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أ.د .سرور طاليب
سلسلة كتاب أعمال المؤتمرات عبارة عن دورية دولية
محكمة تصدر فصليا عن مركز جيل البحث العلمي تعني بنشر
األوراق البحثية المشاركة في مؤتمرات مركز جيل البحث

أ.د .عاقلي فضيلة ،جامعة باتنة ،اجلزائر

العلمي والتي تلتزم بالموضوعية والمنهجية وتتوافر فيها
األصالة العلمية.
يشرف على هذه الدورية رئيسة المركز وهيئة تحكيم ثابتة
وأخرى خاصة بكل عدد ،ولجنة صياغة التوصيات.
تهدف هذه السلسلة إلى المساهمة في إثراء المكتبات
بالدراسات والبحوث العلمية التي تلتمس قضايا العصر
ومتطلبات الواقع في العالم العربي واإلسالمي.

وأال
 أن تكون في أحد المحاور األساسية لموضوع المؤتمر
ّ
يكون قد سبقت المشاركة بها في ندوات أو مؤتمرات أو
تم تقديمها للنّ شر من قبل؛
تميز
 يجب مراعاة المنهج العلمي ومعاييره في الكتابة وأن ت ّ
والجدية في التّ حليل؛
باألصالة
ّ
 أال تتجاوز عشرين ( )20صفحةً حجم ) (A4شاملةً المراجع
والمالحق؛
 تكتب

على

برنامج

)WORD

(MICROSOFT

بخط

 Traditional Arabicحجم  14بالنسبة للمتن باللغة العربية،
و 11بالنسبة للهوامش ،وبخـــط Time new Romanبحجم
 12بالنسبة للمتن باللغة األجنبية وبحجم  10بالنسبة
للهوامش؛
ويقدم معها
 لغة النشر العربية ،اإلنجليزية أو الفرنسية،
ّ
ملخص ال يتجاوز  10أسطر باللغة العربية واالنجليزية.
 يكتب العنوان باللغة العربية واالنجليزية.

أ.د.شهاب اليحياوي ،املعهد العالي للدراسات التطبيقية في االنسانيات بقفصة ،تونس.
أ.د .ماهرخضير ،رابطة الجامعات اإلسالمية وعضو املحكمة العليا الشرعية في القدس.
أ .د  .نور الهدى حماد ،جامعة طرابلس ،ليبيا.
أ.م.د .حمدان رمضان محمد جامعة املوصل ،العراق.
أ.م.د .رحاب فايزأحمد سيد يوسف ،جامعة بني سويف ،مصر.
د .العبساوي عماد ،جامعة كومبلوتنس ي ،مدريد ،إسبانيا.

أ.د .االخضرعزي ،جامعة محمد بوضياف ،املسيلة ،الجزائر.
أ.د .حسينة شرون ،جامعة محمد خيضر -بسكرة .الجزائر.
أ.د .خالد صفوت ناجي عبد القادر بهنساوي ،جامعة بني سويف ،مصر.
أ .د .عبد هللا لبوز ،جامعة قاصدي مرباح ،ورقلة ،الجزائر.
د .حسين نوارة ،جامعة مولود معمري تيزي وزو -الجزائر
د .خالد عزي ،الجامعة اللبنانية ،الفرع الخامس.
د .روشو خالد ،املركزالجامعي  -تيسمسيلت .الجزائر.
د .سامية يتوجي ،جامعة محمد خيضر -بسكرة .الجزائر.
د .سوالم سفيان ،جامعة محمد الشريف مساعدية ،سوق أهراس ،الجزائر.
د .بن عمروش فريدة ،كلية علوم اإلعالم و االتصال ،جامعة الجزائر.3
د .محمد املدني صالح الشريف ،جامعة ظفار ،سلطنة عمان.
د .محمد طالب عبدالرحمن دبوس ،جامعة االستقالل – فلسطين.
د .محمد ولد الشيخ  ،جامعة انواكشوط العصرية ،موريتانيا
د .مرتض ى عبد هللا خيري ،جامعة ظفار ،سلطنة عمان.
د .نوفل علي عبدهللا الصفو  ،جامعة ،املوصل ،العراق.
د .ياسراإلفتيحات ،جامعة الغرير ،االمارات العربية املتحدة.

 يكتب الباحث اسمه واسم المؤسسة التي ينتمي إليها
باألحرف العربية والالتينية.
 وضع الهوامش والتعليقات آلياً في نهاية كل صفحة،
والمراجع والفهارس والمالحق في نهاية الورقة.

حصريا على:
ترسل الملخصات واألبحاث
ّ

conferences@jilrc.com

 تخضع االوراق البحثية للتحكيم من قبل اللجنة العلمية
التحكيمية.
 في حال قبول الورقة للنشر يشترط إلدراجها ضمن هذه
الدورية حضور الباحث فعالياته.
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التوطئة:

شهدت العالقات اإلنسانية في العشر سنوات األخيرة تغيرا جذريا بسبب التطور التكنولوجي وما رافقه من
تقنيات حديثة في مجال التواصل عبر شبكات اإلنترنت والتي نتج عنها عرض عمدي للبيانات الشخصية وثقافة
جديدة قضت على الخصوصية املجتمعية والفردية.
ونظرا ألهمية الحق في الخصوصية واعتباره حقا أساسيا لصيقا باألفراد حظرت كل الشرائع السماوية
والقوانين الوضعية التعدي عليه واعتبرته مستمرا حتى بعد وفاتهم حفاظا لكرامتهم وصيانة آلدميتهم.
ومن هذا املنطلق نظم مركز جيل البحث العلمي ملتقاه الدولي السنوي الثاني ،والذي اختار له كموضوع:
"الخصوصية في مجتمع املعلوماتية" ،وذلك وفق املحاور األساسية التالية:






املحور األول :اإلطار التاريخي واملفاهيمي للخصوصية وللمجتمع املعلوماتي.
املحور الثاني :التحوالت االجتماعية في عصر املعلوماتية.
املحور الثالث :التحديات التي تواجه الخصوصية في مجتمع املعلوماتية.
املحور الرابع :الخصوصية في ضوء اإلعالم اإلجتماعي.
املحور الخامس :اإلطار القانوني الدولي والداخلي لحماية الخصوصية على اإلنترنت.

و لقد شارك في هذا امللتقى أساتذة وباحثون من عدة مؤسسات جامعية عربية توزعت أوراقهم البحثية
على ثمانية جلسات علمية ،سلطت الضوء على اإلشكاليات املرتبطة بالتطور التكنولوجي وما فرضه من أنماط
جديدة من التواصل والتعامل على الشبكة العنكبوتية مست مختلف محاوره املسطرة.
ولقد توصلت اللجنة العلمية للملتقى إلى صياغة جملة من التوصيات من أهمها نشر أعماله ضمن سلسلة
أعمال املؤتمرات الصادرة عن مركز جيل البحث العلمي.
ومن هذا املنطلق يضع املركز تحت تصرفكم أهم األبحاث املشاركة بهذا امللتقى والتي التزمت باملعايير
الشكلية واملنهجية املوضوعة من قبل لجنته العلمية املوقرة ،كإسهام منه في نشر الوعي الثقافي للحق في
الخصوصية عبر اإلنترنت وتبيان مدى األضرار الناتجة عن العبث فيه.

رئيسة املؤمتر /أ.د .سرور طاليب
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يخلي مركز جيل البحث العلمي مسؤوليته عن أي انتهاك لحقوق الملكية الفكرية
ال تعبر اآلراء الواردة في هذه األبحاث بالضرورة عن رأي إدارة المركز
جميع الحقوق محفوظة لمركز جيل البحث العلمي © 2019
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التطور التاريخي للحق في الخصوصية بين النصوص الدينية واألحكام الوضعية
«دراسة تحليلية»
 Historical development of the right to privacy Between religious texts and positivism Analytical studyط/د .فوزية شريط faouzia cheriet
كلية العلوم اإلنسانية والحضارة اإلسالمية ،جامعة أحمد بن بلة وهران  - 1 -الجزائر

Abstract:
The right to privacy is defined in the Latin system by the right to private life, which is to respect
the confidentiality and privacy of persons from any material or moral interference, which is
deeply rooted in historical terms; The various religious texts have taken care to highlight this
meaning, as well as the positive legislation.
Key words: The right to privacy, historical, legal texts, status provisions .
امللخص:
إن الحق في الخصوصية يعرف في النظام الالتيني بالحق في الحياة الخاصة ،ويتمثل في احترام سرية
وخصوصية األشخاص من أي تدخل مادي أو معنوي ،وهو حق عميق الجذور من الوجهة التاريخية؛ فقد
اعتنت النصوص الدينية املختلفة بإبراز هذا املعنى ،وكذلك التشريعات الوضعية.
الكلمات املفتاحية :حق الخصوصية ،التاريخية ،نصوص شرعية ،أحكام وضعية.
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املقدمة:
ُيعد موضوع الحق في الخصوصية من أهم املوضوعات في الوقت الحاضر ،وذلك الرتباطه بكرامة اإلنسان
التي تعتبر ش يء جوهري له عالقة بحياته الخاصة التي منحها له الحق سبحانه وتعالى ثم تبنت هذا الحق األحكام
الوضعية؛ إذ أنه ال يجوز االنتقاص من هذه الكرامة ،وأي انتقاص منها يؤدي بشكل فعال ومباشر إلى عدوانا
على الخصوصية؛ ولقد أثر التقدم التكنولولوجي املتسارع في العقود األخيرة على حياة اإلنسان وحرياته
الخاصة ،مما أدى إلى تغير الحياة االجتماعية ،جراء التطفل على الحياة الخاصة لألفراد وانتهاكها.
ونظرا ألهمية الحق في الخصوصية على مستوى األفراد والجماعات ،ودوره في استقرار املجتمعات وتحقيق
التقدم الحضاري؛ فقد عنيت بهذا املوضوع النصوص الدينية منذ األزل وتكفلت األحكام الوضعية بسن
القوانين والتشريعات لحماية هذا الحق .وأخذ موضوع الحق في الخصوصية حيزا كبيرا من اهتمام الدول
والحكومات والهيئات ،وذلك الرتباطه الوثيق بكرامة اإلنسان ومدى تأثيرها على قدرته على اإلبداع واالبتكار.
وعليه يمكننا طرح اإلشكال الرئيس ي التالي :كيف عالجت كل من التشريعات السماوية واألحكام الوضعية
مسألة الحق في الخصوصية؟
وتتفرع عن هذا اإلشكال إشكاالت فرعية يمكن اإلجابة عنها في طيات هذه الدراسة وهي:
 .1ما هو اإلطار املفاهيمي للحق في الخصوصية؟
 .2كيف عالجت النصوص الدينية مسألة الحق في الخصوصية؟
 .3ما هي األسس والقوانين الوضعية التي سنت من أجل كفل هذا الحق لألشخاص؟
ومن أجل تدعيم دراستنا وفقا لقواعد املنهجية ،فإننا اعتمدنا على منهج مناسب يتمثل في املنهج الوصفي
التحليلي.
وتبعا لذلك قسمنا هذه الدراسة إلى ثالثة مطالب ،مطلب تمهيدي وتضمن اإلطار املفاهيمي للحق في
الخصوصية ،أم املطلب األول فقد تطرقت فيه لذكر النصوص الدينية التي تضمنت حماية الحق في
الخصوصية ،أما املطلب الثاني فقد تكلمت فيه عن األحكام الوضعية التي تناولت حماية الحق في الخصوصية؛
ثم انهيت الدراسة بخاتمة حوت أهم النتائج املتوصل إليها.
املطلب التمهيدي :اإلطاراملفاهيمي للحق في الخصوصية
الفرع األول :مراحل نشأة الحق في الخصوصية
الفرع الثاني :مفهوم الخصوصية
املطلب األول :النصوص الدينية لحماية الحق في الخصوصية
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الفرع األول :الديانة اليهودية
الفرع الثاني :الديانة املسيحية
الفرع الثالث :الديانة اإلسالمية
املطلب الثاني :األحكام الوضعية لحماية الحق في الخصوصية
الفرع األول :األحكام الوضعية لحماية الحق في الخصوصية الدول العربية
الفرع الثاني :األحكام الوضعية لحماية الحق في الخصوصية في الدول الغربية

املطلب التمهيدي :اإلطاراملفاهيمي للحق في الخصوصية
الخصوصية عبارة عن َم ْنظومة متكاملة ومتناسقة من الخصائص ،لها سمات مادية وروحية ،وهي أسلوب
حياة ،ومجموعة أخالقيات ،وتتمثل في النظرة إلى العالم ورؤية الذات واآلخر ،تتمتع هذه املنظومة بقدر من
الثبات واالستمرارية ،تكونت عبر عملية تراكمية وتفاعلية ممتدة عبر التاريخ ،وجرت في بيئة ذات شروط
طبيعية وبشرية معينة ،وأتت استجابة لهذه الشروط وتجسيدا لها ،وتوجد في عالقة جدلية مع هذه البيئة التي
أنتجتها1.
كما أن الحق في الحياة الخاصة أو الخصوصية أصبح من الحقوق التابعة لإلنسان واملوازية لكل الحقوق
األخرى الشخصية باعتبار أن اإلنسان إنسان ،رغم أن هذا الحق في ظل الدول واملجتمعات التي تعتمد على
معايير اإلنسان تعتبره من أهم هذه الحقوق وأقدسها2.
ّ
املعلوماتية بأدواتها املتسارعة التطور وقدرتها على استيعاب قدر أكبر من املعلومات ،والبيانات االسمية
إال ّأن
ّ
بعملية تداولها دون وجود عوائق ،كل هذا يشكل تهديدا
واسترجاعها ،وتصنيفها ،وتحليلها ،ومعالجتها ،والقيام
حقيقيا لحقوق األفراد في احترام حياتهم الخاصة ،خاصة ّأن حياة الفرد تتطلب من الغموض في الجانب
الشخص ي؛ أمام ما تفرضه التكنولوجيا من شفافية لحياته بعرض بياناته الشخصية في أقل من ثانية واحدة
خاصة مع انتشار بنوك املعلومات.
وعليه وجب علينا تسليط الضوء أكثر على هذا املوضوع ،ألجل توضيح العديد من النقاط منها:
 ياسين قوتال :حق الخصوصية اإللكترونية بين التقييد واإلطالق ،ص1 http://erepository.cu.edu.eg/index.php/ARTS-56Conf/article/view/5184
ياسين قوتال :املرجع نفسه.ص2 -.56
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الفرع األول :مراحل نشأة الحق في الخصوصية
لقد مرت الخصوصية بثالث مراحل تاريخية تطورت من خاللها فكرة الخصوصية إلى أن وصل مفهومها إلى
العصر الرقمي.
املرحلة األولى :الخصوصية املادية وهي االعتراف بالخصوصية كحق لحماية األفراد من مظاهر االعتداء املادي
على حياتهم وممتلكاتهم.
املرحلة الثانية :الخصوصية املعنوية وهي إنطواء الخصوصية على حماية القيم والعناصر املعنوية للشخص.
املرحلة الثالثة :الخصوصية كحق عام يمتد نطاقه لحماية الشخص من كافة أوجه االعتداءات والتدخل في
حياته أيا كان مظاهرها أو طبيعتها ،وفي نطاق األخير ولد مفهوم جديد للخصوصية ارتبط بأثر التقنية على
الحياة الخاصة تمثل بخصوصية املعلومات أو حق األفراد في حماية البيانات الشخصية والسيطرة عليها في
ظل تحديات العصر الرقمي1.
الفرع الثاني :مفهوم الخصوصية
من أجل وضع أو تحديد مفهوم الحق في الخصوصية يجب التطرق إلى الجانب اللغوي و االصطالحي على النحو
االتي:
-1من الناحية اللغوية:
يقصد بها حالة الخصوص ،والخصوص نقيض العموم ،ويقال خصه بالش يء يخصه خصا وخصوصا.2
وخصوصية وأخصه أي أفرده دون غيره ،ويقال اختص فالن باألمر وتخصص به إذا انفرد.
-2من الناحية االصطالحية:
إن وضع تعريف دقيق وجلي للحق في الخصوصية يصطلح عليه يعد أمرا عسيرا وصعبا .ومن ضمن التعريفات:
عرف القاض ي األمريكي كولي  cooleyالحياة الخاصة بأنها " الحق في أن يترك املرء وشأنه" .
وذكر نيزا  NIZAأن الحق في الخصوصية هو " حق الفرد في حياة منعزلة مجهولة فالشخص من حقه أن يعيش
بعيدا عن أنظار الناس وعن القيود االجتماعية ،بمعنى أن من حق الشخص أال يكون اجتماعيا"3.
 - 3بارق منتظر عبد الوهاب ال مي :جريمة انتهاك الخصوصية عبر الوسائل اإللكترونية في التشريع األردني -دراسة مقارنة -رسالة ماجستير ،جامعة
الشرق األوسط ،كلية الحقوق ،2017 ،ص .12
بن منظور :لسان العرب ،ط  ،1ج ،8دار األميرية1301 ،م ،ص 4.290- 5سليم جالد :الحق في الخصوصية بين الضمانات والضوابط في التشريع الجزائري والفقه اإلسالمي ،رسالة ماجستير ،تخصص حقوق اإلنسان،
جامعة وهران  2013 ،1م ،ص .14
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ووافقه في ذلك وستن  westinبقوله أن الحياة الخاصة هي قلب الحرية في الدول املتقدمة فهي ضرورية للفرد
لحصانة مسكنه ومراسالته واتصاالته وشرفه1.
املطلب األول :النصوص الدينية لحماية الحق في الخصوصية
وردت العديد من اإلشارات حول الحق في الخصوصية في الكتب السماوية الثالث ( اليهودية ،املسيحية،
اإلسالم)؛ بحيث انطوت نصوصها على اعتراف بحماية الشخص من أن يكون مراقبا ،ولقد اهتمت الشرائع
القديمة كاليونانية والصينية القديمة بحماية هذا الحق ،وعليه فالحق في الخصوصية قديم قدم البشرية.
الفرع األول :الديانة اليهودية
لقد عنيت الشرائع السماوية ببسط حمايتها على الحقوق العامة والخاصة ،وأكدت على ضرورة احترام حق
األفراد ُ
وحرمة حياتهم الخاصة ،ففي الديانة اليهودية يؤكد كتابها التوراة باعتباره أقدم كتاب سماوي اهتم
َْ َ ُ َ
َّ َ
َ
بإظهار معنى الحق في الحياة الخاصة حيث ذكر في سفر التكوين ما نصهَ « :و ِع ْن َد َما ش َاه َد ِت امل ْرأة أ َّن الش َج َرة
َ
َََ ُ َ َ
َ ٌَ ْ َْ َ ٌ ْ
َ
َََ
ٌ
َ َ ََ
ل ِذيذة ِلل َمأك ِل َوش ِه َّية ِلل ُع ُيو ِنَ ،و ُم ِث َيرة ِل َّلنظ ِر قطف ْت ِم ْن ث َم ِر َها َوأكل ْت ،ث َّم أ ْعط ْت َز ْو َج َها أ ْيضا فأك َل َم َع َها،
َ
َ َ َ
َ
ْ
َ َ َ َ َْ
َ َْ
فانف َت َح ْت ِلل َح ِال أ ْع ُي ُن ُه َماَ ،وأ ْد َركا أ َّن ُه َما ُع ْرَيان ِان ،فخاطا ألن ُف ِس ِه َما َم ِآز َر ِم ْن أ ْو َر ِاق ال ِّت ِين» 2حيث يظهر من خالل
ُ
َ
هذا النص التوراتي حب التستر عند أبونا آدم وأمنا حواء .وورد في حق الخصوصية في املسكن ما نصهِ « :إذا
ُ َ َّ ُق َ ُ َ َ ْ ُ ُ َ ْ َ ُ َ َ َ َ ْ
اتَ ،يذ َه ُب َد ُم ُه َه ْدرا» 3.إذ ال يوجد في القانون اليهودي نص يعاقب
ض ِبط الس ِار وهو ينقب ليال وض ِرب فم
على جريمة انتهاك حرمة املسكن بوصفها جريمة قائمة بذاتها ،بل وردت اإلشارة لهذا الحق بوصفه ظرفا
مشددا لجريمة السرقة التي ترتكب عن طريق عمل ثقب أو كسرا ليال .وقد وردت نصوص صريحة على عدم
التسمع ما نصه« :من قلة ألدب التسمع على الباب والفطن يستثقل ذلك الهوان»4
حيث يعتبر التسمع على األبواب في الديانة اليهودية من خوارم املروءة التي يجب على املؤمن اليهودي الحق أن
يتحاشها
وعلى الرغم من وضوح األمثلة السابقة في بيان حق الخصوصية لألفراد ،غير أنه توجد نصوص توراتيه في
العهد القديم لم يظهر فيها الحق في الخصوصية بصورة مباشرة بل يستشف من خالل تأويل النصوص.

 - 6سليم جالد :املرجع نفسه ،ص1
التكوين :االصحاح  ،3الفقرة  -7 .7 -6سفر
سفر الخروج :االصحاح  ، 22الفقرة -8 .2
اإلصحاح  ،21الفقرة  27يشوع بن سيراخ -9 :
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الفرع الثاني :الديانة املسيحية
ّ
املسيحية بشكل كبير بذكر اآلداب التي جاء بها املسيح عليه السالم ،ومن ضمن الفقرات الدالة
لقد اهتمت
َ
َ
ُ
ْ
َ
َ
على أهمية الحق في الخصوصية في العهد الجديد ما ورد في إنجيل لوقاَ « :وأ َّي َب ْيت َدخل ُت ُم ُ
وه ،ف ُقولوا أ َّوالَ :س ٌ
الم
ٍ
َ َْ
َ ُّ َ ُ ُ ْ َ َ ْ َ َّ َ َ ُ ُ ْ َ ُ ُ َ ُ ْ َ ْ ُ
ْ
َ َ َْْ َ ْ َ َ َْْ ْ ُ َ
الم ،ي ِحل سالمكم علي ِه .وإال ،فسالمكم يعود لكم .وان ِزلوا ِفي ِذلك البي ِت
ِلهذا البي ِت! ف ِإن كان ِفي البي ِت َابن س ٍ
َ َ ُّ ُ َ ُ َ َ ْ َ ُ ْ ْ َ
َّ ْ
َْ ُُ َ ََ ْ َ
َْ ُ
بيت» 1يظهر من خالل هذه
تأكلون وتش َرُبون ِم َّما ِعنده ْم :ألن ال َع ِام َل ي ْست ِحق أ ْج َرته .ال تنت ِقلوا ِمن َبي ٍت ِإلى ٍ
الفقرات من العهد الجديد ضرورة إلقاء التحية عند دخول البيت من باب احترام حق الحياة الخاصة
ََ
لألشخاص ،وقد ورد في موضع آخر من إنجيل لوقا وكل ذلك يصب في آداب اإلستئذان ما نصه« :فق ْد َج َاء ِني
يق م ْن َس َفرَ ،و َل ْي َ ْ َ ُ َ ّ ُ َ ُ َّ َ َ ُ ُ ُ ُ َ َّ
َ ٌ
الداخلَ :ال ُت ْزع ْجني! َف َق ْد َأ ْق َف ْل ُت ْال َب َ
ابَ ،و َها
س ِعن ِدي ما أق ِدم له! ِلكن ص ِديقه ي ِجيبه ِمن ِ
ِ
ص ِد ِ
ِ
ِ
ٍ
َ َّ ُ َ ُ ُ َ ُ َ
وم َو ُأ ْعط َي َك! َأ ُقو ُل َل ُك ْم :إ ْن َك َ
َأ َنا َو َأ ْوالدي في ْالف َراشَ .ال َأ ْقد ُر َأ ْن َأ ُق َ
ان َال َي ُق ُ
الب َّد أ ْن
وم َو ُي ْع ِط ِيه ألنه ص ِديقه ،ف
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ
َ ُ َ َ ُ ْ َ ُ َ ْ َ َ َ ْ َ ُ َ ْ َ َّ ُ َ َ
ْ
َّ َ َ ّ َ ُ ُل َ ُ ْ ْ َ ُ ُ ْ َ ْ ْ ُ ُ َ
ُ
ُ
َّ
َ
يقوم ويع ِطيه قدر ما يحتاج ِإلي ِه ،ألنه ألح ِفي الطل ِب .ف ِإ ِني أقو لكم :اسألوا ،تعطوا؛ اطلبوا ،ت ِجدوا؛ اقرعوا،
َُ
ُي ْف َت ْح لك ْم2 ».
َ َّ َ َ ُ َ ُ َ َ َّ َ َ ْ ُ ْ َ
َ
س َف َو َ
اص َل َق ْر َع ْال َ
وجاء في أعمال الرسل ما نصهَ « :أ َّما ُب ْط ُر ُ
اس َت ْول ْت َعل ْي ِه ِم
اب حتى فتحوا له .فلما رأوه
ب
ِ
َّ َ ُ
َ ََ َ ٌ
ف َخار َج ْال َباب َأ ْق َر ُع ُه .إ ْن َسمعَ
الد ْهشة!» 3ونذكر ما جاء في أدب اإلستئذان أيضا في رؤيا يوحنا« :ها أنا وا ِق
ِ
ِ
ِ
ِ
َ َ ٌ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ َ ُ َ َ َ َ َّ
اب ،أ ْدخ ُل ِإل ْي ِه فأت َعش ى َم َع ُه َو ُه َو َم ِعي»4
أحد صو ِتي وفتح الب
وعليه فإن الديانة املسيحية بعهديها القديم والجديد وعلى غرار بقية األديان اإلبراهيمية فقد ورد فيها
عبارات كثيرة صريحة وواضحة على الحق في الخصوصية من خالل ما تضمنته جل النصوص حول طلب اإلذن
قبل الدخول واحترام الحق في الحياة الخاصة لألشخاص.
الفرع الثالث :الديانة اإلسالمية
إن عدم ذكر لفظة الحق في الخصوصية ،أو الحياة الخاصة من فقهاء الشريعة اإلسالمية قديما ال يعني أنه
لم يعترف بهذا النوع من الحق ،بل األمر على خالف ذلك ،فإن الدين اإلسالمي قد اعترف ابتداء به من خالل
انطوائه تحت مفهوم الحق عموما ،ويظهر ذلك في تكريم اإلنسان وصيانة حرماته ،ويؤكد الرسول صلى هللا
عليه وسلم على أهمية املحافظة على حرمة خصوصيات الفرد ،فعن عبد هللا بن عمر قال :رأيت رسول هللا

إنجيل لوقا اإلصحاح  ،10الفقرة -10.7-5
 9إنجيل لوقا اإلصحاح  :11الفقرة -11 -6
أعمال الرسل  :االصحاح  ،12الفقرة -12.16
رؤيا يوحنا :االصحاح  ، 3الفقرة -13 .20
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صلى هللا عليه وسلم يطوف بالكعبة ويقول{ :ما أطيبك وأطيب ريحك ،وما أعظمك وأعظم حرمتك ،والذي
نفس محمد بيده لحرمة املؤمن أعظم عند هللا حرمة منك ماله ودمه وأن نظن به إال خيرا }1
والباحث في أحكام الدين اإلسالمي يجد أنه أورد ضوابط عامة ،يؤدي تطبيقها على وجه صحيح إلى املحافظة
على حرمة الحياة الخاصة ،ولعل من أبرز تطبيقات الحق في الحياة الخاصة في الدين اإلسالمي حق الفرد في
حرمة مسكنه ،والعيش فيه آمنا عن تطفل اآلخرين عليه ،وهذه الحرمة تقررت بقوله تعالى َ " :يا َأ ُّي َها َّالذ َ
ين
ِ
َ
َآم ُنوا َال َت ْد ُخ ُلوا ُب ُيوتا َغ ْي َر ُب ُيوت ُك ْم َح َّتى َت ْس َت ْأن ُسوا َو ُت َس ّل ُموا َع َلى َأ ْهل َها ۚ َذل ُك ْم َخ ْي ٌر َّل ُك ْم َل َع َّل ُك ْم َت َذ َّك ُر َ
ون ( )27ف ِإن
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
َّ ْ َ ُ َ َ َ َ َ َ ْ ُ ُ َ َ َّ ُ ْ َ َ َ ُ
َ َ ُ ُ ْ ُ َ ْ ُ ُ َ َ ْ َ َ ُ ْ َ َّ ُ َ َ ْ َ ُ نَ
َ
ْ
لم ت ِجدوا ِفيها أحدا فال تدخلوها حتى يؤذن لكم ۖ وإن ِقيل لكم ار ِجعوا فار ِجعوا ۖ هو أزكى لكم ۚ وّللا ِبما تعملو
َّ ْ َ َ َ ْ ُ ْ ُ َ ٌ َ َ ْ ُ ُ ُ ُ َ ْ ِ َ َ ْ ُ َ َ َ َ ٌ َّ ُ ْ َ َّ ُ َ ْ َ ُ َ ُ ْ ُ َن َ َ َ ْ ُ ُ نَ
َع ِل ٌ
يم ( )28ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكون ٍة ِفيها متاع لكم ۚ وّللا يعلم ما تبدو وما تكتمو
(2 ")29
ومن تطبيقات هذا الحق النهي عن التطفل على حياة األفراد باملسارقة البصرية واقتحام املساكن بالنظر
واإلطالع على ما يطويه الفرد عن غيره من أسرار العادة 3،وقد أقرت بها األحاديث الكثيرة من ذلك ما ورد عن
سهل بن سعد الساعدي رض ي هللا عنه قال اطلع رجل من جحر في حجر النبي صلى هللا عليه وسلم ،ومع النبي
مدرى يحك به رأسه .فقال { :لو أعلم أنك تنظر لطعنت به في عينك ،إنما جعل االستئذان من أجل البصر}.
ومنه ما ورد عن أبي هريرة ،أن البي صلى هللا عليه وسلم قال { :من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم ففقئوا عينه
فالدية وال قصاص}4.
ومن مجلة التطبيقات النهي عن التجسس على الغري وتتبع عورات اآلخرين ،وتعريتهم أبي وسيلة كانت ،ويتجلى ذلك
يف قوله تعاىل" :ي أَيُّها الَّ ِذين آمنُوا ِ ِ ِ
ِ
ض ُك ْم بَ ْعضا
ب بَ ْع ُ
َ َ ْ
اجتَنبُوا َكثريا م ْن الظَّ ِن إِ َّن بَ ْع َ
َ َ
ض الظَّ ِن إ ْثم َوال ََتَ َّس ُسوا َوال يَ ْغتَ ْ
اَلل تَ َّو ِ
أ ُِ
يم" 5
َح ُد ُك ْم أَ ْن ََيْ ُك َل ََلْ َم أ َِخ ِيه َمْيتا فَ َك ِرْهتُ ُموهُ َواتَّ ُقوا َّ
َُي ُّ
اَللَ إِ َّن ََّ م
بأَ
اب َرح م
وقد نهى النبي صلى هللا عليه وسلم عن تتبع عورات الناس ،فعن معاوية قال سمعت رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم يقول  {:إنك إن اتبعت عورات الناس أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم}6.

 - 14ابن ماجة ،سنن ابن ماجة ،باب حرمة دم املؤمن وماله ،الحديث رقم  ،3932تحقيق :محمد فؤاد عبد الباقي ،دار الفكر ،بيروت ،دط ،دس،
ج ،2ص.1297
سورة النور :اآلية -15. 29-27
سليم جالد ،مرجع سابق ،ص- 16.40
 - 17أحمد بن حنبل ،مسند اإلمام أحمد بن حنبل ،مؤسسة قرطبة ،القاهرة ،دط ،دس ،ج،2ص.385
سورة الحجرات :اآلية -18.12
 - 19أبو داود ،سنن أبي داود ،باب في النهي عن التجسس ،الحديث رقم ،4890 :دار الكتاب العربي ،بيروت ،دط ،دس ،ج ،4ص.423
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ومن التطبيقات حفظ األسرار وعدم إفشائها ،ولعل أول نموذج حق كل من الزوجين على اآلخر أال ينقل أسراره
وال يفشيها ،واألصل فيه ما رواه عبد الرحمن بن سعد قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول :قال رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم { :إن أعظم األمانة عند هللا يوم القيامة الرجل يفض ي إلى امرأته وتفض ي إليه ثم ينشر سرها }1.
ويدخل ضمن التطبيقات حق الفرد في املحافظة على سمعته واعتباره ،ومعلوم أن الدين اإلسالمي يعاقب على
جريمة القذف بتوافر الشروط مما يوجب الحد ،وإن كان القذف يمس كرامة املقذوف كرميه بالفسق ،وإيواء
اللصوص ولعب القمار ،والبالدة والغباء ،وكل ما يؤذي املجني عليه فتكون العقوبة تعزيرية.
ومن خالل هذا العرض يتضح أن الدين اإلسالمي قد اعترف بالحق في الخصوصية ،بل إنه يمثل عنصرا
أساسيا في منهجه ،ومن اآلداب العامة التي تحرص الشريعة اإلسالمية على ضمانها وحمايتها.
املطلب الثاني :األحكام الوضعية لحماية الحق في الخصوصية
الفرع األول :األحكام الوضعية لحماية الحق في الخصوصية الدول العربية
أما بالنسبة لألحكام الوضعية التي وضعتها بعض الدول العربية لحماية الحق في الخصوصية نذكر من هذه
الدول ما يلي حسب الترتيب التالي :الجزائر ،مصر ،واألردن.
فالبنسبة للجزائر فلم ينص املشرع الجزائري في القانون املدني على حماية الحق في الخصوصية بشكل
مباشر ،بل وردت اإلشارة إلى ضمان الحقوق املالزمة للشخصية طبقا لنص املادة  47من القانون املدني التي
جاء فيها " :لكل من وقع عليه اعتداء غير مشروع في حق من الحقوق املالزمة لشخصيته أن يطالب وقف هذا
االعتداء والتعويض عما يكون قد لحقه من ضرر"2
وال شك – حسب غالبية الفقه -أن الحق في الخصوصية من الحقوق الشخصية التي يتعين ضمان حماية
قانونية لها3.
أما مصر فقد خصص الدستور املصري الحالي الصادر عام 2014م مادة مستقلة للحق في الحياة الخاصة،
باإلضافة إلى ما تضمنته الدساتير من نصوص أخرى تكفل صورا معينة من الحق في الحياة الخاصة مثل :حرمة
املسكن الخاص وسرية املراسالت وغيرها4.

 -20مسلم  :الجامع الصحيح ،باب تحريم إفشاء سر املرأة ،الحديث رقم  ،3616 :دار الجيل ،بيروت ،دط ،دس،ج،4ص157
- 21األمر رقم 58- 75املؤرخ في 20رمضان 1395ه املوافق ل  26سبتمبر  ،1975املتضمن القانون املدني ،املعدل واملتمم.
 - 22جليلة نعمان :حق الخصوصية دراسة مقارنة بين الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي – القانون الجزائري أنموذجا -مجلة الشريعة واالقتصاد،
العدد  ،10ص .226
د مؤلف  ،الحق في الخصوصية واألمان الشخص ي ،مركز هردو لدعم التعبير الرقمي ،القاهرة2015 ،م ،ص 23 -.11
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املادة  " : 57للحياة الخاصة حرمة ،وهي مصونة ال تمس وللمراسالت البريدية والبرقية اإللكترونية واملحادثات
الهاتفية وغيرها من وسائل االتصال حرمة وسريتها مكفولة ومصادرتها أو اإلطالع عليها ،أو رقابتها إال بأمر
قضائي مسبب وملدة محددة ،وفي األحوال التي يبينها القانون1.
املادة  :58للمنازل حرمة ،وفيما عدا حاالت ،أو االستغاثة ال يجوز دخولها ،وال تفتيشها ،وال مراقبتها أو التنصت
عليها إال بأمر قضائي مسبب ،يحدد املكان والتوقيت والغرض منه ،وذلك كله في األحوال املبينة في القانون،
بالكيفية التي ينص عليها ،ويجب تنبيه من في املنازل عند دخولها أو تفتيشها ،واطالعهم على األمر الصادر في
هذا الشأن.
املادة  :59الحياة اآلمنة حق لكل إنسان ،وتلتزم الدولة بتوفير األمن والطمأنينة ملواطنيها ولكل مقيم على
أرضها2.
وبالنسبة للمشرع األردني فقد أصدر عام 2015م قانون أطلق عليه فانون الجرائم اإللكترونية حيث يتضمن
هذا القانون 17مادة موزعة بينما هو موضوعي وبين ما هو إجرائي ،ومن خالل إستقراء ما جاء فيه من مواد
نالحظ أنه خصص مواد لحماية الحياة الخاصة منها:
املادة  :4التي تعاقب كل من مكن اآلخرين من اإلطالع على بيانات أو معلومات.
كما نصت املادة  : 5أنه يعاقب كل من قام قصدا بالتقاط أو باعتراض أو بالتنصت أو أعاق أو حور أو شطب
محتويات على ما هو مرسل عن طريق الشبكة املعلوماتية أو أي نظام معلومات3.
وعلى الرغم من وجود هذا القانون إال أنه يوجد قصور في حماية الحياة الخاصة ،فلم يحدد القانون ماهية
املعلومات الواجب حمايتها ،والتي يعاقب عليها بل ترك األمر عاما.
الفرع الثاني :األحكام الوضعية لحماية الحق في الخصوصية في الدول الغربية
أما بالنسبة لألحكام الوضعية التي وضعتها الدول الغربية لحماية الحق في الحياة الخاصة فقد اقرت جوانب
من حماية الخصوصية منذ مئات السنين ،ففي عام 1361م تم سن قانون في بريطانيا يمنع اختالس النظر
واستراق السمع ويعاقب عليها بالحبس ،وفي عام 1765م اصدر اللورد البريطاني camdenقراره بعدم جواز
تفتيش منزل أوراق فيه4.

املرجع نفسه-24 .
املرجع نفسه-25.
 - 26بارق منتظر عبد الوهاب ال مي :جريمة انتهاك الخصوصية عبر الوسائل اإللكترونية في التشريع األردني ،مرجع سابق ،ص .100
 -27املرجع نفسه ،ص .85
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وقد طورت عدد من الدول حماية متقدمة للخصوصية بعد هذا التاريخ ،ففي عام 1776م سن البرملان
السويدي قانون الوصول إلى السجالت العامة والذي الزم كافة الجهات الحكومية التي لديها معلومات أن
تستخدمها ألهداف مشروعة ،وفي عام1858م منعت فرنسا نشر الحقائق الخاصة وفرضت عقابا على
املخالفين ،أما قانون العقوبات النرويجي فقد منع في عام 1889م نشر املعلومات التي تتعلق بالشخصية
واألوضاع الخاصة.
وفي عام 1890م كتب محاميان أمريكيان  Samuel and Louisمقاال عن حماية الخصوصية باعتبار االعتداء
عليها من قبيل الفعل الضار ووصف الخصوصية بأنها الحق في ترك الشخص وحيدا ،وقد انتشر هذا املفهوم
في الواليات املتحدة األميركية كجزء من القانون العام1.
وفي العصر الحديث فإن مفهوم الحق في الخصوصية ظهر في اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان في عام 1948م
والذي كفل حماية األماكن واالتصاالت.
كما أن العديد من اتفاقيات حقوق اإلنسان العاملية اعترفت بالحق في الخصوصية كتفاقية املتحدة للعمال
املهجرين واتفاقية األمم املتحدة لحماية الطفولة وغيرها2.
وأما على املستوى األقليمي فإن العديد من االتفاقيات اعترفت بالحق في الخصوصية ونظمت قواعد حمايته
كما هي الحال في االتفاقية األوربية لحماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية بروما سنة  1950م وهذه
االتفاقية قد انشأت املفوضية األوربية لحقوق اإلنسان ملراقبة تطبيقها وكالهما كان نشطا في تطبيق وحماية
الحق في الخصوصية وضيق من نطاق االستثناءات على حكم املادة الثامنة وما تقرره من حماية وفي هذا الشأن
فإن املفوضية األوروبية لحقوق اإلنسان قالت عام  1976م ( أن الحق في احترام الحياة الخاصة هو الحق في
الخصوصية ،الحق في الحياة إلى املدى الذي يتمناه اإلنسان)؛ ووفقا لرأي اللجنة فإن الحق في احترام الحياة
الخاصة ال ينتهي هنا بل يمتد إلى الحق في تأسيس وتطوير العالقات مع األشخاص اآلخرين.
أما املحكمة األوربية لحقوق اإلنسان ،فقد راجعت العديد من قوانين دول األعضاء في معرض نظرها للدعاوى
املقدمة إليها وقررت أن العديد من الدول فشلت في تنظيم عمليات استراق السمع على نحو مس خصوصية
األفراد3.
اتفاقية إقليمية أخرى ،بدأت تنص بوضوح على حماية الخصوصية كاملادة  11من االتفاقية األمريكية لحقوق
اإلنسان التي جاء نصها مطابقا تقريبا للنص املقرر في اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان.
 قوتال :حق الخصوصية اإللكترونية بين التقييد واإلطالق ،مرجع سابق ،ص  66وما بعدها28 - 29يونس عرب ،الخصوصية وأمن املعلومات في األعمال الالسلكية بواسطة الهاتف الخلوي منتدى العمل االلكتروني بواسطة الهاتف الخلوي،
اتحاد املصارف العربية 21 - 20آيار 2001م ،عمان ،األردن.
 -30مروك نصر الدين :الحق في الخصوصية ،مجلة النائب ،العدد  ،2003/10/25 ، 2الجزائر ،ص .2
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وفي عام 1965م تبنت الواليات املتحدة اإلعالن األمريكي للحقوق والواجبات الذي يتضمن مجموعة من
الحقوق من بينها الحق في الخصوصية ،وقد بدأت املحاكم األمريكية الداخلية واملحكمة األمريكية لحقوق
اإلنسان إظهار ومعالجة حق الخصوصية ومسائله فيما تنظر من دعاوى.
تطور الحق في الخصوصية وحماية البيانات في الستينات والسبعينات نتيجة للتأثر بتقنية املعلومات وبسبب
القوى الرقابية املحتملة ألنظمة الكمبيوتر التي استوجبت وضع قواعد معينة تحكم جمع ومعالجة البيانات
الخاصة ،وفي هذا الحقل فإن أول معالجة في ميدان حماية البيانات كان عام  1970م في هيس بأملانيا؛ والذي
تبعه سن أول قانون وطني متكامل في السويد عام 1937م ثم في الواليات املتحدة عام 1974م ثم املانيا على
املستوى الفدرالي عام 1977م ثم فرنسا عام 1978م1.
وفي عام 1981م وضع االتحاد األوروبي اتفاقية حماية األفراد من مخاطر املعالجة اآللية للبيانات الشخصية
ووضعت كذلك منظمة التعاون االقتصادي والتنمية دليال ارشاديا لحماية الخصوصية ونقل البيانات
الخاصة ،والذي قرر مجموعة قواعد تحكم عمليات املعالجة اإللكترونية للبيانات ،وهذه القواعد تصف
البيانات واملعلومات الشخصية على أنها معطيات تتوفر لها الحماية في كل مرحلة من مراحل الجمع والتخزين
واملعالجة والنشر2.
وقد أثرت االتفاقية األوربية ودليل منظمة التعاون االقتصادي أيما تأثير وبشكل أدى إلى وضع تشريعات في
مختلف دول العالم.
وقد وقعت ما يقارب  30دولة على االتفاقية األوربية وكثير من الدول تخطط لالنضمام إليها كما استخدم دليل
منظمة التعاون االقتصادي وا لتنمية بشكل واسع وتأثرت به العديد من التشريعات الوطنية حتى خارج إطار
الدول األعضاء في هذه املنظمة.
الخاتمة:
من خالل دراستنا لحق الخصوصية رؤية تاريخية من خالل النصوص الدينية واألحكام الوضعية نصل إلى أهم
النتائج:
ُ يعد حق الخصوصية من الحقوق الشخصية الذي يبقى لصيقا بصاحبه حتى بعد وفاته.
 إن الحياة الخاصة لألفراد أو حق الخصوصية من املواضيع التي حضيت بذكرها النصوص الدينية
وكذلك األحكام الوضعية ،حيث جاءت كلها هادفة إلقرار الحماية لهذا الحق؛ تأسيسا على أن الحياة
 قوتال :حق الخصوصية اإللكترونية بين التقييد واإلطالق ،مرجع سابق ،ص 31.87 -32بارق منتظر عبد الوهاب ال مي :جريمة انتهاك الخصوصية عبر الوسائل اإللكترونية في التشريع األردني ،مرجع سابق ،ص  85وما بعدها.
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الخاصة لإلنسان مرتبطة بكرامته ،وشرفه ،وله الحق في املحافظة على هذه الجوانب الجوهرية من
حياته.
َ
 وقد أ ْولت النصوص الدينية ملختلف األديان السماوية والوضعية منها ،أهمية بالغة للحق في الحياة
الخاصة لألفراد ملا ينطوي عليه عند اإلخالل بهذا الحق من املساس بمكانة ،واعتبار ،وشرف الفرد.
 عمل املشرع في الدول العربية والغربية على حماية الحياة الخاصة لألفراد من خالل تغطية قانونية
متفاوتة اإلحكام ،بحيث تمتاز التشريعات الخاصة بالدول الغربية بالدقة أكثر في نصوصها مع وجود
التقنية التكنولوجية العالية ملحاربة كل مظاهر املساس بحق الخصوصية ،في حين أن قوانين املشرع
في الدول العربية الزالت غير مضبوطة وفضفاضة في صياغتها مع بدائية تقنياتها املعلوماتية.
 إن النصوص الدينية الواردة في مختلف الديانات ونخص بالذكر الديانات السماوية منها ،في تصورها
لهذا الحق ميزة أخرى على الوضعية باإلضافة إلى سبق االعتراف به ،وتتجلى هذه الخصيصة التي تميزت
بها النصوص الدينية حيث ال تجعل منه قيدا يرد على حق اآلخر ،وإنما تجعل منه سلوكا من أساسيات
سلوك الفرد واملجتمع.
ُ
 تعد الديانة اإلسالمية أشمل وأكثر إحاطة في ذكرها للحق في الحياة الخاصة لألفراد ،وذلك مما يدل
على كونه الدين الصالح لكل زمان ومكان؛ بما تضمنه من معا ٍن سامية ومنظومة متكاملة.
قائمة املصادر واملراجع:
أوال :الكتب املقدسة
 القرآن الكريم
 السنة النبوية
 الكتاب املقدس ( العهد القديم ,العهد الجديد)
ثانيا :املعاجم والقواميس
 -1بن منظور :لسان العرب ،ط  ،1ج ،8دار األميرية1301 ،م،
ثالثا :املقاالت
 -2جليلة نعمان :حق الخصوصية دراسة مقارنة بين الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي – القانون
الجزائري أنموذجا -مجلة الشريعة واالقتصاد ،العدد 10
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واإلطالق،
التقييد
بين
اإللكترونية
الخصوصية
حق
قوتال:
-3
 http://erepository.cu.edu.eg/index.php/ARTS-Conf/article/view/5184نصر الدين  -4-4مروك:
الحق في الخصوصية ،مجلة النائب ،العدد  ،2003/10/25 ، 2الجزائر
 -5د مؤلف  ،الحق في الخصوصية واألمان الشخص ي ،مركز هردو لدعم التعبير الرقمي ،القاهرة2015 ،
رابعا :الرسائل الجامعية:
 -6بارق منتظر عبد الوهاب ال مي :جريمة انتهاك الخصوصية عبر الوسائل اإللكترونية في التشريع األردني-
دراسة مقارنة -رسالة ماجستير ،جامعة الشرق األوسط ،كلية الحقوق2017 ،م.
 -7سليم جالد :الحق في الخصوصية بين الضمانات والضوابط في التشريع الجزائري والفقه اإلسالمي ،رسالة
ماجستير ،تخصص حقوق اإلنسان  ،جامعة وهران  ،1كلية العلوم اإلسالمية 2013 ،م.
خامسا :القوانين والتشريعات:
 -8األمر رقم 58- 75املؤرخ في 20رمضان 1395ه املوافق ل  26سبتمبر  ،1975املتضمن القانون املدني ،املعدل
واملتمم.
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2019  يوليو26  العام السابع – العدد-  سلسلة كتاب أعمال المؤتمرات: مركز جيل البحث العلمي

الحماية القانونية للخصوصية على االنترنت في ظل الجهود الدولية والداخلية
Legal Protection of Privacy Online
In the light of International and Internal Efforts
 القسم العام، كلية الحقوق، جامعة امللك فيصل، زينب محمد جميل الضناوي.د
Dr. Zeinab Mohammad Jamil Al Dinnawe, King Faisal University, Kingdom of Saudi
Arabia,

Abstract:
This study aims to highlight the international, regional and national efforts to protect a human
right, namely the right to privacy from the impact of informatics. Privacy has always been
threatened by penetration, which has become a growing concern stemming from the
technological revolution that has penetrated all aspects of individual lives. International
communities and many internal communities seek to control this right and to make it free of any
violations that can be made at present or in the future. This study showed that most of the
legislations, especially the Arabic ones, are unable to deal with violations of right in privacy, and
called for the need to enact strict and direct legal rules that define this right and oblige all
individuals and entities to respect it.
Key Words: Privacy, Online, International Effort, Internal Protection.
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امللخص:
هدفت هذه الدراسة إلى إبراز الجهود الدولية واإلقليمية والوطنية لحماية حق من الحقوق اإلنسانية وهو
الحق في الخصوصية من تأثير املعلوماتية .فلقد أصبحت الخصوصية مهددة دائما باالختراق مما أصبح يشكل
قلقا متزايدا مستمدا من الثورة التكنولوجية التي استطاعت الولوج إلى كافة أوجه الحياة الخاصة لألفراد.
فنجد بأن املجتمعات الدولية والعديد من املجتمعات الداخلية ساعية نحو ضبط هذا الحق والعمل على جعله
بمنأى عن ّ
أي انتهاكات ممكن حصولها في الوقت الحالي أو املستقبل .وقد أظهرت الدراسة أن أغلب التشريعات
خاصة العربية منها غير قادرة على مواجهة االنتهاكات الحاصلة على الحق في الخصوصية ،ودعت إلى ضرورة
سن قواعد قانونية صارمة ومباشرة تحدد هذا الحق وتلزم كافة األفراد والجهات بضرورة احترامه.
الكلمات املفتاحية :الحق في الخصوصية ،االنترنت ،الجهود الدولية ،الحماية الوطنية.
مقدمة:
الخصوصية املعلوماتية ،املعلومات االسمية ،والبيانات الشخصية كلها تدل على معنى واحد هو الحق
الشخص ي لكل فرد في أن يتحكم بمعلوماته الخاصة ،وهي مرتبطة ارتباطا وثيقا بالشخص الطبيعي املعرف أو
القابل للتعريف .1ويرى البعض أن البيانات الشخصية تتعلق بشكل مباشرة بحرمة الحياة الخاصة لإلنسان،
كتوجهاته السياسية ومعتقداته الدينية وتعامالته البنكية وجنسيته .2وكما هو واضح تتميز هذه املعلومات
بدرجة كبيرة من األهمية ،ومن هنا ظهر ما يعرف بالخصوصية املعلوماتية.3
ولعل من أبسط التعريفات لحق الخصوصية أنها تعني الحق في الحياة الخاصة ،4كما يعرفها البعض على أنها
قدرة املرء على أن يحافظ على أموره الشخصية ويمنع إفشائها .5وقد ذهب الفقه الفرنس ي التقليدي إلى فهم
الخصوصية على أنها تتضمن كل ما يتعلق بالحياة العائلية ،كالعالقة باألبناء والزوجة والحياة العاطفية
والصورة والذمة املالية وكيفية قضاء أوقات الفراغ .6وقد سعت مختلف املجتمعات في مختلف الحقبات إلى
وضع أسس تحاول بالقدر املعقول املحافظة فيها على هذا الحق من مختلف التدخالت .ويبدو للوهلة األولى أن
مصطلح الخصوصية حديث الظهور ولم يستخدم إال في اآلونة األخيرة ،ولكن الواقع الفعلي يؤكد أنه مفهوم
 1بن قارة مصطفى عائشة ،الحق في الخصوصية املعلوماتية بين التحديات التقنية وواقع الحماية القانونية ،املجلة العربية للعلوم ونشر األبحاث،
املجلد الثاني ،العدد -4 ،5يونيو ،2016-ص .39
2خالد محمد كدفور املهيري ،جرائم الكومبيوتر واالنترنت والتجارة االلكترونية ،دار الغرير للطباعة والنشر ،دبي ،الطبعة الثانية ،2012 ،ص .579
 3عمر أبو الفتوح عبد العظيم الحمامي ،الحماية الجنائية للمعلومات املسجلة الكترونيا ،دار النهضة العربية ،2010 ،ص .825
 4علي أحمد عبد الزعبي ،حق الخصوصية في القانون الجنائي ،املؤسسة الحديثة للكتاب ،لبنان ،2006 ،ص .32
 5انظر :صبحي املحمصاني ،اركان حقوق االنسان ،دار العلم للماليين ،بيروت ،1979 ،ص .116
 6انظر :حسام الدين االهواني ،الحق في احترام الحياة الخاصة ،دراسة مقارنة ،دار النهضة العربية ،1978 ،ص .23
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قد شاع قديما ووجد حيث وجد اإلنسان نفسه .ولكن مع انتشار وسائل التكنولوجيا في مجال اإلنترنت وغيره
ّ
اجتماعية خطيرة بات من الالزم وضع ضمانات لحماية هذه الحياة الخاصة بعد أن
أدى إلى حدوث تغيرات
أصبحت محاصرة بالتطور الهائل الذي تشهده استخدامات اإلنترنت.1
أهمية الدراسة:
من األسباب األساسية التي أدت إلى كتابة هذا البحث أمور عدة نذكر منها:
-1
-2
-3
-4

طرح مفهوم الحق في الخصوصية وإبرازه بشكل يظهر أهميته على الساحة الشخصية واالجتماعية.
تسليط الضوء بشكل عام على املواقف الدولية لضبط الحق في الخصوصية وإبراز موقف املشرع في
بعض الدول ومنها املشرع اللبناني.
تظهر الدراسة ضرورة العمل سواء دوليا أو داخليا لوضع إطار قانوني صارم لحفظ الحق لكافة
االفراد.
غياب النصوص القانونية الواضحة واملباشرة في القانون اللبناني مع اإلشارة إلى ضرورة العمل في هذا
اإلطار بهدف خلق ضوابط قانونية مستمدة من املبادئ الدولية املستقرة في هذا املجال.

إشكالية الدراسة:
تمحورت إشكالية الدراسة حول مدى وجود نصوص قانونية ملزمة سواء على النطاق الدولي أو الداخلي
لحماية الحق في الخصوصية ،وما مدى مالئمة هذه النصوص مع التطور التكنولوجي الحاصل في
االستخدامات املختلفة لإلنترنت ،وهل استطاع املشرع اللبناني الوصول إلى تشريعات واضحة في هذا
املجال للحد من مخاطر التقنيات الحديثة على هذا الحق؟
منهجية الدراسة:
ُ
ق ِسم البحث إلى مبحثين حتى يخرج بالنتيجة املرجوة كان ال بد من تقسيمه إلى مبحثين ،فكان موضوع
املبحث األول املواقف الدولية الداعمة للحق في الخصوصية ،بينما الثاني في أهم االجتهادات االقليمية على
الساحة الداخلية ومنها الداخل اللبناني .وقد سار البحث ضمن املنهج التحليلي وذلك من خالل شرح
مختلف الخطوات الدولية والداخلية للوصول إلى نتيجة بمختلف اآلليات القانونية الصالحة لحماية هذا
الحق.

 1التقرير السنوي ملفوضية األمم املتحدة السامية لحقوق االنسان وتقارير املفوضية واألمين العام ،الحق في الخصوصية في العصر الرقمي ،مجلس
حقوق االنسان ،الدورة السابعة والعشرون.A/HRC/27/37 ،2014 -June-30 ،
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املبحث األول
اإلطارالدولي لحماية الحق في الخصوصية
ُت ُ
عبر مجمل املواثيق واالتفاقيات الدولية عن التزام الدول التام باحترامها لخصوصية االفراد ،سواء في
مواجهة مواطني هذه الدول أو غير املواطنين .1وفي ظل هذا املناخ تكاتفت الجهود الدولية واإلقليمية لوضع
اإلطار القانوني لحماية هذا الحق العائد لهذا الفرد والسعي لحفظ خصوصيته من أي انتهاك .2لذلك
سنستعرض في املطلب األول املواثيق واالتفاقيات الدولية ،وفي املطلب الثاني املواثيق واالتفاقيات
اإلقليمية.
املطلب األول :املواثيق واالتفاقيات الدولية
لعبت املنظمات الدولية دورا مهما في الحفاظ على األمن واالستقرار في مواجهة جريمة املعلوماتية عبر إقرار
العديد من االتفاقيات ،3وبالخصوص الحماية للحياة الخاصة والبيانات الشخصية من تأثير وتطور
تكنولوجية املعلوماتية ،4ويالحظ أن هناك العديد من االسهامات الصادرة من املؤسسات والهيئات الدولية
في إرساء هذه الحماية وذلك من خالل:
ً
أوال :األمم املتحدة
في سنة  1989تبنت األمم املتحدة دليال يتعلق باستخدام الحوسبة في عملية تدقيق البيانات الشخصية،
وفي سنة  1999أصدرت الجمعية العامة دليل تنظيم استخدام اآللية للبيانات الشخصية ،5وفي الثامن
عشر من يناير سنة  2013أصدرت الجمعية العامة لألمم املتحدة قراراها بشأن الخصوصية في العصر
الرقمي ،6وقد جاء القرار يبين القلق الشديد بشأن القدرة املتنامية للمؤسسات الحكومية للوصول إلى
خصوصيات االفراد ،وفي هذا الصدد جاء القرار باتجاهين ،األول تضمن التأكيد على حق األفراد في
الخصوصية في ظل التقدم التكنولوجي وعلى وجه التحديد أشار في الفقرة الثانية من ديباجته إلى ما أقرته
املادة الثانية عشرة من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان واملادة السابعة عشر من العهد الدولي للحقوق
 1رزق سلمودي وآخرون ،املوقف املعاصر لقواعد القانون الدولي العام من الحق في الخصوصية في العصر الرقمي ،مجلة الجامعة العربية
األميركية ،مجلد  ،3العدد  ،2017 ،2ص .9
 2بن قارة مصطفى عائشة ،مرجع سابق ،ص .43
 3فؤاد بن صغير ،التجارة الدولية ،مطبعة فضالة ،املغرب ،الطبعة األولى ،2000 ،ص .52
 4بن قارة مصطفى عائشة ،مرجع سابق ،ص .43
 5أيمن عبد هللا فكري ،جرائم نظم املعلومات ،دراسة مقارنة ،دار الجامعة الجديدة ،اإلسكندرية ،2007 ،ص .645
6 General Assembly Resolution no.68/67 of 2013, The Right to Privacy in The Digital Age, A/RES/68/167, 2013.
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املدنية والسياسية بشأن الحق في الخصوصية وواجب التقيد بهما دوليا ،1وأكد القرار في فقرته التنفيذية
الثالثة" :أن ذات الحقوق التي تثبت لألفراد في خارج نطاق اإلنترنت يجب أن تكون محمية على اإلنترنت بما
فيها الحق في الخصوصية".2
أما االتجاه الثاني ،فقد كان في إطار عدم إجماع الدول على موقف واحد بشأن ما ُي َع ّد تدخال تعسفيا في
خصوصيات األفراد والذي كان نتيجته صدور هذا القرار دون تصويت.3
ً
ثانيا :التقريرالصادرعن املفوض السامي في مجلس حقوق االنسان
إن تقرير الحق في الخصوصية في العصر الرقمي قد صدر عن املفوض السامي في مجلس حقوق االنسان
التابع لألمم املتحدة في إطار إيجاد تصور قانوني قادر على العمل ضمن منظومة واضحة ومحددة تؤدي
بشكل فعال للحفاظ على الحق بالخصوصية في ظل التطور التكنولوجي والقدرة غير املحددة ألجهزة الدولة
على مراقبة االفراد ،وقد قدم التقرير عاملين أساسيين ،تمثل األول في استقراء للممارسات على اعتبار أنها
هي نقطة االنطالق في تكوين العرف الدولي كمصدر أساس ي للقانون الدولي العام .4والثاني فقد قدم فكرة
املوازنة بين هذه املمارسات واملوقف التقليدي لقواعد القانون الدولي بشأن الخصوصية .وقد قدم التقرير
نتيجة مفادها أن املجتمعات الدولية بشكل عام ينمو في داخلها االستخدام غير املحدود للتكنولوجية في
شتى املجاالت ،ووجود خطر اإلرهاب الدولي الذي بات يستخدم هذه الوسائل والحقوق من أجل إخفاء
أنشطته ،ويمكن للدول أن تستخدم برامج مراقبة لكن عليها أن تتقيد بضوابط أساسية لتلك املراقبة،
منها أن يستند برنامج املراقبة اإللكترونية إلى قانون غير تعسفي صادر عن السلطة املختصة ،وأن يكون
التدخل جائز في الحالة التي يكون فيها بعيدا عن التمييز.5
املطلب الثاني :املواثيق واالتفاقيات اإلقليمية
باإلضافة إلى الجهود الدولية الساعية لوضع تصور قانوني لحماية الخصوصية من كافة أشكال التدخل
عبر االنترنت ،نجد بأن هناك جهودا إقليمية بين بلدان يجمعها قاسم مشترك ومنها:

 1خالد ميار االدريس ي ،مستقبل حماية الخصوصية في عالم االنترنت ،مسارات للرصد والدراسات االستشرافية ،ص www.massarate.ma/5- ،2
 6تاريخ االطالع.2019-4-20 :
 2رزق سلمودي وآخرون ،مرجع سابق ،ص .13
Fidler. D, The Right to Privacy in The Digital Age, where do Things Stand? The council for Foreign Affairs, Marc h, 2015, accessed 3
on 20-4-2019.
 4للتفصيل انظرwww.ohchr.org/EN/Issues/DigitalAge/Pages/DigitalAgeIndex.aspx :
 5رزق سلموري وآخرون ،مرجع سابق ،ص .16
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ً
أوال :االتحاد األوروبي
لقد اهتم االتحاد األوروبي بموضوع حماية الخصوصية في منتصف السبعينيات القرن املنصرمُ .
فق ّدمت
ٌ
جهود بشأن توطيد القواعد املتعلقة بحماية الخصوصية في عام  ،1976وقد أصدرت العديد من
التعليمات منها املتعلقة بحماية األفراد من أنشطة التقييم اآللي للبيانات ،وحماية االفراد في مواجهة
التطوير التقني ملعالجة البيانات.
وقد قدم تصورا متكامال حول حماية البيانات الشخصية منها دليل  1995بشأن حماية األفراد ،وهو
الدليل املقرر من قبل البرملان األوروبي ومجلس أوروبا،1باإلضافة إلى دليل عام  1997املتعلق بحماية
معطيات االتصاالت ،حيث تم التركيز على تبني سلوك وتنظيمات خاصة في بيئة االتصاالت الدولية.2
وقد أصدرت اللجنة األوروبية نموذجا جديدا للدليل التشريعي ملعالجة البيانات الشخصية وحماية
الخصوصية في قطاع االتصاالت االلكترونية ليحل محل دليل االتصاالت للسنوات السابقة وذلك من
العام .32000
ً
ثانيا :املسارالتطويري لتشريعات حماية البيانات لبعض الدول الغربية
ُت ُّ
عد فرنسا من أهم الدول الساعية لتأمين حماية حقوق وحريات املواطنين في كافة املجاالت ومنها الحماية
من تكنولوجيا املعلومات ،4حيث أصدرت العديد من القوانين ومنها قانون املعلوماتية والحريات لعام
 ،1978وأكملت بإنشاء سلطة إدارية مستقلة هي اللجنة الوطنية للمعلومات والحريات ،كما قامت بإدخال
العديد من التعديالت على القانون الجنائي ،حيث تضمن في املواد  41و  44الحماية الشخصية ،وتناول
ّ
االسمية واألحكام الخاصة بالعقاب .وقد قدم قانون العقوبات الحديث في
الجرائم املتعلقة بالبيانات
العديد من مواده تعديالت تعلقت جميعها بحماية البيانات الشخصية مثل حماية املراسالت ،إفشاء
البيانات األسمية ،تغيير الغرض املحدد لجمع البيانات األسمية ،واملعالجة غير املشروعة للبيانات.5
كما نجد بأن بريطانيا قد طرحت قانون معدل في  2016يمنح صالحيات واسعة للمراقبة ،منها الحق فيمعرفة املواقع االلكترونية التي يزورها املستخدمون ،كما أن املشرع يتطرق للمخاوف املتصلة في املقام
 1بن قارة مصطفى عائشة ،مرجع سابق ،ص .44
 2فوزي أوصديق ،إشكالية املعلوماتية بين حق الخصوصية وإفشاء االسرار املهنية ،مجلة الدراسات القانونية ،مركز البصيرة للبحوث واالستشارات
التعليمية ،الجزائر ،العدد الثاني ،2008 ،ص .77
 3بن قارة مصطفى عائشة ،مرجع سابق ،ص .45
 4عصام عبد الفتاح مطر ،التجارة االلكترونية في التشريعات العربية واألجنبية ،دار الجامعة الجديدة ،اإلسكندرية ،2015 ،ص .301
 5أنظر :بن سعيد صابرنية ،حماية الحق في حرمة الحياة الخاصة في عهد التكنولوجيا ،رسالة دكتوراه ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة
الحاج الخضير ،باتنة2015 ،ـ ،ص  .228سامح عبد الواحد التهامي ،الحماية القانونية للبيانات الشخصية ،مجلة الحقوق ،العدد الرابع1433 ،ه،
 ،2011الكويت ،ص .238
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األول بتهديد الخصوصية ،مما أدى إلى توجيه العديد من االنتقادات لهذا التعديل وكان أبرزها َّأنه مخالف
لإلعالن العاملي لحقوق االنسان ،1فبالرغم من أن بريطانيا دولة تقدر الحريات إال أنها أرادت وضع حد
للعديد من التجاوزات التي تحصل من خالل تعدى حدود الخصوصية الشخصية لألفراد.
ً
ثالثا :تجارب بعض الدول العربية فيما يخص الحماية التشريعية للحياة الخاصة
سعت مصر في العديد من تشريعاتها بالخوض في تنظيم الحق في الخصوصية ،وذلك عبر العديد من املواد
القانونية ولعل أبرزها املادة  41من الدستور املصري .وقد أكدت العديد من النصوص القانونية على أن
الحياة الخاصة لها حرمتها التي ال يسمح بتجاوزها ،ولكن من دون وجود قانون مستقل ينظم هذه الحقوق
بشكل كامل.2
في املقابل نجد تونس قد أصدرت القانون األساس ي عدد  63لسنة  2004املتعلق " بحماية املعطيات
الشخصية" .ومن خالل هذا القانون على غرار الوضع الفرنس ي تم انشأ سلطة إدارية مستقلة وهي" :الهيئة
الوطنية لحماية املعطيات الشخصية" .وذلك باإلضافة إلى استمرار املشرع التونس ي في هذا السياق حتى
تاريخ  2014حيث نص في الفصل  24من الدستور الصادر في السنة نفسها على ما يلي ":تحمي الدولة
الحقوق الخاصة ،وحرمة املساكن ،وسرية املراسالت واالتصاالت واملعطيات الشخصية".3
ّأما الجزائر فهي من الدول التي تأثرت مثل غيرها من الدول املجاورة للثورة املعلوماتية ،مما دفع املشرع إلى
تعديل قانون العقوبات وذلك ملواجهة جميع االعتداءات التي قد تحصل من خالل املعلوماتية وما يمكن
تحقيقه من خاللها لألضرار باألفراد ،فنجد قانون العقوبات أفرد في القسم "السابع مكرر" تحت عنوان
"املساس بأنظمة املعالجة اآللية للمعطيات" ،4و العديد من التعديالت التي تأكد على أن التشريع الجزائري
يحترم الحياة الخاصة وذلك من خالل القانون رقم  23.06لسنة .52006
 1غادة قدري ،بريطانيا تخالف اإلعالن العاملي لحقوق االنسان وتراقب مواطنيها باإلكراه ،2016 ،ص  ،15منشور على املوقعhttp://alghad.tv :
تاريخ االطالع.2019-4-27 :
 2حيث تنص املادة  57على أنه" :للحياة الخاصة حرمة ،وهي مصونة ال تمس .وللمراسالت البريدية والبرقية وااللكترونية ،املحادثات الهاتفية ،وغيرها
من وسائل االتصال حرمة ،وسريتها مكفولة وال تجوز مصادرتها أو االطالع عليها أو رقابتها إال بأمر قضائي مسبب ،وملدة محددة وفي األحوال التي بينها
القانون .الدستور املصري املادة  57لعام .2014
 3بن قارة مصطفى عائشة ،مرجع سابق ،ص .47
 4بن قارة مصطفى عائشة ،حجية الدليل االلكتروني في مجال االثبات الجنائي في القانون الجزائري واملقارن ،دار الجامعة الجديدة ،الجزائر،2009 ،
ص .27
 5املادة  303من القانون رقم  23.06املعدل لقانون العقوبات الجزائري حيث تنص على أنه ":يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثالث سنوات وبغرامة
50.000دج إلى  300.00دج كل من تعمد املساس بحرمة الحياة الخاصة لألشخاص بأي تقنية كانت:
-1بالتقاط أو تسجيل أو نقل مكاملات أو أحاديث خاصة أو سرية بغير إذن صاحبها أو رضاه.
-2بالتقاط أو تسجيل أو نقل صورة لشخص في مكان خاص بغير إذن صاحبها أو رضاه".
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مما ال شك فيه أن حماية الخصوصية للمستخدمين للتكنولوجية املتطورة ليست باألمر اليسير ،وال يمكن
تحقيقها من خالل تشريعات تصدر من هنا وهناك بل ال بد من أن تكون هذه الجهود مترابطة ومتوازنة
سواء باملفهوم الدولي أو الداخلي .وقد َّ
تم بيانه يسعى املجتمع الدولي واإلقليمي نحو محاولة الحد من ظاهرة
التدخل في الخصوصية من خالل اتفاقيات أو تشريعات تهدف إلى وضع إطار قانوني في محاولة جادة
ملواكبة التطور التكنولوجي.
املبحث الثاني
التشريعات الداخلية الساعية لضبط الخصوصية على االنترنت
تحتل املعلوماتية مركز الصدارة في يومنا الحالي ،حيث يعود لها الفضل األكبر في التطور على كافة املستويات
سواء على املستوى التقني أو العملي ،1وعليه سوف نقسم بحثنا إلى مطلبين في املطلب األول نستعرض
املوضوعات التي تدخل ضمن مفهوم الحق في الخصوصية ،واملطلب الثاني يركز على موقف التشريع الداخلي
اللبناني.
املطلب األول :املوضوعات التي تدخل ضمن مفهوم الحق في الخصوصية
أثار موضوع الحق في الخصوصية عبر املعلوماتية جدال واسعا نتيجة الزدياد طلب املعلومات بشكل ملحوظ في
كافة املجتمعات ،2فحماية خصوصية املعلومات وسريتها ضد تسربها من الحاسب اآللي ،والشبكات ،وخدمات
اإللكترونية أصبحت تشكل موضوع الساعة والغاية األساسية ملعظم الدول.3
املعلومات ِ
ويمكن في هذا السياق أن نذكر بعضا من هذه املوضوعات التي يعمد إلى إدراجها ضمن بند الخصوصية وبالتالي
تمتعها بالحق في الضمان وهي على الشكل التالي:
-1البيانات الفردية :هي تلك البيانات التي من شأنها تحديد شخصية الشخص الطبيعي تحت أي شكل كان،
وسواء أجريت املعالجة االلكترونية بوساطة شخص طبيعي أو معنوي ،4أو هي تلك البيانات املؤلفة من
املعلومات التي تخص الفرد ويمكن أن يعرف بوساطة املعلومات عند اتصالها بمعلومات أخرى في حيازة
مستخدم هذه املعلومات .5وعليه فإن البيانات أو املعلومات الفردية تدخل ضمن نطاقها العديد من املسميات
 1علي أحمد عبد الزعبي ،مرجع سابق ،ص .332
 2انظر :نعيم مغبغب ،مخاطر املعلوماتية واالنترنت ،بدون مكان طباعة ،1998 ،ص .8
 3انظر :فريد كيت ،ترجمة محمد محمود شهاب ،الخصوصية في عصر املعلومات ،الطبعة األولى ،مركز االهرام للترجمة والنشر ،القاهرة،1979 ،
ص  145وما بعدها.
4 Christopher J. Millard, Legal Protection of Computer Programs and Data, Sweet and Maxwell Limited, London, The Cars Well
Company Limited Toronto, 1985, P.184.
 5علي أحمد عبد الزعبي ،مرجع سابق ،ص .334
عدد خاص بالمؤتمر الدولي المحكم حول :الخصوصية في مجتمع المعلوماتية | لبنان – 19و2019 |07| 20

30

مركز جيل البحث العلمي  :سلسلة كتاب أعمال المؤتمرات  -العام السابع – العدد  26يوليو 2019

كاالسم ،الجنسية ،الديانة ،السكن ،وصوال إلى البصمة .كما أضافت بعض التشريعات كالتشريع العراقي على
سبيل املثال هذا املبدأ بأنه ال يجوز نشر أي معلومات تخص شخص معين أو شركة إال بعد الحصول على
املوافقة التحريرية ،وما ذلك إال تأكيدا على أهمية وخصوصية البيانات الشخصية للفرد والحرص من قبل
التشريعات على عدم املساس بها.
-2البيانات املالية :هي البيانات التي تحتوي على دخل الفرد املادي وإنفاقاته وديونه في حال وجودها ،وبمعنى
آخر سمعته املالية ووضعه املادي في مختلف املجاالت ،أي أنها تضم الرصيد الشخص ي للفرد والتزاماته ،1إذ
تسعى معظم املصارف على التحري بدقة عن طالب االئتمان وتكون على قناعة كاملة بضرورة تمتع هذه
املعلومات بالسرية التامة وعدم جواز نقلها إلى الغير سواء أفرادا أو مصارف.2
-3البيانات االجتماعية والصحية :البيانات االجتماعية هي املتعلقة بسيرة الفرد االجتماعية والعائلية
واألوساط التي يتعامل معها 3والطالق في حال حصوله ،فاألمور الشخصية تعد من كيان الشخص نفسه ،لذا
يجب حمايتها وأن الفقه شدد على ضرورة االهتمام بالخصوصية بوصفها مبدأ عام يؤسس على حماية الكرامة
االنسانية.4
أما البيانات الصحية فهي كل ما يتعلق بالشخص من الناحية الصحية ،فمعلوم إن الفرد ال يقبل أن تكشف
حالته الصحية أمام الجميع حتى ولو كانوا من أقرب املقربين .وأن إفشاء مثل هذه البيانات أو املعلومات
الصحية يعد إفشاء لسر املهنة بالنسبة للطبيب أو للعامل في الحقل الطبي من ممرضين وممرضات .ومن ثم ال
يسمح ألي منهم اطالع غيرهم على هذه املعلومات انطالقا من أهميتها وخصوصيتها على الصعيد الشخص ي.5
وعليه فالحق في الخصوصية يتعلق بالعديد من املوضوعات الشخصية لكل فرد ،فاملساس بها أو اقتحامها
يؤدي إلى الشعور بالغبن .ولكن ال يخفى قدرة العديد من األشخاص من انتهاك هذه الخصوصية سواء فيما
يتعلق بالنواحي املادية واالجتماعية أو حتى الصحية .كل ذلك وإن كان يدل على ش يء فإنه يدل على التدخل غير
املبرر من قبل العديد من األشخاص سواء بالشكل املباشر أو غير املباشر عبر االنترنت.

