج الطبيعي والوظائفي وغريها من خالل املراكز
الت�أهيلية املجتمعية والرعاية املتقدمة يف امل�ست�شفيات .كما مت �إن�شاء امل�ؤ�س�سة القطرية لرعاية امل�سنني
“�إح�سان” والتي تعمل على �إيواء امل�سنني وتوفري خدمات الرعاية ال�صحية واالجتماعية والنف�سية
لهم وت�أهيلهم ملواجهة ال�شيخوخة والت�أقلم معها و�إدماجهم يف املجتمع وتوعية �أ�سرهم .كما مت ت�شكيل
�إدارة للم�سنني والأ�شخا�ص ذوي الإعاقة �ضمن وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية .وت�سهر هذه الإدارة على
الإ�سهام يف تنفيذ اال�سرتاتيجيات واخلطط وال�سيا�سات املتعلقة بهذه الفئة من املجتمع ،وعلى تطوير
وتنفيذ الربامج واخلدمات الالزمة لرعايتها وت�أهيلها بالتعاون مع امل�ؤ�س�سات الأخرى ذات العالقة،
وعلى توعية املجتمع وتثقيفه بخ�صو�ص هذه الفئة وحقوقها من خالل تنظيم الندوات وامل�ؤمترات
وور�ش العمل وتنفيذ برامج التدريب املوجهة للعاملني الذين يوفرون الرعاية ،وعلى امل�شاركة يف
متثيل الدولة يف امل�ؤمترات والفعاليات الإقليمية والدولية ذات ال�صلة بق�ضايا الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة
وامل�سنني .ويف �إطار التكاتف بني الدولة واملجتمع املدين والأ�سرة ب�ش�أن كفالة وتعزيز حقوق امل�سنني،
تلعب �أي�ضا اللجنة الوطنية حلقوق الإن�سان دورا بارزا يف هذا امل�ضمار وذلك يف �إطار ممار�ستها
لالخت�صا�صات املنوطة بها ويف مقدمتها ن�شر ثقافة حقوق الإن�سان حيث تويل هذه اللجنة �أهمية
خا�صة حلقوق كبار ال�سن لتوفري العوامل امل�ساعدة لهم حتى يتمكنوا من لعب �أدوار فاعلة يف املجتمع.
كما يتبنى �أي�ضا املجل�س الأعلى ل�شئون الأ�سرة ق�ضية امل�سنني من منظور حقوقي وي�سلط ال�ضوء على
االحتياجات اخلا�صة بهذه الفئات اله�شة ويقوم بالعديد من الفعاليات والأن�شطة اخلا�صة مبناق�شة
�أو�ضاع كبار ال�سن وكذلك تعزيز دور الأ�سرة وم�ساعدتها على اال�ستمرار يف توفري الرعاية للم�سنني
من �أفرادها يف �إطار العائلة.
كما �شملت مظاهر االهتمام بكبار ال�سن �أي�ضا ال�سيا�سات واال�سرتاتيجيات وخطط العمل التي ت�ضمن
امل�ساواة يف متتع كبار ال�سن باحلقوق .فقد ت�ضمنت ال�سيا�سة ال�سكانية لدولة قطر ( )4التي انطلقت
يف �أكتوبر  2009هدفا ا�سرتاتيجيا ن�ص على متكني امل�سنني من امل�شاركة بفعالية يف احلياة االجتماعية
والعامة من خالل توفري م�صادر دخل كاف لهم ،و�ضمان اخلدمات ال�صحية واالجتماعية لهم ،وحث
�أ�سرهم على رعايتهم ودعمها وم�ساندتها يف ذلك ،و�إن�شاء وتطوير الرعاية املنا�سبة لهم ،وتطوير
نظام التقاعد ونظام الت�أمني بحيث ي�شمل جميع القطاعات (العام واخلا�ص واملختلط) وتطوير طب
ال�شيخوخة� .أما ا�سرتاتيجية التنمية الوطنية ( )5( )2016-2011التي انطلقت يف مار�س ،2011
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والتي ترتبط ب�أهداف ر�ؤية 2030م ( ،)6فقد احتوت ،من خالل اال�سرتاتيجيات املكونة لها مثل
ا�سرتاتيجية قطاع احلماية االجتماعية واال�سرتاتيجية الوطنية لل�صحة ،على برامج من �ش�أنها �أن
توفر �أف�ضل م�ستويات الرعاية ال�صحية املتطورة واحلماية االجتماعية وال�ضمان االجتماعي للم�سنني.
كما �شملت مظاهر االهتمام بكبار ال�سن �أي�ضا امل�ؤمترات واملتلقيات التي تهتم بكبار ال�سن وبحقوقهم.
فقد مت تنظيم بع�ض الندوات املحلية مثل ندوة “�شبكات احلماية الأ�سرية وال�شيخوخة” التي نظمها
املعهد الدويل للدرا�سات الأ�سرية والتنمية بالتعاون مع �صندوق الأمم املتحدة لل�سكان وجامعة نورث
و�سرتن وبرنامج االمم املتحدة لل�شيخوخة يف يونيو 2009يف قطر والتي تطرقت �إىل قواعد التعامل
ب�إيجابية مع كبار ال�سن ،وكيفية تطوير وتنمية الربامج ال�سكانية التي ت�ستجيب للحاجات ال�صحية
واالقت�صادية لهذه الفئة ،والبحث عن الو�سائل التي ت�ساعد على تطوير �آليات جمع البيانات ال�سكانية
والأبحاث الدميوغرافية يف هذا املجال ،ومناق�شة �أف�ضل الطرق لبناء القدرات يف جمال رعاية كبار
ال�سن والو�سائل الناجعة لتعزيز التعاون العاملي وتبادل اخلربات يف هذا املجال .كما تطرقت �إىل
كيفية اال�ستفادة من طاقات الكبار وتفعيل دورهم .ومن الأمثلة الأخرى على الندوات املحلية ندوة
“احلماية االجتماعية والقانونية لكبار ال�سن” التي نظمتها امل�ؤ�س�سة القطرية لرعاية امل�سنني بالتعاون
مع اللجنة الوطنية حلقوق الإن�سان يف �سبتمرب  ،2014والتي ناق�شت مو�ضوع احلماية االجتماعية
والقانونية لكبار ال�سن ،وتناولت كذلك امل�شكالت واملخاطر التي تواجه كبار ال�سن يف ظل العوملة
وحتوالتها� ،إىل جانب الوقوف على امل�ستجدات يف احتياجات كبار ال�سن ور�صد وت�شخي�ص امل�شكالت
وال�صعوبات التي يعانون منها هم والعاملون معهم .كما �شاركت دولة قطر يف كثري من امل�ؤمترات
واملتلقيات الإقليمية التي تخ�ص كبار ال�سن مثل �أعمال اللجنة اخلليجية لرعاية امل�سنني التي ينظمها
املكتب التنفيذي ملجل�س التعاون اخلليجي ب�شكل دوري ملناق�شة املو�ضوعات اخلا�صة برعاية امل�سنني
يف دول املجل�س ،و�أعمال الندوة اخلليجية حول احلماية االجتماعية لكبار ال�سن ،و�أعمال امللتقى
اخلليجي حول جودة احلياة لكبار ال�سن وخدماتهم وا�ست�شراف م�ستقبلهم (مايو .)2014كما متت
امل�شاركة يف العديد من امل�ؤمترات واملتلقيات الدولية مثل دورات العمل التي يعقدها الفريق العامل
املفتوح الع�ضوية املعني بال�شيخوخة يف مقر الأمم املتحدة يف نيويورك (ابريل � ،2011أغ�سط�س
� ،2011أغ�سط�س  )2012واجتماع املراجعة الإقليمية الثانية خلطة عمل مدريد الدولية لل�شيخوخة
(( )MIPAAدي�سمرب.)2011
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 2-4تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت وكبار ال�سن يف دولة قطر
يف م�ؤمتر الأمم املتحدة للتنمية امل�ستدامة الذي ُعقد يف ريودي جانريو يف يونيو 2012مت التو�صل
�إىل �إجماع عاملي مفاده �أنه من �أجل حتقيق �أهداف التنمية امل�ستدامة ،ال بد للم�ؤ�س�سات على جميع
امل�ستويات �أن تكون فعالة و�شفافة وخا�ضعة للم�ساءلة ودميقراطية .وتوفر احلكومة الإلكرتونية
�إمكانات هائلة لتح�سني الطريقة التي تقدم بها احلكومات اخلدمات العامة ولتعزيز م�شاركة
امل�ساهمني يف هذه اخلدمات .ويمُ كن توفري فر�ص كبرية لتحويل الإدارة العامة �إىل �أداة للتنمية
امل�ستدامة عرب احلكومة الإلكرتونية واالبتكار .واحلكومة الإلكرتونية هي“ :ا�ستخدام تكنولوجيا
املعلومات واالت�صاالت وتطبيقاتها من قبل احلكومة لتوفري املعلومات واخلدمات العامة للنا�س”
( .)54وعلى نطاق �أو�سع ،ف�إن احلكومة الإلكرتونية يمُ كن �أن ي�شار �إليها على �أنها ا�ستخدام وتطبيق
تكنولوجيا املعلومات يف الإدارة العامة لتب�سيط ودمج �سري العمل والعمليات ،لتحقيق �إدارة فعالة
للبيانات واملعلومات ،وتعزيز تقدمي اخلدمات العامة ،ف�ضال عن تو�سيع قنوات االت�صال من �أجل
متكني النا�س من امل�شاركة ( .)28والفر�ص التي ُتتيحها التطورات الرقمية لل�سنوات الأخرية� ،سواء
من خالل اخلدمات عرب الإنرتنت� ،أو البيانات الكبرية� ،أو و�سائل الإعالم االجتماعية� ،أو تطبيقات
اجلوال� ،أو احلو�سبة ال�سحابية ،تو�سع با�ستمرار الطريقة التي ننظر بها �إىل احلكومة الإلكرتونية.
ومن خالل االبتكار واحلكومة الإلكرتونية يمُ كن للإدارات العامة يف جميع �أنحاء العامل �أن تكون
�أكرث كفاءة و�أن توفر خدمات �أف�ضل و�أن ت�ستجيب ملطالب ال�شفافية وامل�ساءلة .واحلكومة الإلكرتونية
يمُ كن �أن ت�ساعد احلكومات على املحافظة على البيئة وتعزيز الإدارة الفعالة للموارد الطبيعية
وكذلك حتفيز النمو االقت�صادي وتعزيز االندماج االجتماعي وخا�صة للفئات املحرومة وال�ضعيفة
مثل كبار ال�سن .وتكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت �أثبتت �أي�ضا �أنها يمُ كن �أن تكون من�صات فعالة
لت�سهيل تبادل املعرفة وتنمية املهارات ونقل حلول احلكومة الإلكرتونية املبتكرة وبناء القدرات من
�أجل التنمية امل�ستدامة يف خمتلف البلدان .واحلكومة الإلكرتونية يمُ كن كذلك �أن ُتن�شئ فوائد هامة
يف �شكل فر�ص عمل جديدة وحت�سني ال�صحة والتعليم.
وتقوم الأمم املتحدة مب�سح حول احلكومة الإلكرتونية كل �سنتني وهو عبارة عن تقرير ُيقيم و�ضع
تطور احلكومة الإلكرتونية للدول الـ  193الأع�ضاء يف الأمم املتحدة وي�سلط ال�ضوء على االجتاهات
النا�شئة للحكومة الإلكرتونية والق�ضايا واملمار�سات املبتكرة ف�ضال عن حتديات وفر�ص تطوير
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احلكومة الإلكرتونية .ومنذ �إن�شائه �سنة  ،2003تبنى م�سح الأمم املتحدة للحكومة الإلكرتونية نظرة
�شمولية لتطور احلكومة الإلكرتونية تعتمد على ثالثة �أبعاد هامة :توفر اخلدمات عرب الإنرتنت
والبنية التحتية لالت�صاالت والقدرات الب�شرية .و ُت�ستخدم هذ الأبعاد يف �شكل م�ؤ�شر لتطور احلكومة
الإلكرتونية (( )E-Government Development Index (EGDIلرتتيب خمتلف دول العامل .و ُيعترب كل
ُب ْع ٍد من هذه الأبعاد يف حد ذاته مقيا�سا مركبا يمُ كن ا�ستخال�صه وحتليله ب�شكل م�ستقل .وترتيب
الدول ح�سب هذه امل�ؤ�شرات هو لي�س م�صمما اللتقاط تطور احلكومة الإلكرتونية باملعنى املطلق
ولكنه يهدف �إىل �إعطاء تقييم لأداء احلكومات الوطنية مقارنة ببع�ضها البع�ض .وم�ؤ�شر تطور
احلكومة الإلكرتونية ( )EGDIهو قيمة بني  0و 1ويمُ كن �أن يكون “مرتفعا جدا” (�أكرب من )0.75
�أو “مرتفعا” (� )0.75-0.5أو “متو�سطا” (� )0.5-0.25أو “منخف�ضا” (�أقل من .)0.25
وت�ؤكد ن�سخة �سنة  2014من م�سح الأمم املتحدة للحكومة الإلكرتونية ( )28على �أن تكنولوجيا
املعلومات واالت�صاالت هي عامل م�ساعدة فعال للح�صول على م�ؤ�س�سات فعالة و�شفافة وخا�ضعة
للم�ساءلة .ولذلك ،ف�إن البلدان يف جميع �أنحاء العامل وعلى جميع م�ستويات التنمية ،توا�صل القيام
با�ستثمارات كبرية يف تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت يف القطاع العام ،حيث �أن هذه اجلهود
�ضرورية لتحقيق امل�شاركة ال�شعبية الوا�سعة يف �صنع القرار وتعزيز الو�صول �إىل املعلومات و�إزالة
احلواجز �أمام اخلدمات العامة .وقد ح�صلت قطر يف ن�سخة �سنة  2014من م�سح الأمم املتحدة
للحكومة الإلكرتونية على م�ؤ�شر  EGDIبلغ ( 0.6362مرتفع) وجاءت يف املرتبة  44عامليا (يف حت�سن
ملحوظ مقارنة باملرتبة � 48سنة  )2012ويف املرتبة � 9آ�سياويا ويف املرتبة  4خليجيا بعد البحرين
( )0.8089والإمارات ( )0.7136وال�سعودية (.)0.6900
وجتدر الإ�شارة �إىل �أن هناك فر�ص كبرية للبلدان ذات امل�ؤ�شر  EGDIاملرتفع واملتو�سط ملوا�صلة دفع
عجلة التنمية بالن�سبة حلكوماتها الإلكرتونية .مع ا�سرتاتيجيات وا�ضحة ،وا�ستثمار ذكي يف البنية
التحتية لتكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت ،وا�ستثمار متوا�صل يف التعليم االبتدائي والثانوي والعايل،
وكذلك من خالل حتول جذري يف تقدمي اخلدمات العامة على �شبكة الإنرتنت ،ويمُ كن لهذه البلدان
حتقيق املزيد من االرتقاء بحكوماتها الإلكرتونية وت�صدر الرتتيب .كما جتدر اال�شارة �إىل �أن ترتيب
قطر وجميع دول جمل�س التعاون اخلليجي جاء �ضمن �أعلى  10مراتب يف غرب �آ�سيا ،وذلك ب�سبب
ارتفاع ناجتها املحلي الإجمايل ،وارتفاع ن�سبة املتعلمني ،و�صغر عدد ال�سكان ،ورغبة �شديدة من
ﻣﺠﻠــــــــﺔ ﻛﻠﻴــﺔ أﺣﻤــﺪ ﺑـﻦ ﻣﺤﻤـﺪ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳــﺔ ﻟﻠﻌﻠــــﻮم ادارﻳـــــﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴــــــﺔ

