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عن المجلة
»مجلة معهد دبي الق�سائي« تعنى بن�سر البحوث والدرا�سات القانونية المتعلقة بتقنية 

المعلومات والعلوم الحديثة، مجلة علمية محكمة تقبل الن�سر باللغة العربية، والإنجليزية، 

اأ�سيفت عبارة  اإلى طبيعة مو�سوعاتها حيث  والفرن�سية. وهي مجلة يلفت مجال اهتمامها 

تقنية المعلومات والعلوم الحديثة اإلى كلمة قانونية بهدف الدللة على طبيعة المو�سوعات 

المكونة للبنيان الداخلي للمجلة.

وهذه المو�سوعات هي الم�سكالت القانونية المعا�سرة التي يتحتم بحثها في �سوء التقدم 

التقدم في  الت�سال، وطفرة  و�سبكة  المعلومات  التقدم في مجال  العلمي بطفرتيه: طفرة 

المجال البيولوجي.

اإذن فعنوان المجلة جاء من ال�سعة وال�سمول اإلى حد كبير. فح�سيلة التطورات العلمية 

�سريعة ومتنوعة، واأبعادها وانعكا�ساتها على كافة فروع القانون ل فكاك منها.

والمجلة تت�سمن الأبواب الآتية:

- البحوث والدرا�سات القانونية.

- الجتهادات الق�سائية وت�سمل:

التعليق على الأحكام.  

المبادئ القانونية التي ير�سيها الق�ساء الإماراتي والق�ساء المقارن.  

- الن�سو�ص القانونية الم�ستحدثة.

- التقارير العلمية عن الندوات والموؤتمرات وور�ص العمل.

- عر�ص الر�سائل الجامعية والكتب.

اأولوية وترتيب الن�شر:

- المو�سوعات المرتبطة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

- تاريخ و�سول البحث مدير تحرير المجلة.

- تنوع مو�سوعات البحث.

- ترتيب البحوث في المجلة يخ�سع لعتبارات فنية.
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األهداف:
بالعلوم . 1 المتعلقة  القانونية  البحوث والدرا�سات  اإجراء    تعزيز وتكري�ص ثقافة ومنهجية 

والتقنية المتقدمة.

الت�سريعي . 2 التطور  تعك�ص  التي  القانونية  وال��درا���س��ات  بالبحوث  الق�سائي  العمل  اإث���راء   

المواكب للتقدم العلمي، ما يعين القا�سي في اأداء عمله وتو�سيع مداركه وزيادة ح�سيلته 

المعلوماتية.

 العمل على تن�سيط الجتهاد في مجال الفقه والق�ساء من خالل ن�سر الدرا�سات والبحوث . 3

والمقالت المعمقة والتعليقات على الأحكام ذات ال�سلة بانعكا�سات التقدم العلمي.

  اإمداد المحاكم والنيابات العامة بالبحوث والدرا�سات التي ت�سهم في تطوير الق�ساء في . 4

اإطار تعاون مثمر بين الفقه والق�ساء.

الهتمام بالدرا�سة القانونية المقارنة للقوانين واأحكام الق�ساء لالطالع على الخبرات . 5  

التقدم  وتاأثير  انعكا�سات  عن  الناتجة  القانونية  للم�سكالت  معالجتها  وطريقة  الأجنبية 

العلمي، مع مراعاة قيم المجتمع وم�سالحه.

 الهتمام بدرا�سة الت�سريعات المكملة التي تعك�ص تجاوب الم�سرع مع التقدم العلمي بغر�ص . 6

رفع ما قد يكون من تناق�ص بين ن�سو�سها اأو بينها وبين غيرها من ت�سريعات، فالتحديث 

الت�سريعي لأي قانون يجب اأن يكون نتاج تركيب علمي متنا�سق.

بنتائج . 7 المعنية  ال��دوائ��ر  اإم��داد  في  و�سريع  فعال  وج��ه  على  مهامه  باإحدى  المعهد  قيام   

الدرا�سات والبحوث التي يمكن اأن تفيد تلك الدوائر في ت�سخي�ص الم�سكالت التي يعك�سها 

يلزم  حيث  ال�ستعجال،  ح��الت  في  وخا�سة  المقترحة..  الحلول  وتقديم  العلمي  التقدم 

�سرعة التدخل الت�سريعي تحت تاأثير هذا ال�ستعجال.

 اإثراء المكتبة القانونية ب�سفة خا�سة والمكتبة العربية ب�سفة عامة، لي�ص فقط بالبحوث . 8

والدرا�سات المتعلقة بتقنية المعلومات والعلوم الحديثة، بل وبنتائج وتقويم هذه الدرا�سات 

في �سوء ما ي�سفر عنه التطبيق العملي.
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قواعد النشر
الن�سر بالمجلة يتم وفقاً للقواعد التالية:

 اأن يت�سم البحث بالعمق والأ�سالة والثراء المعرفي.. 1

 اللتزام باأ�سول البحث العلمي وقواعده العامة، ومراعاة التوثيق العلمي الدقيق.. 2

 يجب اأن يكون البحث خالياً من الأخطاء اللغوية والنحوية، مع مراعاة الترقيم المتعارف . 3

اإلى �سبط، وتقوم هيئة التحرير  عليه في الأ�سلوب العربي، و�سبط الكلمات التي تحتاج 

بالمراجعة اللغوية والتعديل بما ل يخل بمحتوى البحث اأو م�سمونه.

 اأن ل يكون البحث قد �سبق ن�سره على اأي نحو كان، اأو تم اإر�ساله للن�سر في غير المعهد، . 4

ويثبت ذلك باإقرار من الباحث.

 يقدم البحث مطبوعاً في ن�سختين، ويرفق به ن�سخة من الوعاء الإلكتروني المطبوع من . 5

خالله.

 األ يزيد عدد �سفحات البحث اأو الدرا�سة على 40 �سفحة من الحجم العادي )A4( ويجوز . 6

اأكثر  اأو  اإلى ق�سمين  اإذا كان تق�سيم البحث  في بع�ص الحالت التغا�سي عن هذا ال�سرط 

يوؤدي اإلى الإخالل بوحدة البحث.

 يلتزم الباحث بعدم اإر�سال بحثه لأي جهة اأخرى للن�سر حتى ي�سله رد المجلة.. 7

 يرفق الباحث بحثه بنبذة عن �سيرته العلمية، وعنوانه بالتف�سيل ورقم الهاتف، والفاك�ص . 8

)اإن وجد( والبريد الإلكتروني.

 تخ�سع البحوث التي ترد اإلى المعهد للتقويم والتحكيم من قبل المخت�سين للحكم على . 9

اأ�سالتها وجديتها وقيمتها و�سالمة طريقة عر�سها، ومن ثم �سالحيتها للن�سر من عدمها.

 يمنح كل باحث خم�ص ن�سخ من العدد المن�سور فيه بحثه.. 10

 يمنح المعهد مكافاأة مالية لالأبحاث التي تقرر �سالحيتها للن�سر ويقوم المعهد بن�سرها.. 11

اإعادة . 12 ت�سبح البحوث والدرا�سات المن�سورة ملكاً لمعهد دبي الق�سائي، ول يحق للباحث   

ن�سرها في مكان اآخر دون الح�سول على موافقة كتابية من المعهد.

 للمعهد الحق في ترجمة البحث اأو اأجزاء منه وبما ل يخل بمحتوى البحث اأو م�سمونه . 13

متى اقت�ست الظروف ذلك، وبما ل يخل بفحوى المادة العلمية.

 اأ�سول البحوث التي ت�سل اإلى المجلة ل ترد �سواء ن�سرت اأو لم تن�سر.. 14

العربية . 15 دب��ي، دول��ة الإم��ارات   28552 تر�سل البحوث بعنوان مدير تحرير المجلة �ص ب   

. research@dji.gov.ae المتحدة، اأو على البريد الإلكتروني
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كشاف أعداد المجلة 

تقديم 
بقلم: القاضي الدكتور جمال حسين السميطي

كلمة العدد
بقلم أسرة التحرير

الشكلية اإللكترونية وحماية المستهلك في القانون 
اإلماراتي والمقارن

األستاذ الدكتور عابد فايد عبد الفتاح فايد

حماية المصنفات الرياضية
وفقًا لقانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة اإلماراتي 

رقم )7( لسنة 2002 واالتفاقيات الدولية ذات الصلة
  د. عامر محمود الكسواني          د. مراد محمود المواجدة

األبعاد الدستورية للفضاء اإللكتروني: دراسة مقارنة
 د. سيمون بدران

نزاع الطماطم
حكم المحكمة العليا بالواليات المتحدة األمريكية

المحتويات

14

8

16

18

52

132

98
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ا�سم الباحثالبحثم

ال�سفحات

اللغة الن�سربيانات الن�سر

اإىلمن

1
امل�سوؤولية املدنية النا�سئة عن اجلرمية 

املعلوماتية يف القانون الدويل اخلا�ص.
1652اأ.د. اأحمد حممد اأمني الهواري

العدد الأول / ال�سنة الأوىل / جمادى الآخرة 1433ه�/ 

مايو 2015
العربية

2
حجية املحررات الإلكرتونية يف الإثبات : تعليق 

على باكورة اأحكام الق�ساء الدبوي.
56100اأ.د. حممد حممد حممد اأبو زيد

العدد الأول / ال�سنة الأوىل / جمادى الآخرة 1433ه�/ 

مايو 2015
العربية

3
تعليق على ق�ساء دبي ب�سان الخت�سا�ص 

الق�سائي بجرائم الإنرتنت
104137د.   عبد الرازق املوايف عبد اللطيف

العدد الأول / ال�سنة الأوىل / جمادى الآخرة 1433ه�/ 

مايو 2015
العربية

4
الن�سو�ص القانونية امل�ستحدثة: الن�سو�ص 

القانونية ذات ال�سلة بانعكا�سات التقدم العلمي 

التي اأدخلت على ن�سو�ص القوانني الرئي�سة. 

140147اأ.د. حممد حممد حممد اأبو زيد
العدد الأول / ال�سنة الأوىل / جمادى الآخرة 1433ه�/ 

مايو 2015
العربية

5
دعوة امل�سرع لرفع التعار�ص بني ثبوت الن�سب 

بالب�سمة الوراثية ونفيه باللعان
1633اأ.د. حممد حممد حممد اأبو زيد

العدد الثاين / ال�سنة الأوىل / ربيع الثاين 1424ه�/ مار�ص 

2013
العربية

6
عقد اإيواء املوقع الإلكرتوين 

 درا�سة مقارنة 
3577د. طاهر  �سوقي حممد حممود

العدد الثاين / ال�سنة الأوىل / ربيع الثاين 1424ه�/ مار�ص 

2013
العربية

7
الت�سويت الإلكرتوين واأثره يف ممار�سة 

الدميقراطية

د. عبد الكرمي  حممد حممد 

ال�سروي
78137

العدد الثاين / ال�سنة الأوىل / ربيع الثاين 1424ه�/ مار�ص 

2013
العربية

8
قراءة يف قانون مكافحة جرائم تقنية املعلومات 

لدولة الإمارات العربية املتحدة
139186د.   عبد الرازق املوايف عبد اللطيف

العدد الثاين / ال�سنة الأوىل / ربيع الثاين 1424ه�/ مار�ص 

2013
العربية

9
اأ�سواء  على ن�سو�ص املر�سوم ب�ساأن امل�سوؤولية 

املدنية عن الأ�سرار النووية
189219اأ.د. حممد حممد حممد اأبو زيد

العدد الثاين / ال�سنة الأوىل / ربيع الثاين 1424ه�/ مار�ص 

2013
العربية

10
تاأمالت يف اأحكام �سند ال�سحن البحري 

الإلكرتوين ) مقال(
221230امل�ست�سار  الأمني عثمان اإ�سماعيل

العدد الثاين / ال�سنة الأوىل / ربيع الثاين 1424ه�/ مار�ص 

2013
العربية

11
عقود التجارة الإلكرتونية يف  القانون الدويل 

اخلا�ص 
1572اأ.د. اأحمد حممد اأمني الهواري

العدد الثالث/ ال�سنة الثانية / ذي القعدة 1424ه�/ �سبتمرب 

2013
العربية

12
حماية امل�ستهلك الإلكرتوين يف العقد 

الإلكرتوين
75164اأ.د. ماجدة  �سلبي

العدد الثالث/ ال�سنة الثانية / ذي القعدة 1424ه�/ �سبتمرب 

2013
العربية

167206د.   طاهر �سوقي موؤمنالرقابة على حمتوى الإنرتنت13
العدد الثالث/ ال�سنة الثانية / ذي القعدة 1424ه�/ �سبتمرب 

2013
العربية

كشاف أعداد المجلة
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ا�سم الباحثالبحثم

ال�سفحات

اللغة الن�سربيانات الن�سر

اإىلمن
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باكورة الأحكام الق�سائية ملحكمة متييز دبي يف 
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العدد الثالث/ ال�سنة الثانية / ذي القعدة 1424ه�/ �سبتمرب 

2013
العربية

15
حكم املحكمة الأمريكية العليا : ت�سريب 

معلومات �سرية   للتحايل يف �سوق الأوراق املالية 
219232 اإعداد هيئة حترير املجلة

العدد الثالث/ ال�سنة الثانية / ذي القعدة 1424ه�/ �سبتمرب 

2013
العربية

16
املبادئ الرئي�سة  للم�سوؤولية املدنية عن الأ�سرار 

النووية
1865د.   حممد  ال�سيد الد�سوقي

العدد الرابع / ال�سنة الثانية / رم�سان 1435 ه�/ يوليو 

2014م
العربية

17
اجلرمية املعلوماتية: درا�سة مقارنة بني 

القانونيني الليبي والإماراتي
66103د.  رحاب علي عمي�ص

العدد الرابع / ال�سنة الثانية / رم�سان 1435 ه�/ يوليو 

2014م
العربية

18
تعليق على حكم حمكمة الق�ساء الإداري امل�سرية 

يف �ساأن حجب املواقع الإباحية
104145امل�ست�سار  ح�سن البنا عبد اهلل عياد

العدد الرابع / ال�سنة الثانية / رم�سان 1435 ه�/ يوليو 

2014م
العربية

19
حقوق البث اجلزئي ملباريات كرة القدم فيما دون 

الوقت الكامل للمباراة
146158امل�ست�سار �ستيوارت بيبوورث

العدد الرابع / ال�سنة الثانية / رم�سان 1435 ه�/ يوليو 

2014م
العربية 

والإجنليزية

 20
التخفي: نظرة متعمقة يف �سبكة تور )�سبكة 

تخفي( واآثارها على اأمن احلا�سوب وحرية الراأي 

والتعبري يف الع�سر الرقمي.

24107ت�سيل�سي اأيه لوي�ص
العدد اخلام�ص / ال�سنة الثالثة/ جمادى الأوىل 1436 ه� / 

فرباير 2015 م.

العربية 

والإجنليزية

21
املخاطر القانونية الدولية املتعلقة بامل�سادر 

املفتوحة وحلولها املحتملة.
111163ت�سينج يو هو 

العدد اخلام�ص / ال�سنة الثالثة/ جمادى الأوىل 1436 ه� / 

فرباير 2015 م.

العربية 

والإجنليزية

22
تعليق حول حكم حمكمة العدل الأوربية ال�سادر 

يف 13 مايو 2014 ب�ساأن احلق يف اعتبار بع�ص 

الوقائع يف طي الن�سيان.

168178ال�ساحلني حممد العي�ص
العدد اخلام�ص / ال�سنة الثالثة/ جمادى الأوىل 1436 ه� / 

فرباير 2015 م.
العربية

23
امل�سوؤولية املدنية عن اأ�سرار املنتجات الطبية 

املعيبة ) درا�سة مقارنة بني القانون الإماراتي 

والقانون الفرن�سي(.

د.  رغيد عبد احلميد فتال

د.  اأحمد �سليمان
1879

العدد ال�ساد�ص / ال�سنة الثالثة/ �سفر 1436 ه� / دي�سمرب 

2015 م.
العربية

24
القانون الواجب التطبيق على العقد الإلكرتوين 

يف الت�سريع الإماراتي.
80117د.  زياد خليف العنزي

العدد ال�ساد�ص / ال�سنة الثالثة/ �سفر 1436 ه� / دي�سمرب 

2015 م.
العربية

118143د.  طاهر �سوقي موؤمن�سروط الإعالن التجاري عرب الإنرتنت25
العدد ال�ساد�ص / ال�سنة الثالثة/ �سفر 1436 ه� / دي�سمرب 

2015 م.
العربية

تابع كشاف أعداد المجلة
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ا�سم الباحثالبحثم

ال�سفحات

اللغة الن�سربيانات الن�سر

اإىلمن

26

حكم وقتي ب�ساأن تدابري وقتية وحتفظية، �سادر 

من قبل رئي�ص جلنة الطعون التابعة ملحكمة 

التحكيم الريا�سية يف دعوى التحكيم رقم 

3861/اأ/ 2014، املنظورة اأمام حمكمة التحكيم 
الريا�سية.

حكم حتكيم �سادر من قبل 

حمكمة التحكيم الريا�سية.
144153

العدد ال�ساد�ص / ال�سنة الثالثة/ �سفر 1436 ه� / دي�سمرب 

2015 م.
العربية

27

دعوى التحكيم رقم 3488 / ت/ 2014 ، حمكمة 

التحكيم الريا�سية املرفوعة من قبل الوكالة 

العاملية ملكافحة املن�سطات، �سد ال�سيد / جوها ل 

لوكا. 

حكم حتكيم �سادر من قبل 

حمكمة التحكيم الريا�سية.
154193

العدد ال�ساد�ص / ال�سنة الثالثة/ �سفر 1436 ه� / دي�سمرب 

2015 م.
العربية

28

دعاوى التحكيم:  3665 و 3666 و 3667 / ت / 

2014 ) حمكمة التحكيم الريا�سية( الدعوى 
املرفوعة من قبل لوي�ص �سواريز ونادي بر�سلونة 

لكرة القدم واحتاد اأوروجواي لكرة القدم �سد 

الحتاد الدويل لكرة القدم، حكم حتكيم �سادر 

من قبل حمكمة التحكيم الريا�سية.

حكم حتكيم �سادر من قبل 

حمكمة التحكيم الريا�سية.
194227

العدد ال�ساد�ص / ال�سنة الثالثة/ �سفر 1436 ه� / دي�سمرب 

2015 م.
العربية

29
تدابري الأمم املتحدة ملكافحة ا�ستخدام الإنرتنت 

لأغرا�ص اإرهابية: عالج جذري للم�سكلة اأم جمرد 

م�سكن لها؟

العدد ال�سابع / ال�سنة الرابعة/ �سوال 1437ه/ يوليو 2016م.48 18د.  ماهر اإدري�ص البنا
العربية 

والإجنليزية

30
م�ستقبل حقوق امللكية الفكرية يف جمال اللوحات 

املقتب�سة من �سور 
العدد ال�سابع / ال�سنة الرابعة/ �سوال 1437ه/ يوليو 2016م.5094ت�سينج يو هو 

العربية 

والإجنليزية

31
حق الويل يف اإلزام احلا�سنة بتمكينه من الروؤية 

التوا�سل  و�سائل  عرب  للمح�سون  الإلكرتونية 

الجتماعي.

العربيةالعدد ال�سابع / ال�سنة الرابعة/ �سوال 1437ه/ يوليو 2016م.96104اأ.د. حممد عبد الرحمن ال�سويني

التعدي على العالمة التجارية لوي فيتون 32

حكم �سادر من حمكمة ا�ستئناف 

الوليات املتحدة الأمريكية �� 

الدائرة التا�سعة

العدد ال�سابع / ال�سنة الرابعة/ �سوال 1437ه/ يوليو 2016م.106120
العربية 

والإجنليزية

33
نزاع حول نطاق العالمة التجارية،

 Taylorgang.Com
WIPO مركز الويبو

للتحكيم والو�ساطة
العدد ال�سابع / ال�سنة الرابعة/ �سوال 1437ه/ يوليو 2016م.122137

العربية 

والإجنليزية

 

 

تابع كشاف أعداد المجلة
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تقديم

بقلم: القاضي الدكتور جمال حسين السميطي
المدير العام رئيس التحرير

alsumaitijh@dji.gov.ae



يولد  احلياة  مناحي  �ستى  يف  املت�سارع  العلمي  التطور  اإن  القارئ:  عزيزي 

املد  اإىل مواجهة ت�سريعية تتوافق مع هذا  م�سكالت قانونية جديدة حتتاج 

الهائل، فكل حتديث يتبناه امل�سرع بن�سو�ص قانونية لبد واأن ياأتي من�سجماً 

اأهمية و�سعوبة البحوث  العام حمققاً لأهدافه. ومن هنا تكمن  النظام  مع 

التي تتناول م�سائل التقنية و املو�سوعات ذات ال�سلة بالتطور العلمي وماينتج 

عنها من تطبيقات عملية.

العامل،  هذا  غمار  تخو�ص  ودرا�سات  بحوث  انتقاء  يف  امل�سقة  تكمن  هنا  من 

وكان لنا اأن نت�سدى لهذا الواقع عرب اأهداف حمددة تنطوي على ما يلي:

اأوًل:  اإثارة قريحة الباحث خلو�ص غمار هذا املو�سوعات، والعمل على اجلد 

والجتهاد فيها ومتابعة كل جديد يطراأ على م�سائلها. 

والعلوم  التقنية  جمالت  يف  والدرا�سات  البحوث  من  العديد  ن�سر  ثانياً: 

احلديثة اأمام طالب الدرا�سات العليا لتكون معيناً لهم يف اختيار مو�سوعات 

بحوثهم العلمية. 

ويحمل العدد الذي بني يديك مو�سوعات متنوعة الخت�سا�ص فمنها املتعلق 

مقارنة  الإماراتي  القانون  يف  امل�ستهلك،  وحماية  الإلكرتونية  بال�سكلية 

باأحدث القوانني يف جمال املعامالت الإلكرتونية. 

و منها حماية امل�سنفات الريا�سية وفقاً لقانون حقوق املوؤلف واحلقوق املجاورة 

الإماراتي رقم )7( ل�سنة 2002 مع اأهم التفاقيات الدولية ذات ال�سلة. 

وختاماً مو�سوع الأبعاد الد�ستورية للف�ساء الإلكرتوين عرب درا�سة مقارنة، 

يقدم حتلياًل للعالقة بني القاعدة الد�ستورية والف�ساء الإلكرتوين حاماًل 

ا معلوماتياً ومعرفّياً يف غاية الأهمية. يف طّيات مو�سوعه كمًّ

املتحدة  العليا بالوليات  العدد بحكم فريد �سادر عن املحكمة  ويختتم هذا 

الأمريكية عن النزاع حول هوية الطماطم اأهي فاكهة اأم خ�سار؟ بغية تقدير 

ال�سرائب عليها، و�سدر هذا احلكم يف 10 مايو من عام 1803م. 

بالإفادة  لك  الطيبة  التمنيات  كل  العربي،  الباحث  عزيزي  القارئ،  عزيزي 

يف  العلمي  �سغفك  يثري  ما  دفتيها  بني  جتد  اأن  اآملني  جملتنا  حتويه  مما 

مع  عامة،  والعربية  خا�سة  الإماراتية  املكتبة  ترثي  مو�سوعات  ا�ستنباط 

اأطيب متنياتي لك بالتوفيق وال�سداد.
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دبي  معهد  جملة  من  الرابعة  ال�سنة  �سم�ص  اإ�سراقة  مع 

ال�����س��اب��ع منها  ال��ع��دد  واإ����س���اءة  امل��ح��ك��م��ة،  العلمية  ال��ق�����س��ائ��ي 

جندد  فاإننا  الباحث  عزيزي  الكرميتني  يديك  بني  وامل�ستقر 

العقول  تنتجه  ملا  العادة  ف��وق  �سفراء  نكون  ب��اأن  معك  عهدنا 

اأجمع  للعامل  ننقلها  ودرا���س��ات  بحوث  م��ن  املتميزة  العربية 

نعر�ص من خاللها مدى التطور الت�سريعي والفقهي املطبق 

واأ�سقائنا  املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة  احلبيبة  بالدنا  يف 

واأ�سدقائنا من كل الدول اخلليجية والعربية والدولية على 

اأننا ننقل لكم من �ساحات املحاكم العليا يف دول  ال�سواء، كما 

يف  ن��درة  ت�سهد  والتي  املبتكرة  واملبادئ  الأحكام  اأجمع  العامل 

ما  يكون  اأن  اآملني  العموم،  على  العربي  والق�ساء  الت�سريع 

التميز  ���س��رح  م��ن  �سابقاً  بنيناه  مل��ا  ت�ساف  لبنة  ه��و  نقدمه 

والإبداع الت�سريعي والقانوين.

بقلم أسرة التحرير
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عزيزي القارئ:

ن�سبته  ما  التحكيم  جتتاز  التي  البحوث  ن�سبة  بلغت 

واإن  املجلة  يف  الن�سر  بغية  اإلينا  ال���وارد  ال�سيل  من   %21

التحكيم  جتتاز  ل  التي  والدرا�سات  البحوث  ن�سبة  كانت 

املجلة  يف  للن�سر  املطلوبة  والقواعد  ال�سروط  تطبق  ول 

79% فهذا لأننا التزمنا باأن نكون عالمة فارقة يف البحث 

القانوين اجلاد، نتجه �سوب التميز والتفرد عرب حتقيق 

ريادتنا  على  لنحافظ  العلمية  والنزاهة  الدقة  موؤ�سرات 

يف ه��ذا امل��ج��ال ع��رب اإع���داد وتاأهيل اأج��ي��ال م��ن الباحثني 

املتميزين يف �ستى مناحي القانون يف عاملنا العربي.

وختاماً: ن�سكر كل باحث حر�ص على اأن تكون جملة 

نظره  وجهة  هي  املحكمة  العلمية  الق�سائي  دب��ي  معهد 

الأوىل، وم�ستقر بحثه وقراره، واإن ذلك ل�سرف لنا جميعاً 

قدر  على  نكون  ب��اأن  ثقياًل  حماًل  يحّملنا  ه��ذا  م��ع  وه��و 

منا خلدمة  �سعياً  التكليف،  امل�سوؤولية، وبحجم هذا  هذه 

الباحث والقارئ واملهتّم، واهلل املوفق. 





الشكلية اإللكترونية وحماية 
المستهلك في القانون اإلماراتي 

والمقارن

األستاذ الدكتور
عابد فايد عبد الفتاح فايد
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ال�سكلية الإلكرتونية وحماية امل�ستهلك يف القانون الإماراتي واملقارن)))

ملخ�ص البحث

التي  العربية  الدول  طليعة  يف  خا�صة  دبي  واإمارة  عامة  املتحدة  العربية  الإمارات  دولة  كانت 

مت  وقد  الإنرتنت.  عرب  تتم  التي  القانونية  الت�صرفات  حتكم  التي  القانونية  القواعد  كر�صت 

الإلكرتونية. وقد نظمت  والتجارة  املعامالت  ب�صاأن   2002 ل�صنة   2 رقم  القانون  ذلك مبقت�صى 

ب�صاأن   2006 ل�صنة   1 رقم  الحتادي  القانون  مبقت�صى  كلها  الإمارات  يف  الإلكرتونية  املعامالت 

املعامالت والتجارة الإلكرتونية.

لل�صرط  ا�صتيفائها  ومدى  الإلكرتونية  الكتابة  مل�صاألة  الذكر  �صالفي  القانونان  تعر�ض  وقد 

ال�صكلي املطلوب لنعقاد ال�صكلية، وحتقيقها لأغرا�ض اأخرى.

و�صوف نعر�ض يف هذا البحث، املتعلق بال�صكلية الإلكرتونية وحماية امل�صتهلك، القانون الإماراتي 

واأحدث القوانني املقارنة يف جمال املعامالت الإلكرتونية، والتي اأوفت م�صاألة ال�صكلية تنظيمها 

وكيفية تفعيلها يف جمال حماية امل�صتهلك.

))) األستاذ الدكتور عابد فايد عبد الفتاح فايد
دكتوراه في الحقوق من جامعة باريس -1 بانتيون - سوربون

أستاذ القانون المدني بكلية الحقوق-جامعة حلوان- مصر
أستاذ القانون الخاص بكلية القانون بالجامعة األمريكية في اإلمارات
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املقدمة

املتعاقد. من هذه  اأجل حماية ر�صاء  �صكليات معينة من  القانون)))  مو�سوع البحث: يفر�ض 

ال�صكليات �صرورة اإبرام عقود الئتمان كتابة واأن يتم هذا الإبرام يف اأحد النماذج التي يحددها 

القانون. 

ومنها اأي�صا ما يعرف بال�صكلية الإعالمية formalisme informatif، وهي تق�صي ب�صرورة اإعالم 

ال�صخ�ض قبل التعاقد ببع�ض البيانات ويكون الغر�ض منها حماية ر�صاء املتعاقد اأو و�صع �صرط 

خا�ض لتطبيق اأو تنفيذ العقد ))).

ويفر�ض امل�صرع جزاءات قا�صية على خمالفة ال�صكليات احلمائية. وتتنوع اجلزاءات وفقا لطبيعة 

يكون  اجلزاء  فاإن  العقد،  لنعقاد  متطلبة  ال�صكلية  كانت  فاإذا  خمالفتها.  متت  التي  ال�صكلية 

اأو و�صع �صرط خا�ض  اإذا كان الغر�ض من ال�صكلية جمرد اإعالم املتعاقد  اأما  البطالن املطلق، 

لنفاذ العقد، فاإن اجلزاء يكون البطالن الن�صبي ل املطلق))).

ويالحظ على ال�صكلية احلمائية Le formalisme protecteur  تعدد �صورها وتنوعها، الأمر الذي 

يت�صمن، كما يرى البع�ض، “ اإحياء لل�صكلية” يف الع�صر احلديث ))). ومع غاياتها احلمائية، والتي 

تتمثل يف حماية ر�صاء املتعاقد ال�صعيف)))، تظل ال�صكلية ا�صتثناء ومبداأ الر�صائية هو القاعدة 

العامة يف النظرية العامة للعقود. وال�صبب يف هذا الإحياء اأو البعث اجلديد لل�صكلية هو عدم 

)))  كما يمكن أن تجد الشكلية مصدرها في اتفاق المتعاقدين. ومع ذلك، ال يجوز االتفاق على اإلعفاء من الشكلية التي يفرضها القانون ألن تطلب الشكلية في التصرف 
القانوني أمر يتعلق بالنظام العام. انظر في هذا المعنى:

Ch. LARROUMENT, Droit civil, Les obligations, Le contrat, 3e éd., Economica, 1998, n°541, p.520.

)))  حول مسألة الشكلية في التصرفات القانونية، انظر على سبيل المثال: 
M.-A. GUERRIERO, L’acte juridique solennel, LGDJ, Paris, 1975 ; 

ياسر الصيرفي، التصرف القانوني الشكلي في القانون المدني المعاصر، رسالة القاهرة، 1992؛ أحمد أبو الحسن عبد السيد، الشكلية في الشرائع القديمة، رسالة 
اإلسكندرية، 2008؛ محمد جمال عطية عيسى، الشكلية القانونية، رسالة الزقازيق؛ د. عبد الرشيد عبد الحافظ، التصرف الشكلي في الفقه اإلسالمي، دار النهضة العربية؛ 

د. حسني محمود عبد الدايم عبد الصمد، الشكلية في إبرام التصرفات، دار الفكر الجامعي، 2011.