 1انظر :محمد عبد املحسن املقاطع ،حماية الحياة الخاصة لألفراد وضماناتها في مواجهة استخدام الحاسب اآللي ،ذات السالسل للطباعة والنشر،
الكويت ،2992 ،ص  .79ورافع خضر صالح ،الحق في الحياة الخاصة وضماناته في مواجهة استخدام الكمبيوتر ،رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية
الحقوق ،بغداد ،1993 ،ص .74
 2عمر أحمد حسبو ،حماية الحريات في مواجهة نظم املعلومات ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،2000 ،ص .120
 3نعيم مغبغب ،مرجع سابق ،ص .186
 4علي أحمد عبد الزعبي ،مرجع سابق ،ص .337
 5انظر :محمد رياض الخاني ،املبادئ األخالقية التي يجب أن يتحلى بها الطبيب في ممارسته ملهنته الطبية ،دراسة مقارنة ،مجلة الشريعة والقانون،
جامعة االمارات العربية املتحدة ،عدد  ،1988 ،2ص .154
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املطلب الثاني :الحماية الداخلية للحق في الخصوصية ضمن النصوص الوطنية
يشهد العالم اليوم ثورة فكرية تتعلق بضرورة ضبط التشريعات الداخلية للحد من الزحف القائم من خالل
اإلنترنت على كافة األصعدة الشخصية للفرد في أي مجتمع كان .فنجد بعض املجتمعات تعمل على تشديد
ضوابط االنترنت والحفاظ بالقدر الكافي على الخصوصية ،فهناك العديد من الدول التي تعمل على وضع إطار
محدد لحماية الخصوصية والسعي نحو حفظها من أي مساس .ولكن ما هو موقف املشرع اللبناني في هذا
املجال؟
الخصوصية حق أساس ي في حياة الفرد عموما ،وكما سبق بيانه فقد سعت غالبية الدول للحد من ظاهرة
التدخل بالشؤون الخاصة لألفراد سواء من خالل االتفاقيات الدولية أو حتى اإلقليمية .إال أن لخطورة األمر
توجهت معظم الدول لتطوير تشريعاتها الداخلية وذلك بهدف الوصول إلى بيئة آمنة تحفظ لكل مواطن قدره
الكافي بالخصوصية .وكما هو شأن الجميع قدم املشرع اللبناني رزمة من مختلف الحاالت الساعية بشكل
مباشر أو غير مباشر لحماية الخصوصية والعمل على وضع إطار محدد لألنترنت وهي على الشكل التالي:
ً
أوال :املادتان الثامنة والحادية عشر من الدستور اللبناني ،حيث تشير األولى إلى أن الحرية الشخصية مصونة
وفي حمى القانون وكأنها تشير إلى أن املكانة الشخصية ال يمكن املساس بها إال في الحاالت واألوضاع االستثنائية
وهي إشارة إلى مدى إحترام الدستور اللبناني للحرية الشخصية التي يمكن إدراجها ضمن الخصوصية
الشخصية حتى إن كانت بإشارة غير مباشرة .ونجد َّأن املادة الحادية عشر قد ركزت على حرية التعبير التي ال
تبعد باملنطق القانوني عن الحرية الشخصية التي تندرج بطريقة ما ضمن الخصوصية الفردية من حيث إبداء
الرأي الشخص ي والعمل ضمن جمعيات اجتماعية أو سياسية.1
ً
ثانيا :املادة الرابعة عشر من الدستور اللبناني الصادر سنة  1926والتي تتحدث عن حرمة املسكن وتنص
على ":للمنزل حرمة وال يسوغ الحد الدخول إليه إال في األحوال املبينة في القانون".2
وهنا نجد بأن الدستور اللبناني قد أقر للفرد بالحق في الخصوصية من خالل حفظ حرمة مسكنه في كافة
الحاالت إال ما كانت ماسة للقانون منها .وحرمة املسكن يدخل ضمنها العديد من املفاهيم املختلفة كحرمة
الحياة الخاصة وما تحمله من معاني جميعها تصب في خصوصية الفرد نفسه من مسكن ،مراسالت ،اتصاالت
وأسرار شخصية .وهي بذلك تكون قد وضعت قاعدة عدم التدخل بالحياة الخاصة لألفراد واالستثناء هو فقط
في الحاالت املنصوص عليها نظاما .3فالبيانات الخاصة او الخصوصية املعلوماتية جميعها مصطلحات تشير
 1معهد الهاي لتدويل القانون ،مقال بعنوان :سيادة القانون في لبنان اآلفاق والتحديات ،2012 ،ص  ،18على املوقع:
 ،http://www.hiil.org/data/media/Quick scan Lebanon.com 160812.تاريخ االطالع.2019-4-23 :
 2للتفصيل :انظر الدستور اللبناني لسنة .1926
3هانيا محمد علي فقيه ،حماية الحق في الخصوصية املعلوماتية ،على املوقع http://www.legallaw.ul.edu.lb :تاريخ االطالع.2019-31-3 :
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وبشكل مباشر إلى حق الشخص في التحكم بهذه املعلومات كونها تتعلق بالشخص نفسه كاملعلومات املتعلقة
بأحواله الشخصية وحالته املالية والصحية.
ً
ثالثا :سرقة املعلومات
يقصد بالسرقة أخذ مال الغير خلسة أو عنوة بقصد التملك وهو ما تم تعريفه في القانون اللبناني في املادة
 ،635والسرقة تتخذ أشكاال مختلفة وكلها تندرج ضمن التعريف املذكور نفسه .فأخذ املعلومات الشخصية
ُ
لألفراد عبر اإلنترنت ُي ُّ
لشخص ما دون رضاه أو قبول منه ،بالرغم من االنتقادات التي أخذت
عد أخذ ما هو ملك
ٍ
في هذا املجال والتي ال ُت ُّ
عد املعلومات ماال منقوال ،إال أنه وفي السياق نفسه نجد أن فريقا أكد على أن املعلومات
الشخصية ُت ٌّ
عد سلعة ذات قيمة مالية مرتفعة وخصوصا إذا حصل األمر في املعلومات التي تخص أسماء
شركات ضخمة وكبيرة جدا اقتصاديا .ونجد هذا النوع من السرقات تتم من خالل عمليات القرصنة التي تقع
من قبل بعض األشخاص من خالل دخول املواقع اإللكترونية واالطالع على املعلومات الخاصة والعمل على
إعالنها أو حتى ابتزاز أصحابها في سبيل الحصول على املال .1فبطبيعة الحال ال يمكن التهاون في موضوع سرقة
املعلومات الشخصية لألفراد لتعلقها وبطريقة مباشرة الحق في الخصوصية.
ً
رابعا :حماية سرية االتصاالت
لقد أضاف القانون رقم  140الصادر في  1999-10-27املتعلق بحماية سرية االتصاالت قاعدة أساسية تقض ي
بسرية املخابرات الشخصية واالستثناء يقض ي االعتراض عليها ،وهي التي تقوم بها جميع وسائل االتصال ،سواء
أكانت االتصاالت داخلية أو خارجية وبكافة الوسائل التقنية فهي مكفولة ومحمية بالقانون فقد نص القانون
املذكور أعاله في مادته األولى على أن  ":الحق في سرية التخابر داخليا أو خارجيا.........مضمون وفي حمى القانون،
وال يخضع ألي نوع من أنواع ا لتنصت أو املراقبة أو االعتراض أو االفشاء إال في الحاالت التي ينص عليها هذا
القانون وبواسطة الوسائل التي تحددها ويحدد أصولها" .فكما هو معلوم إن الحق في الخصوصية يشمل
االتصاالت الشخصية التي ُت ُّ
عد إحدى الصور األساسية للحياة الخاصة لألفراد حيث يسعى الجميع إلى إبقائها
ضمن إطارها الشخص ي وعدم السماح بأي شكل من االشكال بإقتحامها من قبل أي جهة أو التنصت عليها,
وحتى أن القانون املذكور قد ذكر في املادة السابعة عشر منه على معاقبة كل اعتراض غير قانوني للمخابرات
الجارية بواسطة وسائل االتصاالت ،2بإشارة منه إلى أن االعتراض يجب أن يسلك املسلك القانوني واملسموح
به حتى يسمح بتجاوز القاعدة املانعة لهذا االعتراض في املقام األول.
كما توجد بعض القوانين التي تحمي البيانات الشخصية ،حيث ال يوجد إطار معمول به لحماية البيانات بشكل
مباشر كاملادة الثانية من قانون السرية املصرفية الصادر سنة  ،1956والقرار رقم  7548املتعلق بالعمليات
 1مجلة الجيش ،جرائم الكومبيوتر ،العدد  ،2004 ،232تاريخ االطالع.2019-4-23 :
 2هانيا محمد علي فقيه ،مرجع سابق ،ص .11
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املالية واملصرفية بالوسائل االلكترونية .1باإلضافة إلى القانون رقم  42تاريخ  ،2015والقانون رقم  288الصادر
سنة  1994الذي يحمي سرية العالقة بين الطبيب واملريض من خالل االلتزام الواقع على الطبيب أو الجهاز
الطبي في عدم إفشاء حالة املريض الصحية إال في حالة موافقته الشخصية.
بالخالصة ومن خالل ما قدمنا لبعض النصوص القانونية نجد بأن املشرع اللبناني لم يضع اإلطار الواضح
والدقيق للحق في حماية الخصوصية بكافة أشكالها وموضوعاتها من اإلنترنت ،بالرغم من التطور الحاصل في
عالم امل علوماتية والتكنولوجية الحديثة .فكان األولى به وهو الجهاز القانوني الذي يضم كافة املقومات
القانونية الالزمة للخروج بإطار قانوني يحدد من خالله طبيعة هذا الحق ومعاييره وأنواعه والعقوبات الواجب
اتخاذها عند املخالفة ،وبذلك يكون قد وصل إلى املستوى الذي يليق بتاريخه القانوني ووصوله إلى املستوى
الذي وصلت إليه التشريعات األخرى.
الخاتمة:
إنطالقا مما تقدم فإن التحدي األكبر الذي يواجه الحق في الخصوصية في ظل هذه الثورة الرقمية يتمثل في
وضع قواعد قانونية سواء دولية أو داخلية في هذا املجال .فكما أصبح واضحا فإن الطريق اليسير للحصول
على املعلومات الشخصية بكافة أشكالها أصبح من أكبر املشاكل التي يواجهها األفراد في مختلف املجتمعات.
لذلك نجد بأن العديد من الدول سعت والزالت تسعى نحو إبراز نصوص قانونية تحد من انتهاك هذه
الخصوصية والعمل على حمايتها .كما نجد َأن الجمعية العامة لألمم املتحدة واملجتمع الدولي عامة يحاول
جاهدا إنتاج االتفاقيات والقرارات التي تلزم كافة الدول للسعي نحو ضبط املعايير الخاصة بالحق في
الخصوصية والعمل على تطويرها ملا للعصر الرقمي من نمو يفوق الجهود الدولية كثيرا.
ومن خالل هذا البحث استطاع الباحث الوصول إلى بعض النتائج والتوصيات وهي على َّ
النحو التالي:
ً
أوال :النتائج
.1
.2
.3
.4

يسعى املجتمع الدولي للحد من توسع وسائل املعلوماتية ووضع إطار لحماية الخصوصية لألفراد.
إن التطور الهائل لإلنترنت جعل من الصعوبة بمكان ضبطه من إختراقه للخصوصية بشكل واسع.
إن النصوص القانونية اللبنانية ال زالت بعيدة كل البعد عن الواقع املتطور لإلنترنت وسعيه الدائم
القتحام الخصوصية الفردية.
ال يوجد قوانين أو تشريعات في لبنان تحمي الحق في الخصوصية من االنتهاك من قبل اآلخرين.

 1للتفصيل :الجريدة الرسمية ،العدد  ،2007 ،51ص .5295
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ً
ثانيا :التوصيات
-1
-2
-3
-4
-5
-6

ضرورة قيام املجتمع الدولي من خالل منظماته الدولية باالتفاقيات التي توسع من السلطة الدولية إلى
حد ما للحفاظ على الحق بالخصوصية.
ٍ
العمل على فرض عقوبات دولية صارمة وموحدة للحد من التدخالت عبر اإلنترنت ،وحث الدول على
فرض العقوبات على املخالف بهدف التقليل من توسعها.
حتمية سن القواعد القانونية اللبنانية لحماية الحق في الخصوصية والتماش ي من خاللها مع تحديات
العصر الحديث ووضعها ضمن إطار قانوني سليم.
التأكد من وجود الضوابط املالئمة لحماية البيانات الشخصية تتوافق مع املعايير الدولية.
بذل املزيد من الجهود الداخلية لضمان حرية االفراد باالحتفاظ بالحق في الخصوصية من خالل ترتيب
النظام الداخلي عبر توضيح مفهوم الحق في الخصوصية.
ضرورة نشر الوعي الثقافي للحق في الخصوصية عبر اإلنترنت من خالل إقامة دورات وورش تطلق هذا
املفهوم وتبين مدى األضرار الناتجة عن العبث فيه ،وحث املجتمع على احترامه.

املراجع:
ً
أوال :باللغة العربية
أ-الكتب القانونية
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

أيمن عبد هللا فكري ،جرائم نظم املعلومات ،دراسة مقارنة ،دار الجامعة الجديدة ،اإلسكندرية،
.2007
بن قارة مصطفى عائشة ،حجية الدليل االلكتروني في مجال اإلثبات الجنائي ،في القانون الجزائري
واملقارن ،دار الجامعة الجديدة ،الجزائر.2009 ،
حسام الدين االهواني ،الحق في احترام الحياة الخاصة ،دراسة مقارنة ،دار النهضة العربية.1978 ،
خالد محمد كدفور املهيري ،جرائم الكومبيوتر واالنترنت والتجارة االلكترونية ،دار الغرير للطباعة
والنشر ،دبي ،الطبعة الثانية.2012 ،
صبحي املحمصاني ،اركان حقوق االنسان ،دار العلم للماليين ،بيروت.1979 ،
عصام عبد الفتاح مطر ،التجارة اإللكترونية في التشريعات العربية واألجنبية ،دار الجامعة الجديدة،
اإلسكندرية.2015 ،
علي أحمد عبد الزعبي ،حق الخصوصية في القانون الجنائي ،املؤسسة الحديثة للكتاب ،لبنان.2006 ،
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 -8عمر أبو الفتوح عبد العظيم الحمامي ،الحماية الجنائية للمعلومات املسجلة الكترونيا ،دار النهضة
العربية.2010 ،
 -9عمر أحمد حسبو ،حماية الحريات في مواجهة نظم املعلومات ،دار النهضة العربية ،القاهرة.2000 ،
 -10فريد كيت ،ترجمة محمد محمود شهاب ،الخصوصية في عصر املعلومات ،الطبعة األولى ،مركز
األهرام للترجمة والنشر ،القاهرة.1979 ،
 -11فؤاد بن صغير ،التجارة الدولية ،مطبعة فضالة ،املغرب ،الطبعة األولى.2000،
 -12محمد عبد املحسن املقاطع ،حماية الحياة الخاصة لألفراد وضماناتها في مواجهة استخدام الحاسب
اآللي ،ذات السالسل للطباعة والنشر ،الكويت.1992 ،
 -13نعيم مغبغب ،مخاطر املعلوماتية واالنترنت ،بدون مكان طباعة.1998 ،
 -14وليد السيد سليم ،ضمانات الخصوصية في اإلنترنت ،دار الجامعة الجديدة ،اإلسكندرية.2011 ،
 -15وليد سليم النمر ،حماية الخصوصية في اإلنترنت ،دار الفكر الجامعي ،اإلسكندرية.2013 ،
ب -املقاالت
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8

بدون اسم كاتب ،جرائم الكومبيوتر ،مجلة الجيش ،العدد .2004 ،232
بن قارة مصطفى عائشة ،الحق في الخصوصية املعلوماتية بين التحديات التقنية وواقع الحماية
القانونية ،املجلة العربية للعلوم ونشر األبحاث ،املجلد الثاني ،العدد .2016 ،5
خالد ميار اإلدريس ي ،مستقبل حماية الخصوصية في عالم اإلنترنت ،مسارات للرصد والدراسات
االستشرافية. www.massarate.com ،
رزق سلموري وآخرون ،املوقف املعاصر لقواعد القانون الدولي العام من الحق في الخصوصية في
العصر الرقمي ،مجلة الجامعة العربية األميركية للبحوث ،مجلد ،3العدد .2017 ،2
سامح عبد الواحد التهامي ،الحماية القانونية للبيانات الشخصية ،مجلة الحقوق ،العدد الرابع،
الكويت.2011 ،
غادة قادري ،بريطانيا تخالف اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان وتراقب مواطنيها باإلكراه،2016 ،
. http://alghad.tn.com
فوزي أوصديق ،إشكالية املعلوماتية بين حق الخصوصية وإفشاء االسرار املهنية ،مجلة الدراسات
القانونية ،مركز البصيرة للبحوث واالستشارات التعليمية ،الجزائر ،العدد الثاني.2008 ،
محمد رياض الخاني ،املبادئ األخالقية التي يجب أن يتحلى بها الطبيب في ممارسته ملهنته الطبية،
دراسة مقارنة ،مجلة الشريعة والقانون ،جامعة االمارات العربية املتحدة ،عدد .1988 ،2
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 -9معهد الهاي لتدويل القانون ،سيادة القانون في لبنان ،اآلفاق والتحديات،
.http://www.hiil.org/data/media/Quickscan.com
 -10هانيا محمد علي فقيه ،حماية الحق في الخصوصية املعلوماتيةhttp://www.legallaw.ul.edu.lb ،
.
ت -القوانين
-1
-2
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القانون اللبناني لعام  ،1999والدستور اللبناني لعام .1926
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القانون الجزائري لعام .2006
الدستور املصري لعام .2014

د -التقارير
-1التقرير السنوي ملفوضية األمم املتحدة السامية لحقوق االنسان وتقارير املفوضية واألمين العام ،الحق في
الخصوصية في العصر الرقمي ،مجلس حقوق االنسان ،الدورة السابعة والعشرون،2014 -June-30 ،
.A/HRC/27/37
ً
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1- Christopher J. Millard, Legal Protection of Computer Programs and Data, Sweet and
Maxwell Limited, London, 1985.
2- Fidler.D, The Right to Privacy in the Digital Age, Where Do Things Stand? The Council for
Foreign Affairs, March 2015.
3- General Assembly Resolution, The Right to Privacy in Digital Age, A/RES/68/167/2013.
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اإلطار القانوني الدولي و الداخلي لحماية الخصوصية على االنترنيت
- )  ( التشريع الجزائري نموذجاInternational and national legal framework for the protection of privacy on the inernet
)Algerian legislation as a model(
–  – الجـ ــزائر01  جامعة اإلخوة منتوري قسنطينة، خاليفيـ ــة هـدى.د/ط
Khelaifia Houda, University of the Brothers Mentori Contantine 01 – Algeria-

: ملخص
لطاملا اعتبرت الحياة الخاصة منذ القدم حقا مشروعا يمنع التعدي عليه و حظي بالحماية الدينية و القانونية
 و مع التطور املعلوماتي في مجال االتصال و اإلعالم عبر شبكات االنترنيت و أتساع، في كل الدول و التشريعات
التواصل االجتماعي الالمحدود و الالمشروط أصبح الحق في الخصوصية معرضا لالنتهاك و بات من السهل
 األمر الذي دفع إلى ضرورة إيجاد آليات قانونية، اإلطالع على أسرار األفراد و الهيئات و املؤسسات التالعب بها
تحمي هذا الحق و تضبطه في إطار دولي و داخلي وطني يحقق معه الشعور باألمان و الطمأنينة في مجتمع أضحى
. فيه استعمال الوسائل املعلوماتية أمرا ضروريا ال غنى عنه
 املشرع الجزائري،  الحماية،  اإلطار القانوني،  املعلوماتية،  الخصوصية: الكلمات املفتاحية
Abstract :
Private life has long been regarded as a legitimate right that prevents infringement and has been
protected by religion and law in all countries and legislations , and with the development of
information in the field of communication and the media through the internet and the breadth
of social communication unlimited and unconditionnel , the right to privacy is vulnerable to
abuse , and it became easy to view and manipulation the secrets of individuals and institutions.
Which led to the need to find legal mechanisms to protect this right and set it in an international
and national framework to achieve a sense of safety and tranquility in a society , where the use
of information technology is indispensable .
Key words : the privacy, the informatics, the legal framework, the protection, algerian legislator.
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مقدمة :
شهدت نهاية القرن املاض ي تطورا علميا تكنولوجيا مس كافة امليادين و املجاالت أفرز معه عدة قضايا و مشاكل
خاصة ما تعلق منها بالشبكة العنكبوتية أو األنترنيت املتصلة بأجهزة الحواسيب و املمتدة على نطاق جغرافي
واسع ال حدود مكانية له و ال زمنية  ،األمر الذي نتج عنه ظهور نوع جديد من اإلجرام املختلف تماما عن اإلجرام
التقليدي من حيث الوسيلة و الهدف و التخطيط و التنفيذ و حتى األشخاص  ،و الذي أصطلح عليه لدى
املجتمع الدولي بالجريمة اإللكترونية أو الجريمة املعلوماتية أو السيبريانية .
و أصبحت الجريمة املعلوماتية خطرا يهدد املجتمعات التي لم يعد بإمكانها التخلي عن االنترنيت و كافة األنظمة
و الوسائل و األجهزة اإللكترونية املتصلة بها نظرا ملا تقدمه من امتيازات و تسهيالت في مسار عجلة الحياة و
التقدم الصناعي و االقتصادي و العلمي ...الخ  ،بل أنه أضحى ال غنى عنها في أي مجتمع و عند كل األسر و
األشخاص بمختلف أعمارهم و مستوياتهم و ثقافتهم ...
و ألن الجري مة املعلوماتية مرتبطة مباشرة بما تتضمنه وسائل االتصال و اإلعالم من بيانات و معلومات يتم
تداولها و نقلها و تخزينها في ما بين األشخاص أو بين الهيئات و األشخاص أو بين الهيئات و الهيئات األخرى ،
فإن هذه العمليات لم تعد في مأمن من االنتهاكات و التعرض إليها و قرصنتها سواء تعلقت بشؤون الدول أو
حياة األشخاص و عالقاتهم  ،مما دفع بالدول إلى إعادة النظر في منظومتها القانونية و تشريعاتها الداخلية و
تجريم هذه األفعال  ،و تكثيف الجهود املبذولة للتصدي لها على املستويين  :الداخلي عن طريق ما توفره من
إمكانيات مادية و بشرية  ،و خارجي عن طريق تبادل الخبرات و الجهود في إطار التعاون و املساعدة الدوليين .
و لم تسلم الحياة الخاصة للفرد من الجريمة املعلوماتية ،فأصبح من السهل مشاركته حياته و معرفة أسراره
و تقاسمه شؤونه و نشرها ،بل التالعب ببياناته و معلوماته الخاصة املخزنة في أنظمة تلك الوسائل مع صعوبة
تقفي أثر الجناة و الفاعلين أو تحديد أماكنهم لطبيعة الجريمة،
و من ثمة طرحت مسألة الخصوصية أو الحق في أمان و سالمة الحياة الخاصة في زمن املعلوماتية واالنتشار
الواسع لالنترنيت كإحدى القضايا العصرية التي استنفرت عقول رجال القانون والحقوقيين و الدين و غيرهم
ملخاطرها  ،و ألن ما يتهدد األشخاص و حياتهم الفردية و األسرية يتهدد بالضرورة أمن املجتمع و سالمته فقد
وضعت آليات قانونية دولية و وطنية داخلية لحماية هذا الحق  ،و تعتبر الجزائر من الدول التي شهدت ارتفاعا
في نسبة الجرائم املعلوماتية التي مست كل امليادين و منها امليدان الخاص أو خصوصية الحياة و ذهبت في
السنوات األخيرة إلى تعديل قوانينها و إصدار أخرى سعيا منها ملكافحة الظاهرة و أسوة بالقوانين و املعاهدات
الدولية في هذا املجال ،
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و إن كان ال يوجد تقريبا تعريفا واضحا و دقيقا ملعنى الخصوصية في القوانين و التشريعات الدولية بما فيها
التشريع الجزائري  ،و ربما يعود ذلك إلى تباين وجهات النظر التشريعية في ما يعتبر من الخصوصيات من عدمه
لتأثرها بالقيم و املبادئ و املعتقدات الدينية بين املجتمعات  ،و لكن عموما ما تم االتفاق عليه دوليا أن
الخصوصية تذهب إلى كل ما من شأنه املساس بكرامة الشخص و أسرته و التعدي على أسراره الشخصية التي
يضعها بعيدا عن إطالع الغير  ،فيعرفها معهد القضاء األمريكي  " :كل شخص ينتهك بصورة جدية و بدون وجه
حق  ،حق شخص آخر في أال تصل أموره و أحواله إلى علم الغير و ال تكون صورته عرضة ألنظار الجمهور " ،
كما يعرفها الفقه الفرنس ي " بذلك النطاق الشخص ي من الحياة لكل إنسان مقصورا عليه ال يجرؤ الغير أن
يتدخل فيه بدون إذنه " ، 1
أما الفقيه هشام محمد فريد رستم فيعطي للحق في الخصوصية ثالث  03عناصر  " :السرية  ،العزلة و التخفي،
و يجب أن يحظى هذا الحق بالحماية ضد أي تدخل بوسائل مادية مباشرة أو بنشر املعلومات و أال تكون محال
إلعالم اآلخرين و التشهير بها " .2
أما الخصوصية املعلوماتية فقد ارتبطت بوسائل االتصال املعلوماتي و أنظمة املعالجة اآللية للمعطيات
املرتبطة بشبكات االنترنيت إذ يعرفها الفقيه األمريكي أالن ويستن  Alan Westinفي كتابه الخصوصية و الحرية
 Privacy and Freedomالصادر سنة  " : 1967الخصوصية املعلوماتية هي حق الفرد في تحديد متى و كيف و
إلى أي مدى تصل املعلومات عنهم لآلخرين "  ،3و يعرف الفقيه ميلر  Millerالخصوصية في كتابه االعتداء على
الخصوصية " :قدرة األفراد على التحكم بدورة املعلومات التي تتعلق بهم " .4
و انطالقا من هذه املقدمة و ما سبق من تعريفات للخصوصية املعلوماتية فإننا نطرح إشكالية البحث في
مجموعة من التساؤالت التالية:
 في ماذا تتجلى األطر و اآلليات القانونية الدولية و الوطنية الداخلية املكرسة لحماية الخصوصيةاملعلوماتية ؟
 ما مدى فعالية هذه القوانين في تحقيق حماية فعالة للخصوصية املعلوماتية ؟ -و هل وفق املشرع الجزائري في تحقيق أمن و سالمة خصوصية الحياة في مجتمع املعلوماتية ؟

 - 1ياسين قوتال  ،حق الخصوصية اإللكترونية بين التقيد و اإلطالق – جامعة عباس لغرور خنشلة – الجزائر  -ص 57و 58
 - 2الدهبي خدوجة ،حق الخصوصية في مواجهة االعتداءات اإللكترونية  -دراسة مقارنة  -مجلة األستاذ الباحث للدراسات القانونية و السياسية
جامعة أحمد دراية أدرار  :مقال في  2017/08/24العدد  08ديسمبر  2017املجلد األول ص 142
 - 3الدهبي خدوجة املرجع السابق ص143
 - 4ياسين قوتال املرجع السابق ص 59
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أهمية البحث:
لقد أصبحت خصوصية األشخاص و املجتمعات مهددة نتيجة لالستعمال املكثف ملواقع التواصل االجتماعي
املرتبط بشبكات االنترنيت مما فتح املجال القتحام الحياة الخاصة على الفضاء االفتراض ي مع صعوبة تقفي
آثار املجرمين و تعقبهم و من ثمة دق ناقوس الخطر داعيا املجتمع الدولي ملحاربة هذه الجريمة و التصدي لها
من خالل مجموعة االتفاقيات و املعاهدات و القوانين و التشريعات الدولية و الوطنية .
خطة البحث:
لإلجابة على مجموع التساؤالت املطروحة في اإلشكالية ارتأينا تقسيم البحث إلى نقطتين كاآلتي :
النقطة األولى و نبين فيها اإلطار القانوني الدولي لحماية الخصوصية على االنترنيت من خالل إبراز أهم القوانين
و املعاهدات الدولية التي تناولت هذا املوضوع ،و في النقطة الثانية نستعرض اإلطار القانوني الداخلي الوطني
لحماية الخصوصية على االنترنيت من خالل دراسة التشريع الجزائري كنموذج.
أوال :اإلطارالقانوني الدولي لحماية الخصوصية على االنترنيت
لقد أخذ املجتمع الدولي على عاتقه حماية خصوصية الفرد و أعتبره حقا لصيقا بكيانه و شخصه ال يجوز
التعدي عليه أو انتهاكه  ،و قد تجلى هذا االهتمام في مجموع من املعاهدات و االتفاقيات الدولية املنبثقة من
اللقاءات و االجتماعات بين أطراف املجتمع الدولي  ،رغم أن الكثير منها لم يشير إلى حماية قانونية واضحة
للخصوصية املعلوماتية  ،إال أنها تتجلى في النص العام لتجريم كل انتهاك يقع عليها و بأي وسيلة كانت .
 .1اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان:

احترم اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان 1الحياة الشخصية و الخاصة  ،داعيا كافة الشعوب و األمم إلى احترام
هذه املبادئ و التقيد بها ،2و أعتبر أن كل تدخل في الحياة الخاصة عمال غير مشروع حسب املادة  03منه ":
لكل فرد حق في الحياة و الحرية و في األمان على شخصه "،كما لم يذكر اإلعالن وسيلة التدخل في الحياة
الخاصة فيما إذا كانت عادية تقليدية أو معلوماتية متصلة بأنظمة و وسائل التواصل اإللكتروني  ،بل شجع
كل شخص أنتهك حقه هذا إلى أخذه من الجهات القضائية و بذلك يستوي أن يتم التعرض للحياة الشخصية
بوسيلة إلكترونية أو دونها حتى يقف القضاء إلى جانبه ما دام حقا دستوريا و قانونيا فاملادة  08منه تنص على
 " :لكل شخص حق اللجوء إلى املحاكم الوطنية املختصة إلنصافه الفعلي من أية أعمال تنتهك الحقوق
 - 1اعتمدته الجمعية العامة لألمم املتحدة بموجب القرار رقم  2200 :املؤرخ في  1966 /12/16 :و دخل حيز التنفيذ في . 1976/03/23:
 - 2و هو ما أقرته الجمعية العامة في ديباجة اإلعالن بوصفه املثل األعلى الذي يجب على كافة الشعوب و األمم األخذ به و جعله نصب أعينهم على
الدوام  ،و توطيد احترام الحقوق و الحريات التي يدعوا إليها .
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األساسية التي يمنحها الدستور أو القانون " ،و موازاة للمادة ذاتها نفى اإلعالن في املادة  30منه أن يكون قد
منح أو خول ألي عنصر دولة أو جماعة أو فردا نصا يخول التعدي أو هدم هذه الحقوق التي يرمي إليها،1
و جاء اإلعالن أكثر وضوحا في تجريم كل فعل فيه مساس بحياة الفرد أو يتعداه إلى أسرته و مسكنه و حتى
مراسالته فكلها تنصب في إطار حياته الشخصية و أعتبرها عمال غير مشروع لتعلقه بخصوصياته التي يكفل
القانون حمايتها بل تشمل في ذلك شرفه و سمعته و هذا في املادة  ":12ال يجوز تعريض أحد لتدخل تعسفي في
حياته الخاصة أو شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسالته  ،و ال لحمالت تمس شرفه و سمعته  ،و لكل شخص
حق في أن يحميه القانون من مثل ذلك التدخل أو تلك الحمالت ".
 .2العهد الدولي الخاص بالحقوق املدنية و السياسية :
أعتمد العهد الدولي الخاص بالحقوق املدنية و السياسية بقرار الجمعية العامة لألمم املتحدة رقم2200 :
املؤرخ في ،1966/12/16 :و دخل حيز التنفيذ في،1976/03/16 :
و أقر العهد على احترام الحقوق الخاصة بشعوب الدول  ،و أن هذه األخيرة عليها العمل بما تمليه تشريعاتها
الوطنية و دساتيرها على صيانة تلك الحقوق و الدفاع عنها كونها حقوقا معترف بها في هذا العهد و أن تبذل
الدول كل الجهد لرد االنتهاكات التي تقع على حقوق األشخاص و حرياتهم و هذا يعني اعترافه بما تجرمه
القوانين و التشريعات الوطنية من أفعال توصف عندها بجرائم املعلوماتية الواقعة على الخصوصية  ،ففي
املادة  02الفقرتين  02و  03منه ينص على:
"  - 2تتعهد كل دولة في هذا العهد إذا كانت تدابيرها التشريعية أو غير التشريعية القائمة ال تكفل فعال إعمال
الحقوق املعترف بها في هذا العهد بأن تتخذ طبقا إلجراءاتها الدستورية و ألحكام هذا العهد  ،ما يكون ضروريا
لهذا اإلعمال من تدابير تشريعية أو غير تشريعية ،
 -3تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد :
أ -بأن تكفل توفير سبيل فعال للتظلم ألي شخص انتهكت حقوقه أو حرياته املعترف بها في هذا العهد ،حتى لو
صدر االنتهاك على أشخاص يتصرفون بصفتهم الرسمية،

 - 1املادة  " :30ليس في هذا اإلعالن أي نص يجوز تأويله على نحو يفيد انطوائه على تخويل أية دولة أو جماعة أو غرد أي حق في القيام بأي فعل
يهدف إلى هدم أي من الحقوق و الحريات املنصوص عليها فيه ".
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ب -بأن تكفل لكل متظلم على هذا النحو أن تبت في الحقوق التي يدعي انتهاكها سلطة قضائية أو إدارية أو
تشريعية مختصة  ،أو أية سلطة مختصة أخرى ينص عليها نظام الدولة القانوني  ،و بأن تنمي إمكانيات التظلم
القضائي ،
ج -بأن تكفل قيام السلطات املختصة بإنقاذ األحكام الصادرة ملصالح املتظلمين".
و في املادة  17منه أكد العهد على عدم التدخل في خصوصيات األفراد و شؤونهم و كل ما هو متعلق بحياتهم
الخاصة و أن القانون وحده من يكفل حمايتها و ال يهم وسيلة و طريقة التعدي على هذا الحق تقليدية أو
معلوماتية و هو ما يمكن استنتاجه من املادة  -1 " :ال يجوز تعريض أي شخص على نحو تعسفي أو غير قانوني
لتدخل في خصوصياته أو شؤون أسرته أو بيئته أو مراسالته  ،و ال ألي حمالت غير قانونية تمس شرفه أو
سمعته ،
 -2من حق كل شخص أن يحميه القانون من مثل هذا التدخل أو املساس".
 .3املعاهدات الدولية األساسية لحقوق اإلنسان:
و هي مجموعة من االتفاقيات املستحدثة الصادرة عن املفوضية السامية لحقوق اإلنسان لألمم املتحدة ،
انبثق عنها ثالث اتفاقيات جديدة مستحدثة و هي :1اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة  ،البروتوكول
االختياري التفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة و االتفاقية الدولية لحماية جميع األشخاص من االختفاء
القسري  ،و تعتبر اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة من أهمها إقرارا للحماية القانونية للحق في
الخصوصية و لو أنها أقرته لهذه الفئة الخاصة بالذات  ،و قد جاء كاآلتي :
 .1/3اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة  :2كفلت االتفاقية في املادة  09لألشخاص ذوي اإلعاقة
االستفادة من كل الحقوق و الحريات األساسية على قدم املساواة مع غيرهم بما فيها استعمالهم للمعلومات و
االتصاالت املزودة بتكنولوجيات و نظم املعلومات و االتصال  ،بما يعني أن ما يتم برمجته و إدخاله على هذه
النظم من معلومات و بيانات خاصة بهم محميا بموجب االتفاقية و هو عمال منوط للدول األطراف عمال بنص
املادة  14الفقرة ( أ ) منها التي تنص  " :تكفل الدول األطراف لألشخاص ذوي اإلعاقة على قدم املساواة مع
اآلخرين :
أ -التمتع بالحق في الحرية الشخصية و األمن الشخص ي " ...،
 - 1جاء في مقدمة منشور املعاهدات العاملية الجديدة لحقوق اإلنسان  ،و الذي تم نشره من طرف مفوضية األمم املتحدة السامية لحقوق اإلنسان
في سنة  ، 2006و أن الهدف من نشره في هذا الشكل السهل لجعله أيسر مناال و السيما للموظفين الحكوميين و املجتمع املدني و املدافعين عن
حقوق اإلنسان و العاملين في مجال القانون و الباحثين و املواطنين العاديين و غيرهم ممن يهتم بمعايير و قواعد حقوق اإلنسان .
 - 2اعتمدت االتفاقية بقرار من الجمعية العامة لألمم املتحدة بموجب القرار رقم  106/61املؤرخ في.2006/12/13 :
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و تؤكد املادة  17من االتفاقية على حماية السالمة الشخصية لهذه الفئة  " :لكل شخص ذي إعاقة الحق في
احترام سالمته الشخصية و العقلية على قدم املساواة مع اآلخرين ".
و في املادة  22منها التي جاءت واضحة في إقرار الحماية القانونية لخصوصية األشخاص ذوي اإلعاقة إذ منعت
منعا باتا أي تدخل قسري في خصوصياته و شؤونه األسرية خاصة ما تعلق بمراسالته و بياناته و معلوماته
الشخصية التي يستعملها على وسائل االتصال و أنظمة املعلومات  ،كما أكدت على مسؤولية الدول األطراف
في تأمين خصوصية املعلومات املتعلقة بهم "
 -1ال يجوز تعريض أي شخص ذي إعاقة بصرف النظر عن مكان إقامته أو ترتيبات معيشته  ،لتدخل تعسفي
أو غير قانوني في خصوصياته أو شؤون أسرته أو بيته أو مراسالته أو أي نوع آخر من وسائل االتصال التي
يستعملها  ،و ال للتهجم غير املشروع على شرفه و سمعته  ،و لجميع األشخاص ذوي اإلعاقة الحق في حماية
القانون لهم من أي تدخل أو تهجم من هذا القبيل ،
 -2تقوم الدول األطراف بحماية خصوصية املعلومات املتعلقة بالشؤون الشخصية لألشخاص ذوي اإلعاقة و
بصحتهم و إعادة تأهيلهم على قدم املساواة مع اآلخرين ".
 .2/3االتفاقية الدولية لحماية جميع األشخاص من االختفاء القسري  :1كفلت االتفاقية لألشخاص الذين
يتعرضون لالختفاء القسري و الجبري الحق في حماية حياتهم الخاصة و كل املعلومات الشخصية املتعلقة بهم
و هم في حالة اختفاء إال إذا تعلق األمر بإجراءات قضائية دعت إليها مقتضيات العمل الجنائي في الجريمة ذاتها
في املادة  -1" :19ال يجوز استخدام املعلومات الشخصية  ،بما فيها البيانات الطبية أو الوراثية التي تجمع و /
أو تنقل في إطار البحث عن شخص مختف  ،أو إتاحتها ألغراض أخرى غير البحث عن الشخص املختفي  ،و ال
يخل ذلك باستخدام تلك املعلومات في إجراءات جنائية تتعلق بجريمة اختفاء قسري و ال بممارسة الحق في
الحصول على تعويض،
 -1ال يجوز أن يكون في جمع املعلومات الشخصية  ،بما فيها البيانات الطبية أو الوراثية و معالجتها و
استخدامها و االحتفاظ بها ما ينتهك أو ما يؤدي إلى انتهاك حقوق اإلنسان و الحريات األساسية و كرامة
اإلنسان".

 - 1تعرف املادة  02من االتفاقية االختفاء القسري "بأنه االعتقال أو االحتجاز أو االختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية يتم على
أيدي موظفي الدولة أو أشخاص أو مجموعات من األفراد يتصرفون بإذن و دعم من الدولة أو بموافقتها  ،و يعقبه رفض االعتراف بحرمان الشخص
من حريته أو إخفاء مصير الشخص املختفي أو مكان وجوده مما يحرمه من حماية القانون "
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مالحظة:
لم يقدم البروتوكول االختياري التفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 1أي نص قانوني أو مادة قانونية تحدد
آلية حماية خصوصية األشخاص  ،بل تضمن في مجمله كيفية تعامل الدول مع البروتوكول و أحكامه و عمل
اللجنة املخول لها تلقي البالغات املتعلقة باالنتهاكات الواقعة على هذه الفئة .
 .4االتفاقية األوروبية لحماية البيانات الشخصية في مجال املعلوماتية  :تبنى هذه االتفاقية املجلس
األوروبي بمدينة ستراسبورغ الفرنسية و ضمت دوال أوروبية و غير أوروبية و دخلت حيز التنفيذ في سنة ،2004
أقرت االتفاقية بما يعود من نتائج سلبية الستعمال االنترنيت و الشبكة العنكبوتية  ،و نادت إلى واجب الدول
في اتخاذ ما يجب من إجراءات للتصدي إلى اإلجرام اإللكتروني املهدد لسرية البيانات و املعلومات ، 2كما أصدر
اإلتحاد األوروبي الئحة  3 GDPRفي 2016/04/14 :من طرف املفوضية األوروبية لحماية حقوق جميع مواطني
اإلتحاد األوروبي و بياناتهم الشخصية ،
نظمت هذه الالئحة خصوصية البيانات الشخصية و تحديد هوية األشخاص و املوقع املعرف به عبر االنترنيت
ب IPأو البريد اإللكتروني و منح مستخدم االنترنيت حسب املادة  04ميزة التحكم في بياناته و حرية توجيه
معلوماته الشخصية و تخزينها أو مسحها ( املادة  17منه )  ،و في حالة ما ثبت سرقة املعلومات أو اقتحامها و
الوصول إليها منحت الالئحة مدة  72ساعة لتبليغ السلطات املختصة التخاذ ما يجب من إجراءات و تدابير
السترجاع املعلومات و تأمينها .
كما حددت الالئحة بعض املواقع التي تكون أكثر تأثرا بها مثل:موقع  ، Word Press Community Siteمدونة
 ، Word Press Blogموقع . Analytics Software 4
 .5اتفاقية بودابست املتعلقة باإلجرام املعلوماتي  :أو " اتفاقية بودابست بشأن الجريمة السيبرانية "، 5
أبرمت االتفاقية في 2001/11/23 :من طرف  26دولة من أعضاء اإلتحاد األوروبي  ،بما فيها كندا  ،اليابان ،
جنوب إفريقيا  ،و الواليات املتحدة األمريكية و دخلت حيز التنفيذ في سنة  ،6 2004و اعتمدت االتفاقية و
تقريرها التفسيري من طرف لجنة وزراء مجلس أوروبا في دورته التاسعة بعد املائة  ،و تعد من أهم املعاهدات
 - 1أعتمد البروتوكول االختياري التفاقية األشخاص ذوي اإلعاقة بقرار الجمعية العامة لألمم املتحدة رقم 106/61 :املؤرخ في. 2006/12/13 :
 - 2الدهبي خدوجة املرجع السابق ص  150و 151
 - 3هي اختصار ل  ، General Data Protection Regulationو هي تعني مجموعة القوانين و القواعد تتعلق بالخصوصية املعلوماتية و حل محل
القرار األوروبي رقم  EC/95/46:الصادر في  1995/10/24:املتعلق بحماية بمعالجة البيانات الشخصية و حركتها .
 - 4مقال على املوقع اإللكتروني البوابة العربية لألخبار التقنية  https //aitnews.comفي2018/05/27:
 - 5صبرينة جدي  ،الحماية القانونية للحق في الخصوصية املعلوماتية  ،كلية الحقوق و العلوم السياسية باجي مختار – عنابة  -مجلة التواصل في
االقتصاد و اإلدارة و القانون املجلد  24العدد  02أوت  2018ص 133
 - 6الدهبي خدوجة املرجع السابق ص 150و 151
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الدولية التي كافحت الجرائم املعلوماتية املتعلقة باستعمال االنترنيت و وسائل االتصال املعلوماتي و كل أشكال
جرائم الحاسب اآللي و كانت واضحة في مكافحة هذه الجريمة،1
ففي قرارها رقم  211197/103/CDPC :الصادر في نوفمبر  1996قررت إنشاء لجنة خبراء للتعامل مع الجريمة
اإللكترونية  ،إذ أقرت فيه بأن التطورات السريعة في املجال املعلوماتي أثر بصورة مباشرة على املجتمع
الحديث بكل فئاته و قطاعاته  ،بحيث يمكن ألي شخص و عبر شبكات االنترنيت املمتدة على مساحة واسعة
الوصول إلى املعلومات اإللكترونية بغض النظر عن مكان و جودها الذي لم يعد عائقا أمامه للوصول إليها  ،و
من هذا املنطلق دعت االتفاقية في قرارها املذكور أن تكون القوانين الجنائية للدول مواكبة للتطورات
التكنولوجية التي أصبحت تسبب أضرارا للمصالح املشروعة نتيجة لالستغالل غير املشروع لها.
كما جاء البروفيسور ه.كاسبيرسين  H.W.Kaspersenفي تقريره الذي رفعه للجنة إلى ضرورة وضع آليات
قانونية أكثر إلزاما من توصيات االتفاقية تحمل معها قواعد إجرائية جنائية ملواجهة الجريمة املعلوماتية  2و
تحسين الوسائل املستخدمة لقمعها و تحقيق املواءمة بين القانون الوطني و الدولي و تبادل الخبرات و تيسير
التعاون الدولي  ،3كما جاءت االتفاقية بتحديد بعض األفعال التي تعد من قبيل الجرائم اإللكترونية مثل:
 الجرائم ضد سرية و سالمة و توافر بيانات و أنظمة الكومبيوتر :النفاذ غير القانوني ،االعتراض غيرالقانوني ،التدخل في البيانات ،التدخل في النظام ،إساءة استخدام األجهزة ،وهذا النوع من اإلجرام نلتمسه في
الجريمة املعلوماتية املاسة بالحقوق الخاصة و الشخصية .
 الجرائم املتصلة بالكومبيوتر :التزوير املتصل بالكومبيوتر  ،االحتيال املتصل بالكومبيوتر ، الجرائم ذات الصلة باملحتوى  :الجرائم املتعلقة باستغالل األطفال في املواد اإلباحية ، الجرائم املتعلقة بانتهاكات حق التأليف و النشر و الحقوق املجاورة.و نصت في توصيتها رقم  87/15 :على تنظيم و مراقبة استخدام البيانات الشخصية في املجال الشرطي  ،و في
التوصية رقم  90/04:على حماية البيانات الشخصية املنزلة في املجال اإللكتروني املعلوماتي ،
و نصت في مادتها الثانية على أن االعتراض الغير قانوني للبيانات الشخصية و املتداولة بين الحواسيب يعد
جريمة معلوماتية ،4كما لم تستثني االتفاقية في الباب الخامس بتحديد املسؤوليات الجزائية للشخص املعنوي
أسوة بالشخص الطبيعي عن الجرائم املعلوماتية و العقوبات املقررة لهما ،و القواعد اإلجرائية في القسم الثاني
 - 1محمد محمد األلفي  ،التعاون الدولي في مجال مكافحة املخدرات عبر الفضاء املعلوماتي ص  22و 23
 - 2مجلس أوروبا  ،سلسلة املعاهدات األوروبية رقم  ،185التقرير التفسيري التفاقية الجريمة اإللكترونية بودابست في  23نوفمبر  2001الفقرة
 10ص 02
 - 3نفس املرجع ص 08
 - 4الدهبي خدوجة املرجع السابق ص 151
عدد خاص بالمؤتمر الدولي المحكم حول :الخصوصية في مجتمع المعلوماتية | لبنان – 19و2019 |07| 20

47

مركز جيل البحث العلمي  :سلسلة كتاب أعمال المؤتمرات  -العام السابع – العدد  26يوليو 2019

" البحث و التحري " ،و تحث كل الدول األطراف التخاذ كل التدابير الالزمة للتقص ي عن الجريمة املعلوماتية
في املادة  14منها  ":تلتزم كل دولة طرف باعتماد ما يلزم من تدابير تشريعية و غيرها من التدابير وفقا لقانونها
الداخلي و إطارها القانوني إلقرار السلطات و اإلجراءات املنصوص عليها في هذا القسم ألغراض التحقيقات أو
اإلجراءات الجنائية الخاصة" .
ثانيا :اإلطارالقانوني الداخلي الوطني لحماية الخصوصية على االنترنيت
شرعت كل دولة ما رأته مناسبا من قوانين لحماية الحق في الخصوصية بما تفرضه عليها الظروف املحيطة
بمجتمعها و شعوبها  ،كما أن التطورات السريعة في مجال و املعلوماتية و االنترنيت كان لها التأثير في تعديل و
تغيير كثير من الدول لقوانينها الوطنية التي رأت فيها عدم تحقيقها ألغراض العقوبة و التحري أمام االنتشار
السريع للجريمة املعلوماتية ،
و تعتبر الجزائر من الدول التي أدخلت عدة تعديالت و إضافات على منظومتها القانونية خاصة في السنوات
األخيرة نتيجة لزيادة نسبة الجريمة املعلوماتية  ،هذه األخيرة أضحت تهدد املجتمع الجزائري في كل مجاالت
الحياة أمام توجهه للفضاء املعلوماتي اإللكتروني  ،و منه برزت مجموعة من القوانين الداخلية الوطنية
ملكافحة كافة أشكال الجريمة املعلوماتية بما فيها الجريمة املعلوماتية املهددة للحياة الخاصة.
 .1الدستور الوطني:
كرست الدساتير الجزائرية على مدى تعاقبها حماية الحياة الخاصة لألفراد و اعتبرتها مبدءا ثابتا ال يجوز
املساس به أو انتهاكه  ،ففي املادة  40يؤكد الدستور الجزائري  1على أن الحياة الخاصة حقا مكفوال تضمن
الدولة حمايته  " :تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة اإلنسان "  ،و ألن حرمة اإلنسان تشمل عدة مفاهيم من
بينها الحياة الخاصة أو الخصوصية فهي محمية دستوريا و ال مجال للتعدي عليها بأي شكل من األشكال ،
أما املادة  46فجاءت شاملة في تحديدها للحماية الدستورية لخصوصية الفرد من حيث إقرارها لحماية
الخصوصية بصفة عامة  ،و إقرارها في نفس الوقت للحماية الدستورية للخصوصية املعلوماتية و اعتبرت أن
كل الحياة الخاصة لكل مواطن جزائري مكفولة دستوريا  ،و هو التعديل الذي جاء به دستور سنة  2016رغبة
من املشرع الجزائري في مواكبة القضايا العصرية خاصة املتعلقة باملجال املعلوماتي اإللكتروني الذي يشهده
املجتمع من ناحية و األخذ بالدستور كشريعة عامة لكل القوانين و التشريعات من ناحية أخرى  ،فجاءت املادة
 46واضحة في تجريم األفعال الواقعة على حياة الفرد و أسرته و حرمته الخاصة بما فيها املتعلقة بالبيانات
 - 1دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،الجريدة الرسمية رقم 76 :املؤرخة في 1996/12/08 :املعدل ب القانون رقم 01/16 :املؤرخ
في 2016 /03/06 :الجريدة الرسمية رقم 14 :املؤرخة في.2016 /03/07 :
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املرسلة أو املخزنة في وسائل االتصال و املراسالت املرتبطة باملعالجة اآللية للمعطيات  " :ال يجوز انتهاك حرمة
حياة املواطن الخاصة  ،و حرمة شرفه  ،و يحميها القانون ،
سرية املراسالت و االتصاالت الخاصة بكل أشكالها مضمونة ،
ال يجوز بأي شكل املساس بهذه الحقوق دون أمر معلل من السلطة القضائية و يعاقب القانون على انتهاك
هذا الحكم ،
حماية األشخاص الطبيعيين في مجال معالجة املعطيات ذات الطابع الشخص ي حق أساس ي يضمنه القانون و
يعاقب على انتهاكه "
بل إن الدستور الجزائري توسع في حماية الخصوصية عندما اعتبر في املادة  47منه للمسكن حرمة الحياة
الخاصة كونه مستودعا ألسرار ساكنيه و وعاءا لخصوصياتهم و من ثمة قرر له حماية دستورية تكفلها الدولة
تتجلى أساسا في اإلجراءات التي تقع عليه في حالة وقوع جريمة أو دعت لذلك مقتضيات قضائية رغم أنه لم
يشير في املادة إذا تم انتهاك حرمته بوسيلة معلوماتية أو دونها  " :تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة املسكن ،
فال تفتيش إال بمقتض ى القانون و في إطار احترامه،
و ال تفتيش إال بأمر مكتوب صادر عن السلطة القضائية املختصة ".
 .2قانون العقوبات ( ق ع ):1
صنف املشرع الجزائري االعتداءات الواقعة على الخصوصية من االعتداءات الواقعة على األشخاص في الباب
الثاني " الجنايات و الجنح ضد األفراد " الفصل األول " الجنايات و الجنح ضد األشخاص " في القسم الخامس
" االعتداءات على شرف و اعتبار األشخاص و على حياتهم الخاصة و إفشاء السر "  ،عندما اعتبرت املادة 295
حرمة املنزل من حرمة الشخص ذاته  " :كل من يدخل فجأة أو خدعة أو يقتحم منزل مواطن يعاقب بالحبس
من سنة إلى خمس سنوات و بغرامة من  20.000دج إلى  100.000دج ،
و إذا ارتكبت الجنحة بالتهديد أو العنف تكون العقوبة بالحبس من خمس سنوات على األقل إلى عشر سنوات
على األكثر و بغرامة من  20.000دج إلى  100.000دج "
و املادة  301وسعت من مجال املسؤولية الجزائية عندما عددت الفئات التي يمنع عليها كشف أسرار الغير و
إشاعتها  " :يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر و بغرامة من  20.000دج إلى  100.000دج األطباء و
 -1األمر رقم  155/66:املؤرخ في 1966/06/08:املتضمن قانون العقوبات مع آخر تحيين بالقانون رقم 02/16:املؤرخ في 2016/06/19:ج ر رقم
 37املؤرخة في2016/06/22:
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الجراحون و الصيادلة و القابالت و جميع األشخاص املؤتمنين بحكم الواقع أو املهنة أو الوظيفة الدائمة أو
املؤقتة على أسرار أدلى بها إليهم و أفشوها في غير الحاالت التي يوجب عليهم فيها القانون إفشائها و يصرح لهم
بذلك "1نظرا لطبيعة العمل التي تفرض عليهم التكتم على أسرار الغير و االلتزام بالسر املنهي باعتبارهم األقرب
لإلطالع عليها ،
و خالفا لذلك حسب الفقرة الثانية للمادة ال يعتبر ما تقوم به الفئة املذكورة أعاله تعديا على الخصوصية و
ال من قبيل السر املنهي متى أدلوا بتلك املعلومات عند استدعائهم للمثول أمام القضاء و تقديم شهادتهم
بمناسبة قضية إجهاض ،
أما املادة  303فقد اعتبرت املراسالت و الرسائل من قبيل الخصوصيات و ال يجوز املساس بها و االطالع على
محتواها أو إتالفها أو التالعب بها و إال توجب عقوبة الحبس و الغرامة  ":كل من يفض أو يتلف رسائل أو
مراسالت موجهة إلى الغير و ذلك بسوء نية و في غير الحاالت املنصوص عليها في املادة  137يعاقب بالحبس من
شهر إلى سنة و بغرامة من  25.000دج إلى  100.000دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط "،
و في املادة  303مكرر لم تحدد نوع التقنية املستعملة في جريمة االعتداء على خصوصية األشخاص بل جاءت
بلفظ عام يشمل كل تقنية مما يوسع من سلطة قاض ي املوضوع في اعتباره أي وسيلة معلوماتية باملفهوم املتفق
عليه و ثبت استعمالها في انتهاك حياة األشخاص جريمة معلوماتية ماسة بالخصوصية وجب معاقبة الفاعل
":يعاقب بالحبس من ستة  06أشهر إلى ثالث  03سنوات و بغرامة من  50.000دج إلى  300.000دج كل من
تعمد املساس بحرمة الحياة الخاصة لألشخاص  ،بأية تقنية كانت و ذلك :
 -1بالتقاط أو تسجيل أو نقل مكاملات أو أحاديث خاصة ،أو سرية بغير إذن صاحبها أو رضاه،
 -2بالتقاط أو تسجيل أو نقل صورة لشخص في مكان خاص ،بغير إذن صاحبها أو رضاه،
يعاقب على الشروع في ارتكاب الجنحة املنصوص عليها في هذه املادة بالعقوبات ذاتها املقررة للجريمة التامة "،
و اعتبرت املادة  303مكرر  1أن تحويل األفعال املنصوص عليها في املادة  303مكرر " التقاط الصور ،
التسجيالت " بوضعها في متناول الجمهور أو الغير عوقب عليها بنفس العقوبات املقررة باملادة  ،على أن يطبق
القانون الخاص بالصحافة و اإلعالم إذا أرتكب الفعل من طرف صحفي و هذه إحالة مباشرة من النص العام
إلى النص الخاص بحسب الفقرة الثانية من املادة " عندما ترتكب الجنحة املنصوص عليها في الفقرة السابقة