)Ahmed Bin Mohammed Military College Journal for Administrative Sciences and Law (ABMMCJ

117

جانب حكوماتها لال�ستثمار يف هذا املجال وتطوير البوابات الإلكرتونية اخلا�صة بها ،وبالتايل تقدمي
خدمات �إلكرتونية متقدمة ملواطنيها ومتكينهم من الو�صول �إىل املعلومات ب�سهولة .وجميع دول
جمل�س التعاون اخلليجي لديها بوابات �إلكرتونية مرتبطة مع بع�ضها البع�ض ب�شكل يمُ كن مواطنيها
من �سهولة البحث والو�صول �إىل املعلومات .هذه املبادرة اجلديدة �سوف حتفز القطاع العام على
تقدمي خدمات �أكرث �شفافية وذات كفاءة عالية ،وبالتايل اعتماد نهج ُيركز على املواطن حيث تكون
احتياجاته (كعميل) يف ال�صدارة .كل دول جمل�س التعاون اخلليجي ال�ست �أن�ش�أت جلنة للحكومة
الإلكرتونية لدول املجل�س ونظمت م�ؤمتر احلكومة الإلكرتونية لدول املجل�س الذي وفر من�صة للقادة
ملناق�شة خمتلف جوانب برامج احلكومة الإلكرتونية يف بلدانهم ومكن من الت�شارك واال�ستفادة من
اخلربات وتعزيز عمليات التحول الإلكرتوين .الهدف امل�شرتك بني هذه الدول هو تعزيز اخلدمات
الإلكرتونية وزيادة �إنتاجية وكفاءة احلكومة وحت�سني ترتيبها العاملي ( .)28وهذه الأمور �سوف
تنعك�س حتما ب�شكل �إيجابي على فئة كبار ال�سن واخلدمات املقدمة �إليها.
وقد بني تقرير بعنوان “م�شهد تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت يف قطر �سنة  :2013الأ�سر
والأفراد” (� )55أعدته وزارة االت�صاالت وتكنولوجيا املعلومات يف دولة قطر (املجل�س الأعلى
لالت�صاالت وتكنولوجيا املعلومات (� )ICT Qatarسابقا) �أن التطورات اجلارية يف بيئة تكنولوجيا
املعلومات واالت�صاالت يف قطر قد �أدت �إىل تقدم كبري خالل فرتة ق�صرية ن�سبيا من الزمن .ومع
ذلك ،ف�إن هذا التقرير بني �أي�ضا �أن هناك العديد من التحديات التي يجب الت�صدي لها من �أجل �أن
تتمكن قطر من حتقيق هدفها املتمثل يف �إن�شاء قطاع لتكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت يكون حيويا
و�إبداعيا و �شامال وقادرا على تغذية اقت�صادها وتوفري املنافع االجتماعية للجميع .فعند النظر �إىل
�أحدث البيانات من عام  ،2012ف�إن عدة اجتاهات تظهر بو�ضوح ( .)55والنا�س يف قطر هم الآن
�أكرث ارتباطا ب�شبكة الإنرتنت من �أي وقت م�ضى .فاليوم ميتلك كل منزل يف قطر ،يف املتو�سط،
ثالثة هواتف نقالة ،واثنني من �أجهزة الكمبيوتر ،وهاتف ذكي واحد ،والنا�س ي�ستخدمون هذه
التقنيات للو�صول �إىل الإنرتنت ب�أعداد �أكرب من �أي وقت م�ضى .فبني عامي  2008و 2012ازداد
انت�شار احلا�سوب بني الأفراد �أكرث من ال�ضعف ،يف حني ارتفع يف نف�س الفرتة ا�ستخدام الإنرتنت من
� %38إىل � .%69.3أما االت�صال عري�ض النطاق بالإنرتنت ( )Broadband Accessفهو كذلك �آخذ يف
االرتفاع %85 .من الأ�سر يف دولة قطر لديها الآن ات�صال عري�ض النطاق بالإنرتنت مقارنة بـ %80
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�سنة  .2010ا�شرتاكات الإنرتنت عري�ض النطاق املتنقل ( ،)mobile broadbandعلى وجه اخل�صو�ص،
هي �أي�ضا �آخذة يف االرتفاع� .أما امل�سرية فيقودها ال�شباب القطري .فاملواطنون القطريون الذين
ترتاوح �أعمارهم بني  15و� 24سنة لديهم �أعلى معدالت انت�شار تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت
مقارنة ب�أي فئة عمرية �أخرى ،ويف جميع املجاالت ،مبا يف ذلك �أجهزة الكمبيوتر ( ،)% 97و�شبكة
الإنرتنت ( ،)%98وخدمات الهاتف اجلوال (ما يقرب من  .)%100لذلك ف�إن م�ستقبل تكنولوجيا
املعلومات واالت�صاالت يف قطر يبدو مريحا وقابال للحمل ،حيث ت�صاعدت على مدى ال�سنوات القليلة
املا�ضية وترية ا�ستخدام الهواتف الذكية متعددة اال�ستخدامات ،مدعومة بعوامل مثل زيادة التوفر
وحت�سن خدمات الإنرتنت عري�ض النطاق املتنقل وازدياد اخليارات املتاحة بخ�صو�ص حزم بيانات
الإنرتنت من طرف مقدمي اخلدمات.
ولكن ،وعلى الرغم من هذا التقدم ،ف�إن غالبية النا�س يف قطر مازالوا يواجهون معوقات متعلقة
بتكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت .ف�أكرب عقبة �أمام الو�صول �إىل معدالت عالية النت�شار تكنولوجيا
املعلومات واالت�صاالت وا�ستخدامها يف قطر ،وعلى املدى الطويل� ،إىل اقت�صاد معرفة حقيقي ،هو
النق�ص الوا�سع يف مهارات تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت بالن�سبة لقطاع مهم من ال�سكان ،خا�صة
الإناث وكبار ال�سن والعمال امل�ؤقتني .وجتدر الإ�شارة �أي�ضا �إىل �أن الوعي باحلكومة الإلكرتونية
وا�ستخدامها مل يحقق تقدما مقارنة ب�سنة  .2010فرغم �أن الغالبية العظمى من الأفراد يفيدون
ب�أنهم على بينة بخدمات احلكومة الإلكرتونية املتاحة ،ف�إن فقط �أقل من ربع ه�ؤالء قد ا�ستخدموا
هذه اخلدمات فعال يف الأ�شهر الـ  12املا�ضية وهذه الن�سبة هي نف�سها مقارنة ب�سنة  .2010كما �أن
 %35من الأ�شخا�ص امل�ستطلع �آرا�ؤهم كانوا يجهلون متاما عرو�ض احلكومة الإلكرتونية .وبناء على
هذه النتائج ،فقد �أ�صدرت وزارة االت�صاالت وتكنولوجيا املعلومات ا�سرتاتيجية لالحتواء الرقمي ()7
لالقرتاب من املعر�ضني خلطر اال�ستبعاد الرقمي مثل كبار ال�سن ومتكني اخلطة الوطنية لتكنولوجيا
املعلومات واالت�صاالت من حتقيق االعتماد ال�شامل للإنرتنت وتكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت من
قبل جميع �شرائح املجتمع .وتهدف هذه اال�سرتاتيجية �إىل الو�صول �إىل جميع قطاعات املجتمع من
خالل برنامج للتوعية والو�صول والتدريب والدعم.
كما جتدر الإ�شارة يف هذا ال�سياق �أي�ضا �إىل �أن وزارة العمل وال�ش�ؤون االجتماعية قد قامت بتد�شني
�أول قاعدة بيانات وطنية لذوي الإعاقة وكبار ال�سن يف دولة قطر يف يناير 2015و�أن قاعدة البيانات
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هذه �ستكون نقطة بداية حل�صر �أعداد هذه الفئات ب�شكل دقيق ،وقد قامت الوزارة ب�ضم كبار ال�سن
�إيل جانب اال�شخا�ص ذوي االعاقة يف قاعدة البيانات ل�ضمان ت�سهيل ح�صولهم علي اخلدمات.
 3-4ا�ستبيان حول العالقة بني تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت وكبار ال�سن يف دولة قطر
لقد قمنا بت�صميم ا�ستبيان يتكون من � 20س�ؤاال مق�سمة �إىل جز�أين� .أ�سئلة اال�ستبيان كانت
تطويرا ذاتيا .اجلزء الأول (الأ�سئلة  )10 -1يهتم بالعالقة ،ب�شكل عام ،بني تكنولوجيا املعلومات
واالت�صاالت وكبار ال�سن يف قطر مثل مدى وعي النا�س عموما بهذه العالقة ودراية كبار ال�سن
بتكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت وقدرتهم على ا�ستخدامها و�إقبالهم عليها واملعوقات التي حتول
دون ا�ستخدامهم لها واملخاطر التي قد ترتتب على ا�ستخدامها والفجوة الرقمية بني امل�سنني وال�شباب
ودعم الدولة وال�شركات واجلهات املعنية الأخرى ال�ستخدام تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت من
قبل امل�سنني� .أما اجلزء الثاين (الأ�سئلة  )20 -11فهو يهتم بكيفية م�ساعدة تكنولوجيا املعلومات
واالت�صاالت للم�سنني مثل الت�أثري ب�شكل مفيد على نوعية حياتهم وامل�ساهمة يف ا�ستقالليتهم وتلبية
احتياجاتهم االجتماعية والأمنية وال�صحية وتو�سيع قدراتهم احلركية ومتكينهم من الو�صول �إىل
املعلومات واحلفاظ على معارفهم وخرباتهم ومن التعلم ومن البقاء ن�شطني اقت�صاديا ومن ممار�سة
هواياتهم .الر�سم 1والر�سم 2يعر�ضان منوذج و�أ�سئلة اال�ستبيان .اال�ستبيان مت توزيعه على �شريحة
ع�شوائية من النا�س يف قطر بلغ عددها � 477شخ�صا ،علما ب�أن العدد الكلي لل�سكان يف قطر قد بلغ
� 2,342,725ساكنا بتاريخ � 30أبريل  2015ح�سب �إح�صائيات وزارة التخطيط التنموي والإح�صاء
(قطاع الإح�صاء) ( .)68ويجد هذا الأمر تربيرا يف خ�صو�صية احلالة القطرية (ورمبا العربية
والإ�سالمية ب�شكل عام) حيث ال تزال الأ�سرة هي احلا�ضنة الأ�سا�سية لكبار ال�سن وحيث يعي�ش معظم
كبار ال�سن بني ذويهم الذين يقومون برعايتهم .ولذلك ،مت ا�ستهداف هذه ال�شريحة الع�شوائية حيث
�أن كل فرد منها هو م�شارك حمتمل يف رعاية قريب له� ،أوله دراية بهذا الأمر .وقد مت اختيار هذه
ال�شريحة الع�شوائية عرب توزيع اال�ستبيان يف الكلية ويف عدد من املجمعات ال�سكنية ويف عدد من
املجمعات التجارية.
وقد جاءت نتائج اجلزء الأول (انظر ر�سم )3متناغمة ب�شكل عام مع ما ورد يف الق�سم ال�سابق
(.)2-4 ففي نتائج ال�س�ؤال الأول (انظر ر�سمُ ،)3نالحظ �أنه ،رغم وجود �شريحة ال ب�أ�س بها من