)))   ويجب على القاضي أن يحكم بالبطالن بشكل تلقائي دون أن يكون له سلطة تقديرية في هذا الشأن. يرى البعض أن هذا الجزاء التلقائي غير مبرر وغير فعال 
ويمكن االستعاضة عنه بجزاء آخر، كالتعويض مثال. انظر في تفصيل هذا الموضوع:

C. OUERDANE- AUBERT DE VINCELLES, Altération du consentement et efficacité des sanctions contractuelle, Dalloz, Coll. Nouvelle 
Bibliothèque de thèses, 2002, préface de Y. LEQUETTE, n°215 et s., p.182 et s.

(4(  X. LAGARDE, ” Observations critiques sur la renaissance du formalisme“, JCP 1999, I, 170.
ومع ذلك تختلف الشكلية الحديثة عن الشكلية القديمة ) في القانون الروماني( في أنها ليست كافية للتعبير عن اإلرادة، بينما كانت الشكلية القديمة كافية إلبرام التصرف القانوني.

حول الشكلية في القانون الروماني والشكلية الحديثة انظر: د. عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوجيز في شرح القانون المدني، الجزء األول، رقم 32، ص 39 وما بعدها.

)))   د. محمد حسين عبدالعال، مفهوم الطرف الضعيف في الرابطة العقدية، دار النهضة العربية، 2007، رقم 24، ص51. وانظر أيضا:
J. GHESTIN et M. FONTAINE )sous la direction de(, La protection de la partie faible dans les rapports contractuels, comparaisons 
franco-belges, LGDJ, 1996, notamment le rapport de synthèse par M. FONTAINE, p.615, spécialement n°19, p.627. 
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كفاية مبداأ الر�صائية ل�صمان وجود ر�صاء حقيقي للمتعاقد. وب�صفة خا�صة يف ظل �صيادة عقود 

الإذعان التي ل ميلك املتعاقد مناق�صة بنودها مع الطرف القوي الذي و�صع �صروطها فهو اإما 

اأن يقبلها كلية اأو يرف�صها كلية )م 101 مدين م�صري(. يف هذه العقود، والتي ت�صتند على مبداأ 

التدخل  اإىل  بامل�صرع  الذي حدا  الأمر  املتعاقد،  لر�صاء  الكافية  تتحقق احلماية  الر�صائية، ل 

ب�صكليات معينة حلماية ر�صاء الطرف ال�صعيف.

كذلك نالحظ على ال�صكلية املعا�صرة اأنها واإن تطورت ومنت وتعددت �صورها اإل اأن ذلك التطور 

م�صحوب بب�صاطة الأ�صكال املتطلبة، الأمر الذي يعني اأن ال�صكلية احلديثة لي�صت هي ال�صكلية 

وال�صرامة.  بالتعقيد  تت�صم  كانت  والتي  الروماين  القانون  يف  موجودة  كانت  التي  القدمية 

فال�صكلية احلديثة ل تكفي وحدها لتوفري ر�صاء املتعاقد على خالف ال�صكلية القدمية. ومع 

ذلك �صرنى يف مو�صوع ال�صتدانة اأن ال�صكلية احلديثة )ال�صكلية الإعالمية( قد تلحق بال�صكلية 

القدمية ولكن لتحقيق هدف خمتلف.

اأداة  منها  املعا�صر  القانون  جعل  حيث  اإيجابياً،  دوراً  ال�صكلية  تلعب  القرو�ض)))،  جمال  ففي   

قانونية الهدف منها حتقيق حماية وقائية للم�صتدين. هذه ال�صكلية احلامية ل تتعلق فقط 

يكون  وبهذا  ذاته.  العقد  م�صمون  اأي�صا  مت�ض  ولكنها  العقد  يف  الر�صاء  عن  التعبري  بكيفية 

القانون املعا�صر قد اأبرز اجلانبني املو�صوعي وال�صكلي يف الت�صرف القانوين. بل اأنه يالحظ 

اأ�صا�صياً وتقدم على الر�صاء. فعن طريق تطّلب  اأ�صبح �صرطاً  اأن ال�صكل  يف مو�صوع ال�صتدانة 

الكتابة والبيانات الإلزامية، اأ�صبح �صرط ال�صكل هو ال�صرط الأول، اأي اأ�صبح ميثل جوهر هذه 

الت�صرفات القانونية، التي تثري بطبيعتها نف�صها اأولوية ال�صكل على الإرادة))).   

اأن ينبئ عن  ال�صكلي فاإن هذا ميكن  امل�صمون، فاإذا مت الإعالن  ال�صكل يدل على  اأ�صبح  وبهذا 

�صبب التفاق، وهنا ال�صكل اأ�صبح يربر امل�صمون))). 

وهنا- وكما ذكرنا من قبل-  تلحق ال�صكلية الإعالمية يف الع�صر احلديث بال�صكلية القدمية 

ب�صرورة  مرهونة  العقود  �صحة  كانت  الروماين،  القانون  ففي  خمتلف.  هدف  لتحقيق  ولكن 

فاإذا  الر�صا من عدمه.  توافر  يعفي من فح�ض حقيقة  كان  الذي  الأمر  اأ�صكال،  عدة  احرتام 

توافر ال�صكل كان الت�صرف �صحيحا.  كذلك يف الع�صر احلديث يف عقود ال�صتدانة، اأ�صبح وجود 

اأراده الأطراف. فقد ربط  وم�صمون واآثار الت�صرف تعتمد على ما هو مكتوب ولي�ض على ما 

)))  انظر للمؤلف، االستدانة، دراسة في أزمة ديون األفراد ومعالجتها القانونية، دار النهضة العربية، القاهرة، 2009، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، 2014.

(((  M.-A. GUERRIERO, L’acte juridique solennel, LGDJ, 1975, p.141; S. GJIDARA, L’endettement et le droit privé, LGDJ, 1999, 
préface A. GHOZI, collection de droit privé, n°416, p.349.

(((   A. SERIAUX, Droit des obligations, 2e éd., PUF, 1998 n°38, p.156.

الأخرى للدعوى، �صدقنا على احلكم امل�صتاأنف))).

1. احلقائق وتاريخ الإجراءات:
لوي فيتون هي املوزع املنفرد واحل�صري يف الوليات املتحدة لب�صائعها، التي ت�صمل 

املحمية  والت�صميمات  التجارية  عالماتها  حتمل  التي  الفاخرة  ال�صلع  من  متنوعة 

التجارية و�صفتها احل�صرية وللحفاظ على  حقوق الطبع. وحلماية �صمعة عالمتها 

من ناحية اأخرى، حتمى لوي فيتون ملكيتها الفكرية وعالماتها التجارية وحقوق الطبع، 

طريق جمموعة متنوعة من ا�صرتاتيجيات الرقابة والإنفاذ.

ويف اأواخر عام 2006، اكت�صفت لوي فيتون مواقع اإلكرتونية تبيع ب�صائع، مبا يتعدى على 

تبيع املواقع الإلكرتونية الب�ص الطبع اخلا�صة بها وعالماتها التجارية، ح�صب اعتقادها. ول

من ذلك يدرجون عنوان بريد اإلكرتوين ي�صتخدمه املهتمون بالب�صائع  مبا�صرة ولكن بدًل

ال�صفقات. وبعد حتقيقات اإ�صافية، اكت�صفت لوي فيتون اأن هذه املواقع ت�صتخدم عنوان 

�ض للمدعى عليهم اإم اإ�ض جي واأكانوك. اإنرتنت خم�صَّ

جي واأكانوك( يف جمال ا�صت�صافة املواقع الإلكرتونية. ويدير �صني كل  يعمل كل من )اإم اإ�ض

جي واأكانوك، الكائن مقريهما يف �صان خو�صيه بكاليفورنيا. وبح�صب املدعى عليهم، اأجَّ اإم اإ�ض

و�ص لأكانوك.  الإنرتنت  برتوكول  عناوين  وبع�ض  العري�ض  والنطاق  اخلوادم  جي  اإ�ض اإم 

م�صاحة  من  باقات  اأكانونك  رت  واأجَّ العمل))).  اإدارة  يف  وبداأت  اخلوادم  بدورها  اأكانوك 

والنطاق العري�ض وبرتوكولت الإنرتنت لعمالئها))). ويوجد بع�ض عمالء اأكانوك يف دول 

وا مبا�صرة على العالمات  الوليات املتحدة. ووفًقا للوي فيتون، العمالء الذين تعدَّ

وحقوق الطبع موجودون يف ال�صني.

اإىل 2007، اأر�صلت لوي فيتون للمدعى عليهم ثمانية ع�صر اإخطاًرا بالتعدي على  ومن 2006

على العالمة التجارية وحقوق  )اإخطارات التعدي(؛ اإذ وثَّقت هذه الإخطارات حالت تعدٍّ

التي حدثت يف كثري من املواقع الإلكرتونية التي ي�صت�صيفها املدعى عليهم. وطلبت 

املذكورة اأن يزيل املدعى عليهم املحتويات املخالفة من اخلوادم اأو يطلبوا من عمالئهم فعل 

جرت الموافقة على طلب المستأنف غير المعترض عليه فيما يتعلق باإلخطار القضائي للهيئات األخرى، بموجب دعوى رودشو فيلم، شركة خاصة محدودة  (((
)أستراليا(، رقم تقرير مجلس النواب 997-98 )1984(، وتقرير مجلس الشيوخ رقم 177- نت ليميتد )رقم 3( )2010( المحكمة الفيدرالية األسترالية 24
)1995(، ولكن ُرفض هذا الطلب فيما يتعلق برأي الشخص المتطوع لتقديم شهادته في القضية المرفوعة من مؤسسة إلكترونيك فرونتير، وبابليك سيتزن وبابليك 

د 93 )الدائرة الثانية 2010(. في تيفاني )نيوجرسي( ضد اي باي، 600 ف.3

)))  تدفع لوي فيتون بخطأ هذا التصور، لكنها لم تقدم أي دليل في المحكمة يفيد بأن دور إم إس جي يتخطى نطاق ملكية األصول وتأجيرها.

)))  وفًقا ألكانوك، فكثير من هؤالء العمالء أعادوا بيع خدمات أكانوك إلى أطراف أخرى. وحتى إن كان ذلك حقيقة؛ فلن يتسبب ذلك في تغيير تفسيرنا للقضية.
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مل  فامل�صرع  معني.  بيان  ذكر  طريق  عن  الرئي�صي  والعقد  الئتمان  عقد  بني  الفرن�صي  امل�صرع 

يعلن �صراحة القاعدة املو�صوعية التي تق�صي باأن عقد القر�ض يتوقف على اإبرام عقد رئي�صي 

والعك�ض بالعك�ض ولكنه اأدخلها يف قاعدة �صكلية. هذه القاعدة ال�صكلية تتمثل يف �صرورة ذكر بيان 

اإلزامي يو�صح م�صري ا�صتخدام القر�ض. وبهذا اأوقف امل�صرع وجود عقد القر�ض على �صرورة 

ال�صكل  الواقف والتنازل عنه تعتمد على  ال�صرط  واآلية عمل هذا  اإبرام عقد رئي�صي والعك�ض. 

وهو وجود بيان مكتوب يبني العالقة بني العقد الرئي�صي وعقد الئتمان. ول يهم بعد ذلك 

اأو خمالفة لها، ولكن املهم فقط هو ال�صكل املطلوب  اأن تكون هذه البيانات مطابقة للحقيقة 

حلماية امل�صتدين))).

اإرادة الأطراف، لأنها �صتكون  ويرتتب على احرتام ال�صكلية الإعالمية عدم فائدة البحث عن 

ين�ض  ملا  ال�صابق لالئتمان طبقا  العر�ض  فاإذا مت  الر�صاء.  حممية �صد خطر حدوث عيب يف 

التعاقد،  على  املقبل  ال�صخ�ض  جانب  من  الغلط  خطر  وجود  ي�صتبعد  هذا  فاإن  القانون،  عليه 

نظرا لأنه عن طريق ذكر البيانات الإلزامية املذكورة يف العر�ض ال�صابق يكون املهني قد اأوفى 

التدلي�صي. وبالرغم من ذلك، ورغبة يف  الكتمان  بالإعالم، ويخف�ض بذلك احتمال  بالتزامه 

توفري حماية م�صاعفة لطالب الئتمان، تقرر حمكمة النق�ض الفرن�صية يف اأحكامها احلديثة 

اأن تقدمي عر�ض �صابق طبقا للمتطلبات املن�صو�ض عليها يف تقنني ال�صتهالك ل يعفي موؤ�ص�صة 

الئتمان من واجبها بالن�صيحة والتحذير جتاه العميل))).

م�سكلة البحث: تكمن م�صكلة البحث يف الت�صاوؤلت الآتية:

اأول - مدى اإجازة ال�صكلية الإلكرتونية يف القانون الإماراتي واملقارن.

ال�صكلية  ودور  واملهنيني،  امل�صتهلكني  بني  التعاقد  يحكم  الذي  القانوين  الإطار  ماهو  ثانيا- 

الإلكرتونية يف حتديده.

 ثالثا- مدى كفاية الكتابة الإلكرتونية والو�صائل الإلكرتونية لإعالم ال�صخ�ض املقبل وال�صاعي 

للتعاقد.

القواعد  على  اأي  والقبول  الإيجاب  على  الإلكرتونية  ال�صكلية  اإجازة  اأثرت  مدى  اأي  رابعا- 

التقليدية لإبرام العقد.

التعاقد  يف  العقد  عن  العدول  يف  احلق  ميار�ض  اأن  للمتعاقد  ميكن  كيف   - واأخريا  خام�صا 

))) انظر للمؤلف، االستدانة، دراسة في أزمة ديون األفراد ومعالجتها القانونية، رقم 139.

((( Cass. Civ.1, 18 février 2009, Bull. civ., I, n° 36.
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الإلكرتوين م�صتخدما الو�صائل الإلكرتونية.

امل�صتهلك،  حماية  يف  الإلكرتونية  ال�صكلية  دور  تناول  اإىل  البحث  هذا  يهدف  البحث:  هدف 

القانون  يف  واملهنيني،  امل�صتهلكني  بني  تربم  التي  للعقود  القانوين  الإطار  حتديد  يف  ودورها 

الإماراتي ويف بع�ض القوانني املقارنة.

منهج البحث: ن�صتخدم يف هذا البحث املنهج التحليلي التاأ�صيلي املقارن. فنبداأ اأول بتحليل 

الن�صو�ض القائمة، وثانيا با�صتقراء بع�ض احلالت الواقعية و�صول اإىل تاأ�صيل حكم لها، كل 

ذلك يف اإطار مقارنة بني القانون الإماراتي وبع�ض القوانني املقارنة. 

الإماراتي  القانون  بني  مقارنة،  درا�صة  نحو  على  البحث  هذا  جنري  �صوف  ذلك،  على  وبناء 

والقانون الفرن�صي والقانون امل�صري وقوانني بع�ض الدول العربية الأخرى، كالأردن والبحرين.

خطة البحث: �صوف نتناول هذا البحث من خالل اخلطة الآتية:

املبحث الأول: مدى اإجازة ال�صكلية الإلكرتونية يف القانون الإماراتي واملقارن.

املطلب الأول: تكري�ض مبداأ العرتاف بال�صكلية الإلكرتونية. 

املطلب الثاين: عدم كفاية الكتابة الإلكرتونية ل�صتيفاء ال�صكلية املطلوبة قانونا. 

املبحث الثاين: ال�صكلية الإلكرتونية وحتديد الإطار القانوين للعقود التي تربم بني املهنيني 

وامل�صتهلكني يف القانون الإماراتي واملقارن.

املطلب الأول: الكتابة الإلكرتونية و�صرورة اإعالم امل�صتهلك.

املطلب الثاين: تطبيق بع�ض املبادئ على اإبرام العقد بالو�صائل الإلكرتونية.

املطلب الثالث: متكني امل�صتهلك من ممار�صة حق العدول عن التعاقد الذي مت على البعد.

خامتة.



25

الشكلية اإللكترونية وحماية المستهلك في القانون اإلماراتي والمقارن

املبحث الأول

مدى اإجازة ال�سكلية الإلكرتونية يف القانون الإماراتي واملقارن

مل يعالج القانون الفرن�صي ال�صادر يف 13 مار�ض 2000 اإل م�صاألة ا�صتخدام الكتابة الإلكرتونية يف 

الإثبات، وجتنب يف الوقت ذاته ال�صماح باإن�صاء العقود يف ال�صكل الإلكرتوين عندما تكون الكتابة 

2000 ب�صاأن التجارة الإلكرتونية  6 يونيه  متطلبة ل�صحتها. واأكمل املر�صوم الأوربي ال�صادر يف 

هذا النق�ض عندما فر�ض على الدول الأع�صاء يف 
 ((( La directive sur le commerce électronique

اجلماعة الأوربية باأن جتعل من املمكن اإبرام العقود عن الطريق الإلكرتوين واأن تن�ض ب�صفة 

خا�صة على اأن النظام القانوين املطبق على العملية التعاقدية ل ميثل عقبة يف �صبيل ا�صتخدام 

العقود الإلكرتونية  ول يوؤدي اإىل حرمانها من الأثر وال�صالحية القانونية ب�صبب اأنها اأبرمت 

عرب الطريق الإلكرتوين )م 9(.

ولنقل ن�صو�ض هذا املر�صوم يف التقنني املدين الفرن�صي، مت اإعداد م�صروع قانون حول “ الثقة يف 

القت�صاد الرقمي” La confiance dans l’économie numérique  . وي�صيف هذا امل�صروع اإىل التقنني 

امل�صروع مبقت�صى  الفرن�صي هذا  امل�صرع  تبنى  وقد  بعدها.  وما   1-1108 م  املدين مواد جديدة: 

القانون رقم 575 ال�صادر يف 21 يونيه 2004 ))).

ثم اأتبع امل�صرع الفرن�صي قانوناً الثقة يف القت�صاد الرقمي قانونا اآخر هو القانون رقم674 ال�صادر 

الإلكرتوين،  الطريق  عن  تتم  التي  العقدية  ال�صكليات  بع�ض  باإمتام  املتعلق   2005 يونيه   16 يف 

حمددا �صروط ا�صتخدام الر�صائل الإلكرتونية يف م�صائل ال�صكلية يف العقود))).    

البحرين  ومملكة  املتحدة  العربية  الإمارات  دولة  )مثل  العربية  الدول  بع�ض  خطت  وقد 

اإبرام  يف  وكفايته  الإلكرتوين  بال�صكل  معرتفة  املجال  هذا  يف  الأمام  اإىل  خطوة  وغريهما( 

الت�صرفات القانونية ال�صكلية.

بال�صكل  العرتاف  مبداأ  اأقرت  كانت  واإن  اإليها  امل�صار  القانونية  النظم  اأن  يالحظ  اأنه  غري 

من  العديد  عليه  اأوردت  بل  مطلقا  جتعله  اأن  ت�صاأ  مل  فاإنها  الأول(،  )املطلب  الإلكرتوين 

ال�صتثناءات )املطلب الثاين(.

(((  Directive 2000/31/CE, relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information , et notamment du commerce 
électronique, dans le marché intérieur, JO, 17 juillet 2000.

(((   JO, 22 juin 2004. 

(((   JO, 17 juin 2005. 
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املطلب الأول

تكري�ص مبداأ العرتاف بال�سكلية الإلكرتونية 

ن�ض قانون املعامالت والتجارة الإلكرتونية بدولة الإمارات العربية املتحدة رقم 1 ل�صنة 2006 ))) 

يف املادة ال�صابعة منه على اأنه “ اإذا ا�صرتط القانون يف اأي بيان اأو م�صتند اأو �صجل اأو معاملة اأو 

بينة اأن يكون مكتوبا، اأو ن�ض على ترتيب نتائج معينة على عدم الكتابة، فاإن امل�صتند اأو ال�صجل 

الإلكرتوين ي�صتويف هذا ال�صرط اإذا مت اللتزام بالفقرة )1( من املادة )5( من هذا القانون”))).

اإذا   “ باأنه  الإلكرتونية  والتجارة  املعامالت  قانون  املادة اخلام�صة من  الفقرة )1( من  وتق�صي 

ا�صرتط القانون حفظ م�صتند اأو �صجل اأو معلومات لأي �صبب فاإن هذا ال�صرط يتحقق عندما 

يتم حفظ هذا امل�صتند اأو ال�صجل اأو املعلومات يف �صكل �صجل اإلكرتوين، �صريطة مراعاة ما يلي:

اأ- حفظ ال�صجل الإلكرتوين بال�صكل الذي اأن�صئ اأو اأر�صل اأو ا�صتلم به، اأو ب�صكل ميكن من اإثباته 

اأنه ميثل بدقة املعلومات التي اأن�صئت اأو اأر�صلت اأو ا�صتلمت يف الأ�صل.

ب- بقاء املعلومات حمفوظة على نحو يتيح ا�صتخدامها والرجوع اإليها لحقا.

ج- حفظ املعلومات اإن وجدت هذه املعلومات التي متكن من ا�صتبانة من�صاأ الر�صالة الإلكرتونية 

وجهة و�صولها وتاريخ ووقت اإر�صالها وا�صتالمها “))). 

ولكن  الإلكرتونية  ال�صكلية  لإجازة  العام  املبداأ  يكر�ض  الإماراتي  القانون  اأن  يتبني  تقدم  مما 

ب�صرط ا�صتيفاء �صروط احلفظ املقررة قانوناً.

كما كر�صت قوانني بع�ض الدول العربية  الأخرى مبداأ العرتاف بال�صكلية الإلكرتونية يف ن�صو�صها.

2002 ب�صاأن املعامالت  14 �صبتمرب  82 ال�صادر يف  من ذلك ما ن�ض عليه القانون البحريني رقم 

اأوجب  اإذا   “ اأنه  2/5 منه من  املادة  ن�صت عليه  ما  ذلك  ن�صو�صه. من  ال�صكلية يف  الإلكرتونية 

فاإن  على عدم اللتزام بذلك،  قانونياً  اأثراً  اأو رتب  بالكتابة،  ثابتة  املعلومات  اأن تكون  القانون 

ورود املعلومات يف �صجل اإلكرتوين يفي مبتطلبات هذا القانون، ب�صرط اأن تكون املعلومات قابلة 

للدخول عليها وا�صتخراجها لحقاً عن طريق البث اأو الطباعة اأو غري ذلك”. وكذلك ما ن�صت 

عليه الفقرة الثالثة من املادة املذكورة من اأنه “ اإذا اأوجب القانون اأن تكون املعلومات املقدمة اإىل 

)))  القانون االتحادي رقم 1 لسنة 2006 في شأن المعامالت والتجارة اإللكترونية منشور بالجريدة الرسمية العدد 442 السنة السادسة والثالثون محرم 1427هـ يناير 2006، 
ومنشور أيضا بمجلة الشريعة والقانون، العدد الثامن والعشرون، رمضان 1427هـ- أكتوبر 2006، ص 484 وما بعدها.

)))  وهو نفس ما كانت تنص عليه تقريبا المادة 9 من قانون إمارة دبي رقم 2 لسنة 2002، حيث كانت تنص على أنه “ إذا اشترط القانون أن يكون خطيا أي بيان أو 
مستند أو سجل أو معادلة أو بينة، أو نص على ترتيب نتائج معينة في غياب ذلك، فان المستند أو السجل اإللكتروني يستوفي هذا الشرط طالما تم االلتزام بأحكام الفقرة 1 

من المادة السابقة”.

)))   وهذا نفس ما كانت تنص عليه الفقرة 1 من المادة الثامنة من قانون إمارة دبي رقم 2 لسنة 2002.
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�صخ�ض اآخر ثابتة بالكتابة، فاإن تقدميها يف �صكل �صجل اإلكرتوين يفي بهذا الغر�ض اإذا توافرت 

ال�صروط الآتية :

اأ-اأن يتمكن املر�صل اإليه من الدخول على هذه املعلومات وا�صتخراجها لحقاً، �صواء عن طريق 

البث اأو الطباعة اأو غري ذلك .

ب- اأن يتمكن املر�صل اإليه من حفظ هذه املعلومات”.

كذلك تق�صي املادة التا�صعة فقرة 1من قانون املعامالت الإلكرتونية باأنه “ اإذا اأوجب القانون حفظ 

اأية م�صتندات اأو �صجالت اأو معلومات مت اإن�صاوؤها اأو اإر�صالها اأو   ت�صلمها، �صواء يف �صكل اإلكرتوين اأو 

ورقي، فاإن حفظها يف �صكل �صجل اإلكرتوين يفي بهذا الغر�ض اإذا توفرت ال�صروط الآتية :

اأ - اأن يتم حفظ ال�صجل الإلكرتوين بال�صيغة التي مت بها اإن�صاوؤه اأو اإر�صاله اأو ت�صلمه، اأو يتم 

حفظه يف �صيغة يثبت اأنها متثل بدقة املعلومات الأ�صلية التي مت اإن�صاوؤها اأو اإر�صالها اأو ت�صلمها .

ب - اأن تكون املعلومات التي ت�صمنها ال�صجل الإلكرتوين الذي مت حفظه قابلة لأن يتم لحقا 

الدخول عليها وعر�صها وا�صتخراجها ب�صكل قابل للفهم .

ج -  بيان املعلومات – اإن وجدت – التي حتدد م�صدر امل�صتند واجلهة املر�صل اإليها وتاريخ ووقت 

اإر�صاله اأو ت�صلمه، وذلك اإذا كان امل�صتند املحفوظ قد اأر�صل اأو مت ت�صلمه اإلكرتونياً.

د - موافقة اجلهة العامة التي يخ�صع الن�صاط لإ�صرافها – اإن وجدت – على اأن يتم احلفظ يف 

�صكل �صجل اإلكرتوين وا�صتيفاء اأية ا�صرتاطات حتددها هذه اجلهة .

العقود  اإبرام  �صياق  “يف  اأنه  على  املذكور  البحريني  القانون  من  العا�صرة  املادة  تن�ض  واأخرياً 

يجوز التعبري، كلياً اأو جزئياً، عن الإيجاب والقبول وكافة الأمور املتعلقة باإبرام العقد والعمل 

مبوجبه،  مبا يف ذلك اأي تعديل اأو عدول اأو اإبطال لالإيجاب اأو القبول، عن طريق ال�صجالت 

ال�صكلية  البحريني  القانون  كر�ض  وبهذا  ذلك”.  غري  على  الطرفان  يتفق  مل  ما  الإلكرتونية 

الإلكرتونية يف جميع جمالت ال�صكلية، ونق�صد بها �صكلية الإبرام والنعقاد و�صكلية الإعالم اأو 

ال�صكلية الإعالمية، و�صكلية احلفظ اإن جاز التعبري. 

التقنني املدين بوا�صطة  اأدخل يف  1108-1 جديد، والذي  املادة  القانون الفرن�صي جند ن�ض  ويف 

قانون “ الثقة يف القت�صاد الرقمي” رقم 575 ال�صادر يف 21 يونيه 2004،  يقرر اأنه:

�صكل  يف  ويحفظ  ين�صاأ  اأن  ميكن  فاإنه  قانوين،  ت�صرف  ل�صحة  متطلبة  الكتابة  تكون  عندما   “

اإلكرتوين. ويحيل الن�ض اإىل ال�صروط املن�صو�ض عليها يف املادتني 1316-1 و 1316-4، بخ�صو�ض 

املحرر العريف، واإىل املادة 1317، بالن�صبة للمحرر الر�صمي. 

 deويف فقرتها الثانية تقرر املادة 1108-1 اأنه “ عندما يكون مطلوب كتابة بيان ما بيد امللتزم نف�صه

sa main، فهذا الأخري ي�صتطيع اأن يحرره يف ال�صكل الإلكرتوين اإذا كانت �صروط هذا التحرير 
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.(((“ par lui-même من طبيعة ت�صمن اأنه لن يتم اإل بوا�صطة ال�صخ�ض نف�صه

ويالحظ يف هذا ال�صدد اأن امل�صرع الفرن�صي مل ي�صتخدم الطريقة اأو املنهج الذي ا�صتخدمه يف 

بالتعادل  الفرن�صي  امل�صرع  الأخري، اعرتف  الإلكرتوين. ففي هذا  بالإثبات  املتعلقة  الن�صو�ض 

الإلكرتونية،  بال�صكلية  يتعلق  فيما  اأما  الورقية.  والكتابة  الإلكرتونية  الكتابة  بني  الوظيفي 

فقد اأورد مبداأ عاما يقرر اإجازة ال�صكلية. رغم هذه املالحظة فاإن النتيجة تكاد تكون واحدة يف 

احلالتني: العرتاف بفاعلية الكتابة الإلكرتونية مثل الكتابة العادية))).

كما اأن امل�صرع مل ي�صاأ اأن يتعر�ض لبع�ض التطبيقات املوجودة يف النظام الفرن�صي والتي ل تتعلق 

خطاب  اإر�صال  مثل   :   sophistiqué �صف�صطائية  �صكليات  تفر�ض  اإمنا  الكتابة،  تطلب  ب�صرورة 

لالنف�صال  قابل  كوبون  اإرفاق  ن�صخ،  عدة  يف  العقد  م�صروع  طباعة  الو�صول،  بعلم  م�صحوب 

بوا�صطته ي�صتطيع املر�صل اإليه ا�صتعمال احلق يف العدول))). 

ورغبة يف عدم الدخول يف هذه التف�صيالت كان يوجد ن�ض يف م�صروع قانون الثقة يف القت�صاد 

الرقمي يقرر اأنه ميكن مبقت�صى مر�صوم ordonnance  تبني اخلطوات الالزمة يف هذا ال�صدد 

)م 15 من امل�صروع())). 

العقود  الرقمي  القت�صاد  يف  الثقة  لقانون  النهائي  الن�ض  يف  الفرن�صي  امل�صرع  نظم  وقد 

عن  الكتابة  وت�صلم  واإر�صال  والإبرام،  املعلومات،  تبادل  حيث  من  عامة:  ب�صفة  الإلكرتونية 

2005 باأن  16 يونيه  674 ال�صادر يف  اأكمل هذا التنظيم مبر�صوم رقم  الطريق الإلكرتوين. وقد 

اأ�صاف بع�ض املتطلبات ال�صكلية.

فقد اأدخل امل�صرع ف�صال جديدا يف الباب الثالث من الكتاب الثالث من التقنني املدين الفرن�صي 

نظم فيه العقود الإلكرتونية.