 - 1و هذا ما جاءت به املادة  25من القانون رقم 11/18:املؤرخ في  2018/07/02 :املتعلق بالصحة " :لكل شخص الحق في احترام حياته الخاصة و
سر املعلومات الطبية املتعلقة به  ،باستثناء الحاالت املنصوص عليها صراحة في القانون ،
و يشمل السر الطبي جميع املعلومات التي علم بها مهنيو الصحة ،يمكن رفع السر الطبي من طرف الجهة القضائية املختصة،
كما يمكن رفعه بالنسبة للقاصر أو عديمي األهلية بطلب من الزوج أو األب أو األم أو املمثل الشرعي ".
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عن طريق الصحافة  ،تطبق األحكام الخاصة املنصوص عليها في القوانين ذات العالقة لتحديد األشخاص
املسئولين "،
باإلضافة إلى تطبيق أحد العقوبات التكميلية املنصوص عليها في املادة  09مكرر  1، 1و الحرمان منها ملدة ال
تتجاوز خمس  05سنوات ،و نشر حكم اإلدانة حسب املادة 2 .18
و أعتبر الشروع في تلك األفعال املذكورة كالفعل التام املوجب لنفس عقوبته  ،كما أن صفح الضحية يضع حدا
للمتابعة الجزائية ،
و لم يستثني املشرع الجزائري الشخص املعنوي من العقوبة الجزائية في حالة ما تمت جريمة املساس
بالخصوصية باسمه أو لصالحة على أن تكون العقوبة غرامة مالية تساوي مرة إلى خمس مرات الحد األقص ى
للغرامة املقررة للشخص الطبيعي بحسب املادتين  18و  18مكرر  2باإلضافة إلى تطبيق عقوبة تكميلية أو أكثر
املذكورة باملادة  18مكرر كالحل  ،الغلق  ،اإلقصاء من الصفقات العمومية  ،املصادرة  ،النشر و التعليق ،
الوضع تحت الحراسة القضائية .3
و في الفصل الثاني " الجنايات و الجنح ضد األسرة و اآلداب العامة " القسم السابع مكرر " املساس بأنظمة
املعالجة اآللية للمعطيات " من املادة  394مكرر إلى املادة  394مكرر  ، 8جرم املشرع الجزائري أي تعد يقع على
أنظمة املعالجة اآللية للمعطيات و أعطى لها حماية قانونية جزائية كونه اعتبر محتوياتها و املعطيات املخزنة بها
من الخصوصيات و الحقوق الخاصة بأصحابها يحضر و يمنع املساس بها و يترتب عليها عقوبات تتراوح بين
الحبس و الغرامة املالية معددا في ذلك صور التعدي عليها كاآلتي :
 الدخول و البقاء عن طريق الغش ( املادة  394مكرر ) الحذف ،التغيير ( املادة  394مكرر ) - 1املادة  9مكرر ":يتمثل الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنية و املدنية و العائلية في :
 -1العزل أو اإلقصاء من جميع الوظائف و املناصب العمومية التي لها عالقة بالجريمة
 -2الحرمان من حق االنتخاب أو الترشح و من حمل أي وسام
 -3عدم األهلية ألن يكون مساعدا محلفا ،أو خبيرا ،أو شاهدا على أي عقد أو شاهدا أمام القضاء إال على سبيل االستدالل
 -4الحرمان من الحق في حمل األسلحة و في التدريس و في إدارة مدرسة أو الخدمة في مؤسسة للتعليم بوصفه أستاذا أو مدرسا أو مراقبا
 -5عدم األهلية ألن يكون وصيا أو قيما
 -6سقوط حقوق الوالية كلها أو بعضها
في حالة الحكم بعقوبة جنائية ،يجب على القاض ي أن يأمر بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق املنصوص عليها أعاله ملدة أقصاها عشر 10
سنوات تسري من يوم انقضاء العقوبة األصلية أو اإلفراج عن املحكوم عليه ".
 - 2غير أن املادة  18أشارت بوضوح إلى العقوبات املطبقة على الشخص املعنوي في حالة اإلدانة بجناية أو جنحة  ،دون أن تبين أحكام و كيفية
تطبيق عقوبة " النشر " و هو ما يجعلنا أمام تساؤل عن سبب وضع املشرع الجزائري لنص املادة  303مكرر  2بهذه الصيغة املحيل للمادة  18؟؟؟
 - 3ينظر املواد 18 ،18 :مكرر 18 ،مكرر  1و  18مكرر  2من قانون العقوبات الجزائري.
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 تخريب نظام اشتغال املنظومة ( املادة  394مكرر ) اإلدخال بطريق الغش ،اإلزالة ،التعديل ( املادة  394مكرر ) 1 التصميم ،البحث  ،التجميع  ،التوفير  ،النشر  ،االتجار باملعطيات  ،الحيازة  ،اإلفشاء  ،النشر ،االستعمال ألي غرض( املادة  394مكرر ) 2
كما لم يستثني املشرع الجزائري في املادة  394مكرر  8املسؤولية الجزائية ملقدمي خدمات االنترنيت إذا لم
يقوموا بواجب التبليغ عن إحدى الجرائم املذكورة باملواد أعاله  ،أو لم يلتزموا بما تأمرهم بهم األحكام القضائية
بتقديم املساعدة و التسهيالت املمكنة لسير العدالة للكشف عن الجرائم و التبليغ عنها ،
و تكون العقوبة الحبس من سنة إلى ثالث سنوات و غرامة مالية من  2.000.000دج إلى  10.000.000دج أو
بإحدى هاتين العقوبتين . 1
 .3قانون اإلجراءات الجزائية ( ق إ ج ) :
لم يأتي قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري صراحة و بصفة مباشرة على إجراءات تعقب الجرائم املعلوماتية
املاسة بالحق في الخصوصية و التحري بشأنها  ،و لكن بالتعديالت التي جاء بها في سنة  2015بموجب األمر رقم
 02/15:املؤرخ في  2015/07/23 :نص على إجراءات خاصة للتحري في الجرائم املعلوماتية املاسة بأنظمة
املعالجة اآللية للمعطيات في الباب الثاني  ،الفصل الرابع " في اعتراض املراسالت و تسجيل األصوات و التقاط
الصور " من املادة  65مكرر  5إلى املادة  65مكرر  10نظرا لطبيعة الجريمة املعلوماتية و خطرها املهدد ألمن و
سالمة و حياة األفراد و املجتمع  ،فوسع من الصالحيات املمنوحة لوكيل الجمهورية و الضبطية القضائية متى
تحركت الدعوى العمومية في هذه الجرائم و املتجلية في :
 وضع ترتيبات تقنية-

التفتيش خارج املواعيد القانونية املحددة في املادة  47و القيام به ليال أو نهارا و في أي مكان 2

 وجود إذن مكتوب ملدة محددة (  04أشهر ) قابلة للتجديد اعتراض املراسالت و التقاط الصور و تسجيل األصوات و تثبيت أجهزة التسجيل تمديد االختصاص اإلقليمي لقاض ي التحقيق على كامل التراب الوطني - 1ينظر املواد  394مكرر إلى املادة  394مكرر  8قانون العقوبات الجزائري
 - 2املادة  47ق إ ج  " :ال يجوز البدء في تفتيش املساكن و معاينتها قبل الساعة الخامسة ( )5صباحا و ال بعد الساعة الثامنة ( )8مساءا  ،إال إذا
طلب صاحب املنزل ذلك أو وجهت نداءات من الداخل أو في األحوال االستثنائية املقررة قانونا  ،غير أنه يجوز إجراء التفتيش و املعاينة و الحجز
في كل ساعة من ساعات النهار أو الليل قصد التحقيق في جميع الجرائم املعاقب عليها في املواد من  342إلى  348من قانون العقوبات و ذلك في داخل
كل فندق أو منزل مفروش أو فندق عائلي أو محل لبيع املشروبات أو ناد أو منتدى أو مرقص "...
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 .4القانون املدني :1
لم يتوسع القانون املدني الجزائري في الحق في الخصوصية كما لم يأتي بأحكام خاصة بالخصوصية املعلوماتية
و كيفية حمايتها كونه منظما للمعامالت و العالقات التعاقدية بين األفراد ،كما أنه لم يشير إلى ذلك صراحة
إال أنه يفهم من نص املادة  47على أن املشرع الجزائري أتى به ضمن الحقوق اللصيقة باألشخاص ألن مفهوم
هذه األخيرة يعني الحقوق غير املالية و التي ال يجوز التعامل بها أو التصرف فيها أو التنازل عنها و تعلقها بالنظام
العام و اآلداب العامة  ،و هي تثبت للشخص بمجرد والدته و اعتباره إنسانا و تبقى تالزمه لحين وفاته  ،و لهذا
سميت بالحقوق املالزمة للشخص كالحق في السالمة الجسدية و العقلية و النفسية  ،الحق في سالمة الحياة
الخاصة  ،الحق في الحياة ...الخ،
و قد أشارت املادة  47منه بوضوح إلى ضرورة احترام هذا الحق لتعلقه املباشر بالشخص و اعتبرت أن كل ما
يقع عليه من اعتداءا وجب رده و جبر ضرره  " :لكل من وقع عليه اعتداء غير مشروع في حق من الحقوق
املالزمة لشخصيته أن يطلب وقف هذا االعتداء و التعويض عما يكون لحقه من ضرر ".
 .5قانون رقم:04/09 :
و هو القانون املؤرخ في  2009/08/05 :يتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم املتصلة
بتكنولوجيات اإلعالم و االتصال و مكافحتها ،
يحتوي القانون رقم  04/09:على ستة ( )06فصول  ،كمبادرة من املشرع الجزائري لتوسيع مجال مكافحة
الجرائم املعلوماتية التي ترتكب بواسطة الوسائل التكنولوجية لإلعالم و االتصال حيث يعرفها في املادة الثانية
الفقرة " أ " " :الجرائم املتصلة بتكنولوجيات اإلعالم و االتصال  :جرائم املساس بأنظمة املعالجة اآللية
للمعطيات املحددة في قانون العقوبات و أي جريمة أخرى ترتكب أو يسهل ارتكابها عن طريق منظومة
معلوماتية أو نظام لالتصاالت اإللكترونية " ،و في الفقرة " ب " يعرف املنظومة املعلوماتية  " :أي نظام
منفصل أو مجموعة من األنظمة املتصلة ببعضها البعض أو املرتبطة  ،يقوم واحد منها أو أكثر بمعالجة آلية
للمعطيات تنفيذا لبرنامج معين ".
و في املادة الثالثة إشارة صريحة إلى ضرورة احترام خصوصية و سرية املعلومات و املعطيات املوجودة باملنظومة
املعلوماتية و التي يتم مداولتها بواسطة أي وسيلة إلكترونية سواء كانت في شكل مراسالت " تراسل أو إرسال "
 ،استقبال لعالمات أو إشارات أو كتابات أو صور أو أية معلومات أخرى مختلفة  ،2و عدم التعرض لها أو
 - 1األمر رقم 58/75 :املؤرخ في  1975 /09/26 :املتضمن القانون املدني  ،املعدل و املتمم
 - 2و تعرف الفقرة " ه " من املادة  02املعطيات املتعلقة بحركة السير  :أي معطيات متعلقة باالتصال عن طريق منظومة معلوماتية تنتجها هذه
األخيرة باعتبارها جزءا في حلقة اتصاالت توضح مصدر االتصال و الوجهة املرسل إليها و الطريق الذي يسلكه و وقت و تاريخ و حجم و مدة االتصال
و نوع الخدمة ".
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انتهاكها إال أذا دعت لذلك مقتضيات التحري و التحقيق القضائي التي ينص عليها قانون اإلجراءات الجزائية
في حال ثبوت الجريمة ،1
أما اآللية القانونية التي جاء بها القانون رقم 04/09:لحماية الخصوصية املعلوماتية فنص عليها في الفصلين
الثاني و الثالث منه ،ففي الفصل الثاني نص في املادة الرابعة الفقرة " ج " على عملية مراقبة االتصاالت
اإللكترونية إذا كانت الوسيلة الوحيدة و الضرورية للوصول إلى نتائج البحث و التي يثبت من خاللها قيام
الجريمة و تدعو إليها مقتضيات التحري و التحقيق القضائي بشرط وجود إذن مسبق من وكيل الجمهورية
لتعلق املعلومات بحياة و أسرار أصحابها من جهة  ،و من جهة أخرى إلضفاء الشرعية على عمل الجهة
القضائية القائمة بالتحري و التحقيق و عدم الطعن فيها.
و تكون اإلجراءات املتخذة في هذه الجرائم بحسب املواد  ،09 ، 08 ، 07 ، 06 ، 05من الفصل الثالث للقانون
رقم  04/09 :كاآلتي :
 الدخول للمنظومة املعلوماتية تفتيش املنظومة املعلوماتية و لو عن بعد كلها أو جزء منها أو تمديده إلى منظومة أخرى ذات صلة بالجريمة تفتيش املعلومات املخزنة في املنظومة املعلوماتية العمل في إطار املساعدة القضائية الدولية طبقا للمعاهدات و االتفاقيات الدولية املبرمة في هذا املجال ومبدأ املعاملة باملثل2
 تسخير أي شخص يمكنه تقديم املساعدة للسلطات القضائية و تزويدها باملعلومات الضرورية إلنجازمهمتها
 حجز كل املعطيات املحزنة باملنظومة املعلوماتية و التي تفيد التحقيق و البحث منع الوصول إلى املعطيات املحزنة باملنظومة املعلوماتية أو نسخها منع اإلطالع على املعطيات التي تعبر في محتواها على الفعل املجرم استعمال املعلومات املتحصل عليها في حدود ما تقتضيه متطلبات التحقيق القضائي و تحرياته.هذا و لم يستثني القانون رقم  04/09 :في املواد  11، 10و  12منه املسؤولية الجزائية ملتعهدي ومقدمي
الخدمات األشخاص الطبيعية و املعنوية مثل " أووريدو  ، Ooredooجيزي  ، Djezzyموبيليس  " Mobilisإذا

 - 1قد تمت اإلشارة لهذه اإلجراءات سابقا في الجزء الخاص بقانون اإلجراءات الجزائية من املادة 65مكرر  5و ما بعدها .
 - 2الفقرة  3من القانون رقم  04/09 :املؤرخ في  2009/08/05 :يتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم املتصلة بتكنولوجيات اإلعالم و
االتصال و مكافحتها ،
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لم يقوموا بواجبهم املنهي في تقديم املساعدة للسلطات القضائية و وضع كل املعلومات و األدلة لكشف الجريمة
و تحديد مصدرها ،1
الخاتمة:
لقد الحظنا أن الخصوصية أو الحق في التمتع بالحياة الخاصة في ظل االنتشار الواسع و االستعمال الالمحدود
و الالمشروط لالنترنيت و شبكات التواصل االجتماعي أصبح من القضايا املعاصرة التي باتت تشغل بال املجتمع
الدولي و الدول التي كانت دائما حريصة على توفير األمن و السالم لشعوبها  ،يقينا منها أن ما يتهدد أفرادها من
مخاطر و انتهاكات لحياتهم و خصوصياتهم ما هو إال تهديدا مباشرا ألمنها و مستقبل أجيالها  ،و لهذا سعت إلى
إيجاد آليات قانونية تواكب في مضمونها التطورات السريعة للمعلوماتية القائمة على استعمال شبكات
االنترنيت و الفضاء االفتراض ي الذي فتح املجال لتوسع مجال اإلجرام املعلوماتي أمام صعوبة التحديات
الدولية و الوطنية في مكافحة هذه الجريمة و تقفي آثار مرتكبيهامما يجعلنا نقف على مجموعة من النتائج
الهامة التي تنبثق عنها بعض التوصيات و االقتراحات التي نراها تخدم موضوع البحث.
 -1النتائج :
 ال يوجد تعريف دولي موحد و جامع ملفهوم الخصوصية املعلوماتية فقها أو قانونا و هذا لتعلقها باملبادئ والقيم األخالقية و الدينية التي تختلف من مجتمع إلى آخر.
 إن ذلك الكم الكبير من مجموع االتفاقيات و املعاهدات الدولية التي سعت لرسم اإلطار التشريعي اإلجرائيو العقابي لحماية الحق في الخصوصية لكل األشخاص و دون تمييز كما فعلت اتفاقية األشخاص ذوي اإلعاقة
املنبثقة من املعاهدات الدولية األساسية لحقوق اإلنسان التي أقرت بحق هذه الفئة في حياة آمنة بعيدا عن
أي انتهاك أو دخول قسري لخصوصياتهم  ،أو مجوع القرارات التي جاءت بها اتفاقية بودابست ملكافحة الجريمة
املعلوماتية و حثها لدول األعضاء على تشريع ما تراه مناسبا من قوانين داخلية ملواجهة الجريمة املعلوماتية ،
لم يقض ي تماما على هذه الجريمة املعتمدة على تقنيات علمية جد متطورة مهددة لخصوصيات األشخاص و
حياتهم بالنظر إلى امتدادها على نطاق جغرافي و إقليمي واسع ،
 رغم ما أحدثه املشرع الجزائري من تعديالت في بعض القوانين مثل قانون العقوبات عندما جرم األفعالاملاسة بأنظمة املعالجة اآللية للمعطيات  ،و جعل كل ما يتعلق بخصوصية األشخاص من مراسالت و صور و
 - 1ينظر املواد 11 ،10 :و  12من القانون رقم 04/09 :املؤرخ في 2009/08/05 :يتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم املتصلة بتكنولوجيات
اإلعالم و االتصال و مكافحتها.

عدد خاص بالمؤتمر الدولي المحكم حول :الخصوصية في مجتمع المعلوماتية | لبنان – 19و2019 |07| 20

55

مركز جيل البحث العلمي  :سلسلة كتاب أعمال المؤتمرات  -العام السابع – العدد  26يوليو 2019

مكاملات حقا يحميه القانون و قرر له عقوبات جزائية بين الحبس و الغرامة  ،إال أن ذلك لم يحقق الردع الفعال
لحماية هذا الحق و تراجع الجريمة بالنظر إلى األرقام و اإلحصائيات الدورية التي تصرح بها الجهات القضائية
و األمنية  ،كما أن إصداره لقوانين خاصة مثل القانون رقم  04/09 :يتضمن القواعد الخاصة للوقاية من
الجرائم املتصلة بتكنولوجيات اإلعالم و االتصال و مكافحتها و توسيعه الختصاص القضاء و الضبطية
القضائية في التحري و البحث و التحقيق في الجريمة املعلوماتية  ،و رفعه لسقف املسؤولية الجزائية إلى مقدمي
و متعهدي الخدمات فإن عدد القضايا التي تطرح أمام ساحات القضاء املتعلقة بجرائم املعلوماتية بما فيها
الجرائم الواقعة على خصوصية األشخاص و الدخول الالمشروع ملواقع أصحابها و التجسس عليها و نشرها
أو التالعب بها ما هو إال دليال على القصور التشريع الوطني في التصدي لهذه الجريمة املهددة لحياة و سالمة و
أمن األشخاص من جهة أخرى ،
 كما أن احترام املشرع الجزائري للمواثيق و املعاهدات الدولية في هذا اإلطار و عمله مع املجتمع الدولي فيإطار املساعدة الدولية القضائية ملواجهة الجرائم املعلوماتية و تبادل املعلومات و الخبرات يبدو محتشما ألنه
لم يحقق بيئة معلوماتية افتراضية آمنة لسالمة مرور و حفظ و تبادل املعلومات الخاصة و إرسالها أمام ما
يفرضه الواقع على املجتمعات بضرورة مواكبة التطور و الرقي القائم على األنظمة املعلوماتية في مجال
االنترنيت و الرقمنة .
 -2التوصيات:
 على املجتمع الدولي كافة العمل على إصدار قوانين أكثر صرامة من حيث تحديد املسؤوليات و توقيعالعقاب تحقيقا للردع العام و الخاص و هذا بالنظر لخطورة الجريمة و ذلك ليس لتعلقها بأمن و سالمة
األشخاص فقط  ،بل ألن التعدي على الخصوصية يحمل في مضمونه السخرية من الذات البشرية التي كرمتها
األديان و القوانين و صانت حقوقها و توجيه تلك اإلرادة اإلجرامية اآلثمة الستغالل ما حققه العقل البشري
من تقدم تكنولوجي معلوماتي في هتك أعراض الناس و كشف أسرارهم و التشهير بها بدل استعمالها في ما يعود
عليها بالنفع و الخير .
 تكثيف الجهود الدولية و الوطنية املتبادلة في إطار التعاون الدولي القضائي للقضاء على كافة أشكالالجريمة املعلوماتية  ،و تحسيس املجتمعات بخطورة الجريمة ال سيما إذا تعلقت بحياتهم الخاصة و التنويه
إلى تشفير املواقع اإللكترونية التي يستعملونها و مراقبة حركة سير بياناتهم الشخصية عبر هذه املواقع و التبليغ
عن كل فعل يشتبه فيه بإشارة أو رسم أو أي داللة أخرى بأنه يخترق املواقع الشخصية و يقتحمها إلى أقرب
مركز شرطة مختص بالجرائم املعلوماتية.
 على املشرع الجزائري إصدار قوانين خاصة في مجال املعلوماتية و استعمال اإلنترنيت تتميز بالصرامة فيمكافحة الجرائم الواقعة على األشخاص بما فيها الجرائم املاسة بخصوصيتهم  ،ألن ما جاء به من قوانين و
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تعديالت في السنوات األخيرة لم تكن كافية للقضاء على اإلجرام املعلوماتي خاصة املاسة بحياة األشخاص
وحرمتهم بالنظر إلى طبيعة العقوبة املقررة التي لم ترتقي حتى إلى جنحة مشددة لو نظرنا إلى النتائج الوخيمة
التي تتأتى من الجريمة على املستوى الفردي  ،األسري و االجتماعي ،
 كما أن قانون رقم 04/09 :كان في مضمونه قانونا إجرائيا أكثر منه عقابيا و ردعيا لم يحقق املشرع الجزائريمن خالله الحماية الكافية لسالمة البيانات و املعطيات املنزلة و املتداولة بواسطة أجهزة األنظمة املعلوماتية
مما يستدعي منه إعادة النظر في محتواه بما يتناسب و خطورة الجريمة .
 تربية األجيال الصاعدة على احترام حياة الغير و خصوصياتهم تربية سليمة تستمد من أحكام الديناإلسالمي الذي كان دائما سباقا الحترام خصوصيات اإلنسان و حفظ كرامته  ،و ترسيخ لديهم ثقافة أن ال رقي
للدول و مجتمعاتها إال إذا حظي اإلنسان فيها باالحترام و صيانة حياته و عرضه و شرفه و أسرته مهما اختلفت
األديان و الثقافات و األجناس.
 خلق فضاءات إعالمية و تكوينية مفتوحة في مجال محاربة الجريمة املعلوماتية و كيفية تتبع البياناتالشخصية و الخاصة ألصحابها التي يتم انتهاكها قبل التالعب بها أو تغييرها لرجال القضاء و الضبطية
القضائية و تعزيز التعاون الدولي املشترك في هذا املجال .
قائمة املصادرو املراجع :
أوال:املعاهدات و املواثيق و اللوائح الدولية
 -1ميثاق األمم املتحدة لسنة  1945م
 - 2مجلس أوروبا  ،سلسلة املعاهدات األوروبية رقم  ،185التقرير التفسيري التفاقية الجريمة اإللكترونية
بودابست في  23نوفمبر  2001الفقرة  10ص 02
 -3العهد الدولي الخاص بالحقوق املدنية و السياسية املؤرخ في  1966/12/16 :تاريخ النفاذ في 1976/03/23 :
 - 4مفوضية األمم املتحدة السامية لحقوق اإلنسان – املعاهدات الدولية األساسية لحقوق اإلنسان ،األمم
املتحدة نيويورك و جنيف 2006
ثانيا  :التشريع العام
 -1دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،الجريدة الرسمية رقم 76 :املؤرخة في1996/12/08 :
املعدل ب القانون رقم 01/16 :املؤرخ في 2016 /03/06 :الجريدة الرسمية رقم  14 :املؤرخة في 2016 /03/07 :
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ثالثا  :األوامرو القوانين
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الجرائم املتعلقة بانتهاك األحكام اإلجرائية الــمق ــررة لحماية الحق في
الخصوصية الرقمية في التشريع الجزائري
) – الجزائر2  بطيحي نسمة كلية الحقوق والعلوم السياسية ( جامعة سطيف.د
Crimes relating to violation of procedural provisions established to protect the right to
digital privacy in Algerian legislation
BETTIHI Nesma Faculty of Law and Political Sciences - University of Setif 2

Summary:
This research deals with the important issue of the criminal protection of natural persons
from the dangers of collecting and storing their personal data by computer. Private life is one of
the fundamental values and interests that the criminal law is intended to protect from their close
relationship with individual rights and freedoms. The risk of compromising private life has
increased after the emergence of computer and its widespread use in collecting individual’s
information, which made the life of the individual exposed to others. Therefore, Western and
later Arab legislations, including Algerian one, adopted procedural and substantive rules
governing the collection and storage of personal data. The violation or disregard of these rules is
punishable. In this context, it is useful to know the role of these penal provisions, whether
they relate to the criminal or punitive strife that the Algerian legislator has enacted - as is
the case with comparative legislation - to effectively protect the right of individuals to
privacy when collecting and processing their personal information by computers.
Keywords:
Personal data, right to private life, digital privacy, computer, privacy of information, Algerian
Penal Code.
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ملخص :
ُيعالج هذا البحث موضوعا هاما يتعلق بالحماية الجزائية لألشخاص الطبيعيين من مخاطر جمع
ُ
وتخزين بياناتهم الشخصية بواسطة الحاسب اآللي ،إذ تعد الحياة الخاصة من بين املصالح والقيم الجوهرية
ُ
التي ُيعنى القانون الجنائي بحمايتها من خالل نصوص تجرم اإلعتداء عليها ،لصلتها الوثيقة بحريات األفراد وما
ينجم عنها من حفظ لكرامتهم وصيانة آلدميتهم .وقد ازدادت مخاطر املساس بالحياة الخاصة بعد ظهور أجهزة
الحاسب اآللي واتساع حجم اإلستعانة بها في جمع املعلومات املتعلقة باألفراد ،األمر الذي جعل حياة الفرد
مكشوفة أمام الجميع ،بحيث لم يعد بإمكانه اإلنزواء أو اإلنطواء أو التستر ،هذه امليزة التي كانت مكسبا له
فيما مض ى .و لذلك لجأت التشريعات الغربية ومن َبعدها العربية ،بما في ذلك التشريع الجزائري ،إلى تقييد
ُ
الهيئات واملؤسسات بقواعد إجرائية وموضوعية تنظم جمع وتخزين معلومات األفرادُ ،ويعد تجاوز هذه
القواعد أو تجاهلها جريمة معاقبا عليها .وفي هذا السياق ،يكون من املفيد معرفة دور هذه األحكام الجزائية،
َ
سواء ما تعلق منها بالشق التجريمي أو العقابي ،التي عكف املشرع الجزائري إلى سنها  -على غرارما ذهبت
إليه التشريعات املقارنة  -في تكريس حماية فعالة لحق األفراد في الخصوصية عند تجميع ومعالجة
معلوماتهم الشخصية بواسطة أجهزة الكمبيوتر.
الكلمات املفتاحية  :املعطيات الشخصية – الحق في الحياة الخاصة – الخصوصية الرقمية – الحاسب
اآللي – خصوصية املعلومات – قانون العقوبات الجزائري.
مقدمة :
أدى التطور الت كنولوجي املتسارع في العصر الحديث إلى اإلستعانة بأجهزة الكمبيوتر في جمع وتخزين
املعلومات الخاصة باألفراد ،إذ يمكن لهذه األجهزة تخزين كم هائل من املعلومات فيما أصبح ُيعرف ببنوك
ومراكز املعلومات ،كما ُيمكن ترتيبها وتصنيفها على النحو الذي ُيسهل عملية البحث عنها والحصول عليها وقد
سمح ربط هذه األجهزة بعضها ببعض بواسطة وسائل اإلتصال السلكية والالسلكية بنقل هذه املعلومات من
ُ
مكان آلخر بسهولة كبيرة في وقت وجيز جدا .وإن كان الستخدام هذه األجهزة جوانبه اإليجابية التي ال تعد وال
ُ
تحص ى فإنها مع ذلك لم تخلو من جوانب سلبية اعترتها ،تتعلق بصفة أساسية في التهديد الذي قد يلحق بأسرار
الحياة الخاصة لألفراد ،بعد أن أصبحت أدق تفاصيل حياتهم تحت تصرف الدولة وأجهزتها األمنية وكذا
املؤسسات العامة والخاصة .
و قد تفطنت التشريعات املختلفة بما في ذلك التشريع الجزائري إلى هذه املخاطر وقامت بسن نصوص
قانونية تنظم استخدام أجهزة الحاسب اآللي .وقد شملت هذه النصوص أحكاما ُمتنوعة؛ بين تلك التي تضع
قواعد تحدد مبادئ املعالجة وحقوق األشخاص املعنيين بها وعملية نقل وتداول املعطيات الشخصية نحو
دولة أجنبية وهي القواعد ذات الطبيعة املوضوعية ،باإلضافة إلى أحكام ذات صبغة إجرائية ،تتمثل أساسا في
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تقييد القائمين على املعالجة بإجراءات شكلية ُمعينة تسبق عملية املعالجة .وقد دعمت التشريعات املختلفة
هذه األحكام بنصوص جزائية تفرض احترامها.
و من هنا يبرز الدافع إلى اختيار هذا املوضوع ،في كونه يكتس ي أهمية كبيرة من الناحيتين النظرية
والتطبيقية؛ فمن الناحية النظرية ،تبدو أهمية البحث في ارتباطه الوثيق بالتطور التكنولوجي الكبير وتزايد
اإلستعانة به في جمع معلومات األفراد ،األمر الذي أدى بدوره إلى خلق تحديات قانونية في مجال أساس ي هو
الحريات الفردية ،أما من الناحية التطبيقية ،فإن فهم هذا املوضوع قد ُيساعد على معرفة ما إذا كانت الحلول
التي تقدم بها املشرع الجزائري كافية في التصدي للجرائم الخطيرة التي ُ
استغلت فيها أدوات التطور التكنولوجي
في انتهاك حق ُمقدس لدى اإلنسان هو الحق في حرمة حياته الخاصة .
و على ذلك يكون من املفيد دراسة وبحث النصوص الجزائية ،سواء ما تعلق منها بالشق التجريمي أو
العقابي ،التي وضعها املشرع الجزائري لضمان احترام األحكام التي تنظم معالجة املعطيات الشخصية لألفراد
وذلك لغرض معرفة مدى جدوى هذه النصوص في تكريس حماية ناجعة وفعالة لحق األفراد في
الخصوصية في عصرالرقمنة ؟
و تقتصر دراستنا في هذا البحث على النصوص الجزائية التي ُوضعت لضمان احترام القواعد اإلجرائية
ُ
التي تنظم عملية معالجة معطيات األفراد الشخصية دون تلك النصوص التي تجرم مخالفة القواعد
ُ
املوضوعية لها ،بالنظر لتشعب املشاكل القانونية التي تثيرها هذه القواعد ،األمر الذي قد ال تستوعبه هذه
الورقة البحثية بالتحليل والنقاش الالزمين.
و قد كان من املناسب لهذه الدراسة اعتماد املنهج الوصفي ،لغرض تحديد كل شكل إجرامي ناتج عن
مخالفة هذه القواعد اإلجرائية من حيث أركانه والعقوبة املقررة له ،كما كان من الضروري أيضا اإلستئناس
باملنهج التحليلي ،بهدف تحليل نصوص القانون الجزائري وكذا األحكام القضائية املقارنة التي عالجت هذه
الجرائم .
و لإلجابة على إشكالية البحث ،بدا لنا أنه من املناسب أن نخصص (املبحث األول) من هذا البحث
لدراسة نشأة فكرة الحق في الخصوصية الرقمية ،ليتيسر لنا في (املبحث الثاني) التطرق إلى األحكام الخاصة
بالجرائم املرتبطة بمخالفة القواعد اإلجرائية في حماية الحق في الخصوصية الرقمية.
املبحث األول  :نشأة فكرة الحق في الخصوصية الرقمية
نتناول في هذه الجزئية من البحث مبررات تبني تنظيم قانوني خاص للحق في الخصوصية الرقمية
في ( املطلب األول) قبل أن نتطرق في ( املطلب الثاني ) للتطور التشريعي في مجال الحق في الخصوصية الرقمية
.

عدد خاص بالمؤتمر الدولي المحكم حول :الخصوصية في مجتمع المعلوماتية | لبنان – 19و2019 |07| 20

61

مركز جيل البحث العلمي  :سلسلة كتاب أعمال المؤتمرات  -العام السابع – العدد  26يوليو 2019

املطلب األول ُ :مبررات تبني تنظيم قانوني خاص للحق في الخصوصية الرقمية
ُ
قد تخزن املعلومات املتعلقة باألفراد بالطرق التقليدية بأن يتم وضعها في ملفات عادية أي ورقية ،كما
ُ
قد تجمع هذه املعلومات في ملفات أو بطاقات آلية بواسطة جهاز الحاسب اآللي .وقد توجهت الشركات
واملؤسسات املختلفة نحو استخدام الطريقة الثانية بالنظر إلى السهولة الكبيرة التي يتمتع بها جهاز الحاسب
اآللي في معالجة هذه البيانات والحجم الكبير من املعلومات الذي قد تستوعبه ،باإلضافة إلى الدقة واملهارة
العالية في التعامل معها من حيث تصنيفها وترتيبها واسترجاعها وكذا نقلها وتداولها من مكان آلخر عن طريق
شبكات اتصال إقليمية ودولية (. )1
و إن حققت هذه املزايا خدمات جليلة بأن وفرت الوقت والجهد وساعدت في التحسين من مستوى
الخدمات وجودتها ،غير أنها أثارت في الوقت ذاته تحديات هامة على الصعيد القانوني وبوجه خاص على صعيد
الحقوق والحريات الفردية ،بالنظر إلى أن هذه املزايا قد ُيساء استخدامها على النحو الذي قد يكون فيه جهاز
الحاسب اآللي وسيلة خطيرة جدا للمساس بحق أساس ي بمستوى الحق في الخصوصية ،فقدرة الحاسب اآللي
على حفظ املعلومات بصفة دائمة جعل من غير املمكن لعنصر الزمن أن يدخلها في طي النسيان ،كما أن قدرته
على املزج بين املعلومات والدمج بينها جعل باإلمكان إعطاء صورة واضحة وكاملة عن شخصية الفرد وجوانبها،
ُ
إذ لم تترك هذه األجهزة للفرد فرصة لإلنزواء والتستر وهو ما يجعل الفرد أعزال دون سالح ،في الفرض الذي
يطلع فيه الغير على هذه املعلومات ويستغلها لغير ما ُجمعت ألجله(. )2
و قد ترتب عن هذا األمر إعادة النظر في مضمون الحق في الخصوصية ،فبعدما كان ُينظر لهذا الحق
من الناحية املادية وهو ما ُيعرف بالحق في الخصوصية املادية؛ التي تتمثل في حق األفراد في الحماية من كافة
أشكال اإلعتداء املادي على حياتهم وممتلكاتهم كالحق في حرمة املسكن والحق في سرية املراسالت ،امتد مفهوم
الخصوصية ليشمل ما ُيسمى بالخصوصية املعنوية التي تعترف لألفراد بحقهم في حماية القيم املعنوية لهم
كحماية الشرف والسمعة والكرامة وبعد أن ظهرت أجهزة الحاسب اآللي وامتد استخدامها لكافة املجاالت ُولد
مفهوم جديد للخصوصة ُيغطي كافة أوجه اإلعتداء على حقوق الفرد وحرياته الشخصية مهما كان شكلها أو
طبيعتها بما في ذلك تحديات العصر الرقمي ُويسمى بالحق في الخصوصية الرقمية أو خصوصية املعلومات (.)3

 )1حسام الدين كامل األهواني ،الحماية القانونية للحياة الخاصة في مواجهة الحاسب اآللي ،مجلة العلوم القانونية واإلقتصادية ،يصدرها
أساتذة كلية الحقوق بعين شمس  ،السنة ال ـ  ، 32العددان األول و الثاني  ،يناير و يوليو  ، 1990ص . 14
 )2نعين مغبغب ،مخاطر املعلوماتية واألنترنت ،مكتبة الحلبي الحقوقية ،بيروت ،لبنان ، 1998 ،ص ص ( )170 – 161؛ حسام الدين كامل
األهواني ،املرجع نفسه ،ص ص (. )11 -10
 )3بولين أنطونيوس ،الحماية القانونية للحياة الشخصية في مجال املعلوماتية ،دراسة مقارنة ،منشورات الحلبي الحقوقية ،بيروت ،لبنان،
الطبعة األولى  ،2009 ،ص . 10
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و من املتفق عليه أن مخاطر املعلوماتية على حرمة الحياة الخاصة لألفراد ال تكمن في أجهزة الحاسب
اآللي بحد ذاتها ألنها أدوات محايدة بطبيعتها ،بل تظهر من خالل استعمالها في غير أغراضها املشروعة .ومن هنا
جاءت الضرورة امللحة لوضع نظام قانوني في مجال استخدام الحاسب اآللي وتنظيم عملية اسعمال املعلومات
الشخصية لألفراد ،بعد أن تأكد بأنه ال ُيمكن للقواعد العامة للسر املنهي حماية األشخاص في مواجهة أجهزة
الكمبيوتر ،إذ أن املعلومات التي يحويها الحاسب اآللي قد يعرفها عدد كبير جدا من املوظفين واملستخدمين في
مجال أجهزة الكمبيوتر ،فإذا اطلع على هذه املعلومات واألسرار كل هؤالء األشخاص في أماكن كثيرة في العالم
أي كل من يتواصل مع الحاسب اآللي فال يمكن اعتبار هذه املعلومات سرية (. )1
كما ال ُيجدي نفعا أيضا اللجوء إلى األحكام التقليدية في قانون العقوبات التي تحمي سمعة األفراد
وشرفهم واعتبارهم ،ذلك أن معلومات األفراد الشخصية قد تشمل سمعة األفراد واعبارهم كاملعلومة املتعلقة
بصدور حكم جنائي ضد الشخص مثال ،كما قد تضم بيانات أخرى ال عالقة لها بالشرف والسمعة كاإلسم
واللقب ورقم الهاتف ومحل اإلقامة والوضعيته اإلجتماعية وغيرها ،فما دام أن الشخص ال يرغب في اطالع
الغير على هذه املعلومات ،فالبد من احترام إرادته في ذلك (.)2
املطلب الثاني  :التطور التشريعي في مجال حماية الحق في الخصوصية الرقمية
اتجه اإلهتمام التشريعي نحو تنظيم جمع ومعالجة معطيات األفراد الشخصية على إثر اإلحساس
بمخاطر املعلوماتية على الصعيد األوروبي أوال وقد تلتها مبادرات الدول األخرى الحقا ومن بينها الجزائر  .وفيما
يلي نتطرق في (الفرع األول) إلى اإلهتمام التشريعي على املستوى الدولي بحماية الحق في الخصوصية
الرقمية ،لندرس في (الفرع الثاني) اإلهتمام التشريعي للحق في الخصوصية الرقمية على املستوى الوطني.
الفرع األول  :اإلهتمام التشريعي بحماية الحق في الخصوصية الرقمية على املستوى الدولي
بدأت املبادرات األولى التي تحث على ضرورة فرض حماية خاصة للحق في حرمة الحياة الخاصة من
الستينيات بفضل جهود املنظمات الدولية العاملية واإلقليمية وبصفة خاصة تلك التي
مخاطر املعلوماتية منذ ِ
تنشغل بالدفاع عن حقوق اإلنسان ،كما أخذت هذه املسألة أيضا حيزا كبيرا من النقاش في تلك الفترة من
طرف رجال القانون في املؤتمرات التي ُ
انعقدت للبحث في التهديدات الجديدة للحياة الخاصة ،السيما تلك
املتخصصة بحماية حقوق اإلنسان والحريات الشخصية كمؤتمر استوكهولم املبرم بتاريخ  1967ومؤتمر
طهران لعام  1968الذي أشرفت عليه األمم املتحدة ،املتعلق بدراسة أثر التطور التكنولوجي على حماية حقوق

 )1حسام الدين كامل األهواني ،املرجع نفسه ،ص . 13
 )2غنام محمد غنام ،الحماية اإلدارية والجنائية لألفراد عند تجميع بياناتهم الشخصية في أجهزة الكمبيوتر ،مجلة األمن و القانون ،أكاديمية
شرطة دبي ،العدد الثاني ،السنة ال ـ  ،11يونيو  ، 2003ص ص ( . )87 -85
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األفراد وحرياتهم من مخاطر اإلعتداء ( . )1ومع مطلع السبعينيات شرعت الدول في تبني قوانين لحماية البيانات
الشخصية لألفراد بداية من أملانيا بموجب القانون الصادر في  1970 /10/ 7ثم السويد بموجب القانون
الصادر في  ،1973/5/11تلتها الواليات األمريكية املتحدة في قانونها الصادر في  1974/12/31وكذا فرنسا التي
سنت القانون املعروف بـ « قانون املعلوماتية والحريات » (. )2
و قد كان الدافع إلى سن هذه القوانين هو تأطير عملية جمع ومعالجة بيانات األفراد الشخصية على
النحو الذي يضمن عدم املساس بالحقوق والحريات األساسية املكرسة دستوريا ،كما يدل ذلك أيضا على
حرص اإلرادة التشريعية في تلك الدول على ضمان قدر كبير من الحماية لألفراد من خالل الحقوق املمنوحة
ُ
لهم ( . )3ويعتبر الفقه قوانين حماية املعطيات الشخصية بأنها تعد املدافع عن الحريات الفردية ألنها كرست
حماية للعديد من الحقوق والحريات وأغلب هذه الحقوق ذات قيمة دستورية وهو ما ُيعلي من قيمة هذه
القوانين (. )4
و لم يقف األمر عند هذا الحد بل بادر املجلس األوروبي إلى إبرام أول اتفاقية عاملية تتعلق بحماية
ُ
املعطيات الشخصية بتاريخ  28جانفي  1981وتسمى باتفاقية استراستبورغ  108وقد دخلت حيز النفاذ في 1
أكتوبر  ،)5( 1985ثم تبنى املجلس األوروبي بعد ذلك التوصية األوروبية رقم  46/95بتاريخ  24أكتوبر1995
املتعلقة بحماية األشخاص الطبيعيين في مواجهة معالجة املعطيات ذات الطابع الشخص ي وحرية تنقل
املعطيات واملعروفة ب ـ « التوصية األوروبية لحماية املعطيات الشخصية » ( )6وقد جاءت هذه التوصية رغبة في
التنسيق بين تشريعات الدول األوروبية فيما يخص حماية البيانات الشخصية .وقد تم إلغاء هذه التوصية
ليحل محلها الالئحة رقم  679/2016الصادر في  27أفريل  2016املتعلق بحماية األشخاص الطبيعيين اتجاه
معالجة املعطيات ذات الطابع الشخص ي وحرية نقل هذه املعطيات (.)7
 )1أسامة عبد هللا قايد ،الحماية الجنائية للحياة الخاصة وبنوك املعلومات ،دراسة مقارنة ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،الطبعة الثالثة،1994 ،
ص . 81
2 )Alain Bensoussen, informatique et libertés, Françis Lefebvre, France, éd 2008, p 15, n° 5.
3 ) Vincent Fauchoux, Pierre Deprez, Jean -Michel Bruguière, le droit de l’internet (lois – contrat et usages), 2 éme édition,
Lexisnexis, paris, 2013, p314.
4 )Celine Castets Renard, Droit de l’internet, Montchrestien, Lextenso, France, 2010, p 14.
5 )Conseil de l’Europe, convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à
caractère personnel, Série des Traités Européen n° 108, Strasbourg, 28 janvier 1981.
6 ) Conseil de l’Europe, Directive n° 95/46, 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physique et à l’égard du
traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, JO 1995 L 281, p 31.
7 )Règlement (UE) 2016/679 du parlement Européen et du conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes
physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et la libre circulation de ces données, et abrogeant
la directive 95/46/UE. Disponible sur le site, https://eur-lex.europa.eu
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الفرع الثاني  :اإلهتمام التشريعي بحماية الحق في الخصوصية الرقمية على املستوى الوطني
عرفت مسألة حماية الحق في الخصوصية الرقمية تطورا ملحوظا في التشريع الجزائري وقد تجسدت
هذه الحماية في بداية األمر من خالل نصوص قانون العقوبات املتعلقة بحماية الحق في الحياة الخاصة وكذا
النصوص التي سنها املشرع فيما يخص حماية أنظمة املعالجة اآللية للمعطيات ،نتناولها (أوال)  ،ليلجأ بعدها
املشرع إلى وضع تنظيم قانوني خاص بهذا املجال ،بموجب القانون رقم  07/18املتعلق بحماية معطيات األفراد
الشخصية ،نأتي إلى دراسته (ثانيا) .
أوال  :حماية املعطيات الشخصية قبل صدور القانون رقم  07/18املتعلق بحماية املعطيات
الشخصية
اهتم املشرع الجزائري بحماية حق األفراد في حرمة حياتهم الخاصة ،سواء كان ذلك في نصوص
الدستور أو في النصوص التشريعية ،حيث كرست املادة  39من دستور  1996مبدأ احترام الحياة الخاصة وما
يتعلق بها من محادثات ومراسالت بحيث نصت على أنه «ال يجوز انتهاك حرمة حياة املواطن الخاصة ،وحرمة
شرفه ،ويحميهما القانون .سرية املراسالت واإلتصاالت الخاصة بكل أشكالها مضمونة».وقد تجسدت حماية
هذه املبادئ في قانون العقوبات في نصوصه املتعلقة بحماية حرمة الحياة الخاصة وحماية السراملنهي ،حيث
تنص املادة  303مكرر من ق.ع جزائري على أنه « يعاقب ب ـ ...كل من تعمد املساس بحرمة الحياة الخاصة
لألشخاص بأية تقنية كانت وذلك  -1:بالتقاط أو تسجيل أو نقل مكاملات أو أحاديث خاصة أو سرية ،بغير إذن
صاحبها أو رضاه -2 .بالتقاط أو تسجيل أو نقل صورة لشخص في مكان خاص ،بغير إذن صاحبها أو رضاه ،»...
ُويستشف من خالل عبارة «بأية تقنية كانت» أن املشرع يقصد فرض الحماية على جميع أنواع اإلتصاالت
الخاصة بما في ذلك تلك التي أفرزها التطور التكنولوجي املتسارع  ،كما جرمت املادة  301من قانون العقوبات
إفشاء السر املنهي ُويمكن تطبيق هذا النص مثال في الفرض الذي تستعين فيه بعض اإلدارات كمصالح
الضرائب بجهاز الكمبيوتر لجمع معطيات شخصية متعلقة باألفراد ،حينئذ يعد املوظف في مثل هذه املصالح
مؤتمنا على هذه املعطيات ،فإذا ما أقدم على بإفشائها فإنه ُيعد ُمرتكبا لجريمة إفشاء أسرار املهنة بالنسبة
للمعطيات التي تتسم بطابع السرية ( )1وأضفى املشرع الجزائري أيضا حماية للمعطيات الرقمية بوجه عام
وينسحب ذلك إلى املعطيات الشخصية ،بموجب املواد  394مكرر إلى  394مكرر 8من ق ع جزائري التي تجرم
أفعال املساس بنظام املعالجة اآللية للمعطيات (. )2

 )1غنام محمد غنام ،املرجع السابق ،ص .103
 )2من أجل أكثر تفصيل حول دور هذه النصوص في حماية الخصوصية الرقمية ،راجع ،مفيدة مباركية ،الحماية الجنائية للحق في الخصوصية
الرقمية في التشريع الجزائري ،مجلة الشريعة و اإلقتصاد ،تصدرها كلية الشريعة واإلقتصاد ،جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية،
قسنطينة ،املجلد السابع ،اإلصدار األول ،2018 ،ص.ص (.)481 - 469
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إلى جانب ذلك ،خص املشرع الجزائري بالحماية معلومات األفراد في مجاالت َ
بع ِينها ،كبيانات األفراد
التي يتم جمعها في مجال اإلحصاء والتعداد السكاني ،إذ جاء في املادة ( )5من قانون اإلحصاء العام للسكان
واإلسكان على أنه « تضمن الدولة لألشخاص الطبيعيين الذين يقع إحصاؤهم أن املعلومات الفردية التي
ُ
ُيصرحون بها ال تستعمل بأي حال من األحوال إال ألغراض إحصائية »()1وجاء املرسوم التشريعي رقم 01-94
املؤرخ في  15يناير  1994املتعلق باملنظومة اإلحصائية أيضا بأحكام تحمي السر اإلحصائي وبصفة خاصة
بيانات األفراد التي لها عالقة بالحياة الشخصية والعائلية لهم ،إذ جاء في املادة  37منه على أنه « ُيعرض الخرق
السافر للسر اإلحصائي املحدد خاصة في املواد من  23إلى  26مرتكبه للعقوبات املنصوص عليها في قانون
العقوبات دون املساس بالعقوبات التأديبية»(.)2
و الحقيقة ،أن هذه النصوص وإن كان باإلمكان اإلستئناس بها في حل بعض املسائل القانونية املتعلقة
بحماية املعطيات الشخصية إال أنها قد تعجز عن احتواء البعض اآلخر منها ،فالنصوص القانونية املقررة
لحماية الحق في الحياة الخاصة فيما يخص التقاط أو تسجيل أو نقل الصورة ُمقترنة أساسا بحرمة املكان
الخاص ،في حين أن اإلعتداء على املعطيات الشخصية يقع في عالم افتراض ي يتجاوز فكرة املكان الخاص املحدد
في نص التجريم،كما أن النصوص املتعلقة بالسر املنهي جاءت لحماية السرية التي تقتضيها طبيعة بعض املهن
كالقضاء والطبَ ،بيد أن حماية املعطيات الشخصية فكرة واسعة تشمل في طياتها حماية كافة املعلومات
الشخصية املتعلقة باألفراد ،سرية كانت هذه املعلومات أم غير سرية ،هذه اإلختالفات قد تمثل عقبة أساسية
في تطبيق هذه النصوص على املسائل القانونية املتعلقة باملعطيات الشخصية ،على أساس أن قانون العقوبات
يحظر اللجوء إلى القياس ،كما يمنع أيضا التوسع في تفسير النصوص الجزائية لتحتوي ما لم يرد في شأنه
نص(. )3
و على أساس هذه اإلعتبارات ،كان البد من وجود تنظيم قانوني متكامل يقوم على ركيزتين هامتين؛ أوال
وجود قواعد تفصيلية تنظم معالجة املعطيات الشخصية وثانيا إنشاء هيئة مستقلة تسهر على ضمان تطبيق
هذه القواعد وهو األمر الذي جسده املشرع الجزائري مؤخرا بموجب القانون رقم  07/18املتعلق بحماية
املعطيات الشخصية ،نقوم بتفصيل ذلك في النقطة املوالية.

 )1القانون رقم  09-86املؤرخ في  29يوليو  1986املتعلق باإلحصاء العام للسكان واإلسكان ،الجريدة الرسمية( :عدد  ، 31لسنة  ،1986ص.)1231
 )2املرسوم التشريعي رقم  01 -94املؤرخ في  15يناير  1994املتعلق باملنظومة اإلحصائية ،الجريدة الرسمية( :عدد  ، 3لسنة . )1994
 )3أسامة عبد هللا قايد ،املرجع السابق ،ص .ص (  )78 -77؛ غنام محمد غنام ،املرجع السابق ،ص.86
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ثانيا  :حماية املعطيات الشخصية بموجب القانون رقم  07/18املتعلق بحماية املعطيات
الشخصية
أيقن املشرع الجزائري بأنه البد من اإلعتراف صراحة لألفراد بحقهم في حماية معطياتهم الشخصية،
لذلك تدخل بموجب التعديل الدستوري األخير الصادر في  )1( 2016واعتبر حق األفراد في حماية معطياتهم
الشخصية من قبيل الحقوق الدستورية وجاء في املادة  4/46من الدستور على أن « حماية األشخاص
الطبيعيين في مجال معالجة املعطيات ذات الطابع الشخص ي حق أساس ي يضمنه القانون ويعاقب على انتهاكه
» ،ليصدر بعدها القانون رقم  07/18املؤرخ في  10يونيو  2018املتعلق بحماية األشخاص الطبيعيين في مجال
معالجة املعطيات ذات الطابع الشخص ي( .)2ونصت املادة الثانية ( )2من هذا القانون على أنه « يجب أن تتم
معالجة املعطيات ذات الطابع الشخص ي ،مهما كان مصدرها أو شكلها ،في إطار احترام الكرامة اإلنسانية
والحياة الخاصة والحريات العامة و أال تمس بحقوق األشخاص وشرفهم وسمعتهم » وقد تضمن هذا القانون
 76مادة مقسمة على سبعة ( )7أبواب .
ُ
و قد قام املشرع الجزائري بنفسه بتعريف املعطيات الشخصية ،التي تعد محور هذه الحماية ،في املادة
الثالثة ( )3من قانون حماية املعطيات الشخصية [ق (ح م ش) جزائري ] على أنها « كل معلومة بغض النظر
عن دعامتها متعلقة بشخص معرف أو قابل للتعرف عليه و املشار إليه أدناه " ،الشخص املعني " بصفة مباشرة
أو غير مباشرة ،السيما بالرجوع إلى رقم التعريف أو عنصر أو عدة عناصر خاصة بهويته البدنية أو
الفيزيولوجية أو الجينية أو البيومترية أو النفسية أو اإلقتصادية أو الثقافية أو اإلجتماعية » ُويستخلص من
هذا التعريف أنه ال ُيشترط في هذه املعطيات الشخصية أن تكون ذات صلة بالحياة الخاصة لألفراد فقط،
فقد تتعلق أيضا بحياتهم املهنية أو حياتهم العامة أو انتماءاتهم السياسية أو النقابية املعروفة ،فقوانين حماية
املعطيات الشخصية ال تهدف فحسب إلى حماية الجانب الداخلي من الحياة الخاصة للفرد ،بل إلى فرض
احترام لكل ما يخص حريته الشخصية (. )3
كما أشارت ذات املادة إلى أن هذه الحماية ُمقررة للشخص املعني وعرفته على أنه « كل شخص طبيعي
تكون املعطيات ذات الطابع الشخص ي املتعلقة به موضوع معالجة » وقد أكدت مجموعة الـ 29التابعة للمجلس
األوروبي ،في تفسيرها للمادة الثانية ( )2من التوصية األوروبية رقم  46/95املتعلقة بحماية املعطيات
الشخصية ،بأن الحق في حماية املعطيات الشخصية حق معترف به للكائن البشري أي أنه حق مقرر لكل
األفراد التابعين لدولة معينة أو املقيمين داخلها ،فهو إذا حق عاملي وال يعترف بالحدود الجغرافية ،فنظام
 )1القانون رقم  01/16املؤرخ في  6مارس  2016املتضمن التعديل الدستوري  ،الجريدة الرسمية  ( :عدد  ، 14سنة  ، 2016ص . )11
 )2القانون رقم  07/18املؤرخ في  10يونيو  2018املتعلق بحماية األشخاص الطبيعيين في مجال معالجة املعطيات ذات الطابع الشخص ي ،الجريدة
الرسمية  ( :عدد  ، 34سنة  ، 2018ص . ) 11
 )3غنام محمد غنام  ،املرجع السابق  ،ص . 84
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املعالجة اآللية للمعطيات مقرر لخدمة اإلنسان بغض النظر عن جنسيته أو محل إقامته ،إذ أنه يجب احترام
الحقوق األساسية لإلنسان ( )1وهو ما تؤكده املادة الثانية ( )2من ق ( ح م ش) السابق اإلشارة إليها .
و لفرض حماية لحق األفراد في سرية حياتهم الخاصة ،قام املشرع الجزائري بوضع قواع ــد موضوعية
وإجرائيــة لتنظيم عملية جمع ومعالجة معطيات األفراد الشخصية :
ففيمــا يتعلــق بالقواعد املوضوعية ،تتمثل من جهة في تقييد عمليات جمع وتخزين ومعالجة معطيات
ُ
األفراد بضوابط معينة والتي تعد في الحقيقة مبادئ تقوم عليها املعالجة وقد حددتها املادة التاسعة ( )9من ق
( ح م ش ) جزائري ،بحيث يجب على القائم باملعالجة أن يقوم بجمع هذه املعطيات بطريقة مشروعة ،كما
يتعين عليه أيضا أن يتقيد بالغاية املصرح بها في طلب الترخيص أو التصريح باملعالجة وكذا احترام اآلجال التي
تتحقق بها هذه الغايات .ومن جهة أخرى ،قام املشرع الجزائري بوضع قواعد خاصة تنظم أنواعا معينة من
املعطيات؛ بحيث منع كقاعدة عامة معالجة أنواعا معينة من املعطيات الشخصية في املادة الثامنة ( )8من ق
(ح م ش) جزائري وهي املعطيات الحساسة وأقدم في البعض اآلخر منها على حصر الجهات املختصة بمعالجتها
ويتعلق األمر باملعطيات ذات الصلة بالسوابق القضائية وذلك بموجب املادة  11من ق (ح م ش) جزائري .
و إلى جانب ذلك ،وضع املشرع الجزائري في املواد من  32إلى  36من ق (ح م ش) جزائري أحكاما تتعلق
بحقوق األشخاص املعنيين باملعطيات ،بحيث منح املشرع للفرد الحق في اإلطالع على معطياته الشخصية
وطلب تصحيحها من األخطاء التي قد تشوبها ،كما منحه أيضا حق اإلعتراض على عملية املعالجة من األساس.
إلى جانب ذلك ،وضع املشرع أيضا قواعد تتعلق بعملية نقل وتداول املعطيات نحو دولة أجنبية ،بموجب املواد
 44و 45من ق (ح م ش) جزائري .
أما في شأن القواعد اإلجرائية ،فتضم في مجملها قواعد تتعلق بالتزام القائم باملعالجة باتخاذ
مجموعة من اإلجراءات الشكلية قبل عملية املعالجة ،كما ينبغي عليه أيضا أن يقوم بإعالم الشخص املعني
بأن معطياته الشخصية سوف تكون محال للمعالجة والحصول على موافقته الصريحة في ذلك  .وقد وضع
املشرع إلى جانب ذلك أحكاما تنظم ما يجب اتخاذه من تدابير للمحافظة على سالمة وسرية املعطيات .وبالنظر
إلى أن فعالية تطبيق قوانين حماية املعطيات الشخصية ال يكون إال َبمعية هيئة ُمستقلة تضمن احترامها ،سن
املشرع الجزائري قواعد تهدف إلى تسهيل التعاون مع السلطة الوطنية أثناء آدائها ألعمالها وكذا احترام قراراتها
.

 )1راجع في تفصيل ذلك ،
Groupe de travail « article 29 », Avis 4/2007 sur le concept des données à caractère personnel, juin 2007, WP136, p 24,
disponible sur le site, http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/index_fr.htm
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و اإلقدام على خرق هذه القواعد اإلجرائية ُيعد جريمة معاقبا عليها بموجب قانون حماية املعطيات
ذات الطابع الشخص ي وفقا للشرح اآلتي تفصيله في املطلب املوالي من هذا البحث .
املبحث الثاني  :األحكام الخاصة بالجرائم املرتبطة بمخالفة القواعد اإلجرائية في حماية الحق في
الخصوصية الرقمية
ألزم املشرع الجزائري القائم باملعالجة بمجموعة من األحكام اإلجرائية وتجاوز هذه األحكام يدخل
ضمن طائلة التجريم .نوضح فيما يلي هذه التجاوزات من خالل التطرق في (املطلب األول) لجريمة مخالفة
اإلجراءات الشكلية املسبقة وفي (املطلب الثاني) لجريمة مخالفة اإللتزام املتعلق بالحصول على مو افقة
املعني باملعالجة ،يليها في (املطلب الثالث) جريمة مخالفة اإللتزام املتعلق بسالمة املعطيات وسريتها
ونخصص (املطلب الرابع ) لدراسة جريمة تجاهل اإللتزام املتعلق بالتعاون مع هيئة السلطة الوطنية.
املطلب األول  :جريمة مخالفة اإلجراءات الشكلية املسبقة
أدرك املشرع الجزائري أن مخاطر املعلوماتية تنجم بالدرجة األولى عن عمليات الجمع والتخزين
ملعلومات األفراد الشخصية التي تتم بعيدا عن رقابة وإشراف الدولة ولذلك قام بإلزام القائم باملعالجة باتخاذ
مجموعة من اإلجراءات الشكلية املسبقة التي تضمن تحقيق ذلكُ .ويعد اإلقدام على جمع وتخزين املعلومات
الخاصة باألفراد دون السعي التخاذ ما يلزم من إجراءات معاقب عليه بموجب املادة  56من ق (ح م ش)
جزائري.
و لفهم هذه الجريمة البد من تحديد في (الفرع األول) هذه اإلجراءات الشكلية املسبقة ،لنتناول في
(الفرع الثاني ) الركن املادي لهذه الجريمة وفي (الفرع الثالث) الركن املعنوي لها .
الفرع األول  :املقصود باإلجراءات الشكلية املسبقة في املعالجة
يتعين على القائم باملعالجة أن يتخذ مجموعة من اإلجراءات الشكلية املسبقة قبل أن ُيقدم على جمع
وتخزين املعطيات الشخصية لألفراد .والهدف من هذه اإلجراءات هو منع إنشاء ملفات سرية تتضمن معلومات
تتعلق باألفراد ،من ال ُـممكن أن يتعرض أصحابها الحقا لإلبتزاز أو التهديد( .)1وتتمثل هذه اإلجراءات الشكلية في
ُ
إجراء التصريح املسبق إلى هيئة مستقلة تسمى بالسلطة الوطنية وفي حاالت إستثنائية البد من الحصول على
ترخيص يسمح باملعالجة ،حيث تنص املادة  12من ق (ح م ش ) جزائري على أنه « ما لم يوجد نص قانوني
يقض ي بخالف ذلك ،تخضع كل عملية معالجة معطيات ذات طابع شخص ي لتصريح مسبق لدى السلطة
الوطنية أو لترخيص منها طبقا لألحكام املنصوص عليها في هذا القانون »
 )1سامح عبد الواحد التوهامي ،الحماية القانونية للبيانات الشخصية ( دراسة في القانون الفرنس ي  -القسم األول  ، )-مجلة الحقوق ،تصدر عن
مجلس النشر العلمي ،جامعة الكويت ،العدد  ، 3السنة ال ـ  ، 35الكويت ، 2011 ،ص ص ( . ) 377 – 376
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ففيما يخص إجراء التصريح باملعالجة ،تنص املادة  13من ق ( ح م ش ) جزائري على أنه يتعين على
القائم باملعالجة أن يقوم بالتصريح بعملية املعالجة للمعطيات ذات الطابع الشخص ي لدى السلطة الوطنية
ويشمل هذا التصريح التزامه بأن املعالجة قد تمت وفقا ملا يقتضيه القانون.
و يتضمن طلب التصريح ،وفقا للمادة  14من ق (ح م ش) مجموعة من املعلومات ،تتعلق ب ـ  :اسم و
عنوان املسؤول عن املعالجة وعند اإلقتضاء اسم وعنوان ممثله؛ طبيعة املعالجة وخصائصها والغرض أو
األغراض املقصودة منها؛ وصف فئة أو فئات األشخاص املعنيين واملعطيات أو فئات املعطيات ذات الطابع
الشخص ي املتعلقة بهم؛ املرسل إليهم أو فئات املرسل إليهم الذين قد ترسل إليهم املعلومات؛ طبيعة املعطيات
املراد إرسالها إلى دولة أجنبية؛ مدة حفظ املعطيات؛ املصلحة التي يمكن للشخص املعني عند اإلقتضاء أن
يمارس لديها الحقوق املعترف له بها وكذا اإلجراءات املتخذة لغرض تسهيل ممارسة هذه الحقوق؛ وصف عام
يمكن من تقييم أولي ملدى مالءمة التدابير املتخذة من أجل ضمان سرية وأمن املعالجة؛ الربط البيني أو جميع
أشكال التقريب األخرى بين املعطيات وكذا التنازل عنها للغير أو معالجتها من الباطن ،تحت أي شكل من
األشكال ،سواء مجانا أو بمقابل.
و في حاالت استثنائية ال يكف مجرد التصريح بل البد من الحصول على ترخيص مسبق باملعالجة من
طرف السلطة الوطنية ،حيث نصت املادة  17من ق (ح م ش) جزائري على أنه بإمكان السلطة الوطنية ،عند
دراسة التقرير املقدم لها ،أن تقرر إخضاع املعالجة لنظام الترخيص املسبق إذا تبين لها أن املعالجة املراد
القيام بها تتضمن على أخطارا ظاهرة على احترام وحماية الحياة الخاصة والحريات والحقوق األساسية
لألشخاص.
و من خالل صياغة نص املادة  17من ق ( ح م ش) يتبين بأن إجراء الترخيص املسبق هو إجراء استثنائي
ُيتخذ من طرف السلطة الوطنية في شأن أنواع محددة من املعطيات في القطاعين العام والخاص وهي تلك
املعطيات التي يشكل املساس بها خطورة على الحقوق والحريات األساسية لألفراد وفي غير هذه األنواع من
املعطيات فإن إجراء التصريح املسبق يكون كافيا ملشروعية املعالجة.
و قد حدد املشرع الجزائري في املادة من  21ق (ح م ش) جزائري بعض الحاالت اإلستثنائية التي تمثل
خطورة ظاهرة على الحقوق والحريات األساسية لألفراد ،على النحو الذي يكون من الضروري معه الحصول
على ترخيص وتتمثل هذه الحاالت في  :معالجة املعطيات الحساسة ( املادة  18فقرة  2من ق ح م ش) ،الربط
البيني مللفات تابعة لشخص أو عدة أشخاص معنويين يسيرون مرفقا عموميا ألغراض مختلفة مرتبطة
باملنفعة العامة ( املادة  19من ق ح م ش ) ،معالجة املعطيات ذات الطابع الشخص ي التي تهدف إلى تحقيق
مصلحة عامة للبحث أو الدراسة أو التقييم في مجال الصحة.
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و في هذا السياق ،ال بد من التأكيد على أن املشرع الجزائري ال ُيفرق فيما يتعلق باإلجراءات الشكلية بين
املعالجة اآللية واملعالجة غير اآللية ،إذ يجب على املسؤول عن املعالجة القيام باإلجراءات املحددة قانونا بغض
النظر عن طبيعة املعالجة ،حيث تنص املادة الرابعة ( )4من ق ( ح م ش ) على أنه « يطبق هذا القانون على
املعالجة اآللية الكلية أو الجزئية للمعطيات ذات الطابع الشخص ي وكذا على املعالجة غير اآللية للمعطيات
ذات الطابع الشخص ي الواردة أو التي يمكن ورودها في ملفات يدوية »
الفرع الثاني  :الركن املادي لجريمة عدم اتخاذ اإلجراءات الشكلية املسبقة
تنص املادة  56من ق (ح م ش) جزائري على أنه « يعاقب بالحبس من سنتين ( )2إلى خمس ( )5سنوات
وبغرامة من  200.000دج إلى  500.000دج كل من ينجز أو يأمر بإنجاز معالجة معطيات ذات طابع شخص ي
دون احترام الشروط املنصوص عليها في املادة  12من هذا القانون » وقد ذهب جانب من الفقه إلى القول بأن
ُ
هذه الجريمة تعد حجر األساس في تكريس حماية وقائية للمعطيات الشخصية(.)1
و قد استعمل املشرع الجزائري عبارة «إنجاز» املعالجة وهي عبارة أوسع في معناها من عبارة «إنشاء»
املعالجة ،بحيث أنها تشمل أيضا التعديل وكذا اإللغاء ،أي بمعنى أن الجريمة تقوم في حال ما إذا أقدم الجاني
على إنشاء معالجة أو تعديل لها أو إلغائها دون التصريح بذلك أمام هيئة السلطة الوطنية .وذات الحكم ُيطبق
في حال ما إذا تنازل القائم باملعالجة عن ملف يتضمن معطيات ذات طابع شخص ي للغير  ،إذ يجب على املتنازل
له التصريح بذلك ،على حسب ما جاء في املادة  14فقرة أخيرة من ق (ح م ش) جزائري وامتناعه أو تجاهله لهذا
اإلجراء ُيعد معاقبا عليه على أساس املادة  56السابق اإلشارة إليها .
كما يعاقب املشرع الجزائري بموجب املادة  56من ق (ح م ش) جزائري كل من ُيعطي تعليمات إلجراء
املعالجة بصفة سرية إلى جانب معاقبته ملن يقوم بإنجازها ماديا أي بصفة شخصية ،فكالهما يعد فاعال أصليا
في الجريمة ويكون بذلك املشرع الجزائري قد أخذ صراحة بفكرة الفاعل املعنوي.
ُ
و في هذا السياق ،البد من اإلشارة إلى أن جريمة عدم اتخاذ اإلجراءات الشكلية املسبقة تعد من الجرائم
املستمرة ،هذا األمر أكدته محكمة النقض الفرنسية وعللت ذلك بأن الجريمة تستغرق وقتا طويال في ارتكابها
وهو الوقت الذي تستمر فيه عملية املعالجة دون تصريح بذلك( .)2وعليه ،يستمر الركن املادي للجريمة خالل
مدة املعالجة غير املشروعة وال يبدأ احتساب مدة التقادم إال من اليوم الذي ينقطع فيه استغالل هذه
املعالجة(.)3