الأ�شخا�ص الذين �شاركوا يف اال�ستفتاء( )%43والذين كان لهم احتكاك مبا�شر باجلهود التي تبذل
من �أجل التوعية ،ف�إن ن�سبة كبرية من الأ�شخا�ص الذين �شاركوا يف اال�ستفتاء ( )%57مل ي�سبق
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لهم �أن ح�ضروا ندوة �أو قر�أوا مقاال �أو �شاهدوا برناجماتلفزيونيا �أو �شاركوا يف نقا�ش حول عالقة
تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت بكبار ال�سن، وقد يعطي هذا م�ؤ�شرا �إىل �ضرورة بذل جهود �أكرب
من قبل الدولة وو�سائل الإعالم واجلهات الأخرى املعنية برعاية امل�سنني من �أجل التوعية بهذه
امل�س�ألة وبالفوائد التي يمُ كن �أن جتلبها لكبار ال�سن� .أما نتائج ال�س�ؤال الثاين (انظر ر�سم ،)3فقد
جاءت موزعة ب�شكل متقارب حيث �أن  %37من الذين �شاركوا يف اال�ستبيان يرون �أن كبار ال�سن يف
دولة قطر هم على دراية بتكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت احلديثة� ،إال �أن ن�سبة ال ب�أ�س بها �أي�ضا
من الذين �شاركوا يف اال�ستبيان ()%26تظن �أن كبار ال�سن يف دولة قطر لي�سوا على دراية بتكنولوجيا
املعلومات واالت�صاالت احلديثة ،وهذا يتوافق �إىل حد ما مع التقارير الدولية ( )28واملحلية ()55
( )7التي �أ�شارت �إىل وجود نق�ص وا�سع يف مهارات تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت لدى �أجزاء
هامة من املجتمع من بينها كبار ال�سن و�إىل قلة وعي هذه ال�شريحة من املجتمع بعرو�ض احلكومة
الإلكرتونية ،الأمر الذي جعل وزارة االت�صاالت وتكنولوجيا املعلومات ت�صدر ا�سرتاتيجية لالحتواء
الرقمي ( )7لالقرتاب من املعر�ضني خلطر اال�ستبعاد الرقمي مثل كبار ال�سن .ومن الالفت لالنتباه
�أي�ضا ،وجود ن�سبة عالية ب�شكل ملحوظ من الذين هم غري مت�أكدين ( )%37ويمُ كن ربط هذا بنتائج
ال�س�ؤال الأول التي �أظهرت ن�سبة عالية من عدم الوعي بالعالقة بني تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت
وكبار ال�سن ،ويظهر هذا الأمر جليا �أي�ضا يف نتائج معظم الأ�سئلة الأخرى يف اال�ستبيان كما �سرنى
الحقا� .أما نتائج ال�س�ؤال الثالث ،بخ�صو�ص قدرة كبار ال�سن يف دولة قطر على ا�ستخدام تكنولوجيا
املعلومات واالت�صاالت احلديثة (انظر ر�سم ،)3فقد جاءت منق�سمة �إىل ق�سمني حيث يرى  %50من
الذين مت ا�ستفتا�ؤهم �أن كبار ال�سن يف قطر هم بالفعل قادرون على اال�ستخدام� .أما باقي الذين مت
ا�ستفتا�ؤهم فهم يرون العك�س (� )%10أوهم يف غالبيتهم غري مت�أكدين كالعادة ( )%40كما �أ�شري �إىل
ذلك �سلفا� .أما نتائج ال�س�ؤال الرابع ،بخ�صو�ص �إقبال كبار ال�سن على ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات
واالت�صاالت (انظر ر�سم ،)3فقد جاءت م�شابهة لنتائج ال�س�ؤال ال�سابق ،حيث يرى  %41من الذين
مت ا�ستفتا�ؤهم �أن لكبار ال�سن يف قطر اقبال على اال�ستخدام� .أما باقي الذين مت ا�ستفتا�ؤهم فهم
يرون العك�س (� )%16أوهم يف غالبيتهم غري مت�أكدين كالعادة ( )%43كما �أ�شري �إىل ذلك �سلفا.
�أما نتائج ال�س�ؤال اخلام�س ،بخ�صو�ص الفجوة الكبرية بني كبار ال�سن والأجيال ال�شابة يف قطر من
حيث التكيف مع تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت احلديثة (انظر ر�سم ،)3فتُظهر �أن فقط %29
من الذين �شاركوا يف اال�ستبيان يعتقدون �أن هناك فجوة كبرية .وكالعادة ،فهناك ن�سبة ال ب�أ�س
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بها من الذين هم غري مت�أكدين (� .)%29أما الن�سبة الأكرب ( ،)%42فهي ال ترى �أن هناك فجوة
وهذا بالطبع �أمر ُم�ستغرب ويعود حتما �إىل قلة الوعي بعالقة تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت وكبار
ال�سن مما ي�شجع على موا�صلة الربامج التوعوية اخلا�صة بهذا الأمر وتكثيفها لتطال جمهورا �أو�سع.
�أما نتائج ال�س�ؤال ال�ساد�س ،بخ�صو�ص �إن كانت هناك معوقات حتول دون متكن امل�سنني يف دولة
قطر من ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت (انظر ر�سم ،)3فقد جاءت متقاربة حيث يرى
� %27أن هناك معوقات� .أما  %33فريون �أنه لي�س هناك معوقات� .أما الغالبية ( ،)%40فهم كالعادة
غري مت�أكدين� .أما نتائج ال�س�ؤال ال�سابع ،بخ�صو�ص دعم دولة قطر ال�ستخدام تكنولوجيا املعلومات
واالت�صاالت من قبل امل�سنني وم�ساعدتهم على ذلك بال�شكل املالئم (انظر ر�سم ،)3فقد �أظهرت
�أن  %58من الذين مت ا�ستفتا�ؤهم يرون �أن دولة قطر تقدم الدعم وامل�ساعدة بال�شكل املالئم ،و�أن
ن�سبة �صغرية فقط ( )%17يرون العك�س .وكالعادة ،هناك ن�سبة ال ب�أ�س بها من الذين هم غري
مت�أكدين ( .)%25وت�أتي هذه النتائج متنا�سقة مع ما يحدث من جهود يف الواقع حيث �أ�صدرت وزارة
االت�صاالت وتكنولوجيا املعلومات ا�سرتاتيجية لالحتواء الرقمي ( )7لالقرتاب من املعر�ضني خلطر
اال�ستبعاد الرقمي مثل كبار ال�سن ومتكني اخلطة الوطنية لتكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت من
حتقيق االعتماد ال�شامل للإنرتنت وتكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت من قبل جميع �شرائح املجتمع.
�أما نتائج ال�س�ؤال الثامن ،بخ�صو�ص قيام اجلهات املعنية برعاية امل�سنني يف دولة قطر باجلهود
الكافية لتمكني امل�سنني من اال�ستفادة من تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت (انظر ر�سم ،)3فقد
جاءت مماثلة لنتائج ال�س�ؤال ال�سابق ،حيث	�أفاد  %56من الذين مت ا�ستفتا�ؤهم ب�أن هذه اجلهات
تقوم باجلهود الكافية ،ور�أت فقط ن�سبة قليلة ( )%11العك�س .وكالعادة ،هناك ن�سبة ال ب�أ�س بها من
الذين هم غري مت�أكدين (� .)%33أما يف ما يتعلق بنتائج ال�س�ؤال التا�سع ،بخ�صو�ص �إن كان هناك
اهتمام كاف من قبل �شركات تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت بامل�سنني (�أي �أنها ت�ستثمر مبا فيه
الكفاية يف االبتكارات لكبار ال�سن) (انظر ر�سم ،)3فقد �أفاد فقط  %24من الذين مت ا�ستفتا�ؤهم
ب�أن هذه ال�شركات تبدي اهتماما كافيا بهذا املو�ضوع� .أما باقي الذين مت ا�ستفتا�ؤهم ،فبالإ�ضافة �إىل
�أولئك الذين هم غري مت�أكدين كالعادة ( ،)%37ف�إن الأغلبية ( )%39ترى �أن �شركات تكنولوجيا
املعلومات واالت�صاالت بامل�سنني ال تبدي اهتماما كافيا باملو�ضوع وال ت�ستثمر مبا فيه الكفاية يف
االبتكارات لكبار ال�سن .ويتما�شى هذا مع نتائج بع�ض البحوث التي �أ�شارت �إىل هذا الأمر ()8
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(� .)16أما يف ما يتعلق بنتائج ال�س�ؤال العا�شر ،بخ�صو�ص �إن كانت لتكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت
خماطر على امل�سنني (انظر ر�سم ،)3فيبدو �أن للذين مت ا�ستفتا�ؤهم ثقة عالية بتكنولوجيا املعلومات
واالت�صاالت ،حيث ر�أى فقط � %21أن هناك خماطر� .أما بالن�سبة للآخرين ،فبالإ�ضافة �إىل الذين
هم غري مت�أكدين ( ،)%26فقد بلغت ن�سبة الذين ال يرون �أن هناك خماطر  .%53ويدل هذا على
التفا�ؤل الكبري مبا يمُ كن �أن توفره تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت من فوائد بالن�سبة لكبار ال�سن.
 �أما بالن�سبة للجزء الثاين من اال�ستبيان (انظر ر�سم ،)2والذي اهتم مبا يمُ كن �أن تقدمه تكنولوجيا
املعلومات واالت�صاالت من فوائد ودعم للم�سنني ،ف�إن النتائج (انظر ر�سم )4ت�أتي متنا�سقة ب�شكل
عام مع النتائج التي مت التو�صل �إليها يف هذا البحث من خالل درا�سة املراجعاملختلفة .ففيما يتعلق
بنتائج ال�س�ؤال احلادي ع�شر (انظر ر�سم ،)4بخ�صو�ص �إن كان ال�ستخدام تكنولوجيا املعلومات
واالت�صاالت من قبل امل�سنني ت�أثري مفيد على نوعية حياتهم ب�شكل عام ،فقد �أفادت ن�سبة كبرية من
الذين مت ا�ستفتا�ؤهم (� )%53أن هناك ت�أثري مفيد ،يف حني �أن ن�سبة الذين ال يرون �أن هناك ت�أثري
مفيد هي �أقل بكثري ( .)%27وتبقى ،كالعادة ،ن�سبة الذين هم غري مت�أكدين ( )%20موجودة (و�إن
انخف�ضت يف بع�ض احلاالت) ومنبهة �إىل �ضرورة موا�صلة امل�ساعي وتكثيفها لرفع م�ستوى الوعي
بالعالقة التي تربط نظم وتكنولوجيا املعلومات بفئة كبار ال�سن .وجاءت نتائج ال�س�ؤال الثاين ع�شر
(انظر ر�سم ،)4بخ�صو�ص �إن كانت تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت يمُ كن �أن ت�ساهم يف ا�ستقاللية
امل�سنني (�أي عدم اعتمادهم على الغري) ،م�شابهة لنتائج ال�س�ؤال ال�سابق ،حيث �أفاد  %44من الذين
مت ا�ستفتا�ؤهم ب�أن امل�ساهمة يف ا�ستقاللية امل�سنني ممكنة ،يف حني ر�أى فقط  %23العك�س .وجاءت