 Des:الإلكرتوين ال�صكل  يف  تتم  التي  العقود  عنوان:  ويحمل  ال�صابع  الف�صل  هو  الف�صل  هذا 

(((  Art.1108-1 nouveau :“Lorsqu’un écrit est exigé pour la validité d’un acte juridique, celui-ci peut être établi et conservé sous forme 
électronique, selon les conditions prévues par les articles 1316-1 et 1316-4 pour les actes sous seing privé, et  par l’article 1317 pour 
les actes authentiques.
   Lorsqu’est exigée une mention écrite de la main même de celui qui s’oblige, ce dernier peut l’apposer sous forme électronique si les 
conditions de cette apposition sont de nature à garantir qu’elle ne peut être effectuée que par lui-même“.
((( Dans ce sens, voir J. HUET, ” Le Code civil et les contrats électroniques“, n°19, p.14.

(((  L. GRYNBAUM, ” La directive ” commerce électronique“ ou l’inquiétant retour de l’individualisme juridique“, Communication -Com-

merce Electronique, 2001, chr.  n° 18, p.12.

(4(  Cf. J. HUET, ” Le Code civil et les contrats électroniques“, Le code civil et les contrats électroniques, contribution à l’ouvrage pour 
le Bicentenaire du Code civil, Université de Paris II, Dalloz 2004, n°19, p.14. On peut consulter cet article sur le site de Monsieur le 
Professeur Jérôme Huet : http://www.actoba.com/public/jh/R/Code-civil.pdf
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 contrats sous forme électronique

وقد ق�صم هذا الف�صل اإىل اأربعة مباحث:

املبحث الأول: تبادل املعلومات يف حالة العقد الإلكرتوين: املواد 1-1369: 3-1369.

املبحث الثاين: اإبرام العقد يف ال�صكل الإلكرتوين: املواد 4-1369: 6-1369.

املبحث الثالث: اإر�صال وا�صتالم الكتابة بالطريق الإلكرتوين: املواد 7-1369: 9-1369.

املبحث الرابع: بع�ض متطلبات ال�صكل: املادتان: 10-1369: 11-1369 ))).

وبهذا التنظيم للعقود الإلكرتونية اأورد امل�صرع بع�ض املتطلبات ال�صكلية التف�صيلية يف املادتني 

1369-10 و11-1369.

وفقا للمادة 1369-10، عندما تكون الكتابة الورقية خا�صعة ل�صروط خا�صة بالقراءة اأو بالتقدمي، 

فاإن الكتابة يف ال�صكل الإلكرتوين يجب اأن حترتم متطلبات معادلة.

هذه  اإىل  بالدخول  ت�صمح  اإلكرتونية  بو�صيلة  ا�صتيفاوؤه  ميكن  لالنف�صال  قابلة  �صيغة  تطلب 

ال�صيغة واإعادة اإر�صالها بنف�ض الطريقة ))).

اإذا  اأما املادة 1369-11 فتقرر اأن تطلب اإر�صال عدة ن�صخ ميكن ا�صتيفاوؤه يف ال�صكل الإلكرتوين، 

كانت الكتابة ميكن اأن تطبع من قبل املر�صل اإليه))).

واإذا كانت ال�صكلية هي ال�صتثناء من مبداأ الر�صائية يف الت�صرفات القانونية يف الع�صر احلديث، 

” ال�صكلية الإلكرتونية لبد واأن تكون غري كافية يف بع�ض الت�صرفات القانونية.  فاإن اإجازة “ مبداأ

الكتابة الإلكرتونية ل�صتيفاء ال�صروط  وهذا ما مت بالفعل، حيث توجد حالت ل تكفي فيها 

ال�صكلية املتطلبة قانوناً ل�صحة الت�صرفات ال�صكلية.

(((  Chapitre VII du Titre III du Livre III du Code civil: Des contrats sous forme électronique: 
Section 1  
De l’échange d’informations en cas de contrat sous forme électronique )Articles 1369-1 à 1369-3( 
Section 2  
De la conclusion d’un contrat sous forme électronique )Articles 1369-4 à 1369-6( 
Section 3  
De l’envoi ou de la remise d’un écrit par voie électronique )Articles 1369-7 à 1369-9( 
Section 4
De certaines exigences de forme )Articles 1369-10 à 1369-11( .

(((  Art. 1369-10 : ” Lorsque l’écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l’écrit sous forme 
électronique doit répondre à des exigences équivalentes. 
   L’exigence d’un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer 
par la même voie“.
(((  Art. 1369-11 : ” L’exigence d’un envoi en plusieurs exemplaires est réputée satisfaite sous forme électronique si l’écrit peut être 
imprimé par le destinataire“.
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املطلب الثاين

عدم كفاية الكتابة الإلكرتونية 

ل�ستيفاء ال�سكلية املتطلبة قانونا 

مل ت�صاأ الت�صريعات التي اأقرت مبداأ ال�صكلية الإلكرتونية اأن جتعل من هذا املبداأ قاعدة مطلقة، 

اإمنا على العك�ض اأوردت العديد من ال�صتثناءات عليه.

الكتابة  كفاية  عدم  من  الإماراتي  الإلكرتونية  والتجارة  املعامالت  قانون  قرره  ما  ذلك  من 

الإلكرتونية ل�صتيفاء ال�صكل املطلوب قانوناً يف عقود الزواج والطالق والو�صايا وعقود البيع 

والتي  العقار،  على  الواردة  العينية  احلقوق  عامة  وب�صفة  املنقولة،  غري  الأموال  على  الواردة 

تخ�صع لإجراءات الت�صديق اأمام الكاتب العدل.  ويف ذلك تن�ض املادة الثانية )فقرة 2، 3( من 

قانون املعامالت والتجارة الإلكرتونية الإماراتي على اأنه:

“ 2- ي�صري هذا القانون على ال�صجالت والتواقيع الإلكرتونية ذات العالقة باملعامالت والتجارة 

الإلكرتونية، وي�صتثنى من اأحكام هذا القانون ما ياأتي:

اأ- املعامالت والأمور املتعلقة بالأحوال ال�صخ�صية كالزواج والطالق والو�صايا.

ب- �صندات ملكية الأموال غري املنقولة.

ج- ال�صندات القابلة للتداول.

د- املعامالت التي تتعلق ببيع و�صراء الأموال غري املنقولة والت�صرف فيها وتاأجريها ملدة تزيد 

على ع�صر �صنوات وت�صجيل اأية حقوق اأخرى متعلقة بها.

هـ - اأي م�صتند يتطلب القانون ت�صديقه اأمام الكاتب العدل.

و- اأية م�صتندات اأو معامالت اأخرى يتم ا�صتثناوؤها بن�ض قانوين خا�ض.

3- ملجل�ض الوزراء، بقرار ي�صدره اأن ي�صيف اأية معامالت اأو م�صائل اأخرى ملا هو وارد يف البنود 

.
ال�صابقة من الفقرة )2( من هذه املادة اأو اأن يحذف منها اأو يعدل فيها” ))) 

 15 الأردين رقم  الإلكرتونية  املعامالت  الثالثة من قانون  املادة  ما ن�صت عليه  اأي�صاً  من ذلك 

2015 من ا�صتبعاد العقود وامل�صتندات والوثائق التي تنظم وفقا لت�صريعات خا�صة ب�صكل  ل�صنة 

معني، اأو تتم باإجراءات حمددة، من اإطار ال�صكلية الإلكرتونية، حيث تن�ض يف فقرتها )ب(على 

)))  وهو نفس ما تنص عليه تقريبا المادة الخامسة من قانون المعامالت والتجارة اإللكترونية إلمارة دبي. 
ويالحظ بعض الفقه على المادة 1/27/ب من قانون المعامالت والتجارة اإللكترونية إلمارة دبي ) المادة 1/24/ب من القانون االتحادي رقم 1 لسنة 2006 ( والتي أجازت 
إصدار أي إذن أو ترخيص أو إقرار أو موافقة في شكل سجالت إلكترونية – أن هذا النص يؤدي إلى إتمام بعض التصرفات القانونية التي تتوقف على هذه اإلجراءات التي 
أشار إليها النص، من إذن أو ترخيص أو إقرار أو موافقة، ما لم يتمثل أي من هذه اإلجراءات في إجراء رسمي: د. إبراهيم الدسوقي أبو الليل، الجوانب القانونية للتعامالت 

اإللكترونية، مجلس النشر العلمي، جامعة الكويت، 2003، ص 126. 
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اأنه “ ل ت�صري اأحكام هذا القانون على ما يلي ما مل ين�ض اأي قانون اآخر على خالف ذلك : 

1- اإن�صاء الو�صية وتعديلها.

2- اإن�صاء الوقف، وتعديل �صروطه.

الت�صريعات  تتطلب  التي  املنقولة  والأموال  املنقولة  غري  الأموال  يف  الت�صرف  معامالت   -3

عليها  العينية  احلقوق  واإن�صاء  ملكيتها  و�صندات  بها  املتعلقة  الوكالت  ذلك  يف  مبا  ت�صجيلها 

با�صتثناء عقود الإيجار اخلا�صة بهذه الأموال.

4- الوكالت واملعامالت املتعلقة بالأحوال ال�صخ�صية.

5- الإ�صعارات املتعلقة باإلغاء اأو ف�صخ عقود خدمات املياه والكهرباء والتاأمني ال�صحي والتاأمني على احلياة.

6- لوائح الدعاوى واملرافعات واإ�صعارات التبليغ الق�صائية وقرارات املحاكم.

7- الأوراق املالية با�صتثناء ما تن�ض عليه تعليمات خا�صة ت�صدر عن اجلهات املخت�صة ا�صتناداً 

لقانون الأوراق املالية اأو اأي ت�صريع اآخر”.

�صبتمرب   14 يف  ال�صادر  البحريني  القانون  من  الثانية  املادة  عليه  ن�صت  ما  اأي�صا  ذلك  ومن 

ل�صنة 2002 يف �صاأن التجارة الإلكرتونية من اأنه “1- ت�صري اأحكام هذا القانون على ال�صجالت 

والتوقيعات الإلكرتونية. 

2- ي�صتثني من اأحكام هذا القانون ما يلي:-   

اأ- كافة امل�صائل التي ينعقد الخت�صا�ض ب�صاأنها للمحاكم ال�صرعية طبقاً لأحكام املر�صوم بقانون 

رقم )13( ل�صنة 1971 ب�صاأن تنظيم الق�صاء وتعديالته.   

ب- م�صائل الأحوال ال�صخ�صية لغري امل�صلمني مثل الزواج والطالق واحل�صانة والتبني واملرياث 

واإن�صاء الو�صايا وتعديلها.   

ج- املعامــالت والت�صـرفات التي ي�صتـرط القانـون لالعتداد بها اأن تكون مثبتة يف حمررات ر�صمية.   

د - ال�صندات القابلة للتداول.   

هـ - �صندات امللكية، فيما عدا تلك املن�صو�ض عليها يف املادة )20( من هذا القانون”. 

كذلك اأوردت املادة 1108- 2 من التقنني املدين الفرن�صي والتي اأدخلت فيه مبقت�صى قانون الثقة 

يف القت�صاد الرقمي بع�ض ال�صتثناءات على مبداأ اإجازة ال�صكلية الإلكرتونية ت�صمل:

- العقود العرفية املتعلقة بقانون الأ�صرة واملواريث والرتكات.

- الت�صرفات العرفية املتعلقة بالتاأمينات ال�صخ�صية اأو العينية، �صواء كانت مدنية اأو جتارية، اإل 

اإذا كانت قد اأبرمت بوا�صطة �صخ�ض من اأجل حاجات مهنته))).

(((  Art.1108-2 du Code civil : ” Il est fait exception aux dispositions de l’article 1108-1 pour :
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كان من املاأمول، كما يقرر بع�ض الفقه، اأن يظهر يف هذه القائمة ائتمان اأو قر�ض ال�صتهالك 

الإلكرتوين))).  بالطريق  اإبرامه  ممكنا  يكون  اأن  خطرا  يبدو  لأنه   ،crédit à la consommation

 .((( الإلكرتوين  بالطريق  ال�صتهالكي  القر�ض  باإبرام  ت�صمح  الأوربية مل  ال�صلطات  فاإن  ولهذا 

باملقابل، فاإن الن�ض املتقدم قد ا�صتبعد اإبرام كفالة بوا�صطة �صخ�ض عادي على البعد بالطريق 

اأخطر بالتاأكيد من عقد الكفالة، حيث فيه يلتزم ال�صخ�ض  اأن عقد القر�ض  الإلكرتوين، مع 

عن نف�صه هو اأما يف الكفالة فيلتزم ال�صخ�ض مع غريه، ومن املوؤكد اأنه يف احلالة الأخرية ميكن 

ل�صخ�صني اأن؛ يقدرا خطورة الت�صرف اأكرث من �صخ�ض واحد، فقد ل ي�صتطيع �صخ�ض مبفرده 

اأن يقوم بهذا التقدير.

على  ال�صتثناءات  ق�صر  اأنه  الفرن�صي  املدين  التقنني  من   2-1108 املادة  ن�ض  على  ويالحظ 

الت�صرفات العرفية فقط. ويعلق البع�ض على هذا احلكم بالقول باأنه يجد تف�صريه يف الإمكانية 

 .((( الإلكرتوين  ال�صكل  باإن�صاء حمرر ر�صمي يف  املدين،  التقنني  1317 من  املادة  بها يف  املعرتف 

اأن  املتقدمة  املادة  يف  قرر  فقد  متناق�صا:  كان  الو�صع  هذا  يف  امل�صرع  اأن  الوا�صح  من  اأنه  غري 

هناك ت�صرفات �صديدة اخلطورة )ت�صرفات عرفية( ول ميكن اإبرامها بالطريق الإلكرتوين، يف 

حني اأن الت�صرفات اخلطرية )الت�صرفات الر�صمية( ميكن اأن تتم عرب الو�صائل الإلكرتونية. 

ويبدو هذا اللغز ظاهرياً فقط لأن املحرر الر�صمي، الإلكرتوين، يحرر حتت م�صئولية موظف 

اأخرى، م�صمون الت�صرف واإعالم الأطراف به))). ويالحظ  اأ�صياء  اإىل  عام يالحظ، بالإ�صافة 

كذلك، وهذا هو الوجه الآخر من التناق�ض- اللغز-؛ �صعوبة حتديد ماهية العقود التي تغطي 

بال�صبط طائفة “ الت�صرفات العرفية املتعلقة بقانون الأ�صرة واملواريث والرتكات”، وهي الأر�ض 

اخل�صبة اأو املجال اخل�صب لعمل املوثق))). 

   1º Les actes sous seing privé relatifs au droit de la famille et des successions ; 
   2º Les actes sous seing privé relatifs à des sûretés personnelles ou réelles, de nature civile ou commerciale, sauf s’ils sont passés 
par une personne pour les besoins de sa profession“.
((( J. HUET, ” Le Code civil et les contrats électroniques“, op. cit., n°20, p.14.

 :انظر في موقف المراسيم األوربية  )))
J. HUET, ” La problématique du commerce électronique au regard du projet de directive du 23 décembre 1998“, Communication 
-Commerce Electronique, 1999, chr.4, n°14; du même auteur, ” Libres propos sur la protection des consommateurs dans le commerce 
électronique“, Mélanges J. CALAIS – AULOY, 2003, n°5.

(((  L. GRYNBAUM, ” La loi sur la confiance dans l’économie numérique: après la société de l’information, retour vers le commerce 
électronique“, Communication -Commerce Electronique, avril 2003, commentaire n°26, p.26; J. HUET, ” Le Code civil et les contrats 
électroniques“, n° 20, p.15.

(4( J. HUET, ” Le Code civil et les contrats électroniques“, n° 20, p.15.

(((  J. HUET, ” Le Code civil et les contrats électroniques“, n° 20, p.15: ” On observera néanmoins – autre aspect du paradoxe- qu’on 
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املبحث الثاين

ال�سكلية الإلكرتونية وحتديد الإطار القانوين للعقود التي تربم بني املهنيني 

وامل�ستهلكني يف القانون الإماراتي واملقارن

تكفي  الإلكرتوين وهل  التعاقد  امل�صتهلك يف  ال�صكلية يف حماية  دور تطلب  الت�صاوؤل حول  ثار 

الكتابة الإلكرتونية للقيام بهذا الدور اأم تلزم الكتابة اليدوية. وبعد اإقرار ال�صكلية الإلكرتونية 

على النحو الذي بيناه فيما �صبق تناول الفقه الدور الذي ميكن اأن توؤديه ال�صكلية الإلكرتونية 

يف حماية امل�صتهلك ))). فالعقود التي تربم بني املهنيني وامل�صتهلكني حتتاج اإذن اإىل حتديد اإطار 

قانوين لها يكفل احلماية الفعالة لهذه الفئة الأخرية باعتبارها الطرف ال�صعيف يف العالقة 

القانونية.

الإلكرتونية  الكتابة  كفاية  ومدى  كتابًة  امل�صتهلك  اإعالم  ب�صرورة  القانوين  الإطار  ويتحدد 

للقيام بهذا الغر�ض )املطلب الأول(، وتطبيق بع�ض املبادئ على القبول واإبرام العقد بالو�صائل 

الإلكرتونية )املطلب الثاين(، ومتكني امل�صتهلك من ممار�صة حق العدول عن التعاقد الذي مت 

على البعد contrat à distance )املطلب الثالث(.

املطلب الأول

الكتابة الإلكرتونية و�سرورة اإعالم امل�ستهلك

ونعر�ض فيما يلي لل�صكلية كم�صدر لإعالم امل�صتهلك اأو ما يعرف بال�صكلية الإعالمية )الفرع 

الأول(، ومدى ا�صتيفاء ال�صكلية الإعالمية عن طريق الر�صائل الإلكرتونية )الفرع الثاين(.

a quelque peine à déterminer quels contrats recouvre exactement la catégorie des ” actes sous seing privé relatifs au droit de la famille 
et des successions“, terrain d’élection de l’acte notarié“.
)))  انظر في حماية المستهلك في العقد اإللكتروني عن طريق إقرار الشكلية: د. محمد حسين منصور، المسئولية اإللكترونية، ص 150 وما بعدها؛ د. أسامة أحمد بدر، 
حماية المستهلك في التعاقد اإللكتروني، دار الجامعة الجديدة للنشر، اإلسكندرية، 2005، ص 215 وما بعدها؛ د. فاروق األباصيري، عقد االشتراك في قواعد المعلومات 
اإللكترونية، دار النهضة العربية، 2003، ص 80 وما بعدها؛ د. محمد حسن قاسم، التعاقد عن بعد، دار الجامعة الجديدة للنشر، اإلسكندرية، 2005، ص 108 وما بعدها.
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الفرع الأول

ال�سكلية كم�سدر لإعالم امل�ستهلك

تقت�صي طريقة التعاقد اإعالماً قوياً للم�صتهلك )))، وخ�صو�صا يف العقود التي ل تتمتع بالتوازن 

الكايف بني املتعاقدين))). وذلك لأن بع�ض طرق البيع تكون قا�صية وت�صتبعد كل مناق�صة �صابقة 

 ،La vente à distance والبيع عن بعد ،Le démarche à domicile بني الأطراف، مثل البيع يف املنزل

ولهذا تخ�صع عملية التعاقد يف هذه البيوع ل�صكلية قانونية اآمرة ))).

ومن اأجل �صمان اأن يكون ر�صاء امل�صتهلك م�صتنرياً، فاإن امل�صرع ي�صتلزم اأن يكون العقد مكتوبا 

واأن يت�صمن بع�ض البيانات الإلزامية. ويف هذا الإطار يعلق اأحد املوؤلفني بالقول باأن “ ال�صكلية 

تبدو وكاأنها م�صدرا لالإعالم والتفكري”:   

.((( “ Le formalisme ” serait source d’information et de réflexion

املادة  يف  امل�صتهلك  حماية  �صاأن  يف   2006 ل�صنة   24 رقم  الحتادي  القانون  يفر�صه  ما  ذلك  من 

ال�صابعة منه باأن “ يلتزم املزود لدى عر�ض اأية �صلعة للتداول باأن يل�صق على غالفها اأو عبوته، 

وتاريخ  املنتج  وا�صم  ومكوناتها  وطبيعتها  ال�صلعة  نوع  عن  بيانات  تت�صمن  بطاقة  بارز  وب�صكل 

الإنتاج اأو التعبئة والوزن ال�صايف وبلد املن�صاأ وبلد الت�صدير )اإن وجد( وبيان كيفية ال�صتعمال 

ال�صلعة  ملكونات  العبوة  داخل  تف�صيلي  بيان  اإرفاق  مع  ال�صالحية،  انتهاء  وتاريخ  اأمكن(  )اإن 

وموا�صفاتها وقواعد ا�صتعمالها وخماطرها وغري ذلك من البيانات باللغة العربية، وذلك على 

النحو الذي حتدده الالئحة التنفيذية. واإذا كان ا�صتعمال ال�صلعة ينطوي على خطورة وجب 

اأية  “ املزود عند عر�ض  املادة الثامنة منه  “كما الزم القانون يف  اإىل ذلك ب�صكل ظاهر.  التنبيه 

مكان عر�ض  بارز يف  ب�صكل  عنه  الإعالن  اأو  ب�صكل ظاهر  عليها  ال�صعر  بتدوين  للتداول  �صلعة 

ال�صلعة، وللم�صتهلك احلق يف احل�صول على فاتورة موؤرخة تت�صمن حتديد نوع ال�صلعة و�صعرها 

واأية بيانات اأخرى حتددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون”. كما اأناط امل�صرع الإماراتي بـــ”اإدارة 

))) انظر في تفاصيل دور اإلعالم في عملية التعاقد:د. نزيه محمد الصادق المهدي، االلتزام قبل التعاقدي باإلدالء بالبيانات المتعلقة بالعقد وتطبيقاته على بعض أنواع 
العقود، دار النهضة العربية، 1990؛ د. سهير منتصر، االلتزام بالتبصير، دار النهضة العربية، 1990؛ د.مصطفى أبو مندور موسى، دور العلم بالبيانات عند تكوين العالقة 

التعاقدية، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق جامعة القاهرة، 2000. 

((( V. LESBORDES, Les contrats déséquilibrés, PUAM, 2000, préface de C. SAINT – ALARY –HOUIN.
  .وانظر أيضا: د. محمد شريف عبد الرحمن، عقود اإلذعان، دار النهضة العربية، 1426هـ - 2006م

((( V. LESBORDES, Les contrats déséquilibrés, T. II, n° 446 et s., p.403 et s.

(4(  F. LUCET, ” Consentement et formalisme“, Rev.jur.com., 1995, p.42 et s., spécialement p.43, cité par V. LESBORDES, Les 
contrats déséquilibrés, op. cit., n° 446, p.404, note 31.
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حماية امل�صتهلك” ال�صهر على حماية حقوق امل�صتهلك والعمل على الت�صدي لأي ت�صرفات ت�صر 

به. هذا ومل يرد يف قانون حماية امل�صتهلك ول يف لئحته التنفيذية، ما مينع اأن يكون اإعالم 

ا�صتخدام  يوؤكد  ما  التنفيذية  الالئحة  يف  ورد  بل  الإلكرتونية،  الو�صائل  طريق  عن  امل�صتهلك 

الإنرتنت يف اإعالم امل�صتهلك))).

ومن ذلك اأي�صا ما تفر�صه املادة L.121-23 من تقنني ال�صتهالك الفرن�صي على البائع يف املنزل 

اأن ي�صلم للم�صرتي عقداً مكتوباً، واإل كان التعاقد باطاًل، مت�صمنا ا�صم املورد والبائع وعنوان 

اأو  املال  وخ�صائ�ض  طبيعة  بدقة  يحدد  واأن  العقد.  فيه  مت  الذي  واملكان  البائع  وعنوان  املورد 

اخلدمات.  تقدمي  تنفيذ  اأو  الأموال  ت�صليم  ومدة  طرق  مثل  البيع،  تنفيذ  و�صروط  اخلدمة 

ويجب اأن ي�صري العقد ملكت�صب ال�صلعة بالثمن الإجمايل الذي يجب دفعه وكذلك طرق الوفاء 

به. ويجب اأن ي�صري العقد اأي�صا لراغب ال�صراء بحقه يف الرجوع النفرادي واأن يت�صمن �صيغة 

.)24-121.L موجهة له لت�صهيل ممار�صته لهذا احلق ) املادة  formulaire détachable منف�صلة

“ يف كل  املهني  الطريقة على  بنف�ض  الفرن�صي  ال�صتهالك  تقنني  L.121-18 من  املادة  وتفر�ض 

عر�ض )اإيجاب( بيع مال اأو تقدمي اأداء خدمات يتم على البعد للم�صتهلك )...( اأن ي�صري اإىل 

ا�صم م�صروعه، وبياناته التليفونية وكذلك عنوان مقره، وكذلك، اإذا كان خمتلفاً، عنوان املوؤ�ص�صة 

امل�صئولة عن العر�ض”.

اأما يف القانون امل�صري فقد ن�ض قانون رقم 67 ل�صنة 2006 باإ�صدار قانون حماية امل�صتهلك ))) يف 

املادة الثانية على حق امل�صتهلك “ يف احل�صول على املعلومات والبيانات ال�صحيحة عن املنتجات 

التي ي�صرتيها اأو ي�صتخدمها اأو تقدم اإليه”، وحظر على اأي �صخ�ض اإبرام اأي اتفاق اأو ممار�صة اأي 

ن�صاط يكون من �صاأنه الإخالل بحقوق امل�صتهلك الأ�صا�صية ومن بينها حقه يف الإعالم. 

وتطبيقا لهذا احلق اأوجب قانون حماية امل�صتهلك يف املادة الثالثة منه “ على املنتج اأو امل�صتورد- 

بح�صب الأحوال- اأن ي�صع باللغة العربية على ال�صلع البيانات التي توجبها املوا�صفات القيا�صية 

امل�صرية اأو اأي قانون اآخر اأو الالئحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك ب�صكل وا�صح ت�صهل قراءته، 

وعلى النحو الذي يتحقق به الغر�ض من و�صع تلك البيانات ح�صب طبيعة كل منتج وطريقة 

الإعالن عنه اأو عر�صه اأو التعاقد عليه” ) م1/3(. كما اأوجبت املادة الثالثة على مقدم اخلدمة “ اأن 

يحدد بطريقة وا�صحة بيانات اخلدمة التي يقدمها واأ�صعارها ومميزاتها وخ�صائ�صها”)م 2/3(.

)))  راجع المادة 21 من الالئحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 12 لسنة 2007، حيث تنص على أن “ على المزود اإلعالن عن 
استرداد السلعة المعيبة وفقا للشروط اآلتية: -1 اإلعالن في صحيفتين محليتين يوميتين مرتين على األقل على أن تكون إحداهما تصدر باللغة العربية، خالل فترة ال 

تجاوز )24( ساعة من تاريخ اخطاره باالسترداد، وفي موقع الوزارة على شبكة اإلنترنت.....”.

)))  الجريدة الرسمية، العدد 20 )مكرر( في 20 مايو 2006.
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اأن ي�صع على جميع املرا�صالت وامل�صتندات واملحررات التي ت�صدر عنه  األزم القانون املورد  كما 

البيانات  الإلكرتونية-  وامل�صتندات  املحررات  ذلك  يف  مبا   – امل�صتهلك  مع  تعاقده  اأو  تعامله  يف 

التي من �صاأنها حتديد �صخ�صيته، وخا�صة بيانات قيده يف ال�صجل اخلا�ض بن�صاطه وعالمته 

التجارية اإن وجدت )م 4(.

كما يلتزم املورد باأن يقدم اإىل امل�صتهلك – بناء على طلبه – فاتورة تثبت التعامل اأو التعاقد معه 

على املنتج، مت�صمنة ب�صفة خا�صة تاريخ التعامل اأو التعاقد وثمن املنتج وموا�صفاته وطبيعته 

ونوعيته وكميته، واأية بيانات اأخرى حتددها الالئحة التنفيذية لقانون حماية امل�صتهلك ) م 5(.

القانون  ي�صرح  ومل   – ال�صحيحة  باملعلومات  امل�صتهلك  اإمداد  ومعلن  مورد  كل  على  يقع  كما 

باأن هذا الإمداد يجب اأن يتم كتابة، مما يعني اإمكان الوفاء به باأية طريق- عن طبيعة املنتج 

وخ�صائ�صه وجتنب ما قد يوؤدي اإىل خلق انطباع غري حقيقي اأو م�صلل لدى امل�صتهلك اأو وقوعه 

يف خلط اأو غلط )م 1/6(.

ويعفى املعلن من امل�صئولية متى كانت املعلومات التي ت�صمنها الإعالن فنية يتعذر على املعلن 

التاأكد من �صحتها، وكان املورد قد اأمده بها ) م 2/6(. 

كما يلتزم املورد يف حالة البيع بالتق�صيط وقبل التعاقد بتقدمي البيانات الآتية للم�صتهلك:   

)اأ( اجلهة املقدمة للمنتج بالتق�صيط.

)ب( �صعر البيع للمنتج نقدا.

)ج( مدة التق�صيط.

)د( التكلفة الإجمالية للبيع.

)هـ( عدد الأق�صاط وقيمة كل ق�صط.

)و( املبلغ الذي يتعني على امل�صتهلك دفعه مقدما اإن وجد ) م 11(.

القانون، قرر  املن�صو�ض عليها يف  امل�صتهلك  اإحكام حماية حقوق  امل�صرع يف  ورغبة من  واأخرياً 

جزاء البطالن لكل “ �صرط يرد يف عقد اأو يف وثيقة اأو م�صتند اأو غري ذلك مما يتعلق بالتعاقد 

اأي من  اأو مقدم اخلدمة من  ال�صلعة  اإعفاء مورد  اإذا كان من �صاأن هذا ال�صرط  امل�صتهلك،  مع 

التزاماته الواردة يف قانون حماية امل�صتهلك ” ) م 10(.

هذه  وراء  من  اأراد  قد  كتابة  امل�صتهلك  اإعالم  با�صرتاطه  امل�صرع  باأن  القول  ميكن  تقدم  مما   

ال�صكلية ) اأو مبعنى اأدق اإحيائها ومنوها( اأن يخف�ض جمال ال�صلطة غري املتوازنة للمهني ويحد 

من خطر عدم التوازن يف �صروط العقد، وهو اخلطر املرتبط بال�صلطة القت�صادية التي ت�صكل 
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ال�صلطة النفرادية يف �صياغة بنود التفاق ))) .

الثقيل  املايل  العبء  فاإن   ،((( اأنواعها  بكافة  البيع،  عملية  يف  املتطلب  الإعالم  اإىل  وبالإ�صافة 

هذا  يف  ونقدم  وحمددة.  دقيقة  معلومات  تقدمي  يقت�صي  امل�صتهلك  يواجهها  التي  للعملية 

اخل�صو�ض عقود الئتمان كمثال.

عقد ائتمان ال�صتهالك )القر�ض ال�صتهالكي( Le contrat de consommation de crédit، هو العقد 

الذي يحمل اأنواعاً من املتعة ) متعة احل�صول على املال واإنفاقه( ولكنه يحمل اأي�صاً العديد من 

الأخطار، مثله مثل واقعة احلمل وامليالد، فرح يف بدايته اأمل يف نهايته. ولهذا نظم امل�صرع هذا 

العقد بطريقة ت�صمح للمقرت�ض باأن يدخل يف هذه العالقة القانونية وهو على دراية تامة مبا 

هو مقبل عليه من التزام ))).