1 )R.Gassin, informatiques et libertés, Répertoire

pénal et procédure pénal, Dalloz, janvier 1987, p 29, n° 288 .
2 )Cass. Crim., 23 mai 1991, n° 90-87.555, diponible sur le site, https:// www.legifrance. gouv.fr
3 )R.Gassin, op - cit ., p 34, n° (323-324) .
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الفرع الثالث  :الركن املعنوي لجريمة عدم اتخاذ اإلجراءات الشكلية املسبقة
لم ُيشر املشرع الجزائري إلى الركن املعنوي لهذه الجريمة في املادة  56من ق ( ح م ش ) ،األمر الذي َيطرح
التساؤل حول ما إذا كان باإلمكان لهذه الجريمة أن تقوم على مجرد الخطأ ،ليكون حينئذ من املقبول قانونا
معاقبة كل من يقوم بمعالجة معطيات األفراد الشخصية دون أن يتحرى عن هذه اإلجراءات .
و قد أخذ هذا التساؤل بدوره حيزا كبيرا من النقاشات لدى الفقهاء في فرنسا ،بحيث ذهب البعض إلى
ضرورة التوسيع من نطاق التجريم ليشمل عمليات املعالجة التي ال يتم التصريح بها تهاونا وذلك لغرض حث
القائمين على املعالجة على اإلهتمام بصفة أكبر باألحكام املتعلقة باملعطيات الشخصية واملخاطر التي قد تترتب
عن املعالجة بطريقة سرية ( .)1وقد أيدت محكمة النقض الفرنسية هذا املوقف ،حينما قضت بأن املشرع لم
ُ
ينص صراحة على أي عبارة تدل على القصد الجنائي وعلى ذلك تعد هذه الجريمة من الجرائم املادية التي ليس
من الضروري توافر القصد الجنائي فيها وبأنه ال ُيجدي املتهم إال التمسك بالقوة القاهرة إلعفائه من املسؤولية
الجنائية (.)2
ُ
و خالف ذلك ،ذهب رأي آخر إلى أن هذه الجريمة تعد جريمة عمدية تقتض ي ضرورة توافر القصد
الجنائي ،على أساس أن سكوت املشرع ُيفسر على أنه تضييق ملجال التجريم ال توسيع له تطبيقا ملبدأ التفسير
الضيق للنص الجزائي ،كما أن عبارة «إجراء املعالجة» تنصرف إلى أن املعالجة قد تم تحقيقها وهو األمر الذي
يقتض ي بالضرورة استحضار النية اإلجرامية لدى الجاني (. )3
و يبدو لنا ،على ضوء هذه اآلراء املتضاربة ،بأن املشرع الجزائري وإن التزم الصمت حيال هذه املسألة إال
أن األفضل هو توسيع نطاق التجريم في الجريمة املعاقب عليها باملادة  56من ق (ح م ش) الجزائري وذلك منعا
ُ
للتهاون في هذه اإلجراءات األولية التي تعد جوهرية للعلم بعمليات املعالجة التي يتم القيام بها ومن ثمة فرض
الرقابة عليها منعا للتجاوزات التي قد تقع على حق األفراد في صون خصوصياتهم .ويبقى أمر الفصل في هذه
املسألة ُمستقبال بيد القضاء على حسب ما ُيعرض عليه من قضايا.
و بمجرد اكتمال أركان جريمة عدم القيام باإلجراءات الشكلية املسبقة ،يعاقب الجاني بعقوبة جنحية
ُ
تقدر بالحبس من سنتين ( )2كحد أدنى إلى خمس ( )5سنوات كحد أقص ى وبغرامة تتراوح بين  200.000دج إلى
 500.000دج  .وبالرجوع إلى العقوبات التي قررها املشرع الجزائري على اإلعتداءات التي تقع على معطيات
 )1من هذا الرأي ،
J. Frayssinet, Atteintes aux droits de la personne résultant des fichiers ou des traitements informatiques, Juris Classeur,
pénal, art (226-16 à 226-24), 2,1996, p 13, n° 62.
2 ) Cass.crim., 3 nov. 1987, n° 87 – 83.429, disponible sur le site, https:// www.legifrance. gouv.fr
 )3من هذا الرأي R.Gassin , ibid ., p 34 , n° 326 . ،
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األفراد ذات الطابع الشخص ي بوجه عام نجد بأن املشرع قد قدر لهذه الجريمة أشد العقوبات وهو ما يعني بأن
املشرع اعتبرها من بين أخطر األفعال في هذا املجال .
املطلب الثاني  :جريمة مخالفة اإللتزام املتعلق بالحصول على املو افقة املسبقة للمعني
أولى املشرع الجزائري أهمية كبيرة إلرادة األفراد املعنيين باملعالجة ،بحيث ألزم القائم باملعالجة بضرورة
الحصول على املوافقة املسبقة للمعني باألمر قبل القيام باملعالجة ُويعد تجاوز هذا اإللتزام جريمة معاقبا عليها
بموجب املادة  55من ق ( ح م ش ) جزائري .نتطرق في هذه الجزئية من البحث في (الفرع األول) إلى املقصود
بإرادة املعني باألمر ،ثم الركن املادي لهذه الجريمة في (الفرع الثاني) والركن املعنوي لها في (الفرع الثالث) .
الفرع األول  :املقصود بإرادة املعني باألمر
تلعب إرادة الفرد املعني دورا بارزا في احترام الحق في الخصوصية في مجال املعلوماتية ويتجسد ذلك
من خالل دورها في تحديد ما ُيحب الفرد أن ُيبعده عن حب اطالع الغير عليه .وفي هذا اإلطار ،تنص املادة تنص
املادة السابعة ( )7من ق ( ح م ش ) جزائري على أنه « ال يمكن القيام بمعالجة املعطيات ذات الطابع الشخص ي
إال باملوافقة الصريحة للشخص املعني »
و قد عرف املشرع الجزائري موافقة الشخص املعني في نص املادة الثالثة ( )3من ق (ح م ش) جزائري
على أنها « كل تعبير عن اإلرادة املميزة يقبل بموجبه الشخص املعني أو ممثله الشرعي معالجة املعطيات
الشخصية املتعلقة به بطريقة يدوية أو إلكترونية » كما عرفت املادة الثانية (  )2فقرة – ش -من التوصية
األوروبية رقم  46/95املتعلقة بحماية املعطيات الشخصية رضاء املعني على أنه « كل تعبير لإلرادة ،حر ،خاص،
مؤكد ،الذي يقبل بموجبه الشخص املعني بأن تكون املعطيات ذات الطابع الشخص ي املتعلقة به محال
للمعالجة»
و قد وضحت مجموعة ال ـ «  » article 29السابق اإلشارة إليها هذا التعريف بموجب الرأي اإلستشاري
رقم  2011/15الصادر في  13جويلية  ،)1( 2011حيث جاء فيه أن الرضاء يجب أن يكون ُح ـرا ،إذ ال يعد الرضاء
صحيحا إال إذا كان الشخص مخيرا بين املوافقة على املعالجة من عدمها ،مع التأكيد على أنه ينبغي التحري من
عدم وجود مخاطر اإلحتيال والخوف واإلكراه على املوافقة (ُ .)2ويثار هذا الشرط بصفة خاصة في مجال

– 1 )Groupe de travail « article 29 », avis 15/2011 sur la définition du consentement, adopté le 13juillet 2011, wp 187, p (12

14).
2 )ibid., p.p. (14-18).
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عالقات العمل؛ إذ يمكن أن يكون رضاء العامل بمعالجة بياناته الشخصية تحت ضغط أو إكراه من طرف
صاحب العمل ومن الصعب اعتبار رضاء العامل حرا في جميع الحاالت (.)1
كما يجب أن يكون التعبير عن اإلرادة خاصا ومحددا أي أنه ال ينبغ أن يكون الرضاء عاما بحيث البد
على القائم باملعالجة أن يحدد بدقة محل الرضاء من خالل اإلشارة إلى مجال املعالجة والنتائج املتعلقة بها ومن
غير املقبول أن يقع الرضاء على مجموعة غير محددة من نشاطات املعالجة ( .)2ويترتب على ذلك أن املعني
باألمر يقبل فقط الغاية أو الغايات املصرح بها عند جمع هذه املعطيات و إذا أراد القائم باملعالجة استعمال
هذه املعطيات لغايات أخرى يتعين عليه أن يتحصل على رضاء جديد من املعني باألمر ،فهذه املعلومات الخاصة
باألفراد ليست ملكا للمسؤول عن املعالجة يتصرف فيها بكل حرية ( .)3أضف إلى ذلك ،يتعين أن يكون الرضاء
مؤكدا ،إذ يجب أن يكون املعني على علم بصفة دقيقة وواضحة باملعلومات الدقيقة والكاملة كطبيعة
املعطيات املعالجة ،الغرض من املعالجة ونتائج رفض املوافقة على املعالجة (. )4
الفرع الثاني  :الركن املادي لجريمة مخالفة اإللتزام بالحصول املسبق على مو افقة املعني
تجرم املادة  55من ق ( ح م ش ) جزائري على إقدام الجاني بمعالجة معطيات ذات طابع شخص ي دون
الحصول على موافقة املعنيين بهذه املعطيات ،إذ نصت على أنه « يعاقب بالحبس من سنة ( )1إلى ثالث ()3
سنوات و بغرامة من  100.000دج إلى  300.000دج كل من قام بمعالجة املعطيات ذات الطابع الشخص ي
خرقا ألحكام املادة  7من هذا القانون  .ويعاقب بنفس العقوبة كل من يقوم بمعالجة معطيات ذات طابع
شخص ي رغم اعتراض الشخص ي املعني ،عندما تستهدف هذه املعالجة ،السيما اإلشهار التجاري أو عندما يكون
اإلعتراض مبني على أسباب شرعية »
و يتضح من خالل نص املادة أعاله بأن هناك صورتين للجريمة ،نتناولهما على هذا النحو .
أوال :معالجة املعطيات الشخصية دون املو افقة الصريحة للمعني باألمر
تقوم الجريمة املحددة باملادة  55من ق (ح م ش) جزائري على إقدام القائم باملعالجة على معالجة
معطيات األفراد الشخصية دون الحصول على املوافقة املسبقة للمعني .ولم تشترط املادة السابعة ( )7من ق
( ح م ش ) جزائري الرضاء فقط إلخراج املعالجة من مجال التجريم بل نصت على الرضاء الصريح .ولم يوضح
1 )Anne Debet, mesure de la diversité et protection des données personnelles, Rapport présenté en séance plénière, CNIL, 15

mai 2007, p. p (13-14). Disponible sur le site, https://www.cnil.fr
2 )Groupe de travail « article 29 », Avis 15/2011, op - cit., p 19.
3 )Cynthia Chassigneux, l’encadrement juridique du traitement des données personnelles sur les sites de commerces en
ligne, thèse de doctorat, Université de Montréal, faculté de droit, droit privé, paris, 2003, p150.
4 ) Groupe de travail « article 29 », Avis 15/2011, ibid., p 19.
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املشرع الجزائري املقصود بالرضاء الصريح .وجاء في اجتهاد ملجلس الدولة الفرنس ي على أن الرضاء الصريح
ُيقصد به اتفاق صريح ومكتوب في وثيقة خاصة ( .)1وقد ذهبت تشريعات بعض الدول في هذا الشأن إلى النص
صراحة على ضرورة توافر الشرط الكتابي في الرضاء ،كالتشريع التونس ي والتشريع البحريني ( .)2وخالف ذلك
ذهبت مجموعة ال ـ 29التابعة للمجلس األوروبي في تفسيرها لنص املادة الثانية ( )2من التوصية األوروبية رقم
ُ
 46/95املتعلقة بحماية املعطيات الشخصية إلى أن الكتابة ال تعد شرطا ملوافقة الشخص املعني ،أي أن
موافقة املعني يمكن أن تكون شفوية ،حيث أشارت إلى أن صياغة املادة الثانية ( )2لم يرد فيها ما يجزم بضرورة
توافر شكل معين في التعبير عن اإلرادة(.)3
و نرى بأنه طاملا أن املشرع الجزائري قد سكت عن تحديد موقفه في هذا الشأن معنى ذلك أنه ال يوجد ما
يمنع من أن يكون رضاء املعني شفويا ويكون حينئذ صحيحا من الناحية القانونية لصحة املعالجة ،أي بصفة
أدق أن عدم وجود الكتابة ال يؤكد جزما بقيام الجريمة املعاقب عليها باملادة  55من ق ( ح م ش ) .وفي جميع
األحوال ،فإن توافر الشرط الكتابي ذو أهمية قصوى في مسألة اإلثبات التي تقع على عاتق القائم باملعالجة.
وبالنظر ألهمية املوافقة املسبقة للمعني بعملية املعالجة ،جرمت بعض التشريعات كاملشرع التونس ي مثال
بموجب نص خاص استعمال الحيلة أو العنف أو التهديد لغرض الحصول على موافقة املعني باملعالجة (. )4
ثانيا  :معالجة املعطيات الشخصية رغم اعتراض املعني باألمر
عاقبت الفقرة الثانية ( )2من املادة ال ـ  55من ق ( ح م ش ) جزائري على عدم احترام حق اإلعتراض
املعترف به للمعني باألمر  .وأساس هذا الحق املادة  36من ق ( ح م ش ) التي تنص على أنه « يحق للشخص
املعني أن يعترض ،ألسباب مشروعة على معالجة معطياته ذات الطابع الشخص ي» وكمثال على ذلك ،أن
يعترض العامل على جمع ومعالجة بياناته التي تتعلق بحياته العائلية والخاصة ،دون أن يكون لها صلة
بالعمل( .)5ولم تحدد املادة  36من ق ( ح م ش ) جزائري طبيعة املعطيات التي يحق لألفراد اإلعتراض على

1 )Conseil D’Etat, 5 juin 1987, n° 59674, disponible sur le site, https:// www.legifrance .gouv.fr.

 )2راجع الفصل  27من القانون األساس ي عدد  63املؤرخ في  27جويلية  ، 2004الرائد الرسمي للجمهورية التونسية( :عدد  ، 61املؤرخ في  30جويلية
 ) 2004؛ املادة  24من القانون رقم ( )30لسنة  2018بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية البحريني ،الجريدة الرسمية ( :عدد  ، 3375بتاريخ
 19يوليو . )2018
3 ) Groupe de travail « article 29 », avis 15/2011, op – cit., p. p (28 – 29).
 )4ينص الفصل  88من قانون حماية املعطيات الشخصية التونس ي السابق اإلشارة إليه ،على أنه « يعاقب ب ـ  ...كل من حمل شخص على إعطاء
موافقته على معالجة معطياته الشخصية باستعمال الحيلة أو العنف أو التهديد »
5 )Aupecle Nadine, les infractions pénales favorisées par l’informatique, thèse, droit pénal, faculté de droit et de sciences
économiques, Montpellier, 1984, p 188.
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معالجتها إذ ورد النص عاما ويرى الفقه بأن اإلعتراض ال يكون في صدد املعطيات العادية كاإلسم والعنوان
ويكون غالبا في الحاالت التي تتضمن مساسا بالحياة الخاصة والحريات الفردية (. )1
و ال يدخل تجاهل القائم باملعالجة العتراض املعني باألمر في دائرة التجريم إال إذا كان مبنيا على أسباب
مشروعة ،إذ من غير املنطقي أن يتوقف أمر تخزين معلومات األفراد بصفة مطلقة وكلية على موافقتهم ،ألن
ذلك يترتب عنه عرقلة للتطور املعلوماتي الذي بات ضرورة ال غنى عنها في وقتنا الحالي ( .)2ولذلك البد أن يثبت
األفراد وجود أسباب مشروعة دفعتهم لإلعتراض يكون من املنطقي اإلحتجاج بها أثناء رفض عملية املعالجة ()3
وبالتبعية لذلك قيام الجريمة املحددة باملادة  55فقرة  2من ق ( ح م ش ) جزائري  .وتبقى مسألة تحديد
األسباب املشروعة لإلعتراض متروكة لتقدير القاض ي ،الذي يتعين عليه أن يوازن بين حق املعني باألمر في
اإلعتراض ومقتضيات املعالجة التي يتمسك بها املسؤول عن املعالجة وتقدير مدى قيام الجريمة من عدمها (.)4
و ال يلزم أن يثبت املعني باألمر توافر األسباب املشروعة التي دفعته لإلعتراض إذا كانت املعالجة ألغراض
دعائية السيما التجارية منها أي بعبارة أخرى أن حق اإلعتراض على معالجة املعطيات الشخصية في حالة إحالتها
للغير لغرض الدعاية ليس حقا مشروطا ،ألن األصل هو منع إحالة املعطيات الشخصية للغير ومنع استعمالها
لغرض الدعاية إال إذا وافق صاحب الشأن على ذلك  ،ولذلك يكون من املنطقي إعفاء صاحب الشأن من إثبات
األسباب املشروعة التي تبرر اإلعتراض على إحالة معطياته الشخصية إلى الغير لغاية الدعاية (. )5
و قد أخرج املشرع من دائرة التجريم حاالت معينة تتم فيها املعالجة دون موافقة املعني باألمر .وتتمثل
هذه الحاالت ،على حسب املادة املادة السابعة ( )7من ق ( ح م ش ) جزائري فـ ــي  :احترام التزام قانوني يخضع
له املعني باألمر أو املسؤول عن املعالجة .ويعد من هذا القبيل بصفة خاصة ما ُيفرض من التزامات على صاحب
العمل في املجال الضريبي واإلجتماعي ( )6؛لحماية حياة الشخص املعني ،ويعد من بين هذه الحاالت في الكوارث
الطبيعية عندما تكون املعالجة ضرورية ملساعدة الضحايا ( )7؛ لتنفيذ عقد يكون الشخص املعني طرفا فيه أو
 )1حسام الدين كامل األهواني  ،املرجع السابق ،ص . 40
 )2املرجع نفسه ،ص . 39
 )3نادر عمران ،حماية املعطيات الشخصية على ضوء القانون األساس ي عدد  63لسنة  2004املؤرخ في  27جويلية  ، 2004مجلة القضاء و
التشريع  ،تصدر عن مركز الدراسات القانونية والقضائية ،تونس  ،العدد  ، 8السنة ال ـ  ، 46أكتوبر  ، 2004ص . 177
4 )Jerrari Said, la fraude informatique, thèse de doctorat, informatique juridique et droit de l’informatique, université de
)Montpellier1, 1986, p. p (266 – 267
 )5نادر عامر ،املرجع السابق ،ص .179
 )6سامح عبد الواحد التهامي ،الحماية القانونية للبيانات الشخصية ،دراسة في القانون الفرنس ي ،القسم الثاني ،مجلة الحقوق ،تصدر عن مجلس
النشر العلمي ،جامعة الكويت ،العدد  ،2011 ،4ص  252؛
Gérard Haas, Yael Cohen-Hadria, guide juridique informatique et libertés, éditions ENI, France, octobre 2012 , p 89.
7 Alain Bensoussan, op – cit., p 66, n° 633.
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لتنفيذ إجراءات سابقة للعقد اتخذت بناءا على طلبه ؛ للحفاظ على املصالح الحيوية للشخص املعني إذا كان
من الناحية البدنية أو القانونية غير قادر على التعبير عن رضائه ؛ لتنفيذ مهمة تدخل ضمن مهام الصالح
العام أو ضمن ممارسة مهام السلطة العمومية التي يتوالها املسؤول عن املعالجة أو الغير الذي يتم إطالعه
على املعطيات ؛ لتحقيق مصلحة مشروعة من طرف املسؤول عن املعالجة أو املرسل إليه مع مراعاة مصلحة
الشخص املعني و /أوحقوقه وحرياته األساسية .وتقيد املصلحة املشروعة بمبدأ التناسب بحيث أن املصلحة
مهما كانت مشروعة ال يمكنها أن تتجاهل الحقوق األساسية وحريات األفراد املعنيين(.)1
الفرع الثاني  :الركن املعنوي لجريمة مخالفة اإللتزام بالحصول املسبق على مو افقة املعني
تعد الجريمة املعاقب عليها باملادة  55من ق ( ح م ش ) جزائري جريمة عمدية تقتض ي اتجاه إرادة الجاني
إلى معالجة معطيات األفراد الشخصية دون الحصول املسبق على املوافقة الصريحة من املعني باألمر أو إقدامه
على ذلك بالرغم من اعتراضه ،مع علم الجاني بأن ذلك محظور قانونا .
و يعاقب الجاني الذي يقدم على ارتكاب هذه الجريمة بعقوبة تقدر بالحبس من سنة ( )1إلى ثالث ()3
سنوات وبغرامة تتراوح بين  100.000دج إلى  300.000دج .
املطلب الثالث  :جريمة مخالفة اإلجراءات التنظيمية والتقنية لسالمة املعطيات
يجب أن يتم معالجة املعطيات الخاصة باألفراد في محيط آمن ،لذلك يتعين على القائم باملعالجة أن
يتخذ التدابير الكفيلة بحماية هذه املعطيات من املخاطر العمدية والعرضية التي قد تؤثر على سالمة
املعطيات .ولكي يأخذ القائم باملعالجة هذه املسألة بقدر من الجدية ،جرم املشرع الجزائري التهاون في مثل هذا
األمر بموجب املادة  65من ق (ح م ش) جزائري .فيما يلي نتطرق إلى مضمون اإللتزام بسالمة املعالجة في (الفرع
األول)  ،يليها دراسة الركن املادي للجريمة في (الفرع الثاني) والركن املعنوي لها في ( الفرع الثالث ) .
الفرع األول  :املقصود باإللتزام بسالمة املعطيات
يقع على عاتق القائم باملعالجة اإللتزام بالحفاظ على سالمة املعطيات ،حيث نصت املادة  38من ق ( ح
م ش ) جزائري على أنه « يجب على املسؤول عن املعالجة وضع التدابير التقنية والتنظيمية املالئمة لحماية
املعطيات ذات الطابع الشخص ي من اإلتالف العرض ي أو غير املشروع أو الضياع العرض ي أو التلف أو النشر
أو الولوج غير املرخصين ،خصوصا عندما تستوجب املعالجة إرسال معطيات عبر شبكة معينة و كذا حمايتها
من أي شكل من أشكال املعالجة غير املشروعة .ويجب أن تضمن هذه التدابير مستوى مالئما من السالمة
بالنظر إلى املخاطر التي تمثلها املعالجة وطبيعة املعطيات الواجب حمايتها »

1 )ibid., p 66, n° 636.
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وتشمل تدابير السالمة شقين أحدهما تقني واآلخر تنظيمي؛ فأما عن الشق التقني فيعني اإلجراءات
الفنية التي يتعين أن يتخذها القائم باملعالجة .وتتعلق بصفة خاصة بالرقم السري الخاص باملستخدم الذي
يسمح له بالدخول إلى الحاسب اآللي .وفي هذا اإلطار البد من السهر على بقاء رقم الدخول سريا بالشكل الذي
يصعب اكتشافه من طرف الغير ويجب تجديده من حين آلخر ،كما يتعين أيضا أن يكون هذا الرقم محل
استعمال فردي .وفي شأن الشق الثاني من التدابير وهو األهم ،الذي يتمثل في حسن التنظيم الفني واإلداري
للهيئة املشرفة على الحاسب اآللي وحسن اختيار املوظفين ووضع األنظمة الضرورية التي تسمح بمراقبتهم
لغرض املحافظة على سالمة املعلومات ،كما يتضمن هذا الشق إلى جانب ذلك التحديد الدقيق للموظفين
الذين بإمكانهم الدخول إلى الحاسب اآللي ووسائل التأكد من شخصيتهم ووضع األنظمة الفنية التي تسمح
بمراقبة ذلك وتشمل التدابير التنظيمية أيضا موقع ومواصفات البناء التي يوجد فيها الحاسب اآللي ووسائل
إتالف البرامج في الظروف اإلستثنائية كالحروب مثال (.)1
ُ
و ال ُيفرق املشرع الجزائري بين املعالجة التي تتم على ملفات عادية وتلك التي تجرى على ملفات آلية ،إذ
البد من أن يتخذ القائم باملعالجة إجراءات تقنية وتدابير عامة تنظيمية في كال النوعين من املعالجة ،ألن ذلك
من شأنه أن يقلص من املخاطر على الحقوق والحريات الفردية ،إال أن املشرع الجزائري يؤكد مع ذلك في نص
املادة  38من ق ( ح م ش ) على أنه البد على القائم باملعالجة أن يأخذ هذا اإللتزام بعين اإلعتبار بصفة خاصة
في شأن املعالجة اآللية عندما تتطلب عملية املعالجة إرسال معطيات عبر شبكة معينة وكذا حمايتها من أي
شكل من أشكال املعالجة غير املشروعة.
الفرع الثاني  :الركن املادي في جريمة مخالفة اإللتزام املتعلق بسالمة املعطيات
ُتجرم املادة  65من ق ( ح م ش ) جزائري إقدام الجاني على معالجة معطيات األفراد الشخصية دون
وضع التدابير التقنية والتنظيمية املناسبة لضمان سالمة املعطيات ،فاملشرع إذا يعاقب على عدم كفاية وعدم
كفاءة تدابير السالمة املتخذة من طرف القائم باملعالجة ،أي بمفهوم املخالفة ،إذا اتخذ القائم باملعالجة من
التدابير ما يكفي لحماية املعطيات ووقع الحقا مساس باملعطيات الشخصية فهنا ال تقع الجريمة ،ذلك أن
التزام املسؤول عن املعالجة هو التزام بتوفير الوسائل وليس بتحقيق النتائج(.)2
و الحقيقة ،أنه من الصعب تحديد الركن املادي لهذه الجريمة بدقة ويرجع السبب في ذلك إلى أن هذه
الجريمة تتطلب سلوكا إيجابيا من طبيعة مختلفة وهو سلوك ذو صبغة وقائي يكون الغرض منه حماية سالمة

 )1حسام كامل األهواني ،املرجع السابق ،ص .ص (  ) 66 - 65؛ سامح عبد الواحد التهامي ،الحماية القانونية للبيانات الشخصية ،القسم الثاني،
املرجع السابق ،ص.ص( .) 236 – 235
2 )J. Frayssinet, op – cit., p 14, n° 79.
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املعطيات ذات الطابع الشخص ي( )1وهو األمر الذي تؤكده العبارات الواسعة التي استعملها املشرع في املادة 38
من ق ( ح م ش ) جزائري كعبارة « التدابير التقنية والتنظيمية املالئمة » وعبارة « مستوى مالئما من السالمة».
و على ذلك ،لجأ املشرع في املادة  38من ق ( ح م ش ) في فقرتها الثانية ( )2إلى وضع معايير يأخذها القائم
باملعالجة في الحسبان أثناء تقديره ملا ينبغي اتخاذه من تدابير ،بأن أشارت إلى أنه « يجب أن تضمن هذه التدابير
مستوى مالئما من السالمة بالنظر إلى املخاطر التي تمثلها املعالجة وطبيعة املعطيات الواجب حمايتها » .وتحدد
هذه املعايير في الوقت ذاته مدى تقيد املسؤول عن املعالجة بالتزام سالمة املعطيات ونصت املادة ال ـ  14من ق
( ح م ش ) جزائري على أنه يجب أن يتضمن طلب التصريح باملعالجة «  – 8 ...وصف عام يمكن من تقييم أولي
ملدى مالءمة التدابير املتخذة من أجل ضمان سرية وأمن املعالجة  » ...وتقوم السلطة الوطنية فيما بعد بدراسة
التدابير املقترحة من جانب القائم باملعالجة املتعلقة بسالمة املعطيات لكل حالة على حده ،حيث تقوم
بتقييمها أو تفرض تدابير خاصة في هذا املجال.
الفرع الثالث  :الركن املعنوي في جريمة مخالفة اإللتزام املتعلق بسالمة املعطيات
تجرم املادة  65من ق ( ح م ش ) جزائري على خرق اإللتزامات املنصوص عليها في املادتين  38و 39من ق
( ح م ش ) جزائري ويتضح من صياغة املادة  65من ق ( ح م ش ) بأن هذه الجريمة هي من قبيل الجرائم
العمدية ،فاملشرع يعاقب على الفعل الواعي من جانب الجاني بعدم اتخاذ ما يلزم من احتياطات أمنية كافية.
و قد قدر املشرع الجزائري لجريمة تجاوز اإللتزام املتعلق بسالمة املعطيات الذي جاء باملادتين  38و39
من ق (ح م ش) جزائري ،وفقا للمادة  65من ق (ح م ش) بغرامة مالية تقدر ب ـ  200.000دج إلى  500.000دج،
معنى ذلك أن املشرع الجزائري يعتبر أن جريمة تجاوز إجراءات السالمة الالزمة من قبيل املخالفات أي الجرائم
البسيطة التي ال يستدع األمر في شأنها فرض عقوبات سالبة للحرية .ويبقى مقدار العقوبة التي قررها املشرع
الجزائري محل نظر على اعتبار أن اإللتزام باملحافظة على سالمة املعطيات من بين اإللتزامات الهامة التي البد
للقائم عن املعالجة من أن يوليها األهمية القصوى ومقدار العقوبة على حسب ما يبدو لنا ال يتناسب مع
خطورة الفعل املرتكب .وفي هذا السياق ،ذهب املشرع الفرنس ي إلى اعتبار هذه الجريمة من أخطر الجرائم على
املعطيات الشخصية ،حيث قدر لها عقوبة الحبس ملدة خمس ( )5سنوات وغرامة تقدر ب ـ  300000فرنك
فرنس ي ،وفقا للمادة  226فقرة  17من ق ع الفرنس ي.
املطلب الرابع  :تجاهل اإللتزام املتعلق بالتعاون مع هيئة السلطة الوطنية
لحسن تطبيق قانون حماية املعطيات الشخصية ،قام املشرع الجزائري بإنشاء هيئة مستقلة تسهر
على تحقيق ذلك وقيد القائمين باملعالجة بقواعد تضمن التعاون معها .وتجاهل هذا اإللتزام ُيرتب املساءلة
1 )ibid., p 15, n° 79.
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الجزائية .نبين فيما يلي دور هذه الهيئة في تطبيق قانون حماية املعطيات الشخصية في (الفرع األول) ،لنتناول
بعدها جريمة عرقلة عمل السلطة الوطنية في (الفرع الثاني) وجريمة عدم احترام قرارات السلطة الوطنية
أو اإلدالء لها بتصريحات كاذبة في (الفرع الثالث).
الفرع األول  :دور السلطة الوطنية في تطبيق قانون حماية املعطيات الشخصية
قام املشرع الجزائري بإنشاء هيئة ُيعهد إليها ،على حسب ما جاء في املادة  25من ق ( ح م ش ) جزائري
ب ـ « السهر على مطابقة معالجة املعطيات ذات الطابع الشخص ي ألحكام القانون ،وضمان عدم انطواء
استعمال تكنولوجيا اإلعالم و اإلتصال على أي أخطار اتجاه حقوق األشخاص والحريات العامة و الحياة
الخاصة  »...وتسمى هذه الهيئة ب ـ « السلطة الوطنية».
و تقوم هذه الهيئة بدور رقابي وآخر عقابي ؛ يتمثل الدور الرقابي للهيئة في مراقبة مدى تقيد القائمين
على معالجة املعطيات الشخصية بضوابط املعالجة املحددة قانونا .ولـممارسة هذا الدور ألزم املشرع القائمين
على املعالجة بضرورة إخطار السلطة الوطنية بعمليات املعالجة وفي حاالت استثنائية البد من الحصول على
ترخيص مسبق كما سبق بيانه.
و ال يقتصر دور الهيئة على مراقبة احترام القائم على املعالجة ألحكام القانون فحسب بل يكون للسلطة
الوطنية دور أيضا حتى بعد ثبوت حدوث تجاوزات ألحكام هذا القانون ،إذ يمكنها اتخاذ إجراءات إدارية نصت
عليها املادة  47من ق (ح م ش)جزائري ،تتمثل ف ــي :إنذار املخالف بالتوقف عن املخالفة ؛ إعذاره بمنحه مدة
معينة لتسوية وضعيته .وفي حال رفض املخالف اإلذعان لإلنذار تلجأ حينها السلطة الوطنية إلى فرض
عقوبات ،تتمثل ف ــي :السحب املؤقت ملدة ال تتجاوز السنة أو السحب النهائي لوصل التصريح أو الترخيص؛
الغرامة.
الفرع الثاني  :عرقلة عمل السلطة الوطنية
تعاقب املادة  61من ق (ح م ش) جزائري ،كل من عرقل عمل السلطة الوطنية من خالل قيامه باألفعال
التالية :
أوال  :اإلعتراض على إجراء التحقيق
تقوم السلطة الوطنية ،على حسب املادة  1/49من ق (ح م ش) جزائري بالتحريات املطلوبة ومعاينة
املحالت واألماكن التي تتم فيها عملية املعالجة ،باستثناء محالت السكن .وعدم سماح القائم باملعالجة ألعضاء
السلطة الوطنية من القيام بذلك يعد جريمة معاقب عليها بموجب املادة  61من ق (ح م ش) جزائري.
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ثانيا  :رفض التزويد بالوثائق الالزمة أو إخفائها أو إزالتها
تعاقب املادة  61من ق (ح م ش) جزائري أيضا على عرقلة عمل السلطة الوطنية من خالل إقدام املسؤول
عن املعالجة أو من يعمل تحت سلطته إما إلى رفض تزويد أعضاء السلطة الوطنية أو األعوان الذين يعملون
تحت تصرفها باملعلومات أو الوثائق الضرورية لتنفيذ املهمة املوكلة لهم أو إلى إخفاء هذه الوثائق أو املعلومات
أو العمل على إزالتها.
و يتركز السلوك اإلجرامي للجاني على املعلومات والوثائق الضرورية في التحقيق .وبالرجوع إلى املادة 49
فقرة ( )1من ق (ح م ش) جزائري فإنه بإمكان السلطة الوطنية طلب أي وثيقة ضرورية في التحقيق ،سواء
كانت هذه الوثيقة آلية أو ورقية .وامتناع الجاني عن تسليمها أو إخفائها أو إزالتها يرتب مسؤوليته الجزائية على
أساس املادة  61من ق ( ح م ش ) جزائري.
و املالحظ أن املشرع الجزائري استعمل عبارتي املعلومات والوثائق ليميز بين املعلومات التي تقدم للهيئة
بطريقة شفوية والوثائق التي تسلم إليها بطريقة كتابية سواء كانت آلية أو ورقية .وإن كان من املستساغ القول
برفض تزويد أعضاء الهيئة باملعلومات الالزمة أو إخفائها غير أنه يبدو من غير املقبول القول بإزالة املعلومات
ومن ثمة تجريمها ،ألن املعلومات ذات طابع معنوي على عكس الوثائق التي تستند على ش يء مادي سواء كان
آليا أو ورقيا (.)1
و في هذا اإلطار البد من التنويه إلى أنه ال يمكن للقائم باملعالجة عدم اإلنصياع إلى ما يطلبه أعضاء السلطة
الوطنية من وثائق ومعلومات ضرورية في عملية التحقيق على أساس السر املنهي كفعل يندرج ضمن األفعال
املبررة التي تلغي صفة التجريم عن الفعل ،ذلك أن املادة  49من ق (ح م ش) في فقرتها الثانية تنص على أنه ال
ُيعتد بالسر املنهي أمام السلطة الوطنية.
ثالثا  :إرسال معلومات منافية ملحتوى التسجيالت الحقيقي :
و يعاقب املشرع الجزائري في هذه الصورة على الكذب الذي يتمثل في تقديم تصريحات منافية ملحتوى
التسجيالت الحقيقي( .)2وتعد جريمة عرقلة عمل السلطة الوطنية جريمة عمدية تستلزم لقيامها ضرورة
توافر القصد الجنائي العام وهذا ما ُيستشف من العبارات التي استعملها املشرع في املادة  61من ق (ح م ش)
جزائري ،حيث أقحم عبارة « عرقل » و كذا عبارة « رفض » و أيضا عبارة « إخفاء » وغيرها .
و يعاقب الجاني الذي يقترف جريمة عرقلة عمل السلطة الوطنية بعقوبة تقدر بالحبس من ستة ( )6أشهر
إلى سنتين ( )2و بغرامة مالية مقدارها  60.000دج إلى  200.000دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط .
1 ) R. Gassin, op- cit., p56, n° 527.
2 )R.Gassin, op - cit ., p 56, n° 528 .
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الفرع الثالث  :عدم احترام قرارات السلطة الوطنية أو اإلدالء لها بتصريحات كاذبة
ألزم املشرع القائم عن املعالجة بالتصريح باملعالجة ويتضمن هذا التصريح مجموعة من البيانات التي
حددتها املادة  14من ق ( ح م ش ) جزائري وتتعلق على وجه العموم باملسؤول عن املعالجة وطبيعة املعالجة
واألشخاص املعنيين باملعطيات املعالجة وفئات املرسل إليهم ومدة اإلحتفاظ باملعطيات .ويجب على املسؤول
عن املعالجة أن ال يدلي بمعلومات كاذبة في طلب التصريح .وإذا أقدم على مخالفة هذا اإللتزام فإن ذلك ُيعد
مؤسسا للجريمة املعاقب عليها باملادة  56في فقرتها الثانية ( )2من ق ( ح م ش ) جزائري.
كما يعد جريمة أيضا على حسب ذات املادة ،إقدام املسؤول عن املعالجة على مواصلة نشاط املعالجة
ُ
عمدا ،بعد أن تقرر السلطة الوطنية سحب وصل التصريح أو الترخيص باملعالجة وفقا ملتطلبات املادة  46من
ق ( ح م ش ) جزائري ،التي منحت للسلطة الوطنية أن تسحب سواء بصفة مؤقتة أو دائمة من املسؤول عن
املعالجة الذي يخرق أحكام قانون حماية املعطيات الشخصية وصل التصريح أو الترخيص.
و قد فرض املشرع بموجب املادة  56من ق (ح م ش) جزائري عقوبة مشددة على عدم احترام قرارات
السلطة الوطنية بتوقيف املعالجة مؤقتا أو نهائيا أو اإلدالء بتصريحات كاذبة بالنظر إلى خطورة اإلستمرار في
نشاط معالجة املعطيات ذات الطابع الشخص ي وكذا اإلدالء بمعلومات كاذبة لدى السلطة الوطنية على حرمة
الحياة الخاصة لألفراد ،بحيث تقدر العقوبة بالحبس من سنتين ( )2إلى خمس ( )5سنوات وبغرامة مالية من
 200.000دج إلى  500.000دج وهي عقوبة أشد من تلك املقررة في شأن جريمة عرقلة عمل السلطة الوطنية.
خاتمة :
يمكن أن نستخلص ،من خالل ما تم تفصيله في هذا البحث ،الذي خصصناه لدراسة التجاوزات التي
تقع على مخالفة األحكام اإلجرائية ملعالجة املعطيات الشخصية ،مجموعة من النتائج والتوصيات الهامة :
أوال  :نت ــائــج البــحث
 كرس املشرع الجزائري حماية وقائية للحق في الحياة الخاصة لألفراد من مخاطر املعلوماتية .ويتجسدذلك من خالل تجريمه لفعل اإلقدام على معالجة املعطيات الشخصية دون اتخاذ اإلجراءات الشكلية املسبقة.
وقد جرم املشرع ذلك خوفا من مخاطر املعالجة السرية وما ينتج عنها من أضرار وخيمة على الحياة الخاصة
لألفراد ،كما أن الحماية الجزائية ال تقتصر على املعالجة اآللية فحسب بل تمتد لتشمل أيضا املعالجة غير
اآللية وهو األمر الذي يدل على اهتمام املشرع بحماية بيانات األفراد من كافة اإلعتداءات سواء نتجت عن
املعالجة اآللية وهي األكثر خطورة أو تلك التي تنتج عن املعالجة اليدوية وإن كانت أقل ضررا من سابقتها.
 كما أولى املشرع أيضا أهمية إلرادة املعني باألمر فيما يخص معالجة معطياته الشخصية بأن جرمإقدام القائم باملعالجة على عملية املعالجة دون الحصول املسبق على موافقة املعنيين بهذه املعطيات أو لجوئه
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إلى املعالجة الحقا على الرغم من اعتراضهم على ذلك  ،غير أن تجاهل الحق في اإلعتراض ال ُيعد جريمة معاقبا
عليها إال إذا كان مبنيا على أسباب مشروعة وقد كان غرض املشرع من وراء ذلك هو إحداث نوع من التوازن
بين ضرورات املعالجة ومقتضيات حماية حقوق األفراد.
 إلى جانب ذلك ،قيد املشرع القائم باملعالجة بضرورة اتخاذ التدابير الالزمة لضمان سالمة املعطياتوتقاعسه عن هذا اإللتزام يعد جريمة ،غير أن ما ُيعاب على املشرع أنه خفف من عقوبة هذه الجريمة واكتفى
بفرض عقوبات مالية فحسب وهو ما قد يجعل القائمين على املعالجة يتهاونون في مثل هذا اإللتزام.
 كما وضع املشرع أيضا حماية خاصة للسلطة الوطنية ،باعتبارها الجهة املكلفة برقابة واحترام تطبيققانون حماية املعطيات الشخصية ،حيث جرم رفض التعاون مع أعضاء السلطة الوطنية أثناء زيارتهم
للمحالت أو طلبهم لوثائق أو عند استفسارهم عن مسائل معينة مهمة في التحقيق ،كما أكد على أنه ال ُيعتد
بالسر املنهي أمام السلطة الوطنية ،كذلك شدد املشرع في العقوبة في شأن عدم احترام قراراتها املتعلقة بسحب
الترخيص باملعالجة وكذا اإلدالء لها بمعلومات غير صحيحة.
ثانيا  :توصي ــات البــحث
 ينبغي على املشرع الجزائري أن يقوم بالتشديد في العقوبة بشأن جريمة عدم اتخاذ تدابير السالمةلحماية املعطيات الشخصية املعاقب عليها باملادة  65من ق (ح م ش) جزائري ،بإضافة العقوبات السالبة
للحرية إلى جانب العقوبات املالية ،بالنظر ألهمية هذا اإللتزام في تحقيق حماية فعالة للمعطيات الشخصية .
 البد من ضبط صياغة املادة  56من ق (ح م ش) جزائري على النحو الذي تكون فيه أكثر وضوحابتحديد الركن املعنوي لجريمة عدم اتخاذ اإلجراءات الشكلية املسبقة وما إذا كان من الالزم توافر القصد
الجنائي في جريمة عدم اتخاذ االجراءات الشكلية املسبقة أم أن الجريمة تقوم على مجرد الخطأ وهو الخيار
األفضل.
قائمة املصادرو املراجع :
أوال  :املصادرواملراجع باللغة العربية
 )1النصوص القانونية :
 .1القانون رقم  01/16املؤرخ في  6مارس  2016املتضمن التعديل الدستوري ،الجريدة الرسمية( :عدد ،14
لسنة  ،2016ص.)11
 .2القانون رقم  07/18املؤرخ في  10يونيو  2018املتعلق بحماية األشخاص الطبيعيين في مجال معالجة
املعطيات ذات الطابع الشخص ي ،الجريدة الرسمية  ( :عدد  ، 34لسنة  ، 2018ص . ) 11
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 )2الكتب :
 .1أسامة عبد هللا قايد ،الحماية الجنائية للحياة الخاصة وبنوك املعلومات (دراسة مقارنة) ،دار النهضة
العربية ،القاهرة ،الطبعة الثالثة.1994 ،
 .2بولين أنطونيوس ،الحماية القانونية للحياة الشخصية في مجال املعلوماتية (دراسة مقارنة) ،منشورات
الحلبي الحقوقية ،بيروت  ،لبنان ،الطبعة األولى.2009 ،
 .3نعين مغبغب ،مخاطر املعلوماتية واألنترنت ،مكتبة الحلبي الحقوقية ،بيروت ،لبنان. 1998 ،
 )3املقاالت :
.1

.2
.3

.4
.5

حسام الدين كامل األهواني ،الحماية القانونية للحياة الخاصة في مواجهة الحاسب اآللي ،مجلة العلوم
القانونية واإلقتصادية ،يصدرها أساتذة كلية الحقوق بعين شمس ،السنة ال ـ  ، 32العددان األول والثاني،
يناير ويوليو .1990
سامح عبد الواحد التهامي ،الحماية القانونية للبيانات الشخصية ( دراسة في القانون الفرنس ي) ،القسم
الثاني ،مجلة الحقوق ،تصدر عن مجلس النشر العلمي ،جامعة الكويت ،العدد . 2011 ،4
سامح عبد الواحد التوهامي ،الحماية القانونية للبيانات الشخصية ( دراسة في القانون الفرنس ي -
القسم األول  ، )-مجلة الحقوق ،تصدر عن مجلس النشر العلمي ،جامعة الكويت ،العدد  ، 3السنة ال ـ 35
 ،الكويت. 2011 ،
غنام محمد غنام ،الحماية اإلدارية والجنائية لألفراد عند تجميع بياناتهم الشخصية في أجهزة
الكمبيوتر ،مجلة األمن و القانون ،أكاديمية شرطة دبي ،العدد الثاني ،السنة ال ـ  ، 11يونيو. 2003
نادر عمران ،حماية املعطيات الشخصية على ضوء القانون األساس ي عدد  63لسنة  2004املؤرخ في
 27جويلية  ، 2004مجلة القضاء والتشريع ،تصدر عن مركز الدراسات القانونية والقضائية ،تونس،
العدد  ،8السنة ال ـ  ،46أكتوبر .2004
ثانيا  :املصادرواملراجع باللغة األجنبية
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حماية خصوصية مستخدمي مو اقع التواصل االجتماعي
على ضوء التشريعات في مملكة البحرين
Protect the Privacy of Users of Social Networking Sites in the Light of Legislation in the
Kingdom of Bahrain
 مملكة البحرين/  الجامعة امللكية للبنات،الدكتور رائد محمد فليح النمر
Dr. Raed Mohammad Flieh Alnimer, College of Law, Royal University for Women

Abstract
This paper aims to address the user protection mechanism on social networking sites and the
various challenges that users face to protect their privacy in this virtual world. It is becoming
increasingly recognized that self-presentation as hoped in these digital environments requires
the presentation of many personal information and data About the user, which presents him with
many risks. Our study also examines this privacy in social networking sites and personal data,
because today's increasingly popular display of personal data on social networking sites and the
prevalence of other people's life-saving phenomena raises the question of identity and social risks
posed by the digital presence of individuals. This study also attempts to demonstrate the concept
of processing personal data and determining who is responsible for addressing it on social
networking sites.
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امللخص
تهدف هذه الورقة العلمية إلى التطرق إلى آلية حماية املستخدم على مواقع شبكات التواصل االجتماعي،
ومختلف التحديات التي تواجه املستخدمين لحماية خصوصياتهم في هذه العالم االفتراض ي  ،حيث أصبح
متعارف على نحو متزايد أن تقديم الذات على النحو املأمول في هذه البيئات الرقمية يستلزم عرض معلومات
وبيانات شخصية كثيرة عن املستخدم ،وهذا ما يعرضه للعديد من املخاطر  .كما تتناول دراستنا هذه
الخصوصية في مواقع التواصل االجتماعي والبيانات ذات الطابع الشخص ي  ،نظرا ملا هو شائع اليوم من عرض
عمدي للبيانات الشخصية بشكل متزايد على مواقع التواصل االجتماعي وتفش ي ظاهرة مراقبة حياة اآلخرين،
وهذا ما يثير مسألة الهوية واملخاطر االجتماعية الناجمة عن التواجد الرقمي لألفراد  .كما تحاول هذه الدراسة
بيان مفهوم معالجة البيانات ذات الطابع الشخص ي وتحديد املسؤول عن معالجتها على مواقع التواصل
االجتماعي .
مقدمة :
شهد العالم في كافة مجاالت الحياه تطورا هائال والسيما ملحوظا في مجال االتصاالت والتكنولوجيا لم يشهدها
خالل العقود السابقة مجتمعة  ،وهذه التطورات والتغيرات شملت تغيرات فى أسلوب الحياة بالعمق والشمول
والسرعة التي تشهدها الدول نتيجة ثورة تكنولوجيا االتصاالت الحديثة وتفاعلها فى كافة القطاعات
واملؤسسات  ،حيث أصبح كثير من األعمال خالل السنوات القليلة املاضية تحولت أشكالها من حيث
استخدام القنوات التقليدية الى استخدام قنوات أكثر مرونة وسهولة وذكاء وانتشارا ،فبعد أن استقرت ثورة
املعلومات وأ صبحت ملكة يخطب ودها من الهيئات الدولية والهيئات الخاصة فمن يمتلكها يمتلك القوة
والسيطرة ،ومن تقاعس عن التعامل معها أ صبح في مؤخرة العالم  ،وأصبح الصراع الجديد بين العالم هو
الوصول السريع الى املعلومات والوصول الى طرق سريعة لتداولها وتحليلها من أجل اتخاذ قرار سليم مبني على
الدقة والتحليل  ،واصبح هناك على الساحة ثورة جديدة يطلق عليها ثورة تقنية االتصاالت التي تساهم بقدر
كبير فى تكوين التيار الجارف ملفهوم العومله والتى شملت اقتصاديات العالم خالل العقدين السابقين ومن
املنتظر أن تستمر وتتسع أثارها لتشمل كافة قطاعات الحياة.
ومن هذه التطورات التكنولوجية في مجال االتصاالت برامج التواصل االجتماعي والتي يبدو من خالل التعامل
مع مواقع التواصل االجتماعي بأن مقدم خدمة موقع التواصل يقوم بدور ثنائي فهو من يشغل املوقع وهو
متعهد لاليواء  .وبذلك فهو يقوم بوظيفة جمع وتخزين البيانات ذات الطابع الشخص ي للمستخدم  ،كالتعليق
ومعلومات حياته االجتماعية وميوالته الشخصية  ،ومراسالته االلكترونية وجميع املعلومات التي يضعها
املستخدم على صفحته الشخصية.
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عطفا على ما تقدم نالحظ بان املستخدم يكشف بارادته املنفرده عن كل ما يتعلق بحياته الشخصية في الفضاء
االلكتروني أو في العالم االفتراض ي الذي ال يعير أي انتباه للحدود  ،فتصبح خصوصية املستخدم عرضة
لالنتهاك سواء من قبل موقع التواصل االجتماعي نفسة أو من قبل الغير  .فحين يضع املستخدم بياناته سواء
اكانت معلومات شخصية أو صور أو تعليقات فإن هذه املواقع ومن خالل شروط استخدامها والتي وقع عليها
املستخدم تقوم بحفظ كل هذه البيانات وتجميعها  ،وبعد ذلك تصبح هذه البيانات متاحه ملستخدمي هذه
املواقع حسب اعدادات كل موقع  ،ويترتب على ذلك خطورة وصول أي مستخدم الى بيانات مستخدم آخر ملا
قد يؤدي ذلك الى انتهاك لخصوصية صاحب البيانات بمجرد كشفها او استعمالها استعماال غير مشروع .
لذلك ظهرت اهمية حماية خصوصية هذه البيانات على الصعيد الدولي او على الصعيد املحلي .
ونظرا لكل هذه التحوالت التي ظهرت فى عاملنا املعاصر مما أدى الى تغيرات حديثة تنطوى على أساليب وتقنيات
جديدة الذى يعتمد على الحاسبات وشبكة املعلومات ،مما يجعلني اتناولها بوصفها أحد أهم األساليب
للتعرف بالتقنيات الحديثة فى مجال تبادل املعلومات والبيانات (سواء عن طريق الشبكات الخاصة او شبكة
االتترنت)  ،وكذلك سوف تتطرق الورقة الى حماية خصوصية املستخدم في مواجهة مقدم خدمة التواصل
االجتماعي ( البيانات ذات الطابع الشخص ي وخصوصية املستخدم )(،( Personal data and user privacy
وثانيهما حماية خصوصية املستخدم في مواجهة الغير.
ويثير التعامل عبر االنترنت فيما يتعلق بالبيانات العديد من التساؤالت حول حماية هذه البيانات كالسلطة
املالكة لها والحدود الجغرافية والكتابة على الورق .وبات من الضروري البحث عن وسائل معالجتها وضبطها في
إطارها املشروع مما خلق تحديا أمام النظم القانونية ،ومن أبرزها بان املستخدم يكشف بارادته املنفرده عن
كل ما يتعلق بحياته الشخصية في الفضاء االلكتروني أو في العالم االفتراض ي و التعبير عن اإلرادة و تبادل
رسائل البيانات ،نظام الوفاء ،اإلثبات ،وقد أدت أشكال االنتهاكات والجرائم اليومية للبيانات الشخصية إلى
تزايد املنازعات الناجمة عن هذه املواقع مما يستدعي البحث عن مدى موائمة النصوص القانونية القائمة مع
ما أفرزته وسائل االتصال الحديثة من إشكاليات وتحديات ،مما يتطلب دراسة التشريعات دون استثناء
لضمان عدم تناقض أحكامها فيما يتعلق بموضوع الدراسة.
مشكلة الدراسة
تنصب مشكلة الدراسة على عدد من التساؤالت املحورية ،مفادها ما مدى حماية خصوصية مستخدمي مواقع
التواصل االجتماعي وما هي الظوابط القانونية التي وفرها املشرع البحريني فيما يخص هذه الحماية؟
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منهج الدراسة
اعتمدنا في عرض هذه الدراسة على املنهج التحليلي بالدرجه االولى  ،على اعتبار ان فهما افضل للظواهر
يقتض ي وضعها في محيطها الزماني واملكاني وتحليل مختلف الظواهر املرتبطة بموضوع الدراسة  ،واستدراكا
لتلك الغاية فقد اسهم االعتداد باملنهج املقارن في الوقوف على املعطيات التي نظرت من خاللها التشريعات
املقارنه الى القضية موضوع الدراسة .
اهداف الدراسة
تحاول هذه الدراسة إلقاء الضوء على مدى أهمية حماية خصوصية البيانات في الوقت الحاضر  ،والتأكيد
على أنه بالرغم من التحديات التي تمثلها إال أن هناك أيضا فرصا يمكن استثمارها إذا أحسن االفراد و
املؤسسات استغاللها واستطاعت أن تتغلب على عائق الفجوة الرقمية ومالحقة التطورات العاملية في مجال
االتصاالت .
املبحث االول: :اشكالية خصوصية األفراد تجاه مقدم خدمة مو اقع التواصل
تعد مواقع التواصل االجتماعي مثل الفيس بوك وتويتر واالنستغرام والواتس اب والتي تعتبر االكثر انتشارا في
الوقت الحالي  ،بحيث َجذبت املاليين من املستخدمين و دمجت هذه املواقع العديد منهم في ممارساتها اليومية
و التي رأت إقباال متزايدا ملا تملكه مواقع التواصل من فاعلية وتميز كوسائل إتصال ناجحة في التواصل
االجتماعي و سهلت الطريق لكافة ااملجتمعات للتقارب والتعارف وتبادل اآلراء واألفكار ،وتختلف املواقع في
مداها التي تتضمن معلومات جديدة وأدوات االتصال ،مثل املدونات ،والصور  ،تبادل ملفات الفيديو....
وغيرها .
وال مندوحة عن القول بإن مواقع التواصل االجتماعي اصبحت جزء اساس ي في حياة معظم الناس وفرضت
نفسها في جميع مجاالت حياتنا من حيث تكوين العالقات االجتماعية او تأسيس مجموعات مشتركة من حيث
امليول او التوجه ونرى العديد من االفراد في الواق ع منتمين الى هذه املواقع وشغل مساحة اجتماعية وهمية
تضمن لهم حرية ابداء آرائهم .1

 - 1يتم وضع املساحات اإلعالنية على صفحات مواقع التواصل االجتماعي بشكل انتقائي محسوب بعد معالجة بيانات املستخدمين ورصد أنشطتهم
وميولهم وتوجهاتهم ،إذ يحرص مقدم خدمة التواصل االجتماعي على جمع البيانات وتحليلها وتصنيفها ،بحيث يجمع بين املستخدمين الذين
يشتركون في ذات االهتمامات والصفات ،وبالتالي يتعاقد مع الشركات املعلنة على توجه إعالنات مستهدفة حتى يظهر اإلعالن فقط ملن لديهم اهتمام
باملنتج أو الخدمة املعلن عنها وال يظهر للمستخدم الذي ال يحقق االستهداف املطلوب .انظر :محمد حسين منصور :املسئولية اإللكترونية ،دار
الجامعة الجديدة ،اإلسكندرية ،2003 ،ص.237
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املطلب االول  :الخصوصية في مو اقع التواصل االجتماعي والبيانات ذات الطابع الشخص ي
ان تحديد مفهوم الخصوصية في مواقع التواصل االجتماعي من اهم املواضيع القانونية التي سعت الى تقريرها
معظم التشريعات املعاصره وقد كان ذلك بهدف اتاحة املجال لكافة رواد مواقع التواصل االجتماعي من
املحافظه على خصوصيتهم والتي يمكن تعريفها بانها حق الفرد املستخدم في أن يقرر بنفسه متى وكيف وإلى اي
مدى ممكن أن تصل املعلومات الخاصة به إلى اآلخرين من املستخدمين أو القائمين عليها ،وبذلك يتضح أن
لكل فرد الحق في الحماية من التدخل في شؤونه ،وله الحق أيضا في االختيار الحر لآللية التي يعبر بها عن نفسه
ورغباته وتصرفاته لآلخرين ضمن التقنيات التي توفرها هذه املواقع .1
وعلى هذا النحو ،فالخصوصية في مواقع التواصل االجتماعي وفي أبسط معانيها ترتبط بسرية الحياة الخاصة
ملستخدمي تلك املواقع ،سواء كانت وقائع أو معلومات في الحاسب اآللي الشخص ي أو الهاتف الذكي ،أو تم
تخزينها في إحدى مواقع التواصل االجتماعي التي يشترك فيها املستخدم والتي قد يتم اختراقها حيث أن سرقتها
أو االعتداء علي ها يعد إنتهاكا للخصوصية ،كذلك التجسس اإللكتروني ،أو اعتراض الرسائل البريدية املرسلة
بغرض اإلطالع عليها ،أو معرفة محتوياتها ،ومن ثم إفشاء األسرار التي قد تحتويها تلك الرسائل ومن قبيل ذلك
األسرار االقتصادية والسياسية واالجتماعية والصحية والعلمية وغيرها من االنتهاكات واالختراقات.
كما أن حماية الخصوصية في مواقع التواصل االجتماعي تنحصر في حق الشخص في أن يتحكم باملعلومات التي
تخصه ،وهو يعد من أهم املفاهيم التي تستدعيها كافة النظم والقوانين الهادفة إلى حماية الخصوصية
املعلوماتية ،وعليه يمكن القول  :أن حماية الخصوصية املعلوماتية هي حماية البيانات الخاصة باألفراد الذين
يستخدمون تلك املواقع عبر الشبكة.
وجدير بالذكر ،أن هناك ترادفا بوجه عام قائما ما بين مصطلح خصوصية املعلومات وحماية البيانات ،وليس
بين الخصوصية وبين حماية البيانات أما شيوع استخدام اصطالح الخصوصية مستقال ومنفردا دون إلحاقه
بالبيانات في البيئة اإللكترونية للداللة على حماية البيانات ،فهو أمر يرجع إلى أن تعبير الخصوصية شاع بوقعه
هذا في ظل تزايد مخاطر التقنية ،وكأنه ينحصر في نطاقها وبيئتها وهو طبعا ليس كذلك ،ولكن ربما ألنه أشد
ما يمكن أن يمثل اختراقا لهذا الحق وانتهاكا له ،هو الوسائل التقنية ومخاطر املعالجة اآللية للبيانات ،كما أن
استخدام مصطلح الخصوصية في بيئة مواقع التواصل االجتماعي ،يشير إلى حماية الخصوصية املعلوماتية أو
حماية البيانات .2

 - 1أشرف جابر سيد ، 2013،الجوانب القانونية ملواقع التواصل االجتماعي ،ومشكالت الخصوصية ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،ص.13
 - 2محمد بن عيد القحطاني ،2015 ،حماية الخصوصية الشخصية ملستخدمي مواقع التواصل االجتماعي دراسة تأصيلية مقارنة ،رسالة
ماجستير ،قسم الشريعة .والقانون ،كلية العدالة الجنائية ،جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ،الرياض ،اململكة العربية السعودية  ،ص .102
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بالرجوع الى قانون حماية البيانات الشخصية البحريني رقم  30لسنة  2018والذي عرف البيانات( Personal
ُّ
تخص فردا ُم َّعرفا ،أو قابال بطريق مباشر
 )dataاو البيانات الشخصية على انها " أية معلومات في أية صورة
أو غير مباشر ألن ُي َع َّرف ،وذلك بوجه خاص من خالل رقم هويته الشخصية أو صفة أو أكثر من صفاته
الشكلية أو الفسيولوجية أو الذهنية أو الثقافية أو االقتصادية أو هويته االجتماعية  .ولتقرير ما إذا كان الفرد
قابال ألن ُي َع َّرف ،تراعى كافة الوسائل التي يستخدمها مدير البيانات أو ُّ
أي شخص آخر ،أو التي قد تكون متاحة
له".1
َّ
الحساسة ( ( Sensitive personal dataعلى انها  ":أية معلومات
وكذلك االمرعرف البيانات الشخصية
ْ
شخصية تكشف على نحو مباشر أو غير مباشر عن أصل الفرد ال ِع ْرقي أو اإلث ِني أو آرائه السياسية أو الفلسفية
أو معتقداته الدينية أو انتمائه النقابي أو ِس ِجل السوابق الجنائية الخاص به أو أية بيانات تتعلق بصحته أو
حالته الجنسية ".2
عطفا على ما تقدم يغدوا واضحا بأن املستخدم هو املحرك الرئيس ي لشبكات التواصل االجتماعي ،وال مجال
الستخدام شبكات التواصل االجتماعي إال عن طريق اإلنترنت ،وعرفه الفقه بأنه( :الشخص الذي يلتحق
بشبكة ويسبح في فضاء اإلنترنت من وقت لآلخر بقصد الحصول على املعلومات أو بهدف بثها) وهو من خالل
هذا التعريف يجمع بين صفتي املستهلك واملورد حيث يكون موردا حين يحصل على املعلومات  ،بينما يكون
موردا للمحتوي املعلوماتي حين يعبر عن رأيه الشخص ي من خالل املدونات أو يتيح للجمهور بعض إبداعاته
األدبية أو الفنية عبر صفحته الخاصة علي الشبكة  ،ليصبح هو املؤلف والناشر في ذات الوقت  ،بينما ينظر
إلى مقدم خدمة التواصل في هذه الحالة على أنه متعهد اإليواء طاملا أن دوره يقتصر علي استضافة الصفحة
الخاصة باملستخدم وتخزين محتواها على خادمه املركزي ،مع تمكين الجمهور أو األشخاص الذين يحددهم
املستخدم بحسب األحوال من االطالع عليها في أي وقت .
ويشترط في املستخدم لشبكات التواصل االجتماعي أن يكون شخصا طبيعيا ال يقل عمره عن عدد سنوات
معينة يحددها مقدم خدمة التواصل ،كما ينبغي أال يكون محكوم بجريمة من جرائم االعتداء الجنس ي أو غيرها
من الجرائم املخلة بالشرف ما لم يكن رد إليه اعتباره .وذلك عمال بشروط عضوية شبكة التواصل التي تختلف
بطبيعة الحال من موقع إلى آخر .
كذلك يشترط الكتساب صفة املستخدم أن يقر من يرغب في االنضمام إلى عضوية شبكة التواصل باطالعه
على سياسة استخدام البيانات الشخصية،ويعلن موافقته على كل ما ورد بها من بنود وذلك عقب قيامة
بتسجيل بياناته الشخصية اإللزامية التي يحددها مقدم الخدمة ويحتفظ بها ألغراض املعالجة التجارية.
 - 1انظر املاده االولى من قانون رقم ( )30لسنة  2018بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية التاريخ 2018/07/19:رقم الجريدة الرسمية.3375:
 - 2انظر املاده االولى من قانون رقم ( )30لسنة  2018بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية التاريخ 2018/07/19:رقم الجريدة الرسمية.3375:
عدد خاص بالمؤتمر الدولي المحكم حول :الخصوصية في مجتمع المعلوماتية | لبنان – 19و2019 |07| 20

92

مركز جيل البحث العلمي  :سلسلة كتاب أعمال المؤتمرات  -العام السابع – العدد  26يوليو 2019

والبيانات اإللزامية التي ينبغي ان تظهر للعامة وال يقبل تسجيل املستخدم إال بتدوينها هي االسم والسن
والجنس والبريد اإللكتروني  ،كما يمكنه ايضا ان يضع بيانات تتعلق بمهنته وخبرته العمليه سواء عند اجراء
التسجيل او في وقت الحق  .فمثل هذه البيانات تعد معلومات شخصية تتعلق بشخص طبيعي معين  ،وهنا
نؤكد انه ال يوجد من الناحية الفعلية ما يحول دون قيام املستخدم بادراج بيانات عمر او تاريخ ميالد وهميا
مخالفا لعمره أو تاريخ مولده الفعلي .
صفوة القول ان مناط حماية البيانات واملعلومات ذات الطابع الشخص ي :هو ان تكون متعلقة بشخص محدد
او على االقل يمكن تحديده من خالل البيانات املخزنه واملدخله من قبله  ،اما اذا كانت متعلقه بشخص مجهول
فال محل للقول بحمايتها النعدام خصوصية املجهول .
وال شك في أن عدم صحة البيانات الشخصية املدرجة يعيق تحديد هوية املستخدم ،وهي إشكالية كبيرة تواجه
رجال القانون في اإلثبات .وليس من اليسير في الوقت الراهن – نظرا لطبيعة مواقع التواصل االجتماعي -إيجاد
الحل املناسب لهذه اإلشكالية ،وإن كان ال ينفي التطورات التقنية في هذا الخصوص ،والتي تعتمدعلى املعرف
الرقمي لجهاز الحاسب اآللي أو عنوان بروتوكول اإلنترنت الخاص بجهاز الحاسب اآللي كما يطلق عليه أحيانا -
الذي يمكن عن طريقه التعرف على هوية مستخدم الجهاز ،ومن ثم تحديد هوية مستخدم شبكة التواصل.
وعلى ضوء ما سبق ،من املمكن أن يكون من بين املستخدمين لشبكات التواصل االجتماعي من هم دون املرحلة
العمرية التي تحددها هذه الشبكات ،وذلك باملخالفة لشروط العضوية،وفي هذه الحالة فإن مسئولية
املستخدم عن أفعاله الضارة ستقع وفقا للقواعد العامة ،على عاتق من يتولى رقابته ،سواء أكان متولي الرقابة
هو الولي أو الوص ي أم املعلم داخل معمل الحاسب اآللي باملدرسة أم مشرف الحرفة التي يتدرب عليها.
ويالحظ حرص شبكات التواصل االجتماعي على أن تدرج ضمن شروط العضوية املعلن عنها ما يعطيها الحق في
إزالة الحساب الشخص ي للمستخدم الذي يدلي ببيانات غير صحيحه أو يبث محتوى معلوماتي غير مشروع،
وذلك متى تلقت شكوى بهذا الخصوص وتثبتت من صحتها أو متى اكتشفت ذلك من تلقاء نفسها عند معالجة
البيانات مع إعطاء املستخدم الحق في استئناف القرار الصادر بإزالة الحساب أو املحتوى غير املشروع ،إذا
كانت اإلزالة قد تمت اعتمادا على تحليل خاطئ من جانب مقدم الخدمة .1