ن�سبة الذين هم غري مت�أكدين هذه املرة �أعلى (� .)%33أما فيما يتعلق بنتائج ال�س�ؤال الثالث ع�شر
(انظر ر�سم ،)4بخ�صو�ص �إمكانية م�ساهمة تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت يف تلبية االحتياجات
االجتماعية للم�سنني (مثل التوا�صل مع الأهل والأقران) ،فقد جاءت النتائج �أكرث و�ضوحا حيث
�أفادت ن�سبة كبرية من الذين مت ا�ستفتا�ؤهم (� )%59أن هذه امل�ساهمة ممكنة ،يف حني �أن ن�سبة الذين
ال يرون ذلك هي �أقل بكثري ( .)%13وبلغت ن�سبة الذين هم غري مت�أكدين  .%28وجاءت نتائج ال�س�ؤال
الرابع ع�شر (انظر ر�سم ،)4بخ�صو�ص �إن كانت تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت يمُ كن �أن ت�ساهم
يف تلبية االحتياجات الأمنية واالحتياجات اخلا�صة بال�سالمة للم�سنني (مثل الوقاية من ال�سرقات
واحلرائق) ،يف نف�س االجتاه ،حيث �أفاد  %45من الذين مت ا�ستفتا�ؤهم ب�أن هذه امل�ساهمة ممكنة،
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يف حني ر�أى فقط  %12العك�س .وجاءت ن�سبة الذين هم غري مت�أكدين هذه املرة مرتفعة (.)%43
�أما فيما يتعلق بنتائج ال�س�ؤال اخلام�س ع�شر (انظر ر�سم ،)4بخ�صو�ص �إمكانية م�ساهمة تكنولوجيا
املعلومات واالت�صاالت يف تلبية االحتياجات ال�صحية للم�سنني (مثال :توفري الرعاية واخلدمات
ال�صحية باملنزل) ،فقد جاءت النتائج �أكرث جتليا وو�ضوحا حيث �أفادت ن�سبة كبرية من الذين مت
ا�ستفتا�ؤهم (� )%62أن هذه امل�ساهمة ممكنة ،يف حني �أن ن�سبة الذين ال يرون ذلك هي �أقل بكثري
( .)%17وتقل�صت ن�سبة الذين هم غري مت�أكدين �إىل  %21يف �إ�شارة �إىل �أن هذا النوع من تطبيقات
تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت م�ألوف �أكرث من غريه� .أما فيما يتعلق بنتائج ال�س�ؤال ال�ساد�س ع�شر
(انظر ر�سم ،)4بخ�صو�ص �إمكانية م�ساعدة تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت للم�سنني على التنقل
وعلى البقاء ن�شطني وعلى تو�سيع قدراتهم احلركية ،فقد جاءت النتائج مت�ساوية حيث �أفاد  %27من
الذين مت ا�ستفتا�ؤهم �أن هذه امل�ساعدة ممكنة ،يف حني �أفاد  %27كذلك �أن هذا الأمر غري ممكن.
وارتفعت ن�سبة الذين هم غري مت�أكدين �إىل  %46م�شرية �إىل �أن هذا النوع من تطبيقات تكنولوجيا
املعلومات واالت�صاالت غري م�ألوف بالن�سبة لل�شريحة التي مت ا�ستفتا�ؤها� .أما يف ما يتعلق بنتائج
ال�س�ؤال ال�سابع ع�شر (انظر ر�سم ،)4بخ�صو�ص �إمكانية م�ساعدة تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت
للم�سنني على الو�صول �إىل املعلومات واحلفاظ على معارفهم وخرباتهم ،فقد جاءت النتائج �أكرث
و�ضوحا من جديد ،مقارنة بال�س�ؤال ال�سابق ،حيث �أفادت ن�سبة كبرية من الذين مت ا�ستفتا�ؤهم
(� )%61أن هذه امل�ساعدة ممكنة ،يف حني �أن ن�سبة الذين ال يرون ذلك هي �أقل بكثري (.)%17
وتقل�صت من جديد ن�سبة الذين هم غري مت�أكدين �إىل  %22يف �إ�شارة �إىل �أن هذا النوع من تطبيقات
تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت م�ألوف �أكرث من غريه� .أما فيما يتعلق بنتائج ال�س�ؤال الثامن ع�شر
(انظر ر�سم ،)4بخ�صو�ص �إمكانية م�ساعدة تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت للم�سنني على التعلم
(مدى احلياة) ورفع م�ستوى القدرة املعرفية لديهم ،فقد جاءت النتائج متقاربة حيث �أفاد  %39من
الذين مت ا�ستفتا�ؤهم �أن هذه امل�ساعدة ممكنة ،يف حني �أفاد � %35أن هذا الأمر غري ممكن .وبلغت
ن�سبة الذين هم غري مت�أكدين � .%26أما فيما يتعلق بنتائج ال�س�ؤال التا�سع ع�شر (انظر ر�سم،)4
بخ�صو�ص �إمكانية م�ساعدة تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت للم�سنني على البقاء ن�شطني اقت�صاديا
ومنتجني حتى بعد التقاعد ،فقد جاءت النتائج �أكرث و�ضوحا من جديد ،مقارنة بال�س�ؤال ال�سابق،
حيث �أفادت ن�سبة كبرية من الذين مت ا�ستفتا�ؤهم (� )%52أن هذه امل�ساعدة ممكنة ،يف حني �أن ن�سبة
الذين ال يرون ذلك هي �أقل بكثري (� .)%20أما ن�سبة الذين هم غري مت�أكدين فقد بلغت � .%28أما
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فيما يتعلق بنتائج ال�س�ؤال الع�شرين والأخري (انظر ر�سم ،)4بخ�صو�ص �إمكانية م�ساعدة تكنولوجيا
املعلومات واالت�صاالت للم�سنني على ممار�سة هواياتهم ،فقد �أفاد  %27من الذين مت ا�ستفتا�ؤهم �أن
هذه امل�ساعدة ممكنة ،يف حني �أفاد � %34أن هذا الأمر غري ممكن .وارتفعت ن�سبة الذين هم غري
مت�أكدين من جديد لتبلغ .%39
وحتليال ملا جاء يف هذه النتائج ،فتجدر الإ�شارة �إىل �أنّ التفا�ؤل الكبري مبا يمُ كن �أن توفره تكنولوجيا
املعلومات واالت�صاالت من فوائد بالن�سبة لكبار ال�سن ،الذي بدى وا�ضحا من خالل الإجابات،
مثل �إمكانية م�ساهمة تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت يف تلبية االحتياجات ال�صحية للم�سنني
وغريها ،يدعو �إىل املبادرة باال�ستفادة من ا�ستعمال �سائر �أ�شكال تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت
مل�ساعدة امل�سنني يف �شتى املجاالت من �أجل حت�سني نوعية حياتهم� .أما الن�سبة العالية من عدم
الوعي بالعالقة بني تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت وكبار ال�سن التي تظهر جليا يف نتائج معظم
الأ�سئلة فهي ت�ستلزم املبادرة بن�شر الوعي بني امل�سنني واجلهات التي تقوم برعايتهم واملجتمع ككل
بالعالقة بني تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت وامل�سنني وبالفوائد التي يمُ كن لتكنولوجيا املعلومات
واالت�صاالت �أن توفرها لهم وب�أنواع التكنولوجيات املتاحة .ويقع هذا الأمر على عاتق الدولة وو�سائل
الإعالم واجلهات الأخرى املعنية برعاية امل�سنني� .أما بالن�سبة �إىل النق�ص الوا�سع التي �أ�شارت �إليه
النتائج يف مهارات تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت لدى �أجزاء هامة من املجتمع من بينها كبار
ال�سن و�إىل قلة وعي هذه ال�شريحة من املجتمع بعرو�ض احلكومة الإلكرتونية ،فهو يدعو �إىل الرتكيز
على حت�سني مهارات كبار ال�سن يف تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت حتى يت�سنى زيادة الفائدة من
تطبيقها .كما ي�ستلزم هذا الأمر �أخذ كبار ال�سن بعني االعتبار يف خ�ضم الفر�ص الكبرية املتوفرة
ملوا�صلة دفع عجلة التنمية بالن�سبة للحكومة الإلكرتونية يف دولة قطر واال�ستثمار مبا فيه الكفاية يف
االبتكارات لهم .كما يجب احلر�ص على فهم �سلوك فئة امل�سنني ف�ضال عن العوامل التي ت�ؤثر على
قبول هذه الفئة لتكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت وا�ستخدامها لها عند تطوير التطبيقات القائمة
على تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت ،مثل احلكومة الإلكرتونية وغريها من التطبيقات لهذه الفئة.
كما يبدو من ال�ضروري تعزيز القدرة على ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت احلديثة من
قبل القائمني على رعاية امل�سنني والقيام بتدريبهم بال�شكل املنا�سب لتمكينهم من اال�ستفادة منها
لتح�سني نوعية حياة امل�سنني وت�سهيل عملية الرعاية .وقد تزداد الفائدة �إذا مت الرتكيز على البحوث
والدرا�سات العلمية التي لها �صلة مبو�ضوع تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت وعالقتها بكبار ال�سن.
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ا�ستبيان حول عالقة تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت بامل�سنني يف ال�سياق القطري
يف هذا اال�ستبيان نهدف �إىل ا�ستك�شاف العالقة بني كبار ال�سن و تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت،
وما �إذا كان كبار ال�سن يف قطر على دراية بتكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت احلديثة ،و قدرتهم على
ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت احلديثة ،و كيف يمُ كن لتكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت
�أن ُت�ستخدم لتح�سني نوعية حياتهم وم�ساعدتهم على مواجهة م�صاعب احلياة ب�سهولة �أكرب والتغلب
على القيود التي تفر�ضها عزلتهم االجتماعية والعاطفية.
)1هل �سبق لك �أن ح�ضرت ندوة �أو قر�أت مقاال �أو �شاهدت برناجما تلفزيونيا �أو �شاركت يف نقا�ش حول عالقة تكنولوجيا
املعلومات واالت�صاالت بامل�سنني؟  oنعم  oال
 oال �أوافق ب�شدة
 oال �أوافق
 oغري مت�أكد
		