 ،((( اخلادعة  اأو  الكاذبة  بالإعالنات  املتعلقة  العامة  القواعد  اإىل  بالإ�صافة  يورد،  امل�صرع  فنجد 

قواعد خا�صة تلزم املهني الذي يقوم باإعالن حول القر�ض اأن يدخل فيه بيانات اإلزامية. بعبارة 

اأخرى ميكن القول باأن م�صمون عر�ض القر�ض قد فر�صه القانون فر�صاً.

فاملادة L.311-10 من تقنني ال�صتهالك الفرن�صي تعدد البيانات التي يجب – اإلزامياً- ظهورها يف 

عر�ض )اإيجاب( قر�ض املنقول crédit mobilier امل�صلم اإىل امل�صتهلك، وترتب على عدم الوفاء بهذا 

اللتزام جزاءات جنائية ومدنية ))). 

ويجب اأن يتم العر�ض ال�صابق )الإيجاب( وفقاً لأحد النماذج املحددة بوا�صطة “ جلنة التنظيم 

البنكي” Le Comité de la réglementation bancaire    بعد ا�صت�صارة املجل�ض الوطني لال�صتهالك 

Le conseil national de la consommation. ول يلتزم املقر�ض باأن يقدم عر�صاً )اإيجاباً( متوافقاً 

املتطلبة  اجلوهرية  العنا�صر  بع�ض  يلغي  ل  عندما  اإليها،  امل�صار  النماذج  مع  جزئياته  كل  يف 

((( V. LESBORDES, Les contrats déséquilibrés, op.cit., n° 446, p.405; 
.وللمزيد من التفاصيل حول السلطة االقتصادية وأثرها في العقود انظر: د. محمد محيي سليم، التسلط االقتصادي وأثره على التوازن العقدي، دار المطبوعات الجامعية، 2007 

)))  انظر في االلتزام باإلعالم في عقد البيع ومدى إمكانية الوفاء به في ظل الوسائل التكنولوجية الحديثة: د. عبد العزيز المرسى حمود، االلتزام قبل التعاقدي باإلعالم 
في عقد البيع، في ضوء الوسائل التكنولوجية الحديثة، 2005.  

(((  N. CHARDIN, Le contrat de consommation de crédit et l’autonomie de la volonté, LGDJ, 1988, préface de J.-L. AUBERT, p.140 et s.

)4)  يحمي القانون المستهلك من الدعاية الكاذبة أو الخادعة أو المضللة. في هذه الحماية بالتفصيل انظر: د. عبد الفضيل محمد أحمد، اإلعالن عن المنتجات والخدمات 
من الوجهة القانونية، مكتبة الجالء الجديدة، المنصورة، بدون تاريخ نشر، بصفة خاصة الباب الثاني، ص 171 وما بعدها؛ د. أحمد السعيد الزقرد، الحماية القانونية من 
الخداع اإلعالني في القانون الكويتي والمقارن، مجلة الحقوق، جامعة الكويت، السنة التاسعة عشرة، العدد الرابع، ديسمبر 1995 م، رجب 1416هـ، ص 143. وانظر 

كذلك، د. أحمد إبراهيم عطية، النظام القانوني لإلعالنات في القانون المدني، دار النهضة العربية، 2006؛ د. حمدي أحمد سعد، القيمة العقدية للمستندات اإلعالنية، دراسة 
مقارنة بين القانون المدني والفقه اإلسالمي، دار الكتب القانونية، المحلة الكبرى، 2007.

((( Pour la nullité du contrat, v. Cass. civ.1, 3 mars 1993, Bull. civ. I, n°95, p.64; Cass. civ.1, 20 juillet 1994, Bull. civ. I, n° 262, p.191; 
V. LESBORDES, Les contrats déséquilibrés, op.cit., n° 448, p.405 et la jurisprudence citée par l’auteur.
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بوا�صطة القانون، ول ي�صوء مركز املتقدم لالقرتا�ض ))).

�صخ�صية  حتديد  )الإيجاب(:  العر�ض  يت�صمنها  اأن  يجب  التي  الإلزامية  البيانات  وت�صمل 

 .((( املقر�ض، طبيعة ومدة العملية، التكلفة الكلية للقر�ض، وال�صعر الفعلي الإجمايل للفائدة 

كما يجب اأن يت�صمن اأي�صا مبلغ القر�ض حمل الرتا�صي وكذلك املال اأو اخلدمة املالية املقدمة. 

بالإ�صافة اإىل ذلك يجب اأن يت�صمن العر�ض بع�ض الن�صو�ض القانونية، وب�صفة خا�صة �صلطة 

الرجوع اأو العدول La faculté de rétraction املعرتف بها للمقرت�ض يف خالل �صبعة اأيام ابتداء من 

قبول العر�ض.

تقنني  من   8-312.L املادة  تعدد  لالقرتا�ض،  املتقدم  حماية  اإىل  الرامي  الجتاه  نف�ض  ويف 

 Le crédit العقاري  القر�ض  عر�ض  يف  تظهر  اأن  يجب  التي  البيانات  الفرن�صي  ال�صتهالك 

immobilier . بالإ�صافة اإىل البيانات التي يجب ذكرها يف قر�ض املنقول، يجب اأن يت�صمن عر�ض 

 .((( 8-312.L القر�ض العقاري بع�ض البيانات الأخرى ن�صت عليها املادة

الفرع الثاين

ا�ستيفاء ال�سكلية الإعالمية عن طريق الر�سائل الإلكرتونية

والقانون  الرقمي،  القت�صاد  الثقة يف  ب�صاأن   2004 يونيو   21 ال�صادر يف  الفرن�صي  القانون  حدد 

ال�صادر يف 16 يونيه 2005 بخ�صو�ض العقد الإلكرتوين، �صروط ا�صتخدام الر�صائل الإلكرتونية 

يف م�صائل ال�صكلية التعاقدية.

ففي احلقيقة، متثل الر�صائل الإلكرتونية مرتكزاً اأ�صا�صياً يف التجارة اأو التعامل عرب اخلط 

en ligne  : طلب معلومات – طلب تعاقدات – تاأكيدات- اإلغاء طلب تعاقد،...الخ.

2004 ب�صاأن الثقة يف القت�صاد الرقمي، حدد القانون  21 يونيو  وبالتطبيق للقانون ال�صادر يف 

ال�صادر يف 16 يونيو 205 �صروط ا�صتخدام هذه الأداة وتاأثريها يف جمال الإثبات. فقد عدل هذا 

القانون الأخري ن�صو�ض التقنني املدين، ودخل حيز التنفيذ ابتداء من 17 يونيو 205.

وكذلك حماية  املهنيني  العقود بني  ت�صهيل  الن�صو�ض اجلديدة هو  الهدف من هذه  كان  واإذا 

املتعلقة بالعقود على  املعلومات  اأجل تبادل  الر�صائل الإلكرتونية من  ا�صتخدام  امل�صتهلك، فاإن 

اخلط )اأو العقود التفاعلية كما ي�صميها البع�ض( ))) ل تفر�ض على امل�صتهلك، ولكن هذا الأخري 

((( Cass. Civ.1, 24 mai 1989, Bull. civ. I, n°215, p.144. 

(((  Voir l’article L.313-1 du Code de la consommation.

(((  Voir l’article L. 312-8 du code de la consommation. 

)4)   انظر في هذه التسمية د. محمد حسام محمود لطفي، اإلطار القانوني للمعامالت اإللكترونية، ص 18.
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يجب اأن يقبل هذه الو�صيلة. اأما بالن�صبة للمهنيني، فاإنهم ي�صتخدمون هذه الو�صيلة وي�صت�صف 

الر�صاء بهذا ال�صتخدام من تبادلهم عناوينهم الإلكرتونية.

ورغبة يف حماية امل�صتهلك، تقرر الن�صو�ض اجلديدة اأنه عندما ي�صرتط يف الكتابة على الورق 

بع�ض ال�صروط اخلا�صة، مثل اأن تكون مقروءة lisible اأو اأن تقدم ب�صكل معني présentation )كاأن 

تكون بحروف ظاهرة(، فاإن الكتابة الإلكرتونية يجب اأن ت�صتويف املتطلبات ذاتها اأو متطلبات 

.exigences équivalentes معادلة

وتطبيقا لذلك قرر امل�صرع الفرن�صي اأن اخلطاب املو�صى عليه واخلا�ض باإبرام العقد اأو تنفيذه 

ميكن اإر�صاله عن طريق الربيد الإلكرتوين )املادة 1369-8 من التقنني املدين( ))).

هذا وتكفي الأحكام املن�صو�ض عليها يف القانون الإماراتي رقم 1  ل�صنة 2006 يف �صاأن املعامالت 

تتناول  )التي  الرابعة  املادة  املثال  �صبيل  على  املتقدم،  باحلكم  للقول  الإلكرتونية  والتجارة 

املرا�صالت الإلكرتونية(، واملادة الثامنة )املتعلقة بالتوقيع الإلكرتوين(، واملادة التا�صعة )املتعلقة 

بالأ�صل الإلكرتوين(، واملادة العا�صرة )املتعلقة بقبول وحجية البينة الإلكرتونية يف الإثبات(، 

واملادة احلادية ع�صرة )التي تتناول اإن�صاء العقود عن طريق املرا�صلة الإلكرتونية(.

املطلب الثاين

تطبيق بع�ص املبادئ على اإبرام العقد بالو�سائل الإلكرتونية

وموؤكدة،  حمددة  بطريقة  يعرف،  اأن  اإمكانية  امل�صتهلك  لدى  يكون  الكتابة،  ا�صتخدام  بف�صل 

اأثناء تنفيذه،  اإبرام العقد والتعديالت التي ميكن اأن حتدث يف  نطاق حقوقه والتزاماته منذ 

كما ت�صاهم الكتابة يف حتقيق الأهداف التكميلية ل�صفافية ال�صوق وحماية امل�صتهلكني ))). 

مرا�صيم  عدة  مبقت�صى  ففر�صت  للكتابة  الهام  الدور  هذا  الأوربية  ال�صلطات  وعت  ولقد 

 L’écrit، exigence اأوربية”  “ �صرورة  �صرورة حترير العقد كتابة. فالكتابة واحلال كذلك ت�صبح 

.(((  communautaire

))) حول االعتراف التشريعي بالبريد اإللكتروني الموصى عليه انظر: د. عبد الهادي فوزي العوضي، الجوانب القانونية للبريد اإللكتروني، دار النهضة العربية، رقم 
35، ص 75 وما بعدها. وانظر كذلك: د. أحمد شرف الدين، حجية الرسائل اإللكترونية في اإلثبات، بحث منشور على شبكة اإلنترنت، في 27/3/2007، على الموقع 

التالي:
http://www.eastlaws.com/iglc/research/research-show.php?id=212#ind

(6( H. AUBRY, L’influence du droit communautaire sur le droit français des contrats, PUAM, 2002, préface de A. GHOZI, n° 57, p.87.

(7(  Y. PICOD, H. DAVO, Droit de la consommation, Armin Colin, Paris, 2005, n° 205, p.122;
 ومع ذلك يقرر البعض أن ما يؤسف له أن السلطات األوربية عندما فرضت الكتابة لم تحدد الجزاءات التي تطبق في حالة مخالفة هذه النصوص، كما أنه من الصعب جدا
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ب�صكل  يتجاوز  ال�صتهالك  قانون  يف  لالنعقاد  ك�صرط  الكتابة  �صرورة  اأن  الفقه  بع�ض  ويقرر 

كبري القانون الداخلي الفرن�صي. ففي واقع الأمر تتطلب املرا�صيم الأوربية يف م�صائل قانون 

لهذا  الإعالمي  امل�صمون  وحتدد  للم�صتهلك  بالن�صبة  مفهومة  كتابة  عامة  ب�صفة  ال�صتهالك 

الأخري))).

وي�صرب الفقه اأمثلة على ذلك، باملر�صوم املتعلق بالئتمان ال�صتهالكي ال�صادر يف 22 دي�صمرب 

تكلفة  عنا�صر  الإجمايل،  ال�صنوي  الفائدة  ل�صعر  حمددة  كتابة  يتطلب  الذي  املعدل)))،   ،1986

القر�ض، ومر�صوم 20 مايو 1997 اخلا�ض بالعقود على البعد )))، الذي يفر�ض كتابة يظهر فيها 

2002 اخلا�ض بالبيع على  23 �صبتمرب  الثمن وم�صاريف ال�صحن ومدة العدول)وين�ض مر�صوم 

 ،((( باملقاولة  ال�صفريات  ب�صاأن   1990 يونيه   13 اأحكام م�صابهة(، مر�صوم  ))) على  للخدمات  البعد 

ومر�صوم  ...اإلخ،  النزهات،  املواعيد،  الرحلة،  بو�صف  املتعلقة  البيانات  من  عدداً  يتطلب  الذي 

25 مايو 1999 اخلا�ض ب�صمان اأموال ال�صتهالك )))، الذي يفر�ض اأن يكون ال�صمان التعاقدي 

مكتوبا مع بيان حمدد حلقوق امل�صتهلك. 

امل�صرعون  ميلك  ول  املرا�صيم.  هذه  يف  احلمائية  القانونية  الن�صو�ض  مركز  يف  تقع  فالكتابة 

الوطنيون اإل اأن ياأخذوا يف العتبار وقت نقلها يف النظم القانونية الداخلية))). 

 واإذا كانت الكتابة مطلباً اأوربياً، وعنى امل�صرعون الوطنيون بنقله اإىل قوانينهم الداخلية، فاإن 

اإبرام العقود يف ال�صكل الإلكرتوين قد خ�صه امل�صرع الأوربي بالرعاية يف املر�صوم ال�صادر يف 8 

الأع�صاء، عندما  الدول  املعلومات بني  تداول اخلدمات يف جمتمع  بحرية  املتعلق   2000 يونيه 

فر�ض على الدول الأع�صاء اإلغاء اأي قيود تتعلق با�صتخدام اأو بالعرتاف بالعقود الإلكرتونية 

)املادة التا�صعة(.

:تحديد دور الكتابة في هذا النطاق، ما إذا كانت متطلبة لإلثبات أم متطلبة لالنعقاد
H. AUBRY, L’influence du droit communautaire sur le droit français des contrats, op. cit., n° 57, p.87.
 غير أنه مما يخفف من هذا المأخذ أن التطورات الالحقة قد خصصت دور ووظيفة الكتابة على نحو كبير، بحيث يمكن معرفة ما إذا كانت متطلبة لإلثبات أو لدواعي
.الشكلية الالزمة لصحة العمل القانوني

(((  Y. PICOD, H. DAVO, Droit de la consommation, op. cit., n° 205, p.122.

((( La directive sur le crédit à la consommation du 22 décembre 1986, modifiée.

(((  La directive du 20 mai 1997 sur les contrats à distance.

(4(  La directive du 23 septembre 2003 sur la vente à distance de services financières.

(((  La directive du 13 juin 1990 sur les voyages à forfait.

(6( La directive du 25 mai 1999 sur la garantie des biens de consommation.

(7(  Y. PICOD, H. DAVO, Droit de la consommation, op. cit., n° 205, p.122.
 .المشرعون الوطنيون ليسوا أحرارا إذن في هذا الخصوص، حيث ال يملكون سوى تحديد وقت المراسيم األوربية في القوانين الداخلية
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ويف هذا املعنى، اأدخل امل�صرع الفرن�صي يف التقنني املدين  مبقت�صى القانون ال�صادر يف 21 يونيو 

1108-1، والتي تن�ض  املادة  2004، املعروف بقانون الثقة يف القت�صاد الرقمي، مادة جديدة هي 

على اأنه عندما تكون الكتابة متطلبة ل�صحة الت�صرف القانوين، فاإنها ميكن اأن تن�صاأ وحتفظ 

بالن�صبة   4-1316 و   1-1316 املادتني  يف  عليها  املن�صو�ض  لل�صروط  وفقاً  الإلكرتوين،  ال�صكل  يف 

للمحررات العرفية، واملادة 2/1317 عندما يتعلق الأمر مبحرر ر�صمي.

يف  واملقدمة  الإلكرتوين،  ال�صكل  يف  املربمة  العقود  واإبرام  والقبول  بالإيجاب  يتعلق  فيما  اأما 

ال�صكل املهني، فان املادة 1369-4 من التقنني املدين، قد حددت بع�ض املبادئ )اأو ال�صروط( التي 

يظل الإيجاب وفقا لها �صاحلا لاللتقاء بالقبول.

عليه  الدخول  ميكن  كان  كلما  بايجابه  ملتزماً  يظل  اأن  املوجب  على  يجب  الأول:  املبداأ 

بالطريق الإلكرتوين، ب�صرط اأن يكون هذا ناجتاً عن فعله de son fait . ولهذا يجب على املهنيني 

اأن يكونوا يف منتهى احلر�ض لهذه امل�صاألة، خا�صة عندما ينفذ خمزون الب�صائع وال�صلع التي 

يعر�صونها للبيع.  

 وهذا املبداأ يقرر حكماً يخالف القواعد العامة التي تقرر حرية املوجب يف العدول عن اإيجابه 

ما دام اأن الإيجاب مل يقرتن به قبول. وبناء على ذلك ل تلزم القواعد العامة املوجب بالإبقاء 

على اإيجابه اإل يف اأحوال ا�صتثنائية، كاقرتان الإيجاب مبدة معينة ))). 

ومع ذلك ي�صتبعد هذا املبداأ يف حالتني:

�صروط  العتبار  يف  الأخذ  يجب  وهنا  ت�صتبعده:  الإيجاب  �صروط  كانت  اإذا  الأوىل:  احلالة 

ال�صحة املذكورة يف الإيجاب: الإيجاب مع التحفظ اأو امل�صروط، الإيجاب املقرتن باأجل معني 

اأو بكمية معينة.

الإيجاب على  اأجنبي: فالإبقاء على  �صبب  الناجت عن  الإيجاب  الإبقاء على  الثانية:  احلالة 

اخلط on line الذي قد ينتج عن حادث فجائي، ب�صفة خا�صة من طبيعة تقنية، اأو بفعل الغري، 

هذا الإبقاء لن يلزم املهني يف هذه احلالة.

املبداأ الثاين: يجب حتى يكون القبول فعاًل اأن يجيب على اإيجاب حقيقي، معرباً عن اإرادة 

 .((( simple proposition اللتزام، ولي�ض جمرد اقرتاح اأو دعوة للتعاقد

)))  انظر في ذلك: د. عبد المنعم البدراوي، النظرية العامة لاللتزامات، الجزء األول، مصادر االلتزام، 1991، رقم 143، ص 201 وما بعدها؛ د. فتحي عبد الرحيم عبد 
هللا، الوجيز في النظرية العامة لاللتزامات، الكتاب األول، مصادر االلتزام، الجزء األول، العقد واإلرادة المنفردة، الطبعة الثانية، مكتبة الجالء الجديدة، المنصورة، 1995-
1996، رقم51، ص 71 وما بعدها؛ د. محسن عبد الحميد إبراهيم البيه، النظرية العامة لاللتزامات، مصادر االلتزام، الجزء األول: مصادر االلتزام، رقم 56، ص 112.

(((  Y. PICOD, H. DAVO, Droit de la consommation, op. cit., n° 202, p.118; Ph. STOFFEL- MUNCK, ” La réforme des contrats du 
commerce électronique“, JCP, 2004, 1341, n°36.
والتفرقة بين اإليجاب والدعوة للتعاقد ليست يسيرة في غالب األحوال. كما ال توجد قاعدة تشريعية في هذا الخصوص. لهذا استقر الفقه على أن الذي يميز اإليجاب عن الدعوة 
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وفقا لعبارات الفقرة الأوىل من املادة 1369-5 من التقنني املدين، اأن القبول ل يعتد به اإل اإذا 

كان القابل لديه الإمكانية على فح�ض تفا�صيل طلبه وثمنه الإجمايل، واأن ي�صحح الأخطاء 

اإمكانية  اإذن  ))). وبناء على ذلك يرتب النظام الإلكرتوين  اأن يوؤكد هذا الطلب  املحتملة، قبل 

. وهذا    premier clic نقرة”  بـ”اأول  يعرف  ما  اأو  اأول موافقة  بعد  الطلب  وتعديل  القراءة  اإعادة 

ي�صلمنا اإىل املبداأ التايل الذي يحكم القبول يف التعاقد الإلكرتوين.

املوافقة  فوحدها  الثانية.  باملوافقة  الإلكرتوين  العقد  يف  القبول  يف  العربة  الثالث:  املبداأ 

الثانية، بعبارة اأخرى “ النقرة الثانية” deuxième clic، هي التي تعادل القبول. 

ويرتتب على تخلف مبداأ “ النقرة الثانية” بطالن العقد))).

املبداأ الرابع: يتعلق ب�صرورة اأن يتلقى املوجب الطلب بدون تاأخري وبالطريق الإلكرتوين، 

اإىل  املوجب قد و�صلوا  اأخرى من  الطلب مرة  وتلقي  الإيجاب  قبول  وتاأكيد  الطلب  وباعتبار 

الأحكام  هذه  اأوردت  وقد  اإلكرتونياً.  عليها  الدخول  الإمكان  يف  دام  ما  املعنيني  الأ�صخا�ض 

الفقرتان الثانية والثالثة من املادة 1369-5 من التقنني املدين))). 

ومع اأن الإر�صال وال�صتقبال �صيكونان عملياً متعا�صرين، غري اأن حماية اإرادة القابل )م�صتهلك 

اأو مهني( تكون اأقوى من احلماية املن�صو�ض عليها يف الأحكام العامة، حيث ي�صاف اإليها �صلطة 

العدول املن�صو�ض عليها بالن�صبة لعقود ال�صتهالك التي تربم على البعد، والتي �صنعر�ض لها 

يف املطلب التايل.

وقد ا�صتبعد امل�صرع الفرن�صي تطبيق املبادئ املتقدمة على العقود التي تربم بني املهنيني )املادة 

1369-6، الفقرة الثانية من التقنني املدين( ))).    

للتعاقد هو وجود أو عدم وجود النية القاطعة لالرتباط بالعرض ) انظر في ذلك د. عبد المنعم البدراوي، النظرية العامة لاللتزامات، مصادر االلتزام، المرجع السابق، رقم 
140، ص 196؛ د. فتحي عبد الرحيم عبد هللا، الوجيز في النظرية العامة لاللتزامات، الكتاب األول، مصادر االلتزام، الجزء األول، العقد واإلرادة المنفردة، المرجع السابق، 

رقم 50، ص 70(. وتستخلص هذه النية من الظروف المحيطة بالتعبير عن اإلرادة. و يؤكد الفقه أن اإليجاب يلزم أن يشتمل على العناصر األساسية للعقد المراد إبرامه، 
أما الدعوة للتعاقد فال تشتمل على هذه العناصر األساسية. فاإليجاب في عقد البيع يجب أن يشتمل على األقل على بيان الشيء المبيع والثمن. أما مجرد عرض الشيء المبيع 

للبيع دون بيان هذه العناصر األساسية فهذا يعتبر دعوة للتعاقد وليس إيجاباً.   

(((  Art. 1369-5 du Code civil, alinéa 1 :“ Pour que le contrat soit valablement conclu, le destinataire de l’offre doit avoir eu la possibilité de vérifier 
le détail de sa commande et son prix total, et de corriger d’éventuelles erreurs, avant de confirmer celle-ci pour exprimer son acceptation“.
(((  Y. PICOD, H. DAVO, Droit de la consommation, op. cit., n° 202, p.119: ” Tout manquement au principe du ” double clic“ sera 
sanctionné par la nullité du contrat“.
(((  Art. 1369-5 du Code civil, alinéas 2 et 3:“ L’auteur de l’offre doit accuser réception sans délai injustifié et par voie électronique de 
la commande qui lui a été ainsi adressée.
   La commande, la confirmation de l’acceptation de l’offre et l’accusé de réception sont considérés comme reçus lorsque les parties 
auxquelles ils sont adressés peuvent y avoir accès“.
(4(  Art. 1369-6 du Code civil, alinéa 2 : ” Il peut, en outre, être dérogé aux dispositions de l’article 1369-5 et des 1º à 5º de 
l’article 1369-4 dans les conventions conclues entre professionnels“.
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املطلب الثالث

متكني امل�ستهلك من ممار�سة حق العدول عن التعاقد الذي مت على البعد

يعد العدول عن التعاقد ))) اأحد مظاهر حماية الطرف ال�صعيف يف العقد الإلكرتوين، نظرا 

على  وتوؤثر  العرو�ض  حقيقة  عن  تعرب  ل  مغرية  دعاية  من  العقد  هذا  اإبرام  ي�صاحب  قد  ملا 

م�صداقيتها، لهذا كان منح املتعاقد )امل�صتهلك( يف هذا العقد احلق يف العدول اأمراً  �صرورياً ول 

غنى عنه ))). 

ي�صلم  démarcheurاأن  املنزل  يف  البائع  الفرن�صي  ال�صتهالك  تقنني  من   23-121.L املادة  األزمت 

للم�صرتي يف املنزل كتابة تثبت العقد يف حلظة اإبرامه. 

هذه الكتابة يجب اأن تت�صمن بع�ض البيانات التي عددتها املادة L.121-23 من تقنني ال�صتهالك، 

تقنني  من   26-121.Lو  ،1-121.L  ،23-121.L املواد  ن�صو�ض  الكتابة  تت�صمن  اأن  �صرورة  خا�صًة 

ال�صتهالك، واأن تكون هذه الكتابة ظاهرة. ويعاقب على عدم اللتزام بهذا احلكم ببطالن العقد.

تقنني  من   23-121.L باملادة  عليها  املن�صو�ض  الإلزامية  البيانات  انعدام  حالة  على  وتقا�ض 

.((( non apparente ال�صتهالك حالة كتابة هذه البيانات بطريقة غري ظاهرة

وا�صم  املورد  ا�صم  ال�صتهالك،  L.121-23 من تقنني  املادة  ذكرتها  التي  الإلزامية  البيانات  ومن 

املقدمة،  اخلدمة  اأو  للمال  الدقيق  الو�صف  العقد،  اإبرام  مكان  املورد،  عنوان  املنزل،  يف  البائع 

�صروط تنفيذ العقد، الثمن الإجمايل الواجب دفعه، طرق الوفاء بالثمن، كما يجب اأن تظهر 

رخ�صة النزول املن�صو�ض عليها باملادة L.121-25 من تقنني ال�صتهالك، واأخريا يجب اأن يت�صمن 

العقد جزءا )اأو �صيغة( قابل لالنف�صال خم�ص�صا لت�صهيل ممار�صة هذه الرخ�صة.

الكتابة  كفاية  مدى  ثم  الأول(،  )الفرع  ال�صتهالك  تقنني  يف  املنف�صلة  ال�صيغة  هذه  ونتناول 

الإلكرتونية ل�صتيفاء هذا الدور يف القانون الفرن�صي )الفرع الثاين(، ويف القانون الإماراتي 

وبع�ض القوانني العربية )الفرع الثالث(.

)))  راجع في سلطة العدول بصفة عامة:
 S. MIRABAIL, La rétractation en droit privé français, LGDJ, Paris, 1997, préface de J.-P. MARTY; L. BOYER, ” La clause de déduit“,

;Mélanges P. RAYNAUD, Dalloz-Siery, 1985, p.41

د. إبراهيم الدسوقي أبو الليل، حماية رضا المستهلك تجاه تسرعه في التعاقد، دراسة لخيار المستهلك في الرجوع في تعاقده، المؤتمر العلمي الثاني لكلية الحقوق جامعة 
حلوان، حول اإلعالم والقانون، المنعقد في الفترة من -14 15 مارس 1999، ص 271؛ د. أحمد السعيد الزقرد، حق المشتري في إعادة النظر في عقود البيع بواسطة 

التليفزيون، مؤتمر اإلعالم والقانون، ص 185.

)))  في هذا المعنى د. إبراهيم الدسوقي أبو الليل، الجوانب القانونية للتعامالت اإللكترونية، ص 140 وما بعدها.

((( Y. PICOD, H. DAVO, Droit de la consommation, op. cit., n° 85, p.50; Cass. Com., 23 octobre 1984, Bull.civ., IV, n° 226.
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الفرع الأول

ال�سيغة القابلة لالنف�سال يف القانون الفرن�سي: 

formulaire détachable  
ين�ض تقنني ال�صتهالك الفرن�صي على اأن العقد يجب اأن يت�صمن - واإل كان باطال-جزءاً قاباًل 

لالنف�صال، يخ�ص�ض لت�صهيل ممار�صة احلق يف العدول عن العقد من جانب العميل))). 

واإذا اأراد العميل اأن يعدل عن التعاقد فيكفي اأن ير�صل هذه ال�صيغة اإىل العنوان امل�صار اإليه فيها، 

بخطاب م�صحوب بعلم الو�صول. ول يلتزم العميل باإبداء اأي �صبب ملمار�صته حقه يف العدول عن 

العقد.

وا�صتخدام ال�صيغة القابلة لالنف�صال لي�ض اإجبارياً على العميل، اإذ ميكن له األ ي�صتخدمها واأن 

يقوم مبمار�صة حقه يف العدول بورقة مكتوبة باأية طريقة ولو بخط اليد، ب�صرط اأن تكون اإرادة 

العدول وا�صحة �صراحة بال لب�ض ))). 

واأخريا، يجب اأن يكون اجلزء قابال لالنف�صال فعليا. اأما اإذا كانت ال�صيغة املخ�ص�صة لت�صهيل 

اأ�صا�صي من  بقطع جزء  اإل  ف�صلها  وبالتايل ل ميكن  قابلة لالنف�صال،  العدول غري  ممار�صة 

العقد موجود على ظهر هذه ال�صيغة، فاإن اجلزاء على ذلك يكون بطالن العقد))).  

الفرع الثاين

مدى كفاية الكتابة الإلكرتونية ل�ستيفاء ال�سيغة القابلة لالنف�سال

يف القانون الفرن�سي

بهذا  للقيام  الإلكرتونية  الكتابة  �صالحية  الفرن�صي  املدين  التقنني  من   10-1369 املادة  قررت 

الدور، عندما ن�صت على اأن تطلب �صيغة قابلة لالنف�صال ميكن الوفاء به عن طريق و�صيلة 

اإلكرتونية ت�صمح بالدخول اإىل ال�صيغة واإعادة اإر�صالها بنف�ض الطريق ))).  وهذه ال�صيغة القابلة 

311-15  منه   .et L  24-121  .L لالنف�صال التي ن�ض عليها تقنني ال�صتهالك الفرن�صي يف املادة 

 تطبيقا لهذا الحكم رفضت محكمة النقض الفرنسية الطعن المقدم ضد حكم محكمة ليون اإلبتدائية الذي قرر بطالن عقد لم يتضمن الجزء القابل لالنفصال المخصص  )))
:لتسهيل ممارسة رخصة العدول
Cass. Civ.1, 7 février 1990, Bull. civ., I, n°40, p.30.