 - 1يلتزم مستخدمو شبكات التواصل االجتماعي بعدة من االلتزامات التي تفرضها االتفاقات املبرمة بينهم وبين مقدمي خدمات التواصل أو التي
توجبها تشريعات الدول التي يتم البث من خاللها ،احترام خصوصية املستخدمين ،وعدم إنشاء أكثر من حساب شخص ي واحد على املوقع اإللكتروني
للتواصل ،وعدم استخدام شبكة التواصل ألي عمل مضلل أو ضار أو تمييزي ،واالمتناع عن القيام بأي عمل قد يعطل أو يس ئ للشبكة وغيرها من
االلتزامات راجع الدكتور/محمد سامي عبد الصادق ،املرجع السابق ،ص  77وما بعدها ،محمد  .حسين منصور :املرجع السابق ،ص .23
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املطلب الثاني  :معالجة البيانات ذات الطابع الشخص ي
بعد ان بينا مفهوم الخصوصية والبيانات ذات الطابع الشخص ي ال بد لنا هنا من بيان املفصود بمعالجة هذه
البيانات وشروط معالجتها وبالتالي تحديد املسئول عنها .
ً
اوال :مفهوم معالجة البيانات ذات الطابع الشخص ي :
يقصد بمعالجة البيانات)  )personal data Processingذات الطابع الشخص ي بأنها " أية عملية أو مجموعة
عمليات يتم إجراؤها على بيانات شخصية بوسيلة آلية أو غير آلية ،ومن ذلك ْ
جمع تلك البيانات أو تسجيلها
أو تنظيمها أو تص نيفها في مجموعات أو تخزينها ،أو تحويرها أو تعديلها ،أو استعادتها أو استخدامها أو
اإلفصاح عنها ،من خالل ّبثها أو نشرها أو نقلها أو إتاحتها للغير ،أو دمجها أو ْ
حجبها أو ْ
مسحها أو تدميرها"1.
ِ
تكشف القراءة املمعنه للنص اعاله ان جمع البيانات الشخصية للمستخدم ليس محظورا بذاته  ،بل املحظور
هو الجمع الذي يتم بطريق غير مشروع  .وتقوم مواقع التواصل االجتماعي بجمع وحفظ ثالثة انواع من
البيانات التي يضعها املستخدم  ،وهي البيانات ذات الطابع الشخص ي  ،وبيانات االتصال باالنترنت  ،واخيرا
بيانات التصفح وهي املتعلقه باملواقع التي يتصفحها املستخدم  .لذلك ما تقوم به مواقع التواصل االجتماعي
من جمع وتسجيل وحفظ وتخزين واية عمليات اخرى تتم على البيانات ذات الطابع الشخص ي التي يقوم
بوضعها املستخدم على املوقع هي جميعا عمليات تندرج تحت مفهوم معالجة البيانات ذات الطابع الشخص ي .
لهذا يغدو هاما معرفة خروج مفهوم االطالع غير املشروع على البيانات ما يقع من الشخص املرخص له قانونا
بالدخول الى تلك البيانات واملعلومات الشخصية .
ً
ثانيا :شروط معالجة البيانات ذات الطابع الشخص ي
ثمة حقيقة ماثلة للعيان بإنه ال يجوز اجراء معالجة البيانات بغير رضاء صاحب هذه البيانات  ،وهذا الرضا ال
بد ان يكون حرا صادر من اراده غير مشوبه بأي عيب من عيوب االراده  ،وان يكون محددا على بيانات بذاتها ،
وبناء على علم صاحب تلك البيانات بالغرض من طلب جمعها او معالجتها .2
 - 1انظر املاده االولى من قانون رقم ( )30لسنة  2018بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية التاريخ 2018/07/19:رقم الجريدة الرسمية.3375:
Processing: Any process or set of operations performed on personal data by automated or non-automated means, including the
collection, recording, organization, classification, storage, modification, amendment, restoration, use or disclosure of such data
by broadcast, publishing, transferring, making available to third parties, merging, blocking, wiping or destroying them.".
 - 2انظر املادة الثالثة من قانون رقم ( )30لسنة  2018بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية التاريخ 2018/07/19:رقم الجريدة الرسمية3375:
َّ
ومحدد وواضح ،وأال تتم معالجتها الحقا ،وأال يتم إجراء معالجة
ْ -1أن تكون معالجتها منصفة ومشروعةْ -2.أن تكون قد ُج ِمعت لغرض مشروع
َ
ُ
الحقة لها على نحو ال يتوافق مع الغرض الذي ُج ِمعت من أجله ،وال ت َع ُّد معالجة غير متوافقة مع الغرض الذي ُج ِمعت من أجله البيانات املعالجة
ّ
أي قرار أو إجراء بشأن فرد محددْ -3.أن
الالحقة لها التي تتم حصرا ألغراض تاريخية أو إحصائية أو للبحث العلمي ،وبشرط أال تتم لدعم اتخاذ ِ
َ
تكون كافية وذات صلة وغير مفرطة بالنظر للغرض من ْ
جم ِعها أو الذي تمت املعالجة الالحقة ألجلهْ - 4.أن تكون صحيحة ودقيقة ،وتخضع لعمليات
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في غمرة هذا الوضع لو نظرنا الى سياسة الفيس بوك كأحد أهم مواقع التواصل االجتماعي يتضح لنا توافر هذه
الشروط الثالثه  ،ففي الرضاء  :فهو رضاء حر الن املستخدم يضع بياناته على املوقع بمحض ارادته  ،كما ان
رضائه محدد النه يرد على مسائل معينه  ،حيث يرد املستخدم على مجموعه من االسئله وله الخيار ان ال يرد
 ،وبالتالي فاملستخدم ال يقدم اي بيانات او معلومات اال بناء على ارادته وبعلمه  ،وذلك من خالل االطالع على
شروط استخدام املوقع السياسة التي يتبعها ازاء هذه البيانات  ،وعطفا على ما تقدم ال بد من مراعاة ان
املستخدم قد ال يكون على علم بحقيقة الغرض من وراء جمع البيانات ذات الطابع الشخص ي والتي يطلبها
مسؤول املعلومات باملوقع وربما تستخدم الغراض تجارية دون علمه.
يكشف الفحص الدقيق لتلك الشروط بانه يجب على مواقع التواصل االجتماعي مراعاة ضوابط االمانه
واملشروعية في جمع هذه البيانات ومعالجتها  ،وكذلك التقيد بالغاية من وراء جمعها وعدم التوسع فيه بما
يجاوز الغرض من جمعها  ،وعلية فانه يكون للمستخدم حق الدخول الى هذه البيانات وتصحيحها في اي وقت
 ،وااللتزام بضمان سرية البيانات التي يتم جمعها .
ً
ثالثا :تحديد املسؤول عن معالجة البيانات ذات الطابع الشخص ي في مو اقع التواصل االجتماعي
يتجسد الغوص في هذا الجانب املهم من هذه الدراسة حول البحث عن الكيفية في تحديد املسؤول عن
معالجة البيانات في مواقع التواصل االجتماعي التي تحقق من خاللها للمستخدم ضمان حقه في التعويض
العادل في ضوء ما يتم نشره دون علمه  .وربما يثور التساؤل هل مواقع التواصل االجتماعي تسأل وحدها عن
معالجة البيانات أم ان املستخدم يسأل ايضا معها عن ذلك .
بالرجوع الى قانون حماية البيانات الشخصية البحريني لسنة  2018فقد عرف مدير البيانات ( Data
)Managerعلى انه " :الشخص الذي يقرر ،بمفرده أو باالشتراك مع اآلخرين ،أغراض ووسائل معالجة بيانات
شخصية معينة .وفي الحاالت التي تكون فيها هذه األغراض والوسائل َّ
مقررة بموجب القانونُ ،ي َعد مديرا
معالج البيانات على انه " :الشخص
للبيانات الشخص املنوط به االلتزام بالقيام باملعالجة" .وكذلك االمر عرف ِ
الذي يتولى معالجة البيانات لحساب مدير البيانات ونيابة عنه ،وال يشمل ذلك كل َمن يعمل لدى مدير
معالج البيانات".1
البيانات أو ِ

َ
التحديث عندما يكون لذلك مقتض ى -5.أال تبقى في صورة تسمح بمعرفة صاحب البيانات بعد استنفاد الغرض من ْ
جم ِعها أو الذي تتم املعالجة
الالحقة ألجلهُ .وت َ
حفظ البيانات التي يتم تخزينها لفترات أطول ألغراض تاريخية أو إحصائية أو للبحث العلمي في صورة مجهولة بتحويرها ،وذلك
ُ ّ
َّ
ْ
مكن م ْن نسبة هذه البيانات إلى صاحبهاَّ .
ويتعين ْإن تعذر ذلك تشفير هوية أصحابها.
بوضعها في صورة ال ت ِ ِ
 - 1انظر املاده االولى من قانون رقم ( )30لسنة  2018بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية التاريخ 2018/07/19:رقم الجريدة الرسمية.3375:
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ومن خالل التعريفات السابقه ومن الواقع العملي ارى ومن وجهة نظري املتواضعه ان ادارة موقع التواصل
االجتماعي هي وحدها املسؤوله عن معالجة البيانات  ،حيث ان الهدف الرئيس ي من وراء وجود القانون هو
حماية حقوق وحريات االفراد .
وبالعوده الى قانون االتصاالت البحريني حيث جاء باملاده  23بانه " يحظر على املدير العام وموظفي الهيئة أن
يفصح إلى الغير عن املعلومات السرية التي تلقاها بصورة مباشرة أو غير مباشرة عند القيام بمهام وظيفته أو
بسببها ،ويسري هذا الحظر بعد ترك املنصب أو الوظيفة".1
يظهر الوقوف على هذه املاده وما جاء بها بأن هناك التزام على مقدم الخدمه باحترام خصوصية رسائل
واتصاالت مستخدميها يمتد الى مواقع التواصل االجتماعي  ،حيث ان مفهوم االتصاالت ينصرف الى اية وسيلة
الرسال او استقبال الرموز او االشارات او الرسائل او الكتابات او الصور .
وكذلك االمر جاء التشديد من املشرع على اهمية حماية البيانات الخاصه حيث جاء باملاده  75من قانون
االتصاالت البحريني انه " مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر,
يعاقب بالغرامة التي ال تجاوز عشرة آالف ديناركل من استخدم أجهزة أو شبكة اإلتصاالت بقصد-1 :إرسال
أية رسالة يعلم من قام بإرسالها بأن مضمونها كاذب أو مضلل أو مخالف للنظام العام أو اآلداب العامة أو من
شأنه أن يعرض سالمة الغير للخطر أو أن يؤثر على فاعلية أية خدمة  -2.التصنت على أو إفشاء سرية اي
مكاملات او بيانات تتعلق بمضمون اي رسالة او بمرسلها او باملرسل إليه ,ما لم يكن التصنت أو اإلفشاء بموجب
إذن من النيابة العامة أو أمر صادر من املحكمة املختصة"2.
ً
رابعا :استخدام البيانات ذات الطابع الشخص ي الغراض اعالنية
يغدو واضحا بإن بيانات املستخدم تعتبر موردا ماليا هاما بالنسبة ملواقع التواصل االجتماعي  ،بحيث انها تقوم
باستغاللها في الحصول على مبالغ من املعلنين مقابل تقديمها لهم  ،كونها تعتبر قاعدة بيانات تكشف وتعطي
انطباع عن ميول واهتمام املستخدم  .ومن اهم هذه البيانات عمر املستخدم وجنسة وحالته االجتماعية ومكان
اقامته واهتماماته الشخصية  ،وهي جميعها بيانات ذات طابع شخص ي مما يخضع جمعها لشروط معالجة
البيانات ذات الطابع الشخص ي.
ونذكر على سبيل املثال كأحد اهم مواقع التواصل االجتماعي وهو الفيس بوك حيث يقوم مقابل اتاحة الدخول
املجاني ملستخدمية بتحليل بيانات املستخدمين الستغاللها الغراض تسويقية  ،وذلك من خالل االعالنات
االجتماعية او االعالن االرشادي  ،حيث ان االعالنات االجتماعية تستند على بيانات شخص املستخدم وتقوم
 - 1انظر املاده  23من مرسوم بقانون رقم (  ) 48لسنة  2002بإصدار قانون اإلتصاالت في مملكة البحرين .
 - 2انظر املاده  75من قانون االتصاالت البحريني .
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فكرتها على استغالل ادارة املوقع لبيانات امللف الشخص ي للعضو في عروض ترويجية على املوقع  ،ووفقا
لسياسة الخصوصية للموقع فإن هذا االستغالل يتقيد بعدم الكشف عن هوية العضو او عرض بياناته للغير،
وانما يتم ذلك عن طريق قيام املوقع بجمع املعلومات وتحليلها والتنبؤ وربط االهتمامات واالذواق وتوجيه كل
هذا للمعلنين .
نستنتج من خالل هذا العرض بإن املوقع يسجل اي نشاط يقوم به املستخدم في املواقع او بواسطته  ،ومن ثم
يجمع كافة املعلومات املتعلقه بهذا النشاط  ،ويزود بها املعلنين  ،فيقوم هوالء إما بتوجيه االعالنات الى
املستخدم او عدم توجيهها حسب نشاطاتهم  .وتتم هذه االعالنات املوجهه بناء على مراسلة املعلن للموقع
العالمه باملستهلكين املستهدفين من حيث العمر ومحل االقامة والجنس وكذلك االهتمامات الشخصية وكل
البيانات التي تناسب االعالن  ،ومن ثم يقوم املوقع بعرض نص املراسله والرابط االلكتروني للمعلن على
صفحات االعضاء الذين تتوافق ملفاتهم الشخصية مع املستهلكين املستهدفين من املعلن  ،وعلية يستطيع
املستخدم رؤية االعالن بواسطة النقر على الالفته االعالنية . 1
وبالرغم مما قد تحققه االعالنات املوجهه من مزايا للمستخدم وما تقدمه من عروض تسويقيه توافق ميوالته
اال انها ال تخلو من املخاطر التي تتعلق بالحرية الشخصية حيث ان هذه االعالنات تساعد على انشاء ملفات
شخصية منتظمة ملستخدمي االنترنت من غير علمهم ودون ارادتهم  ،وهنا تكون البيانات الشخصيه كسلعه
تجاريه بين مواقع التواصل االجتماعي واملعلنين .
على النقيض من ذلك فيما يتعلق باالعالن الدليلي او االرشادي حيث اتاح موقع فيس بوك نظاما تظهر من
خالله منتجات مواقع االنترنت بصوره تلقائية على الصفحات الشخصية للمستخدمين الذين تعاملوا مع هذه
املواقع بشأن منتجاتها وصفحات اصدقائهم  ،وهذا النوع من االعالنات يستفيد منه مواقع االنترنت املرتبطه
مع فيس بوك  .ومن ناحية فنية يقوم هذا النظام على اساس الرضاء الضمني للمستخدم باالشتراك فيه  ،حيث
توضع على صفحة الفيس بوك عبارة الغاء االشتراك في النظام  ،وهو ما يعني ان املستخدم مشترك بالفعل في
هذا النظام ما لم يقم بالنقر على هذه العبارة  ،وعلية فإن بيانات املستخدم سيتم ظهورها تلقائيا على صفحات
الفيس بوك الخاصه بأصدقائة . 2
 - 1فمثال اذا كان امليستخدم يحب العطور ويقوم بعمل اعجاب على بعض الصفحات ومشاركة مقاطع فيديو عن احدث العطورات وشارك على
صفحته ببعض االخبار  ،فهذه املعلومات تقدم مجانا الى فيس بوك  ،وهنا يقوم املوقع بجمع وربط هذه البيانات عن املسنخدم وعن املستخدمين
الذين يشبهونه في االهتمامات والصفات فيقوم بتوجيه اعالن مستهدف الى هذا املستخدم حول مجلة العطور وهذا االعالن يظهر فقط ملن لدية
ادنى اهتمام وال يظهر للشخص الذي ال يحقق االستهداف املطلوب .
 - 2أشرف جابر سيد & خالد بن عبد هللا الشافي ،2013 ،بحث منشور،حماية خصوصية مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي في مواجهة انتهاك
الخصوصية فى موقع فيس بوك دراسة مقارنة فى ضوء النظام السعودى ،مجلة الدراسات القانونية واالقتصادية بكلية الحقوق بجامعة حلوان
بجمهورية مصر العربية،ص . 15
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املبحث الثاني : :حماية خصوصية مستخدم مو اقع التواصل في مواجهة الغير
كمبدا عام جاء به القانون املدني البحريني في مجال املسئولية عن األعمال الشخصية في املاده  158منه بانه":
كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من أحدثه بتعويضه "  ،واتبعه في املاده  159من ذات القانون " يلتـزم الشخ ــص
بتعويض الضرر الناش ئ عن فعله الخاطئ ولو كان غير مميز" .
تكشف القراءة املمعنه للمواد املذكوره اعاله ان املبدأ يشمل جميع الحقوق للشخص سواء الحقوق املالية
او الحقوق االدبيه او الحقوق الشخصية  ،فأي اعتداء علية يوجب التعويض عنه  ،ومما ال شك فيه ان مواقع
التواصل االجتماعي واحدة من هذه امليادين التي يوجد للمستخدم خصوصية عليها ويجب حمايتها من االعتداء
 ،واي اعتداء على هذه الخصوصية  ،توجب على املعتدي اي كان ان يعوض املتضرر عما اصابه من ضرر وما
لحقه من خسارة وما فاته من كسب نتيجة هذا االعتداء .
املطلب االول :مدى حماية الخصوصية على مو اقع التواصل االجتماعي
ثمة حقيقة ماثلة للعيان بإن الثورة الرقمية قادتنا إلى زمن وصف بزمن التكشف ،والذي اقترن بأهم ما يمتلكه
اإلنسان أال وهي خصوصيته الشخصية ،والتي أصبحت مستهدفة بشكل كبير من بعض مستخدمي ومالك
تقنيات االتصال الحديثه ،سواء عن حسن نية او سوء نية  .وعلى الرغم من ذلك شهدت منصات شبكات
التواصل االجتماعي إقباال متزايدا للمستخدمين عليها ،يتهافتون في نشر خصوصياتهم على حسابات وصفحات
هذه املواقع ،ومع ذلك لم يتوقف األمر عند هذا الحد من االستخدام بل تعداه من التعري إلى االنتهاك
والتطفل ،ووظفت لذلك شتى األساليب والوسائل ،فأضحت مسألة الخصوصية الفردية مشكلة تؤرق
مستخدمي هذه املواقع 1.
تغدو من املسائل التي احتدم حولها الجدل بسبب ظهور التقنيات الجديدة في مجال االتصاالت وما صاحبها
افرازات شائكة وقضايا متشابكة ،مما كان له األثر على ممتلكيها ،وهذا ما دفع بهم إلى الدخول في العديد من
املشاكل القانونية والتي شكلت لهم العائق األكبر في نموها ،ومن اهم تلك القضايا التي زادت بشكل مطرد قضية
الخصوصية في مواقع التواصل االجتماعي ،حيث احتدم النقاش والجدل وتقاطعت األفكاروالرؤى حول تعدي
هذه املواقع على خصوصية املستخدم وبالتالي غيرت من مفهومها وزادت في إستتباعاتها ،فإمكان أي مستخدم
أن يتعرف على الكثير من خصوصيات مستخدم آخر سبق له معرفته أو لم تسبق ،بمجرد الدخول الى ملفه
الشخص ي واالطالع علية وتصفحه .
يغدو واضحا ان االنتقال السريع إلى استخدام تقنيات املعلومات واالتصاالت ،والتحوالت التقنية املتعاظمة،
لم يسمحا بمواكبة فاعلة ملخاطرها ،سواء أكان من قبل الحكومات وصناع السياسات ،إم من قبل األفراد .لقد
 - 1محمد سامي عبد الصادق ، 2016 ،شبكات التواصل االجتماعي ومخاطر انتهاك الحق في الخصوصية ،دار النهضة العربية ،القاهرة ، ،ص. 73
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انتج العالم خالل العامين املنصرمين  ،معدالت غير مسبوقة من البيانات ،تتجاوز بضخامتها ما انتج على امتداد
كامل تاريخ البشرية ،ما فرض تنبه املعنيين في القطاعين العام والخاص ،إلى أهمية إدارتها بشكل فاعل ،مع
مراعاة الجوانب التقنية ،واالقتصادية ،واإلدارية ،والقانونية ،التي تترتب على ذلك  .فمع االنتقال إلى الرقمية،
تحولت البيانات إلى قيمة ال تقدر بثمن ،ومورد القتصاد املعرفة1.
وإذ يصل حجم األشخاص ،الذين يستخدمون شبكة الفيسبوك  ،Facebookإلى ما يفوق امللياري شخص  ،و
يصل العدد إلى  800مليون ،على انستغرام  ، Instagramوإلى أكثر من مليار على واتساب  ، WhatsAppيتجاوز
حجم البيانات التي تنتج عن هذا االستخدام 2.5 ،إكسا بايت  Exabyteفي الدقيقة الواحدة تقريبا.
وتعتبر تطبيقات املحادثات الفورية ،مصدرا آخرا إلنتاج البيانات ،حيث يتم إرسال أكثر من  527ألف صورة،
بواسطة السناب شات  ، Snapchatفي الدقيقة ،وتحصل ّ
منصة لينكدإن  Linked inعلى أكثر من  120حساب
جديد ،ويرسل مستخدمو تو يتر 456 Twitterألف تغريده ،بينما ُ
يعالج غوغل  Googleأكثر من  3.6مليون
عملية بحث ،وتجني أمازون  Amazonأكثر من ثالثمائة ألف دوالر أمريكي من املبيعات ،التي تجري في
الدقيقةالواحدة على اإلنترنت ،هذا ،عدا عن الحجم الهائل لالستثمارات ،التي تقوم بها الدول في مجال البيانات
الضخمة2.
ُ
ُ ّ ّ
سر اتجاه الشركات ا لكبرى نحو االستثمار في البيانات الشخصية ،فهي ثروة تعيش عليها
تلك األرقام الهائلة تف
الشركات ،التقنية منها ،والتقليدية ،نتيجة استخدامها في مجال تطوير املنتجات ،واإلعالنات ،عبر تحليلها،
وتحليل ميول األشخاص الطبيعيين ،وتحديد حاجاتهم ،وعاداتهم االستهالكية ،واهتماماتهم.
وفي املقابل ،تزداد ظاهرة دفق املعلومات على اإلنترنت ،بازدياد عدد األجهزة املوصولة بها ،وتعدد وسائل
تخزينها؛ كاألقراص الصلبة ،وأنظمة الحوسبة السحابية ،كما يتنوع استخدامها ،وتتنوع التطبيقات التي
تهندس بناء على كيفية تثميرها ،واإلفادةمنها لتقديم الخدمات .علما ،أن القسم األكبر منها ،يتم جمعه دون
علم الشخص املعني؛ أي صاحب البيانات.
ُّ
وفي هذا السياق ،وجب التعريف بمفهوم الخصوصية بحيث يمكن أن يعرف بأنه َتحكم األفراد في مدى وتوقيت
وظروف مشاركة حياتهم مع اآلخرين  ،وتدخل الخصوصية كحق يمارسه الفرد للحد من إطالع اآلخرين على
مظاهر حياته والتي يمكن أن تكون أفكارا أو بيانات شخصية .هي أيضا ،وصف لحماية البيانات الشخصية
للفرد ،والتي يتم نشرها وتداولها من خالل وسائط رقمية  ،وتتمثل البيانات الشخصية في البريد اإللكتروني،
والحسابات البنكية ،والصور الشخصية ،ومعلومات عن العمل واملسكن وكل البيانات التي نستخدمها في
-https://blog.statusbrew.com/social-media-statistics-2018-for-business/
-Big Data Statistics & Facts for 2017
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تفاعلنا على اإلنترنت أثناء استخدامنا للحاسب اآللي أو الهاتف املحمول أو الذكي أو اللوح االلكتروني(
التاب)...الخ.
وجدنا انه من الضروري تعريف الخصوصية في مواقع التواصل االجتماعي بانها حق الفرد املستخدم في أن
يقرر بنفسه متى وكيف وإلى مدى ممكن أن تصل املعلومات الخاصة به إلى اآلخرين من املستخدمين أو القائمين
عليها ،وبذلك يتضح أن لكل فرد الحق في الحماية من التدخل في شؤونه ،وله الحق أيضا في االختيار الحر لآللية
التي يعبر بها عن نفسه ورغباته وتصرفاته لآلخرين على مواقع التواصل االجتماعي 1.
فالخصوصية في مواقع التواصل االجتماعي وفي أبسط معانيها ترتبط بسرية الحياة الخاصة ملستخدمي تلك
املواقع ،سواء كانت وقائع أو معلومات في الحاسب اآللي الشخص ي أو الهاتف الذكي ،أو تم تخزينها في البريد او
على إحدى مواقع التواصل االجتماعي التي يشترك فيها املستخدم والتي قد يتم اختراقها مثل البريد اإللكتروني
حيث أن سرقتها أو االعتداء عليها يعد إنتهاكا للخصوصية ،كذلك التجسس اإللكتروني ،أو اعتراض الرسائل
البريدية املرسلة بغرض اإلطالع عليها ،أو معرفة محتوياتها ،ومن ثم إفشاء األسرار التي قد تحتويها تلك الرسائل
ومن قبيل ذلك األسرار السياسية واالجتماعية والصحية وغيرها من االنتهاك واالختراق  ،وذلك حسب ماء جاء
باملاده  26من الدستور البحريني " حرية املراسلة البريدية والبرقية والهاتفية واإللكترونية مصونة ،وسريتها
مكفولة ،فال يجوز مراقبة املراسالت أو إفشاء سريتها إال في الضرورات التي يـبـينها القانون ،ووفقا لإلجراءات
والضمانات املنصوص عليها فيه". 2
كما أن حماية الخصوصية في مواقع التواصل االجتماعي تنحصر في حق الشخص في أن يتحكم باملعلومات
التي تخصه ،وهو يعد من أهم املفاهيم التي تستدعيها كافة النظم والقوانين الهادفة إلى حماية الخصوصية
املعلوماتية ،وعليه يمكن القول ،أن حماية الخصوصية املعلوماتية هي حماية البيانات الخاصة باألفراد الذين
يستخدمون تلك املواقع عبر الشبكة.
ويستطيع املستخدم تجنب اتاحة معلوماته الشخصية للكافة ان يقصر كشف هذه املعلومات على اشخاص
محدودين يقبل كشف معلوماته لهم كأصدقاء له على صفحته يستطيعون وحدهم تصفح املعلومات الخاصه
به .
وجدير بالذكر أن الخصوصية تختلف عن األمن ،فاختراق األمن يعني نفاذ األشخاص غير املصرح لهم إلى
الشفرات الخاضعة للحماية أو إلى البيانات واملعلومات الخاصة باملستخدمين ،على سبيل املثال ،قد تقع شبكة

 - 1محمود عبد الرحمن محمد ، 2010 ،نطاق الحق في الحياة الخاصة ،دراسة مقارنة بالقانون الوضعي (األمريكي -الفرنس ي – املصري) والشريعة
اإلسالمية ،دار النهضة العربية،ص .77
 - 2انظر املاده  26من دستور مملكة البحرين وتعديالته لسنة . 2002
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اجتماعية ما ضحية للقرصنة أو تتعرض لفيروس ،لكن إذا لم يترتب عن هذا الهجوم استغالل للمعلومات
الشخصية فإن الخصوصية هنا تكون في مأمن من التعرض لالنتهاك.
ويأتي انتهاك الخصوصية من النفاذ دون إذن إلى املعلومات التي لها طابع الخصوصية ،وقد ينشأ ذلك بالضرورة
من اختراق لألمن ،على سبيل املثال ،بعض مواقع التواصل االجتماعي التي قد يكون املستخدمين قد وافقوا
على ملكيتها لبياناتهم الشخصية ،يمكن أن تقوم هذه الشبكات بعد ذلك بتقديم هذه البيانات إلى الباحثين
األكاديميين وشركات التسويق واملؤسسات األمنية وغيرها وفقا ألغراض ربحية تعود عليها  .وأخيرا ،يمكن القول
أن مواقع التواصل االجتماعي تعد من األهداف املغرية الختراق الخصوصية واألمن ،ويستطيع أي شخص أن
يخترق أمن أي موقع للحصول على معلومات بكل سهولة وذات طابع شخص ي عن عدد كبير من املستخدمين.
فالدول عامة ،تحتاج إلى جمع البيانات الشخصية ،حتى الحساسة منها ،على اإلنترنت ،ووسائل االتصال،
واألجهزة املختلفة ،للقيام بمهماتها كسلطة عامة ،وكمسؤولة عن االستقرار واألمن االجتماعيين ،في مواجهة
أية تهديدات ومستجدات.
وأضيف إلى هذا الخوف ،واقع آخر ،هو دخول القطاع الخاص ،إلى مجال االعتداءات على حقوق األشخاص
وحر ياتهم ،نتيجة إلمكانية الوصول على اإلنترنت ،إلى ماليين املعلومات الخاصة ،مقابل دفع مبلغ من املال،
واستخدام العديد منها ،ليس فقط في الوصول إلى األشخاص ،واستهدافهم باإلعالنات الترويجية ،وإنما أيضا،
في عمليات احتيال مالية ومصرفية ،واعتداءات على األموال واألشخاص.
فالخصوصية بصفة عامة  ،هي مقياس غير موضوعي أي يختلف من بيئة ألخرى ولكن الصفة املشتركة في
الخصوصية أنها إحدى حقوق اإلنسان في حياته ولكنها تعتمد بشكل أساس ي على البيئة والسياق الذي تعالج
ضمنه  ،لذلك فهي تختلف من مجتمع الى آخر ومن زمان الى آخر وكذلك من شخص الى آخر .
املطلب الثاني  :دور املستخدم (املضرور) فى انتهاك خصوصيته
مما ال شك فيه ان لكل انسان حريته الشخصية  ،وهو الوحيد الذي يقرر الكشف بارادته عن خصوصيته
الشخصية  ،وهنا يكون له الدور االكبر في انتهاك خصوصيته  ،إذا كشف عن معلومات هامة تتعلق بحياته
الخاصة بدعوى أنه ليس لديه ما يخجل منه وذلك باستعماله خيار امللف العام مما يجعل الولوج الى ملفه
الشخص ي متاح الي عضو في املوقع اي للجميع  .وعلى النقيض من ذلك نجد ان هناك بعض مواقع التواصل
االجتماعي ومن ضمنها الفيس بوك تقوم بارسال رسائل تحذيرية للمستخدم فيما يتعلق بالحقوق واملسؤليات
حيث تذكر صراحة أن املستخدم حين يقوم بنشر محتويات أو معلومات باستخدام إعدادات "العام" ،فإن
ذلك يتيح للجميع بما فيهم غير املستخدمين للموقع الوصول الى املعلومات واستخدامها 1.
 - 1أشرف جابر سيد  ،الجوانب القانونية ملواقع التواصل االجتماعي ،ومشكالت الخصوصية ،املرجع السابق ،ص. 89
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اضحى من الالزم القول  ،إنه يبدو من الضرورى أن تتضمن سياسة الخصوصية ملواقع التواصل االجتماعى
بعض اإلرشادات ملستخدمى املوقع بشأن كيفية التعامل مع املعلومات الشخصية التى تتعلق بالغير الذى
نشرها عن نفسه .
ال مندوحة عن القول بإنه يمكن لصاحب البيانات ،االعتراض على معالجة بياناته الشخصية ،ألسباب
مشروعة ،كما يمكنه رفض استخدام هذه البيانات ،في دراسات وأبحاث تجارية؛ وذلك دون أن يكون مجبرا
على تقديم اي تبرير ،أو سبب ،كما يمكنه ممارسة هذا الحق ،سواء في مرحلة جمع البيانات ،أو في مرحلة
الحقة ،فلكل شخص من حيث املبدأ ،حق تقرير طريقة استخدام بياناته ،بحيث يرفض إدراجها ضمن ملفات
إلكترونية معينة ،أو نقلها إلى جهات ثالثة.
وتتم ممارسة هذا الحق ،أيضا من خالل رفض اإلجابة على األسئلة التي تطرح عليه حول بياناته الشخصية،
خالل عملية الجمع ،متى كانت هذه األخيرة غير ملزمة ،ورفض إعطائه املوافقة الخطية ،التي تعتبر إلزامية ،في
معالجة البيانات الحساسة ،كاالنتماء الديني ،أو امليول او الجنسية والهوايات  .كذلك ،يمكنه ممارسة هذا
الحق لطلب محو بياناته ،من امللفات ذات األهداف التجارية .أما على األنترنت ،فيمكنه ببساطة أن ينتقي
الرفض ،في خانة االختيار بين الرفض واملوافقة ،والتي ترد ،على نموذج جمع املعلومات.
أما الرفض في مرحلة الحقة ،فيتم من خالل االتصال ،باملسؤول عن املعالجة ،أو إرسال بريد إ لكتروني ،أو غير
ذلك ،دون تكبده أية كلفة ،وعلى املسؤول اإلجابة ،خالل مهلة يحددها القانون  .وال يمكنه االحتجاج بعدم
وضوح الطلب ،أو بأي عذر آخر؛ إذ يفترض به الرجوع إلى مقدم الطلب ،وطلب استيضاحات ،أو أية معلومة
ضرورية ،لبناء االستجابة عليها ،وفي حال قرر املسؤول عن املعالجة رفض الطلب ،فعليه واجب تقديم
التبريرات الالزمة ،لجعل رفضه قانونيا ،وإال يمكن ملقدم الطلب ،مراجعة الجهة املعنية؛ وهي في هذه الحالة،
الهيئات أو األجهزة املسؤولة ،عن حماية البيانات الشخصية1.
في غمرة هذا الوضع يحق لكل شخص أن يطلب تصحيح بياناته الشخصية ،أو استكمالها ،أو حجبها ،أو
محوها ،متى كانت هذه البيانات غير صحيحة ،أو غير كاملة ،أو غير مناسبة ،أو قديمة ،أو متى كانت معالجتها
أساسا ،ممنوعة بموجب القوانين ،كحال البيانات الحساسة .ومن واجب املسؤول عن املعالجة ،متى كان
الطلب مشروعا ،أن يبادر إلى تنفيذ العملية املطلوبة ،وانسجاما مع مبدأ شرعية البيانات ،ال يمكن السماح
بمعالجة البيانات الشخصية على مواقع التواصل االجتماعي  ،إال إذا تم الحصول على إذن الشخص املعني ،أو
كان األمر ضروريا لتنفيذ التزام قانوني ،يكون الشخص املعني طرفا فيه ،أو لتنفيذ موجب قانوني ،أو ضروريا،
لتنفيذ مهمة ذات منفعة عامة ،يقوم بها املسؤول عن املعالجة ،أو الجهة التي سلمت إليها املعلومات ،أو أن
 - 1سامح محمد عبد الحكيم ، 2007 ،جرائم االنترنت الواقعة على األشخاص في إطار التشريع البحريني ،دراسة مقارنة بالتشريع املصري ،ط ،2
دار النهضة العربية ، ،القاهرة ،ص . 30
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يكون ضروريا لتنفيذ مصلحة شرعية للمسؤول عن املعالجة ،أو الجهة التي سلمت إليها املعلومات ،وشرط إال
يؤدي ذلك ،إلى األضرار بالحقوق األساسية للشخص املعني.
بصورة عامة ،تسمح جميع القوانين املعمول بها ،في مجال حماية الخصوصية ،وسرية املعلومات ،بعملية جمع
البيانات ،واستخدامها ،ضمن حدود معينة ،ترتكز بشكل أساس ي ،على مدى موافقة صاحبها .ويمكن لهذا
األمر ،أن يجعل الصورة مقبولة ،إذ يعطي انطباعا ،بنوع من السيطرة للشخص املعني ،على بياناته .لكن
الواقع ،بعيد تماما عن ذلك ،فمستخدم اإلنترنت ،نادرا ما يقرأ الشروط الطويلة ،والبنود الغامضة ،التي
تعرض عليه للموافقة عليها ،قبل إعطائه حق استخدام برنامج التواصل االجتماعي  ،ما يعني أن املوافقة التي
يعطيها ،ليست صادرة عن إرادة صحيحة.
في الواقع ،ومن خالل املمارسات ،التي كانت معتمدة حتى اليوم ،يمكن إثبات حصول املوافقة ،بعدد من
الطرق ،سواء عبر التعبير الكتابي ،أو القيام بعمل معين ،وذلك بحسب الظروف ،فبعض مزودي وموردي
الخدمات ،يطلبون من املستخدم الضغط على زر "أنا موافق" ،ليعبر عن موافقته على عدد من الشروط
واألحكام ،بينما يعبر البعض اآلخر ،مجرد استخدام املوقع ،أو التطبيق ،بمثابة املوافقة ،على أحكام وشروط
خفية ،منصوص عليها ،في مكان ما من املوقع ،ويمكن لجميع هذه الوسائل أن تخلق عالقة قانونية ملزمة ،هي
ما يعرف بالعقد حسب ما جاء بالقانون .
فاملستخدم في مواقع التواصل االجتماعي  ،الذي يغرقه كم هائل من املعلومات عند فتح الحساب  ،ليس مجبرا
على البحث  ،والتنقيب ،إليجاد هذه األحكام والشروط ،أو لالطالع على سياسة الخصوصية ،فمعظم
مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي  ،ال يقرؤون أحكام وشروط االستخدام ،التي تظهر على الشاشة ،وغالبا
ما ال يتمكنون من فهم نوعية البيانات الشخصية التي يطلب منهم املوافقة على اإلفصاح عنها ،ومعالجتها ،كما
ال تتوفر لهم إمكانات اإلحاطة ،بتفاصيل املعالجة ،وتأثيرها عليهم ،سواء عندما يوافقون على شروط استخدام
مواقع التواصل االجتماعي أو عندما يضغطون ،على زر املوافقة.
واألدهى ،أن جميع مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي تقريبا ،ال يمكنهم أن يتوقعوا ما تتيحه التقنيات
الحديثة ،وقدرات الذكاء االصطناعي ،من آفاق ،وإمكانات مختلفة ،ومعقدة أحيانا كثيرة ،على مستوى معالجة
البيانات الشخصية .وإذا تركنا جانبا ،تعقيدات العقود التي تبرم ،والتي تعرض عليهم ،حيث ترد جميع
التفاصيل ،واملعلومات ،حول كيفية معالجة البيانات واستخداماتها ،فان هذه العقود ال تعدو كونها ،عقود
إذعان ،ال يملك املستخدم خيار رفضها ،إال إذا قرر التخلي عن استخدام موقع التواصل االجتماعي .
وبرغم النص في معظم التشريعات بشكل عام ،على تعريف العقود وعناصرها ،وشروط صحتها فتعتبر انه في
العقد بين شخصين ،هنالك عرض من طرف أول ،وقبول من طرف آخر،أو عدة أطراف ،مع توافر نية خلق
التزام قانوني ،ومقابل للموجبات ،وأهلية قانونية للدخول في التزام عقدي ،وإرادة حرة وصحيحة ،وفهم
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وموافقة ملوضوع االلتزام ،وهكذا ،تتأثر صحة العقد ،بأي شكل من أشكال االكراه الذي يعيب اإلرادة ،أو
التصريح الكاذب ،أو التأثير غير املسوغ ،أو املوافقة غير الواعية .وبناء عليه ،فأية موافقة بالضغط على زر "أنا
موافق" ،أو االتفاق على اتفاقية مواقع التواصل االجتماعي  ،ينقصها فهم واستيعاب كامل ،وموافقة صريحة.
عالوة على ذلك ،يمكن أن تعاني اإلرادة في هذه الحالة من اتفاق غير مقبول ،عندما ال يستطيع املستخدم،
مناقشة أو تعديل ،شروط وأحكام االستخدام1.
و يصبح األمر أشد تعقيدا ،عندما يتعلق باألجهزة الذكية ،حيث تطلب موافقة الشخص املعني ،الستخدام
عدد من التطبيقات ،وبطرق تقنية غير واضحة ،كتبادل البيانات بين تطبيقين مختلفين ،أو سحب الئحة
األصدقاء ،وعناوينهم.وان كنا لن نتوقف عند هذا األمر األخير للتعمق فيه ،إال انه تجدر اإلشارة ،إلى تحول
الشخص املعني ،إلى مصدر لجمع بيانات شخصية ،ال تخصه ،وإنما تخص أهله وأصدقاءه ،ومعارفه ،وربما
زبائنه.
الخاتمة والنتائج والتوصيات :
يغدو هاما معرفة مدى ما يعتقد الكثير من املستخدمين أنه في زمن شبكات التواصل االجتماعي قد أنشأ لنفسه
عاملا رقميا ،يبحرويتجول عبره بهويه افتراضية يتفاعل بها مع من يريد وبالشكل الذي يرغب دون أن يراه اآلخر
من خالله ،لكن ،ربما قد يجهل أو يتجاهل أنه أصبح أسير تلك الشبكات وفق عرضه لذاته ،فهي التي تفرض
عليه قوانين االستخدام وشروطه ،وهي التي تدفعه إلى صياغة عالقات اجتماعية مقترحة في سياق رقمي
مختلف عن ذلك الحقيقي ،بل هي التي تقترح عليه أصدقائه ومن يمكن أن يضمهم إلى قائمة أصدقائه ،بل
وأكثر من ذلك فهي التي تدفعنا للتعرف على أصدقائنا وأصدقاء أصدقائنا ،إذن ،فهي شبكة شديدة التعقيد
تقوم بنسج عالقات ومؤانسات رقمية منمطة حسب أهدافها وغاياتها.
وبرغم انتشار شبكات التواصل االجتماعي واستحواذها على جل الوقت الذي يقضيه املستخدم على االنترنت،
لذلك أوجد حالة من التساهل في عرض الخصوصية الفردية ،ومع الوقت تجاوز ذلك املعنى التقليدي
للخصوصية  ،والذي كان يعنى بالحياة الخاصة للمستخدم وضمان تحكمه في املعلومات التي يرغب بإطالع
الغيرعليها ،بل والتحكم في من له الحق في ذلك ،ليجعل من حياة املستخدم الخاصة مادة للنشر واملشاركة مع
اآلخرين ،حيث أصبحت املعلومات الخاصة أكثر وفرة للشركات واألفراد على حد سواء.
فعندما يلج املستخدم إلى أي موقع من مواقع التواصل االجتماعي فإنه يقبل شروط وأحكام دائما ما تكلفه
بوعي منه أو دونه املوافقة على بيع أو عرض معلوماته وبياناته الشخصية سيما الديمغرافية منها واملستقطبة
من طرف املعلنين ،وهذا ما يعرضه النتهاك خصوصيته ،على الرغم مما تروج له هذه الشبكات من خالل ما
 - 1منى االشقر جبور& محمود جبور  ، 2018 ،البيانات الشخصية والقوانين العربيةّ :
الهم األمني وحقوق األفراد ،املركز العربي للبحوث القانونية
والقضائية مجلس وزراء العدل العرب ،جامعة الدول العربية ،الطبعة األولى ،بيروت – لبنان.
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يسمى بمصطلح "سياسة الخصوصية" على املوقع  ،والذي يمكن أن يستغفل املستخدم تلقائيا ويجعله يقتنع
ويفترض أن معلوماته آمنة عندما يتبع خطوات سياسة الخصوصية التي تعرضها هذه املواقع.
وفي النهاية ،تبقى خصوصيات مستخدم مواقع التواصل االجتماعي آخذة في التآكل بقوة ،تتأرجح بين االنتهاك
واالختراق لفائدة هذه املواقع التجارية والتي تتمثل في استغاللها في اإلعالن و التسويق وتتعداها إلى جوانب
أمنية أخرى ،وللتقليل من النفاذ إلى خصوصياتنا وجب علينا أن نكون حذرين مما ننشره من محتويات
ونتبادله ونتفاعل معه بالتعليق واملشاركة واإلعجاب على هذه املواقع ،ألن ما ننشره اليوم وفي هذه الظروف
سيعود إلينا في مراحل الحقة من حياتنا وفي ظروف مختلفة عن تلك السابقة.وعلية فانني اوص ي بما يلي :
ً
اوال :ضرورة اخضاع مواقع التواصل االجتماعي أثناء معالجتها للبيانات لقواعد فنية وقانونية مشتركة بحيث
تضمن فعليا املحافظة على خصوصية املستخدم .
ً
ثانيا :ضرورة ايجاد آلية معينه على مواقع التواصل االجتماعي تبين للمستخدم وتنبهه لخطورة وأهمية ضبط
االعدادات ،بما يساعد املستخدم على تأمين حسابه على مواقع التواصل االجتماعي عن طريق ضبط إعدادات
الخصوصية على املوقع لتحديد نطاق الخصوصية على حسابه .فهذه اإلعدادات تتيح له أن يختار بين وضع
بياناته في متناول الكافة أو كل األصدقاء أو بعض األصدقاء ،كما أنها تمكنه من تفادي إظهار بياناته على
محركات البحث ،والتحكم في هذه البيانات وتصحيحها أو حذفها إذا اقتض ى األمر ذلك.
ً
ثالثا  :لإلثبات على مواقع التواصل االجتماعي أهمية خاصة ،حيث أن العبرة في التمييز بين الطابع الخاص أو
الطابع العام لصفحة (فيس بوك) هو االعتداد بإعدادات الخصوصية التي يختارها املستخدم لصفحته،
وبالتالي الطابع الخاص لهذه الصفحة ينتفي ،ومن ثم تتوافر العالنية ،متى كانت إعدادات الخصوصية
للصفحة تتيح ألي شخص دخولها .وعندئذ ال يكون هناك محل للقول بانتهاك سرية املراسالت التي توضع على
حائط صفحة هذا املوقع.
ً
رابعا  :وجود مواقع التواصل االجتماعي في كل مكان وفي جميع األوقات ،وحجم املعلومات الشخصية التي
تحتوي عليها هذه املواقع يجعل منها مصدر غنيا لألدلة املحتملة في االثبات ،وبالنظر إلى طبيعة هذه املواقع،
فإنها تثير تحديات كبيرة يتعلق بعضها باملصداقية التي تتمتع بها األدلة املتحصلة من هذه املواقع .وبناء على ما
تقدم ،يتعين على االجهزة املختصة أن تبحث عن وسائل لجمع املعلومات من شأنها أن تؤكد املصداقية وآصالة
الدليل .
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أثراستخدام تطبيق الواتساب على العالقات االجتماعية
 لبنان- نموذج مدينة طرابلس
The Effect of Using the WhatsApp Application on Social Relations
Model of the City of Tripoli, Lebanon
 لبنان- طرابلس، معهد العلوم االجتماعية، الجامعة اللبنانية، سونيا سليم البيطار.د
Dr. Sonia Salim El-Bitar, Lebanese University, Tripoli-Lebanon

Abstract
The messaging applications available on smart phones have been widely distributed among
people, especially the application of WhatsApp, which has contributed to the enhancement of
the communication process making it easier and less expensive.
This research seeks to illustrate the nature of the emerging relationships and transformations in
the patterns of community communication that have begun to take place by crossing the
boundaries of time and space through digital technology.
This study is based on the analytical and statistical methods in presenting and analyzing the data
that were obtained through a questionnaire. We selected a representative sample from various
neighborhoods of Tripoli, observing the following independent variables: gender, age, marital
status, educational level and economic level.
Keywords: Social Change, Social Relations, Communication Technology, WhatsApp Application,
Tripoli - Lebanon
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ملخص
تلقى تطبيقات التراسل املتوفرة على الهواتف الذكية انتشارا واسعا بين الناس وبخاصة تطبيق الواتساب الذي
ساهم في تفعيل عملية االتصال وجعلها أكثر يسرا وسهولة وأقل كلفة.
يسعى هذا البحث الى تبيان طبيعة العالقات الناشئة والتحوالت التي طرأت على أنماط التواصل املجتمعي التي
بدأت تأخذ منحى مختلف بتخطيها حدود الزمان واملكان بفعل التكنولوجيا الرقمية.
تعتمد هذه الدراسة على املنهج التحليلي وعلى الطريقة اإلحصائية في عرض وتحليل البيانات التي تم استيفاؤها
من خالل تقنية االستمارة .وقد قمنا باختيار عينة ممثلة من مختلف أحياء مدينة طرابلس مراعين املتغيرات
املستقلة اآلتية :النوع ،العمر ،الحالة الزواجية ،املستوى التعليمي ،املستوى االقتصادي.
الكلمات املفتاح :التغير االجتماعي ،العالقات االجتماعية ،تكنولوجيا االتصاالت ،تطبيق الواتساب ،طرابلس
 لبنانمقدمة
ّ
عرف العالم خالل العقود الثالثة األخيرة تطورات متالحقة غير مسبوقة في مجال االتصاالت ،تمثلت في
التغيرات العميقة في مجاالت التواصل اإلنسانية التي أحدثها التقدم التكنولوجي وما نتج عنه من تطبيقات،
ّ
مكنت األفراد من االتصال والتواصل اجتماعيا واقتصاديا وثقافيا ،وكان لها أثرها في إعادة تشكيل حياتهم.
تعتبر شبكة األنترنت أهم إنجازات تكنولوجيا االتصاالت ونظم املعلومات في القرن العشرين ،لبروز دورها
كأسرع وأفضل وسيلة لنقل وتبادل املعلومات في العالم ،وهي تتميز بكونها ثنائية االتجاه في تبادل املعلومات.
أصبحت شبكة األنترنت فاعال أساسيا ومؤثرا في جميع مجاالت الحياة ،فهي أفسحت املجال أمام األفراد
واملؤسسات للوصول إلى كل ما يريدونه مهما كانوا بعيدين ،كما أصبحت تقنيات االتصال ونقل املعلومات رافدا
أساسيا وركنا مهما في بناء منظومة اإلنسان االجتماعية واالقتصادية والسياسية والثقافية في ظل التحوالت
والتطورات املعرفية في هذا العصر .فاالتصال باألنترنت هو شكل من أشكال االتصال الوسيطي الذي يتم عبر
وسائط أخرى كالكومبيوتر والهاتف1.
شهدت تكنولوجيا الهاتف النقال تقدما ملحوظا خالل العقدين املاضيين وذلك بفعل التطورات املتالحقة التي
حدثت في مجالي تصنيع األجهزة ووسائل االتصال وما رافقها من تحديث مستمر لألنظمة التكنولوجية النقالة.

 1حلمي ساري .2005 ،ثقافة األنترنت ،دراسة في التواصل االجتماعي ،األردن :دار مجدالوي ،ص.20 .
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يخلق التقدم في مجال االتصاالت النقالة فرصا وخيارات متنوعة تلبي حاجات اإلنسان العصري في القرن
الواحد والعشرين الذي أصبح ينشد أقص ى قدر ممكن من الحرية في تنقالته مع بقائه على اتصال بمصادر
الحصول على املعلومات ومراكز عمله .كما أن ما تقدمه االتصاالت الهاتفية النقالة من خدمات الوسائط
املتعددة دفع األفراد الى اقتناء الهواتف النقالة بمعدالت عالية تفوق ما عداها من وسائل االتصال.
مع تقدم تكنولوجيا الهاتف النقال ،أصبح بإمكان مستخدمي الهواتف النقالة النفاذ الى اإلنترنت عبر الشبكات
الالسلكية ،فانتشرت خدمات تصفح املواقع اإللكترونية والنفاذ الى املعلومات وتحميل ملفات الصوت
والفيديو على الهاتف عبر اإلنترنت وبأسعار تتجه عموما نحو االنخفاض.
عرفت الهواتف النقالة مراحل تطور عديدة ،وكل مرحلة أضافت إلى سابقتها الكثير حتى ظهرت بالشكل الذي
نراه اليوم .ومع التطور الكبير في صناعة الهاتف النقال ،وتصغير حجمه وخفض وزنه وانخفاض أسعاره
وكذلك أسعار املكاملات الهاتفية عبره ،انتشر الهاتف النقال بصورة غير مسبوقة في تاريخ األجهزة التكنولوجية،
وأصبح األداة التكنولوجية التي ال تكاد تفارق مستخدميها ،فسعت ،بناء على ذلك ،العديد من الشركات إلى
دمج املزيد من التقنيات والخدمات فيها ،وإلى إدخال تطبيقات كثيرة ومدهشة .فقدرات الهاتف النقال العملية
الحديثة قد تسهل أو تعيق التفاعالت والعالقات االجتماعية ،وتخلق ظروف بيئية مؤثرة على النظم
االجتماعية التقليدية.
يعتبر الواتساب أحد التطبيقات املستخدمة على الهواتف النقالة التي أثرت على نمط حياة األفراد ،فهذا
التطبيق لديه مميزات عديدة يمكن استخدامها في التواصل مع األسرة واألصدقاء والزمالء ومؤسسات
الخدمات وسواها.
ساهم تطبيق الواتساب في إحداث تغيرات في عالقات الناس االجتماعية التقليدية ،وفي أشكال وأساليب
تفاعلهم وتواصلهم ،حيث أنه تحول إلى منصة تفاعل مجتمعي افتراض ي يحاكي الواقع الحقيقي بحكم امتداده
إلى مختلف الجوانب الحياتية لألفراد وفي كل األوقات .يسعى هذا البحث إلى مالحظة أساليب ووسائل التواصل
املجتمعي التي يتيحها تطبيق الواتساب وما ترتب عليها من تغيرات طالت قواعد وأساليب الحياة املجتمعية
وذلك في مدينة طرابلس-لبنان.
اإلشكالية
يتميز القرن الحادي والعشرين بالتحول املتسارع نتيجة تغلغل التقنيات الحديثة في الوسط املجتمعي وخاصة
اإلنترنت الذي دخل مختلف مجاالت الحياة وأدى الى بروز ثقافة جديدة تولدت بفعل التواصل البشري املرتبط
ارتباطا وثيقا بالتقدم التكنولوجي والتقني .وإذا كان التفاعل االجتماعي الواقعي يحقق التواصل بين األفراد
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ويعكس مشاعر معينة أو فكرة ما أو انفعاالت ،فإن التواصل عبر الوسائل اإللكترونية ،باستثنائه الحضور
الجسدي ،قد ّ
غير من طبيعة االتصال والتواصل بين الناس.
تلقى تطبيقات التراسل املتوفرة على الهواتف الذكية انتشارا واسعا بين الناس وبخاصة تطبيق الواتساب الذي
ساهم في تفعيل عملية االتصال وجعلها أكثر يسرا وسهولة وأقل كلفة ،فمن املالحظ أن استخدام هذا التطبيق
يطال كل الفئات االجتماعية ،وتتعدد استخداماته بين األفراد واملجموعات واملؤسسات ،وتتراوح هذه
االستخدامات بين إنجاز األعمال والقيام بالواجبات ببساطة دون االنتقال أو حتى اللقاء بين األفراد ،وبين تبادل
األحاديث واألخبار واملعلومات بين األقارب والجيران واألصدقاء.
لقد ساهم الواتساب بتغيير أسلوب حياة الناس ووقت فراغهم وعالقاتهم مع األسرة واألصدقاء والزمالء،
ووضعهم أمام نظام مجتمعي – افتراض ي مستجد ،له قيمه وقواعده وممارساته الخاصة .ومن هنا نتساءل:
كيف أثر امتالك الهاتف النقال واستعمال تطبيق الواتساب على مستخدميه وتفاعالتهم املجتمعية؟
لإلضاءة على هذا التساؤل ،نطرح عدة أسئلة فرعية هي اآلتية:
من هي الجهات التي يتم التواصل معها عبر الواتساب؟ وما هي أسباب التواصل؟ وما هي أبرز موضوعاته؟ ما
هي أبرز املوضوعات التي تستقطب امل جموعات على هذا التطبيق؟ وما هي الغاية من إنشائها واملشاركة فيها؟
أي تأثير الستخدام الواتساب على العالقة مع األهل واألقارب واألصدقاء وزمالء الدراسة والعمل؟ ما هو املنحى
الذي يميل إليه املستخدم في تفاعالته املجتمعية ،الواقعية املباشرة أم االفتراضية غير املباشرة؟ هل ينظر
املستخدم لتطبيق الواتساب سلبا أم إيجابا؟
أهداف البحث
يهدف هذا البحث إلى التعرف على مكونات ونوعية شبكة العالقات التي ينشئها مستخدمو تطبيق الواتساب في
مدينة طرابلس ،والى تحديد أبرز موضوعات التفاعل وأنواع املجموعات التي تستحوذ على اهتمامهم .كما يسعى
الى تبيان األسباب املجتمعية املحفزة للتواصل في مجتمع مدينة طرابلس ،واآلثار السلبية واإليجابية التي يتركها
استخدام تطبيق الواتساب على العالقات املجتمعية في هذه املدينة .ويهدف أيضا الى معرفة رأي املستخدمين
وتقييمهم الستخدامهم تطبيق الواتساب في مجتمع البحث.
أهمية البحث
تظهر أهمية هذا البحث في أنه يساهم في الكشف عن سلم أولويات العالقات املجتمعية التي يهتم أفراد املجتمع
الطرابلس ي في الحفاظ عليها .كما يساعد في التعرف على الحاجات التي ّ
تهم أفراد املجتمع الطرابلس ي ،والتي
تعينهم تلك العالقات االفتراضية الناشطة على تحقيقها والوصول إليها .ويحاول هذا البحث أن يعكس واقع
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اهتمامات أفراد املجتمع الطرابلس ي ،والتي تمثل بالنسبة إليهم قضايا تمس بذاتهم وبامتدادهم املجتمعي .وهو
يلقي الضوء على ميزات املجموعات املتخصصة التي ينشئها مستخدمو تطبيق الواتساب في املجتمع الطرابلس ي.
يسمح هذا البحث بالتعرف إلى السلبيات واإليجابيات املترتبة على استخدام أفراد املجتمع الطرابلس ي لتطبيق
الواتساب ،سواء على ذواتهم ،أم على عالقاتهم املجتمعية التقليدية .كما يساعد على تلمس مدى وعي
مستخدمي تطبيق الواتساب في املجتمع الطرابلس ي ،للتغيرات والفوارق في مستويات العالقات الواقعية
واالفتراضية ،كما وآلثارها على متانة تلك العالقات والنتائج املترتبة عليها.
املفاهيم اإلجرائية
 الواتسابالواتساب هو برنامج تطبيقي عملي سهل ،يحتاج لهاتف ذكي ورقم هاتف واتصال بخدمة األنترنت كي يعمل.
وهو يتيح للمستخدم التواصل مع قائمة األسماء املوجودة على هاتفه ،ولديه مميزات عديدة منها :إرسال رسائل
نصية ،إرسال مقطع صوتي ،إرسال صورة مباشرة ،مقاطع فيديو ،إنه امتداد لخدمات كثيرة داخل الهاتف
النقال .وهو أكثر وسائل االتصال انتشارا حتى اليوم ،إذ يسمح للفرد بالبقاء على اتصال وتواصل مع العائلة
واألصدقاء داخل وخارج البلد وبتكلفة مادية زهيدة نسبة الى تكلفة االتصاالت املحلية والدولية العادية.
وقد أصبح استخدامه شائعا جدا لدى األفراد واملؤسسات ،نظرا مليزاته التي تساعد على توفير املال والوقت
والجهد والتنقل مقابل املكاملات الهاتفية ،فأصبح وسيلة رسمية للتداول بين الشركات واملؤسسات للدعاية
واإلعالن ،وأصبح له التأثير الكبير على العالقات االجتماعية .وهو يشكل مكانا افتراضيا يجمع األفراد كالجيران
واألصدقاء والعائلة والطالب وجماعات العمل والزمالء في النادي الرياض ي أو الثقافي أو في مختلف املهن ،لتبادل
األحاديث واألخبار واملعلومات ،فيشكلون "مجموعة مغلقة" تضم أفرادا محددين ويتواصلون بشكل يومي
ودائم.
 العالقات االجتماعيةتنشأ الحياة االجتماعية عندما يتفاعل األفراد فيما بينهم مكونين جماعات بشرية ينتج عنها مجموعة من
العالقات االجتماعية والتفاعالت التي تعتبر املحور األساس ي في حياة البشر1.
والعالقات االجتماعية هي "الروابط واآلثار املتبادلة بين االفراد واملجتمع ،وهي تنشأ من طبيعة اجتماعهم
وتبادل مشاعرهم واحتكاكهم ببعضهم البعض ومن تفاعلهم في بوتقة املجتمع" .2وتختلف العالقات
 1سناء الخولي .1988 ،األسرة والحياة العائلية ،بيروت :دار النهضة العربية ،ص .79
 2إبراهيم مذكور .1975 ،معجم العلوم االجتماعية ،القاهرة :الهيئة املصرية العامة للكتاب ،ص .403
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االجتماعية من حيث شكلها ،فقد تكون مؤقتة أو طويلة األجل وقد تكون محدودة1.

 التفاعل االجتماعيتتركز وظيفة التفاعل االجتماعي في حاجة الفرد إلى االنتماء والحوار والتواصل مع اآلخرين ،كما في حاجتهم الى
إيجاد فرصة لتكوين عالقات مع اآلخرين ،بفضل ما يجمعهم من مصالح مشتركة .2وبفضل وسائل االتصال
الحديثة ،اختلفت شخصية اإلنسان التقليدي ،واملحصور ضمن إطار الزمان واملكان ،عن شخصية االنسان
املعاصر ،الذي بات أكثر انفتاحا على العالم الخارجي ،ومختلفا بعاداته وتقاليده.
ويتخذ التفاعل االجتماعي صورا وأساليب متعددة فقد يحدث هذا التفاعل بطريق مباشر (واقعي) أو غير
مباشر (افتراض ي) ،وكذلك بين عدد محدود من األفراد أو عدد كبير منهم (الشبكات االجتماعية).
أ – التفاعل االجتماعي الو اقعي:
ّ
يعرف التفاعل االجتماعي الواقعي بأنه "العملية التي ينتج عنها فعل ورد الفعل تجاه اآلخرين ،معتمدين على
التواصل املباشر من خالل اللغة أو االشارات والرموز وااليماءات التي تعكس تعبيرات ومالمح الوجه وحركات
الجسدُ ،ويطلق عليها "لغة الجسد" ،وذلك لتحقيق التواصل بين األفراد لتعكس مشاعر معينة أو فكرة ما أو
انفعاالت"3.
ب – التفاعل االجتماعي غيراملباشر(االفتراض ي):
يتم التفاعل االجتماعي االفتراض ي بين "جماعة من البشر تربطهم اهتمامات مشتركة وال ّ
تحدهم بالضرورة
حدود جغرافية أو أواصر عرقية أو قيمية أو سياسية أو دينية ،يتفاعلون عبر وسائل االتصال أو وسائل
التواصل االجتماعي الحديثة ،ويطورون فيما بينهم شروط االنتساب إلى الجماعة وقواعد الدخول والخروج
وآليات الت عامل واألخالقيات التي ينبغي مراعاتها ،فهو بذلك يدل على نظام اجتماعي تكنولوجي4.
ويتميز التواصل في املجال االفتراض ي بأربعة عناصر:
 -1التفاعلية :حيث لم يعد املتلقي ذلك الطرف السلبي الذي يتعرض ملضمون رسالة املرسل ،بل أصبح
إيجابيا في العملية االتصالية ،ومسؤوال عن جزء من مضمون هذه الرسالة.
 1عبد القادر القصير .1999 ،األسرة املتغيرة في مجتمع املدينة العربية ،بيروت :دار النهضة العربية ،ص.180
 2فرانك كيلش .2000 ،ثورة األنفوميديا ،ترجمة فؤاد زكريا ،مجلة عالم املعرفة ،العدد  ،253الكويت :املجلس الوطني للثقافة واآلداب والفنون،
ص.456 .
 3أنطوني غيدنز .2005 ،علم االجتماع ،ترجمة فايز الصياغ ،بيروت :مركز دراسات الوحدة العربية ،ص.157 .
 4حاج بشير جيدور  .2017 ،أثر وسائل التواصل االجتماعي في عملية التحول الديمقراطي في البلدان العربية ،أطروحة دكتوراه ،من جامعة محمد
خيضر بسكرة ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،الجزائر ،ص ،41 .متوفر على املوقعhttp://thesis.univ-biskra.dz/2930/ :
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 -2الال جماهيرية :الرسالة في هذا املجال توجه إلى فرد أو جماعة معينة ،فال يمكن توجيهها إلى جماهير
كبيرة ،مثلما كان العمل به في وسائل االتصال الجماهيرية.
 -3الال تزامنية :يمكن إرسال أو تلقي الرسالة حسب الوقت الذي يناسب املستخدم ،فليس مطلوبا من
جميع املستخدمين استعمال التقنية االتصالية نفسها وفي نفس الوقت.
 -4الفورية :أي اإلرسال واالستقبال في ذات الوقت1.
 الشبكات االجتماعيةالشبكات االجتماعية هي "عبارة عن أنظمة مرتبطة بنوع أو أكثر من أنواع الترابط التي تشمل القيم والرؤى
واألفكار املشتركة واالتصال االجتماعي والقرابة والصراع والتبادالت املالية والتجارية والعضوية املشتركة في
املنظمات واملجموعات املشاركة في حدث معين ،وجوانب أخرى عديدة في عالقات االنسان .وبفضل وسائل
وتطبيقات التواصل االجتماعي الحديثة ،تغيرت خارطة التواصل االجتماعي ،وتغير العالم معها"2.
تعني شبكة العالقات مجموعة العالقات االجتماعية الضرورية الناتجة عن الصالت والعالقات بين عوالم
ًّ
األشخاص واألفكار واألشياء .ويشكل الفرد في هذه الشبكة كال اجتماعيا كبيرا له أهداف عامة وأدوار مستقلة
وثقافة فرعية.
ويرى دوركايم أن القاعدة األخالقية ال تنبثق من الفرد ،ولكن املجتمع هو أساس القيم :فاملجتمع هو الذي أنتج
الفرد وليس العكس ،وإذا كان العديد منا يعتبر نفسه غير خاضع إال ملا يراه هو ،فالحقيقة أن ذلك ليس إال
وهما ،فهو ليس إال نتاج القوى االجتماعية املحيطة به مثل األسرة و عالقات العمل .والقواعد التي يفرضها
املجتمع حسب دوركايم :جبرية وملزمة ،فالفرد ليس حرا في اتباع النظام االجتماعي أو الخروج عليه :واملجتمع
وضع الجزاء لكل من ينحرف بسلوكه عما اقتضته طبيعة الحياة االجتماعية3.
لذلك يجد الفرد في وسائل االتصال الحديثة ما يتيح له التحرر من معايير الواقع ،وتأليف جماعة أو شبكة
جديدة من حيث املعايير والطقوس ،مصممة بطريقة مستقلة نوعا ما عن سلطة الضبط االجتماعي الخارجية،
وتمارس بشكل ما تأثيرا على هذه السلطة .وعليه ،فإن وسائل االتصال الحديثة تساهم في رفع درجة تأثير
فاعلية الفرد في البنية االجتماعية ،وهذا ما يساهم باإلجابة على تساؤل بيار بورديو عن كيفية التوفيق بين
البنية االجتماعية وفاعلية الفرد ،والذي قاربه من خالل معالجة مفهوم الهابيتوس.