� oأوافق
� oأوافق ب�شدة
)2هل تعتقد �أن لدى كبار ال�سن يف دولة قطرعلى دراية بتكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت احلديثة؟
 oال �أوافق  oال �أوافق ب�شدة
 oغري مت�أكد
		
� oأوافق
� oأوافق ب�شدة
)3هل تعتقد �أن لدى كبار ال�سن يف دولة قطر القدرة على ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت احلديثة؟
 oال �أوافق  oال �أوافق ب�شدة
 oغري مت�أكد
		
� oأوافق
� oأوافق ب�شدة
 )4هل تعتقد �أن لدى كبار ال�سن يف دولة قطر �إقبال على ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات و االت�صاالت؟
 oال �أوافق  oال �أوافق ب�شدة
 oغري مت�أكد
		
� oأوافق
� oأوافق ب�شدة
 )5هل تعتقد �أن هناك فجوة كبرية بني كبار ال�سن و الأجيال ال�شابة يف قطر من حيث التكيف مع تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت
احلديثة؟
 oال �أوافق ب�شدة
 oال �أوافق
 oغري مت�أكد
		
� oأوافق
� oأوافق ب�شدة
 )6هل تعتقد �أن هناك معوقات حتول دون متكن امل�سنني يف دولة قطر من ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات و االت�صاالت؟
 oال �أوافق ب�شدة
 oال �أوافق
 oغري مت�أكد
		
� oأوافق
� oأوافق ب�شدة
 )7هل تعتقد �أن دولة قطر تدعم ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت من قبل امل�سنني و ت�ساعدهم على ذلك بال�شكل
املالئم؟
 oال �أوافق ب�شدة
 oغري مت�أكد  oال �أوافق
		
� oأوافق
� oأوافق ب�شدة
 )8هل تعتقد �أن اجلهات املعنية برعاية امل�سنني يف دولة قطر تقوم باجلهود الكافية لتمكني امل�سنني من اال�ستفادة من تكنولوجيا
املعلومات واالت�صاالت؟
 oال �أوافق ب�شدة
 oغري مت�أكد  oال �أوافق
		
� oأوافق
� oأوافق ب�شدة
 )9هل تعتقد �أن هناك اهتمام كاف من قبل �شركات تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت بامل�سنني (�أي �أنها ت�ستثمر مبا فيه الكفاية
يف االبتكارات لكبار ال�سن)؟
 oال �أوافق ب�شدة
 oال �أوافق
 oغري مت�أكد
		
� oأوافق
� oأوافق ب�شدة
 )10هل تعتقد �أن لتكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت خماطر على امل�سنني؟
 oال �أوافق  oال �أوافق ب�شدة
 oغري مت�أكد
		
� oأوافق
� oأوافق ب�شدة
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 )1هل تعتقد �أن ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت من قبل امل�سنني له ت�أثري مفيد على نوعية حياتهم ب�شكل عام؟
 oال �أوافق ب�شدة
		
 oال �أوافق
		
 oغري مت�أكد
� oأوافق
� oأوافق ب�شدة
 )2هل تعتقد �أن تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت يمُ كن �أن ت�ساهم يف ا�ستقاللية امل�سنني (�أي عدم اعتمادهم على الغري)؟
 oال �أوافق ب�شدة
		
 oال �أوافق
 oغري مت�أكد
		
� oأوافق
� oأوافق ب�شدة
 )3هل تعتقد �أن تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت يمُ كن �أن ت�ساهم يف تلبية االحتياجات االجتماعية للم�سنني (مثل التوا�صل مع
الأهل و الأقران)؟
 oال �أوافق ب�شدة
		
 oال �أوافق
 oغري مت�أكد
		
� oأوافق
� oأوافق ب�شدة
 )4هل تعتقد �أن تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت يمُ كن �أن ت�ساهم يف تلبية االحتياجات الأمنية و االحتياجات اخلا�صة بال�سالمة
للم�سنني (مثل الوقاية من ال�سرقات و احلرائق)؟
 oال �أوافق ب�شدة
		
 oال �أوافق
� oأوافق  oغري مت�أكد		
� oأوافق ب�شدة
 )5هل تعتقد �أن تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت يمُ كن �أن ت�ساهم يف تلبية االحتياجات ال�صحية للم�سنني (مثال :توفري الرعاية
واخلدمات ال�صحية باملنزل)؟
 oال �أوافق ب�شدة
		
 oال �أوافق
		
 oغري مت�أكد
� oأوافق
� oأوافق ب�شدة
 )6هل تعتقد �أن تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت يمُ كن �أن ت�ساعد امل�سنني على التنقل و على البقاء ن�شطني و على تو�سيع
قدراتهم احلركية؟
 oال �أوافق ب�شدة
		
 oال �أوافق
 oغري مت�أكد
		
� oأوافق
� oأوافق ب�شدة
)7هل تعتقد �أن تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت يمُ كن �أن ت�ساعد امل�سنني على الو�صول �إىل املعلومات و احلفاظ على معارفهم
وخرباتهم؟
 oال �أوافق ب�شدة
		
 oال �أوافق
 oغري مت�أكد
		
� oأوافق
� oأوافق ب�شدة
)8هل تعتقد �أن تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت يمُ كن �أن ت�ساعد امل�سنني على التعلم (مدى احلياة) و رفع م�ستوى القدرة
املعرفية لديهم؟
 oال �أوافق ب�شدة
		
 oال �أوافق
 oغري مت�أكد
		
� oأوافق
� oأوافق ب�شدة
 )9هل تعتقد �أن تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت يمُ كن �أن ت�ساعد امل�سنني على البقاء ن�شطني اقت�صاديا ومنتجني حتى بعد
التقاعد؟
 oال �أوافق ب�شدة
		
 oال �أوافق
 oغري مت�أكد
		
� oأوافق
� oأوافق ب�شدة
 )10هل تعتقد �أن تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت يمُ كن �أن ت�ساعد امل�سنني على ممار�سة هواياتهم؟
 oال �أوافق ب�شدة
		
 oال �أوافق
� oأوافق  oغري مت�أكد		
� oأوافق ب�شدة
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 .5خامتة
لقد مت من خالل هذا البحث التطرق �إىل العالقة بني تكنولوجيا املعلومات و االت�صاالت و كبار ال�سن
و التو�صل �إىل ا�ستنتاجات من �أهمها �أن تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت يمُ كن �أن تلعب دورا مهما
يف م�ساعدة امل�سنني وت�سهيل حياتهم يف قطر ،و �أن هناك حتديات كبرية و خماطر تن�ش�أ عند التطرق
�إىل التفاعل بني كبار ال�سن و تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت ،و �أن عالقة تكنولوجيا املعلومات
واالت�صاالت بامل�سنني هي جديرة باملتابعة و البحث �إذ �أن هناك العديد من النقاط التي حتتاج �إىل
تو�ضيح و درا�سة �أعمق ،و �أن كبار ال�سن يف قطر يمُ كن �أن ي�ستفيدوا كثريا من تكنولوجيا املعلومات
واالت�صاالت التي تتطور ب�شكل دائم .وبناء على هذه اال�ستنتاجات نو�صي مبا يلي:
املبادرة باال�ستفادة من ا�ستعمال �سائر �أ�شكال تكنولوجيا املعلومات و االت�صاالت مل�ساعدة امل�سنني يف
�شتى املجاالت من �أجل حت�سني نوعية حياتهم.
املبادرة بن�شر الوعي بني امل�سنني و اجلهات التي تقوم برعايتهم و املجتمع ككل بالعالقة بني تكنولوجيا
املعلومات و االت�صاالت و امل�سنني و بالفوائد التي يمُ كن لتكنولوجيا املعلومات و االت�صاالت �أن توفرها
لهم و ب�أنواع التكنولوجيات املتاحة.
الرتكيز على حت�سني مهارات كبار ال�سن يف تكنولوجيا املعلومات و االت�صاالت حتى يت�سنى زيادة
الفائدة من تطبيقها.
�أخذ كبار ال�سن بعني االعتبار يف خ�ضم الفر�ص الكبرية املتوفرة ملوا�صلة دفع عجلة التنمية بالن�سبة
للحكومة الإلكرتونية يف دولة قطر.
احلر�ص على فهم �سلوك فئة امل�سنني ف�ضال عن العوامل التي ت�ؤثر على قبول هذه الفئة لتكنولوجيا
املعلومات و االت�صاالت و ا�ستخدامها لها عند تطوير التطبيقات القائمة على تكنولوجيا املعلومات و
االت�صاالت ،مثل احلكومة الإلكرتونية و غريها من التطبيقات لهذه الفئة.
تعزيز القدرة على ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات و االت�صاالت احلديثة من قبل القائمني على
رعاية امل�سنني و القيام بتدريبهم بال�شكل املنا�سب لتمكينهم من اال�ستفادة منها لتح�سني نوعية حياة
امل�سنني و ت�سهيل عملية الرعاية.
قيام مراكز البحوث العلمية و �أق�سام الدرا�سات العليا املتخ�ص�صة يف نظم و تكنولوجيا املعلومات و
االت�صاالت بدورها املطلوب يف ت�شجيع البحوث و الدرا�سات العلمية ذات ال�صلة بهذا املو�ضوع.
التقدم ب�أطروحات علمية يف املاج�ستري و الدكتوراه عن مو�ضوع تكنولوجيا املعلومات و االت�صاالت و
عالقتها بكبار ال�سن.
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Questions/options