))) انظر في هذا المعنى:
Cass. Civ.1, 15 avril 1982, D.1984, p.439, note J.-P. PIZZIO; Y. PICOD, H. DAVO, Droit de la consummation, op. cit., n° 87, p.51.

(((  Y. PICOD, H. DAVO, Droit de la consommation, op. cit., n° 87, p.51, se référant à CA d’Angers, 24 septembre 1986, Gaz. Pal, 
1987, I, somm.143.

(4( L’article 1369-10 prévoit que : « L’exigence d’un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet 
d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie ». 
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ملمار�صة احلق يف العدول، يجب اأن تكون واردة يف العقد نف�صه اأو يف العر�ض امل�صبق لالئتمان. 

وعلى هذا النحو، ميكن ت�صور �صيغة اإلكرتونية قابلة لالنف�صال عن العقد، ي�صتطيع امل�صتهلك 

بوا�صطتها ممار�صه حقه يف العدول عن  هذا العقد. وعند نقلها بالطريق الإلكرتوين، يجب 

اأن تكون الإ�صارة اإىل احلق يف العدول وا�صحة فيها وميكن روؤيتها ب�صهولة، على نف�ض �صفحة 

.((( lien hypertexte  العقد، وميكن الو�صول اإليها من خالل اإرتباط �صعبي

الفرع الثالث

موقف القانون الإماراتي وبع�ص القوانني العربية 

اأوًل- القانون الإماراتي: بالن�صبة للقانون الإماراتي يف �صاأن حماية امل�صتهلك )القانون الحتادي 

رقم 24 ل�صنة 2006(، فقد راأينا باأنه ل القانون ول لئحته التنفيذية فيهما ما مينع من اللجوء 

يوؤكد  ما  التنفيذية  الالئحة  يف  ورد  بالعك�ض  بل  امل�صتهلك،ـ  لإعالم  الإلكرتونية  الر�صائل  اإىل 

اإعالم امل�صتهلك بخ�صو�ض ا�صتخدام احلق يف العدول يف حالة ا�صرتداد  ا�صتخدام الإنرتنت يف 

ال�صلعة املعيبة))).

كذلك اأجاز القانون الحتادي رقم 1 ل�صنة 2006 يف �صاأن املعامالت والتجارة الإلكرتونية اإبرام 

العقود )مبا يف ذلك من وجهة نظرنا العدول عنها( بالطرق الإلكرتونية، حيث ن�صت املادة 11 

منه على اأنه “ 1- لأغرا�ض التعاقد يجوز التعبري عن الإيجاب والقبول جزئيا اأو كليا بوا�صطة 

بوا�صطة  مت  اأنه  ملجرد  للتنفيذ  قابليته  اأو  �صحته  العقد  يفقد  ول   -2 الإلكرتونية،  املرا�صلة 

مرا�صلة اإلكرتونية اأو اأكرث”.

وهذا يفيد باأنه ميكن اللجوء اإىل املرا�صلة الإلكرتونية للعدول عن العقد، ولي�ض هناك ما مينع- 

من وجهة نظرنا- اأن يتم ذلك يف اأي �صكل اإلكرتوين، مبا يف ذلك ال�صيغة القابلة لالنف�صال.

ثانياً- القانون امل�صري: اأما قانون حماية امل�صتهلك يف م�صر، القانون رقم 67 ل�صنة 2006، فقد 

نظم احلق يف العدول يف املادتني الثامنة والتا�صعة منه. فقد ن�صت املادة الثامنة على اأنه:

مل  وفيما  للم�صتهلك،  اأف�صل  اتفاقية  اأو  قانونية  �صروط  اأو  �صمانات  باأية  الإخالل  عدم  مع   “

(((  M. TREZEGUET, ” La levée des obstacles formels aux contrats en ligne avec l’ordonnance du 16 juin 2005“, http://www.cejem.
com/article.php3?id_article=198, le dimanche 22 janvier 2006.  

)))  راجع المادة 21 من الالئحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 12 لسنة 2007، حيث تنص على أن “ على المزود اإلعالن عن 
استرداد السلعة المعيبة وفقا للشروط اآلتية: -1 اإلعالن في صحيفتين محليتين يوميتين مرتين على األقل على أن تكون إحداهما تصدر باللغة العربية، خالل فترة ال 

تجاوز )24( ساعة من تاريخ إخطاره باالسترداد، وفي موقع الوزارة على شبكة اإلنترنت.....”.
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يحدده اجلهاز ))) من مدد اأقل بالنظر اإىل طبيعة ال�صلعة، للم�صتهلك خالل اأربعة ع�صر يوماً من 

ت�صلم اأية �صلعة احلق يف ا�صتبدالها اأو اإعادتها مع ا�صرتداد قيمتها، وذلك اإذا �صاب ال�صلعة عيب 

اأو كانت غري مطابقة للموا�صفات اأو الغر�ض الذي مت التعاقد عليها من اأجله، ويلتزم املورد يف 

اأية  اأو ا�صتعادتها مع رد قيمتها دون  – باإبدال ال�صلعة  – بناء على طلب امل�صتهلك  هذه الأحوال 

تكلفة اإ�صافية.

ويف جميع الأحوال تكون م�صئولية املوردين م�صئولية ت�صامنية.

ويف حالة وجود خالف حول وجود عيب بال�صلعة اأو لعدم مطابقتها للموا�صفات اأو الغر�ض الذي 

مت التعاقد عليها من اأجله، يحال الأمر اإىل اجلهاز لي�صدر قراراً ملزماً ب�صاأنه”.

اأما املادة التا�صعة من ذات القانون فقد ن�صت على اأن: “ يلتزم كل مقدم خدمة باإعادة مقابلها اأو 

مقابل ما يجرب النق�ض فيها اأو اإعادة تقدميها اإىل امل�صتهلك، وذلك يف حالة وجود عيب اأو نق�ض 

حول  خالف  اأي  ويحال  التجاري،  والعرف  عليها  التعاقد  و�صروط  اخلدمة  لطبيعة  وفقا  بها 

الإخالل باخلدمة اإىل اجلهاز لي�صدر قرارا ملزما ب�صاأنه”.

اأو غري ذلك مما يتعلق بالتعاقد مع  اأو م�صتند  اأو وثيقة  واأبطل امل�صرع كل �صرط يرد يف عقد 

امل�صتهلك، اإذا كان من �صاأن هذا ال�صرط اإعفاء مورد ال�صلعة اأو مقدم اخلدمة من اأي من التزاماته 

الواردة بهذا القانون )املادة العا�صرة(. 

ويالحظ اأن قانون حماية امل�صتهلك مل ي�صر اإىل اإمكانية اللجوء اإىل الكتابة الإلكرتونية.

اأجاز قانون املعامالت الإلكرتونية البحريني اللجوء اإىل الو�صائل  ثالثاً- القانون البحريني: 

 .)10 )مادة  لهما  اإبطال  اأو  تعديل  اأي  وكذلك  القبول  اأو  الإيجاب  العدول عن  الإلكرتونية يف 

م�صتخدما  امل�صتهلك،  جانب  من  التعاقد  عن  العدول  باإمكانية  القول  اإىل  يوؤدي  الذي  الأمر 

وفقاً  باحلجية  تتمتع  والتي  القابلة لالنف�صال،  ال�صيغة  فيها  قانوناً مبا  املتاحة  الو�صائل  كل 

لن�صو�ض القانون البحريني، متى توافرت فيها ال�صروط القانونية والفنية املتطلبة لالعرتاف 

بال�صجالت الإلكرتونية. 

)))  جهاز حماية المستهلك: هو جهاز أنشئ بمقتضى قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 لتطبيق أحكام هذا القانون، وهو يهدف إلى حماية المستهلك وصون 
مصالحه، له الشخصية االعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص )وزير التجارة والصناعة( ويكون مركزه الرئيسي مدينة القاهرة وله فروع أو مكاتب بالمحافظات، 

وللجهاز القيام بما يلزم في سبيل تحقيق أهدافه ومن ذلك:
)أ( وضع الخطط وبرامج العمل لحماية حقوق المستهلك وتعزيزها وتنميتها ووسائل تحقيق ذلك.

)ب( تلقي الشكاوى من المستهلكين والجمعيات والتحقيق فيها.
)جـ( التنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة لتطبيق أحكام هذا القانون على النحو الذي تحدده الالئحة التنفيذية، وتلتزم هذه األجهزة بتقديم البيانات والمشورة الفنية التي يطلبها 

الجهاز وذلك فيما يتعلق بشكاوى المستهلكين والجمعيات.
)د( دراسة االقتراحات والتوصيات التي ترد إلى الجهاز فيما يتصل بحقوق المستهلك، وإعداد البحوث والدراسات الخاصة بها ) المادة 12 من قانون حماية المستهلك(.
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خامتة

يف نهاية هذا البحث، نقول باأننا عر�صنا فيه لل�صكلية الإلكرتونية وحماية امل�صتهلك يف املجال 

الإلكرتوين يف القانون الإماراتي واملقارن، وقد وجدنا اأن ال�صكلية من ناحية م�صدرها قد تكون 

تكون  قد  القانونية  قيمتها  ناحية  ومن  اتفاقية،  تكون  وقد  عينية(  كتابة-  )ر�صمية-  قانونية 

�صكلية �صرورية لإبرام العقد، وقد تكون جمرد �صكلية اإعالمية ت�صتهدف فقط تنوير املتعاقد.

وقد وجدنا اأن القانون الإماراتي واملقارن قد اأحاط امل�صتهلك بحماية فعالة يف جمال التعامالت 

الإطار  حتديد  على  ت�صاعد  والتي  الإلكرتونية،  ال�صكلية  مبداأ  اإقرار  طريق  عن  الإلكرتونية 

القانوين للعالقات بني امل�صتهلكني واملهنيني. ومل ي�صاأ القانون الإماراتي، واملقارن، اأن يجعل من 

مبداأ ال�صكلية مبداأ مطلقا ولكنه ا�صتثني منه بع�ض املجالت التي ل ت�صلح ال�صكلية الإلكرتونية 

للوفاء بها.

وقد وجدنا اأن ال�صكلية �صتظل متار�ض طابعها احلمائي، مهما تطورت اأ�صاليب الكتابة، فالعربة 

مب�صمون ال�صكلية والغر�ض منها، ولي�ض باملخرجات احلديثة لتقنيات املعلومات.

اإكمال دور ال�صكلية الإلكرتونية يف حماية  واأو�صى امل�صرع الإماراتي وامل�صري وغريه ب�صرورة 

امل�صتهلك، وذلك بالأخذ بالتطورات احلديثة يف القانون املقارن يف هذا املجال.

 هذا واهلل من وراء الق�صد وهو الهادي اإىل �صواء ال�صبيل،،،،،،،،،،،،،،
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حماية امل�ضنفات الريا�ضية

وفقًا لقانون حقوق املوؤلف واحلقوق املجاورة الإماراتي رقم )7( ل�ضنة 2002 

 والتفاقيات الدولية ذات ال�صلة

د. عامر حممود الك�سواين)))         د. مراد حممود املواجدة)))

ملخ�ص 

لقد اجتهت الريا�سة نحو التجارة ب�سكل مت�سارع، وحتولت من ن�ساط ذو طبيعة مدنية اإىل ن�ساط 

ي�سعى اإىل التجارية، وقد ل نبالغ اإذا قلنا اإنها اأ�سبحت يف الآونة الأخرية �سناعة اأكرث منها ممار�سة 

اأجور  مثل  مبتطلباتها  للوفاء  كثرية  نفقات  اإىل  الريا�سة  حاجة  ب�سبب  وذلك  جتارية،  اأن�سطة 

الالعبني واملدربني وبناء املن�ساآت الريا�سية، وتوفري الأدوات الريا�سية اخلا�سة بالالعبني واللعبة 

الريا�سية، وهذا ماي�ستوجبه تنظيم الفعاليات الريا�سية واإدارتها وامل�ساركة فيها وت�سويقها وحتقيق 

الريا�سية  الفعاليات  اإقامة  وراء  من  يعود  الذي  ال�سخم  املردود  يخفى  ل  املقابل  ويف  خمرجاتها، 

باملقارنة مع مدة اإقامتها، اإذ تتناف�س الدول والأندية للح�سول على �سرف تنظيم امل�سابقات الريا�سية 

املختلفة لتحقيق الأهداف املادية وترويج الإقليم لتعزيز ال�سياحة الريا�سية. 

اأ�س�س  على  اأن�سطتها  ملمار�سة  منا�سبة  قانونية  �سيغة  عن  البحث  الريا�سية  الأندية  بداأت  لذا 

جتارية، ووجدت �سالتها يف ال�سركات التجارية، خا�سًة واأن بع�س الحتادات الدولية تفر�س على 

الأندية للدخول يف نظام الحرتاف اأن تكون ميزانية اللعبة م�ستقلة عن بقية الألعاب الأخرى، 

ووجدت الأندية يف ال�سركة امل�ساهمة العامة الأ�سلوب الأف�سل لتخاذها ك�سكل قانوين لتحقيق 

الريا�سية، ووفاًء ملتطلبات  الأندية  ال�سركة مع تكوين  لت�سابه تكوين هذه  الغاية، وذلك  هذه 

اإىل  الأندية  تتخذها  التي  التجارية  ال�سركات  خ�سوع  ذلك  على  وترتب  الريا�سية،  الحتادات 

الأنظمة الريا�سية بحكم عاملية القوانني التي تخ�سع لها هذه الأنظمة، وخروج منازعاتها من 

نطاق الق�ساء املحلي اإىل نطاق الق�ساء اخلا�س الذي يحكم املنازعات الريا�سة.

   ولقد تو�سلت هذه الدرا�سة اإىل عدة تو�سيات، اأهمها ل بد من و�سع تنظيم قانوين لتاأ�سي�س �سركات 

وممار�سة  ال�سركات  لتاأ�سي�س  الأندية  ت�سجيع   و�سرورة  املتحدة،  العربية  الإمارات  دولة  يف  القدم  كرة 

اأعمالها على اأ�س�س جتارية من اأجل تعزيز ا�ستثماراتها، وم�ساعدة الأندية �سعيفة راأ�س املال بالتحول اإىل 

�سركات مب�ساعدة الدولة خالل فرتة زمنية حمددة للوقوف على قدميها، واإلزام ال�سركة بو�سع خطة 

ا�ستثمارية من اأجل تفعيل هذا التحول وا�ستبعاد الدعم احلكومي لهذه ال�سركات.

)))  أستاذ القانوني المدني المساعد كلية القانون – الجامعة األمريكية في اإلمارات

)))  أستاذ القانون التجاري المشارك – كلية القانون – جامعة أبو ظبي
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Abstract
Today، sport is rapidly changing into a business revenue model and over the years it has evolved 

from an activity of civil nature to commercial entertainment. We may not be exaggerating if we say 

that in the recent past it has become a part of the commercial industry rather than it being merely a 

socially engaging activity. This is due to the growing expenses that entail meeting requirements such 

as: wages of players and coaches، building sport facilities، providing tools and equipment for players 

and sport itself. In order to meet the above requirements there is a necessity to create a revenue model 
that comprises organizing، participating and marketing sport events; however، it would be noteworthy to 

acknowledge that this high revenue model generates immediate profit within a short timeline. This has 

led to countries creating national sport clubs that compete with each other at a national and global level 
in order to get the privilege of organizing sport events thereby also promoting sport tourism and achieving 

financial targets.

Thus the sports clubs began searching for a legal format to enable them to carry out their sport activities at 
a larger scale on a commercial platform، this process led them to establishing themselves as a corporate 

company. Over a period، some international federations imposed a professional system onto the clubs 

to have a separate budget for every single game، that would be independent of all other games. In lieu 

of the above، the sport clubs discovered that a joint stock company is the best method to have within 

the legal parameters in order to achieve the objective. However، there was immense similarity between 

the formation of the joint stock companies and the sports clubs while meeting the requirements of the 

international federations; this resulted in the commercial companies being established by the sports clubs 

to adhere to international sport regulations wherein any disputes that may arise for whatsoever reason، 

will not be bound by the local judiciary and will fall under special judicial courts that specialize in sports 

disputes. 

Through the documented study it would be accurate to conclude that there is a need to conjure a 

legal system under which football clubs/companies in the UAE can be established and encouraged to 

formulate and exercise a business module based on a commercial revenue model. Furthermore، this will 
enable the promotion of investments and aid clubs with smaller capital to receive grant or financial aid 

from the state for a specified frame of time that will require the company to develop an investment plan in 

order to activate the transformation of the sports clubs into an independent company، and the exclusion 

of the government support for these companies.
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مقدمة 

تعنى قوانني حقوق املوؤلف واحلقوق املجاورة حلق املوؤلف ببيان امل�سنفات الفكرية التي تخ�سع 

للحماية القانونية، وبيان موؤلف هذه امل�سنفات واحلقوق التي تثبت له وخللفه من بعده، �سواء 

اأكان �ساحب حق موؤلف اأو �ساحب حق جماور حلق املوؤلف.

ولهذا جند اأن القانون الحتادي رقم 7 ل�سنة 2002 ب�ساأن حماية حق املوؤلف واحلقوق املجاورة 

عرف امل�سنف يف منت املادة الأوىل))) منه باأنه » كل تاأليف مبتكر يف جمال الأدب اأو الفنون اأو 

العلوم اأياً كان نوعه اأو طريقة التعبري عنه اأو اأهميته اأو الغر�س منه«)))، كما جنده يعّرف املوؤلف 

يف املادة نف�سها باأنه » كل �سخ�س يبتكر امل�سنف من خالل ذكر ا�سمه عليه اأو ن�سبته اإليه عند 

ن�سره باعتباره موؤلفاً له ما مل يقم الدليل على غري ذلك. 

قد يبدو للوهلة الأوىل اأن القانون الحتادي رقم 7 ل�سنة 2002 ب�ساأن حماية حق املوؤلف واحلقوق 

املجاورة))) ل ينطوي على ثمة عالقة مبو�سوع هذه الدرا�سة التي تتمحور حول مدى حماية 

امل�سنفات الريا�سية، اإل اأن الواقع يخالف ذلك، حيث اإن الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان))) ين�س 

يف املادة 27 على اأنه »لكل �سخ�س احلق يف اأن ي�سرتك ا�سرتاكاً حراً يف حياة املجتمع الثقافية، ويف 

ال�ستمتاع بالفنون والإ�سهام يف التقدم العلمي وال�ستفادة من نتائجه«، هذا من ناحية، ومن 

ناحية ثانية فاإن امل�سابقات الريا�سية اأ�سحت يف الآونة الأخرية على عالقة وثيقة جداً بكافة 

مفردات امللكية الفكرية �سواء من جهة حقوق البث وال اإتاحة العلنية لهذه امل�سابقات)))، اأو من 

بها  تتزين  التي  اأو  قم�سانهم  على  الالعبني  يحملها  التي  امل�سهورة  التجارية  العالمات  جهة 

)))  يعتبر سلوك مشرع قانون حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة والمتمثل بوضع تعريف خاص بالمصنف سلوكاً يغاير ما هو مجمع عليه فقهاً وهو أن وضع التعريف 
ليس من مهمة التشريع وإنما هي من مهمة الفقه، ومع ذلك فضل مشرع قانون حق المؤلف وضع تعريفات خاصة بمفردات قانون حق المؤلف كمصنف ومؤلف ونشر 

وغيرها.

)))  قارن هذا التعريف مع التعريف الفقهي للمصنف حيث عرفه المستشار عبد الحميد المنشاوي بأنه )ابتكار الذهن البشري(  انظر مؤلفه حماية الملكية الفكرية، دار الفكري 
الجامعي، اإلسكندرية، دون طبعة،)00) ص8)، وبينما يعرفه د. محمد إبراهيم الوالي، بأنه )اإلنتاج الذهني المبتكر الذي يصدر عن المؤلف في المجاالت المختلفة(.  انظر 
مؤلفه حقوق الملكية الفكرية في التشريع الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، دون طبعة، 983)، ص 88)، وكذلك  انظر د. عبد الرحمن خلفي، الحماية الجزائية 

لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة األولى،007)، ص )).  

)3)  عدل هذا القانون بموجب أحكام القانون االتحادي رقم )3 لسنة 006) الصادر بتاريخ 006)/0)/) والمنشور في العدد 455 من الجريدة الرسمية.

)4)  اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان هو وثيقة حقوق دولية تمثل اإلعالن الذي تبنته األمم المتحدة 0) ديسمبر 948) في  قصر شايو في باريس. اإلعالن يتحدث عن 
رأي األمم المتحدة عن حقوق اإلنسان المحمية لدى كل الناس. اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان يتألف من 30 مادة ويخطط رأي الجمعية العامة بشأن حقوق اإلنسان المكفولة 
لجميع الناس، حيث يُعتبر اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان لسنة 948) من بين الوثائق الدولية الرئيسة والتي تم تبنيها من قبل األمم المتحدة، ونالت تلك الوثيقة موقعاً هاماً 
في القانون الدولي، وذلك مع وثيقتي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 966)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية لسنة 
966). وتشكل الوثائق الثالثة معاً ما يسمى »الئحة الحقوق الدولية، وفي عام 976) بعد أن تم التصديق على الوثيقتين من قبل عدد كاف من األمم، أخذت الئحة الحقوق 

الدولية قوة القانون الدولي.

)5)  وذلك بالطبع بفضل الثورة التي شهدها قطاعي المعلومات واالتصاالت والتي أعطت زخماً جديداً وكبيراً للمسابقات الرياضية بحيث أصبح نطاق معرفة الجمهور بها 
أوسع وأسهل وبالتالي أصبح االستثمار فيها أكثر ارتباطاً وعالقًة بمفردات الملكية الفكرية.
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املالعب وجدران ال�سالت الريا�سية، اأو من جهة الأدوات والأجهزة الريا�سية التي يرتديها اأو 

ي�ستعملها كوادر امل�سابقة الريا�سية من لعبني وحكام وغريهم وما تت�سمنه هذه الأدوات وتلك 

الأجهزة من براءات اخرتاع ومناذج ور�سوم �سناعية.

من هنا تظهر ال�سلة الوثيقة بني قانون حماية حق املوؤلف واحلقوق املجاورة وبني امل�سابقات 

  – – بحق  اأنواعها وتعدد �سنوفها، على اعتبار اأن هذه امل�سابقات تعترب  الريا�سية على خمتلف 

من �سمن الفنون التي يحق لل�سخ�س ال�ستمتاع بها وكذلك ال�ستفادة من نتائج التقدم العلمي 

والتقني الذي ي�سمح يف بثها ونقلها واإتاحتها للجمهور يف كافة اأرجاء املعمورة، ناهيك عن كونها 

�سرباً من �سروب حياة املجتمع الثقافية.

اإذ  ا�ستثماري ل ي�ستهان به،  اأ�سحت تنطوي على جانب  الريا�سية  امل�سابقة  اأن  اإىل ذلك  اأ�سف 

يجلب املزيد من العوائد والأرباح التي تتنا�سب طردياً مع امل�ساحة اجلغرافية التي يتم  اإتاحة 

هذه امل�سابقة داخلها عرب التوابع ال�سناعية ب�سورة مبا�سرة اأو غري مبا�سرة ))).

من هذا املنطلق ل يبدو اأن مو�سوع درا�ستنا املاثلة بعيداً عن نطاق تطبيق قانون حماية حق 

املوؤلف واحلقوق املجاورة، ل بل نرى اأنه يدخل يف �سميم نطاق تطبيق هذا القانون على اعتبار اأن 

امل�سابقات الريا�سية ومنذ القدرة على اإتاحتها للجمهور عرب و�سائل الت�سالت احلديثة تعترب 

بحق من قبيل امل�سنفات املحمية وفقاً لقانون حق املوؤلف واحلقوق املجاورة، بدليل اأن التوجه 

واإتاحة هذه  املتخ�س�سة يف نقل  الإذاعة والتلفزيون  الدويل �سرعان ما اجته نحو رفد هيئات 

امل�سابقات بكافة احلقوق املقررة اأ�ساًل للموؤلف، واعتبارها بالتايل موؤلفاً لهذه امل�سابقات املبثوثة 

واملنقولة عرب التوابع ال�سناعية )الأقمار ال�سناعية( ب�سرف النظر عن طريقة هذا النقل اأو 

تلك الإتاحة �سواء كان البث مبا�سراً اأو م�سجاًل اأو موزعاً وفقاً ملا �سيمر معنا لحقاً، وبالإ�سافة 

اإىل هذه احلقوق العامة الواردة يف حق املوؤلف التي تتمتع بها هيئات الإذاعة والتلفزيون على 

اعتبار اأنها موؤلفاً للم�سنفات الريا�سية، فاإن هذه الهيئات تتمتع اأي�ساً ببع�س احلقوق اخلا�سة 

بها على اعتبار اأنها من اأ�سحاب احلقوق املجاورة .

)))   انظر بهذا المعنى 
Mr.Makeen Fouad Makeen, Copyright in a Globel information society: the scope of copyright protection under interna-
.tional US, UK, and Franch Law, Center of European Law / King’s colloge /Londan – Kluwer law international 2000, P.175
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اأهمية الدرا�صة

تعد هذه الدرا�سة من الدرا�سات امل�ستحدثة التي تزاوج بني تخ�س�سني خمتلفني هما: القانون 

وخا�سًة ما يتعلق منه بحقوق امللكية الفكرية والريا�سة بو�سفها ن�ساط اإن�ساين لغنى لكافة 

ميار�سها  التي  الت�سرفات  كافة  تنظم  القانونية  القواعد  اأن  بحكم  ممار�سته،  عن  املجتمعات 

القانون،  حلكم  اخل�سوع  من  تعفيها  ل  التي  الريا�سة  خ�سو�سية  على  احلفاظ  مع  الإن�سان، 

وتكاد تكون الدرا�سة الأوىل التي تتحدث عن مدى اعتبار امل�سابقات الريا�سية م�سنفات تخ�سع 

للحماية القانونية)))، ومن هو املوؤلف يف هذه امل�سنفات واحلقوق التي تثبت له يف هذا ال�سدد. 

خا�سة واأن الت�سريعات املختلفة مل تت�سمن ن�س على اعتبار امل�سنفات الريا�سية م�سنفات يحكم 

بع�س جوانبها حقوق امللكية الفكرية.

اأهداف الدرا�صة

الريا�سية  امل�سابقات  اعتبار  الريا�سية، ومدى  امل�سنفات  ماهية  بيان  اإىل  الدرا�سة  تهدف هذه 

الدويل، وحتديد من  وال�سعيد  الداخلي  ال�سعيد  املختلفة على  الت�سريعات  م�سنفات حتميها 

هو املوؤلف لهذه امل�سنفات الريا�سية، وبيان اأهم احلقوق التي تثبت للموؤلف �سواء كانت حقوق 

اأدبية اأم حقوق مالية.

م�صكلة الدرا�صة

تتمثل م�سكلة الدرا�سة يف اإماطة اللثام عن الوجه احلقيقي ملوؤلف امل�سنفات الريا�سية وكذلك 

التعرف على ما لهذا املوؤلف من حقوق ومدى موائمة احلماية القانونية الوطنية له مع تلك 

احلماية الدولية التي توفرها له التفاقيات الدولية ذات ال�سلة.

للم�سابقات  تتعر�س  التي  القانونية  املراجع  ندرة  املطروحة  امل�سكلة  �سعوبة  من  يزيد  ومما 

املو�سوعات  من  اأنها  بحكم  خ�سو�ساً،  الريا�سية  امل�سنفات  تعالج  والتي  عموماً،  الريا�سية 

ملو�سوعها،  تتطرق  التي  الق�سائية  الأحكام  وندرة  والدويل.  املحلي  ال�سعيد  على  امل�ستحدثة 

اأو  م�سرتكة  م�سنفات  كانت  �سواء  نوعها  حتديد  ناحية  من  لها  القانونية  الطبيعة  وغمو�س 

جماعية، ومن ناحية بيان من هو موؤلفها، وبيان احلماية القانونية ملالكها وفقاً لقانون حقوق 

املوؤلف الإماراتي والتفاقيات الدولية ذات ال�سلة.

)))  لقد قمنا بالبحث عن دراسات مماثلة لهذه الدراسة إال أننا لم نوفق إال إلى دراسة واحدة تم اإلشارة إليها في المتن، علماً بأن نطاق بحثنا شمل مكتبات العديد من الجامعات 
العربية واإلقليمية وكذلك المؤتمرات العلمية المتخصصة.
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ت�صاوؤلت تثريها الدرا�صة

  جتيب هذه الدرا�سة عن جمموعة من الت�ساوؤلت املهمة والتي تتمثل فيما ياأتي:

اأوًل: هل املباريات وامل�سابقات الريا�سية املختلفة تعترب م�سنفات فكرية حممية قانوناً مبوجب 

قانون حماية حق املوؤلف واحلقوق املجاورة؟. 

ثانياً: ماهي احلقوق املقررة ملالكي امل�سنفات الريا�سية؟. 

ثالثاً: من هو املوؤلف اأو ما ياأخذ حكمه يف امل�سنفات الريا�سية؟.

رابعاً: ما هي احلماية الواردة يف القوانني الوطنية للم�سنفات الريا�سية؟.

امللكية  اخلا�سة يف جمال  الدولية  التفاقيات  توفرها  التي  القانونية  خام�ساً: ماهي احلماية 

الفكرية للم�سنفات الريا�سية؟.

منهج الدرا�صة 

نظراً حلداثة مو�سوع هذه الدرا�سة، وقلة املراجع املتاحة خا�سًة يف املكتبة العربية، التي يحجم 

باحثوها عن اخلو�س يف مثل هذه املو�سوعات يف كثري من الأحيان، فاإننا �سنتبع املنهج الو�سفي 

واملنهج التحليلي يف خط �سطور هذه الدرا�سة، مع ال�ستعانة باملنهج املقارن كلما لزمت املقارنة. 

الدرا�صات ال�صابقة

امل�سادر  ومنها  املتاحة  والريا�سية  القانونية  بامل�سادر  العربية  املكتبة  يف  البحث  خالل  من 

الإلكرتونية، مل جند اإل درا�سة واحدة تتعلق مبو�سوعها، وهي: »التظاهرات الريا�سية وامللكية 

الفكرية«، للباحث اإليا�س ميي، وهي مذكرة من اأجل احل�سول على �سهادة ماج�ستري يف احلقوق 

اجلامعي  للعام  خدة،  بن  يو�سف  جامعة  عكنون-  بن   – القانون  كلية  من  الفكرية  امللكية  فرع 

2009/2008م.