 1املرجع السابق نفسه ،ص.42 .
 2املرجع السابق نفسه ،ص.50 .
 3عبد الباسط عبد املعطي .1981 ،اتجاهات نظرية في علم االجتماع ،عالم املعرفة ،العدد  ،44الكويت :املجلس الوطني للثقافة واآلداب والفنون،
ص .ص81-80 .
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الهابيتوس ( )Habitusهو مجموعة من االستعدادات أو امللكات الدائمة التي يكون الفرد قد اكتسبها أو تطبع
عليها عبر التنشئة االجتماعية .1وبالتالي ،فاالستعدادات هي مجموعة من امليول واالتجاهات واملواقف املتعلقة
بالتفكير واإلدراك واإلحساس ،التي يستبطنها األفراد حسب الظروف املوضوعية لوجودهم ،وتوظف هذه
االستعدادات بطريقة الشعورية .وتتمثل هذه االستعدادات املستضمرة في القيم والتصرفات والسلوكيات
واملكتسبات املعرفية والذهنية .يستطيع الفرد عبره أن يتحرك في العالم املجتمعي ،بغية فهمه بطريقته
الخاصة ،أو بطريقة مشتركة مع الطبقات االجتماعية األخرى التي يعيش معها2.
ال يربط الهابيتوس بين املاض ي والحاضر واملستقبل فحسب ،وإنما هو يربط أيضا بين املجتمعي والفردي ،ألن
تجارب املرء الحياتية قد تكون بالفعل فريدة من حيث محتواها الشخص ي ،ولكنها من حيث بنيتها ،تشترك مع
األفراد الذين ينتمون إلى الطبقة االجتماعية ذاتها .ويربط كذلك بين الذاتي واملوضوعيّ ،
مبينا أن االستعدادات
هي التي تؤسس لألفعال ،وهي التي تساهم بدورها في تشكيل البنى االجتماعية .وبالهابيتوس أراد بورديو أن
يتجاوز ثنائية البنية/الفاعل ،مؤكدا على أن الفاعل يتعلم مع الوقت والخبرة إيقاع اللعبة وقواعدها غير
املكتوبة .في الواقع ،يشدد بورديو على العالقات "فيما بين" ،عوضا عن "إما/أو" ،وبالتالي فإن كل بعد معني يتم
تعريفه من خالل النظر في عالقاته3.
وبناء عليه ،نالحظ أن وسائل التواصل من خالل األنترنت خلقت عاملا افتراضيا فيه أخذ وعطاء وتبادل،
وسمحت للمستخدمين بطرح مواضيع كانوا غير قادرين على التطرق إليها من خالل القنوات التقليدية ،فخلقت
لديهم قيما موازية ،لكنها ليست قيما افتراضية ،ألنها سرعان ما تتسرب إلى الواقع املعيش ي ،وهذا ما يمثل نوعا
من كسر الحواجز بين الحياة العادية والحياة االفتراضية 4.وبسبب ذلك تتفكك صالت وروابط متنوعة
وعديدة كانت تربطهم في الزمن املاض ي ،والقيم والعادات ،وكل ما تمتع بالثبات لوقت طويل .وعليه من الصعب
أن ُيطلب إلى من امتطى الدوامة أن يحافظ على الثبات ،وأن يحمي عالقات اتصاله بأسرته ومحيطه من
التغيير5.

A.-C. Wagner. Habitus, Sociologie (en ligne), Les 100 mots de la sociologie, mis en ligne en 2012, disponible sur le site:
http://journals.openedition.org/sociologie. Consulté en avril 2019.
 2جميل حمداوي .املفاهيم السيوسيولوجية لدى بيار بورديو .متوفر على الرابط https://seketmaaref.files.wordpress.com. :تاريخ دخول
املوقع :أيار .2019
 3كارل ماتون .مفهوم الهابيتوس عند بيار بورديو ،ترجمة طارق عثمان ،مركز نماء للبحوث والدراسات ،متوفر على الرابط:
 http://arabsocio.blogspot.com/2017/09/blog-post_43.htmlتاريخ دخول املوقع :أيار .2019
" 4هل تساهم األنترنت في تغيير القيم لدى الشباب العربي؟" ،مجلةكوثريات ،العدد  .2005 ،19تونس :مركز املرأة العربية للتدريب.
 5زهير حطب .2006 ،الشباب العربي والتواصل األسري ،من التقييم إلى التفعيل ،مؤتمر وزراء الشباب العربي في جامعة الدول العربية املنعقد في
القاهرة ،ص.16 .
1
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 التكنولوجيا والتغيراالجتماعييعرف التغير االجتماعي بأنه "املظهر الديناميكي للمجتمع اإلنساني والحركة املستمرة واملتتابعة التي تتم من
خالل ا لتفاعل االجتماعي عبر الزمن ،وتعبر عن أنماط من العمليات واالنتقال والتنمية والتقدم التي تتم عن
طريق االختالفات والتعديالت التي تطرأ في الطبيعة والعالقات االجتماعية خالل تتابع الزمن (كالسلوك
االجتماعي الذي يتمثل في العادات واألعراف والنظم واللغة) ،بحيث يمكن مالحظتها وتقديرها .وهو عند آخرين،
كل ما طرأ على األشكال الثقافية والعالقات االجتماعية في مجتمع معين خالل فترة محددة من الزمن"1.
وقد حدد جورج باالندييه في إطار حديثه عن دينامية التغيرات االجتماعية الداخلية ،ثالثة مؤثرات لها ارتباط
بالتغيرات السوسيو – ثقافية  ،تتعلق األولى بالتعديالت الناجمة عن العالقات القائمة بين املجتمع واإلطار
الطبيعي الضامن لها ،أما الثانية فتتصل بهشاشة التوازنات االجتماعية ،بينما األخيرة فمصدرها التحديث
واالبتكار2.
إذن ،تعتبر التكنولوجيا سببا رئيسا في التغيير االجتماعي ،ولقد بات واضحا أثر التكنولوجيا على املجتمعات
املعاصرة ،وال شك أن أشكال التواصل اإللكتروني قد أحدث ثورة في الطريقة التي يتواصل بها الناس" ،وعلى
الرغم من حداثة عهد األنترنت في الظهور ،فإن التكنولوجيا أسهمت في إحداث انقالب كبير في عادات اإلنسان
املعاصر ،وفي كيفية رؤيته للعالم .وليس من باب املبالغة القول أنها أضحت واحدة من الوسائل املهمة التي
يصعب االستغناء عنها حاليا في جميع مجاالت األنشطة البشرية .وهي تعلن بزوغ عهد ثقافة جديدة وعالم
جديد ليس من اليسير استشراف حدوده النهائية ،لكثرة ما هي متنقلة دوما إلى األمام ،وليس هناك إمكانية
للتنبؤ بجميع ما يمكن أن تحمله من مفاجآت في العقود القادمة من األلفية الثالثة .لقد أوجدت تطبيقات
األنترنت عاملا إلكترونيا يخترق بأبعاده وأطيافه مساحات متزايدة من الواقع املوضوعي الذي يدركه اإلنسان
ويتواجد فيه"3.
بناء على هذه الرؤية املفاهيمية ،وعلى ضوء الخلفية النظرية التي استندت إلى مقاربة بيار بورديو التي تفسر
العالقة بين فاعلية الفرد والبنية االجتماعية ،باعتبار أن ممارسات املرء واعتقاداته وتصوراته وأحاسيسه
ليست مجرد أثر لهابيتوسه ،وإنما هي أثر للعالقات بين هابيتوس املرء وظروفه السائدة ،أي بين بنية الهابيتوس
وبنية الحقل ،أجرينا بحثا ميدانيا الستقصاء أثر استخدام تطبيق الواتساب على العالقات االجتماعية ،بغرض

 1حسين عبد الحميد .1988 ،التغير االجتماعي والتنمية السياسية ،اإلسكندرية :املكتب الجامعي ،ص.45 .
2 G. Balandier, 1971. Sens et puissance: Les dynamiques sociales, 3ème éd. Paris: PUF, p : 143
 3عبد الرزاق الدواي .2012 ،مجتمع املعرفة ،معالم رؤية تكنولوجية جديدة للعالم ،الكويت :عالم الفكر ،املجلس الوطني للثقافة والفنون
واآلداب ،العدد  ،3املجلد  ،40ص.99 .
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التعرف على واقع املمارسات والتصورات التي تخطت مضمون التنشئة على مستوى الفاعل ،وأحدثت فيه
تغييرا ملموسا ،وبدأت ترس ي أنماط قيمية وسلوكية جديدة في بنية املجتمع في مدينة طرابلس.
إجراءات البحث
نعرض تحت هذا العنوان الخطوات املنهجية املتبعة لتنفيذ البحث امليداني من حيث املنهج والتقنيات
املستخدمة وتوضيح أسلوب معالجة البيانات ،وتحديد مجتمع البحث والعينة.
 املنهج والتقنياتيتناسب املنهج التحليلي مع أهداف البحث ،حيث قمنا بوصف العالقات املرتبطة بتطبيق الواتساب من حيث
أشكالها وطبيعتها وحدودها وصوال الى وصف متكامل وتشخيص دقيق للظاهرة.
وبهدف جمع املعطيات امليدانية ّ
تم استخدام تقنية االستمارة التي تتوافق مع طريقة التحليل الكمي املعتمدة
في هذا البحث .وقد ت ّم تصميم نموذج االستمارة من خالل االطالع على املراجع والدراسات واألبحاث املتعلقة
بموضوع البحث .وقد استخدمنا البرنامج اإلحصائي  SPSSفي فرز االستمارات وبناء الجداول وإجراء اختبار كا-
تربيع للتأكد من وجود فروقات ذات داللة إحصائية عند مستوى املعنوية  0.05بين املتغيرات املستقلة :النوع،
العمر ،الحالة االجتماعية ،الوضع االقتصادي واملستوى التعليمي ،وبين بعض املتغيرات التابعة التي تعبر عن
مواقف وتوجهات أفراد العينة املدروسة .ثم قمنا بتحديد درجة االرتباط بين املتغيرات وقوته واتجاهات
املستجوبين فيما خص املتغيرات املدروسة1.
 مجتمع البحثحددنا مجتمع البحث بمدينة طرابلس-لبنان نظرا لضرورة التقيد بفترة زمنية محددة إلنجاز البحث.
مدينة طرابلس هي ثاني أكبر املدن في لبنان ،هي مركز قضاء طرابلس ،الواقع ضمن محافظة لبنان الشمالي.
تقع طرابلس على ارتفاع  40م عن سطح البحر ،وتبعد عن العاصمة بيروت مسافة  84كلم .تضم طرابلس
القديمة األحياء التالية :الحدادين ،املهاترة ،النوري ،باب الحديد ،الرمانة ،التل ،الزاهرية ،السويقة -
الجسرين ،القبة ،والتبانة .أما األحياء الحديثة ،فهي طريق امليناء ،املئتين ،شارع عزمي ،املعرض ،والضم

 1يوسف كفروني .2011،البحث الكمي في العلوم االجتماعية التطبيقات اإلحصائية باستخدام  ،SPSSبيروت :املركز العربي لألبحاث والتوثيق،
ص.ص.104-94 .
عدد خاص بالمؤتمر الدولي المحكم حول :الخصوصية في مجتمع المعلوماتية | لبنان – 19و2019 |07| 20

116

مركز جيل البحث العلمي  :سلسلة كتاب أعمال المؤتمرات  -العام السابع – العدد  26يوليو 2019

والفرزّ .1
يقدر عدد سكان طرابلس بحوالي  600ألف نسمة ،2أما عدد الناخبين فهو  230,000ناخب وفق لوائح
الشطب لعام .2018
 عينة البحثاعتمد البحث امليداني على املعلومات التي أدلى  386مستجوب يقيمون في مختلف أحياء مدينة طرابلس.
وتعتبر هذه العينة ممثلة وفق القواعد اإلحصائية املتبعة لتحديد حجم العينة مع أخذ االنحراف األقص ى في
املجتمع ) )p=q=0.5بحدود الثقة  95%وبخطأ تقدير  .5%وقد حرصنا على أن تتمثل الفئات ضمن املتغيرات
املستقلة بعدد كاف من الحاالت تتيح لنا التأكد من توفر شروط إجراء اختبار كا-تربيع3.
نتائج البحث امليداني
نعرض ملعطيات البحث امليداني وفق املحاور اآلتية:
ً
أوال -خصائص العينة
راعينا عند اختيارنا للعينة عدة متغيرات ذات أهمية في توضيح بعض االستجابات املتصلة باستخدام تطبيق
الواتساب ،ونظرا ملا تحمله من دالالت تتصل بطبيعة مجتمع البحث ،الذي تتعايش فيه ثنائية التقليد
والحداثة ،فال هو تقليدي يستمر ماضيه في حاضره ،وال هو حديث مارس فعال عملية القطع السوسيولوجي
مع التقليد .4لذا ،تكتسب متغيرات العمر والنوع واملستوى التعليمي والوضع االقتصادي والحالة االجتماعية،
أهمية تفسيرية ومعبرة عن ديناميات العالقة بين املستجوب (الفاعل االجتماعي) واملجتمع املحلي (الحقل)،
والتي تعتمد على تقنية التواصل والتفاعل املستخدمة التي يتركز عليها موضوع البحث.
 -1النوع والعمر.
تضمنت عينة البحث  386مستجوبا كما سبق وذكرنا ،وهم يتوزعون بنسبة  %48.2ذكور و  %51.8إناث،
وهذه النسبة املتقاربة بين الجنسين سمحت لنا بمالحظة الفروق في استخدام تطبيق الواتساب بينهما .كما
 1وزارة الشؤون اإلجتماعية ،2001 ،مدينة طرابلس ،بيروت :برنامج األمم املتحدة اإلنمائي ،ص.ص16-13 .
 www.beirutobserver.com 2تاريخ دخول املوقع :أيار .2019
 3يوسف كفروني .2011 ،اإلحصاء في العلوم االجتماعية ،ط ،2بيروت :املركز العربي لألبحاث والتوثيق ،ص.ص.93-92 .
 4عاطف عطية .2000 ،الدولة املؤجلة ،بيروت :دار أمواج ،ص110 .و ص .116
وانظر أيضا :أحمد بيضون .1985 ،دين الحداثة ودين ا لتقليد ،دلو لبنانية في بئر آسنة ،املؤتمر العاملي ،الثقافة والدين والسياسة وإعادة بناء
لبنان ،أعمال املؤتمر ،الحركة الثقافية انطلياس ،ص.34 .
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تشكل الفئة العمرية  35-18سنة ما نسبته  %38.1منهم .وقد بلغ متوسط األعمار  39.35سنة بانحراف معياري
13.58سنة ،والعمر الوسيط هو  37سنة .علما بأن الحد األدنى لألعمار لدى أفراد العينة هو  18سنة ،والحد
األعلى هو  67سنة .وتجدر اإلشارة إلى أن هذه النسبة تتوافق مع هرم األعمار الذي يتشكل منه مجتمع البحث،
باالعتماد على قراءة تحليلية أجريناها للوائح الشطب الخاصة باالنتخابات النيابية على مدى ثالث دورات
انتخابية ،باعتبارها تتضمن األرقام اإلحصائية األكثر موثوقية في مجتمع البحث.
 -2املستوى التعليمي.
وتنوعت أيضا املستويات التعليمية في العينة ،وقد بلغت نسبة املستوى التعليمي ثانوي وما دون  .% 73.8حيث
بإمكاننا مالحظة أثر اختالف املستوى التعليمي على استخدام تطبيق الواتساب ،واتجاهات استعماله.
ويالحظ أن هناك فروقات ذات داللة إحصائية على مستوى املعنوية ( 0.05الداللة – 0.041 :درجة اإلرتباط:
 )0.173بين الذكور واإلناث فيما خص املؤهل العلمي حيث يتجه الذكور الى حيازة املستوى التعليمي ابتدائي-
متوسط ،فيما تتجه اإلناث الى الحصول على املستوى التعليمي ثانوي وما فوق .وما يمكن أن يفسر هذه
الظاهرة هو الظروف االقتصادية الصعبة التي يعاني منها مجتمع البحث ،مما يدفع أكثر بالذكور مبكرا إلى
سوق العمل ،باعتبار أنهم تقليديا معنيين بإعالة أسرهم عند الحاجة .والجدير بالذكر أن األمية لدى النساء
تفوق مثيلتها لدى الذكور ،وهذا الفارق يعود الى ارتفاع نسبة أمية النساء في األعمار املتقدمة ،ممن لم ينلن
نصيبهن من التعليم في مقتبل العمر ،في زمن لم يكن تعليم الفتيات من أولويات األسر.
 -3الوضع االقتصادي.
ّ
صرح  %53.11من املستجوبين أن وضعهم االقتصادي هو متوسط ،فيما أشار  %31.35الى معاناتهم من
مستوى اقتصادي سيئ ،في حين أن  %15.54فقط أفادوا بأن أوضاعهم االقتصادية جيدة .وهنا أيضا تبرز
الفروقات اإلحصائية بين الذكور واإلناث (الداللة  - 0.041:درجة االرتباط )0.182 :حيث تتركز نسبة الوضع
االقتصادي السيئ لدى النساء بشكل خاص .وهذا ما يجد تفسيره في أسباب عدة أبرزها ،الفرق في نسبة
املشاركة في النشاط االقتصادي والذي يميل بوضوح لصالح الرجال ،1وكذلك هو حال الفجوة في األجور بين
الجنسين ،الذي هو في الواقع قضية عاملية ،وإن كانت تظهر في مجتمعاتنا على نحو أكثر فجاجة ،2وال بد من
اإلشارة إلى واقع استمرار النظرة التقليدية إلى املرأة ،باعتبار أن إعالتها تقع على عاتق الرجل إلى حد كبير.

 1أنظر " القوى العاملة ومعدالت النشاط االقتصادي ،العمالة والبطالة" http://www.cas.gov.lb/images/PDFs/ ،تاريخ دخول املوقع :أيار
.2019
" 2املساواة بين الجنسين :تحد للتنمية .".موقع الدبلوماسية الفرنسيةhttps://www.diplomatie.gouv.fr/ar/politique-etrangere-de-la-.
 ،france/تاريخ دخول املوقع :أيار .2019
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 -4التوزع املناطقي.
شملت العينة مستجوبين يقيمون في مختلف أحياء مدينة طرابلس ،وقد توزعوا كاآلتي :في التبانة ،%6.2 :باب
الرمل ،%9.1 :التل ،%7.5 :الزاهرية ،%10.4 :أبو سمراء ،%15.5 :القبة ،%16.3 :املئتين-الثقافة-عزمي-
املعرض-الضم والفرز.%35 :
ومكانيا أيضا ،تبين وجود فروقات ذات داللة في املستويات االقتصادية (الداللة - 0.000 :درجة االرتباط:
 ،)0.236حيث يتجه املستجوبون املقيمون في باب الرمل-التبانة ،الزاهرية ،التل ،القبة الى اعتبار أوضاعهم
االقتصادية سيئة ،واعتبر املستجوبون املقيمون في أبي سمراء بأن وضعهم االقتصادي متوسط ،أما
املستجوبون املقيمون في املئتين -عزمي-املعرض-الضم والفرز فقد ّ
صرحوا بأن أوضاعهم االقتصادية جيدة.
في الواقع ،إن من يعرف تاريخ تطور مدينة طرابلس العمراني ،يفهم املنطق الذي يحكم هذا التوزع والفروقات
في املستويات االقتصادية بين سكان مناطقها ،فانطالقا من أحيائها القديمة ،كانت األحياء الجديدة تستقطب
ذوي القدرات االقتصادية األعلى.
ليس هذا فحسب ،بل إننا نجد مثل هذه الفروقات في املستويات التعليمية في ذات املناطق ،فلقد تبين وجود
فروقات ذات داللة إحصائية (الداللة - 0.006 :درجة االرتباط )0.268 :حيث يتركز املستوى التعليمي ابتدائي
وما دون في باب الرمل-التبانة ،الزاهرية ،ويتجه املستجوبون املقيمون في التل والقبة وأبو سمرا الى املستوى
التعليمي متوسط-ثانوي ،فيما يتركز املستوى التعليمي جامعي وما فوق لدى أفراد العينة املقيمين املئتين-
عزمي-املعرض-الضم والفرز.
 -5الوضع املنهي.
يعمل املستجوبون في مختلف النشاطات االقتصادية ويتركزون في العمالة اليومية بنسبة  ،%34.4تليها
الوظيفة في القطاع الخاص بنسبة  %16.6ثم في الحرف (نجارة ،حدادة )...،بنسبة  ،%15.4وقد تمثل القطاع
األمني والعسكري بنسبة  ،%12.6والقطاع العام بنسبة  ،%10.9وأصاحب املؤسسات التجارية والخدماتية
بنسبة  ،% 5.7باإلضافة الى املهن الحرة العليا (طب ،هندسة )...،بنسبة  .%4.5ويالحظ وجود نسبة % 3.4
متقاعدون ،ونسبة  %18.1من ربات املنازل اللواتي يصنف عملهن ضمن فئة العمل غير املأجور ،ونسبة 14.5
 %ال يعملون ويشكل الطالب جزءا مهما منهم .وقد تبين وجود فروقات ذات داللة في الوضع املنهي وفق النوع
(الداللة - 0.000 :درجة االرتباط ، )0. 381 :حيث تتجه النساء الى الوظيفة في القطاعين العام والخاص أو
ممارسة حرفة (خياطة ،تصفيف شعر )..،أو مهنة حرة عليا (طب ،هندسة ،صيدلة ،محاماة) ،فيما يتجه
الرجال الى العمالة اليومية والقطاع األمني والعسكري أو إنشاء مؤسسات عمل خاصة (محل تجاري،
مطعم.)..،
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 -6الوضع االجتماعي وحجم األسرة.
بلغت نسبة املتزوجين في العينة  ،%66.6في حين أن نسبة العازبين هي  %26.7واملطلقين واألرامل  .%6.7تشكل
األسر املؤلفة من  5أفراد وما دون نسبة  %68.7من األسر ،ويبلغ متوسط حجم األسرة  4.95فرد بانحراف
معياري  ،1.66وحجم األسرة الوسيط هو  5أفراد .أما الحد األدنى لحجم األسرة فهو فردين ،والحد األعلى هو
 10أفراد.
في نظرة إجمالية لتركيبة وخصائص العينة التي هي فعليا تمتلك هاتفا نقاال ،وتستخدم بواسطته تطبيق
الواتساب ،نالحظ واقع انتشار استخدام هذا التطبيق بين الذكور واإلناث ،وبمختلف األعمار ،وعلى اختالف
حاالتهم االقتصادية واالجتماعية والتعليمية ،وكذلك في كل أحياء مدينة طرابلس ،التي تحظى بتغطية الشبكة
الخلوية  ،Cellular networkوكذلك بتغطية األنترنت بوسائط مختلفة WiFi :أو الجيل الرابع للشبكات
الخلوية ( The 4th Generation of Cellular Networksاختصارا  ،)4Gومن املنتظر طرح شبكات الجيل
َ
الخامس للهواتف املحمولة التي تعد بسرعات تتجاوز الغيغابايت.
ً
ثانيا -استخدام تطبيق الواتساب
تحتل الهواتف النقالة اليوم موقع الصدارة كإحدى أحدث االبتكارات التكنولوجية في عالم االتصاالت .وقد
تبلورت أهمية هذه التقنية خصوصا بعد انتشار الهواتف الذكية القابلة إلدخال خدمات االنترنت عليها ،إذ
أصبح هناك إمكانية لتصفح مواقع االنترنت املتنوعة وصفحاته الالمحدودة ،باستخدام هذا الجهازّ .
فتعدت
بذلك وظيفة الهاتف النقال مهمة التخابر أو التواصل ألجل العمل أو التواصل مع األصدقاء واألقارب ،نحو
االستخدام في الدردشة اإللكترونية والتصوير وسماع املوسيقى ،ومشاهدة برامج التلفزيون" .1وتضافرت
املكتشفات الجديدة في مجال التقانة الرقمية واأللياف البصرية وأنظمة األقمار االصطناعية لدمج املعلومات
وتسهيل نقلها من خالل الوسائط املتعددة التي تجمع بين أشكال عديدة في وسط واحد هو الوسط التفاعلي
الذي يتيح للمتلقي فرصة املشاركة النشطة في ما يراه ويسمعه" ،2من خالل هذه التقنية التي شملت الكثير من
الخدمات والتطبيقات3.

T. Stenger et A. Coutant, 2010. Des amis sur les réseaux socionumériques, Types et formes de relations. Journée d'études,
Dispositifs techniques de communication et humaine: Transformation du lien et nouveaux liens sociaux. Belgique (Namur).
Disponible sur le site: http://www.be/eco/schu/aislf201/actes. Consulté en mai 2019.
 2أنطوني غيدنز .2005 ،علم االجتماع ،مرجع سابق ،ص.519 .
 3سائر بصمه جي .2012 ،موسوعة اقرأ عن االتصاالت ،بيروت :دار املعرفة ،ص.24 .
1
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 -1أولوية استخدام الواتساب وحدوده الزمانية واملكانية
بالنسبة الى العينة املستجوبة بمختلف فئاتها ،أصبح امتالك الهاتف النقال من املؤشرات الدالة على مدى
مواكبة التطور والحداثة من خالل هذه الوسيلة االتصالية املتطورة .وقد أوجد الهاتف الذكي لنفسه مساحات
واسعة في االستخدام ،نظرا ملا يوفره من إمكانات تواصلية متنوعة ،باالعتماد خصوصا على تطبيقاته وما
تقدمه من خدمات .وتختلف تلك التطبيقات في مميزاتها ،ويتجه املستجوبون في العادة نحو التطبيقات التي
توفر لهم مزايا اتصالية متنوعة ،مثل املحادثة الفورية وتبادل النصوص والصور وسواها ،وأيضا تلك التي
تتميز بقلة التكلفة واملرونة وسهولة االستعمال وتحفظ الخصوصية .والحظنا من خالل عينة املستجوبين أن
ّ
خص أولوية
أبرز هذه التطبيقات هي :الواتساب ،فايسبوك ،تويتر ،يوتيوب ،انستغرام وتلغرام .أما فيما
استخدام التطبيقات فقد احتل الواتساب املرتبة األولى لدى  %93.7من املستجوبين واملرتبة الثانية لدى %6.3
منهم ،فيما ّ
حل الفايسبوك في املرتبة األولى لدى  %6.4وفي املرتبة الثانية لدى  %66.6من املستجوبين .وال شك
أن ما يفسر احتالل الواتساب موقع الصدا ة هو املزايا التي يتمتع والتي َت ْ
عدت انجاز األعمال واختزال الوقت
ر
والزمان والتكلفة املادية حتى أصبح منصة لإلعالن عن مناسبات مجتمعية محددة حيث يتم إرسال الدعوات
من خالله (ذكرى وفاة ،تهنئة وتبريكات ،دعوة زفاف ،دعوة لحضور حفلة ميالد وغيرها الكثير) حتى أن البعض
تسجيل أو رسالة صوتية للشخص اآلخر .أضف أيضا أنه
واجب معين عبر ارسال
يختزلون الزيارة مثال لتأدية
ٍ
ٍ
يعتبر مصدر لهو وتسلية عبر تبادل النكات املصورة والدردشة الطويلة.
ومن امللفت أن نسبة  %92.2من املستجوبين يستخدمون الواتساب داخل وخارج املنزل ،ألنهم حريصون على
البقاء على اتصال مع األشخاص الذين يتفاعلون معهم ألسباب مختلفة ،وما يسهل لهم هذا األمر هو طرح
شبكات الخلوي لخدمة انترنيت داعمة لهذا التطبيق ،وبكلفة زهيدة ،وبذلك يتمكن املستخدمون مهما كان
وضعهم املادي من الحصول على هذه الخدمة.
يمض ي  % 76.2من املستجوبين بين ساعة و 6ساعات في ٍاستخدام التطبيقات املتوفرة على الهاتف املحمول
وخاصة تطبيق الواتساب ،فيما يمض ي  %32.8فوق  7ساعات في ذلك ،بمعدل  5.44ساعة وبانحراف معياري
 4.27ساعة .ويبلغ عدد الساعات الوسيط  4ساعات ،علما أن الحد األدنى هو ساعة واحدة ،والحد األعلى هو
 15ساعة.
تشير هذه النسب إلى مدى استغراق أفراد العينة في التفاعل مع ما توفره تلك التطبيقات من خدمات تواصلية
وثقافية ،وهذا ما يؤشر إلى مدى تأثير الهاتف النقال في تغيير أنماط الحياة لدى مجتمع البحث .وتذهب نظرية
املحيط الواسع واملحيط الضيق إلى القول بأن وسائل االتصال تلعب دورا سلبيا بطريقة غير مقصودة في
املجتمع الغني بالعادات والتقاليد والتفاعل االجتماعي ،ذلك أن وسائل االتصال تبعد أفراد املجتمع بعضهم
عن بعض .ويحدث مع الزمن أن يألف الفرد هذا النمط من االتصال ،فيصبح انعزاليا ويعفي نفسه من
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املسؤولية االجتماعية تجاه اآلخرين .1ولكن برأينا أنه تكفي اإلشارة إلى عدد التفاعالت التي يمكن أن يجريها
املستخدم خالل  5ساعات ،بسبب ميزة الفورية التي تتمتع بها تطبيقات التواصل االجتماعي ،فما قد يبدو في
الشكل أنه انعزال للمستخدم عن التالقي املباشر مع اآلخرين ،إال أنه بالفعل حضور وتواصل معهم مستمر
وفوري ،مهما كانت املسافات الفاصلة ،وفي أي وقت.
 -2الجهات التي يتم التواصل معها عبر تطبيق الواتساب
ُ
تبين لنا معطيات امليدان أن أفراد العينة يتواصلون عبر الواتساب بشكل أساس ي مع األهل ،وقد بلغت النسبة
 %90.4منهم ،يليها التواصل مع األصدقاء بنسبة  ،%68.1ثم نسبة  %65.8للتواصل مع األقارب (الجدول رقم
 .)1ثم يأتي التواصل مع زمالء العمل والدراسة وأصحاب املهن والزبائن ،وهذا يشير الى توسع دائرة التواصل
املرتبطة بالحاجة واإلرادة (متى نشاء) .وبهذا الصدد يقول أنتوني غيدنز "تقدم شبكة األنترنت مثاال آخر على
الترابط بين أشكال الحياة االجتماعية من جهة ،والقدرة على التحكم والسيطرة على املكان والزمان من ناحية
أخرى ...وقد أعاد هذا التغير التقني ترتيب املكان ،بحيث أصبح باستطاعتنا التفاعل مع اآلخرين من دون
التحرك من مكاننا ،كما عدلت هذه النقلة من تجربتنا مع الزمان ،ألن التواصل يتم بصورة فورية"2.
جدول رقم  : 1الجهات التي يتم التواصل معها
%
%
 %لإلجابات
التكرار
الجهة
 %لإلجابات
الجهة التكرار
للحالة
للحالة
7.83
27.5
106
زمالء العمل
25.78
90.4
349
األهل
6.13
21.5
83
أصحاب مهن
18.76
65.8
254
األقارب
مؤسسات
1.48
5.2
20
9.45
33.2
128
الجيران
خدماتية
3.32
11.7
45
زبائن
19.42
68.1
األصدقاء 263
زمالء
1.55
5.4
21
غير ذلك
6.28
22
85
الدراسة
عدد الحاالت 386 :حالة
مجموع اإلجابات 1354 :إجابة

 1عبد الرحمن عزي .2003 ،الثقافة وحتمية االتصال ،نظرة قيمة ،املستقبل العربي 9 ،أيار ،ص.29 .
 2أنتوني غيدنز .علم االجتماع ،مرجع سابق ،2005 ،ص .519
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وقد تبين وجود فروقات ذات داللة إحصائية في التواصل مع األهل وفق عدة متغيرات مستقلة :النوع (الداللة:
 - 0.000درجة االرتباط ،)0.22 :والعمر (الداللة - 0.000 :درجة االرتباط )0.214 :والوضع االجتماعي (الداللة:
 - 0.000درجة االرتباط .)0.21 :حيث الحظنا أن اإلناث يقومون بالتواصل مع األهل أكثر من الذكور ،وهذا
السلوك ما هو إال انعكاس للسلوك التقليدي املتحفظ الذي يمارسه األهل مع اإلناث ،خاصة عندما يتفاعلون
ألسباب شتى مع املحيط االجتماعي األوسع ،فالنظرة إلى الفتاة على أنها ضعيفة ،والخشية عليها من كالم الناس
ونظرة املجتمع ،يدفع األهل الى إبقائها قريبة منهم "على السمع ،وتحت النظر" لحمايتها .والفتاة بدورها تتقبل
هذا التوجه ألسباب شتى أيضا تتصل بالقيم الدينية والعائلية ،وربما لعدم تحصنها بالثقة الكافية العتمادها
على نفسها .وأما بالنسبة للفئة العمرية  51وما فوق ،فإن اهتمامهم بالتواصل مع األهل كأولوية مرده
للمسؤوليات األسرية التي تقع على عاتقهم ،كما ولحاجتهم املتزايدة لهذه العالقة باعتبار أنهم بهذا العمر
يحتاجون أكثر لإلطار األسري الذي من شأنه أن يقدم لهم الحماية والدعم النفس ي واملعنوي واملادي .وهذا
أيضا ما يحتاجه املطلقون واألرامل ،الذين يهتمون بالتواصل مع األهل كأولوية.
وكذلك ظهرت فروقات ذات داللة إحصائية في التواصل مع األقارب وفق النوع (الداللة - 0.000 :درجة
االرتباط )0.234 :والعمر (الداللة - 0.000 :درجة االرتباط .)0.193 :فاإلناث يتمتعن بحرية أكبر في التواصل مع
األقارب ألنهم يمثلون تقليديا واحد من أهم أطر الحماية لهن ،واملجتمع نفسه متسامح مع اإلناث في هذا النوع
من العالقات .وأما اهتمام الفئة العمرية  51سنة وما فوق بالتواصل مع األقارب ،ربما يرجع إلى أن أفراد هذه
الفئة ينسجمون مع واقع تنشئتهم التي سبقت توفر وسائل التواصل ،ومما يدعم هذا التقدير هو تراجع نسبة
التواصل مع األقرباء لدى الفئات الشابة ،كما أظهرت لنا معطيات امليدان.
وظهرت فروقات ذات داللة إحصائية أيضا في التواصل مع زمالء الدراسة وفق العمر (الداللة - 0.000 :درجة
االرتباط )0.418 :واملستوى التعليمي (الداللة - 0.000 :درجة االرتباط .)0.293 :يظهر أن استعمال تقنية
الواتساب للتواصل مع زمالء الدراسة يتخذ منحى عمليا ،حيث أنه يوفر إمكانية تبادل املعلومات املتصلة
بالشؤون الدراسية ،التي يرافقها عادة نوع من التقارب بين زمالء الدراسة ،تستمر كما يبدو إلى سنوات عديدة
قبل أن تبدأ باالنقطاع ،كما يظهر من امتداد زمن التواصل حسب فئة العمر املشار إليها.
وقد تبين وجود فروقات ذات داللة إحصائية في التواصل مع زمالء العمل وفق النوع (الداللة - 0.001 :درجة
االرتباط ،)0.173 :العمر (الداللة - 0.000 :درجة االرتباط )0.418 :والحالة االجتماعية (الداللة - 0.000 :درجة
االرتباط .)0.255 :يعتمد تكوين عالقات زمالء العمل على الشراكة الفعالة والروابط القوية واالهتمامات
املشتركة .ويوفر تطبيق الواتساب هذا التواصل ،ألسباب مهنية أو شخصية وغيرها .ويبدو أن هذه العالقات
تبقى فاعلة ،طاملا أن الفرد ينشط في إطار منهي معين ،كما تدل على ذلك اتجاهات الفئة العمرية من 50-24
سنة .ويبدو أنه ،والعتبارات وضوابط اجتماعية ،ترتفع نسبة التواصل بين زمالء العمل الذكور والعازبين ،ما
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يؤشر إلى أن مستخدمي هذه الوسيلة للتواصل لم يتفلتوا إلى حد كبير من تلك الضوابط الفاعلة في املجتمع
الطرابلس ي.
وقد تبين وجود فروقات ذات داللة إحصائية في التواصل مع الجيران وفق متغيرات النوع (الداللة- 0.006 :
درجة االرتباط )0.214 :والعمر (الداللة - 0.000 :درجة االرتباط ،)0.216 :حيث يشكل استخدام الواتساب
بالنسبة لإلناث وسيلة اتصال موازية للتواصل الفعلي مع املحيط املتاح اجتماعيا .وأما ارتفاع نسبة االعتماد
على الواتساب لدى الفئة العمرية  36سنة وما فوق ،للتواصل مع الجيران ،فهو يؤشر فعال إلى تغير مهم في
نمط العالقة التقليدية بين الجيران ،والذي يجد مبرراته في أسباب مجتمعية (ظروف الحياة والعمل)
وتكنولوجية (توفر التلفزيون واالنترنت) ونفسية ،وعليه ،بما ّ
يسد الواتساب ثغرة كان من املمكن أن تكون
ر
أكبر.
 -3أسباب التواصل
يشكل التواصل مع أفراد العائلة واألصدقاء السبب األبرز للتواصل عبر الواتساب لدى  %76.7من
املستجوبين ،يليها التسلية وملء أوقات الفراغ بنسبة  ،%66.8ثم التحاور وتبادل اآلراء واملعلومات مع األصدقاء
بنسبة  .%51.3وقد صرحت نسبة  %12.7أن هذا التواصل يخلصها من العزلة ،في حين أن  %11.9يستخدمون
الواتساب لضرورات العمل (الجدول رقم .)2
يتبين لنا من خالل الجدول الوارد أدناه ،أن التفاعل مع أفراد العائلة واألصدقاء يقع في رأس أسباب التواصل
باستخدام تطبيق الواتساب ،وهو ما يعكس األهمية الكبيرة التي توليها عينة البحث للعالقات االجتماعية
األولية .فعلى الرغم من أهمية الحوار بين أفراد األسرة واألصدقاء باعتباره من أهم وسائل التواصل اإلنساني،
إال أن انتقال العالقات االجتماعية من النمط الواقعي إلى النمط االفتراض ي ،لم يؤثر على مركزية أهمية تلك
العالقات بالنسبة للمستخدمين ،خاصة وأن خيارات التواصل التي يتيحها الواتساب واسعة ،ويتمتع الفرد
بحرية اختيار كبيرة بينها.
ويشكل عامل التسلية والترفيه وملء وقت الفراغ السبب الثاني من حيث األهمية الستخدام تطبيق الواتساب،
وفي هذه الناحية بالذات يمكن مالحظة بروز اتجاه يتعارض إلى حد كبير مع أنماط استغالل وقت الفراغ
ووسائل التسلية والترفيه التي عرفها مجتمع البحث ،كالنشاطات الرياضية والثقافية والترويحية وغيرها ،وما
تزود به الفرد من قيم وما تتيح له من بناء عالقات واكتساب مهارات وترقية خبرات ،واالستعاضة عنها بما يوفره
تطبيق الواتساب من تبادل للصور والفيديوهات والنكات واملنشورات الهزلية وغيرها ،إضافة إلى الحوار الذي
غالبا ما يفتقر إلى العمق الثقافي املفيد .على الرغم من ذلك ،فإن إعطاء أفراد العينة للتحاور وتبادل اآلراء
واملعلومات أهمية متقدمة ،تعيد االعتبار للواتساب كوسيلة مفيدة في االستخدام االتصالي بين املستخدمين.
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جدول رقم  :2أسباب التواصل
السبب

التكرار

النسبة املئوية
للحالة

التفاعل مع افراد العائلة
واألصدقاء

296

76.7

التسلية  -ملء وقت الفراغ

258

66.8

التحاور وتبادل اآلراء
واملعلومات

198

51.3

التخلص من العزلة

49

12.7

5.79

ضرورة العمل

46

11.9

5.43

مجموع اإلجابات 847 :إجابة

النسبة املئوية
لإلجابة
34.95
30.46
23.38

عدد الحاالت 386 :حالة

 -4أبرز موضوعات التواصل
أما فيما ّ
خص أبرز موضوعات التواصل فقد سجلت أعلى نسبة للمستجوبين الذين يطمئنون عبر الواتساب
على أحوال أفراد العائلة واألقارب واألصدقاء وهي  ،%91.7يليها تبادل الصور والطرف بين األفراد وذلك بنسبة
 %59.6من املستجوبين ،ثم يأتي تحديد موعد بنسبة أقل بلغت  ،%23.8مع اإلشارة الى استخدام أفراد العينة
الواتساب لنشر اإلرشادات الصحية ،وللتسوق ولضروريات العمل وإن بنسب أقل من األسباب األخرى
(الجدول رقم .)3
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جدول رقم  :3أبرز موضوعات التواصل
املوضوع

التكرار

النسبة املئوية
للحالة

النسبة املئوية
لإلجابة

اإلطمئنان

354

91.7

40.69

إرشادات صحية

70

18.1

8.05

موعد

92

23.8

10.57

شراء حاجيات

55

14.2

6.32

ضروريات العمل

46

11.9

5.29

تبادل صور-كاريكاتور-
طرفة

230

59.6

دردشة ،أخبار ،استشارة

23

5.9

مجموع اإلجابات870 :
إجابة

26.44
2.64

عدد الحاالت 386 :حالة

 -5املجموعات
تشكل املجموعات شكال من أشكال التواصل الجماعي عبر الواتساب ،وعادة ما تتشكل املجموعة بمبادرة من
أحد األشخاص ،وتتكون من أناس تجمعهم عالقات اجتماعية ما ،أو تجمعهم قضية أو موضوع معين .وغالبا
ما يوضع للمجموعة قوانين أو أن حدودها تتشكل مع املمارسة ،ويكون عرض اآلراء أو تبادل املعلومات عن
طريق الكالم املنطوق أو الكالم املكتوب ،وسواها من وسائل النشر والتعبير (صور ،فيديوهات ،نصوص،
اإلشارات التي يوفرها الواتساب).
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يبلغ متوسط عدد املجموعات التي يشارك بها أفراد العينة  2.71مجموعة بانحراف معياري  ،1.809والعدد
الوسيط للمجموعات هو  ،2مع اإلشارة الى أن  %7.3فقط من املستجوبين ال يشاركون بمجموعات على
الواتساب ،ويصل عدد املجموعات لدى بعض املستجوبين الى  15مجموعة كحد أعلى.
تتنوع األهداف التي من أجلها أنشأت املجموعات وتأتي في مقدمتها األهداف العائلية بنسبة  %68.39من
املستجوبين ،واملهنية بنسبة  %38.34منهم ،تليها األهداف الترفيهية بنسبة  .%36.27وكذلك سجلت األهداف
التربوية ( )%14.25واألسباب الدينية ( )%19.43ومتابعة أخبار املنطقة ( )%19.69مبررا إلنشاء مجموعات
خاصة ولو بنسب أقل ،ويسجل أيضا وجود مجموعات زمالء الدراسة ( ،)%14.8والجيران ( ،)%10.4ومن
امللفت وجود مجموعات تتعلق بنشر معلومات تتعلق بالطبخ ،أو بالتسوق أو بحواجز السير وكاميرات مراقبة
السرعة على الطرقات (ما مجموعه .)%18.91وعليه فإن الحصة األكبر للمشاركين في هذه املجموعات تعود
لألهل بنسبة  ،%70.2يليها األصدقاء بنسبة  % 50.5وزمالء العمل بنسبة  ،%21.2علما أن بعض املجموعات
املتعلقة بالطبخ أو بالتسوق أو بأخبار املناطق تضم أناسا ال يعرفون بعضهم بالضرورة.
ً
ثالثا -آثار استعمال تطبيق الواتساب على العالقات االجتماعية
من املعلوم أن أي تغير في املجتمع يمر بمراحل قبل أن يستقر ويصبح مقبوال في املجتمع ،1فهو العملي ــة الت ــي
بموجبه ــا تحق ــق املجتمع ــات اإلنسـانية تحوالت مسـتمرة مـرورا بمراحـل متالحقـة مترابطـة .ومن البديهي أن
يتعرض النسق االجتماعي التقليدي للقيم لالضطراب نتيجة انبثاق وتبلور قيم اجتماعية جديدة .وينتج عن
ذلك ظواهر سلوكية ،يبقى الحكم االجتماعي العام عليها يتأرجح بين السلبية واإليجابية إلى أن تستقر وتصبح
مقبولة.
 -1العالقة مع األهل واألقارب
يعتمد مجتمع البحث على الواتساب كوسيلة تواصل مع األهل واألقارب والجيران وزمالء الدراسة والعمل،
ّ
حيث ّ
صرح املستجوبون بأن استعمال تطبيق الواتساب قد أثر على العالقة مع األهل واألقارب ،وتراوحت هذه
التأثيرات بين السلبية واإليجابية حيث اتجهت النسبة األكبر من املستجوبين الى اعتبار أن الواتساب قد سهل
التواصل مع األقرباء البعيدين املوجودين في بلدان أخرى وقد بلغت هذه النسبة  .%75.4ويالحظ أن %74.9
من املستجوبين يقومون بتهنئة املعارف واألقارب في املناسبات الخاصة واألعياد بواسطة الواتساب ،ونسبة
 %37.6منهم يعزون معارفهم وأقربائهم في مصابهم ،وعليه يرى  %35.5من املستجوبين بأن زياراتهم لألقارب
 1طارق حجي .2001 ،قيم التقدم ،مصر :دار املعارف ،ص . 21
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واألصدقاء قد تراجعت ،و  %30.3منهم ّ
قل حضورهم في املناسبات .هذا باإلضافة الى إشارة أفراد العينة من
الطالب الى شكوى األهل من كثرة االعتماد على الواتساب ،ومن التأخر في إنجاز الواجبات الدراسية ،وكذلك
أشارت بعض ربات املنازل الى مسألة التأخر في إنجاز األعمال املنزلية بفعل قضاء الوقت بالدردشة عبر
الواتساب (الجدول رقم .)4

جدول رقم  :4اآلثارعلى العالقة مع األهل واألقارب
اآلثار

التكرار

النسبة املئوية
للحالة

يشكو األهل كثرة االعتماد على
الواتساب

53

13.7

قل حضور املناسبات

117

30.3

9.88

تراجع الزيارات لألقارب واألصدقاء

137

35.5

11.57

التأخر في إنجاز األعمال املنزلية

31

8.0

2.62

التأخر في إنجاز الواجبات
الدراسية

29

7.5

التهنئة في املناسبات واألعياد

289

74.9

24.41

التواصل للتعزية في املصاب

145

37.6

12.25

التواصل مع األقرباء البعيدين

291

75.4

24.58

التعبير بصراحة أكبر عن اآلراء

92

23.8

7.77

مجموع اإلجابات 1184 :إجابة

النسبة املئوية
لإلجابة
4.48

2.45

عدد الحاالت 386 :حالة
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 -2العالقة مع الجيران.
أما فيما ّ
خص اآلثار على العالقة مع الجيران ،فيظهر أن مستوى العالقات مع الجيران على الواتساب هو
سطحي بالنسبة الى  %43.5من املستجوبين ،ونسبة  %24.9منهم تلغي التواصل مع الجيران عبر الواتساب في
حال حدوث مشكلة معهم ،و  %18.1يزعجهم إصرار جيرانهم على الدردشة عبر الواتساب ،في حين أن %15.3
فقط من املستجوبين توسعت عالقتهم مع الجيران بعد استخدام الواتساب و  %15.5يتواصلون مع الجيران
على هذا التطبيق أكثر من قيامهم بزيارتهم ،و %19.2يشجعون الجيران على التواصل عبر الواتساب (الجدول
رقم .)5
جدول رقم  :5اآلثارعلى العالقة مع الجيران
اآلثار

التكرار

النسبة املئوية
للحالة

النسبة املئوية
لإلجابة

العالقة سطحية مع الجيران على الواتساب

168

43.5

31.88

التواصل على الواتساب مع الجيران أكثر من
زيارتهم

60

15.5

االنزعاج من إصرار الجيران على الدردشة
عبر الواتساب

70

18.1

إلغاء التواصل مع الجيران عندما تحدث
مشكلة معهم

96

24.9

تشجيع الجيران على استخدام الواتساب

74

19.2

14.04

توسع العالقة مع الجيران

59

15.3

11.20

مجموع اإلجابات 527 :إجابة

11.39
13.28
18.22

عدد الحاالت 386 :حالة
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 -3العالقة مع زمالء الدراسة والعمل
يؤثر تطبيق الواتساب على العالقة مع الزمالء حيث ّ
صرح  %58.5من املستجوبين أنه سهل التواصل مع زمالء
العمل والدراسة ،وسمح لنسبة  %29.8منهم بإعادة التواصل مع زمالء سابقين سواء في الدراسة أو العمل .كما
سهل حصول الطالب على الواجبات الدراسية من زمالئهم والتواصل مع األساتذة وإن بنسب أقل .ومن جهة
أخرى أدى قضاء الوقت في الدردشة عبر الواتساب الى انخفاض االهتمام بالرياضة لدى  %21من املستجوبين،
ّ
وقلت مشاركة  %8.3منهم في النشاطات الثقافية ،وقد ّ
صرح  %8.3من املستجوبين بأن لقاءاتهم مع الزمالء
بعد أوقات العمل والدراسة قد تراجعت بشكل ملحوظ (الجدول رقم.)6
جدول رقم  :6اآلثارعلى العالقة مع زمالء الدراسة والعمل
اآلثار

التكرار

النسبة املئوية
للحالة

قلت اللقاءات مع الزمالء بعد أوقات العمل أو
الدراسة

32

8.3

قل االهتمام بالرياضة

81

21.0

13.57

قلت املشاركة بالنشاطات الثقافية

44

11.4

7.37

التواصل مع زمالء الدراسة والعمل

226

58.5

37.86

التواصل مع زمالء الدراسة والعمل السابقين

115

29.8

19.26

الحصول على الواجبات الدراسية من الزمالء

55

14.2

9.21

التواصل مع األساتذة

44

11.4

7.37

مجموع اإلجابات 597 :إجابة

النسبة املئوية
لإلجابة
5.36

عدد الحاالت 386 :حالة
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ً
رابعا -السلبيات واإليجابيات  :نظرة عامة
ّأكد املستجوبون على إيجابيات استخدام تطبيق الواتساب حيث أشار  %76.7منهم أنه ّ
سهل ّ
وسرع التواصل
بين الناس وبكلفة زهيدة وفق  %42.2منهم .وقد ساهم تنوع خدمات هذا التطبيق من إرسال رسائل نصية أو
صوتية الى إمكانية إجراء اتصال مرئي في اإلقبال على استعماله بالنسبة الى  %33.2من املستجوبين ،وخاصة
أنه أصبح متوفر لدى الجميع كما أشار  %19.2من املستجوبين .وقد ساعد الواتساب البعض في تمضية الوقت
والتسلية والدردشة وفي تعزيز العالقات والحصول على املعلومات ونشرها ،كما في تسهيل األعمال وإن بنسب
أقل .وقد أشار أحد املستجوبين وهو محام الى أن الرسائل النصية والصوتية أصبحت حديثا وسيلة إثبات
ُي ّ
عتد بها في املحاكم (الجدول رقم .)7
جدول رقم  :7إيجابيات استخدام الواتساب
النسبة املئوية
النسبة املئوية
لإلجابة
للحالة
التكرار
اإليجابيات
19.61
41.2
159
كلفة زهيدة
15.78
33.2
128
تنوع الخدمات
9.12
19.2
74
متوفر لدى الجميع
36.50
76.7
296
سهولة وسرعة التواصل
4.93
10.4
40
التسلية
4.44
9.3
36
يعزز العالقات
4.32
9.1
35
الحصول على معلومات
4.19
8.8
34
سهل االعمال
وسيلة إثبات جزائية ،حذف الرسائل ،ال
1.11
2.3
9
إعالنات
عدد الحاالت 386 :حالة
مجموع اإلجابات  811:إجابة
مقابل إيجابيات الواتساب التي ذكرها املستجوبون والتي جعلتهم يقبلون على استخدام هذا التطبيق ،يوجد
العديد من السلبيات التي لم يغفلوا عنها ،حيث أشار  %45.6من املستجوبين الى مسألة هدر الوقت كأبرز
سلبيات الواتساب .وتشكل املشاكل العائلية وإهمال األزواج لبعضهم البعض أحد االنعكاسات السلبية املهمة
الستخدام هذا التطبيق لدى  %31.1منهم .وقد يؤدي استخدام الواتساب الى العزلة االجتماعية وانكفاء الفرد
عن التواصل املباشر مع الناس بالنسبة الى  %26.4من املستجوبين .كما يشكل التواصل بين الجنسين في
مجتمع تقليدي وازدياد االنحراف بين الشباب والشك والخيانة وازدياد الطالق واإلزعاج والتدخل في
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الخصوصيات مخاطر إضافية تترتب على سوء استخدام هذا التطبيق .وهنا يبرز بوضوح وجود مؤشرات
لسلوكيات محكومة بمعايير متفلتة أو خارجة على القيم التقليدية ،ويبدو أنها تمهد شيئا فشيئا للتحول إلى
قيم تلقى القبول املجتمعي بوجه عام .ومن امللفت إشارة بعض املستجوبين الى مسألة اإلدمان على التطبيقات
الذي قد يؤدي الى تأخير إتمام الواجبات (املنزلية ،العائلية ،الدراسية) والى مشاكل صحية في شبكة العيون
والرقبة والظهر ،وأحيانا قد يدفع الفرد حياته ثمنا لدردشة عبر الواتساب أثناء القيادة على الطرقات (الجدول
رقم .)8
جدول رقم  :8سلبيات استخدام الواتساب
النسبة املئوية
النسبة املئوية
لإلجابة
للحالة
التكرار
السلبيات
5.15
11.4
44
ازدياد الطالق
4.91
10.9
42
الشك والخيانة
5.26
11.7
45
ازدياد االنحراف
13.57
30.1
116
املشاكل العائلية وإهمال االزواج لبعضهم
9.36
20.7
80
تواصل بين الجنسين
2.81
6.2
24
الفهم الخاطئ للكالم
1.05
2.3
9
عالقات مزيفة
4.91
10.9
42
إزعاج والتدخل في الخصوصيات
20.58
45.6
176
هدر الوقت
11.93
26.4
102
العزلة االجتماعية
5.26
11.7
45
ادمان التطبيقات
3.04
6.7
26
تأخير الواجبات
6.43
14.2
55
مشاكل صحية
5.73
12.7
49
حوادث السير
عدد الحاالت 386 :حالة
مجموع اإلجابات 855 :إجابة
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ً
خامسا -تقييم شخص ي حول استخدام تطبيق الواتساب
تنبع أفعال الفرد ومعتقداته من املوقع االجتماعي والظرف االجتماعي الذي يوجد فيه ،حيث يتشكل لديه نظام
من القواعد املنظمة أو البنى الهابيتوسية الجامدة ولكنها قابلة للتطور والنقل ،عبر التكيف التلقائي بين القيود
املفروضة عليه وآماله أو تطلعاته الخاصة1.
 -1العالقات املباشرة والعالقات االفتراضية
لقد تميزت العالقات االجتماعية التقليدية بالواقعية ،بمعنى أنها تتم من خالل التواصل املباشر بين الناس في
ّ
املناسبات املختلفة ،لتحقيق غاياتهم الفردية واملجتمعية .ومن جهته ،وفر الواتساب للناس وسائل اتصال
افتراضية ،يمكن التواصل من خاللها عن بعد .واتجه الناس شيئا فشيئا نحو اعتماد هذه الوسائل الجديدة،
وصار هذا املستجد غير املألوف في عالقات الناس ،مقبوال .إذا ،ربط الهابيتوس املقبول واملرفوض باملسلكيات
والعالقات وأعاد تصنيفها وترميزها بناء على املستجدات التي طالت املجتمع.
بالنسبة الى عينة البحث ،فقد ّ
صرح  %21.8من املستجوبين أن مستوى العالقات املباشرة في الواقع قد ازداد
بعد استخدام الواتساب ،بفعل اختزال الزمان واملكان الذي توفره هذه الوسيلة االتصالية ،في حين أن %31.6
يعتقدون بأن عالقاتهم املباشرة قد تراجعت بفعل االعتماد على هذا التطبيق ،والنسبة األكبر هي %46.6
للمستجوبين الذين يرون أن عالقاتهم املباشرة لم تتغير بعد استخدام الواتساب.
وقد تبين بأن هناك فروقات ذات داللة إحصائية في تقييم مستوى العالقات املباشرة في الواقع بعد استخدام
الواتساب وفق متغيرات النوع (الداللة - 0.000 :درجة االرتباط ،)0.406 :والحالة االجتماعية (الداللة0.000 :
 درجة االرتباط .)0.162 :حيث تبين لنا أن العالقات املباشرة قد تراجعت لدى الذكور وفئة املتزوجين ،في حينأنها زادت أو لم تتغير لدى اإلناث ،وكذلك لدى العازبين واملطلقين واألرامل.
ومن جهة أخرى ،يفضل  %43.3من املستجوبين العالقات املباشرة ،ويميل  %20.5منهم الى تفضيل العالقات
عبر الواتساب ،وتبقى نسبة  %36.3للمستجوبين الذين يفضلون اإلثنين معا.
وقد تبين بأن هناك فروقات ذات داللة إحصائية في تحديد العالقات املفضلة وفق متغيرات النوع (الداللة:
 - 0.000درجة االرتباط ،)0.35 :والعمر (الداللة - 0.000 :درجة االرتباط ،)0.32 :والحالة االجتماعية (الداللة:
 - 0.000درجة االرتباط .)0.23 :حيث يبدو أن هناك تفضيل للعالقات املباشرة بين الذكور ،وفئات املتزوجين

1 Pierre Bourdieu -1930 – 2002. Esquisse d'une théorie de la pratique

, Disponible sur le site: ( http://www.toupie.org/Dictionnaire/Habitus.htm Consulté en mai 2019.
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واملطلقين واألرامل ،والفئة العمرية من  51-36سنة ،في حين أن اإلناث ،والعازبين ،والفئة العمرية الشابة
تفضل اإلثنين معا.
 -2الخصوصية
يسمح تطبيق الواتساب بفضل ارتباطه برقم الهاتف النقال ،وأيضا بفضل بعض الخدمات املتوفرة فيه،
بالحفاظ على الخصوصية ،فقد أشار  %75.3من املستجوبين بأن استخدام الواتساب لم يؤثر على
خصوصيتهم ،فهم يحددون املادة املعروضة على الواتساب من صور وتعليقات ،ويدخلون إلى هواتفهم األرقام
الشخصية ملن يعرفونهم ويثقون بهم فقط ،وبإمكانهم استعمال خدمة الحظر ملن ال يرغبون باستمرار
التواصل معه ،كما أن بإمكانهم تعطيل الخدمة بشكل كامل خالل أوقات العمل أو الدراسة أو النوم ،وغيرها
من الضوابط التي يمكن للمستخدم أن يلجأ إليها.
رغم توفر كل تلك الضوابط ،فإن الواتساب شكل وسيلة ّ
مست بالخصوصية كما صرح  %24.7من
املستجوبين ،ألسباب عدة منها أن الجميع يمكنهم االتصال في أي وقت ،سواء كان الوقت متأخرا أو أثناء العمل،
أو عند تدريس األوالد .والتعرض لإلحراج من بعض األسئلة عما يفعلون اآلن ،وحشرية بعض األقارب
واألصدقاء ملعرفة تفاصيل حياتهم اليومية ،وكذلك التعرض لإلزعاج عندما يجبرون على الحديث مع أشخاص
ال يريدون التحدث إليهم.
وقد تبين بأن هناك فروقات ذات داللة إحصائية في أثر الواتساب على الخصوصية وفق متغيرات النوع
(الداللة - 0.000 :درجة االرتباط ،)0.301 :والعمر (الداللة - 0.030 :درجة االرتباط .)0.21 :حيث يبدو أن
اإلناث هم األكثر عرضة للمس بخصوصيتهن ،سواء من جانب األهل لهدف الضبط واالطمئنان ،أو من جانب
صديقاتهن اللواتي تدفعهن الحشرية لالطالع باستمرار على تفاصيل حياتهن ،وكذلك أفراد الفئة العمرية
الشابة من  35-18سنة ،الذين ال يتشددون بوضع الضوابط للتواصل مع اآلخرين ،كما هو الحال مع الفئة
األكبر سنا.
خالصة عامة واستنتاجات
تعتبر العالقات االجتماعية التي تنشأ بين األفراد في مجتمع ما نتيجة تفاعلهم مع بعضهم البعض من أهم
ضرورات الحياة ،وفي إطارها ينشأ التفاعل االجتماعي الذي ،وعلى الرغم من انضباطه بقواعد ومعايير
مجتمعية راسخة ومتفق عليها ،إال أنه يحمل قابلية التغيير واالستبدال ،بفعل عوامل عدة ،وخاصة عامل
التحديث واالبتكار املرتبط بالتطور التكنولوجي .هذا األخير الذي يساهم بقوة في تسريع التفاعالت بين الفاعل
االجتماعي الذي يمثل حالة هابيتوسية تشير إلى ميل وتهيؤ واستعدادات قابلة للنقل وأن تكون فعالة في الحقل
املجتمعي ،وبين البنية االجتماعية القابلة ،كما أشرناُ ،
للتغير واالستبدال.
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ّ
لقد ساهم تطور الهاتف النقال ،الذي وفر إمكانية النفاذ إلى خدمة األنترنت ،باستحداث تطبيقات متنوعة
للتواصل االجتماعي ،ترتب على انتشار استخدامها تغيرات طالت قواعد وأساليب التفاعل في الحياة املجتمعية.
وقد أدى هذا التطور التقني إلى إعادة ترتيب املكان من خالل التفاعل عن بعد مع اآلخرين ،كما َّ
عدل العالقة
مع الزمان ألن التواصل يتم بصورة فورية.
بناء على ما سبق اإلشارة إليه ،تركز بحثنا حول ما أحدثه استخدام تطبيق الواتساب وما يوفره من مزايا
اتصالية وتفاعلية ،من أثر على عالقات الناس االجتماعية التقليدية ،وفي أشكال وأساليب تفاعلهم وتواصلهم،
وما ترتب عليها من تغيرات طالت قواعد وأساليب الحياة املجتمعية وذلك في مدينة طرابلس-لبنان.
فقد احتل تطبيق الواتساب املرتبة األولى من بين التطبيقات األكثر تفضيال لالستخدام في التواصل االجتماعي،
نظرا ملا يوفره من مزايا اتصالية وتفاعلية متعددة ،مثل املحادثة الفورية وتبادل النصوص والصور وسواها،
وأيضا تلك التي تتميز بانخفاض التكلفة واملرونة والسهولة في االستعمال ،وكذلك توفيره ميزة التحكم بقدر
عال من الخصوصية ،التي يحرص عليها مجتمع طرابلس التقليدي.
ٍ
الحظنا واقع انتشاره بين مختلف الفئات واملستويات النوعية والعمرية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية،
واالعتماد الكبير على تطبيقاته ،مما يؤشر إلى أنه قد أصبح ضرورة مجتمعية ،ووسيلة َّ
غيرت كثيرا من طبيعة
وأنماط التواصل والتفاعل االجتماعي ،وليس باإلمكان إهمالها ،كوسيلة اتصال وتفاعل ،دون خسارة الكثير
من املزايا التي توفرها الهواتف الذكية وتطبيقاتها ،التي باتت تعد من أساسيات الحياة العملية ،ملا توفره من
إمكانات غير محدودة للتواصل.
يبدو لنا أن نمط ترتيب أولويات العالقة عبر الواتساب مع املحيط االجتماعي وأسبابها وموضوعاتها ،يتوافق
بشكل كبير مع نمط ترتيب العالقات التقليدية وأهدافها ،وهذا ما يدل على أن التحول الحاصل في أشكال
التواصل ،أي من التواصل الواقعي املباشر إلى االفتراض ي ،ال زال منضبطا ،إلى حد كبير ،بحدود البنية
املجتمعية التقليدية الراسخة في املجتمع الطرابلس ي.
وإن كان تشكيل مجموعات التواصل على تطبيق الواتساب يعطي الصدارة للروابط العائلية ،إال أن نشوء
مجموعات ذات أهداف متنوعة تتخطى هذه الدائرة يشير الى توسع دور هذا التطبيق وتشعبه ليطال تلبية
حاجات مهنية وسياسية ودينية وترفيهية.
يتقدم الواتساب اليوم ليفرض نفسه كأداة فاعلة ومؤثرة في العالقات االجتماعية بوجه عام .ولقد استطاع
من خالل خدماته املتنوعة أن يفرض تغيرات واضحة في أشكال التواصل على مستوى العالقات االجتماعية،
تفتقد فعال للحميمية ولحرارة الحس اإلنساني وللضبط االجتماعي التي توفرها أشكال التواصل التقليدية
املباشرة ،وهي تعبر عن حقيقة وجود مالمح منظومة قيم جديدة ،تزاحم منظومة القيم التقليدية الراسخة في
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مجتمع البحث ،وتتقدم نحو التحكم بالعالقات االجتماعية على اختالفها ،ومن املتوقع أن تتبلور آثارها
مستقبال .وألن تطبيق الواتساب يتمحور حول العالقات األكثر قربا من املستخدم ،فهو يشكل املرآة التي تعكس
صورة اتجاهات تطور منظومة القيم االجتماعية في املجتمع.
التوصيات
على ضوء النتائج التي توصلنا اليها ،فإننا نوص ي بما يلي:
 إجراء دراسات ميدانية مفصلة ومقارنة حول استخدام مختلف وسائل التواصل االجتماعي(الواتساب ،الفايسبوك ،تويتر ،)...وقياس تأثيرها على بنية العالقات االجتماعية.
 إجراء دراسات ميدانية مقارنة بين الريف واملدينة بهدف التعرف على مدى تأثير وسائل التواصلاالجتماعي على منظومة القيم االجتماعية السائدة.
 إجراء دراسات ميدانية حول استخدام وسائل التواصل االجتماعي من قبل الفئات الشابة بهدف رصدالقيم االجتماعية املستجدة واملتشكلة بفعل هذا التواصل.
قائمة املصادرواملراجع:
 املراجع باللغة العربية: -1بيضون أحمد .1985 ،دين الحداثة ودين التقليد ،دلو لبنانية في بئر آسنة ،املؤتمر العاملي ،الثقافة والدين
والسياسة وإعادة بناء لبنان ،أعمال املؤتمر ،الحركة الثقافية انطلياس.
 -2جي سائر بصمه .2012 ،موسوعة اقرأ عن االتصاالت ،بيروت :دار املعرفة.
 -3جيدور حاج بشير .2017 ،أثر وسائل التواصل االجتماعي في عملية التحول الديمقراطي في البلدان العربية،
أطروحة دكتوراه ،من جامعة محمد خيضر بسكرة ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،الجزائر .متوفر على
املوقعhttp://thesis.univ-biskra.dz/2930/ :
 -4حجي طارق .2001 ،قيم التقدم ،مصر :دار املعارف.
 -5حطب زهير .2006 ،الشباب العربي والتواصل األسري ،من التقييم إلى التفعيل ،مؤتمر وزراء الشباب العربي
في جامعة الدول العربية املنعقد في القاهرة.
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 -6حمداوي جميل .املفاهيم السيوسيولوجية لدى بيار بورديو.
الرابط https://seketmaaref.files.wordpress.com. :تاريخ دخول املوقع :أيار .2019