Facebook

Twitter

YouTube

Perceived complementarily
Other
For what purpose do you use social media applications? (Select all that apply)
Sending and sharing info
Receiving and viewing info
Advertising & campaigning for the brand
Communicate with the customers
Communicate with the suppliers
Communicate with colleagues
Time saver
Searching for information
Improves business reputation
Conduct market research
gain more clients
Job search / Interviews
Sales/Marketing
News and weather
Recruiting
Other
Please indicate which of the following is a limitation for using social media applications?
Leads to addiction
Lead to isolation
Affects productivity
Security issues
Fake identities
Other
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LinkedIn

Skype

blogging plays in informal communication at work. Proc. GROUP 2009, 243-252.
Appendix One: The survey used in the study
Personal information
Gender:
Male
Female
Age:
21-30 years
31-40 years
41-51 years
& above
Marital status:
Single
Married
Other
Education degree:
Diploma or less
Bachelor
Masters
Company information
Company name:
……………………………………………..
Year of establishment:
……………………………………………..
Nature of company work: ……………………………………………..
Number of employees:
……………………………………………..
Questions/options

Facebook

Twitter

YouTube

LinkedIn

51 years
PhD

Skype

Do you use the following social media applications?
Yes
No
If your answer is NO please indicate why and do not complete the survey.
How frequently do you use social media applications?
Daily
Once a week
Once a month
What motivates you to use social media applications in your workplace? (Select all that apply)
To gain popularity
Perceived benefits
Enjoyment
Social influence
Number of members Peers
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ment. For example if an SME is considering using Facebook or Twitter, the focus
should be on raising their awareness about the potential benefits and risks of these
applications.
Specifically, several recommendations can also be suggested for the continual adoption and use of each of social media by SMEs in private sector in Jordan. First, since
Facebook is the most used and popular application among other applications, SMEs
could keep using Facebook on the same professional level. In addition, as fake identities and fake profiles were the main limitations of using Facebook, SMEs could spread
awareness on how to protect their companies and employees from fake identities in
addition to create security awareness.
Second, since SMEs were not using Twitter, Skype, and LinkedIn that much, government, industry or any bodies could raise the awareness of SMEs about the potential
benefits of using these applications particularly their ability to receive and view information and communicate with customers, current and potential employees.
Third, since SMEs are not fully aware of the usefulness of YouTube for advertising
and campaigning matters, therefore we recommend SMEs to allow the IT department
offers a wide range of workshops about YouTube and how to make the most of using it. SMEs could also start publishing their achievements and work via YouTube or
share links of YouTube on Facebook.
Finally, SMEs rarely used social media applications to communicate with suppliers
as they do not trust social media applications yet. However, social media applications
were created to help people save time and effort, instead of spending time trying to
reach a supplier over the phone. Therefore, industry could help and encourage SMEs
to use social media applications in order to contact their suppliers because they save
time, effort and money.
References
Archambault, A. and Grudin, J (2012). A Longitudinal Study of Facebook, LinkedIn,
& Twitter Use. CHI 2012, May 5–12, 2012, Austin, TX, USA.
Barringer, F. (2012). Via YouTube, a New Conservation Genre. The New York Times,
avaliable at http://green.blogs.nytimes.com/2012/09/20/via-you-tube-a-new-conservation-genre/?_r=0
Business Pundit (2014). How facebook negatively and positively affects business.
Avaliable at http://www.businesspundit.com/how-facebook-negatively-and-positively-affects-businesses/
Cohen, H. (2011). Actionable Marketing Guide. New york: Creative Commons license, avalaible at http://heidicohen.com/
Dauleh, I. D. (2014). Social Media in the Middle East: The story of 2013. Avaliable at
http://www.slideshare.net/ictQATAR/social-media-in-the-middle-east-during.
DiMicco, J. M, Geyer, W., Millen, D. R, Dugan, C., & Brownholtz, B. (2009). People

ﻣﺠﻠــــــــﺔ ﻛﻠﻴــﺔ أﺣﻤــﺪ ﺑـﻦ ﻣﺤﻤـﺪ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳــﺔ ﻟﻠﻌﻠــــﻮم ادارﻳـــــﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴــــــﺔ

Ahmed Bin Mohammed Military College Journal for Administrative Sciences and Law (ABMMCJ)

153
142

dIn to search for information, and used Skype to communicate with their colleagues
and suppliers. Therefore, there are various purposes for using various social media
applications, which differs from company to another depending on its nature of work
and the used application itself. These findings are to some extent consistent with other
studies (e.g. Dauleh, 2014, which found that most of SMEs used social media tools
for marketing their products and services, reaching more customers and gaining their
satisfaction and for increasing the trust between their co-workers.
In addition, the study found that the most risky limitations of using the five applications by SMEs were both fake identities and security issues. Therefore, SMEs were
aware of the potential risks of using these applications; nonetheless, this did not inhibit them from using these applications for their work activities.
It is worth noting that the sample may not reflect the national trends because only
148 surveys were completely filled up. Therefore, due to the small sample size of this
study, it cannot be claimed that the findings are generalizable to all SMEs or to all
developing countries. It would be advantageous to conduct a larger scale survey over
a wider geographical range.
Conclusion and Recommendations
The problem of this study is that social media use is increasing in Jordan but it didn’t
reach its peak yet. The aim of the study was therefore to explore the social media
applications that are currently used by SMEs in Jordan. A quantitative study was conducted in order to achieve the study objectives.
The study results showed that SMEs mostly used application was Facebook (by more
than half of the SMEs), and the least used one was LinkedIn (by more than fifth of
the SMEs). Also, approximately third of the SMEs used YouTube, Skype, and Twitter. Of those, more than one third used these applications daily. The study also found
that gaining popularity, enjoyment and social influence were the main motivations
for using all five applications by SMEs. Moreover, the study found that the applications were mostly used for information, communication, marketing, and improving
business reputation. Furthermore, SMEs considered both fake identities and security
issues as the main limitations for using the five applications.
In light of the above results, the findings generally suggest that SMEs need ongoing
support from the government, industry or any bodies that are interested in the development of SMEs. This support includes providing a more comprehensive view about
social media applications such as raising the awareness of SMEs about the potential
benefits of some of these applications such as YouTube, Skype and LinkedIn, and
conducting training courses that help SMEs to set up rules, procedures and strategies
on how to use these various applications. This also implies that the owner/manager of
the SME needs to know and understand the potential benefits of some of these social
media applications by learning from the experiences of other SME users as well as
through better education programs that can be initiated by industry body or govern152
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Time saver
News and weather
Recruiting
Job search/interviews
Communicate with the
Suppliers
Other
Fake identities
Security issues
Leads to addiction
Affects productivity
Leads to isolation
Other

Facebook
Freq
%
=148
44
57.9
41
53.9
37
48.7
36
47.4

YouTube
Freq
%
=148
7
14.9
10
21.3
4
8.5
3
6.4

Skype
Freq
%
=148
15
32.6
2
4.3
7
15.2
7
15.2

28

36.8

5

10.6

23

50.0

8

10.5

4

8.5

4

8.7

58
54
51
33
26
3

76.3
71.1
67.1
43.4
34.2
3.9

34
38
25
21
15
0

72.3
80.9
53.2
44.7
31.9
0.0

42
41
9
19
5
12

Twitter
Freq
%
=148
14
31.1
13
28.9
0
0.0
0
0.0
10

22.2

LinkedIn
Freq
%
=148
7
21.9
10
31.3
4
12.5
3
9.4
5

15.6

0
0.0
4
12.5
Limitations of using the applications
91.3
44
97.8
32
100.0
89.1
39
86.7
32
100.0
19.6
18
40.0
9
28.1
41.3
17
37.8
14
43.8
10.9
7
15.6
5
15.6
26.1
6
13.3
10
31.3

Discussion
According to the findings of this study, the most used social media application by
SMEs in Amman/Jordan was Facebook (51.4%) while the least used application was
LinkedIn (22.1%). For YouTube, Skype and Twitter, they were used by 32.4%, 31.5%
and 31% of SMEs respectively. Of those, more than one third used these applications
daily (i.e., Facebook 81.6%, YouTube 63.8%, Twitter 57.8%, Skype 50% and LinkedIn 40.7%). These findings are consistent with previous research such as Archambault
and Grudin (2012) and Turner et al. (2010). The main three motives for using the
five applications (i.e., Facebook, YouTube, Twitter, Skype and LinkedIn) by SMEs
were: gaining popularity, enjoyment, and social influence. This means that SMEs
could mostly use these applications for advertising and marketing their products and
services and attracting skilled persons who use these applications effectively to work
with them while keeping their selves enjoyed.
Moreover, the study found that the most common purposes for SMEs to use the five
social media applications were to receive and view information, send and share information, communicate with customers, advertise and campaign for their product/
service/brand, improve business reputation, search for information, and communicate
with the colleagues and suppliers. In this regards, the participated SMEs used all five
applications to receive and view information, used Facebook, Twitter and Skype to
both send and share information and communicate with customers, used Facebook,
YouTube, and LinkedIn to advertise and campaign for their product/service/brand,
used Facebook and Twitter to improve business reputation, used YouTube and Linke-
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Table 3: The adoption and use of the five social media applications (i.e., Facebook,
YouTube, Skype, Twitter, and LinkedIn)
Facebook
Freq
%
=148
Adoption/Use of the application
Yes
76
51.4
No
72
48.6

YouTube
Freq
%
=148

Skype
Freq
%
=148

Twitter
Freq
%
=148

LinkedIn
Freq
%
=148

47
101

32.4
68.2

46
102

31.5
68.9

45
103

32
116

31.0
69.6

22.1
78.4

Freq
=76

%

Freq
=47

%

Freq
=46

Daily
Once a week
Once a month

62
12
2

81.6
15.8
2.6

30
11
6

63.8
23.4
12.8

23
11
12

To gain popularity
Enjoyment
Social influence
Perceived benefits
Number of members peers
Perceived
complementarily
Other

58
57
55
47
40

76.3
75.0
72.4
61.8
52.6

29
18
19
15
17

61.7
38.3
40.4
31.9
36.2

16
11
11
11
11

Freq
Freq
%
%
=45
=32
Frequent use of the application
50.0
26
57.8
13
40.7
23.9
9
20.0
7
21.9
26.1
10
22.2
12
37.4
Motivations for using the applications
34.8
23
51.1
19
59.4
23.9
19
42.2
15
46.9
23.9
22
48.9
18
56.3
23.9
16
35.6
12
37.5
23.9
18
40.0
13
40.6

39

51.3

9

19.1

10

21.7

8

10.5

6

12.8

10

21.7

68

89.5

10

21.3

25

54.3

25

55.6

10

31.3

67

88.2

19

40.4

7

15.2

20

44.4

19

59.4

62

81.6

6

12.8

24

52.2

26

57.8

6

18.8

62

81.6

15

31.9

7

15.2

25

55.6

15

46.9

60

78.9

17

36.2

23

50.0

26

57.8

17

53.1

54
50
49

71.1
65.8
64.5

11
28
13

23.4
59.6
27.7

10
3
7

21.7
6.5
15.2

18
20
19

40.0
44.4
42.2

11
28
13

34.4
87.5
40.6

49

64.5

2

4.3

27

58.7

16

35.6

2

6.3

46

60.5

12

25.5

7

15.2

17

37.8

12

37.5

Sending and sharing
information
Advertising &
campaigning for the brand
Communicate with the
customers
Improves business
reputation
Receiving & viewing
information
Gain more clients
Searching for information
Sales/marketing
Communicate with the
colleagues
Conduct market research