وتت�سمن هذه الر�سالة بابني: الأول، يتناول حقوق الت�سويق عن التظاهرة الريا�سية، والثاين 

حقوق البث الناجتة عن التظاهرة الريا�سية. وتختلف هذه الر�سالة عن درا�ستنا يف اأنها تتحدث 

وذلك  الدول  من  الكثري  عليها  تتهافت  اإجتماعية  ظاهرة  تعد  الريا�سية  التظاهرات  اأن  عن 

للفوائد القت�سادية التي تعود عليها بالرغم من ق�سر مدة هذه التظاهرات، وكذلك احلديث 

اإيجاد حل  القانون عن  تخلفه من م�سكالت، وعجز  قد  وما  الريا�سية  التظاهرات  رعاية  عن 

مثايل خا�سًة لظاهرة الت�سويق الطفيلي، واأن اكت�ساب حقوق البث الريا�سي ل يعني التعدي 

احلقوق  مالكي  وعلى  القائمة،  الريا�سية  التطورات  متابعة  من  مبنعهم  الغري  حقوق  على 

احرتام قواعد املناف�سة وجتنب الحتكار.
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احلماية  هي  وما  م�سنفات،  الريا�سية  امل�سابقات  اعتبار  مدى  فيتناول  درا�ستنا،  مو�سوع  اأما 

القانونية التي تخ�سع لها اإذا ما اعتربت كذلك، وتقوم درا�ستنا بتحديد مو�سوع بالغ الأهمية 

وهو، من هو املوؤلف يف امل�سنفات الريا�سية وفقاً لقانون حقوق املوؤلف يف دولة الإمارات العربية 

املتحدة والتفاقيات الدولية ذات ال�سلة؟، وهل هذه امل�سنفات الريا�سية تعترب م�سنفات اأ�سلية 

اأم م�ستقة، بالإ�سافة اإىل حتديد حقوق امللكية الفكرية التي تثبت ملوؤلفي هذه امل�سنفات، ومن ثم 

التعر�س للحماية القانونية لهذه امل�سنفات على ال�سعيد املحلي والدويل. 

خطة الدرا�صة 

اإن درا�ستنا ملو�سوع حق املوؤلف واحلقوق املجاورة يف جمال امل�سابقات الريا�سية املتاحة للجمهور 

�ستنق�سم تبعاً ملا تقدم اإىل ثالثة مباحث وفقاً ملا يلي:

املبحث الأول: مدى اعتبار امل�سابقات الريا�سية م�سنفات فكرية حممية.

املبحث الثاين: موؤلف امل�سنفات الفكرية الريا�سية واحلقوق املقررة له. 

املبحث الثالث: احلماية القانونية للم�سنفات الريا�سية.

خامتة تت�سمن جمموعة من النتائج والتو�سيات.

املبحث الأول

مدى اعتبار امل�سابقات الريا�سية م�سنفات حممية 

�سوف نتناول يف املطلب الأول من هذا املبحث ماهية امل�سنفات الفكرية عموماً، ويف املطلب الثاين 

امل�سنفات الريا�سية وفقاً لقانون حقوق املوؤلف الإماراتي والتفاقيات الدولية ذات ال�سلة.

املطلب الأول

ماهية امل�سنفات الفكرية

يحمي قانون حق املوؤلف واحلقوق املجاورة – كما بينا اأنفاً - كل تاأليف مبتكر يف جمال الآداب 

اأو الفنون اأو العلوم اأيا كان نوعه اأو طريق التعبري عنه اأو اأهميته اأو الغر�س منه، وي�سمى هذا 

التاأليف املبتكر بـ امل�سنف)))، والذي نرى مع البع�س))) اأن املق�سود به هو جميع �سور البتكارات 

)))  وتسمى باللغة اإلنجليزية بـ Works أي أعمال، للداللة على جميع اإلبداعات الفكرية، ولفظ أعمال يعتبر الترجمة الحرفية للمصطلح اإلنجليزي works  المستخدم 
في كافة قوانين حق المؤلف األجنبية وكذلك المستخدمة في كل االتفاقيات الدولية ذات الصلة.

)))  د. نواف كنعان، حق المؤلف، ط3، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عام 000)، ص 97)، وكذلك  انظر د. عامر محمود الكسواني، القانون الواجب التطبيق على مسائل 
الملكية الفكرية، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان في 0)0)، الطبعة األولى، ص 0)3 وما بعدها.
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الفكرية الأ�سلية التي يتم التعبري عنها يف �سكل قابل لال�ستن�ساخ يف جمالت الأدب اأو العلم اأو 

الفن. 

ووفقاً لنف�س القانون فاإن امل�سنف الذي يحميه اإما اأن يكون م�سنفاً مكتوباً، �سواء ب�سورة الكتابة 

الكتابة  �سورة  يف  اأو  املكتوبة،  امل�سنفات  من  وغريها  واملقالت  والكتيبات  كالكتب  التقليدية 

اأو  كتابتها  لغة  عن  النظر  ب�سرف  البيانات  وقواعد  وتطبيقاتها  احلا�سوب  كربامج  املحو�سبة 

التعبري عنها، واإما اأن يكون م�سنف لفظي كاملحا�سرات واخلطب واملواعظ اأو ما مياثلها من 

م�سنفات اأخرى لها نف�س الطبيعة، كاإلقاء املقطوعات ال�سعرية اأو النرثية اأو التعليق الريا�سي 

على املباريات))) وغريها من م�سنفات لفظية تلقى على م�سامع احلا�سرين))).

واإما اأن يكون م�سنف حركي ع�سلي مثل امل�سنفات التي توؤدى بحركات اأو خطوات كاملقطوعات 

الرق�س  وكذلك  ال�سامت  كالتمثيل  تكن  مل  اأو  باملو�سيقى  م�سحوبة  كانت  �سواء  التمثيلية 

والألعاب �سريطة اأن تكون معدة لالإخراج.

اأكانت  اأن تكون م�سنفات مو�سيقية تتكون من جمل حلنية كاملقطوعات املو�سيقية �سواء   واإما 

م�سحوبة بكلمات اأم مل تكن فاملو�سيقى املجردة تعترب من قبيل امل�سنفات اأي�ساً، واإما اأن يكون 

.Audiovisual Works امل�سنف �سمعي اأو ب�سري مرئي اأو �سمعي ب�سري وهي ما تعرف مب�سنفات الـ

اأن  واإما  الهند�سية،  واملخططات  والر�سوم  العمارة  كم�سنفات  تخطيطية  م�سنفات  تكون  وقد 

تكون م�سنفات تعتمد على الر�سم باخلطوط والألوان وكذلك النحت والنق�س والطباعة على 

املنحوتة  الزيتية والتماثيل  اللوحات  املعادن كم�سنفات  اأو  اأو اخل�سب  الأقم�سة  اأو على  احلجر 

واملطرزات وغريها من م�سنفات الفنون اجلميلة، واإما اأن يكون امل�سنف فوتوغرافياً يعتمد على 

الفوتوغرافية  النحت، كامل�سنفات  اأو  بالر�سم  الإبداع  ب�سري ل يقل عن  واإبداع  الت�سوير كفن 

وما مياثلها، واإما اأن يكون امل�سنف عبارة عن لوحة من لوحات الفن التطبيقي اأو الت�سكيلي اأو 

التجريدي التي ل تخلو من الإبداع، كم�سنفات الفن التطبيقي اأو الت�سكيلي. وقد يكون امل�سنف 

عبارة عن �سور تو�سيحية اأو جمرد خرائط جغرافية اأو ر�سومات تخطيطية اأو م�سنفات ثالثية 

الأبعاد �سواء تعلقت باجلغرافيا اأو الطبوغرافيا اأو الت�سميمات املعمارية وغريها.

)))  نعتقد أن المعلقين على المباريات الرياضية يستحقون بالفعل التمتع بحماية قانونية من قبل قانون حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة على اعتبار أن ما يقومون به 
من تعليق شفوي على وقائع المباريات يشكل تأليفاً بالمعنى المقصود به في إطار القانون المذكور، إذ نرى أن تعليق بعض المعلقين ينطوي على خطوة ابداعية ابتكارية 
وفيه بصمة شخصية للمعلق، بحيث يمكنك معرفة شخصية هذا المعلق بمجرد سماع بعض العبارات التي ال يقولها غيره في إطار التعليق على المباريات، هو األمر الذي 
يجعل من هذا التعليق مميزاً ومبتكراً وبالتالي يجعل منه محاًل لحماية قانون حق المؤلف الذي مناط تطبيق نصوصه االبتكار وبالتالي أيضاً يُمنع على الغير تسجيل التعليق 

الرياضي سواء كان مستقاًل عن المباريات أو مصاحباَ لها.

)))   انظر حكم محكمة النقض المصرية في الطعن رقم )99)/)/6)4)، مجموعة المكتب الفني، ص )58 والتي ترى فيها المحكمة الموقرة أن التالوة )أداء المصنف 
لفظياً( تنطوي على قدر معين من اإلبداع أو االبتكار واعترف للمؤدي سواء كان شاعراً أو محاضراً أو معلقاً رياضياً على أسلوبه في سلوبه أيالاألداء بحق المؤلف.
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يكون  قد  كما  املذكورة  امل�سنفات  واحدة من  امل�سنف  يكون  قد  اأي�ساً  القانون  لنف�س  ووفقاً      

متكوناً من خليط من اأكرث من م�سنف من هذه امل�سنفات اأو م�ستق منها. ول تقت�سر احلماية 

القانونية للم�سنف على حمتواه وفقاً للتف�سيل املتقدم بل اأن هذه احلماية ت�سمل بالإ�سافة اإىل 

املحتوى عنوان امل�سنف �سريطة اأن يكون هذا العنوان مبتكر بحد ذاته واأل يكون جمرد ت�سمية 

�سائعة م�ستخدمة يف قطاع من قطاعات امل�سنف �سواء كانت فنية اأو اأدبية اأو علمية.

وبناء على التف�سيل املتقدم نود اأن نوؤكد على احلقائق التالية:

ُيعترب  قد  ما  على  اأمثلة  ذكر  املوؤلف  حق  حلماية  القانوين  التنظيم  ب�سدد  وهو  امل�سرع  اأن   -
م�سنفات من وجهة نظره، وبالتايل فاإن التعداد املف�سل ل�سور واأنواع امل�سنفات ل يعني اأن هذه 

امل�سنفات مت ذكرها على �سبيل احل�سر بحيث ل ميكننا الإ�سافة اإليها، بل اإننا نرى اأن ذكر هذه 

امل�سنفات وفقاً للتف�سيل املتقدم ما هو اإل ذكر على �سبيل املثال)))، وبالتايل ميكننا الإ�سافة عليه 

اإذا ما وجد لحقاً تاأليف فني اأو اأدبي اأو علمي مبتكر ي�سدق عليه و�سف امل�سنف.

- اإن احلماية القانونية تن�سب على التعبري عن اأفكار املوؤلف ول تن�سب على الفكرة بحد ذاتها، 
اإذ اإن احلماية القانونية اخلا�سة بحق املوؤلف ل تن�سب اإل على طريقة التعبري عن الفكرة، ذلك 

اأن الفكرية ذاتها تخ�سع لقوانني خا�سة اأخرى كقانون براءات الخرتاع مثاًل  اإذا كانت تتعلق 

بخطوة اإبداعية فيها ناحية اإبتكارية وقابلة للتطبيق ال�سناعي. ولهذا جند اأن امل�سرع الأردين 

ين�س �سراحًة على حماية “الفكرة املكتوبة” للربامج الإذاعية اأو التلفزيونية واعترب اأن �ساحبها 

يت�ساوى من حيث املركز القانوين مع كاتب ال�سيناريو واعتربه �سريكاً يف تاأليف الربنامج))).

وطريقة  نوعيتها  عن  النظر  بغ�س  املبتكرة  امل�سنفات  على  تن�سب  القانونية  احلماية  اإن   -
التعبري عنها وغر�سها اأو الغاية منها اأو قيمتها العلمية، وبالتايل فاإن امل�سنف ل يكون حممياً 

اإل  اإذا كان مبتكراً.

)))   انظر د. نواف كنعان المرجع السابق، ص 05).

)))  وال يوجد مقابل لهذا النص في القانون اإلماراتي بشأن حماية حق المؤلف.
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املطلب الثاين

امل�صنفات الريا�صية املحمية

الواقع اأن املباريات الريا�سية بحد ذاتها على خمتلف اأنواعها وتعددها ل ميكننا اعتبارها مبثابة 

م�سنف من امل�سنفات، فهي بحد ذاتها ل تعدو كونها ممار�سة لن�ساط بدين اأو عقلي اأو الثنني معاً 

من اأجل الرتويح عن النف�س وتهذيبها)))، وبهذا املعنى تغدو جمرد ن�ساط اإن�ساين �سواء كان فردياً 

اأم جماعياً ل ميكننا ت�سنيفه حتت بند من بنود التاأليف املبتكر يف جمال الفن اأو الأدب اأو العلم.

لذلك، فالريا�سة ل حتمي لوحدها وبحد ذاتها اإل اإذا مت اإخراجها يف قالب ي�سدق عليه و�سف 

اأن الريا�سة ل  اأن هذا ل يعني  اإل  امل�سنف وفقاً لقانون حماية حق املوؤلف واحلقوق املجاورة، 

اأنواع  من  نوعاً  ت�سكل  اإن�ساين غدت  والريا�سة كن�ساط  البتكار، كيف ل؛  تتوافر فيها عنا�سر 

ال�سناعة التي حتتاج اإىل اأدوات ومعدات وجتهيزات وكوادر لنجاحها، ومن هنا مل يعد م�ستغرباً 

امتالء ال�ساحات الريا�سية بالعديد من البتكارات ال�سناعية والتكنولوجية احلديثة وكذلك 

لي�س من امل�ستغرب امتالء م�سامري املالعب وال�ساحات الريا�سية ومالب�س الالعبني بالعديد 

املحطات  العديد من  تتبارى  اأن  اأي�ساً  امل�ستغرب  ولي�س من  امل�سهورة،  التجارية  العالمات  من 

الف�سائية لك�سب �سرف نقل واإذاعة مباريات هذه امل�سابقة اأو تلك مقابل دفع مبالغ طائلة.

كل ما تقدم ل يكفي لعتبار امل�سابقة الريا�سية بحد ذاتها مبثابة م�سنف حممي، اإذ ل ميكننا 

ذلك اإل اإذا متت عملية نقل هذه امل�سابقة اأو بثها اأو اإتاحتها للجمهور وفقاً لقانون حماية حق 

غدت  التي  امل�سابقة  هذه  حماية  عن  باحلديث  نبداأ  فقط  عندئذ  املجاورة،  احلقوق  اأو  املوؤلف 

بفعل اإذاعتها اإىل م�سنف حممي يتمتع ب�سفتي الأ�سالة والتميز))) مثله يف ذلك مثل غريه من 

امل�سنفات الإذاعية اأو التلفزيونية.

ومن اجلدير ذكره يف هذا ال�سدد اأن هناك توجه فقهي يدعو لرفد امل�سنفات الريا�سية باحلماية 

القانونية وعدم تركها بال حماية قانونية)))، اإذ يرى اأ�سحاب هذا التوجه اأن املباريات وامل�سابقات 

الريا�سية وعلى خمتلف اأنواعها وتعدد �سورها واأ�سكالها و�سواء كانت فردية الأداء اأم جماعية، 

)))  بهذا المعنى  انظر، الرياضة في معجم الرائد لـ جبران مسعود )المجلد األول( حيث يقصد بها )تمارين منظمة وألعاب ذات أصول وقواعد يقصد بها تقوية الجسم 
وتغدية العقل وتهذيب النفس بإكساب المرء صفات حميدة كالمثابرة والجلد واللين(. وكذلك  انظر بنفس المعنى، د. رجب كريم، عقد احتراف العب كرة قدم في ضوء لوائح 

االحتراف، دار النهضة العربية، 008)، ص). 

)))   انظر بهذا المعنى، د. نوري حمد خاطر، شرح قواعد الملكية الفكرية، حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، مطبوعات جامعة اإلمارات العربية المتحدة، طبعة 008)، 
ص 5))، والذي يشير إلى أن القضاء الفرنسي قد رفض االعتراف لألخبار أو نقل مباراة كرة قدم صفة المصنف ألنها عمل يفتقر إلى األصالة، في حين اعترفت المحكمة 

األوروبية االبتدائية بصبغة المصنف لبرنامج نقل سيارات لسباق الخيل!.

)3)  هناك توجه فقهي يتجه نحو توسيع أصحاب الحقوق المجاورة ليشمل كل نشاط إنتاجي للمصنفات مهما كان نوعها وطريقة إنتاجها وحتى األعمال غير الفكرية مثل 
تنظيم المظاهرات واالحتفاالت والمنافسات الرياضية،  انظر بهذا المعنى د. نوري حمد خاطر، المرجع السابق، 

ص )9). 
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من املت�سور واملمكن اأن تعترب مبثابة م�سنفات فكرية حممية وفقاً لقانون حماية حق املوؤلف 

واحلقوق املجاورة، متى مت اإتاحتها للجمهور �سواء ب�سورة علنية ومبا�سرة اأو ب�سورة تبث عرب 

الكوابل والقنوات الف�سائية والأر�سية والتوابع ال�سلكية والال�سلكية، اإذ تعترب - بحق – حينئذ  

كم�سنفات �سمعية اأو ب�سرية اأو �سمعية ب�سرية، وبالتايل تخ�سع للحماية املقررة وفقاً لقانون 

تاأليفاً  حينئذ  تت�سمن  واأنها  �سيما  امل�سنفات،  هذه  ملثل  املجاورة  واحلقوق  املوؤلف  حق  حماية 

والتي من �سمنها دون  امل�سنفات  لكافة  املقررة  القانونية  الواجب رفده باحلماية  من  مبتكراً 

اأدنى �سك امل�سنفات ال�سمعية اأو الب�سرية اأو ال�سمعية الب�سرية والتي منها بالطبع ما اقرتحنا 

ت�سميتها بـ “ امل�سنفات الريا�سية”.

املبحث الثاين

موؤلف امل�صنفات الريا�صية واحلقوق املقررة له

لقانون  وفقاً  تعترب م�سنفات حممية  الريا�سية ل  املباريات  باأن  القول  اإىل  قليل  خل�سنا قبل 

ميكننا  فقط  عندئٍذ  للجمهور،  وبثها  اإتاحتها  مت  اإذا  اإل  املجاورة  واحلقوق  املوؤلف  حق  حماية 

اأو  الب�سرية  اأو  ال�سمعية  امل�سنفات  بقية  مثل  ذلك  يف  مثلها  حممي  فكري  م�سنف  اعتبارها 

ال�سمعية الب�سرية، وبالتايل يكون لها ما هو مقرر لبقية امل�سنفات املحمية من حماية قانونية 

�سواء على �سعيد الت�سريع الداخلي اأم على �سعيد الت�سريع الدويل.

وقبل التعرف على احلماية الوطنية واحلماية الدولية للم�سنفات الريا�سية كم�سنفات حممية 

ل بد لنا من التعرف على من هو املوؤلف لهذه امل�سنفات؟، ذلك حتى ي�سهل علينا التعرف على 

احلماية القانونية املقررة لهذه امل�سنفات �سواء على ال�سعيد الداخلي اأو على ال�سعيد الدويل، 

وذلك على النحو التايل:

املطلب الأول

موؤلف امل�صنفات الريا�صية 

بذكر  �سواء  امل�سنف  ابتكر  الذي  ال�سخ�س  هو  قانوناً  املحمية  امل�سنفات  اأي م�سنف من  موؤلف 

ا�سمه عليه اأو انت�سابه اإليه عند ن�سره باعتباره موؤلفاً له، ما مل يقم الدليل على خالف ذلك))). 

الطابع  به  يق�سد  والذي  البتكار،  مل�سنف معني هو  موؤلفاً  ال�سخ�س  اعتبار  فاإن مناط  وعليه 

)))  المادة ))( من القانون االتحادي رقم )7( لسنة )00)،  انظر في ذلك د. علي سيد قاسم، حقوق الملكية الفكرية في اإلمارات، ط)، ))0)، دار النهضة العربية، 
ص 0)).
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الإبداعي الذي ُي�سبغ على امل�سنف الأ�سالة والتميز.

عن  امل�سنف  متيز  والتي  للموؤلف  ال�سخ�سية  الب�سمة  يعني  البتكار  اأن  فقهي)))  جانب  ويرى 

فنياً  اأو  علمياً  اأو  اأدبياً  اإنتاجاً  يحمل  الذي  املعريف  الوعاء  هو  اأو  الأخرى،  امل�سنفات  من  غريه 

مبتكراً مهما كان نوع اأو اأهمية اأو طريقة التعبري اأو الغر�س من ت�سنيفه، ولهذا يعترب موؤلفاً 

كل مبدع ابتكر بجهده اأياً من امل�سنفات الأدبية اأو الفنية اأو العلمية وفقاً للقالب الذي يفرغ 

فيه التعبري))).

وبناء على معيار البتكار ميكننا تق�سيم امل�سنفات اإىل م�سنفات مطلقة البتكار اأو ما ي�سطلح 

ما  اأو  البتكار  ن�سبية  وم�سنفات  الأوىل،  اليد  م�سنفات  اأو  الأ�سلية  بامل�سنفات  ت�سميتها  على 

ي�سطلح ت�سميتها بامل�سنفات امل�ستقة اأو م�سنفات اليد الثانية، ويف هذا الإطار نرى  باأن امل�سنفات 

الريا�سية تعد من نوعية امل�سنفات الثانية وهي امل�سنفات امل�ستقة على اأ�سا�س من القول باأن هذه 

امل�سنفات لي�ست اإن�سائية الطابع بل اأن دور هيئات الإذاعة والتلفزيون يقت�سر على جمرد النقل 

الإذاعي اأو التلفزيوين لها، ومع ذلك تبقى هذه الهيئات متمتعة بو�سف املوؤلف لها حتى ولو 

اقت�سر دورها على جمرد نقلها اإذاعياً اأو تلفزيونياً، وهنا ل بد من الإ�سارة اإىل �سرورة العمل 

للعبة حمل  الوطني)))  اإما الحتاد  الريا�سية وهو  امل�سابقات  الأ�سلي يف  على رفد مالك احلق 

بع�س  به  اأخذت  ما  على  قيا�ساً  القانونية  باحلماية  اللعبة  لهذه  الدويل)))  الحتاد  اأو  امل�سابقة 

القوانني العربية من حماية مقررة ل�ساحب الفكرة املكتوبة للربنامج الإذاعي اأو التلفزيوين، 

على اعتبار اأنه �سريك يف تاأليف امل�سنف ال�سمعي الب�سري، ذلك اأن الحتاد الريا�سي الذي ينظم 

املقررة وفقاً حلق  واإخراجها ل ي�ستفيد من احلماية  الريا�سية وي�سهر على جناحها  امل�سابقة 

املوؤلف، على اعتبار اأنه من ال�سعب عملياً اعتبار هذه امل�سابقة مبثابة م�سنف حممي مبناأى عن 

عملية  اإذاعتها اأو اإتاحتها للجمهور، ولهذا جند اأنه يتوجب حمايته على اعتبار اأنه �سريك يف 

هذه امل�سنفات، اأي باعتباره �سريك يف تاأليف م�سنف م�سرتك خمتلط. 

والواقع من ظاهر التجربة العملية اأن الحتاد الريا�سي املعني باللعبة حمل امل�سابقة املكونة 

)))  د. حسام لطفي، المرجع العلمي في الملكية األدبية والفنية، طبعة عام 993)، دون ذكر لدار النشر، ص 6).

)))   انظر الالئحة التنفيذية لنظام حماية حق المؤلف السعودي.

)3)  يقصد باالتحاد الرياضي للعبة معينة تلك الهيئة التي تتكون من مجموعة من أندية ومراكز شباب لها نشاط في اللعبة بقصد تنظيم وتنسيق هذا النشاط بينها والعمل على 
نشر اللعبة ورفع مستواها الفني.  انظر إلى قانون الرياضة المصري، المادة 45.

)4)  يمكننا تعريف االتحاد الدولي للعبة معينة بأنه: هيئة دولية تتكون من مجموعة من االتحادات الوطنية للعبة المعنية، يهدف إلى تنظيم وتنسيق نشاط هذا اللعبة على 
http://ar.wikipedia. ،المستوى الدولي والعمل على نشر اللعبة ورفع مستواها الفني،  انظر في هذا الخصوص تاريخ االتحاد الدولي لكرة القدم، على موقع ويكبيديا
org وكذلك انظر موقع www.fifa.com/en/history آخر إطالع كان في 6)0)/6/9، وبهذا المعنى انظر د. ناجي إسماعيل حامد، الجغرافيا والرياضة، ص 07)، 

دون دار نشر ، تاريخ نشر 4)0)، مجلس دبي الرياضي ، دولة اإلمارات العربية المتحدة.
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للم�سنف الريا�سي عادة ما يتم التعامل معها على اأ�سا�س اأنها لي�س جمرد �سريك يف هذه امل�سابقة 

بل هي املالكة الأ�سلية لهذه امل�سابقة والدليل على ذلك اأنها تقوم ببيع حقها يف ا�ستغالل هذه 

امل�سابقة جماهريياً )))للهيئات الإذاعية والتلفزيونية نظري ح�سولها على مبالغ مالية طائلة))).  

الريا�سي  امل�سنف  اإتاحة  املختلفة هو من مت   الريا�سية  امل�سنفات  بناء على ما تقدم يعترب موؤلف 

با�سمه من خالل عر�سه ال�سمعي اأو الب�سري اأو ال�سمعي الب�سري على اجلمهور، وهو بالتايل هيئات 

الإذاعة والتلفزيون والتي يق�سد بها “كل �سخ�س اعتباري اأو جهة منوط بها اأو م�سوؤولة عن البث 

الإذاعي الال�سلكي ال�سمعي اأو ال�سمعي الب�سري”، اأو كما عرفها القانون الإماراتي الحتادي رقم )7( 

ل�سنة 2002 باأنها “اأية جهة تقوم بالبث الإذاعي الال�سلكي ال�سمعي اأو الب�سري اأو ال�سمعي الب�سري”.

للم�سنف  الب�سري  اأو  ال�سمعي  بالبث  “القيام  فهو  القانون  لنف�س  وفقاً  بالإذاعة  املق�سود  اأما 

اإىل اجلمهور وبطريقة ل�سلكية  اأو للربنامج وت�سجيله وذلك  اأو للت�سجيل ال�سوتي  اأو لالأداء 

اأن اتفاقية روما يف املادة  اأو الأقمار ال�سناعية”)))، يف حني جند  ويعد كذلك البث عرب التوابع 

اإىل اجلمهور  ال�سور وال�سوت  اأو  الأ�سوات  اإر�سال  باأنها جمرد  الإذاعة  رقم )35/9( قد عرفت 

بالو�سائل الال�سلكية، ومن هنا يبدو اأن التعريف الذي ورد يف القانون الحتادي قد و�سع من 

نطاق و�سائل البث الإذاعي لي�سمل البث عرب التوابع )الكوابل( والأقمار ال�سناعية والتي مل 

تكن �سائعة اأثناء �سريان اتفاقية روما))). 

)))  إن ما يؤكد ذلك أن مالك المسابقات الرياضية يعتبر شريكاً أو على األقل يجب اعتباره كذلك، إن من يمنح التراخيص الخاصة بحقوق البث واإلذاعة للمباريات الرياضية 
هو االتحاد أو الرابطة التي تسهر على شؤون اللعبة محل هذه المسابقة، فرابطة الدوري اإلنجليزي الممتاز لكرة القدم مثاًل هي التي تقوم بمنح التراخيص الخاصة بحقوق 
البث لهذه المباريات من خالل إبرام اتفاقيات التراخيص من خالل طرح مناقصات عامة أو تنافسية وهو ما يعني أن مالك هذه المسابقات هي تلك الرابطة أو ذلك االتحاد 
والذي يدخل في اتفاق مشترك مع هيئة البث لمنحها تراخيص خاصة ببث هذه المباريات ومن ثم تحولها من مجرد مسابقات رياضية مجردة إلى مصنفات رياضية مبتكرة 

ومميزة وذات قيمة مادية ومعنوية  وتسويقية كبيرة.

)))   انظر لمزيد من التعمق، د. ناجي إسماعيل حامد، الجغرافيا والرياضة ، بدون دار للنشر، سنة 4)0)، ص 8) وما بعدها، حيث يرى - بحق- بأن المال قد أمسك بعنق 
الرياضة وأصبح هو الالعب األول في عالم الرياضة، إذ ارتفعت المساهمات المالية من اللجنة األولمبية الدولية المنظمة ألولمبياد موسكو 980) من 88 مليون دوالر إلى 
أن أصبحت في دورة أثينا 004) ) 00)) ( مليون دوالر، كما وصلت مداخيل التلفزيون المالية للدورة األولمبية أثينا 004) إلى 498) بليون دوالر بعد أن كانت في 
دورة موسكو عام 980) ))0)( مليون دوالر فقط، كما ويدفع التلفزيون والهيئات اإلعالمية مبالغ ضخمة من المال للحصول على حق استئثاري في بّث األحداث الرياضية 
على المباشر. فعلى سبيل المثال، من أصل 3,7 مليار دوالر أمريكي من اإليرادات اإلجمالية )باستثناء مبيعات التذاكر( التي استحدثتها بطولة كأس العالم لكرة القدم التي 
نظمت في عام 0)0) بجنوب أفريقيا، تأتى ثلثان أو 2,4 مليار دوالر من بيع حقوق البث. وجلب بيع حقوق التسويق مبلغا آخر قدره 1,1 مليار دوالر أمريكي، وجلب 

بيع حقوق الضيافة والترخيص المبلغ المتبقي،  انظر نشرة المنظمة العالمية للملكية الفكرية، على موقعها اإللكتروني، تحت عنوان الملكية الفكرية في المجال الرياضي.

)3)  يشار إلى تعريف اإلذاعة الوارد في اتفاقية بيرن نسخة روما عام 8)9) كان يجعل من العالنية أساساً لخضوع عملية اإلذاعة للحق االستئثاري للمؤلف، إال أن هذا 
الطابع العلني لإلرسال اإلذاعي تم استبعاده من اتفاقية بروكسل بهدف تحقيق المرونة والبساطة، انظر للمزيد من التوسع، بحث أستاذنا الدكتور حسام لطفي، »البث اإلذاعي 
عبر التوابع الصناعية وحقوق المؤلف، دراسة في العالقة بين الفضائيات العربية والملكية األدبية والصناعية، القاهرة 004)، النشر الذهبي للطباعة، ص5). وهنا نرى 
أن المشرع اإلماراتي قد حسم األمر إذ اعتبر أن البث عبر التوابع الصناعية أو  األقمار الصناعية يعتبر بمثابة عمل من أعمال اإلذاعة وذلك للغايات المقصودة بذلك وفقاً 
لقانون حقوق المؤلف، وبذلك يكون المشرع اإلماراتي قد حسم أمر الخالف الفقهي الذي ثار – كما سيمر معنا بعد قليل - بشان مدى اعتبار البث اإلذاعي عبر التوابع 
الصناعية بمثابة إذاعة وفقاً لما هو مقصود بذلك في قانون حماية حق المؤلف،  انظر بهذا المعنى، د. عبد الفتاح بيومي حجازي ، حقوق المؤلف في الفقه المقارن، ط) عام 

009)، منشأة المعارف باإلسكندرية، ص 3).