متوفر

على

 -7الخولي سناء .1988 ،األسرة والحياة العائلية ،بيروت :دار النهضة العربية.
 -8الدواي عبد الرزاق .2012 ،مجتمع املعرفة ،معالم رؤية تكنولوجية جديدة للعالم ،الكويت :عالم الفكر،
املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب ،العدد  ،3املجلد .40
 -9ساري حلمي .2005 ،ثقافة األنترنت ،دراسة في التواصل االجتماعي ،األردن :دار مجدالوي.
 -10عطية عاطف .2000 ،الدولة املؤجلة ،بيروت :دار أمواج.
 -11عبد الحميد حسين .1988 ،التغير االجتماعي والتنمية السياسية ،اإلسكندرية :املكتب الجامعي.
 -12عبد املعطي عبد الباسط .1981 ،اتجاهات نظرية في علم االجتماع ،عالم املعرفة ،العدد  ،44الكويت:
املجلس الوطني للثقافة واآلداب والفنون.
 -13عزي عبد الرحمن .2003 ،الثقافة وحتمية االتصال ،نظرة قيمة ،املستقبل العربي.
 -14غيدنز أنطوني .2005 ،علم االجتماع ،ترجمة فايز الصياغ ،بيروت :مركز دراسات الوحدة العربية.
 -15القصير عبد القادر .1999 ،األسرة املتغيرة في مجتمع املدينة العربية ،بيروت :دار النهضة العربية.
 -16كفروني يوسف .2011 ،اإلحصاء في العلوم االجتماعية ،ط ،2بيروت :املركز العربي لألبحاث والتوثيق.
 -17كفروني يوسف .2011،البحث الكمي في العلوم االجتماعية التطبيقات اإلحصائية بإستخدام ،SPSS
بيروت :املركز العربي لألبحاث والتوثيق.
 -18كيلش فرانك .2000 ،ثورة األنفوميديا ،ترجمة فؤاد زكريا ،مجلة عالم املعرفة ،العدد  ،253الكويت:
املجلس الوطني للثقافة واآلداب والفنون.
 -19ماتون كارل .مفهوم الهابيتوس عند بيار بورديو ،ترجمة طارق عثمان ،مركز نماء للبحوث والدراسات،
متوفر على الرابط http://arabsocio.blogspot.com/2017/09/blog-post_43.html :تاريخ دخول املوقع:
أيار .2019
 -20مذكور إبراهيم .1975 ،معجم العلوم االجتماعية ،القاهرة :الهيئة املصرية العامة للكتاب.
 -21مجلةكوثريات" ،هل تساهم األنترنت في تغيير القيم لدى الشباب العربي؟" ، ،العدد  .2005 ،19تونس:
مركز املرأة العربية للتدريب.
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 متوفر على. برنامج األمم املتحدة اإلنمائي: بيروت، مدينة طرابلس،2001 ، وزارة الشؤون اإلجتماعية-22
.2019  أيار: تاريخ دخول املوقعwww.beirutobserver.com :الرابط
: متوفر على الرابط،" العمالة والبطالة، " القوى العاملة ومعدالت النشاط االقتصادي-23
.2019  أيار: تاريخ دخول املوقعhttp://www.cas.gov.lb/images/PDFs/
: موقع الدبلوماسية الفرنس ي.". تحد للتنمية: "املساواة بين الجنسين-24
 أيار: تاريخ دخول املوقع،https://www.diplomatie.gouv.fr/ar/politique-etrangere-de-la-france/
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2019  يوليو26  العام السابع – العدد-  سلسلة كتاب أعمال المؤتمرات: مركز جيل البحث العلمي

الهوية الثقافية وعالقتها بالعوملة في زمن ما بعد الحداثة والثورة املعلوماتية
 أفكارداريوش شايغان نموذجا،باملجتمع املعاصر
Cultural Identity and its relation to Globalization in postmodernity/Informatics time in
the modern society, Ideas of Daryush Shaygan as an example
 الجز ائر-2  سطيف، جامعة محمد ملين دباغين، قسم الفلسفة،األستاذة عميرة لطيفة

Abstract
In today’s world, a new world order or a new world phenomenon has imposed itself on
all the world’s ideas, its name is Globalization. Some stand by it and support it, as the “Democracy
of Technology” and “ Democracy of information” as well as the “Democracy of Capital”. There are
also those who deny and refuse it, calling it: “ A breach of patriotism and the destruction of the
civilizational self and the cultural privacy”.
-So, where does the cultural identity stand among modernism and digitalization?
- What is an Identity? And What is a Culture? And is there a pure identity? Or does it have forty
faces?
These are the questions I will try to answer according to the following sections:
1- The linguistic and conventional definitions of Identity.
2- The linguistic and conventional definitions of Culture.
3- The coinciding of different cultures and the chaotic search for Identity.
4- The illusions of Identity according to Daryush Shaygan.
5- A forty-faced Identity in the Information Age.
Key-Words: Identity, Culture, Informatics, postmodernity, Daryush Shaygan.
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امللخص
لقد ظهر في عالم اليوم نظام دولي جديد  ،أو ظاهرة دولية جديدة فرضت نفسها على كل األفكار العاملية،
اسمها العوملة ،ومعها من يؤيدها ويقول :هي ديمقراطية التكنولوجيا وديمقراطية املعلومات وديمقراطية رأس
املال ،وفي الصورة نفسها من يذمها ويرفضها ويقول :هي اختراق القومية والوطنية وهدم للذاتية الحضارية
والخصوصية الثقافية.
فيا ترى أين تتموقع الهوية الثقافية في ظل الحداثة و الرقمنة؟
ما هو مفهوم الهوية و الثقافة؟ وهل للهوية النقية وجود أم ّأنها هوية بأربعين وجها؟
هذا ما سأحاول اإلجابة عنه وفقا للمحاور التالية:
-1التعريف اللغوي و االصطالحي للهوية.
-2التعريف اللغوي و االصطالحي للثقافة.
-3تزامن الثقافات املتنوعة و فوض ى البحث عن الهوية.
 -4أوهام الهوية عند داريوش شايغان.
 -5هوية بأربعين وجها في عصر املعلوماتية.
الكلمات املفتاحية :الهوية ،الثقافة ،التثاقف ،املعلوماتية ،ما بعد الحداثة ،داريوش شايغان
مقدمة:
لقد ظهر في عالم اليوم نظام دولي جديد ،أو ظاهرة دولية جديدة فرضت نفسها على كل األفكار العاملية،
اسمها العوملة ،ومعها من يؤيدها ويقول :هي ديمقراطية التكنولوجيا وديمقراطية املعلومات وديمقراطية رأس
املال ،وفي الصورة نفسها نجد من يذمها ويرفضها ويقول :هي اختراق للقومية والوطنية وهدم للذاتية الحضارية
والخصوصية الثقافية.
وقد اعتبر فوكوياما في كتابه " نهاية التاريخ واإلنسان األخير ّ " The End of History and the Last Manأن
البشرية وصلت إلى نهاية التطور االجتماعي وانتصرت الديمقراطية الغربية والنظام الليبرالي على جميع النظم
التي تنافس النظام الغربي ،فالعالم بعد سقوط سور برلين وضح له أن الرأسمالية هي أحسن التنظيمات
االقتصادية ،وأن الليبرالية هي أحسن أسلوب الحياة بل هي األسلوب الوحيد"1.
1

فرنسيس فوكو ياما ،نهاية التاريخ واإلنسان األخير ،إشراف وتقديم مطاع صفدي ،املركز اإلنماء القومي ،بيروت ،1993 ،ص183 ،
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ّأما املثقف العربي ،بصفة عامة  ،وهو يكتب عن العوملة ،يتذكر االستعمار وأساليبه ،فيربط بين العوملة
والهيمنة والعوملة ،واالستعمار وما يفعله أعداء العرب بالسالح الحديث وأسلحة الدمار الشامل ،واملال
والتكنولوجيا والتأييد الدولي واملناصرة الظاملة املتحيزة في األمم املتحدة ،فينتابه شعور عميق بالخطر الذي
يحدق به وبهويته الثقافية ّ
فيهب للدفاع عنها من منطلق الحرص على صيانتها من كل عملية غزو واحتواء لكيانه
الروحي واألدبي ،ومن عملية التذويب الثقافي و الحضاري .
لذا شكلت قضية الهوية محورا هاما من محاور الخطاب النهضوي العربي واإلسالمي من منطلق الحرص"
على تأمين وصيانة القيم الحضارية ّ
لألمة الجزائرية والتي صارت عرضة لكل املخاطر التي تتهددها من قبل
املخططات االستعمارية  ،التي كانت ترمي أساسا إلى إذابة الهوية والشخصية الوطنية فضال عن التحدي
الديني واملذهبي ،وقد عرفت هذه السياسة بسياسة اإلدماج واالستيعاب في الجزائر"1
وعلية يمكن تحديد مشكلة البحث بالتساؤالت التالية ،ما هو مفهوم الهوية؟ وما هي أشكال التحدي التي
أظهرها املدافعون عنها في امليدان النظري والعملي من أجل التمكين ملقوماتهم الحضارية؟
 -1مفهوم الهوية ودالالته اللغوية و التاريخية
أ -مفهوم الهوية لغة:
ّإن الهوية كما يعرفها قاموس " املنجد " باللغة العربية معناه " حقيقة الش يء أو الشخص املطلقة املشتملة
على صفاته الجوهرية  ،وهي في اللغة العربية مشتقة كما هو واضح في مبناه من الضمير املنفصل " هو " الذي
يدل على ذات الش يء أو الشخص املستقلة من ذوات األشياء أو األشخاص اآلخرين 2
أما في اللغة الفرنسية  ،فإن لفظ الهوية  L’identitéمشتق من الكلمة الالتينية « » Identitasوهي من
""Ibidemفي الالتينية أي نفسه» .3« le même
ب -مفهوم الهويةاصطالحا.
أما من حيث تعريفها الفلسفي فقد اعتبرت "املوسوعة الفلسفية العربية " الهوية بأنها " مقولة تعبر عن تساوي
و تماثل موضوع أو ظاهرة ما مع ذاته  ،و يتطلب تعيين هوية األشياء أن يكون قد تم تمييزها مسبقا  ،و من
ناحية أخرى  ،فإن املوضوعات املختلفة غالبا ما تحتاج إلى تحديد هويتها بهدف تصنيفها وهذا يعني أن الهوية
ترتبط ارتباطا ال يمكن فصمه بالتميز بين األشياء4.
-1عبد القاض ي محمد أحمد ،اإلسالم والعروبة في املغرب العربي ،مجلة قضايا عربية ،السنة السادسة ،عدد ،2حزيران  1979ص .263
-2أحمد منور  ،أزمة الهوية في الرواية الجزائرية املكتوبة باللغة الفرنسية ،رسالة دكتوراه مخطوطة ،جامعة الجزائر1420،ه2000 /م ،ص.8
-Robert, Paul,Le petit Robert, sejer, Paris, France, 2010, p1272.3
-4الهوية ،محمد عابد الجابري ،املوسوعة الفلسفية العربية ،رئيس التحرير معن زيادة ،املعهد اإلنماء القومي ،بيروت ،ط ،1986 ،1ج ،1ص.821
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الهوية)Identité (F) Identity(E
حقيقة الش يء من حيث ّ
تمي ُزه عن غيره ،وتسمى أيضا وحدة ذات  1.والهو هو  L’identiqueهو مطابق الش يء
 ،وما يشبهه من کل وجه وإن ّ
تميز منه .
ّ
و ينكر ليبنتز املطابقة التامة من كل وجه  ،و يرى أنه ليس في الطبيعة شيآن متطابقان من كل الوجوه؛يراد
تغيرات  ،فالجوهر هوهو وإن ّ
بالهوهو أساها ما يبقى دائما ثابتا بالرغم مما يطرأ عليه من ّ
تغيرت أعراضه 2.
أما من حيث الداللة التاريخية فالهوية ظاهرة إنسانية مالزمة لإلنسان  -فردا كان أم جماعة  -تكون ضامرة في
حالة كمون في الظروف العادية الطبيعية الخالية من التوترات غير أنها تخرج من طور الوجود بالقوة إلى طور
الوجود بالفعل عندما يستفزها اآلخر ،فاألنا أو الجماعية ترفض التماهي فيه.
وحتى تبقى –األنا -متمايزة ّ
فإنها تعود في الظروف الصعبة إلى ذاتها تسكنها جوهرها وتستحضر مخزونها  ،وتحلل
واقعها وتستشرف مستقبلها ،واعتمادا على كل ذلك تتحدد خصائصها التي تتميز بها عن اآلخر 3

كما ّأن الهوية كمعطى تاريخي تعتني دائما بمضامين جديدة و تملك القدرة على التحدي و التجديد و التعرف
على ذاتها في املاض ي والحاضر ،كما تتعرف في الوقت نفسه على غيرها ومن هنا تكون معرفة التاريخ شرط
أساس ي ملعرفة الهوية والوعي بها.
فاملستقبل والعودة إلى الذات إذن هما الشكالن األساسيان للمقاربة الجديدة للهوية والتي تعطي حاضرنا
ّ
وإنيتنا على املستوى الفردي واالجتماعي والثقافي شرعية و دورا استراتيجيا ،ومن ثمة فإن التأكيد على الهوية
ّ
ال يعني االنطواء والتقوقع على الذات كما ال يعني االنعزال والسلبية والرفض ،وإنما الهوية املعنية هنا تعني
كيفية تموضعنا في العالم ،هذا التموضع الذي يعني وفي الوقت نفسه ،تنشيط العودة إلى الذات مع األخذ بعين
االعتبار للتغيرات الحاصلة في املحيطّ ،
ألن اإلنسان كائن مستقبلي 4.
ُ
مكوناتها ،
و الحق أن املدلول التاريخي للهوية يعني في أبرز ما يعنيه ،وعي بالذات كأنا متميز عن اآلخر من حيث
من جهة ،ومن حيث ما هو مطلوب منها لكي تؤكد على املحافظة على ذاتها واستقراريتها في الحياة من جهة أخرى،
خاصة إذا عرفنا ّ
بأن ما يهدد الهوية لم يعد عدوا مرئيا يمكن تحديه ومواجهته ،بل صار هذا املعادي للهوية
للنيل منها متماهيا في العلم والثقافة التي ال غنى ّ
ألمة عنها .

 1مجمع اللغة العربية ،املعجم الفلسفي ،تصدير إبراهيم مدكور ،الهيئة العامة لشؤون املطابع اآلميرية ،القاهرة ،د .ط ،1983 .ص .208
 2املرجع نفسه ،ص .207
 -3سالم حداد ،صراع الهوية بين األنا واألخر  ،دار األطلسية للنشر ،تونس ،ط( ،2000 )1ص.8
 -4الزواوي بغورة ،الخطاب الفكري في الجزائر  ،دار القصبة،الجزائر،2003،ص .126
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ُ
ّ
فالهوية إذن باألساس مفهوم ّ
حمال أوجه" إذ نظن جميعا أننا نعرف ما تعنيه هذه الكلمة ،و نستمر واثقين بها
حتى حينما تأخذ بمكر في القول العكس " 1على حد تعبير أمين معلوف.
فهناك الهوية بالعدد ،و الهوية بالصفات ،والهوية الشخصية ،و الهوية الجماعية ،كما أنه ّ
حمال آمال ورغبات
تعبير عن الرغبة في االستمرار و البقاء و طمع في ُّ
و أوهام ،فالتسليم بالهوية كوحدة و ثبات ٌ
التميز باالستقالل
الذاتي و حرية اإلرادة2.

و من ّ
ثم ،نجد ّأن لفظ الهوية يشير  ،في بادئ الرأي إلى الذات في حضورها و وحدتها و ثباتها و استمرارها و
تفردها  ،حيث ّإن الهوية  –identité-تتحدد ،عموماّ ،
بأنها" مجموع الصفات التي ّ
تقوم الش يء أو الشخص
ّ
الخاصيات التي تجعل الش يء أو الشخص مماثال لنفسه أو هو نفسه soi- même
بشكل أساس ي"أي ّأنها مجموع
ٌ
 ،بحيث يكون موجودا و قائما بذاته بما هو حقيقة ُيمكن تصورها بالذهن ،أي ماهية ، une essenceحقيقة
هي أساس وجوده الفعلي  ،أي جوهر  .substanceولذاّ ،
فإن النظر إلى اإلنسان ككائن له هوية يجعله يتحدد
ُ
بجملة من الخصائص األساسية و الجوهرية التي ُت ّ
قو ُمه ذاتيا و ت ِّميزه نوعيا على النحو الذي ُيعطيه ،قيمة
الشخص كذات أخالقية( عليها واجبات ) وقانونية(لها حقوق)3.
و لعل أبرز نوابض هذا االنتماء تتجلى في اللغة والثقافة والدين كما عبر عنه الفيلسوف األملاني فيخته في كتابه
األمة األملانية بقوله " ّإن وجود ّأمة من األمم بوجود ّ
نداء إلى ّ
إنيتها التي هي شخصيتها هذه الشخصية تتكون
من ثالث عناصر الدين و اللغة وحب الوطن"4.
أما ابن خلدون فقد تحدث عن الخصوصية الوجودية وأكد ّ
بأن اإلنسان عامة له طبيعة تخصه إال أنه داخل
هذه الطبيعة املوحدة املشتركة ،هناك التنوعات واالختالفات في اللون والعرق واملنشأ والعادات والثقافات
وأشكال العمل والحياة واملمارسات والعالقات واألبنية املجتمعية ومستويات املعيشة إلى غير ذلك ،ولكن
اإلنسان ليس مجرد طبيعة تتحرك وتتحقق بشكل آلي أو غريزي شأن النبات والحيوان ،بل هو تاريخ مضاف
الى الطبيعة ،والتاريخ اإلنساني ليس مجرد حركة أو نقلة في الزمان  ،بل هو مسيرة من الوعي واإلرادات واملصالح
والثقافات الذاتية والجماعية املتصارعة املتفاعلة املتالحقة ،مع ضرورات الطبيعة اإلنسانية والطبيعة
الخارجية املادية.
ولهذا ّ
فإن خصوصية اإلنسان الحقيقية ليست خصوصية طبيعية بقدر ماهي خصوصية مجتمعية وتاريخية،
استطاع ابن خلدون أن يضع يده على بعض قوانينها في عصره ،على ّأن هذه الخصوصية التاريخية بما هي
-1أمين معلوف  ،الهويات القاتلة  ،دار ورد  ،دمشق ،1999،ص.13
 -11عبد الجليل الكور ،تساؤالت التفلسف و تضليالت اللغوى ،األردن ،إربد :عالم الكتب الحديث،2013،ص.76
-3املرجع نفسه ،ص.76
-4مولود قاسم نايت بلقاسم ،أصاليه أم انفصالية،ج ،2الجزائر ،دار األمة للطباعة و النشر و التوزيع،2007،ص.367
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تا يخية ،تتغير وتتطور وتتجاوز ذاتها باستمرار ،وتأسيسا على هذا ّ
فإن الهوية اإلنسانية عامة في تحققاتها
ر
ّ
وتنوعاتها املختلفة ليست أقنوما ثابتا نهائيا ،إنما هي هوية متغيرة متطورة مجتمعيا وتاريخيا ،بتغير وتطور
املجتمعات واألوضاع واألحوال والخبرات ،وتنامي أشكال الوعي والثقافات واملنجزات واإلرادات والقدرات
واملصالح املختلفة ،وتجميد هذه الهوية اإلنسانية في تحققاتها املختلفة في التاريخ وتحويلها إلى نسق أو أنساق
ثابتة هو تهميش للهوية بل طمسها موضوعيا وإنسانيا ،بل تجميد للمجتمع والتاريخ معا1.
 -2مفهوم الثقافة
أ -مفهوم الثقافة لغة:
ليس في مقدورنا اليوم أن نضع مفهوما للثقافة ،دون أن نجد أنفسنا  -في العالم العربي  -أمام مشكلة لغوية
وتاريخية .فمن أين جاءت كلمة(ثقافة) ومنذ متى استخدمت في اللغة العربية ؟
إن أول فكرة تخطر لنا لإلجابة عن سؤال كهذا ،هي أن نستشير قاموسا ،ولكن القواميس املوجودة بين أيدينا
ال تذكر هذه الكلمة إال ملاما  ،سواء في ذلك القديمة والحديثة  .فلسان العرب يقول في املجلد العاشر  :يقال
ثقف الش يء وهو سرعة التعلم  ،ويقول ابن دريد  « :ثقفت الش يء حذقته  ،وفي حديث الهجرة  :هو غالم شاب
لقن ثقف » (رواه البخاري )  ،أي ذو فطنة وذكاء  ،واملراد أنه ثابت املعرفة بما يحتاج إليه .
والعالمة فريد وجدي يقول في ( دائرة معارف القرن العشرين  /املجلد الثاني )  :ثقف يثقف ثقافة  :فطن وحذق،
وثقف العلم في أسرع مدة أي أسرع أخذه  ،وثقفه يثقفه ثقفا  :غلبه في الحذق  ،والثقيف  :الحاذق الفطن .
والقواميس الحديثة تقول « :ثقف ثقافة :صار حاذقا خفيفا ،وثقف الكالم فهمه بسرعة »2.

كما ورد في معاجم اللغة العربية ّ
بإن مادة ( ثقف ) تفيد معاني التسوية والتقويم ،فثقف الرمح أو العود معناه:
سواه ّ
وقومه حتى صار قويما سويا.
أما في اللغة األجنبية ّ
فإن مفهوم الثقافة في كلمة ( )culturaالالتينية التي تدل على عملية التهذيب واالعتناء
والرعاية ،تتضمن معنى النمو والتطوير .يتضح هذا في االستخدام البستني املبكر حيث كانت تدل على كل من
عملية االعتناء بالنباتات والحيوانات3.

-1محمود أمين العالم ،الفكر العربي بين الخصوصية والكونية ،دار املستقبل العربي ،بيروت ،الطبعة الثانية،1998،ص.17
-2مالك بن نبي ،مشكلة الثقافة ،ترجمة عبدالصبور شاهين ،دار الفكر بدمشق ،ط ،1984 ،4ص.19
 -3طوني بينيت ،لورانس غروسبيرغ ،ميغان موريس ،مفاتيح اصطالحية جديدة معجم مصطلحات الثقافة واملجتمع  ،ترجمة سعيد الغانمي،
املنظمة العربية للترجمة،ط،1بيروت ،أيلول (سبتمبر) ،2010ص.227
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ب-مفهوم الثقافةاصطالحا:
أما املعنى االصطالحي للثقافة فال يعلم على وجه الدقة متى أصبحت هذه املادة تدل في اللسان العربي داللة
ّ
اصطالحية ،سوى أنه منذ ما يقارب القرن ،مالت كلمة الثقافة إلى أن تستعمل في معنى املنهج الذي تحقق به
الحياة ،فإذا ثقافة ّأمة من األمم أو شعب من الشعوب أصبحت تعني املنهج الذي تنتهجه تلك ّ
األمة أو ذلك
الشعب في مباشرة الحياة أسلوبا في التفكير وطريقة سلوكية في العيش الجماعي والفردي بشتى مظاهره
وأشكاله.
ولعل املناسبة بين املعنى اللغوي للفظ الثقافة الذي يفيد معنى التسوية والتقويم ،وبين املعنى االصطالحي
ّ
الذي يفيد معنى املنهجية في مباشرة الحياة ،هي ّأن الثقافة بمعنى التسوية والتقويم إنما تكون في حق ش يء ما
من األشياء من أجل تحقيق مالءمة بين ذلك الش يء وبين الغرض منه كتثقيف الرمح من أجل الطعن ،فنقل
ّ
هذا املعنى ليدل على معنى املنهجية في مباشرة الحياة؛ ّ
ألن هذه املنهجية إنما هي منهجية تنتهجها األمم من أجل
تحقيق الغرض من الحياة ،فيكون الجامع في مادة الثقافة بين املعنيين اللغوي واالصطالحي هو املالءمة من
أجل تحقيق الغرض في كل منهما.
والثقافة بهذا املعنى االصطالحي الذي يفيد معنى املنهجية في مباشرة الحياة فكرا وسلوكا إنما تتكون بعامل
أساس ي هو العامل اإليديولوجي الذي يتمثل في الصور التصديقية املتعلقة بالوجود والكون والحياة ،فتلك
الصور التي تؤمن بها األمم من دين أو فلسفة أو أسطورة ،هي التي تشكل منهجيتها في مباشرتها للحياة بالتفكير
والسلوك ،وهي التي على أساس اختالفها بين األمم تختلف ثقافاتها ،وهي التي على قدر نسبتها من الحق تكون
الثقافات الناشئة منها متفاوتة في تحقيق الحياة ألغراضها من الترقي في سلم اإلنسانية.
لذا يتعذر تصور الهوية و الثقافة كمفهومين منفصلين «فما من هوية إال و تختزل ثقافة ،فال هوية من دون
منظور ثقافي وال تستند إلى خلفية ثقافية ،والثقافة في عمقها وجوهرها ،هوية قائمة بالذات"1
لذا باتت كلمة ( الثقافة ) من الكلمات التي يستعص ي تعريفها عن الحصر الدقيق  ،فهي لم تبق في عربيتنا
مفردة جامدة أسيرة تعريف من االشتقاق اللغوي لدينا من نوع ( ثقف الرمح ) ،فتجاوزته ملا هو أرحب فكريا
وعقديا وحضاريا  ،فتغدو وعاء للسياسة واالقتصاد والتاريخ والدين والعادات والتقاليد واالجتماع  ،ألنها "
طريق مميز لحياة الجماعة  ،ونمط متكامل لحياة أفرادها "2
فهي مركب من عناصر عديدة مختلفة  ،تمتص القوانين  ،واألعراف االجتماعية  ،وأشكال التفكير والسلوك
األمة في كل وجوهها  ،وهي ّ
معبر أصيل " عن الخصوصية التاريخية ّ
والعادات ،ألنها حياة ّ
ألمة من األمم ،عن
 -1نعمان عباس ي ،العوملة الثقافية الغربية و الهوية اإلسالمية ،سلسلة أعمال امللتقيات ،مخبر علم اجتماع االتصال للبحث و الترجمة،2010 ،
ص.219-218
-2ياقوت الحموي ،معجم البلدان ،املجلد األول ،دار صادر للطباعة والنشر ،بيروت ( 1404ھ،).1984 /املجلد(،)1ص .328
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نظرة هذه ّ
األمة إلى الكون والحياة واملوت  ،واإلنسان ومهامه  ،وقدراته وحدوده  ،ففي الثقافة وبالثقافة يدخل
الفرد البشري حقا في البعد اإلنساني للحياة  ،فهي التي تعطيه الجذور  ،وهي التي تموضعه في املكان والزمان ،
وتجعله حامال لتراث  ،وهي الت ي تفتح أمامه إمكانيات وآفاق خاصة يستطيع بها التعرف إلى العالم واالحتفاء
به"1
ج-الثقافة التقنية والثقافة اإلنسانية:
الثقافة من حيث النوع قد تكون علمية تقنية أو تكون أدبية إنسانية ,فالثقافة التقنية عاملية بطبيعتها ألنها
مرتبطة بالعقل ،وكذلك أداة الثقافة ،أي تطور األداة ،فهي وسائل املدنية .أما الثقافة اإلنسانية التي تقوم
على العطاء الحضاري وتطور اإلنسان نفسه ّ
فإنها من األمور القومية التي ال يمكن تعميمها وال يسمح بهدر
هويتهاّ ،
ألنها مرتبطة عضويا بالتاريخ والطبيعة ،وليس بالعرض والعقل.2.
ّإن الثقافة اإلنسانية هي ثقافة أصيلة مستمرة ضمن السياق القومي ،أما الثقافة التقنية فهي ثقافة متبادلة
متحولة ضمن السياق العاملي .والثقافة األولى هي ثقافة حضارية أما الثقافة الثانية فهي ثقافة مدنية.
والحضارة هي التراث القومي ألمة من األمم ،بينما املدنية هي حصيلة االختراع في عصر من العصور.
واملعاصرة هي تبادل الحداثة ،ولكن التبادل يتحقق اليوم من طرف واحد ّإنها معاصرة وحيدة الطرف ،سواء
أكان ذلك في نطاق الثقافة املادية التقنية أو في نطاق الثقافة اإلنسانية.
وهكذا ّ
فإن القول املطلق بعاملية الثقافة هو من الخطورة البالغة على الذاتية الثقافية ّ
ألمة من األمم ،والدعوة
إلى االنتماء الثقافي العاملي هي دعوة إلى التبعية التي تأخذ باالنتشار والتوغل كالسرطان في الجسم التقدمي3.
ولكي نبدأ عملية التحرر الثقافي ال بد من التمييز بين الثقافة التقنية وخصوصية الثقافة اإلنسانية ،ال بد من
التمييز بين املدنية العاملية وبين الحضارة القومية ،وبصورة عامة ال بد من التمييز بين العاملية الثقافية
والذاتية الثقافية القومية .وهذا ما استرعي انتباه املنظمات الدولية .في حين أكدت منظمة األمم املتحدة عام
 1974على الدعوة إلى إقامة نظام اقتصادي عاملي نادت منظمة اليونسكو بإلحاح بضرورة حماية الذاتية
الثقافية اإلنسانية4.

-1أبو زكريا يحي بن خلدون  ،بقية الرواد في ذكر امللوك من بني عبد الواد  ،ج ،1تقديم وتحقيق وتعليق د .عبد الحميد حاجيات  ،إصدارات املكتبة
الوطنية بالجزائر(1400ه 1980 /م) (،الجزء) ص.179/178
-2عفيف البهنس ي ،الهوية الثقافية بين العاملية والعوملة ،منشورات وزارة الثقافة ،الهيئة العامة السورية للكتاب  ،2009ص.92
 3املرجع نفسه ،ص.93
-4الرجع نفسه ،ص.93
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 -3تزامن الثقافات املتنوعة و فوض ى البحث عن الهوية:
بحلول عصر الحداثة الغربية أثيرت الشكوك حول استقالل االنسان عن قوى الطبيعة وعن عبء التراث،
وعن العادات املوروثة على مجری العصور الطويلة ،جاعلة من عقل اإلنسان أساس كل وجود وكل معرفة.
إننا نتلقى تأثير هذا الفكر كالجرف على رؤوسنا ،ومن دون أن نتابع أسفاره عبر التاريخ؛ نجد أنفسنا في صراع
مع تجسداته األكثر تطرفا واألكثر اختزالية.
كيف يمكن أن نتصور إذن مصالحة بين هاتين الكيفيتين من الوجود؟ حضارات شرقية تشدنا إلى السماء و
أخرى غربية قلبت عالقات اإلنسان بالطبيعة رأسا على عقب ،ألول مرة في تاريخ البشرية ،في الغرب بالذات،
بدأ العصر العلمي التقني خالل القرنين السادس عشر والسابع عشر؛ وفيه تحولت املعرفة التأملية إلى قوة
سيطرة)(Francis Baconوأصبح اإلنسان الحكيم سيد العالم واملتنعم به (ديكارت) .ومنذ ذلك الحين أخذ
الفكر العلمي  -التقني ،املتحدر من علوم الطبيعة ،يحل محل األشكال التأملية التي كانت تقوم عليها القيم التي
جعلت ممكنا التالقح بين الحضارات الشرقية.1
فبدل أن ينفتح أفق اإلنسان نحو املجرات العليا ،حيث تهبط الرساالت اإللهية ،أخذ ينخفض حاليا نحو
مستوى خطي من السيرورة التاريخية ،وإذا اكتفت الثورة الكوبرنيكية بطرد اإلنسان من محيطه ،فالثورة
الثانية ،البيولوجية ،انتزعته هذه املرة من حضن أجداده وأنبيائه ،وفهم اإلنسان ،بمرارة كبيرةّ ،أن نسبه
ّ
الساللي ال يعود أبدا إلى أنبياء زمن النبوة ،وأنه تحدر من ساللة القرود األقرب إلى اإلنسان .وفهم أخيرا ،مع
الصدمة السيكولوجية ،كما يستنتج فرويد ،أن عقله ليس سوى جزيرة معزولة مستقرة على سطح محیط من
القوى الالواعية2.
فكانت النتيجة أن حلت محل الثقافة الجماهيرية ّ
املعممة ،ثقافة نزع التعميم الجماهيري عن الثقافة ،ومحل
معاد لوجود
وسائل اإلعالم الكبرى وسائل إعالم صغرى ألقليات تزداد تفردا ومحل ضخامة الدولة القوية ميل ٍ
الدولة وللمركزية ،ومحل التمركز السكاني في املدن الكبرى الجاذبة أنماط من العيش الجماعي (قرى الكترونية)
الخ...
ّ
ّ ّ
ال شك في أن هذه امليول ال تظهر حاليا إال في البلدان األكثر تقدما على الصعيد التكنولوجي؛ إال أنه ال بد من
حصول هذا الغزو من جانبها .هذه املوجة الثالثة تبشر ،في حدود معينة ،بأشكال حياة قريبة من النسيج الريفي
املعروف في عصر ما قبل الرأسمالية ،إال أننا نسارع ونضيف ّأن بين نمط حياتنا الجماعي ،إلى هذا الحد أو

-1داريوش شايغان ،أوهام الهوية ،ترجمة محمد علي مقلد ،دار الساقي ،ط ،1بيروت ،1993،ص.51
-2املصدر نفسه،ص.119
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ذاك ،واألشكال الجديدة التي تبشر بها املوجة الثالثة يتوسط ثقل "الصدمة املعلوماتية» ،فضال،عن
الصدمات الثالث السابقة التي تلقيناها ،دون أن نستوعبها حقا ،أي دون أن نحياها من الداخل1.
إننا نشهد ،ضمن منظور التغيرات ،ظهور فكر ال موضوع له ،وفن ال مقام له ،وأنماط عبثية من السلوك
االجتماعي ،وذلك ناجم عن تشابك وتداخل بين مستويات في الثقافة والوعي يستحيل التوفيق بينها ،كما نشهد
َ
تك ُّون إنسان جديد هو ،على جميع الصعد ،الصورة املعكوسة فيه.2
ّإن تأثير الغرب والحداثة التي تقف وراءه يثيران في أيامنا ويحركان في العالم االسالمي مدارات مقاومة عديدة،
فيولدان تارة تراجعا إلى أسطورية األصول ،ظنا بأنها تحل بأعجوبة كل التعاسات األخالقية والتفاوتات
االجتماعية التي تشكو منها هذه املجتمعات ،وتارة يسببان هربا إلى األمام نحو مغامرات متزايدة املخاطر ،وتارة
أخرى يحركان رفضا قاطعا ملواجهة تحديات األزمنة الجديدة3.
فكل هذه املهارب واملخارج املنحرفة إلى هذا الحد أو ذاك ،تعبر عن وجوه شتى لظاهرة واحدة ،وتترجم أعراض
ُ
قلق عميق ،بصرف النظر عن أشكال ردود الفعل املنظورة .وهذا القلق صادر عن عدم فهم أو قل ،عن عدم
تمثل واستيعاب ظاهرة تاريخية كبرى  -الحداثة في معناها الواسع جدا  -لم تؤخذ كما هي في الحسبان أبدا ،أي
موضوعيا في داللتها الفلسفية الخاصة ،بل كانت تؤخذ دائما وفقا للتحوالت األليمة التي ألحقتها بتقاليدنا
وموروثاتنا ،في طرق معيشتنا وتفكيرنا4.
والحالّ ،
فإن كل حكم لها أو عليها ارتدی  ،منذ بداية االحتكاكات واالتصاالتِ ،رداء التقويم األخالقي ؛ فكان
تقويما تقريظيا وتبجيليا في بداية التالقي مع القوة املادية للغرب ،عندما اكتشف العالم اإلسالمي ،بدهشة
کبری ،تأخره والهوة السحيقة التي كانت تفصله عن أوروبا ،وكان تقويما لعينا عندما انغلق هذا العالم ،الحقا،
أمام تأثير أوروبا ،وراح يستثير هاماته األكثر هذيانا.
ولئن كانت دة الفعل األولى شديدة الحماسّ ،
فإن ردة الفعل الثانية اقترنت ،على العكس ،باللغة الهستيرية
ر
لرفض مهووس ،وفي هذه الحالة وتلك ،لم يكن الغرب معتبرا أبدا بوصفه جذرا ،أصال جديدا منقطعا عن
املاض ي ،وله قوانينه الخاصة به ومنطقه الخاص في الهيمنة ،بل بوصفه تآمر قوى خفية كانت تستحوذ علينا
من جراء قوتها املادية ،وتهزنا حتى في أعمق مرتكزاتنا وأسسنا ،وتفسخ آدابنا األخالقية وتفسد خصالنا من
خالل تحويلنا على املدى الطويل إلى حال من العبودية السياسية والثقافية5.
-1داريوش شايغان ،أوهام الهوية،مرجع سابق ،ص120
2املصدر نفسه،ص.54
 3املصدر نفسه54 ،
 4املصدر نفسه55 ،
 -5داريوش شايغان ،النفس املبتورة (هاجس الغرب في مجتمعاتنا) ،دار الساقي ،ط ،1لندن،1991 ،ص.12/11
عدد خاص بالمؤتمر الدولي المحكم حول :الخصوصية في مجتمع المعلوماتية | لبنان – 19و2019 |07| 20

148

مركز جيل البحث العلمي  :سلسلة كتاب أعمال المؤتمرات  -العام السابع – العدد  26يوليو 2019

صحيحّ ،أن مفكري النهضة املسلمين األوائل كان لهم فضل االهتمام الخاص باملنظومات السياسية والحقوقية
في أوروبا ،فقد أغرتهم مفاهيم الحق والحريات الفردية  ،وهذا ال يمنع أن يفوت مفكري الساعات األولى ش يء
جوهري ،كما يفوت الكثيرين من املفكرين اليوم :هو ّأن هذه املفاهيم األساسية التي يمتدحون فضائلها لم تكن
نتاجات وصفة عجيبة  ،بل كانت حصيلة مسار تاريخي خارق بل نتاج تغير جذري  .وبالتالي ال يمكن ،بحكم
ذلك ،زرعها عبر عاملنا من دون إخالء وتهميش تلك القيم السلفية التي نتمسك بها كثيرا ،والتي تمال فضاءنا
العمومي برمته.
من جهة ثانية ،كانت هذه األفكار الجديدة ،الثورية من عدة مواجهات ،تزيل طبقات أخرى من الواقع ،وتكون
عالقات اجتماعية أخرى غالبا ما كانت معدومة في عالم تقاليدنا املغلقّ .
ألن هذه الوقائع ،في املنظار الديني
والشمولي لرؤيتنا للعالم ،كانت ۔ على قدر ما يجري وعيها  -إما غائبة وإما تعتبر ّ
كأنها تنتمي إلى العرض املادي
لألشياء1.
واستنادا إلى عبقرية اللغة العربية ،قال جاك بيرك ( " :)Jacques Berqueإن اللغة العربية التي تقود كل كلمة
فيها إلى هللا ،قد جرى تصورها لتخفي الواقع ،وليس الكتناهه".
ولقد تعين ،بالضرورة  ،على التوترات ما بين اخفاء مناطق جديدة من الواقع وبين املقاومات التراثية التي
تستبعدها أو تكبتها وتطردها من حقل املعرفة ،أن تولد انكسارات وثغرات في الوعي .فبينما كانت األمور تتبدل
خارجيا ،كانت اإلسقاطات الذهنية ال تزال تدور حول طرق التمثل القديمة2.
والحال ،كيف كان يمكن عيش تلك التمزقات في داخل الوعي؟ سواء شئنا أم أبينا ،ال يزال هذا األمر هو املسألة
غير القابلة لل ّ
ـحل ،مسألة جميع االختالالت الذهنية  -وما أكثرها  ،التي تجتاح عاملنا .وال يمكن إبراز هذه املسألة
ِ
إال على أيدي القيمين على هذه الحضارات بالذات ،فكما ال يستطيع أحد أن ينوب عن أي كان في عملية املوت،
كذلك ال يستطيع شخص منحدر من حضارة مختلفة عن الحضارة التي عشنا فيها ،أن يختبر وجودية هذا
التمزق داخل نفسه .وبكالم آخرّ ،إنه قدرنا الخاص وغير القابل للتنازل 3.
إذنما هو املخرج املمكن للصراعات التي من شأنها مثال أن تضع منظومة حقوقية في مواجهة منظومة أخرى؟
فبعض املفكرين يرون ّأن كل أصولية قائمة على رفض اآلخر ،استنادا إلى مرجعيات حصرية ،ال يمكنها أن تكون
إال ارتدادا ":بدال من رفض أوروبا ،ملاذا ال يمكن لإلسالم القبول ،على غرار بعض شعوب آسيا ،باملرور اإلجباري
مرحلة تعلم متواضعة ،يمكنها أن تؤدي إلى استيعاب أوروبا املزعومة ،وربما إلى تجاوزها؟ ". 4
 1املصدر نفسه  ،ص 12
 2املصدر نفسه ،ص 13
-3النفس املبتورة (،هاجس الغرب في مجتمعاتنا) ،مرجع سابق،ص.13
 -4املصدر نفسه،ص.36
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إن أهل الشرق ،املنسحرین بالغرب ،لم يدركوا أن وراء هذه الحداثة كان هناك تبدل في رؤية العالمّ ،
وأن بين
اسالمهم والحداثة كان يوجد حقل فارغ ،ال يمكن أن يسده الرجوع إلى القيم السلفية وال إصالح الشريعة ؛ لكي
يكون هناك ديمقراطية ،ال بد أوال من أن يكون هناك علمنة للعقول واملؤسسات ،وأن يكون الفرد ،كفرد ،ذاتا
مستقلة قانونا ،وليس نفسا مغفلة ذائبة في الكتلة الهالمية لألمة (الجماعة اإلسالمية)؛ وأن يكون القانون
قاعدة تعاقدية ،وأخيرا أن تكون السيادة القومية قد سيطرت بشرعيتها الوجوبية وسادت على القمع القسري
للديكتاتوريين وعلى قمع املحاكم الدينية الذي ال يقل عنه خنقا وعسفا إن الديمقراطية هي ابنة األنوار،
واألنوار هي ذروة نتاج العصر االنتقادي  ،أي النقد الجدي للحقائق املعتقدية .1
ّ
وإن مشكلة العالم االسالمي تكمن في جاذبيته القديمة ،في انعكاساته وتأثراته الدفاعية ،في تحجراته الفكرية
وباألخص في هذا الزعم الوهمي الذي يعتقد أنه يمتلك ردودا جاهزة على كل مسائل العالم2 .

 -4أوهام الهوية عند داريوش شايغان
ينتقد شايغان الوهم املزدوج ،ملثقفين آسيويين تحدثوا في نهاية القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين،
عن إمكانية اقتباس التقنية الغربية ،مع املحافظة التامة على الهوية الثقافية .فيقول" :ليس بوسعنا احتضان
التكنولوجيا والبقاء في أمان من تبعاتها االستنزافية ،فالتكنولوجيا بحد ذاتها حصيلة تحول فکري ونتيجة
نهائية ملسيرة عدة آالف من السنين؛ التقنية بالضرورة تعبر عن غاية ومضمون التفكير الغربي وخصائصه،
وهي عبارة عن اختزال الطبيعة إلى شيئية األشياء ،والعقل إلى أداة ووسيلة ،واإلنسان إلى الغرائز ،وتفريغ الزمان
من أي معنى للمعاد ،وبالتالي اختزال اإلنسان في بعد واحد"3 .
پری شایغان أن مهمة املثقفين اآلسيويين من أجل مقاومة وباء الغرب ،يتمثل بصيانة هويتهم الثقافية عبر
العودة إلى ذاكرتهم األزلية ،وإعادة اكتشاف الرسالة املضمرة في تلك الذاكرة ،ويعني بالذاكرة املوروث ،الذي ال
يرتبط بشخص معين ،بل هو ذو طابع جماعي ،يشكل الذاكرة القومية لكل مجتمع ،وهذه الذاكرة تكون أنساب
وجذور ذلك املجتمع ،وهي التي تمكنه من التواصل مع األحداث األزلية واألساطيرية .لذلك تنعت بأنها «أزلية».
الذاكرة األزلية في مفهوم شايغان مستودع للكينونات ،متعالية على املاض ي والحاضر واملستقبل ،والرسالة
املشتقة منها هي التي تصوغ إنسانية اإلنسان4.
ق ّ
بأنه ساكن متحجر ،يقدس املاض يّ ،
ألن ذلك يعني لديه وفاء الشرق للذاكرة
ويستهجن شايغان وصف الشر ،
األزلية .كذلك يرفض ما يسميه فرنسيس بيكون «األصنام الذهنية» ،ألنها هي «األمانة» األبدية في ذاكرة
-1النفس املبتورة (،هاجس الغرب في مجتمعاتنا) ،مرجع سابق،ص.39
-2املصدر نفسه،ص.40
-3داريوش شايغان ،هوية بأربعين وجها ،ترجمة حيدر نجف ،مركز دراسات فلسفة الدين،بغداد،ط ،2016 ،1ص.18
 4املصدر نفسه ،ص 19
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املجتمعات الشرقية .ويحاول تبعا ألحد العرفاء  -محمد الالهيجي -صياغة تأويل ملفهوم «األمانة» الوارد في اآلية
ََ َ
َّ َ َ ْ َ ْ َ
ْ
َ
ْ َ ْ َ
األ َم َان َة َع َلى َّ
الس َم َاو ِ َ ْ َ ْ
ض َوال ِج َب ِال فأ َب ْي َن أن َي ْح ِمل َن َها َوأشف ْق َن ِم ْن َها َو َح َمل َها
الكريمة في قول تعالىِ « :إنا عرضنا
ات واألر ِ
ْ َ ُ َّ ُ َ َ َ ُ
ان ظلوما َج ُهوال»1؛ يتلخص في ّأن املقصود باألمانة هنا هي األمانة الجامعة الشاملة لجميع
اإلنسان ۖ ِإنه ك
ِ
ّ
2
األسماء والصفات اإللهية ،وما اإلنسان إال مرآة لكافة األسماء والصفات اإللهية. .
أما املقصود ب "السماء" في اآلية فهو عالم الجبروت أو عالم األرواح .و«األرض» فيها تشير إلى عالم امللك
والشهادة .بينما «الجبال» هي املظهر لعالم املثال ،الكائن بين عاملي الجبروت والشهادة ،عرض هللا هذه األمانة
على العوالم الثالثة فرفضت حملها ،ذلك ّأن قابلیتها الذاتية قاصرة وال تتسع لحملها .غير ّأن اإلنسان استجاب
ّ
للعرض ،ألنه «ظلوم جهول»  ،وظلوم هنا ،بحسب ابن عربي ،بمعنى الظلمات وليس الظلم ،باعتبار اإلنسان في
نهاية قوس النزول والظهورّ ،
فإن أحد مراتبه مظلم عدمي ،أما "جهول" ،فتعني الجهل بما سوى الحق ،فهو
عالم بالحق جاهل بغيره ،وهذه غاية املدح وإن تبدت على شكل ذم في الظاهر .3
فالهوية الذاتية ،والذاكرة القومية ،والحكمة الخالدة ،والودائع أو األمانات واملآثر التاريخية ،كلمات تحيل إلى
ما اصطلح عليه شایغان "األصنام الذهنية والذاكرة األزلية" .واملضمون املشترك بينها هو املوروث ،أو امليراث،
أو املأثور ،أو التراث4.،
-5هوية بأربعين وجها أو الهويات املتنوعة:
انتقد شايغان مفهوم الهوية ،األصيلة ،النقية ،األبدية ،الرتيبة ،القارة ،الساكنة ،البسيطة ،أحادية البعد،
املغلفة  ،فعمل على تفكيكه ،ونقضه ،وتقويضه ،ثم صاغ مفهوما آخر للهوية ،مشتقة من عصرنا ،وما تسوده
من أنطولوجيا مهشمة ،وتزامن للثقافات املتنوعة ،اصطلح عليها «الهوية أربعين قطعة» .وهي هوية مركبة،
منسوجة من شبكة من الترابطات الدقيقة ،وكأنها ثوب يخاط بأربعين قطعة من قماش ذي ألف لون ،ذلك أن
التعددية الثقافية واختالط القوميات ،وتمازج األفكار ،والتهجن املضطرد ،كلها ظواهر تجعلنا مستعدين
لهوية مركبة .في هذه الثقافات تبدو الهوية عامة ونتيجة في الوقت نفسه للون من التمازج اللغوي والعرقي ،أي
إنها تعمل كالجذمور الريزوم Rhizome5بمصطلح دولوز. Gilles Deleuze6

-1سورة األحزاب،آية.72
 2الهوية بأربعين وجها ،مصدر سابق ،ص20
-3داريوش شايغان ،هوية بأربعين وجها ،مرجع سابق،ص.19
 -4املصدر نفسه،ص.22
 Rhizomatique-5الساق الدفينة في التراب من بعض النباتات واملسؤولة عن نمو النباتات .ينمو الريزوم كل عام بمقدار معين في االتجاه األفقي،
فتظهر منه أجزاء جديدة لذلك لن يموت الريزومحتى لو قطع باالت زراعية وذلك خالفا للجذور ،وانما تتولد عنه عدة نباتات.
Gilles Deleuze et Félix Guattari, Mille Plateaux. Minuit, Paris, 1980. 6
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يتحدث شایغان عن أن العالقات على املستوى الثقافي تكتسب شكال جذموريا "ريزوميا" ،فينبثق نموذج مرقع
أو مخرم ،تصطف فيه جميع الثقافات بجوار بعضها بطريقة موزائيكية ،خالقة في ما بينها من الفراغات
مساحات تالقح واختالط ثقافي ،وعلى املستوى املعرفي ،تتجلى هذه الظاهرة في وجود طیف من التفاسير
املتنوعة .وحيث ّإن الحقائق العظمى التي كانت عماد األنطولوجيات في السابق ،قد سقطت عن االعتبار في
الوقت الحاضر ،سيتحول وجودها املحطم إلى عملية ال متناهية من التفسير في املناحي املختلفة ،فيغدو من
صالحية كل إنسان أن يؤول مختلف جوانب الوجود بحسب قيمة الذهنية الخاصة .وعلى مستوى الهوية،
يتبلور االرتباط املتقابل في ظاهرة يمكن تسميتها األربعين رقعة تنم عن تنوع واتساع في هويات متعددة ،تتسم
بتجاور وتراكم شتى أنواع الوعي ،بحيث تعجز أي ثقافة بمفردها عن تلبية املديات املتسعة للوعي البشري1.
ف «الهوية الريزومية أو الجذمورية» عند شايغان هي عبارة عن جذور تذهب الستقبال جذور أخرى .ليس املهم
ّ
في مثل هذه الظروف استقالل الجذور وخلوصها املطلق ،إنما املهم أسلوب اقترابها من الجذور األخرى ،أي
ارتباطها بغيرها من الجذور2.
فالجذمور متعدد بطبيعته ،وتعدديته متحررة من كل قيود الوحدة واملركزية ،فالنظام القائم على تعدد القطع
يمثل ریزوما يختلف عن الجذور وتفرعاتها .فهو عامل الترابط والتوليد ،وبمقدوره صناعة شبكة غير متناهية،
فكل نقطة منه بإمكانها التالحم مع أي نقطة أخرى منه ،حتى لو كسر أو تمزق بوسعه استئناف حياته والنمو
ّ
في جهات أخرى .ومع أنه متكون من طبقات و بحاجة إلى مكان ،إال ّأن بمقدوره االنفصال عن األرض والسير
عليها ،وإيجاد شبكات ارتباط جديدة ،باستطاعة الجذمور أن يربط بين أنظمة جد متفاوتة بل وغير متجانسة،
فهو ال يتشكل من وحدات مختلفة ،بل من تجمع جهات متباينة ،أي إنه بال بداية وال نهاية ،وهو في الطريق
دوما ،فماهيته تتغير بال توقف ،فهو إذ يعيش استحالة أبدية ،ويختلف عن الشجرة في أنه ليس من نتاج
التالقح ،إنما هو عدو األنساب ،ذاكرته قصيرة ،بل يمكن القول إنه ضد الذاكرة أيضا3.
الجذمور نظام يفتقد املركزية والتراتبية خلو من التوجيه والقيادة ،إن فهو أسلوب للربط بين أمور متكثرة
عديدة ،تتغير ماهيته بموازاة ازدياد ترابطاته .الهوية النقية لم يعد لها وجود موضوعي ،بسبب انهيار العوالم
املؤسسة لها ،ثم إنها إذا تكبلت بقيود ثقافية نقية وخالصة كما تسمى ،فستؤول غالبة إلى تحجر الهوية ،إن
كل هوية مهما كان انتماؤها العربي والقومي ،هي على كل حال تركيبة وکیان هجين ،يحمل ترسبات كل األشكال
والطبقات النفسية الناتجة عن تالقحات سابقة ،ويكتنف في داخله بقايا تنقالت سكانية سالفة ،فينميها في
بوتقته ويطورها ,وإنه على الرغم من محاوالت التطهير العرقي ،وما يواجهه التمازج من صدود ومقاومة فإن
-1داريوش شايغان ،هوية بأربعين وجها ،مصدر سابق،ص.28
-2املصدر نفسه ،ص.109
-3داريوش شايغان ،هوية بأربعين وجها ،مصدر سابق ،ص.29
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العالم سائر ال محالة صوب التمازج ،الظاهرة التي تشكل مصير الكوكب األرض ي ،وتدل بال جدال على شكل
مرقع ينتظره عالم الغد1.
ومن أجل أال نتوزع «أربعين قطعة» ،نلوذ كطفل بائس رقيق بصدر دافئ يمثل انتماء واحدا ،وال نسمح بدخول
اآلخرين ،فالفضاءات املتنوعة التي تخلع علينا ثيابها ذات األربعين قطعة ،أدت إلى أن نكون رغم إرادتنا منفيين
أبديين نترقب على الدوام أجراسا تقرعها واحات السراب في البيداء ,كلما كانت هويتنا األولى عرضة للتمزق أكثر،
كلما لذنا بقوقعتنا أكثر ،وتجنبنا األسفار واملغامرات2.
فاألربعون قطعة ،بحسب شيغان ،هي الفضاءات املتنوعة املركبة التي تصنع كياننا من الناحية التاريخية
واملعرفية ،وهي ليست في مستوى واحد ،فكل إقليم يمثل مستوى من مستويات الوعي ،وكأننا ونتيجة لعمليات
صعبة اإلدراك نجمع في دواخلنا كل أحقاب التاريخ اإلنساني بشكل مختلط .ولهذه املستويات طبعا حياتها
بالقوة ،والتي ال تنتقل إلى حيز الفعل حين االرتباط والتواشج .ولكن بما ّأننا نعيش في عالم ذي مستويات ظهور
متفاوتة ،واألطر املعرفية التي تكتنف هذه املستويات جد متنوعة ،فإن تجليها غيرممکن إال عبر االختالط.3
ينحاز شایغان لقيم األنوار ،ويعتبر منجزات عصر األنوار منجزات لكل اإلنسانية ،ويدعو الشرق لتقبل
مرتكزات األنوار الرئيسية .كذلك يأمل بأن يعيد الغرب إلقليم الروح الضائع قيمته ومكانتهّ .إن االصطفاف
املتزامن لشتى الثقافات إلى جانب بعضها ،تؤشر إلى تزامن مستويات الوعي املختلفة ،فيشعر اإلنسان حيال
هذا التنوع وكأن أعماق الذاكرة اإلنسانية ما زالت تحتفظ ببعض األشياء السحيقة القدم ،ولم يمح منها كل
ش يء ،جميع ترسبات الوعي اإلنساني القديمة التي أقصاها اإلنسان نفسه ،وأحل مكانها ترسبات وطبقات
أخرى أنسب لروح الزمن ،ها هي اليوم تتبرعم وتستفيق تارة أخرى.
التزامن َّ
حل اليوم محل التوالي ،كافة النماذج املعرفية ،وجميع مستويات الوعي ،منذ العصر الحجري وحتى
ثورة املعلومات ،تطالب اآلن بحقوقها ونصيبها ،وبالطبعّ ،
فإن ظهورها يستتبع بروز مشكلة أخرى ،أال وهي
تعايشها ،تتجمع مستويات الوجود املختلفة إلى جوار بعضها وتتبادل األماكن ،وتصطدم وتتالقى ،إذ ال يتسنى
بعد اليوم تكبيلها بالسالسل وجرها تلو بعضها على نسق خطي ،هذه الترسبات املختلفة تظهر بنحو متزامن،
وكان السدود التي طاملا أوقفتها عند حدود معينة ،قد انهارت وتحطمت على حين غرة4.
أضف إلى ذلكّ ،أن كل واحدة من هذه الطبقات لها مقطعها الخاص ،وسمكها الذي تختص به لوحدها ،وطرق
مشاهدتها وحسها التي ال تشاركها فيها غيرها ،كيف يمكن الفصل بين ترسبات تتالقي مع بعضها دوما وتتشكل
-1داريوش شايغان ،هوية بأربعين وجها ،مصدر سابق ،ص.112
.-2داريوش شايغان ،هوية بأربعين وجها ،مصدر سابق،ص.29
-3املصدر نفسه،ص.29
 4املصر السابق ،ص 34
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بصور توفيقية غير متناسقة ،ومخادعة أحيانا؟ كيف يتسنى التمييز بينها ،ووصف األوامر التي تقرب بين
مستويات الوعي املختلفة ،وما ينبثق عن هذه األوامر من ثمرات متنوعة؟ 1وعلى حد تعبير فوكو :کيف يتاح
تحديد نقطة انعطاف خط مخفي ،وصورة لخطة مصيرية ،وحدود ذبذبة ،وأعتاب فعل من األفعال ،ولحظة
ّ
علية دورية؟2
اختالل
من ّ
البين ّأن النغم الثقافي في العالم متعدد األصوات ،وما أكثر األصوات النشاز وغير املتناسقة في عصرنا
ّ
الراهن ،إننا اآلن إزاء اختالط مرتبك لألنواع والصنوف ،والتراكيب الجامعة للمتناقضات ،وشتى ضروب املزج
والتالقح ،اآلن وقد اصطفت طبقات الترسب الثقافي إلى جانب بعضها ،بدل أن تتراكم على بعضها ،فإن شكل
العالم قد تغير جذريا ،ووقع أسير قبضة اإلرباك أكثر مما كان عليه في السابق ،الخطابات اليوم هزيلة تشكو
من اإلعياء ،ولهذا أمست كل التراكيب ممكنة ،حينما نلقي نظرة على تاريخ العقائد التي سادت الغرب ،نلفي
ظاهرتين مترافقتين عند كل نقطة وانفصال :ظهور رؤية جديدة ،وتراجع رؤية قديمة ،لو تقضينا هذه الظاهرة
زمنا طويال ،الكتشفنا عدم زوال أي ش يء في خضم هذه التحوالت ،الخطابات تغير أماكنها ،وتنكفئ إلى مالذها
بانتظار دورها للظهور ثانية3.
بناء على هذاّ ،
فإن هذه الحضارة العاملية التي استغرقت كل الكوكب األرض ي في الوقت الذي تكفل فيه حرياتنا
األساسية بكل حسم ،فهي تعاني من نواقص عدة ،لهذه الحضارة تصدعات وأخاديد :االفتقار إلى الوجد
والحيوية ،واالنسالخ عن العواطف الدينية والتقليدية ،حاالت توطئ األرضية للخيال کي يصول ويجول وبأغرب
صوره وأكثرها وهما .فقدان املدينة الفاضلة في هذه الثقافة ،يجعل كل مستويات الوعي ،أي ثقافات العالم
املختلفة ممكنة ،ويخلع لبوس التحقق على أغرب التالقحات الثقافية وابعدها عن العقل والتصديق ،من هنا
تحديدا تنبثق مشاعر اإلعجاب باألمور الغريبة الخاصة ،وأنساق الحياة غير املألوفة ،والرؤى املوروثة،
والصدامات النيزكية ،واملعارك القومية ،وشتى صور الوطنية املتطرفة ،ذلك أن التنوع املترف في العالم ،والذي
غدا مزيجاثريا خصبا ،وبدا متناسقا رغم احتوائه الكثير من األشكال و األلوان ،لن يفرز تراكيب و تشكيالت
ناجحة حصريا ،بل يجود أيضا بصدامات ومواجهات قاتلة  ،وتأكيدات صارمة على الهوية4.
ّ
بالرغم من هذا التنوع ،فنحن نعيش في حضارة عاملية ،على حد تعبير فاكالف هافل ":إننا نعيش في عالم
يستظل ّ
ألول مرة طيلة تاريخه بمظلة حضارة واحدة" .5وال جرم ّأن أبرز املفكرين املعاصرين لهم خالفاتهم
النظرية بشأن ماهية هذه الحضارة ،البعض يعتبرها ثمرة النزعة العدمية ،وطائفة تراها نهاية امليتافيزيقا،
-1املصدر نفسه،ص.36
2-.Michel Foucault, L'archéologie du savoir, Gallimard, Paris, 1969 P.17

-3داريوش شايغان ،هوية بأربعين وجها ،مصدر سابق،ص.37
 -4املصدر نفسه،ص.40
5-Vaklav Havel ,Il est permis d'espérer, trad. Par Barbara Faure, Calmann-Levy, Paris, 1997. P16
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وفريق يؤشر إلى ما تعانيه من انحطاط اخالقي وفقر دم مبدئي ،مهما كانت السمات املتناقضة ،واإليجابية،
والسلبية التي تنعت بها هذه الحضارة ،يتوجب االعتراف ّ
بأنها من حيث هي تحقق موضوعي لوعي تأملي لدى
اإلنسان املعاصر ،تقبل االنشطار لتطل على نفسها من الخارج ،فتتيح ضربا من املراجعة لكل أطوار اإلنسانية
التكاملية ،وتستطيع أيضا استعراض هذه األطوار إلى جانب بعضه .ألن الرؤى القديمة حبيسة مستوى إدراكي
معين ،لم يكن بوسعها اكتساب طابع خارجي (الفكر التقليدي ليس بمقدوره الخروج عن ذاته ونقدها).
بينما تقدر الحداثة على التحليق في مستويات إدراكية مختلفة ،وصياغة تقييمات صائبة لها ،من دون انتماء
لثقافة محددة ،هذه الحضارة املنفتحة بطبيعتها ،ذات وعي نسيي استيعابي لألشياء ،ومن شأن هذه السمات
أن تؤهل الحضارة الحالية لربط كل مستويات الوعي البشري املتحركة مع بعضها بنحو متزامن1.
خاتمة
ّإن عصرنا بوجه خاص هو عصر النقد ،الذي يجب إخضاع كل ش يء له ّ
،إن النقد لقاح أمراض الحضارة،
وميزة الغرب أنه يستطيع أن ينتج لقاحاته ،ليقي نفسه من األمراض ،ويتغلب على أزماته ،التي تنتهي به إلى
االنهيار ،وإن افتقار مجتمعاتنا للنقد ،يمنعها من التغلب على األزمات الکبری ،خالفا للغرب والواليات املتحدة
التي سرعان ما تشن عاصفة من النقد ضد نفسها ،فتجدد بنيتها ،وإن كان بمشقة وصعوبة في الغالب ،لتتأقلم
مع األوضاع والظروف الجديدة ،و هذا ما يؤكده غي سورمان بقوله" :لو أريد مني أن اختار من بين العناصر
البانية لقوة الغرب واحدة فقط ،الخترت القدرة على النقد ،الباعثة على التنافس بين النظريات .طاملا حافظنا
على هذه القدرة ،لن تستطيع املجتمعات الفاقدة لها ثقافية أن تسبقنا .النقد والنقد الذاتي ،وهي مفاهيم
أوروبية ،ال تترسخ في آسيا إال بصعوبة ،الحضارات اآلسيوية بدل أن تنقطع عن املاض ي لتتمكن من اإلبداع،
تجتر نفسها لكي تبلغ الكمال".2
ما تفتقده مجتمعاتنا هو القدرة على دراسة أخطائها ،وروح النقد ،والشجاعة في الكشف عن عيوبها وأزماتها
املزمنة ،واالستقالل املؤسساتي ،والفردي ،الذي ّ
يمكنها من إجراء عمليات جراحية الزمة للقضاء على أمراضها
االجتماعية.
لن نتجاوز تخلفنا وتبعيتنا إال بالنقد العقالني والرؤية التاريخية لجذور التخلف والتعبئة في فكرنا وواقعنا
على السواء.
لن نتجاوز تخلفنا وتبعيتنا ،إال باالمتالك املعرفي بحقائق الثورة العلمية الجديدة ثورة املعلوماتية ،دون انتظار
الستكمال امتالكنا املعرفي املؤجل املحدود املجهض للثورات العلمية السابقة.
-1داريوش شايغان ،هوية بأربعين وجها ،مصدرسابق،ص.42
2-Guy Sorman, Le monde est ma tribu, Fayard ,Paris,1997, P223.
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لن نتجاوز تخلفنا وتبعيتنا إال بمشروع نموي قومي شامل ذي أبعاد اقتصادية واجتماعية وتعليمية وثقافية
وإعالمية وقومية ،مشروع يستوعبه تراثنا العربي اإلسالمي استيعابا عقالنيا نقديا ويضيف إليه ،ويستوعب
حقائق عصرنا الراهن استيعابا عقليا نقديا كذلك ويضيف إليه.
نتجاوز ونتحرر ونتقدم بأن نعي حقائق واقعنا القومي ونسعى لتوحيده في مراعاة واحترام الختالف وتنوع
خصائصه ومالبساته ،دون أن ننغلق على العصر بوحدتنا وهويتنا القومية.
فهويتنا ليست كينونة جاهزة مكتملة ،بل هي صيرورة متصلة ومشروع مفتوح دائما على الجديد واملستقبل،
ولهذا ننفتح على العصر إغناء وتعميقا لهويتنا ومشاركة فاعلة فيه.
ّإن السمة التي تميز ذهنية نهاية القرن العشرين ،هي النظر الداخلي وإعادة النظر في تاريخ الفكر ،وكأن كل
ش يء سبق أن قيل وتم الشعور به ،والتفكير فيه ،وعولج بصورة دقيقة ،فالتفكير هنا یعنى بذاته ليشاهد
نفسه في مرآة تكوين نفسه ،إنه يريد معرفة مرتكزاته ،وتقطعاته ،وقفزاته ،وتغيراته .ما عاد الفكر مكترثا لعملية
ّ
صانعية هللا ،أو ليعيد ممارسة ش يء هو من اختصاص الخالق عن طريق
خلق العالم من العدم ،کي يقلد
التعمق امليتافيزيقي ،إنما ينشد رسم صورة ملسار تكامل الثقافة اإلنسانية وما بلغته من مستويات وعي تأملية،
ذلك أن التغير والتكامل من صميم مادة الوجود.
قائمة املصادرواملراجع :
ً
أوال املصادر:
 -1داريوش شايغان ،أوهام الهوية ،ترجمة محمد علي مقلد ،دار الساقي ،ط ،1بيروت 1993
 -2داريوش شايغان ،النفس املبتورة (هاجس الغرب في مجتمعاتنا) ،دار الساقي ،ط ،1لندن.1991 ،
 -3داريوش شايغان ،هوية بأربعين وجها ،ترجمة حيدر نجف ،مركز دراسات فلسفة الدين،بغداد،ط،1
.2016
ً
ثانيا املراجع:







أبو زكريا يحي بن خلدون  ،بقية الرواد في ذكر امللوك من بني عبد الواد  ،ج ،1:تقديم وتحقيق وتعليق د .عبد
الحميد حاجيات  ،إصدارات املكتبة الوطنية بالجزائر(1400ه 1980 /م).
أحمد منور ،أزمة الهوية في الرواية الجزائرية املكتوبة باللغة الفرنسية ،رسالة دكتوراه مخطوطة ،جامعة
الجزائر1420،ه2000 /م.
الزواوي بغورة ،الخطاب الفكري في الجزائر  ،دار القصبة،الجزائر.2003،
أمين معلوف  ،الهويات القاتلة  ،دار ورد  ،دمشق .1999،
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سالم حداد ،صراع الهوية بين األنا واألخر  ،دار األطلسية للنشر ،تونس ،ط(.2000 )1
طوني بينيت ،لورانس غروسبيرغ ،ميغان موريس ،مفاتيح اصطالحية جديدة معجم مصطلحات الثقافة
واملجتمع  ،ترجمة سعيد الغانمي ،املنظمة العربية للترجمة ،ط،1بيروت ،أيلول (سبتمبر).2010
عبد الجليل الكور ،تساؤالت التفلسف وتضليالت اللغوى  ،األردن ،إربد :عالم الكتب الحديث.2013،
عفيف البهنس ي ،الهوية الثقافية بين العاملية والعوملة ،منشورات وزارة الثقافة،الهيئة العامة السورية
للكتاب .2009
مالك بن نبي :مشكلة الثقافة ،ترجمة عبدالصبور شاهين ،دار الفكر بدمشق ،ط.1980 ،4
محمود أمين العالم ،الفك ر العربي بين الخصوصية والكونية ،دار املستقبل العربي ،بيروت الطبعة الثانية،
.1990
مولود قاسم نايت بلقاسم ،أصالية أم انفصالية،ج ،2الجزائر ،دار األمة للطباعة و النشر و التوزيع2007،
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Electronic Library of the University of Technology In the Informatics Environment: A Case Study