150
145
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%

13

28.9

5

15.6

4
8.9
5
15.6
Purposes for using the applications

highest five purposes for using Skype by SMEs were as follow: communicate with the
colleagues (58.7%), sending and sharing information (54.3%),  to communicate with
customers (52.2%), and 50% for both receiving and viewing information and communicating with the Suppliers. SMEs considered fake identities (91.3%) and security
issues (89.1%) as the main limitations for using Skype.
Furthermore, Twitter was used by 31% of SMEs while 57.8% of these SMEs used it
daily. The highest three motives for using Twitter by SMEs were as follow: to gain
popularity (51.1%), for social influence (48.9%), and (42.2%) for enjoyment. Whereas the highest four purposes for using Twitter by SMEs were as follow: for both receiving and viewing information and communicating with customers (57.8%), and
for both sending and sharing information and improving business reputation (55.6%).
SMEs considered fake identities (97.8%) and security issues (86.7%) as the main
limitations for using Twitter.
Finally, the least used application was LinkedIn (22.1% of SMEs). Of those, 40.7%
used LinkedIn daily while 37.4% used it once a month. The highest three motives for
using LinkedIn by SMEs were as follow: to gain popularity (59.4%), for social influence (56.3%), and 46.9% for enjoyment. Whereas the highest three purposes for using
LinkedIn by SMEs were as follow: searching for information (87.5%), advertising
and campaigning for their product/service/brand (59.4%), and 53.1% for receiving
and viewing information. SMEs considered both fake identities and security issues
(100%) as the main limitations for using LinkedIn.
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21 years & more
19
13%
As shown in table 2, 29.9% of the respondents own or work in a grocery store , restaurants and cafes sector , while 12.9% of the respondents own or work in films ,
animations and graphic design sector, or own or work in clothes, shoes, beauty & hair
care sectors. In regard to the number of employees, 40.5% of SMEs employ between
11-25 employees while 23.6% of SMEs employ 10 or less employees. 2 years or less
was the highest in regard of years in market with the percentage of 25.3%, while 21
years & more was the lowest with the percentage of 13%.
Data Analysis and Findings
This study explored the adoption and use of five social media applications (i.e., Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn and Skype) by SMEs in Jordan. Various questions
about the applications such as the use, frequent use, motivation, purpose of use, and
limitations were explored. The data obtained from the study were analyzed using descriptive statistics in SPSS 19.0 program. The results are presented in Table 3.
As shown in table 3, Facebook was used by 51.4% of SMEs. Of those, 81.6% used
Facebook daily. The highest three motives for using Facebook by SMEs were as follow: to gain popularity (76.3%), for enjoyment (75%), and (72.4%) for the social
influence. Whereas the highest five purposes for using Facebook by SMEs were as
follow: sending and sharing information (89.5%), advertising and campaigning for
their product/service/brand (88.2%), to communicate with customers or to improve
business reputation (81.6%), and for receiving and viewing information (78.9%).
SMEs considered fake identities (76.3%), security issues (71.1%), and leads to addiction (67.1%) as the main limitations for using Facebook.
For YouTube, it was used by 32.4% of SMEs. Of those, 63.8% used YouTube daily.
The highest three motives for using YouTube by SMEs were as follow: to gain popularity (61.7%), for the social influence (40.4%), and (38.3%) for enjoyment. Whereas
the highest three purposes for using YouTube by SMEs were as follow: searching
for information (59.6%), advertising and campaigning for their product/service/brand
(40.4%), and for receiving and viewing information (36.2%). SMEs considered security issues (80.9%) ,fake identities (72.3%), and leads to addiction (53.2%) as the
main limitations for using YouTube.
Moreover, Skype was used by 31.5% of SMEs. Of those, 50% used Skype daily. The
highest motive for using Skype by SMEs was to gain popularity (34.8%). Whereas the
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Table 2: Basic Company Information
Categories

Freq=148

Percent

Nature of Work
Groceries, restaurants & cafes sector

44

29.9%

Films , animations and graphic design sector

26

17.7%

Clothes, shoes, beauty & hair care sector

19

12.9%

Online trade sector

14

9.5%

Consultations sector

10

6.8%

Travel and Tourism sector

9

6.1%

Pharmaceutical & medical sector

9

6.1%

Information & Communication sector

8

5.4%

Bookshops, stationary & toys trade sector

8

5.4%

10 employees & less

35

23.6%

11-25 employees

60

40.5%

26-50 employees

31

20.9%

51-150 employees

14

9.5%

151 employees & more

8

5.4%

2 years or less

37

25.3%

3-5 years

29

19.9%

6-10 years

32

21.9%

11-20 years

29

19.9%

Number of Employees

Years in the market
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presented in Table 1.
Table 1: A summary of the demographic characteristics of the respondents
Demographic Characteristics

N = 148

Percent

Male

111

75%

Female

37

25%

21-30 years

69

46.6%

31-40 years

63

42.6%

41-51 years

13

8.8%

51 years and above

3

2%

Single

69

46.6%

Married

71

48%

Other

8

5.4%

Diploma or less

28

18.9%

Bachelor

111

75%

Masters

9

6.1%

Gender

Age

Marital status

Education

As shown in the table above, the results indicate that 75% of the respondents were
males, and 25% were females. As for the age, the highest percentage was 46.6% which
was for respondents whose age is between 21-30 years old. Considering the marital
status, 46.6% of the respondents were single, while 48% were married. And last but
not least 75% of the respondents hold a bachelor degree. In addition, Table 2 shows
the data analysis concerning the company information.
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munication with customers and suppliers. On the other hand, although the literature
describes the different aspects of these application and their potential benefits for
people in general and industry in particular, little research has attempted to explore the
actual use of these applications especially by SMEs in developing countries.
Methods
This study adopted a quantitative descriptive approach. A survey was the main method
used for data collection. The study explored the use and adoption of five social media
applications by 150 SMEs in Amman, Jordan namely Facebook, Twitter, YouTube,
LinkedIn and Skype. The survey (Appendix 1) developed for this study consisted of
three complimentary parts as follow:
Part one consisted of the personal information, which was mainly about the gender,
age, marital status and the education.
Part two contained general information about the company such as: name of the company, nature of work, number of employees and year of establishment
Part three consisted of specified question about the adoption and use of the five applications of social media, such as: Frequent use of social media applications, the
motivation, purposes and limitation of social media applications.
The survey was evaluated by a number of experts and put in to practice in the sector
after making necessary alterations were seen appropriate.
The study population consists of all SMEs in private sector in Amman, Jordan. In
total, there are more than 100,000 SMEs in Jordan. These enterprises are the center
of the national economy, as they supply around 50% or more to GDP, offer employment to an estimated 60% of the Jordanian workforce, generate up to 70% of new job
opportunities in the economy; and finally account for 45% of exports in Jordan, according to the Organization for Economic Cooperation and Development (Economic,
2012).
The survey was distributed through a personal visit by the last three authors. The
participants were explained the purposes of the study and asked to complete the surveys. The instructions for completing the questionnaire were given on the cover page
to avoid any misunderstanding. Surveys were distributed conveniently to a sample
of SMEs in Jordan (150 questionnaires were distributed).The questionnaires were
completed by various kinds of employees (e.g. company owners, general managers,
IT managers, and communication officers). Two surveys were ignored because of
missing data. Therefore, only 148 surveys were usable for this study and included
in the analysis. A summary of the demographic characteristics of the respondents is
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found that Twitter was used in their organization for ‘life updates’ or personal status,
for sharing information with friends or colleagues in real time, and as ‘personal RSS
feeds’ to monitor trusted external sources for news or links.
YouTube: YouTube is large video-sharing engine, founded in 2005, on which users
can upload, view and share videos. YouTube allows people to share their inspirational
thoughts which take a video form worldwide. As for SMEs, YouTube may offer some
of their material via YouTube, as part of the YouTube partnership plan (Barringe,
2012, P2); for example, they could upload a video that advertise their products and
services. They can also upload a video that contains the instructions of using these
products and services, which is similar to service after selling in the traditional media.
There is also a comment section in YouTube, which allows people to share their positive or negative thoughts and comments about a specific video.
LinkedIn: LinkedIn the largest professional network with 300 million members in over
200 countries, founded in 2003. LinkedIn connect professionals around the world to
make them more productive and successful. LinkedIn could help SMEs in (Sundberg
2014, P1; Remillard, 2014; Flanigan, 2011): (i) recruiting professionals and contacting them, (ii) advertising vacant positions, (iii) classifying potential enterprises to associate with, (iv) establishing connections as it enables the user to communicate with
people who already know, and to reach out to people LinkedIn believes he/she may
know based on his/her connections, and (v) building up a brand as LinkedIn is the
professional element of a business (Flanigan, 2011).
Skype: Skype’s recognition has been on the rise ever since its formation in 2003. It
is a free video service to anyone in the world .People can create a profile and stay in
touch with their family and friends. Skype is the quickest way for doing things together; a simple Skype text, video and voice make it simple to share your thoughts and
experiences with people wherever they are. With Skype, sharing a story, celebrating a
birthday or holding a meeting or even learn a language is possible (Skype Communication, 2014). Skype provide some benefits to its users such as saving their money and
helping them work together in any place around the world as long as you have internet
access (Outar ,2011). Therefore, Skype provide SMEs a better way of communication
with their customers and suppliers or even interviewing potential candidates to fill
their vacant positions.
In light of the above, we can conclude that social media has a number of characteristics that make it a suitable option for doing SMEs’ work activities. Therefore, social
media applications could provide SMEs with opportunities for interaction and com-
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his colleagues in Harvard University. The membership was exclusively for Harvard
students, but after gaining some popularity and acceptance, Facebook was expanded
to anyone who declares that he/ she is at least 13 years old. Facebook is shown as a
social networking service. Users must register first before using the website, after
they do so they create a personal profile that enables them to add users as friends for
instance, send , and receive messages and automatic notifications when they update
their profile. Moreover, Facebook allows users to create groups with mutual-interests,
organized by workplace, school or college, or other features. As of September 2012,
Facebook has over one billion active users around the world, of which approximately
9% are phony and that is considered one of the disadvantages of using Facebook
whether for personal or business purposes (Phillips, 2007, P1). Facebook improved
ecommerce (buying and selling products and services online ) on April 2011, as it
started by presenting a new gateway for marketers and innovative agencies to help
them build up brand promotions and sell their products and services on their accounts
on Facebook online.
For SMEs, Facebook has turn into an important element of an effective and efficient
marketing plan. It allows businesses to connect with users and build up a strong relationship with customers. But if Facebook was misused, this can end up in wasting
money and damage the company’s reputation. (Business Pundit 2014).
Twitter: Twitter is an online social networking and micro blogging service that allows
users to send and read short 140-character text messages, called “tweets”.” Registered
users can read and post tweets, but unregistered users can only read them (iMarketing
Factory, 2011). Twitter could help SMEs (iMarketing Factory, 2011) (i) attain more
customers as it has many users around the world which makes it one of the best platforms to search for potential customers and it can also bond them with their existing
customers and let them be familiar with their brands, (ii) build relationships with customers by posting updates and tweets that are interesting for them, (iii) create brand
awareness by creating personal profiles and create profile for their company which let
them gain the trust of their followers in order to create awareness about it, (iv) introduce new products in interesting ways that would attract customers and gain more
popularity among peers, (v) announce important news and share information with
customers quickly as it is a cheaper and faster way to do so, (vi) collect customer’s
feedback about company’s products and services through the comments and asking
customers directly, and (vii) manage online reputation as it allows companies to monitor what is being said about it in general. In this regards, Zhao and Rosson (2009)
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Literature Background: Social Media Applications
Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn and Skype are the social media applications
utilised in this study because of both their popularity in the world and in the Middle
East in particular, and their features and options that are suitable for the implementation of SMEs activities. We specifically chose those five applications (shown in figure
1) because they are the most used applications in work places in addition to their
widespread popularity in Amman, Jordan.