)4)  د. نوري حمد خاطر، المرجع السابق، ص 00).
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املطلب الثاين

حقوق موؤلفي امل�صنفات الريا�صية

اإن هيئات الإذاعة والتلفزيون باعتبارها موؤلف امل�سنفات الريا�سية تتمتع بهذا الو�سف بكافة 

املباريات  اإتاحة  عن   الناجتة  املالية  اأم  منها  الأدبية  �سواء  وال�ستئثارية  احل�سرية  احلقوق 

وامل�سابقات الريا�سية، ولهذا ل تخلو اأية عملية اإتاحة لهذه امل�سنفات من الإ�سارة يف نهاية عملية 

العر�س اأو البث اأو الإتاحة من جملة اأن كافة احلقوق حمفوظة للقناة الإذاعية اأو التلفزيونية 

التي قامت باإتاحة هذه امل�سنفات.

وجتدر الإ�سارة اإىل اأن هيئات الإذاعة والتلفزيون مل تكن لت�سبح املوؤلف للم�سنفات الريا�سية 

وفقاً ملا تقدم لول التعديل الذي طراأ على قانون حماية حق املوؤلف والذي مبوجبه متت اإ�سافة 

اأ�سحاب احلقوق املجاورة اإىل جانب حق املوؤلف، بحيث اأ�سبح يقراأ القانون املنظم حلقوق املوؤلف 

بقانون حماية حق املوؤلف واحلقوق املجاورة))).

اأما �سبب التعديل الذي طراأ على حق املوؤلف فيعود اإىل العام 1960، والذي �سهد اجلهود التي 

العمل  ومنظمة  الفكرية  للملكية  العاملية  للمنظمة  التابعني  اخلرباء  من  جمموعة  بذلتها 

الدولية واليون�سكو، والتي اأ�سفرت يف النهاية اإىل اإعداد م�سروع حلماية احلقوق املجاورة حلق 

اأول للعام  26 ت�سرين  املوؤلف، ومن ثم �سرعان ما مت التوقيع على هذا امل�سروع يف روما بتاريخ 

1961، والذي عرف بعد ذلك باتفاقية روما حلماية فناين الأداء ومنتجي الت�سجيالت ال�سوتية 

وهيئات الإذاعة عام 1961 ))) والتي اأ�سبحت تعرف – بحق – باتفاقية حماية احلقوق املجاورة.

  ومل يتوقف اجلهد الدويل حلماية اأ�سحاب احلقوق املجاورة عند  اإبرام اتفاقية روما فقط، بل 

تبع هذه التفاقية  اإبرام اتفاقيتني دوليتني مت�سلتني ولو على ا�ستحياء وهما اتفاقية جنيف 

دون  فونوغراماتهم  ا�ستن�ساخ  من  الفونوغرامات  منتجي  حماية  ب�ساأن  الدولية  التفاقية  اأو 

ت�سريح لعام 1971، واتفاقية بروك�سل لعام 1974 حلماية التوابع ال�سناعية.

 اأما بالن�سبة لتفاقية روما حلماية حقوق فناين الأداء ومنتجي الت�سجيالت ال�سوتية وهيئات 

الإذاعة عام 1961، والتي تعترب – بحق - ال�سريعة العامة حلقوق ما اأ�سبح يطلق عليهم و�سف 

اأ�سحاب احلقوق املجاورة وهم كال من املوؤديني اأو فناين الأداء ومنتجي الت�سجيالت ال�سوتية 

)))   انظر بهذا المعنى، د. نوري حمد خاطر، المرجع السابق، ص )9)، حيث يرى أن مبدأ التركيز على االبتكار وليس على إنتاج المبتكر، لم يعد قائماً أمام إلحاح 
المنتجين والمؤدين وهيئات اإلذاعة للمصنف باعتبارهم مساهمين في إيصال المصنف إلى الجمهور وإشاعة المعرفة عند المجتمع.

)))  صادقت دولة اإلمارات العربية المتحدة على هذه االتفاقية بالمرسوم االتحادي رقم )0)( لسنة 004) في شأن انضمام دولة اإلمارات العربية المتحدة إلى االتفاقيات 
المتعلقة بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة الصادر في 004)/)/3)، كما اعترف القانون االتحادي بأصحاب الحقوق المجاورة إذ نصت المادة ))( منه بأنهم )فنانو األداء 

ومنتجو التسجيالت الصوتية وهيئات اإلذاعة المعرفون في هذا القانون(.
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اأنه ل ميكن ت�سور  اإىل  باأ�سحاب احلقوق املجاورة فيعود  اإما �سبب ت�سميتهم  وهيئات الإذاعة، 

وجودهم من دون  وجود  املوؤلف على اعتبار اأن اأ�سحاب هذه احلقوق يدورون يف فلكه وجوداً 

التاأليف)))،  حق  جمال  يف  الأ�سلية  احلقوق  اإىل  الأ�سا�س  يف  ت�ستند  حقوقهم  اأن  ذلك  وعدماً، 

وبنف�س الوقت ل ميكن ت�سور وجود امل�سنف لولهم ولول م�ساهمتهم يف اإي�ساله للجمهور من 

خالل اأدائه اأو اإتاحته اأو عر�سه.

    وللتدليل على ما تقدم، نرى اأن هيئة الإذاعة والتلفزيون ت�ستند يف اعتبارها موؤلف وبالتايل 

�ساحبة حق الإتاحة، والتي تكون بالأ�سا�س ملكاً ل�سخ�س اآخر قد يكون الحتاد الوطني املعني 

اأو  اأدبي  حق  اإىل  املجاور  بحقها  التمتع  يف  ت�ستند  جماور،  اأو  الإتاحة  حمل  الريا�سية  باللعبة 

مايل اأ�سلي مقرر يف قانون حماية حق املوؤلف، حيث اأن قيامها باإتاحة امل�سنف الريا�سي ي�ستند 

لهذه  الناظم  الدويل  الحتاد  يكون  قد  الإتاحة  الريا�سية حمل  امل�سابقة  وجود  اإىل  بالأ�سا�س 

امل�سابقة على امل�ستوى الدويل، ومن ثم تقوم هيئة الإذاعة اأو التلفزيون ب�سراء حقوق الإتاحة 

الغالب عرب طرح مناق�سة، فري�سي عليها هذا  تكون يف  ال�سراء  لهذا  لآلية حمددة  وفقاً  منه 

العطاء فت�سبح هي املالكة احل�سرية لهذه امل�سابقة))).

واعتبار هيئة الإذاعة والتلفزيون موؤلفاً وبالتايل ال�ستئثار بكافة احلقوق املقررة قانوناً �سواء 

العديد من  بل �سادفه  �سهاًل وي�سرياً،  الدويل مل يكن  امل�ستوى  اأم على  الوطني  امل�ستوى  على 

ال�سعوبات التي تكمن يف الأ�سا�س يف مدى اعتبار البث الإذاعي والتلفزيوين مبثابة ن�سر اأو اإتاحة 

والتلفزيون  الإذاعة  هيئة  اعتبار  مناط  لأن  ذلك  املوؤلف،  قانون حق  بذلك يف  للمق�سود  وفقاً 

اإتاحة  موؤلفاً للم�سنفات الريا�سية يتوقف على مدى اعتبار بث هذه امل�سنفات مبثابة ن�سر و 

وفقاً لقانون حق املوؤلف.

يكون  الذي  الإذاعي  البث  اأن  يرى  فمنهم))) من  الفقهية،  الآراء  اختلفت  املو�سوع  هذا  وحيال 

مبقدور اجلمهور ا�ستقباله هو فقط الذي يخ�سع للحق ال�ستئثاري لهيئة الإذاعة والتلفزيون 

وبالتايل تعترب هذه الأخرية موؤلفاً يتمتع باحلقوق احل�سرية على هذا النوع من البث فقط. 

)))   انظر بهذا المعنى، ورقة عمل مقدمة من الدكتور بسام التلهوني، ندوة الويبو الوطنية حول الملكية الفكرية، بالتعاون مع وزارة اإلعالم وغرفة تجارة وصناعة البحرين، 
المنامة في 9و 0) ابريل عام 005)، ص6.

)))   انظر بهذا المعنى 
 The competition law review )The Murphy Judgment : No quite full time for football broadcasting rights, Stewart Pibworth.

.Dubai Juidicial Institute Magazine , No. 4, 2nd year, July 2014 page 148

)3)   انظر لمزيد من التفاصيل بهذا الشأن، أستاذنا الدكتور حسام لطفي، البث اإلذاعي عبر التوابع الصناعية وحقوق المؤلف، القاهرة عام 004)، النسر الذهبي للطباعة، 
ص )3.
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التلفزيوين  اأو  الإذاعي  للم�سنف  والإتاحة  البث  اأن جمرد  الثاين)))  الفقهي  الراأي  بينما يرى 

التلفزيوين  اأو  الإذاعي  والبث  النقل  بعملية  قامت  التي  والتلفزيون  الإذاعة  هيئة  من  يجعل 

مبثابة موؤلفاً له، وبالتايل يكون لها التمتع بكافة احلقوق املقررة للموؤلف على هذا البث حتى 

ولو مل يكن هناك جمهور، اأو كان هناك جمهور لكنه غري قادر على ا�ستقبال هذا البث. 

قررته  الذي  ال�سرط  يف  يكمن  ال�سابقني  الراأيني  بني  اخلالف  �سبب  اأن  اإىل  الإ�سارة  وجتدر 

العلنية  الإتاحة  �سرط  وهو  األ  موؤلفاً  والتلفزيون  الإذاعة  هيئة  لعتبار  الدولية  التفاقيات 

ب�ساأن حق  الدولية  التفاقيات  التي ت�سمنتها  القانونية  الن�سو�س  راجعنا  لو  للم�سنف، حيث 

املوؤلف وهي اتفاقية برنواتفاقية جنيف، لوجدنا اأن اتفاقية برين: تن�س املادة 11 ثانيا /1 )1و2( 

من �سيغة باري�س على متتع املوؤلفني بحق ا�ستئثاري يف الت�سريح: “ 1- ب اإذاعة م�سنفاتهم اأو 

ال�سور عرب  اأو  الأ�سوات  اأو  الإ�سارات  لإذاعة  ت�ستخدم  اأخرى  و�سيلة  باأية  اإىل اجلمهور  بنقلها 

الو�سائل الال�سلكية، 2- باأي نقل للجمهور، �سلكياً كان اأو ل�سلكياً، للم�سنف املذاع عندما تقوم 

بهذا النقل هيئة اأخرى غري الهيئة الأ�سلية”.

اأن  الإذاعة من دون  الرابعة : على حق املوؤلف يف  املادة  اتفاقية جنيف: تن�س  اأن     بينما جند 

تت�سمن اأية تف�سيالت مبينة ملدلول هذا امل�سطلح.

وبناء على الن�سني املتقدمني اختلفت الآراء حيال مدى اعتبار هيئة الإذاعة والتلفزيون موؤلف 

احلجج  من  العديد  فريق  كل  قدم  حيث  تقدم،  ملا  وفقاً  واإتاحتها  ببثها  تقوم  التي  للم�سنفات 

والأ�سانيد التي توؤيد وجهة نظره على النحو الآتي: 

اأوًل: حجج الراأي القائل باأن البث الإذاعي امل�ستقبل من قبل اجلمهور هو وحده يخ�سع للحق 

ال�ستئثاري للموؤلف))) :

ويركن اأ�سحاب هذا الراأي على احلجج التالية: 

والراديو  لالت�سالت  الدولية  الالئحة  من  )28/اأ(  املادة  لن�س  طبقاً  “الإذاعة”  بـ  املق�سود   -1

ال�سادرة عن الحتاد الدويل لالت�سالت عام 1947 والتي تعتمد عليها اتفاقية برنلحماية امللكية 

اأن ي�ستقبله  الأدبية والفنية، والتي يق�سد بها )اإدارة ات�سالت تبث  الإر�سال الهرتزيل بهدف 

ال�ستئثاري  للحق  الإذاعي  الإر�سال  خ�سوع   معيار  باأن  القول  هذا  يدعم  مبا�سرًة(،  اجلمهور 

)))   انظر لمزيد من التفاصيل بهذا الشأن، أستاذنا الدكتور حسام لطفي، المرجع السابق، ص33.

)))   انظر لمزيد من التفاصيل بهذا الشأن، أستاذنا الدكتور حسام لطفي، المرجع السابق، ص)3 وما بعدها، وكذلك  انظر، أ. أندريه لوقا، القانون الواجب التطبيق على 
انتهاكات حقوق المؤلف في البيئة الرقمية، ورقة عمل تحت عنوان مبدأ وآراء، نشرة حقوق المؤلف،  اليونسكو، كانون ثاني 005)، ص 4)، وكذلك بهذا المعنى  انظر، 
أ. كوثر مازوني، الشبكة الرقمية وعالقتها بالملكية الفكرية، رسالة ماجستير، 004) /005) جامعة بن يوسف بن خدة، جامعة الجزائر، كلية الحقوق، بن عكنون، ص 

79 ومابعدها.
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لالئحة  طبقاً  الإذاعة  با�سطالح  للمق�سود  وفقاً  له  اجلمهور  ا�ستقبال  اإمكانية  هو  للموؤلف 

الدولية لالت�سالت.

ب�سرط  تاأخذ   1928 عام  روما  ل�سيغة  طبقاً  والفنية  الأدبية  امللكية  برنلحماية  اتفاقية  اإن   -2

عالنية الإذاعة لعتبار الإر�سال الإذاعي خا�سعاً للحق ال�ستئثاري حلق املوؤلف، على الرغم من 

اإذ يعتقد اأ�سحاب  اأن �سيغة بروك�سل لتفاقية برن)تعديل بروك�سل( ل تت�سمن هذا ال�سرط، 

هذا الراأي اأن �سبب ذلك يعود اإىل الرغبة الدولية يف حتقيق املرونة والب�ساطة لي�س اإل، ولهذا 

فقد مت ا�ستبدال م�سطلح الإذاعة مب�سطلح النقل اإىل اجلمهور عن طريق الإذاعة.

3- اإن اتفاقية روما لعام 1961 والتي تعترب اتفاقية اأ�سحاب احلقوق املجاورة من املوؤدين والعازفني 

ومنتجي الربامج وهيئات الإذاعة، ت�سرتط على بث ال�سوت اأو ال�سورة اأو ال�سوت وال�سورة معاً 

عرب املوجات الإذاعية حتى يعترب خا�سعاً لن�سو�سها اأن تكون غايته اأن ي�ستقبله اجلمهور.

4- اإن خرباء املنظمة العاملية للملكية الفكرية عندما اجتمعوا لبحث م�ساكل حق املوؤلف املتعلقة 

باأن بث  التو�سية  اإىل  بالنتيجة  ال�سناعية، وخل�سوا  التوابع  بوا�سطة  الإذاعي  الإر�سال  بعملية 

الإ�سارات الإذاعية يف الف�ساء غري خا�سع حلق املوؤلف، ذلك لأن هذا البث ل يعدو كونه اإما بث 

جمموعة من الذبذبات التي ل ميكن التقاطها من قبل اجلمهور، واإما بث لذبذبات عرب اأ�سالك 

اإذاعة ل طبقاً  الإر�سال، ويف كلتا احلالتني ل توجد   املوجه لها  الأر�سية  اإىل املحطة  ل ت�سل 

ملفهوم حق املوؤلف ول طبقاً للمفهوم التقني لالإذاعة.

5- �سدر عن املحكمة العليا الكندية بتاريخ 1/4/1968 حكماً))) يق�سي باعتبار اأن توجيه الإ�سارات 

يف �سورة غري قابلة لال�ستقبال املبا�سر لها من قبل اجلمهور ل يعد اإذاعة يف مفهوم حق املوؤلف، 

وذلك يف معر�س اإجابتها على ت�ساوؤل يتعلق مبدى اعتبار اإعادة بث برنامج  اإذاعي عرب الهوائيات 

اإىل هيئات اإذاعية اأخرى يعد عماًل من اأعمال الإذاعة اأم ل؟ وي�ستند اأ�سحاب هذا الراأي اإىل اأن 

هذا احلكم ما هو اإل تعبرياً �سادقاً عن موقف اتفاقية برنال �سيما واأن القانون الكندي م�ستمد 

بالكامل من هذه التفاقية. 

باأن البث الإذاعي يخ�سع للحق ال�ستئثاري للموؤلف ولو مل يوجد  القائل  الراأي  ثانياً: حجج 

جمهور))): 

))) انظر في تفاصيل هذا الحكم، مقال مشار إليه لدى أستاذنا الدكتور حسام لطفي، المرجع السابق، ص )3 هامش رقم 98.

))) انظر لمزيد من التفاصيل بهذا الشأن، استاذنا الدكتور حسام لطفي، المرجع السابق، ص33 وما بعدها وكذلك  انظر، أ. أندريه لوقا، القانون الواجب التطبيق على 
انتهاكات حقوق المؤلف في البيئة الرقمية، ورقة عمل تحت عنوان مبدأ وآراء، نشرة حقوق المؤلف،  اليونسكو، كانون ثاني 005)، ص4)، وكذلك بهذا المعنى  انظر، 
أ. كوثر مازوني، الشبكة الرقمية وعالقتها بالملكية الفكرية، رسالة ماجستير، 004) /005) جامعة بن يوسف بن خدة، جامعة الجزائر، كلية الحقوق، بن عكنون، ص 

79 ومابعدها.
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يعتمد اأ�سحاب هذا الراأي يف ت�سويق نظريتهم والأخذ بها على حجج هي مبثابة تفنيد حلجج 

اأ�سحاب النظرية الأوىل الذين ل يعرتفوا باأي حق مايل لهيئة الإذاعة والتلفزيون اإل يف حالة 

ا�ستقبال اجلمهور مل�سنفاتهم املر�سلة فقط، اأما هذه احلجج فهي كالتايل:

1-  اإن التعريف املق�سود با�سطالح “الإذاعة” الوارد يف لئحة ات�سالت الراديو عند تف�سري اتفاقية 

برين، حتكمه ما ورد يف ذات الالئحة وعلى وجه اخل�سو�س ماورد يف ديباجتها من اأن ماهو وارد 

يف بند التعريفات مق�سورة وحم�سورة يف املجالت با�ستعمال الالئحة فح�سب وبالتايل ل يجوز 

التو�سع بها اأو القيا�س عليها، وبالتايل ل جمال لإعمالها يف نطاق حالت اأخرى.

اتفاقية برنوالتي ورد فيها،  اأعمال موؤمتر بروك�سل لتعديل  اإىل خمرجات  الرجوع  2-  وجوب 

اأن  الإر�سال عرب اأثري الإذاعة اأو اأطياف التلفزيون هو وحده فقط يجب اأن يكون حمل اعتبار 

التقاط وا�ستقبال  اإذا مت  النظر فيما  املايل لهيئات الإذاعة والتلفزيون، ب�سرف  لتقدير احلق 

امل�سنف املذاع اأو املبثوث اأول. 

اإذ  التلفزيوين،  اأو  الإذاعي  الإر�سال  اإىل  امل�ساهدة  اأو  ال�ستماع  اإمكانية  املهم هو  فاإن  وبالتناوب 

لي�س من املقبول تربير اإجراء عملية البث من دون احل�سول على ترخي�س من املوؤلف بالقول 

باأن اأحداً مل ي�ستقبل الإر�سال ذلك اأن ثمة فارقاً كبرياً بني اإر�سال ميكن للجمهور التقاطه وهو 

خا�سع حلق املوؤلف، واإر�سال ل ميكن التقاطه مطلقاً من اجلمهور وهو يخرج بيقني من نطاق 

احلق ال�ستئثاري للموؤلف))).

للملكية  العاملية  املنظمة  خرباء  جلنة  اأعمال  عن  ال�سادرة  العمل  لورقة  اعتبار  ول  وجه  ل   -3

الفكرية على اأ�سا�س اأن خمرجات هذه اللجنة ل تتمتع بالإلزام، كونها ل تعدو اإل جمرد ورقة 

من اأوراق العمل التي تقدم للجان العمل - تعدها �سكرتارية املنظمة - ملجرد عر�س معلومات 

قابلة للمناق�سة، ومن اخلطورة مبكان اإعطاء هذه الآراء قيمة الراأي الر�سمي للمنظمة، ل�سيما 

واأن هذا الراأي الوارد يف ورقة العمل مل يكتب له التاأييد من جانب جلنة العمل. )))

به  لالإلتزام  وجه  فال  الكندي،  الق�ساء  عن  ال�سادر  الق�سائي  للحكم  بالن�سبة  اأما   -4

والأخذ به كونه ل يعدو اإل جمرد حكم �سادر عن ق�ساء وطني لدولة بذاتها، وهو وفقاً لقاعدة 

)))  أستاذنا الدكتور حسام لطفي، المرجع السابق. ص)3 وكذلك انظر، أ. أندريه لوقا، القانون الواجب التطبيق على انتهاكات حقوق المؤلف في البيئة الرقمية، ورقة 
عمل تحت عنوان مبدأ وآراء، نشرة حقوق المؤلف، اليونسكو، كانون ثاني 005)، ص 4)، وكذلك بهذا المعنى  انظر، أ. كوثر مازوني، الشبكة الرقمية وعالقتها بالملكية 

الفكرية، رسالة ماجستير، 004) /005) جامعة بن يوسف بن خدة، جامعة الجزائر، كلية الحقوق، بن عكنون، ص 79 ومابعدها.

)))  أستاذنا الدكتور حسام لطفي، المرجع السابق. ص )3، وكذلك  انظر، أ. أندريه لوقا، القانون الواجب التطبيق على انتهاكات حقوق المؤلف في البيئة الرقمية، ورقة 
عمل تحت عنوان مبدأ وآراء، نشرة حقوق المؤلف، اليونسكو، كانون ثاني 005)، ص 4)، وكذلك بهذا المعنى انظر، أ. كوثر مازوني، الشبكة الرقمية وعالقتها بالملكية 

الفكرية، رسالة ماجستير، 004) /005) جامعة بن يوسف بن خدة، جامعة الجزائر، كلية الحقوق، بن عكنون، ص 79 ومابعدها.
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اإقليمية الأحكام الق�سائية ل يتمتع بو�سف الإلزام اأو احلجية خارج نطاق اإقليم الدولة التي 

اأ�سدرته، اأ�سف اإىل ذلك اأن القانون الكندي نف�سه الذي حكمت على اأ�سا�سه املحكمة لي�س حمل 

اإجماع بحد ذاته.

ويخل�س اأ�سحاب هذا الراأي اإىل اأن املوؤلف ميلك احل�سول على مردود مايل منف�سل عن كل من 

عملية اإر�سال  اإذاعي اأو تلفزيوين، �سواء كان ذلك بطريقة احلقن اأم بطريقة التوزيع على اعتبار 

اأن كاًل منهما يعد بثاً اإذاعياً للم�سنف يف مفهوم اتفاقيتي برنوجنيف.

ويف معر�س تغليب راأي على اآخر نرى مع البع�س)))، اأن الراأي الذي نطمئن اإليه ونتفق معه هو 

“الراأي ال�سائد لدى النظرية الثانية لي�س فقط لوجاهة حججه ولكن اأي�ساً لقيامه على تف�سري 

�سليم للن�سو�س موؤيد باملنطق والقانون.

نتفق  اإننا  اإذ  تاأييداً مطلقاً،  لي�س  الأوىل  النظرية  الثانية على ح�ساب  للنظرية  تاأييدنا  اأن  اإل 

اإذاعياً خا�سعاً للحق  معها يف اعتبار البث اإىل التابع ال�سناعي ومن ثم منه ملحطات اأخرى بثاً 

ال�ستئثاري للموؤلف يف جمال الإذاعة على اأ�سا�س اأن وجود جمهور لي�س �سرورياً للقول بوجود 

عملية اإذاعة واقعة حتت �سطوة احلق الأدبي واملايل للموؤلف.

التقاطه من اجلمهور ولكن مل  اإر�سال ميكن  اختالف جوهري بني  اأن هناك  ذلك  ودليلنا يف 

يف  يتم  الذي  فالإر�سال  الإطالق،  وجه  على  اجلمهور  من  التقاطه  ميكن  ل  واإر�سال  ي�ستقبل، 

�سورة اإ�سارات ميكن للجمهور التقاطه اإذا كان لدى اأفراده الأجهزة الالزمة لذلك”.

وبالنتيجة نخل�س اإىل اأن التوجه الدويل يتجه نحو اعتبار هيئات الإذاعة والتلفزيون املوؤلف 

للم�سنفات الإذاعية والتلفزيونية، اإذ جند اأن هذا التوجه هو ما تنادي به اتفاقية روما حلماية 

فنانو الأداء ومنتجي الت�سجيالت ال�سوتية وهيئات الإذاعة لعام 1961 والتي �سددت على الف�سل 

التام بني حقوق التاأليف املحمية مبوجب اأحكام التفاقيات الدولية الأخرى ذات ال�سلة كاتفاقية 

برنوالتفاقية العاملية حلقوق املوؤلف، وبني احلقوق املجاورة املحمية مبوجب اأحكامها، وهو ما 

اأخذ به امل�سرع الإماراتي كما راأينا اآنفاً.

اإليها وجوب الن�سمام لهذه التفاقيات  الوقت ذاته؛ ا�سرتطت على من يريد الن�سمام   ويف 

الأخرى، واعتربت ذلك لي�س �سرط قبول لالن�سمام اإليها فح�سب بل �سرطاً ل�ستمرار الن�سمام 

اإليها والبقاء يف ع�سويتها.

)))  أستاذنا الدكتور حسام لطفي، المرجع السابق. ص34 وما بعدها، وكذلك انظر، أ. أندريه لوقا، القانون الواجب التطبيق على انتهاكات حقوق المؤلف في البيئة الرقمية، 
ورقة عمل تحت عنوان مبدأ وآراء، نشرة حقوق المؤلف، اليونسكو، كانون ثاني 005)، ص 4)، وكذلك بهذا المعنى  انظر، أ. كوثر مازوني، الشبكة الرقمية وعالقتها 

بالملكية الفكرية، رسالة ماجستير، 004) /005) جامعة بن يوسف بن خدة، جامعة الجزائر، كلية الحقوق، بن عكنون، ص 79 ومابعدها.
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هذا ومبراجعة اأحكام اتفاقية روما حلماية احلقوق املجاورة جند اأنها قد ت�سمنت العديد من 

كاتفاقية  املوؤلف  الأخرى يف جمال حق  التفاقيات  كافة  ذلك مثل  مثلها يف  الأ�سا�سية  املبادئ 

اأدنى حلماية فناين الأداء، بحيث ميتنع على الغري  برين، ومن �سمن هذه املبادئ تقرير حد 

اأو  الأداء  اأي  البث  اإعادة  الأداء على  ا�سرتاط موافقة فناين  اأوالإخالل بها، وكذلك  خمالفتها 

هذا  اإذاعة  اإعادة   بغر�س  التثبيت  هذا  ا�ستن�ساخ  اأو  اإذاعته  اإعادة   بهدف  م�سنف  لأي  التثبيت 

امل�سنف.

الوطني  للقانون  املجاورة تركت  اتفاقية حماية احلقوق  اأن  الإذاعة جند  وفيما يتعلق بهيئات 

)الداخلي( لكل دولة ع�سو فيها م�ساألة حتديد �سروط انتفاع هيئات الإذاعة بالأعمال املثبتة 

لأغرا�س 

ا�ستن�ساخ  اأو  الربامج  تلك  وت�سجيل  املذاعة،  براجمها  الإذاعة  بث  باإعادة  وكذلك  الإذاعة، 

مكافاأة  مقابل  التلفزيون  يف  املذاعة  براجمها  نقل  اإىل  بالإ�سافة  املذاعة  براجمها  ت�سجيالت 

طبقاً للمادة )13( من التفاقية.

منتجي  اأو  للموؤديني  عادلة  مالية  مكافاأة  تقدمي  اأي�ساً   )12( املادة  يف  التفاقية  اأوجبت  كما 

الت�سجيالت ال�سوتية فيما لو مت ال�ستغالل ال�سوتي ال�سادر لأغرا�س جتارية ب�سكل مبا�سر 

لأغرا�س  الإذاعة اأو النقل اإىل اجلمهور، وقد تركت احلرية للدول املتعاقدة يف ال�ستبعاد الكلي 

اأو اجلزئي لأحكام هذه املادة امل�سار اإليها.

واأما بالن�سبة لتفاقية جنيف حلماية منتجي الفونوغرامات من ا�ستن�ساخ فونوغراماتهم دون 

ت�سريح لعام 1971، فاإن الهدف الذي ترمي اإليه هذه التفاقية هو حماية الت�سجيالت ال�سوتية 

من التعر�س لالعتداء بالقر�سنة عليها، من خالل انتقال هذه الت�سجيالت خارج حدود الدولة 

الواحدة عرب اإتاحتها دون حق جلمهور دولة اأخرى، وهو ما يت�سور تعر�س امل�سنفات الريا�سية 

)امل�سابقات والفعاليات(

 له – كما �سرنى لحقا -  اإذا ما مت ت�سجيلها كم�سنفات �سمعية واإتاحتها مرة اأخرى من دون 

وجه حق جلمهور دولة اأخرى.

من  ال�سوتية  الت�سجيالت  منتجي  بالأ�سا�س  حتمي  كانت  واإن  التفاقية  هذه  اأن  نرى  ولهذا؛ 

اأنها قد  اإل  اإتاحتها على اجلمهور،  اأو  اإعادة توزيعها  ال�سوتية لأغرا�س  ا�ستن�ساخ ت�سجيالتهم 

تطبق ولو بدرجة اأقل على امل�سنفات الريا�سية  اإذا مت ا�ستن�ساخ بثها الإذاعي وعر�سه من دون 

وجه حق على اجلمهور.

واأما بالن�سبة لتفاقية بروك�سل لعام 1974، فهي تهدف اإىل حماية التوابع ال�سناعية اأو حماية 

وتنظيم توزيع الإ�سارات احلاملة للربامج املر�سلة اأو املتاحة عرب التوابع ال�سناعية، ونرى اأنها 
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تطبق ب�ساأن امل�سنفات الريا�سية – كما �سرنى لحقا - والتي تكون يف الغالب حماًل لالإر�سال 

والبث والإتاحة كربامج مر�سلة عرب التوابع ال�سناعية.

املبحث الثالث

احلماية القانونية للم�صنفات الريا�صية 

�سنتناول يف هذا املبحث مو�سوع احلماية القانونية للم�سنفات الفكرية، بحيث �سيتحدث املطلب 

الأول عن حماية امل�سنفات الريا�سية وفقاً للقانون الداخلي، و�سيتناول املطلب الثاين حماية 

امل�سنفات الريا�سية وفقاً للقانون الدويل.