 الرصافة الجامعة التقنية الوسطى/  ملياء حسين موله معهد االدارة.د.م.ا
 جامعة بغداد، مكتبة كلية الصيدلة، سعاد حمود مسلم.م

Abstract:
The purpose of the research is to define the concept of the electronic library and to determine its
characteristics, advantages, material, software and human resources needed for its establishment
and study the electronic library available through the website of the University of Technology /
Central Library. And official books of the electronic library as well as the site itself as tools for all
data.
The main findings of the research are:
The library publishes the abstracts of theses from the university's technological departments
electronically and within the guide of university messages issued by the Ministry of Higher
Education and Scientific Research since 2005 by the Library Systems Division in the library.
The research concluded with a set of recommendations The need to benefit from the current
experience of the electronic library under study in terms of mechanism and application to all
other university libraries that have a website.
key words: Informatics Environment- Electronic library- Technology University
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املستخلص-:
يهدف البحث إلى التعريف بمفهوم املكتبة االلكترونية وتحديد خصائصها ومزاياها واملستلزمات املادية
والبرمجية والبشرية الالزمة إلنشائها ودراسة املكتبة االلكترونية املتاحة من خالل املوقع االلكتروني للجامعة
التكنولوجية /املكتبة املركزية ،تم اعتماد منهج دراسة الحالة لواقع املكتبة االلكترونية قيد الدراسة ،كما تم
اعتماد املصادر املتعلقة بموضوع البحث وكذلك الوثائق والكتب الرسمية الخاصة باملكتبة االلكترونية
وكذلك تصفح املوقع نفسه كأدوات لجميع البيانات.
أهم النتائج الذي توصل إليها البحث:
تبث املكتبة مستخلصات الرسائل الجامعية املمنوحة من أقسام الجامعة التكنولوجية الكترونيا
وضمن دليل الرسائل الجامعية الصادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وذلك منذ عام  2005من قبل
شعبة النظم اإللية في املكتبة.
خلص البحث إلى جملة توصيات أهمها -:ضرورة االستفادة من التجربة الحالية للمكتبة االلكترونية
قيد الدراسة من حيث اآللية والتطبيق على جميع املكتبات الجامعية األخرى التي لها موقع على االنترنت.
الكلمات املفتاحية :البيئة املعلوماتية – املكتبة االلكترونية -الجامعة التكنولوجية
ً
أوال :اإلطارالعام للبحث-:
 1-1مشكلة البحث -:يحاول البحث اإلجابة عن التساؤالت التالية-:
 . 1هل يتم استثمار إمكانيات تقنيات املعلومات وشبكات االتصال في التحول من املكتبة التقليدية إلى
املكتبة االلكترونية.
 . 2هل يشتمل التحول االلكتروني لجميع الخدمات واإلجراءات في املكتبة قيد الدراسة.
 . 3ما هي املستلزمات املادية والبرمجية والبشرية الالزمة للتحول االلكتروني.
 2-1أهمية البحث-:
 . 1تكمن أهمية البحث في تسليط الضوء على التأثير الفاعل للبيئة االلكترونية على مجمل الخدمات
واإلجراءات للمؤسسات املختلفة ولذا البد للمكتبات من االستفادة من التقنيات الحديثة إلثبات
دورها ضمن هذه البيئة.
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 . 2ضرورة توظيف التقنيات الحديثة في املكتبات للتحول من الخدمات أو اإلجراءات التقليدية إلى
الكترونية أرساءا لدعائم العوملة.
 3-1األهداف -:يهدف البحث إلى -:
 . 1تعريف ومفهوم املكتبة االلكترونية.
 . 2تحديد خصائص ومصادر املكتبات االلكترونية.
 . 3تحديد املستلزمات املادية والبرمجية والبشرية.
 . 4تشخيص الصعوبات واملعوقات للتحول االلكتروني.
 4-1منهجية البحث -:تم اعتماد منهج دراسة الحالة املكتبة االلكترونية /الجامعة التكنولوجية.
 5-1أدوات جمع البيانات -:تم اعتماد األدوات التالية في جمع وتحليل البيانات-:
 . 1املصادر من كتب ودوريات.
 . 2املقابلة مع مسؤول املكتبة دكتور مؤيد يحى
 . 3تصفح املوقع االلكتروني للمكتبة االلكترونية قيد الدراسة.
 6-1حدود البحث-:
 . 1الحدود املوضوعية -:املكتبة االلكترونية.
 . 2الحدود املكانية -:الجامعة التكنولوجية /املكتبة االلكترونية .بغداد
 . 3الحدود الزمانية.2018-2017 -:
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ً
ثانيا :الجانب النظري-:
 1-2املكتبات والبيئة التكنولوجية-:
لقد امتاز العصر الحالي بالتقدم التكنولوجي املتسارع واالنفجار املعلوماتي األمر الذي أدى إلى إحداث
طفرة غير مسبوقة في حجم أوعية املعلومات وتنوع إشكالها وإمام هذا التحدي كان البد للمكتبات من االنضواء
تحت مظلة هذا التطور الهائل ومسايرته لتحسين خدماتها .لذلك فقد لعبت املكتبات دورا مغايرا عما كان
سابقا يتمثل قي درجة كبيرة من التطور من خالل تغير مفهوم املكتبة التقليدي إلى مفهوم جديد يعتمد على
استثمار تكنولوجيا املعلومات ومتابعة املكتبات للتغيير التكنولوجي املتسارع في مجمل خدماتها املقدمة لضمان
حصول املستفيدين على كل ما هو جديد لذلك فقد أصبح التحول مطلوبا ،ويعتمد بالدرجة األولى على إمكانية
املكتبات املادية ثم البشرية وتوفير املستلزمات من األدوات واألجهزة الالزمة إلحداث التغير املطلوب.
لقد أحدثت البيئة التكنولوجية الجديدة تطورات عدة في مجال املكتبات ومنها-:
 . 1أثرت التكنولوجيا الحديثة في نوعية الخدمات املقدمة من حيث دقتها وسرعة تقديمها.
 . 2أثرت التكنولوجيا في عملية معالجة وخزن واسترجاع املعلومات حسب رغبة املستفيد وبالطرق االلكترونية.
 . 3أثرت التكنولوجيا في تحويل أوعية املعلومات في شكلها التقليدي إلى الشكل االلكتروني حيث تم حوسبة
العديد من الكتب واملوسوعات إلى أقراص ليزرية مما يشكل وبالتدريج التحول إلى مكتبة الكترونية
ضخمة.
وكنتيجة حتمية لتطورات العصر التكنولوجي وإفرازاته برزت منظومة االنترنت التي استطاعت
وبشكل قاطع تغير مفهوم املكتبة التقليدي ملا تتمتع به هذه املنظومة من مزايا وفوائد فهي بحق العامل
التكنولوجي الحاسم في إرساء دعائم املكتبة االلكترونية(.)1
 2-2مفهوم املكتبة االلكترونية -:Electronic Library
من املعلوم أن املكتبات ودور الوثائق واألرشيف عبر انبثاقها وتواجدها في حضارات وادي الرافدين
والنيل وسائر الحضارات القديمة قد مرت بتطورات متالحقة من حيث ثباتها وإشكال مقتنياتها وخدماتها
ووظائفها املتمثلة في حفظ النتاج الفكري والحضاري وتنظيمه وتسهيل مهمة استرجاعه ووضعه في خدمة
املتقدمين وأدت التغيرات املستمرة املتواصلة في مهنة املكتبات واملعلومات إلى تطور هذه املؤسسات الثقافية
التعليمية االجتماعية لتصبح شبكات معلومات متطورة قادرة على التعامل والتفاعل مع التطورات
واالتجاهات املعاصرة وتلبية احتياجات الباحثين والدارسين في شتى املوضوعات واملجاالت محققة بذلك قفزة
( )1عمر الجازي .دور تكنولوجيا املعلومات في املكتبات ومراكز املعلومات ،رسالة املكتبة ،مج  ،41ع .)2006( 2-1ص.168-166
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كبرى في استخدام تقنيات املعلومات واالتصاالت وطبيعة الخدمات والبرامج املكتبية واملعلوماتية ونشرها على
نطاق واسع متخطية الحواجز املكانية والزمانية بين بلدان العالم في البيئة التكنولوجية مما مهد لظهور
املكتبات االلكترونية وتطور مهام أمين املكتبة وتحوله إلى خبيرا واستشاري معلومات أو أمين مراجع وموجه
أبحاث للعمل فيها مسخرا بذلك ميزاته ومهاراته في تقديم معلومات وثيقة وفورية ألنواع مختلفة من
املستفيدين وتأمين فرص أوفر لتدريبهم وإكسابهم املهارات في مجال استخدام التقنيات واستثمار شبكات
املعلومات في رحلة الكشف عن كنوز املعلومات واملعارف املتاحة بإشكالها االلكترونية واالستغالل األمثل لها
بما يتفق واالحتياجات البحثية واملعلوماتية(.)1
ومن هنا يمكن القول أن املكتبات االلكترونية هي مكتبات ذات كيان مادي وتشتمل على مواد مختلفة
ومتنوعة من أوعية املعلومات التقليدية وااللكترونية وتدار بواسطة نظام آلي يتوافر به الحد األدنى من النظم
الفرعية ،كما أنها تقدم خدماتها في صورتين مادية ورقمية وترى كل من ديان كوفاكز وإنجيال الكردي "انه يمكن
إتاحة املكتبة االلكترونية على الشبكة العنكبوتية" وهو نفس ما يقول بريكز من أن انتقاء املكتبة املهجنة لكل
من املواد التقليدية وااللكترونية اليعني أنها التفيد من العنكبوتية فهي تفيد من أنها كأداة إليصال املعلومات
 Delivery Mechanisemومن نقطة اإلتاحة هذه  Access Pointينبغي على املستفيدين أن يكونوا قادرين على
الوصول املباشر للمعلومات االلكترونية وتسمى املكتبة في هذه الحالة  Web Based e-Libraryأو املكتبة
االلكترونية املتاحة على العنكبوتية كما أنها تتيح الوصول إلى الفئات التالية من مصادر املعلومات-:
 . 1مجموعة من املصادر التي تم تحويلها إلى صفحات عنكبوتية وأية إشكال الكترونية أخرى.
 . 2مجموعة من الخدمات التي تم توليفها مع البيئة االلكترونية.
 . 3مصادر االنترنت املرقمنة.
 . 4بعض املواد اإلرشادية التي أعدت خصيصا إلتاحتها على العنكبوتية.
 . 5مجموعة من املصادر ذات القيمة املضافة من الروابط الفائقة على العنكبوتية (وهو ما يسمى باملكتبة
االفتراضية).
 . 6مجموعة من املصادر االلكترونية املجانية أو ذات الرسوم مثل مراصد البيانات الورقية أو ذات النصوص
الكاملة(.)1

( - )1عبد املجيد بو عزه  .املكتبات الرقمية وبعض القضايا الفكرية  -.مجلة مكتبة امللك فهد الوطنية  -.مج,11ع,1ص ص2011 ، 79 -78
( )1عبد الرحمن فراج -مفاهيم أساسية في املكتبات الرقمية -املعلوماتية،ع  )2005( 10ص.40
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 3-2املكتبة االلكترونية واملصطلحات ذات العالقة-:
هنالك عدة مصطلحات معبرة عن الوجه الحديث للمكتبات من أهمها(-:)2
 . 1املكتبة الرقمية

 . 2املكتبة االفتراضية

 . 3املكتبة املختلطة

 . 4املكتبة بال جدران

 . 5املكتبة على الخط املباشر

 . 6مكتبة املستقبل

وتوجد عدة تعريفات للمكتبة الرقمية طرحها باحثون في مجال املكتبات واملعلومات والحاسب اآللي
ومنها-:
عرفها جالدني على أنها -:توليفة من الحاسبات الرقمية ووسائط االختزان وأجهزة االتصاالت جنبا إلى
جنب مع املحتوى والبرمجيات الالزمة إلعادة إنتاج ومناقشة وتوسيع الخدمات املقدمة من قبل املكتبات
التقليدية املبنية على املصادر الورقية مع ما يتوافر لها من وسائل جمع املعلومات وفهرستها وبحثها وبثها.
أما مارجريت وروب -:فقد أشارا إلى أن املصطلح يشير إلى نظم املعلومات والخدمات التي تنتج وثائق
الكترونية كامللفات النصية ،والصوت الرقمي ،والفيديو الرقمي مخزونة في مستودعات أرشيفية.
أما فيرينا وجودت -:أكدا على أن املكتبة الرقمية تتشابه مع املكتبة التقليدية من حيث اختيار
املجموعات واقتنائها وفهرستها وإتاحتها وصيانتها إال أن االختالف الرئيس ي بينهما هو أن املكتبات الرقمية تتكون
من بيانات مقروءة أليا ،بما يترتب عليه ضرورة مراجعة املفهوم التقليدي للمجموعات.
أما اتحاد املكتبات الرقمية يعرفها على أنها -:مؤسسات توفر املوارد املعلوماتية بما فيها الكادر
املتخصص الختيار وبناء وإتاحة املجموعات الرقمية ومعالجتها وتوزيعها وحفظها وضمان استمراريتها وانسيابها
وتوفيرها بطريقة سهلة واقتصادية لجمهور املستفيدين.
أما قاموس مصطلحات علم املكتبات واملعلومات يعرفها على أنها -:مكتبة تحتوي على نسبة كبيرة
من املصادر في شكل رقمي بالتوازي مع املصادر املطبوعة أو املايكروفيلمية.
معجم اودليس االلكتروني يعرف املكتبة الرقمية -:بأنها مكتبة بها مجموعة ال بأس بها من املصادر
املتاحة في شكل مقروء أليا في مقابل كل من املواد املطبوعة ورقيا أو فليميا ويتم الوصول إليها عبر الحاسبات،
وهذا املحتوى الرقمي يمكن االحتفاظ به محليا أو إتاحته عن بعد عن طريق شبكات الحاسبات.
أما وليم ارمز فيعرفها -:بأنها مجموعات منظمة من املعلومات تصحبها بعض الخدمات ،حيث تكون
املعلومات مخزنة في إشكال رقمية ومتاحة عبر إحدى الشبكات.
( -)2طالل بن حسن ،كابلي (واخرون ) . )2012( .التعليم اإللكتروني التقنية املعاصرة  ..ومعاصرة التقنية (ط .)1املدينة املنورة :مكتبة دار اإليمان
للنشر والتوزيع 2012،
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أما أسامة لطفي فيعرفها -:بأنها املكتبة التي تقدم خدمات املعلومات ملستفيد غير موجود داخل
جدران املكتبة ،وباستخدام مصادر املعلومات املتاحة واملوجودة داخل املكتبة بعد تحويلها رقميا وإتاحتها من
خالل شبكة االنترنت.
املكتبة االلكترونية يعرفها املعهد الدولي للمكتبة االلكترونية -:أنها مجموعة منظمة من الوسائط
في شكل رقمي ،مصممة لخدمة فئة محددة من املستفيدين ويشير بنيتها الوصول ملحتوياتها ،ومجهزة بوسائل
وأدوات املالحة في شبكة املعلومات العاملية.
املكتبة االفتراضية -:نظام يمكن املستفيد من االتصال باملكتبات وقواعد البيانات عن طريق
استخدام فهرس املكتبة املحلي املتاح على الخط املباشر ،أو من خالل جامعة أو شبكة حاسبات عمل كبوابة.
أما قاموس مصطلحات املكتبات واملعلومات فيعرفها -:بأنها املكتبة التخيلية ،هي مكتبة بال جدران
حيث التوجد مجموعات مطبوعة أو مايكروفيلمية أو في أي شكل مادي ،ولكن تتاح املجموعات الكترونيا
وعرفها تعريفا أخر-:
هي مجموعة من الروابط باملواقع أو الوثائق املتاحة على شبكة االنترنت ويتم إتاحة هذه املجموعة
االفتراضية سواء في شكل أدلة باملوااقع أو إدراجها بالفهرس أو بقاعدة بيانات خاصة.
ويرى فتحي عبد الهادي على -:أنه التوجد فروق واضحة بين املكتبة االلكترونية واملكتبة الرقمية
فاملكتبة االلكترونية قد تشكل جزءا من مكتبة تضم مصادر معلومات متنوعة ،وقد تقتصر على املصادر
اال لكترونية ،وينطبق نفس الش يء على املكتبة الرقمية وكالهما يعتمد على التشغيل االلكتروني ،إال أن شيوع
مصطلح املكتبة الرقمية جاء نتيجة استخدام مفهوم الراديو الرقمي أو التلفزيون الرقمي وغيرهما من وسائل
االتصال ونقل املعلومات إضافة على تغيير مفهوم اقتناء مصادر املعلومات وتطوره نحو إقامة الوصول
للمعلومات ومصادرها بصرف النظر عن مكان تواجدها.
أما حشمت قاسم فيرى -:انه بالرغم من االستعمال التبادلي في بعض األحيان ملصطلحي "املكتبة
االلكترونية" "واملكتبة الرقمية" فأن أولها أوسع داللة من الثاني حيث يشمل كال من التناظري والرقمي بينما
يقتصر الثاني على الشكل الرقمي فقط وعادة ما تنشأ املكتبة االلكترونية أو املكتبة الرقمية من مكان بعينه.
اعتمادا على األوعية االلكترونية القائمة بذاتها والقابلة للتداول بشكلها املادي امللموس ،سواء كانت
مسجلة على اسطوانات ضوئية مكتنزة أو على وسائط ممغنطة.
ويقترح احد الباحثين (د .عماد عيس ى) التعريف التالي للمكتبة الرقمية -:هي تلك املكتبة التي تتجه
سياستها نحو زيادة رصيدها من املصادر الرقمية ،سواء املنتجة أصال في شكل رقمي أو التي تم تحويلها إلى
الشكل الرقمي (املرقمنة) وتتم عمليات ضبطها ببليوغرافيا وتنظيمها وصيانتها باستخدام نظام ألي متكامل يتيح
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أدوات وأساليب بحث واسترجاع ملختلف أنواع مصادرها سواء على مستوى بدائل الوثائق أو الوثائق نفسها
ويتاح الولوج إلى مستودعاتها الداخلية والخارجية واالستفادة من خدماتها عن طريق شبكة حاسبات سواء
أكانت محلية أو موسعة أو عبر شبكة االنترنت.
وقترح د .هاشم فرحات التعريف التالي للمكتبة الرقمية -:هي مكتبة تقوم على توفير مصادر
املعلومات الرقمية بإشكالها ونتائجها كافة ،والعمل على تنظيم هذه املصادر وتهيئة سبل بحثها واسترجاعها
وتصفحها ،وإدارتها ،وحفظها وتقديم خدمات املعلومات املتطورة ملجتمع محدد من املستفيدين على مدار
الساعة بصرف النظر عن أماكن وجودهم ،وذلك من خالل تدبير آليات الدخول إليها سواء عبر شبكة
معلومات محلية أو موسعة(.)1
 4-2مزايا وخصائص املكتبة االلكترونية-:
بما أن املكتبة االلكترونية هي املكتبة التي تتيح الوصول إلى أوعية املعلومات املختلفة الكترونيا سواءا
خزنت على أقراص ليزرية أو صلبة أو من خالل شبكات املعلومات وقد تتاح هذه املصادر كبيانات ببليوغرافية
أو مستخلصات أو تقارير أو نصوص كاملة وذلك وفقا لحاجة املستفيد.
ومن أهم مزايا وخصائص املكتبة االلكترونية كما يوردها عاطف يوسف( )1هي-:
 . 1سهولة ودقة السيطرة على أوعية املعلومات االلكترونية من حيث التنظيم والتخزين والتحديث وبالتالي
سهولة االسترجاع من قبل املستفيد.
 . 2تقدم للمستفيدين كما ضخما من املعلومات سواءا أكان من خالل األقراص الليزرية أو الوصول إلى
مجموعات املكتبات ومراكز املعلومات عن طريق شبكات املعلومات الداخلية أو الشبكة العاملية.
 . 3استثمار إمكانات املكتبة االلكترونية من خالل االستفادة من برمجيات معالجة النصوص والترجمة اآللية
باإلضافة إلى االستفادة من النص الفائق والوسائط املتعددة.
 . 4تمكن املكتبة االلكترونية املستفيد من املالحة والتصفح والحصول على ما يرغب من خالل االتصال عن
بعد وهو في مسكنه أو مكتبه.
 . 5إمكانية استخدام الخدمات االلكترونية املختلفة التي تتيحها الشبكة ومن خالل املكتبة االلكترونية
وخاصة البريد االلكتروني وتبادل الرسائل واإلخبار مع مجموعات الحوار وكذلك املشاركة في املؤتمرات
املرئية وغيرها.
( )1عبد املجيد بو عزه  .املكتبات الرقمية وبعض القضايا الفكرية  .املصر السابق نفسه.
( )1عاطف يوسف .صعوبات استخدام الباحث العلمي للمكتبة االلكترونية .رسالة املكتبة .مج،35ع( 2-1حزيران  )2000ص.7-6
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 . 6تعد املكتبة االلكترونية أداة فعالة للنشر االلكتروني حيث يمكن نشر البحوث فور إنهائها مباشرة من خالل
املوقع االلكتروني.
 . 7يمكن البحث واالستعارة منها عن بعد وفي جميع األوقات.
 . 8إمكانية تصفح نفس األوعية من قبل عدد كبير من املستفيدين وفي ذات الوقت.
 . 9تساعد في نشر الوعي الرقمي وتشجيع املستفيدين والباحثين على حد سواء على استخدام الوسائط
املتعددة.
 . 10تقليل أعباء العمل على العاملين في املكتبة فالخدمة ذاتية.
 . 11تساهم املكتبات االلكترونية في إرساء دعائم مجتمع املعلومات واملعلوماتية(.)2
 5-2متطلبات إنشاء املكتبة االلكترونية-:
إلنشاء مكتبة الكترونية البد من إتباع سلسلة من املراحل أهمها إدخال املعلوماتية في اإلجراءات
والوظائف الرئيسية للمكتبة التقليدية وهي ،التزويد والفهرسة واإلعارة وغيره ،وحوسبة اغلب إجراءاتها ثم
رقمنة مجموعاتها الورقية وتحويلها ومن أهم متطلبات التحول االلكتروني-:
 . 1إجراءات قانونية وتنظيمية إذ يحتم على املكتبة تحويل أوعيتها النصية إلى إشكال الكترونية.
 . 2متطلبات تقنية خاصة لتحويل املجموعات الورقية إلى الكترونية فباإلضافة إلى أجهزة الحواسيب يجب
توفير امللحقات املختلفة كالطابعات واملاسحات الضوئية وأجهزة التصوير.
 . 3متطلبات برمجية وبروتوكوالت الربط واالسترجاع.
 . 4موارد بشرية مؤهلة(.)1
 . 5متطلبات مالية تساعد على تبني املشروع وتنفيذه(.)2

( )2عماد عبد الحليم .املكتبات الرقمية ثورة في عصر املعلومات )2010( .متاح في
http://ykadri-ahlamontado.net/t181.
( )1فهيمة الهادي الشكشوكي .املكتبة االلكترونية (الرقمية) .متاح في
http://maktabat-sy.net/vb/showthread:php
( )2رياض بركات .املكتبات ومراكز املعلومات :التطورات املقتنيات ،اإلجراءات الفنية املكتبة االلكترونية الرقمية االفتراضية ،االنترنت .عمان :جامعة
البترا.2005 ،
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ً
ثالثا :الجانب العملي-:
 1-3املكتبة املركزية /الجامعة التكنولوجية-:
تأسست املكتبة املركزية /الجامعة التكنولوجية عام  1957مع تأسيس الجامعة وتضم ( )12مكتبة
فرعية في األقسام العلمية في الجامعة وتتألف املكتبة من الوحدات والشعب التالية-:
 . 1وحدة املراجع والخدمات املرجعية.
 . 2وحدة الفهرسة والتصنيف.
 . 3شعبة النظم اآللية (التي سنتناولها بالتفصيل الحقا).
 . 4وحدة الدوريات.
 . 5وحدة التزويد والتبادل والهدايا.
 . 6وحدة االطاريح(.)1
انجازات األمانة العامة للمكتبة املركزية في الجامعة التكنولوجية للعام -:2018/2017
 . 1تم تحويل الفهارس البطاقي إلى الفهرس املحوسب (اآللي) وفق قاعدة بيانات خاصة بنيت على نظام وتم
االستغناء بشكل كامل عن الفهرس البطاقي .ويعتبر هذا العمل الوحيد في العراق بتجميد  WINISISالفهرس
البطاقي باإلضافة إلى كثير من الدول العربية واألجنبية الزالت تستخدم الفهرس البطاقي في البحث عن
مصادر املعلومات في مكتباتها حيث أن الوصول إلى املعلومة بشكل سريع ودقيق هو ما يبحث عنه املستفيد
في الوقت الراهن بعد ظهور التقنيات الحديثة املتنوعة في املجتمع.
 . 2تم عمل شبكة معلومات داخلية في املكتبة لالسترجاع والبحث عن املصادر املوجودة في املكتبة بعد أن تم
بناء قاعدة بيانات وفق نظام  WINISISوقد تم تنصيب النظام في أقسام الجامعة كافة مع إجراء التدريبات
العلمية الالزمة الستخدام النظام.
 . 3بناء قاعدة بيانات للرسائل واالطاريح الخاصة بالجامعة وقد وضعت على موقع الجامعة في حقل املكتبة
املركزية وباإلمكان االطالع على كافة املعلومات الببليوغرافية للرسالة مع مستخلص لها لغاية .2011
 . 4تسويق خدمات املعلومات الخاصة باملكتبة املركزية من خالل إجراء تطبيقات الجيل الثاني للمكتبات على
الفيس بوك.
( )1إيمان مهدي الدولعي ،أحالم داوود مندوب ،والء احمد .املكتبات الجامعية العراقية :رؤية مستقبلية  _.دمشق :دار املورد للطباعة والنشر
والتوزيع ،2011 ،ص.26
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 . 5إصدار نشرة اإلحاطة الجارية التي تحوي على احدث الكتب التي حصلت عليها من خالل شراؤها بعد إجراء
عمليات الفهرسة والتصنيف بالشكل االلكتروني باإلضافة إلى الورقي والتي تحوي معلومات ببليوغرافية
كاملة عن الكتاب وقد عرضت على الفيس بوك وكذلك موقع الجامعة.
 . 6إصدار نشرة املعلوماتية بشكل (الكترونية وورقية) التي تتضمن معلومات متنوعة مختصة بشؤون املكتبات
واملعلومات بشكل عام تتحدث عن األخالق املهنية للعاملين في املكتبات والتقنيات الحديثة في استخدام
النانوتكنولوجي في املكتبات ومراكز املعلومات.
 . 7توفر خدمة اتصل بنا والتي تفتح باب للتواصل بين املستفيدين واملكتبة وتلبية الطلبات املمكنة واإلجابة
على أسئلة واالستفسارات.
 . 8فتح منافذ وتعاون مع الجامعات األخرى وقد تم تنصيب وتدريب العديد من مؤسسات الدولة على نظام
املكتبات اآللي .منها الجامعات والكليات وكذلك مؤسسات الدولة األخرى ومنها جامعة بغداد واملستنصرية
والنهرين والكوفة.
 . 9مشاركة منتسبي املكتبة في دورات تطويرية داخل الجامعة وخارجها منها باستخدام الحواسيب للقضاء على
األمية الحاسوبية بإشراك كافة منتسبي املكتبة املركزية في دورات مبتدئة ومتقدمة وكذلك دورات عن بعد
من خالل االنترنت.
 1-1-3شعبة النظم اآللية-:
تقسم شعبة النظم اآللية إلى ثالثة أقسام رئيسية-:
 . 1الفهرس املحوسب والذي يقسم إلى-:
أ  .املكتبة االلكترونية والتي سنتناولها بالتفصيل أدناه:
ب .البرامج التشغيلية .WINISIS , GINISIS
 . 2االنترنت.
 . 3املكتبة االفتراضية العلمية العراقية.
شعبة النظم اإللية :حيث تعتبر هذه الشعبة من الشعب املتطورة في املكتبة املركزية بكادرها الجيد وبمواكبتها
للتطور في تقنيات املعلومات وتعتبر واجهة املكتبة ويتميز عملها كما يلي-:
 . 1تقوم شعبة النظم بتهيئة الفهرس اآللي للباحثين واملراجعين وذلك بتوفير قاعة للطالب والباحثين
يستخدمون برنامج املكتبة  WINISISوكذلك برنامج .GINISIS
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 . 2وتقوم ببناء قاعدة املكتبة وديمومة عملها من خالل إدخال البطاقات املكتبية املفهرسة ومتابعة جرد املكتبة
وتتم هذه اإلجراءات من قبل مدخلي البيانات.
 . 3العمل على تحديث السيرفرات املوجودة في شعبة النظم االلكترونية.
 . 4العمل على إدخال دليل االطاريح العائد للوزارة على سيرفر خاص للمكتبة.
 . 5كما تقوم أيضا بإدخال االطاريح الخاصة بالجامعة التكنولوجية على سيرفر الوزارة وفي موقع الهيئة
العراقية للحاسبات.
 . 6تقوم بتوفير الكتب االلكترونية والرقمية للمستفيدين وتحميلها على سيرفر املكتبة.
 . 7العمل على فحص وتدقيق أقراص االطاريح الواردة للمكتبة املركزية(.)1
 . 8تقوم أيضا على إعداد دليل اإلحاطة الجارية السنوي.
 . 9العمل على تأشير وإدخال األوامر الجامعية في نظام اإلفراد الخاص بالجامعة.
 . 10عمل إحصاءات دورية وسنوية للمكتبة.
 . 11القيام بتزويد املستفيدين باألقراص االلكترونية والرقمية.
 . 12االتصال املباشر مع مركز تقنية املعلومات لتحديث موقع املكتبة.
 . 13تسجيل وتعليم املستفيدين على املكتبة االفتراضية العلمية العراقية.
 . 14تهيئة الحاسبات وفرمتتها وتنصيبها للموظفين في املكتبة.
 . 15تدريب املستفيدين من برنامج املكتبة وتنصيب البرنامج لألقسام العلمية في الجامعة وكذلك للجامعات
واملوسعات العراقية كافة.
 . 16تقوم شعبة النظم بربط الشبكات الداخلية بسيرفر املكتبة.
 . 17العمل على إدامة االنترنت لحاسبات املكتبة وعدد الخطوط  15خط.
 1-1-1-3املكتبة االلكترونية (محور البحث)-:
تم من خالل املوقع الرسمي للمكتبة املركزية /الجامعة التكنولوجية(*) تقديم األنشطة والخدمات
االلكترونية والتي تكون في مقدمتها املكتبة االلكترونية(**) حيث بدأت املكتبة االلكترونية ببث مستخلصات
( )1دليل شعبة النظم اآللية عن األمانة العامة للمكتبة املركزية /الجامعة التكنولوجية.2012 ،
(*) ملحق رقم ( )1الخاص باملوقع االلكتروني للمكتبة املركزية .http//www.uotechnology.edu.iq

(**) ملحق رقم (-)1أ -الخاص باملكتبة االلكترونية.
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االطاريح والرسائل الجامعية(***) الصادرة من جميع أقسام الجامعة التكنولوجية ومنذ عام  2005وحسب
توجيهات املساعد العلمي لرئيس الجامعة التكنولوجية عبر املوقع الرسمي للجامعة تماشيا مع التطورات
الحديثة في مجال النشر االلكتروني على غرار الجامعات العربية والعاملية التي واكبت الثورة املعلوماتية ،حيث
يقوم الباحث بتزويد نسخة من رسالته أو أطرحته بصيغة ) (PDFاملوحدة التي اعتمدت منذ عام 2009/2008
لتتضمن جميع املعلومات(****)  ،وعندما يقوم الباحث بتسليم القرص الذي يتضمن املستخلص مع النسخة
االلكترونية للرسالة أو األطروحة التي تخضع للفهرسة التصنيف في وحدة الفهرس املحوسب ،حيث يتم فحص
األقراص من قبل وحدة النظم وملئ االستمارات بالدليل(*) حيث ترفق هذه االستمارة مع املستخلص والتي
تتضمن بيانات تفصيلية عن الطالب حيث ثبت عبر دليل الوزارة من خالل موقع الجامعة.
تضم املكتبة االلكترونية ( )5200مستخلصا لالطاريح تم إدخالها وبثها عبر املوقع ،حيث يمكن للمستفيد من
املكتبة االلكترونية البحث عن مستخلص أي رسالة جامعية من خالل نقاط اإلتاحة (حسب عنوان األطروحة،
أو اسم الباحث ،أو سنة االنجاز) .تقوم شعبة النظم بترقيم األقراص املسلمة من قبل الباحثين وذلك حسب
تسلسلها حيث يوجد في قاعدة البيانات (الفهرس املحوسب) حقل خاص لرقم القرص لسهولة الرجوع في حالة
رغبة املستفيدين في الحصول على النص الكامل للرسالة أو األطروحة.
ففي حالة الرغبة في الحصول على النص الكامل  Full Textألي رسالة يتم تصفح مستخلصها عبر املكتبة
االلكترونية ويجب الرجوع إلى الفهرس املحوسب للمكتبة االلكترونية والبحث في القاعدة على رقم القرص
املرغوب والذي يسلم إلى وحدة املكتبة الرقمية املخصص لها حاسبة خاصة حيث تضم ( )5ملفات وهي كاألتي-:
 . 1ملف االطاريح :الذي يتم البحث فيه بعد تحديد رقم القرص وتحميله على قرص وتقديمه للمستفيد وتقدم
هذه الخدمة ملنتسبي الجامعة من طلبة الدراسات العليا واألساتذة وفي الوقت الحالي أتيحت لطلبة املرحلة
الرابعة حيث تقدم هذه الخدمة مجانا.
 . 2ملف أقراص ملحقة بالكتاب والذي يكون مرفقا مع الكتاب الورقي.
 . 3األقراص النهائية.
 . 4أقراص للكتب الورقية املوجودة والتي تم تحويلها إلى رقمية والزال العمل بها جاريا وإتاحتها مستقبال وتكون
مقسمة إلى ملفين احدهما للكتب الرقمية املفهرسة واألخر للكتب الرقمية غير املفهرسة.
يتم تجميع املستخلصات ورقمنتها إال إن عملية البث إلى موقع الجامعة تتم كل ستة أشهر.
(***) ملحق رقم (– )1ب -الخاص بقائمة مستخلصات لرسائل الجامعية املنجزة لعام (.)2000
(****) انظر ملحق رقم ( )2الخاص بالنموذج الخاص باملستخلص.
(*) انظر ملحق رقم ( )3الخاص باستمارة إدخال املعلومات.
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إما الحاسوب الثاني فهو خاص ألقراص االطاريح والكتب الرقمية وهو متواجد في مركز شعبة النظم ،إما
الحاسوب الثالث فيتم به اإلعمال التالية-:
 . 1إدخال بطاقات الفهرس البطاقي في برنامج املكتبة .WINISIS
 . 2تدقيق االطاريح املسجلة بعد الجرد في برنامج املكتبة.
 . 3متابعة عمل املنتسبين في القاعة من حيث تدقيق مدخالت بياناتهم في البرنامج.
 . 4فحص األقراص الجامعية املسلمة إلى املكتبة(.)1
ومن املؤمل توفير حواسيب ذات مواصفات عالية الجودة كما أشار إلى ذلك مسؤول الشعبة والى
املوارد البشرية الكفوءة إلتمام التحول الرقمي بأسرع وقت(.)2
أما النشاطات االلكترونية األخرى التي تقوم بها شعبة النظم فهي-:
 .1خدمة التواصل :هي خدمة سريعة تقدمها األمانة العامة للمكتبة املركزية لجميع املستفيدين من خدمات
املكتبة وتقدم مجانا وكما يلي-:
أ  .خدمة انت تسأل واملكتبة تجيب وتكون األسئلة محدودة في نطاق عمل املكتبة الفعلي.
ب  .خدمة تزويد املستفيدين عبر االيميل ملحتويات األطروحة كاملة.
جـ  .تزويد املستفيدين والراغبين بأرقام تصنيف الكتاب في املكتبة لغرض االستعارة من املكتبة مباشرة
ومن قاعة االستعارة(*).
 . 2نشرة اإلحاطة الجارية :وهي الخدمة التي تقدمها األمانة العامة للمكتبة املركزية للتواصل بين منتسبي
الجامعة التكنولوجية كافة من الباحثين وأساتذة وطلبة والتي لها دور مهم في بلورة منهجية العمل لإلعداد
الجارية وتنفيذها طبقا لالحتياجات البحثية من جانب ،وإلجراء الجرد السنوي للكتب التي تحصل عليها املكتبة
املركزية من جانب أخر ،وبما يتطلب ذلك االعتماد على صيغ قياسية ذات منهجية محددة في ترتيب املصادر في
هذه الخدمة.
حيث تعرف هذه الخدمة والتي تسمى مسميات أخرى فضال عن اإلحاطة الجارية Current Awareness
هي معلومات سريعة  Express Informationوإنذار مبكر  Early Warningأو توثيق تعريفي Annotated
 Documentationوان تعددت التسميات هو التعريف واإلملام بالتطورات الحديثة في أي فرع من فروع املعرفة
( )1دليل شعبة النظم اإللية (املصدر السابق).
( )2مقابلة مع السيد مسؤول شعبة النظم السيد أسامة عبد هللا بتاريخي  2012/7/11و .2012/9/12
(*) انظر امللحق رقم ()4الخاص بخدمة التواصل.
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بضوء اهتمامات املتخصصين والباحثين واملستفيدين األخرى وهي فرصة للمستفيد ملالحقة النتاج الفكري
املتصل باختصاص واهتمام املستفيد ،كما تعرف أيضا :أنها نظم استعراض الوثائق املتاحة حديثا واختيار
املواد املالئمة الفرد أو الجماعة وتسجيلها حتى يمكن إرسال إخطارات لإلفراد أو الجماعات محل االهتمام،
وان هذه الخدمة وجدت من اجل املساهمة في استغالل الوقت والجهد والسرعة املطلوبة بإخبار املستفيدين
مايرد إلى املكتبة من مصادر معل ومات جديدة حال استالمها لتمكن من االطالع عليها واالستفادة منها وأماكن
وجودها وما توصل الباحثين اآلخرين في مجال تخصص معين قد يهم هؤالء املستفيدين الذين توزع عليهم تلك
النشرات والذي يؤدي بالتالي إلى تعزيز الثقة والعالقة بين املستفيد واملكتبة في إدامة العمل املشترك بينهم وان
الهدف من هذه الخدمة توفير املعلومات إلى مجموعة من اإلفراد كأعضاء في مؤسسة ما أو أعضاء هيئة
تدريسية في الجامعة وهي موجهة إلى مجموعة من اإلفراد وليس لفرد واحد.
وقد تم ترتيب نشرة اإلحاطة الجارية حسب ترتيبات املوضوعات املتشابهة قريبة من بعضها ويكون
ذلك بحسب تصنيف ديوي العشري ،وتؤكد األمانة العامة للمكتبة املركزية إن الغرض من هذه الخدمة للربط
بين املستفيد والكتاب وبين السعي لرسم سياسات ترفع من مستوى استخدام التقنيات الحديثة في مجال
املكتبات واملعلومات بتوفير نسخة الكترونية مع النسخة الورقية لرفع مستوى األداء املتحقق في مجال تقنية
املعلومات(*).
 . 3نشرة املعلوماتية :وهي نشرة نصف سنوية تصدر عن األمانة العامة للمكتبة املركزية.
 . 4دليل االطاريح والرسائل الجامعية من موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي االلكتروني على االنترنت.
 . 5املكتبة االفتراضية العلمية العراقية(**).
 . 6مجالت املكتبة والذي يتضمن عناوين املجالت املتوفرة في املكتبة املركزية للجامعة التكنولوجية(***).
 . 7تأليف وترجمة الكتب وتعضيدها(****).

(*)انظر ملحق رقم ( )5الخاص بخدمة اإلحاطة الجارية.
(**) انظر امللحق رقم ( )1نفسه الخاص باملوقع الرسمي للمكتبة املركزية.
(***) انظر ملحق رقم ( )6الخاص بعناوين املجالت.
(****) انظر ملحق رقم ( )7الخاص بتأليف الكتب وتعضيدها.
عدد خاص بالمؤتمر الدولي المحكم حول :الخصوصية في مجتمع المعلوماتية | لبنان – 19و2019 |07| 20

173

مركز جيل البحث العلمي  :سلسلة كتاب أعمال المؤتمرات  -العام السابع – العدد  26يوليو 2019

ً
رابعا :النتائج والتوصيات-:
 1-4النتائج-:
 . 1تبين أن املكتبة املركزية في الجامعة التكنولوجية بدأت ببث مستخلصات الرسائل الجامعية من خالل
املكتبة االلكترونية وضمن املوقع الرسمي للجامعة نفسها منذ عام  .2005حيث بلغ املجموع الكلي ()5200
مستخلصا تغطي جميع الرسائل الجامعية املنجزة في أقسام الجامعة كافة.
 . 2تتولى شعبة النظم اآللية عملية استالم أقراص االطاريح من قبل الباحثين وفحصها ثم ترقيمها حسب
تسلسل ورودها وعملية فهرسة االطاريح باستخدام برنامج املكتبة الـ  WINISISوكذلك برنامج الـ GINISIS
باعتماد صيغة موحدة تتضمن املعلومات التالية (اسم الباحث ،العنوان ،اسم الجامعة املانحة ،القسم،
الشهادة ،اسم املشرف ،سنة االنجاز وعدد الصفات) وتم اعتماد هذه الصيغة منذ عام  2008باستخدام
صيغة الـ  .PDFثم تجمع املستخلصات كل  6أشهر ثم يتم بثها في املكتبة االلكترونية.
 . 3اتضح وجود بعض الصعوبات التي تواجهها املكتبة االلكترونية في بداياتها نتيجة لتأخر بعض الباحثين
بتسليم أقراص رسائلهم أو عدم اعتمادهم الصيغة املوحدة املعتمدة لذا يقوم منتسبو الشعبة بتنفيذ
العمل.
 . 4عدم إتاحة الفهرس املحوسب للمكتبة على شبكة االنترنت واقتصاره على الشبكة الداخلية للجامعة.
 . 5تبين وجود نقص في املستلزمات املادية من الحواسيب وأجهزة املاسحات الضوئية والحاجة إلى أجهزة
بمواصفات عالية لغرض إسراع عملية البث االلكتروني واتاحة النسخ االلكترونية ألكبر عدد من الباحثين
 . 6قلة إشراك منتسبي الشعبة في الدورات التدريبية املتقدمة املطلوبة للتعامل مع احدث التقنيات عامليا.
 . 7ضعف التخصيصات املالية الالزمة لتوفير املستلزمات املادية والبشرية املطلوبة للتحول االلكتروني.
 2-4التوصيات-:
 . 1نوص ي باالستفادة من تجربة املكتبة االلكترونية للجامعة التكنولوجية من قبل املكتبات الجامعية األخرى
إلرساء مفهوم التحول الرقمي للمكتبات التقليدية إلتاحة خدماتها ومصادرها عبر شبكة االنترنت.
 . 2بث اإلشكال األخرى ملصادر املعلومات كالكتب أو الدوريات من خالل املكتبة االلكترونية.
 . 3إتاحة الفهرس املحوسب للمكتبة عبر شبكة االنترنت وذلك الستفادة اكبر عدد ممكن من املستفيدين
عامليا.
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 . 4زيادة التخصيصات املالية لدعم عملية التحول االلكتروني.
 . 5تأمين الصيانة الدورية لألجهزة والبرامجيات ودعم االتصال بشبكة االنترنت.
 . 6إشراك اكبر عدد ممكن من منتسبي املكتبة بشكل عام في الندوات والدورات التطويرية داخل وخارج القطر
لالطالع على احدث املستجدات في مجال التكنولوجيا الرقمية ألجل تحسين البيئة التكنولوجية.
 . 7زيادة التواصل مع املكتبات في الدول األخرى لالستفادة من خبراتهم وتجاربهم في عملية التحول الرقمي.
قائمة املصادر واملراجع-:
 . 1الجازي ،عمر .دور تكنولوجيا املعلومات في املكتبات ومراكز املعلومات .رسالة املكتبة ،مج ،41ع.2/1
ص.168
 . 2الدولعي ،إيمان مهدي وآخرون .املكتبات الجامعية العراقية :رؤية مستقبلية .دار املورد للطباعة والنشر
والتوزيع .2011 ،ص.26
 . 4الشكشوكي ،فهيمة الهادي .املكتبة االلكترونية (الرقمية) .متاح فيhttp://maktabat.sy.net. -:
 . 3رياض بركات املكتبات ومراكز املعلومات :التطورات ،املقتنيات ،املكتبة االلكترونية الرقمية االفتراضية،
االنترنت ،عمان :جامعة البترا.2005 ،
 . 5عاطف يوسف .صعوبات استخدام الباحث العلمي للمكتبة االلكترونية .رسالة املكتبة .مج ،35ع2/1
(.)2000
 . 6عبد الرحمن فراج .مفاهيم أساسية في املكتبات الرقمية ،املعلوماتية .ع.)2005( 10
 . 7عبد املجيد بو عزه  .املكتبات الرقمية وبعض القضايا الفكرية  -.مجلة مكتبة امللك فهد الوطنية -.
مج,11ع,1ص ص2011 79 -78
 -8عماد عبد الحليم .املكتبات الرقمية ثورة في عصر املعلومات ( )2010متاح في-:
http://ykadri-ahlamantada.net.
- 9كابلي ،طالل بن حسن كابلي  ،أسامة ،وعبد الرحمن ،محمد ،ومحمود ،إبراهيم .التعليم اإللكتروني التقنية
املعاصرة  ..ومعاصرة التقنية (ط .)1املدينة املنورة :مكتبة دار اإليمان للنشر والتوزيع 2012،
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ملحق رقم ()1
املوقع الرسمي للمكتبة املركزية /الجامعة التكنولوجية

unitlibrary@uotechnology.edu.iq

املكتبة املركزية
املكتبة االلكترونية

تحتوي املكتبة االلكترونية على عدد كبير من اطاريح الدكتوراه ورسائل
املاجستير املنجزة في االقسام العلمية منذ عام  ،1977باالضافة الى البحوث
املنشورة.
خدمة
Libcinter@yahoo.com
انجازات
في2010-2011

االمانة

التواصل

العامة

للمكتبة

املركزية

نشرة االحاطة الجارية
ننشرة نصف سنوية تصدرعن االمانة العامة للمكتبة املركزية
نشرة املعلوماتية
نشرة نصف سنوية تصدرعن االمانة العامة للمكتبة املركزية
دليل االطاريح والرسائل الجامعية
من موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي االلكتروني على االنترنت
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املكتبة االفتراضية العلمية العر اقية
الجهات املستفيدة من املكتبة االفتراضية العلمية العر اقية(IVSL):
جامعة بغداد ،جامعة البصرة  ،جامعة املوصل  ،الجامعة آملستنصرية ،جامعة
النهرين  ،جامعة السليمانية ،الجامعة التكنولوجية ،جامعة الكوفة ،جامعة
القادسية  ،جامعة األنبار  ،جامعة بابل  ،جامعة ديالى  ،... ،جامعة كويا  ،جامعة
آملثنى ،الجامعة اإلسالمية  ،الجامعة الطبية -اربيل ،جامعة اربيل  ،وزارة البيئة
 ،وزارة العلوم والتكنولوجيا...
مجالت املكتبة
أسماء املجالت املتوفرة في املكتبة املركزية
تأليف وترجمة الكتب وتعضيدها
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ملحق رقم ( - )1أ -
املكتبة االلكترونية
رجوع

املكتبة االلكترونية
االمانة العامة للمكتبة املركزية
الصفحة الرئيسية للجامعة التكنولوجية

www.uotechnology.edu.iq

تعتبر املكتبة االلكترونية في الجامعة التكنولوجية أضخم مكتبة مستخلصات اطاريح ورسائل جامعية
عراقية ،حيث تحتوي على أكثر من  4200مستخلص.
البحث في العناويين

البحث في اسم الطالب

مستخلصات االطاريح والرسائل الجامعية( منذ عام
)1977

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986
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1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011
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-  ب- )1( ملحق رقم
2000 قائمة مستخلصات الرسائل الجامعية املنجزة لعام
رجوع

2000 االطاريح والرسائل املنجزة لعام
BUILDING. Department
– 2000دكتوراه

Title: CONCRETE INCORPORATING RICE HUSK ASH AS A SUPPLEMENTARY
CEMENTING MATERIAL.
by: HAIDER KAREEM.
MATERIALS ENG. Department
– 2000ماجستير
Title: ENGINEERING PROPERTIES OF CONCRETE MEMBER REINFORCED WITH GLASS
FIBRE.
by: OSAMA MOHAMMED GHAZY.
BUILDING. Department
– 2000دكتوراه
Title: THE USED OF CRUSHED CONCRETE AS AGGREGATE FOR PRODUCTION OF NEW
CONCRETE
by: THAIR TAHIR ALSAHLANI.
BUILDING. Department
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– 2000ماجستير
Title: SULFURIC ACID RESISTANCE OF HIGH PERFORMANCE CONCRETE CONTAINING
SILICA FUME AND HIGH RANGE WATER REDUCING AGENT.
by: HAYDER ARABI IBRAHEEM HABASHA.
METALLURICAL ENG. Department
– 2000ماجستير
Title: THE EFFECT OF AGING TREATMENT ON MAGNTIC PROPERTIES OF ALNICO
PERMANENT MAGNET ALLOYS.
by: ABBAS KHAMMASS HUSSEIN.
MECHANICAL ENG. Department
– 2000دكتوراه
Title: AN INVESTIGATION IN TO THE BALLISTIC IMPACT PERFORMANCE OF DUCTILE
METALLIC AND COMPOSITE MATERIALS TARGETS.
by: FAWAZ ABBAS TAHA ALNAJIM.
BUILDING. Department
– 2000ماجستير
Title: EXTENSIVE SURVEY OF THE INFLUENCE OF OIL PRODUCTS ON THE
STRUCTURAL BEHAVIOR OF HIGH AND NORMAL STRENGTH CONCRETE.
by: SAMIR FAWAZY DAWOOD.

181

2019 |07| 20 و19–  الخصوصية في مجتمع المعلوماتية | لبنان:عدد خاص بالمؤتمر الدولي المحكم حول

2019  يوليو26  العام السابع – العدد-  سلسلة كتاب أعمال المؤتمرات: مركز جيل البحث العلمي

TECHNICAL EDUCATION. Department
– 2000دكتوراه
Title: COMPUTER BASED ECG SIGNALS LEARNING.
by: ABBAS , L , METHAB.
COMPUTER. Department
– 2000ماجستير
Title: COMPUTER BASED MUSCLES ACTIVITY MEASUREMENT.
by: AKEAL ABDUL ZAHRA GHARB.
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)2( ملحق رقم
نموذج ملستخلص أطروحة دكتوراه في قسم علوم الحاسوب
نموذج
SALMAN MAHMOOD SALMAN. PROPOSED CRYPTOGRAPY ALGORITHMS USING DNA
PROPERTIES. UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
Department of Computer Science. PH.D. Supervisor: Dr. SAADK. MAJEED. 2009. 116P.
Abstract
The research in this thesis presents a number of proposed cryptography algorithms using DNA
properties.
The needs for robust cryptography algorithms and ability of the DNA to store huge amounts of
information leads to think of such algorithms making use of what discovered in DNA so far.
The first algorithm makes use of the gene in a DNA by using a theoretical gene to supply needed
keys by the algorithm.
In the second and third algorithms, the fact that found in the DNA is that there is an active and
not active Segments in the DNA, This fact is used here to store the original coded information in
the active nucleotides. The active nucleotides are chosen by the algorithm. MRNA here does not
carry the protein synthesis but an activation map instead with respect to the key sequence.
In the fourth algorithm the relations between the four nitrogenous bases (A, C, G, T) are used here.
The DNA molecule A is bound only with T and each one of them is the complement of the other
one. The same thing goes for C and G. The cipher text produced by this algorithm holds
information that express this relation with respect to the key sequence (the relation between a
base from the plaintext and a base from the key).
Other algorithm introduced in this thesis is an extension to the three's algorithm. The last
algorithm introduced is BLOWFISH algorithm like but it works in DNA representation in four
rounds instead of sixteen rounds.
Keywords: DNA sequence. bounding. Active segment
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ملحق رقم ()3
استمارة إدخال املعلومات للفهرس املحوسب ودليل الرسائل الجامعية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جهازاإلشراف والتقويم العلمي
لجنة إعداد دليل الرسائل الجامعية
استمارة إدخال املعلومات
الكلية

الجامعة

الرمز

القسم  /الفرع

عنوان الرسالة

اسم الطالب

اسم املشرف

.1
.2

لجنة املناقشة

.1

.2

.3

.4

.5
الشهادة

 . 1دبلوم عالي

التخصص العام
سنة االنجاز

 . 2ماجستير

 . 3دكتوراه

الدقيق
لغة الرسالة

نوع الوعاء

ورقي

قرص
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ملحق رقم ()4
خدمة التواصل مع املستفيدين (التغذية الراجعة)

خدمة التواصل
هي خدمة سريعة تقدمها األمانة العامة للمكتبة املركزية لجميع املستفيدين من خدمات املكتبة وتقدم
ً
مجانيا وكما يلي:-
1خدمة أنت تسأل واملكتبة تجيب وتكون األسئلة محدودة في نطاق عمل املكتبة الفعلي.2خدمة تزويد املستفيدين عبر األيميل ملحتويات األطاريح ( املحتوى الكامل).3تزويد املستفيدين والراغبين بأرقام تصنيف الكتاب في املكتبة لغرض األستعارة من املكتبة مباشرةومن قاعة األستعارة.
البريد األلكتروني لخدمة التواصلLibCinter@yahoo.com
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ملحق رقم ()5
الخاص بنشرة اإلحاطة الجارية بالكتب الحديثة

نشرة االحاطة الجارية
أ.م.د .مؤيد يحيى خضير
االمين العام للمكتبة املركزية

كان لتواصل االمانة العامة للمكتبة املركزية مع كافة منتسبي الجامعة
التكنولوجية من باحثين واساتذة وطلبة دور مهم في بلورة منهجيات العمل
لالعداد االحاطة الجارية وتنفيذها طبقا لالحتياجات البحثية من جانب ,والجراء
الجرد السنوي للكتب التي تحصل عليها املكتبة املركزية سنويا من جانب اخر ,
بما يتطلب ذلك االعتماد على صيغ قياسية ذات منهجية محددة في ترتيب املصادر
في هذه الخدمة.
تعرف هذة الخدمة والتي تسمى مسميات اخرى فضال عن االحاطة الجارية
current awarenesasهي معلومات سريعة  express informationاو انذار مبكر
early warningاو توثيق تعريفي  annotated documentation .وتعني وان
تعددت التسميات هو التعريف واالملام بالتطورات الحديثة في فرع من فروع
املعرفة بضوء اهتمامات املتخصصين والباحثين واملستفيدين االخرين .وانها
اتاحة الفرصة ملالحقة املستفيدين للنتاج الفكري املتصل بمجاالت اهتمامهم ,
كما تعرف بأنها نظم استعراض الوثائق املتاحة حديثا واختيار املواد املالئمة
الحتاجات الفرد او الجماعة وتسجيلها حتى يمكن ارسال اخطارات لالفراد او
الجماعات محل االهتمام  .وان هذه الخدمة وجدت من اجل املساهمة في
استغالل الوقت والجهد والسرعة املطلوبة بأخبار املستفيدين مايرد الى املكتبة
من مصادر املعلومات جديدة حال استالمها ليتمكن من االطالع عليها واالستفادة
منها واماكن وجودها وما توصل الباحثين االخرين في مجال تخصص معين قد يهم
هؤالء املستفيدين الذين توزع عليهم تلك النشرات والذي يؤدي بالتالي الى تعزيز
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الثقة والعالقة بين املستفيد واملكتبة في ادامة العمل املشترك بينهم  .والهدف من
هذه الخدمة توفير املعلومات الى مجموعة من االفراد كأعضاء في مؤسسة ما او
اعضاء هيئة تدريسية في الجامعة وهي موجهة الى مجموعة من االفراد وليس لفرد
واحد .
وقد تم ترتيب نشرة االحاطة الجارية حسب ترتيب املوضوعات املتشابهة قريبة
من بعضها ويكون ذلك بحسب تصنيف ديوي العاملي.
اننا اذ نقدم خدمة االحاطة الجارية نؤكد على اهمية الربط بين املستفيد
والكتاب ,وبين السعي لرسم سياسات ترفع من مستوى استخدام التقنيات
الحديثة في مجال املكتبات واملعلومات بتوفير نسخة الكترونية مع النسخة
الورقية لرفع مستوى االداء املتحقق في مجال تقنية املعلومات ,مثمنين الدعم
الكبير الذي تلقاه االمانة العامة للمكتبة املركزية من رئاسة الجامعة متمثلة
بالسيد رئيس الجامعة االستاذ الدكتور قحطان خلف الخزرجي املحترم واالستاذ
الدكتور احمد علي موس ى مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية املحترم.
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)6( ملحق رقم
عناوين الدوريات املتاحة في املكتبة

يسر االمانة العامة للمكتبة املركزية ان تعلن عن شراء املجالت (الدوريات) األجنبية املدرجة عناوينها
. لتكون في متناول السادة تدريس ي و طلبة جامعتنا العزيزة2009 أدناه كاخراالصدارات لعام
عناوين املجالت
ACI Materials journal .1
ACI Structural journal .2
ASCE journal of environmental eng .3
ASCE journal of structural eng .4
Chemical engineering progress .5
Concrete international .6
Ground water journal .7
IEEE Transaction on power systems .8
Journal of eng. Materials & technology .9
Journal of heat transfer .10
Applied composite materials .11
Journal of computing in civil eng .12
Journal of hydraulic engineering .13
Journal of irrigation & drainage eng .14
Journal of management in eng .15
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Journal of aerospace engineering .16
Journal of applied mechanics .17
Journal of dynamics systems ,measurement .18
Journal of eng. For Gas turbines and power .19
Journal of mechanical design .20
Experimental mechanics .21
Journal of nondestructive evaluation .22
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ملحق رقم ()7
تأليف وترجمة الكتب وتعضيدها في املكتبة املركزية

تاليف وترجمة الكتب وتعضيدها
ادناه كتاب امانة مجلس الجامعة املرقم م ج  76/20/في  2010/2/10والذي تم تعميمه على اقسام
الجامعة واملراكزالبحثية

لتنظيم عملية تأليف وترجمة الكتب املنهجية وتعضيدها نود اعالمكم بأنه عند تاليف وترجمة الكتب
املنهجية فانه يتم الرجوع الى التعليمات عدد ( )32لسنة ( )1990والتي تتضمن شروط ومتطلبات تأليف
وترجمة الكتب املنهجية  ,و لتعضيد الكتب املنهجية واملساعدة والكتب االخرى املؤلفة فيتم الرجوع الى
التعليمات عدد ( )51لسنة ( )1992املعدلة بالتعليمات عدد ( )76لسنة (.)1994
وفيما يخص املراتب العلمية املشاركة في اعداد الكتب املنهجية فقد نصت التعليمات عدد ( )32لسنة
( )1990على ان ال تقل مرتبة كل مشارك عن استاذ مساعد غير ان مشاركة من هو بمرتبة اقل في اعداد
الكتب املساعدة واملراجع مع االساتذة واالساتذة املساعدين ممكنة ويمكن تعضيدها بموجب
التعليمات عدد ( )51لسنة ( )1992انفة الذكر.
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ملحق رقم () 8
اسئلة املقابلة مع مسؤول املكتبة واملوظفين
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

متى تأسست املكتبة املركزية للجامعة التكنولوجية .
ما هي اهم انجازات املكتبة املركزية خالل سنة . 2018-2017
ما هي اقسام املكتبة املركزية للجامعة التكنولوجية
متي تأسست املكتبة االلكترونية ؟ وماهو مفهومها .
ماهي نشاطات املكتبة االلكترونية للجامعة التكنولوجية .
ماهي املستلزمات االساسية للمكتبة االلكترونية
ماهي صفات االساسية للمكتبة االلكترونية .
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البيان الختامي للمؤتمرالدولي العشرون ملركزجيل البحث العلمي تحت عنوان:
طرابلس | لبنان  19و 20يوليو 2019
تحت رعاية االتحاد العاملي للمؤسسات العلمية  UNSCINنظم مركز جيل البحث العلمي في طرابلس يومي
 19و 20يوليو  ،2019مؤتمره الدولي العشرون تحت عنوان " الخصوصية في مجتمع املعلوماتية ".
ولقد شارك في املؤتمر أساتذة وباحثون من عدة مؤسسات جامعية عربية بحيث توزعت أشغاله على ثمانية
جلسات علمية سلطت الضوء على اإلشكاليات املرتبطة بالتطور التكنولوجي وما فرضه من أنماط جديدة من
التواصل والتعامل على الشبكة العنكبوتية ،ولقد تشكلت لجنة التوصيات من:
لجنة التوصيات:
أ .د .سرور طالبي  ،رئيسة مركز جيل البحث العلمي (رئيسة املؤتمر)
أ.د .عاقلي فضيلة ،جامعة باتنة ،الجزائر (رئيسة لجنة التوصيات)
د .ليال الرفاعي ،الجامعة اللبنانية (املقرر)
بعضوية:
د .بطيحي نسمة ،جامعة سطيف  – 2الجزائر.
د .حسيب فقيه ،الجامعة اللبنانية.
د .خالد العزي ،الجامعة اللبنانية.
د .رائد النمر ،الجامعة امللكية للبنات ،مملكة البحرين.
د .زينب الضناوي ،جامعة امللك فيصل ،اململكة العربية السعودية.
د .سونيا البيطار ،الجامعة اللبنانية.
د .عميرة لطيفة ،جامعة سطيف ،2الجزائر.
د .فداء املصري ،الجامعة اللبنانية.
د .ملياء موله ،معهد االدارة  /الرصافة ،العراق.
ط/د .خاليفيـ ــة هـدى ،جامعة اإلخوة منتوري قسنطينة  – 01الج ـ ـزائر .
ط/د .فوزية شريط ،جامعة أحمد بن بلة وهران  – 1 -الجزائر.
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ُ
ُ
لجنة التوصيات إلى ُ
مجموعة من النتائج وهي:
وقد خلصت











تميز القرن الحادي والعشرين بالتحول املتسارع نتيجة تغلغل التقنيات الحديثة في الوسط املجتمعي
وخاصة اإلنترنت الذي دخل مختلف مجاالت الحياة وأدى الى بروز ثقافة جديدة قضت على الخصوصية
املجتمعية والفردية،
مع التطور املعلوماتي في مجال االتصال و اإلعالم عبر شبكات اإلنترنيت و اتساع التواصل االجتماعي
الالمحدود و الال مشروط تزايد العرض العمدي للبيانات الشخصية على مواقع التواصل االجتماعي
وتفش ي ظاهرة مراقبة حياة اآلخرين.
لقد اعتبرت الحياة الخاصة منذ القدم حقا مشروعا يمنع التعدي عليه وحظي بالحماية الدينية
والقانونية في كل الدول و التشريعات .
يعتبر الحق في الخصوصية من الحقوق األساسية اللصيقة باألشخاص وتستمر حتى بعد وفاتهم حفاظا
لكرامتهم وصيانة آلدميتهم.
يرتكز الحق في الخصوصية على احترام سرية وخصوصية األشخاص من أي تدخل مادي أو معنوي.
تمتاز التشريعات الغربية بالدقة أكثر في نصوصها مع وجود التقنية التكنولوجية العالية ملحاربة كل
مظاهر املساس بحق الخصوصية ،في حين أن القوانين العربية الزالت غير مضبوطة وفضفاضة في
صياغتها مع بدائية تقنياتها املعلوماتية.
توصيات مؤتمر الخصوصية في مجتمع املعلوماتية  :طرابلس | لبنان  19و 20يوليو 2019

ً
استنادا على النتائج أعاله ،أوصت اللجنة على ضرورة:
.1
.2
.3
.4

بذل املزيد من الجهود لضمان حرية األفراد باالحتفاظ بالحق في الخصوصية والعمل على إصدار
قوانين عربية أكثر صرامة من حيث تحديد املسؤوليات و توقيع العقاب تحقيقا للردع العام والخاص.
تكثيف الجهود الدولية واإلقليمية املتبادلة في إطار التعاون الدولي القضائي للقضاء على كافة أشكال
التعدي على الحياة الخاصة.
اخضاع مواقع التواصل االجتماعي أثناء معالجتها للبيانات الشخصية لقواعد فنية وقانونية مشتركة
بحيث تضمن فعليا املحافظة على خصوصية املستخدم.
إجراء دراسات ميدانية مفصلة ومقارنة حول استخدام مختلف وسائل التواصل االجتماعي وقياس
تأثيرها على بنية العالقات االجتماعية.
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 .5إجراء دراسات ميدانية مقارنة بين الريف واملدينة بهدف التعرف على مدى تأثير وسائل التواصل
االجتماعي على منظومة القيم االجتماعية السائدة.
 .6إجراء دراسات ميدانية حول استخدام وسائل التواصل االجتماعي من قبل الفئات الشابة بهدف رصد
القيم االجتماعية املستجدة واملتشكلة بفعل هذا التواصل.
 .7تحسيس وتربية األجيال الصاعدة تربية سليمة ترتكز على حماية خصوصيتهم وإحترام حياة الغير
وخصوصياتهم.
 .8نشر الوعي الثقافي للحق في الخصوصية عبر اإلنترنت من خالل إقامة دورات وورش تطلق هذا املفهوم
وتبين مدى األضرار الناتجة عن العبث فيه ،وحث املجتمع على احترامه.
 .9تكثيف األبحاث لنشر الوعي املعلوماتي في الوسط األكاديمي.
 .10مواصلة عقد ندوات ومحاضرات ومؤتمرات متخصصة وتنظيم دورات تدريبية في مناطق متعددة من
الوطن العربي لنشر الوعي بخطورة التواصل والتعامل على الشبكة العنكبوتية.
 .11تنظيم مؤتمرا دوليا يعالج حماية امللكية الفكرية في البيئة التقليدية والرقمية.
 .12رفع توصيات هذا املؤتمر إلى الجهات املعنية ،ونشرها على نطاق واسع من خالل الصحافة واإلعالم،
ومختلف مواقع التواصل االجتماعي.
وفي األخير يدعو االتحاد العاملي للمؤسسات العلمية ومركز جيل البحث العلمي جميع املشاركين في هذا
املؤتمر وأعضائهم ومتتبعيهم ،ملواصلة البحث ونشر املقاالت والدراسات املتخصصة ،وبناء على توصيات لجنة
الصياغة باملؤتمر ُ
ستنشر أعمال هذا املؤتمر ضمن سلسلة أعمال املؤتمرات الصادرة عن مركز جيل البحث
العلمي.
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