Figure 1: Social media applications that were used in this study
For each application, we asked the following questions:
- Do you use the following social media tools?
- How frequently do you use social media tools?
- What motivates you to use social media in your workplace?
- For what purpose do you use social media tools?
- Please indicate which of the following is a limitation for using social media tools?
Below is a brief description of each of these applications:
Facebook: Facebook was established in 2004 by Mark Zuckerberg with the help of
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offer organizations enormous opportunities and benefits to improve their business performance (Leftheriotis and Giannakos, 2014). For example, they are an excellent way
for businesses to broaden their exposure to the public at a much lower cost than traditional marketing, and they may help organizations reach more customers, understand
their needs and wants, and build stronger relationships with them (Wiegand, 2014).
Organizations including SMEs started realizing these potential benefits of social media applications.
On the other hand, the importance of SMEs has increasingly grown over the years and
they have become the backbone of any country’s economy, especially in developing
countries. SMEs represent approximately 90% of the total firms across the world and
they have a significant role in creating employment opportunities (Hall, 2002). SMEs
are generally considered to be flexible, adaptive and innovative firms (Liu et.al. 2005)
and these characteristics could make them a good fit for social media applications.
In this regard, SMEs have been generally slow in using technologies in general due
to their size and limited resources (Lee and Xia, 2006). The position of SMEs in developing countries in terms of technologies use is still lagging behind SMEs in developed world (Kartiwi, 2006). Although researchers have increasingly started to explore
the use of social media applications by individuals (e.g. Leftheriotis and Giannakos,
2014; Turner et al. 2010), little research has explored the use of social media applications by SMEs either in developed or developing countries. Hence, there a need to
explore whether SMEs use the social media applications in doing their activities.
Therefore, this study aims to identify the social media applications that are currently
used by SMEs in Jordan, and for each application to:
Identify the frequent use of social media applications by SMEs in Jordan.
Define the motivations that attracted SMEs in Jordan to use social media.
Identify the purposes of using social media applications by SMEs in Jordan.
Highlight the limitations of using social media applications by SMEs in Jordan
This study could be useful for academics and practitioners. For academics, it may give
them an idea of the extent to which SMEs use social media applications in doing work
activities, which they can use as a starting point to investigate other factors that might
influence the use of social media applications by SMEs. For practitioners especially
SMEs owners and managers, it may help to encourage them to use the social media
applications and to raise their awareness of the benefits of these applications to their
work.
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Introduction
In the late 1990s, Internet became well known, websites that allowed individuals to
create and upload content began to emerge. By the late 2000s, social media had gained
extensive acceptance and some services gained huge numbers of peers. For example,
Archambault and Grudin (2012) conducted a longitudinal study in Microsoft to investigate how Facebook, LinkedIn, and Twitter are used and whether they are considered
to be useful for organizational communication and information-gathering. The study
found that Between 2008 and 2011, social networking went from being a niche activity to being very widely and heavily used. Growth in use and acceptance was not
uniform, with differences based on gender, age and level. In 2011, 82% reported using Facebook and over half reported using it daily. Professionals started realizing the
value of social networking sites for work. In addition, Turner et al. (2010) interviewed
members of a small company about their full range of communication channels. The
study found that use of Facebook, LinkedIn and Twitter reportedly increased over the
year. Leftheriotis and Giannakos (2014) also investigated whether employees make
use of social media for work purposes, what values increase this usage, and if that
usage is related with their performance. Results conﬁrmed that in the case of social
media for work, employees make extended use of them no matter their age.
Social media is defined” as the interaction among people which allows them to share,
create and exchange information in virtual communities with less effort and time”
(Cohen, 2011, P1). Social networking sites are spreading fast over the globe, across
Middle East too. This research chose Jordan as a country to examine this phenomenon
although it hasn’t reached its peak in using technology.
Social media has a number of characteristics that make it a suitable option for doing
SMEs’ work activities. These characteristics include but are not limited to (Cohen
2011, P1): (i) a wide range of content formats (e.g., text, image, video, etc.) and allow combining more than one content; (ii) allows communication to take place in real
time and to cross one or more applications through social sharing, email and feeds;
(iii) involve different levels of interactions by participants who can create and comment on social media networks; and (iv) offer one-to-one, one-to-many and manyto-many communications. Therefore, social media applications could provide SMEs
with opportunities for interaction and communication with customers and suppliers
(DiMicco at el. 2009), collection of market research data, promotion of goods and
services, provision of detailed information about products and services, expanding
their business, and recruitment of candidates. In addition, social media applications
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ملخ�ص البحث
ازدهرت و�سائل االتوا�صل الإجتماعي الإلكرتونية خالل الع�شرة �سنوات املا�ضية ،ف�أ�صبحت ُت َ�ش ِّكل
�إحدى و�سائل التوا�صل الرئي�سية .لذا يهدف هذا البحث �إىل درا�سة ا�ستخدام امل�ؤ�س�سات ال�صغرية
واملتو�سطة احلجم يف الأردن خلم�سة من تطبيقات و�سائل التوا�صل الإجتماعي الإلكرتونية (هي:
في�سبوك ،تويرت ،يوتيوب ،لنكد�إن ،و�سكايب) .ولتحقيق هذا الهدف فقد �أجريت درا�سة م�سحية لـ
 148م�ؤ�س�سة �صغرية ومتو�سطة احلجم يف مدينة ع ّمان ،الأردن.
و�أظهرت نتائج البحث �أنّ �أكرث التطبيقات �إ�ستخداما يف امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة احلجم
كان تطبيق في�سبوك (ي�ستخدمه �أكرث من ن�صف عينة الدرا�سة) ،و�أنّ �أق ّل التطبيقات �إ�ستخداما
كان تطبيق لينكد�إن (ي�ستخدمه �أكرث من خ ُم�س عينة الدرا�سة) .و�أنّ ما يقرب من ثلث امل�ؤ�س�سات
ال�صغرية واملتو�سطة احلجم ي�ستخدم تطبيقات يوتيوب� ،سكايب ،وتويرت .ومن بني تلك امل�ؤ�س�سات
التي ت�ستخدم هذه التطبيقات ف�إنّ �أكرث من ُثلثها ي�ستخدم هذه التطبيقات يوم ّي ًا .و�أظهرت النتائج
�أي�ضا �أنّ الدوافع الرئي�سية ال�ستخدام هذه التطبيقات كان على التوايل :الكت�ساب ال�شعبية ،للمتعة،
وللت�أثري الإجتماعي .ووجدت الدرا�سة �أنّ هذه امل�ؤ�س�سات يف الغالب ت�ستخدم هذه التطبيقات
للح�صول على معلومات ،للتوا�صل ،للت�سويق ،ولتح�سني �سمعتها التجارية .و�آخريا ،ف�إنّ �أبرز املع ِّوقات
الرئي�سية ال�ستخدام هذه التطبيقات اخلم�سة من وجهة نظر امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة كانت
امل�سائل الأمنية والهويات املزّيفة.
ويف �ضوء هذه النتائج ،ق ّدم البحث عددا من املقرتحات والتو�صيات لزيادة ا�ستخدام و�سائل
االتوا�صل الإجتماعي الإلكرتونية من قبل ال�شركات ال�صغرية واملتو�سطة يف الأردن.
الكلمات املفتاحية :و�سائل التوا�صل االجتماعي ،امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة ،في�سبوك ،تويرت،
يوتيوب� ،سكاي بي ،لنكد�إن ،ا�ستخدام.
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The Adoption of Social Media by Small and Medium Enterprises in
Jordan: A Descriptive Study
Basil Alzougool, Alia Al-Amad, Dana Al-Tamimi, Hayat Al-Hindi
Department of Business Administration, King Talal School for Business & Technology, Princess Sumaya University for Technology, Khalil Saket Street, Al-Jubaiha, P.O.
Box 1438, Amman 11941, Jordan (b.alzougool@gmail.com)
Abstract
As social media rose through the past 10 years, it has prospered to be a main communicating method. Therefore this study aims to explore the use of social media applications (i.e. Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn, and Skype) by Small and Medium Enterprises (SMEs) in Jordan. A survey of 148 SMEs in Amman, Jordan was
conducted to achieve the study objectives. The study found that SMEs mostly used
application was Facebook (by more than half of the SMEs), and the least used one was
LinkedIn (by more than fifth of the SMEs). Also, approximately third of the SMEs
used YouTube, Skype, and Twitter. Of those, more than one third used these applications daily. The study also found that gaining popularity, enjoyment and social influence were the main motivations for using all five applications by SMEs. Moreover,
the study found that the applications were mostly used for information, communication, marketing, and improving business reputation. Furthermore, SMEs considered
both fake identities and security issues as the main limitations for using the five applications. In light of the results, several recommendations were suggested to increase
the use of social media by SMEs in Jordan.
Keywords: Social Media; SMEs; Facebook; Twitter; YouTube; LinkedIn; Skype;
Use; Adoption; Jordan
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11. If the researcher/researchers do not perform the required corrections or modifications specified by the editorial board within the allocated period of time, then the editorial board will
be entitled to reject the research, unless there is a convincing excuse submitted in writing by
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D - The Organizational and Technical Specifications of the Printing of the Scientific Journal
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A - The Objectives of the Journal
Our journal is a semi annual journal issued by the Ahmed bin Mohammed Military College and
is concerned with the deployment of theoretical and applied research related to administrative
sciences, accounting, legal sciences, and computer information systems.
The aim of the journal is to enrich the scientific concepts related to the above mentioned sciences through its published researches.
It is worth mentioning that the Journal of Ahmed Bin Mohammed Military College (JAMMC)
receptively welcomes research from inside and outside of Qatar.
B-The Journals Publishing Conditions:
1. The JAMMC accepts research papers and authentic studies written in both Arabic and English, which meet the rules, conditions and standards of research that are known and accepted
in academic presentations and documentations throughout academia.
2. The research should not have been published or submitted for publication in any other journal; and the researcher will be requested to submit a written acknowledgment to that effect
to be attached to his presented research (according to a specific format).
3. The research should be written in proper language, free from linguistic, grammatical and
typing errors. The researcher will take full responsibility for any errors contained in his
research.
4. A Soft Copy of the research should be sent by e-mail to the assistant editor, using by Microsoft Word.
5. Two summaries are to be attached with the research; one in Arabic and the other in English,
within 150-200 words each.
6. The Editorial Board has the right not to publish any research that is not compatible with the
objectives and vision of the journal; and will accordingly inform the researcher of its decision.
7. Research that is sent to the journal will not be returned to the author, whether published or
not.
8. Any research which attains approval for publication will be considered to be the property of
the JAMMC and may not be published in any other scientific journal or otherwise.
9. The Editorial Board of the JAMMC has the right to re-publish already published researches
or abstracts through electronic pathways or regular hardcopy format, after informing the
researcher.
10. The Editorial Board has the right to make pro forma adjustments to research accepted for
publication, in order to be commensurable with the journal’s pattern of publishing.
11. The author of the published research receives 5 copies of his final research edition and one
single copy of the complete Journal in which his research is published. In the case of the
participation of more than one researcher in a given research, then each of the participants
will receive 5 copies of their finalized research as well as one single journal each.
12. The Researcher should attach with his research any illustrations, tables, photographs, maps,
documents and original manuscripts.
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