املطلب الأول

حماية امل�صنفات الريا�صية وفقًا للقانون الداخلي

امل�سنفات  من  كاًل  املجاورة  واحلقوق  املوؤلف  حماية  ب�ساأن  الإماراتي  القانون  حماية  ت�سمل 

املحمية، واحلقوق املحمية، ولقد �سبق لنا بيان ماهية امل�سنفات املحمية، وبالتايل �سنقوم ببيان 

والآخر  اأحدهما مادي  اأو جانبني:  لها �سورتني  اأن هذه احلقوق  وهنا جند  املحمية،  احلقوق 

اأدبي، وفقاً للتق�سيم التايل: 

الفرع الأول: اجلانب الأدبي

ويتمثل يف احلقوق املق�سود بها حماية امل�سالح الأدبية لهيئات الإذاعة والتلفزيون وهي:

اأ- حق اإتاحة امل�صنف الريا�صي للجمهور لأول مرة )حق البث(:

 فهيئة الإذاعة والتلفزيون كاملوؤلف لهذا امل�سنف هي ال�سخ�س الوحيد الذي يحدد حلظة  اإتاحة 

امل�سنف الريا�سي للجمهور وبثه بالطريقة والكيفية التي تراها منا�سبة، وهذا احلق قد متار�سه 

هيئة الإذاعة والتلفزيون بنف�سها وقد ميار�سه بالنيابة عنها ممثلها القانوين الذي ميلك اإتاحة 

امل�سنف الريا�سي على اجلمهور بناء على ترخي�س بذلك.

ولقد تناول امل�سرع الإماراتي هذا احلق يف املادة )1/5( والتي تن�س على: »يتمتع املوؤلف وخلفه 

اأو التنازل عن امل�سنف وت�سمل هذه احلقوق ما يلي ...  اأدبية غري قابلة للتقادم  العام بحقوق 

1- احلق يف تقرير ن�سر امل�سنف لأول مرة«.

للجمهور  م�سنفه  فيها  يتيح  التي  اللحظة  حتديد  وحده  للموؤلف  يكون  احلق  هذا  ومبوجب 

وكنت اأمتنى لو اأن امل�سرع الإماراتي ا�ستخدم ال�سطالح احلديث ملفهوم الن�سر وهو ا�سطالح 

»الإتاحة« وذلك للتعبري عن قرار املوؤلف يف متكني اجلمهور من الطالع على م�سنفه، حيث اإن 
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هذا ال�سطالح ي�سمل جميع اأ�سكال الن�سر �سواء التقليدية منها اأو احلديثة كالن�سر اأو الإتاحة 

عرب �سبكة املعلومات )الإنرتنت(.

 ويعترب احلق يف  اإتاحة امل�سنف ون�سره من اأهم احلقوق الأدبية التي يتمتع بها املوؤلف، اإذ يعترب 

- بحق - من اأهم المتيازات التي يتمتع بها املوؤلف من دون غريه والتي تتوقف عليها اإما اأن 

يرى امل�سنف النور واحلياة واإما اأن يبقى حبي�س خزائن املوؤلف واأدراج مكتبه.

املوؤلف الأ�سيل يف الإعالن عن مولد ما تفتقت عنه قريحته  اأو الن�سر هو حق   وحق الإتاحة 

�سياء  اإىل  نف�سه  ظلمات  من  وخروجه  علمية،  اأو  فنية  اأو  اأدبية  فكرية  م�سنفات  من  الذهنية 

الدنيا وتعريف اجلمهور به، ويتفرع عنه بع�س احلقوق الأخرى مثل حقه يف تقدير فيما اإذا كان 

م�سنفه قاباًل لالإتاحة من عدمه، وحقه يف حتديد �سكل وطريقة هذه الإتاحة، وحقه يف اختيار 

وحتديد الوقت املنا�سب لهذه الإتاحة.

ب-  حق احرتام املوؤلف وم�صنفه:

واأبداً وعدم  اإىل املوؤلف )هيئة الإذاعة والتلفزيون( دائماً   ويتمثل هذا احلق يف ن�سبة امل�سنف 

القيام باأي تعديل، وا�سطلح على ت�سمية هذا احلق بحق اأبوية))) املوؤلف على م�سنفه وبالتايل 

حقه يف الدفاع عنه ودفع اأي اعتداء يقع عليه.

ولقد عرب امل�سرع الإماراتي عن هذا احلق يف املادة )2/5( من قانون حماية حق املوؤلف)))، والتي 

ن�ست على وجوب اأن ين�سب امل�سنف اإىل موؤلفه ومنع تعديل امل�سنف بالتبعية تعدياًل يعتربه 

املوؤلف وفقاً لوجهة نظره ت�سويهاً اأو حتريفاً للم�سنف، ومن هنا نرى اأنه ل انفكاك بني احرتام 

اأننا  ولهذا جند  املوؤلف،  �سخ�سية  تعبري عن  اإل  ماهو  امل�سنف  اإن  اإذ  املوؤلف،  واحرتام  امل�سنف 

جمعنا بني طيات هذا احلق حقاً اآخر للموؤلف وهو احلق يف الدفاع عن م�سنفه، اأما �سكل التعبري 

عن هذا احلق فيكمن يف كتابة ا�سم املوؤلف على كل ن�سخة من ن�سخ امل�سنف املن�سور �سواء مت هذا 

اأو بوا�سطة الغري، وبالطبع فاإن ذكر ا�سم املوؤلف يختلف باختالف نوع امل�سنف،  الن�سر بنف�سه 

فاإذا كان عماًل مكتوباً اأو مطبوعاً اأو منقوًل على الهواء مبا�سرًة اأو ت�سجياًل كم�سنف �سمعي اأو 

ب�سري اأو �سمعي ب�سري.

)))  لقد حاول أستاذنا الدكتور حسام لطفي، في مؤلفه، عقد مقارنة رائعة بين مظاهر حق األبوة التقليدية ومظاهر أبوة المؤلف على مصنفه للتأكيد على صحة التسمية 
الفرنسية لحق المؤلف في نسبة المؤلف إليه بحق األبوة، حيث يذكر سيادته في مؤلفه المشار إليه كمرجع سابق، المدخل لدراسة القانون، نظرية الحق، طبعة عام )99) ص 
7 والهامش رقم 63، أنه يمكن تشبيه حقوق األب على ابنه القاصر بحقوق المؤلف على مصنفه، فيملك األب تحديد لحظة خروج ابنه لمالقاة الزائرين )الحق في النشر(، 

كما يملك سحب ابنه من مكان إذا تبين أن المظهر الذي خرج عليه غير الئق أو أن ما بدر منه غير مناسب )الحق في السحب والندم(.  

)))  تقابل المادة )6( مكرر من اتفاقية بيرن لحماية الملكية األدبية والفنية مع اختالف تسمية هذا الحق في اتفاقية بيرن، حيث تسميه االتفاقية حق المؤلف في أبوة مصنفه، 
ولقد اعتمد بعض المشرعين هذه التسمية كالمشرع الفرنسي.
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ج- حق ال�صحب اأو الندم:

ويتمثل هذا احلق بقدرة املوؤلف )هيئة الإذاعة والتلفزيون( على �سحب امل�سنف الريا�سي الذي 

ميلكه من التداول بعد اإتاحته وبثه اإذا طراأت اأ�سباب جدية خطرية))) تربر ذلك، وهيئة الإذاعة 

والتلفزيون )املوؤلف( متار�س هذا احلق من خالل املحكمة املخت�سة، حيث يطلب منها اإما منع 

التعديالت  بع�س  اإدخال  اأرادت  اإذا  التداول  �سحبه من  اأو  ن�سره  ندمت على  اإذا  امل�سنف  تداول 

عليه، ووفقاً لأحكام القانون يتوجب على املوؤلف هنا يف هذه احلالة تعوي�س من اآلت اإليه حقوق 

ال�ستغالل املايل تعوي�ساً عادًل خالل املدة التي حتددها املحكمة.

ولقد عرب امل�سرع الإماراتي عن هذا احلق يف املادة )4/5( اإذ ن�ست �سراحًة على حق املوؤلف يف 

يبا�سر هذا احلق عن  اأن  على  ذلك،  اأ�سباب جدية تربر  اإذا طراأت  التداول  �سحب م�سنفه من 

طريق املحكمة املخت�سة ووفقاً لإجراءات حمددة كما �سيمر معنا بعد قليل.

ولقد اعرتفت بهذا احلق معظم ت�سريعات حماية حق املوؤلف)))، واأطلقت عليه ت�سميات خمتلفة 

امل�سنف  بقاء هذا  باأن  ي�سعر  ثم  بن�سر م�سنفه  املوؤلف  يقوم  اأن  ومناط ممار�سة هذا احلق هو 

اأنه  اأو  الجتماعي  مركزه  اأو  الأدبي  اأواعتباره  ب�سمعته  امل�سا�س  اإىل  يوؤدي  قد  للجمهور  متاحاً 

مل يعد متطابقاً مع معتقداته فيعمد اإىل �سحبه من التداول معرباً عن ندمه على ما ورد يف 

م�سنفه.

الفرع الثاين: اجلانب املادي: 

يتمثل اجلانب املادي لهيئة الإذاعة والتلفزيون كموؤلف للم�سنف الريا�سي يف فكرة ا�ستئثارها 

يف  احلق  اأو  اإعارته  اأو  تاأجريه)))  اأو  ن�سخه)))  اأو  بعر�سه)))  �سواء  الريا�سي  امل�سنف  با�ستغالل 

بو�سفها  والتلفزيون  الإذاعة  لهيئة  العامة  املالية  باحلقوق  ت�سميتها  ميكننا  ما  وهي  تتبعه)))، 

موؤلفاً للم�سنف الريا�سي، وهناك حقوق مالية لهيئة الإذاعة والتلفزيون خا�سًة بو�سفها من 

اأ�سحاب احلقوق املجاورة حلق املوؤلف، وهي ما ميكننا ت�سميتها باحلقوق املالية اخلا�سة والتي 

)))  كأن يصبح المصنف غير متطابق مع آراء المؤلف األدبية أو الفنية أو أن ما يتضمنه المصنف أصبح يشكل مساساً بسمعة المؤلف األدبية أو العلمية أو أن المصنف بما 
يحتويه من أفكار تعرضه لهجمة شرسة من النقد، كل ذلك بالطبع يتم تقديره من قاضي الموضوع.

)))  وال تأخذ بهذا الحق كاًل من التشريعات األمريكية واإلنجليزية على أساس أن هذه التشريعات ال تعترف ابتداًء بالحقوق اللصيقة بالشخصية ومنها الحقوق األدبية للمؤلف 
والتي منها حقه في سحب مصنفه وإعالن ندمه على ما ورد فيه.

)3)  ويكون ذلك إما بعرضه مباشرة من خالل التوابع الصناعية وإما عرضاً مسجاًل بحيث يتم عرضها على الجمهور في وقت الحق على توقيت إقامتها الفعلي.

)4)  ويكون ذلك من خالل استنساخ أكثر من نسخة من نفس المصنف وذلك لغايات بيعها الحقاً.

)5)  ويكون ذلك من خالل استغالل المصنف مالياً من خالل نقل االنتفاع به للجمهور من خالل مشاهدته المدفوعة األجر مع بقاء المصنف في ملك هيئة اإلذاعة والتلفزيون.

)6)  ويكون ذلك من خالل قيام هيئة اإلذاعة والتلفزيون باقتطاع نسبة أو مبلغ مقطوع عن كل مشاهدة حية أو مسجلة للمصنف أينما حل وارتحل هذا المصنف.
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ن�ست معظم الت�سريعات عليها ومن �سمنها القانون الإماراتي حلماية حق املوؤلف، والذي تناول 

هذه احلقوق باملادة )19( حتت م�سمى حقوق هيئة الإذاعة املالية. 

وعليه يظهر لنا باأن احلقوق املالية لهيئة الإذاعة والتلفزيون على نوعني: الأول: حقوق مالية 

عامة بو�سفها موؤلفاً للم�سنفات الريا�سية.

والثاين: حقوق مالية خا�سة بو�سفها هيئات اإذاعة وفقاً للتف�سيل التايل:

اأوًل: احلقوق املالية العامة: وتتمثل هذه احلقوق وفقاً ملا ورد يف املادة )5( من قانون حماية حق 

املوؤلف الإماراتي فيما يلي:

1- حق الأداء العلني: 

يق�سد بهذا احلق وفقاً ملا هو متواتر عليه فقهاً يف اإطار حماية حق املوؤلف اأداء اأو متثيل امل�سنف 

وعر�سه على اجلمهور من امل�ستمعني اأو امل�ساهدين الذين ل ي�سكلون بحد ذاتهم جماعة خا�سة، 

مبعنى اأن يتجاوز هذا العر�س حدود العر�س املنزيل املعتاد)))، مبعنى يجب اأن يكون هذا احلق 

ممار�ساً على نطاق اأو�سع من النطاق العائلي اأو املنزيل.

ولقد كان هذا احلق حتت م�سطلح حق التمثيل، اإذ يرى جانب فقهي)))، اأن ا�سطالح حق التمثيل 

يعترب مرادف حلق الأداء العلني حيث اإن بع�س الفقه يعتمدونه لعتبارات تاريخية، بينما يرى 

جانب اآخر من الفقه)))، اأن اعتماد ا�سطالح الأداء العلني هو الأن�سب كون اأن هذا ال�سطالح 

اأو�سع نطاقاً من ا�سطالح حق التمثيل.

ولقد تناول امل�سرع الإماراتي هذا احلق معتمداً ا�سطالح حق الأداء العلني، والذي هو عبارة 

للم�سنفات  كالتمثيل  مبا�سراً  ات�ساًل  بامل�سنف  ات�سال اجلمهور  عليه  الذي يرتتب  الأداء  عن 

الب�سرية  ال�سمعية  للم�سنفات  العر�س  اأو  الفنية،  للم�سنفات  الأداء  اأو  التقدمي  اأو  امل�سرحية، 

ومنها بطبيعة احلال امل�سنفات الريا�سية، والعزف للم�سنفات املو�سيقية، والتالوة للم�سنفات 

الأدبية، وي�ستوي يف هذا الأداء اأن يكون حياً اأو م�سجاًل، فاملهم اأن يكون علنياً.

�سواء  علناً  تاأديتها  يتم  تلفزيونية  اأو  اإذاعية  برامج   هي  والتي  الريا�سية  امل�سنفات  اإطار  ويف 

بالتو�سيل  ياأخذ �سورة ما   املتقدم  باملعنى  العلني  الأداء  اأن حق  اأم م�سجلة، جند  ب�سورة حية 

العلني، وهو ما تناوله امل�سرع الإماراتي يف قانون حق املوؤلف، مو�سحاً اأن املق�سود بحق التو�سيل 

)))  بهذا المعنى، نواف كنعان، المرجع السابق، ص 60).

)))  أستاذنا الدكتور محمد حسام لطفي، المرجع السابق، ص 50. حيث يبرر سيادته اعتماد هذا المصطلح على اعتبارات تاريخية، إذ يرى أن المشرع الفرنسي بدأ بمنح 
من يؤلف المسرحيات هذا الحق لذا كان يستخدم مصطلح »تمثيل« الزماً، أما األن فقد أدخل تحت هذا المصطلح كل صور النقل المباشر للمصنفات الموسيقية.

)3)  د. عبد المنعم البدراوي، حق الملكية، بدون ذكر لدار النشر، طبعة عام 973)، ص77).
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العلني هو »البث ال�سلكي اأو الال�سلكي مل�سنف اأو لأداء ت�سجيل �سوتي، اأو لربنامج  اإذاعي، بحيث 

ميكن التلقي عن طريق البث وحده لغري اأفراد العائلة والأ�سدقاء املقربني، يف اأي مكان مغاير 

للمكان الذي يبداأ منه البث، وبغ�س النظر عن الزمان اأو املكان الذي يتم فيه التلقي اأو طريقته. 

 وعليه فاإن حق الأداء العلني املقرر لهيئة الإذاعة والتلفزيون للم�سنف الريا�سي ياأخذ �سورة 

التو�سيل العلني وفقاً للمعنى املتقدم، بحيث يتم نقل امل�سنف اإىل اجلمهور ب�سورة علنية مبعنى 

األ يكون هذا التو�سيل قا�سراً على املحيط الأ�سري )مفهوم العائلة الواحدة والذي ي�سمل فقط 

الأبناء والآباء( اأو الأ�سدقاء املقربني، حتى ولو كان جمانياً، وهذا يعني اأن اأي تو�سيل علني؛ اأي 

خارج اإطار الأ�سرة الواحدة ولو كان جماين الطابع يعترب مبثابة اأداء علني للم�سنف وبالتايل 

ليجوز القيام به اإل باإذن املوؤلف )هيئة الإذاعة والتلفزيون(.

دون  من  الريا�سي  امل�سنف  تو�سيل  اأو  متثيل  اأو  اأداء  على  القدرة  �سروط  اأن  يت�سح  هنا  ومن 

التو�سيل،  اأو  التمثيل  اأو  النقل  كاًل من؛ جمانية  تتمثل يف  والتلفزيون  الإذاعة  موافقة هيئة 

اأو التو�سيل، مع العلم باأن هذين ال�سرطني متالزمني  اأو التمثيل  وعدم عالنية))) هذا النقل 

ومرتبطني ببع�سهما ارتباطاً وثيقاً، فمجانية النقل اأو التو�سيل ل ينظر اإليها اإل اإذا كان هذا 

النقل اأو ذلك التو�سيل قد مت يف مكان خا�س ل تتوفر فيه �سرط العلنية، وبنف�س املعنى فاإن 

اإذا مت يف مكان عام وب�سورة علنية فاإن هذه املجانية ل تنفي على  اأو التو�سيل  جمانية النقل 

الناقل التزامه بحق املوؤلف اإذا حتققت العلنية بالن�سبة لعملية النقل اأو التو�سيل وحتى ولو كان 

جمانياً، حيث ل يجوز التربع على ح�ساب املوؤلف )هيئة الإذاعة والتلفزيون(.

ولهذا نقرر اأنه يف كل حالة يكون فيها النقل اأو التمثيل اأو التو�سيل للم�سنف الريا�سي غري 

جماين اأو علني)))، فاإن هذا النقل اأو التمثيل اأو التو�سيل يعترب حمظور وحتت طائلة امل�سووؤلية 

اأو  التمثيل  اأو  النقل  كان  اإذا  اأما   امل�سنف،  هذا  ملوؤلف  املنا�سبة  التعوي�سات  ودفع  القانونية، 

التو�سيل للم�سنف جماين مبعنى عدم ح�سول من قام بنقله اأو متثيله على اأي مردود مايل 

نظري هذا النقل اأو التمثيل، اأو كان غري علني)))، مبعنى اأن يكون داخل الأ�سرة الواحدة اأو العائلة 

الواحدة اأو اأمام زمرة من الأ�سدقاء يف اإطار حفلة خا�سة ومغلقة، فاإن هذا النقل اأو التمثيل 

)))  والعبرة في عالنية األداء أو التمثيل هنا ليست بنوع أو صفة المكان المقام فيه االجتماع أو الحفل الذي يحصل فيه هذا األداء وإنما بالصفات الذاتية لذلك االجتماع أو 
الحفل، فمتى توفرت صفة العالنية لألداء كان علنياً ولو كان المكان الذي انعقد فيه االجتماع يعتبر مكاناً خاصاً بطبيعته أو بحسب نظام إنشائه،  انظر حكم محكمة النقض 

المصرية في القضية 36 الصادر بتاريخ 965)/)/5)، مجموعة المكتب الفني، ص 7)).

)))  ويكون األداء علنياً إذا تم أداء المصنف أو تالوته أو عرضه أو تمثيله في مكان عام يستطيع الجمهور دخوله ولو لقاء أجر معين كالصاالت التي تقام فيها الحفالت الغنائية 
العامة أو التي تعرض فيها المسرحيات أو صاالت عرض الصور الفوتوغرافية أو اللوحات والرسومات الفنية، انظر في ذلك د. نواف كنعان، المرجع السابق، ص 65).

)3)  ويكون األداء غير علني إذا تم هذا األداء في اجتماع عائلي أو اجتماعات لجمعيات أو منتديات خاصة أو حفالت مدرسية أو حفالت أعراس خاصة حيث ال تعتبر هذه 
األماكن أماكن عامة للجمهور،  انظر في ذلك، د. نواف كنعان، المرجع السابق، ص 65).
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اأو التو�سيل يعترب م�سروعاً حتى ولو مل يتم ا�ستئذان املوؤلف الأ�سلي قبل القيام بعملية نقل اأو 

متثيل امل�سنف.

2- احلق يف الن�سخ:

  ويتمثل هذا احلق يف �سورة التثبيت املادي للم�سنف باأية و�سيلة تقنية موجودة اأو �ستكت�سف 

ت�سمح بنقله اإىل اجلمهور، ومع ذلك ل ي�ستطيع املوؤلف منع الغري من عمل ن�سخة واحدة من 

م�سنفه ل�ستعماله ال�سخ�سي املح�س غري الربحي.

 ويرى امل�سرع الإماراتي اأن املق�سود بهذا احلق هو عمل ن�سخة اأو اأكرث من م�سنف اأو ت�سجيل 

التخزين  اأو  التحميل  ذلك  يف  مبا  �سورة،  اأو  �سكل  اأي  يف  اأداء  اأي  اأو  اإذاعي  برنامج  اأو  �سوتي 

الإلكرتوين الدائم اأو الوقتي، واأياَ ما تكون الطريقة اأو الأداة امل�ستخدمة يف الن�سخ.

 وبناء على ما تقدم؛ ل ت�ستطيع هيئة الإذاعة والتلفزيون موؤلف امل�سنف الريا�سي معار�سة من 

األ ي�سر ذلك  يقوم بعمل ن�سخة واحدة من م�سنفه الريا�سي ل�ستعماله ال�سخ�سي، �سريطة 

بال�ستغالل العادي لهذا امل�سنف اأو يلحق �سرراً غري مربر للم�سالح امل�سروعة لهيئة الإذاعة 

والتلفزيون.

3- احلق يف التاأجري اأو الإعارة: 

  يعالج امل�سرع الإماراتي هذا احلق حتت مفهوم احلق يف الرتخي�س با�ستغالل امل�سنف، حيث 

يثبت للموؤلف وحده وخلفه من بعده اأو �ساحب حق املوؤلف، ووفقاً لن�س املادة )7( من قانون 

حق املوؤلف اأن يرخ�س با�ستغالل امل�سنف وباأي وجه من الوجوه، مبا يف ذلك احلق يف التاأجري 

اأو الإعارة.

الريا�سية  امل�سنفات  على  املوؤلف  حق  �ساحبة  كونها  والتلفزيون  الإذاعة  هيئة  فاإن  وعليه؛   

ت�ستاأثر بحق تاأجري اأو اإعارة هذه امل�سنفات اأو اأية ن�سخ منها لتحقيق غر�س جتاري مبا�سر اأو 

غري مبا�سر، بغ�س النظر عن ملكية الأ�سل والن�سخ املوؤجرة.

وهنا ل بد لنا من مالحظة اأمرين، الأول اأن عملية تاأجري امل�سنف الريا�سي يجب األ توؤثر على 

حقوق هيئة الإذاعة والتلفزيون، كالتاأجري املمنوح ملوؤ�س�سة معينة لعر�س امل�سنف داخلها فقط، 

اإذ  والتلفزيون،  الإذاعة  لهيئة  املقررة  املالية  على احلقوق  �سلباً  يوؤثر  التاأجري ل  اإن هذا  حيث 

اإنه لن ي�سر هذا التاأجري احل�سري وما يتبعه من عملية ن�سر للم�سنف باحلقوق املالية لهيئة 

الإذاعة والتلفزيون.

   والأمر الثاين، هو �سرورة اأن يكون التاأجري اأو الإعارة وفقاً لأ�س�س معينة وحمددة من قبل 
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من  والتاأكد  بالتاأجري  للقيام  اجلهة  هذه  اإذن  على  م�سبقاً  احل�سول  يتم  واأن  املخت�سة  اجلهة 

عدم وجود ما مينع من تاأجري امل�سنف الريا�سي، وكذلك تقدمي بيان بامل�سنف الريا�سي حمل 

التاأجري وحتديد موعد وتاريخ زمني لبدء �سريان عملية التاأجري اأو الإعارة. 

4- احلق يف التتبع: 

  وهو تتبع هيئة الإذاعة والتلفزيون وخلفه من بعده اأعمال الت�سرف يف الن�سخة الأ�سلية من 

م�سنفه، بحيث يح�سل على ن�سبة مئوية معينة ل تتجاوز 10% من الزيادة التي حتققت من كل 

عملية ت�سرف يف هذه الن�سخة، وهو ما يعني ا�سرتاك املوؤلف يف العائد املايل الذي حتققه اأعمال 

الت�سرف يف الن�سخة الوحيدة من م�سنفه.

واحلق يف التتبع مل ين�س عليه امل�سرع الإماراتي يف قانون حماية املوؤلف، ولكن من املمكن الأخذ 

الناجتة عن اعتبار حق  املميزات  التتبع من  التي تعترب احلق يف  العامة  للقواعد  به هنا وفقاً 

مكنة  املميزات  هذه  ومن  مميزات،  من  العيني  للحق  ما  له  كامل،  ملكية  حق  الفكرية  امللكية 

املالك يف ال�سيطرة على ملكه اأينما حل وارحتل، وحتت اأي يد كان وهو ما يعني احلق يف التتبع، 

املوؤلف  اأن يتمتع  العدالة والإن�ساف والتي توجب  لقواعد  اأ�سا�س له وفقاً  كما يجد هذا احلق 

للم�سنف الريا�سي باإمكانية ال�ستفادة املادية من بيع م�سنفه اأو انتقاله من حمطة تلفزيونية 

اأو اإذاعية اإىل حمطة اأخرى.

ثانيًا: احلقوق املالية اخلا�صة: 

مل تكتِف الت�سريعات الوطنية برفد هيئات الإذاعة والتلفزيون باحلقوق املالية العامة املقررة 

لها بو�سفها موؤلفاً للم�سنفات الريا�سية – كما بينا اأنفاً- بل ن�ست على حقوق مالية خا�سة بها 

على اعتبار اأنها �ساحبة حق جماور حلق املوؤلف وهي ما يلي: 

1- احلق يف منح الرتخي�س با�ستغالل ت�سجيالتها وبراجمها الإذاعية:

وفقاً  الريا�سي  امل�سنف  ل�ستغالل  ترخي�س  منح  حق  والتلفزيون  الإذاعة  هيئة  متلك  حيث 

ل�سروط وحمددات معينة تراها حمققة مل�ساحلها املالية. ذلك اأن ن�سو�س ت�سريعات حق املوؤلف 

ا�ستغالل  عملية  كل  على  ومالية  اأدبية  حقوقاً   – راأينا  كما   – املوؤلف  تخول  املجاورة  واحلقوق 

مل�سنفاته، وطاملا اأن امل�سنف الريا�سي هو ملك هيئة الإذاعة والتلفزيون التي تقوم بنقله ون�سره 

الت�سليم لهذه الهيئة بحقها يف منح تراخي�س  اإذاعته واإتاحته للجمهور، فاإن مقت�سى ذلك  و 

با�ستغالل م�سنفها الريا�سي.
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2- احلق يف منع اأي اعتداء على م�سنفها الريا�سي: 

حيث ت�ستطيع هيئة الإذاعة والتلفزيون منع اأي �سكل من اأ�سكال التعدي على م�سنفها الريا�سي، 

فلها اأن متنع الغري من اأي تو�سيل لرباجمها اأو ت�سجيالتها اإىل اجلمهور بغري ترخي�س منها، 

كما لها اأي�ساً منع الغري من ت�سجيل براجمها وت�سجيالتها اأو عمل اأية ن�سخة منها اأو ا�ستن�ساخ 

هذه الت�سجيالت اأو تاأجريها اأو اإعادة بثها  اإذاعياً اأو تلفزيونياً اأو اإتاحتها للجمهور باأية و�سيلة 

كانت.

 وتاأكيداً لهذا احلق؛ جند اأن الت�سريعات الداخلية لكافة الدول التي تقرر حماية حقوق املوؤلف 

واحلقوق املجاورة تت�سمن ن�سو�ساً جترم كافة اأ�سكال و�سور التعدي على حقوق املوؤلف واأ�سحاب 

احلقوق املجاورة كهيئة الإذاعة والتلفزيون، ومل يكن القانون الإماراتي بعيداً عن ذلك، حيث 

نراه يجرم يف ن�س املادة )37( اأي اعتداء على حق من احلقوق املالية املقررة للموؤلف اأو �ساحب 

احلق املجاور املن�سو�س عليها يف قانون حق املوؤلف،  وفر�ست العقوبة التي تتمثل يف احلب�س 

مدة ل تقل عن �سهرين وبالغرامة التي ل تقل عن ع�سرة اآلف درهم ول تزيد عن خم�سني األف 

درهم، اأو باإحدى هاتني العقوبتني على كل من قام بغري اإذن كتابي من املوؤلف اأو �ساحب احلق 

املجاور اأو خلفهما باأي من الأفعال التالية:

1-  و�سع امل�سنف اأو اأداء اأو ت�سجيل �سوتي اأو برنامج  اإذاعي - وياأخذ حكم الربنامج الإذاعي، 

الربنامج التلفزيوين – املحمي قانوناً يف متناول اجلمهور �سواء مت ذلك عرب اأجهزة احلا�سب 

اأو �سبكات الإنرتنت اأو �سبكات املعلومات اأو �سبكات الت�سالت اأو غريها من الطرق اأو الو�سائل 

الأخرى.

2-  بيع اأو تاأجري اأو الطرح للتداول باأية �سورة من ال�سور م�سنف اأو ت�سجيل �سوتي اأو برنامج  

اإذاعي حممي قانوناً.

نف�سه  له  ت�سول  من  كل  مع  ومت�سدداً  وحازماً  �سارماً  كان  القانون  اإن  بل  فح�سب،  هذا  لي�س 

تتعدد  املتقدمة  العقوبة  اأن  املذكورة  املادة  نف�س  يف  فقرر  املجاور،  احلق  �ساحب  على  العتداء 

العقوبة  ت�سبح  بحيث  العتداء،  الت�سجيالت حمل  اأو  الربامج  اأو  الأداءات  اأو  امل�سنفات  بتعدد 

عند التكرار احلب�س مدة ل تقل عن �ستة اأ�سهر وبالغرامة التي ل تقل عن خم�سني األف درهم.
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املطلب الثاين

حماية امل�صنفات الريا�صية وفقًا لالتفاقيات الدولية ذات ال�صلة

لقد تبني �سابقاً اأن امل�سنفات الريا�سية مل يتم رفدها باحلماية القانونية على امل�ستوى الدويل، 

العمل  الفكرية ومنظمة  امللكية  العاملية حلقوق  واملنظمة  اليون�سكو  كل من  انربى  اأن  بعد  اإل 

الإذاعة  هيئات  بالطبع  منها  والتي  املجاورة،  احلقوق  اأ�سحاب  حقوق  عن  للدفاع  الدولية 

والتلفزيون والتي هي موؤلف امل�سنفات الريا�سية.

اتفاقية  اإبرام  اإىل  املطاف  نهاية  يف  الدولية  املنظمات  هذه  اهتمام  متخ�س  ولقد 

لعام1961،  الإذاعة  وهيئات  ال�سوتية  الت�سجيالت  ومنتجي  الأداء  فناين  حلماية  روما 

توزيع  بحماية  واخلا�سة   1974 لعام  بروك�سل  اتفاقية  اإبرام  التفاقية  هذه  تبع  ثم 

على  وجدت  كما  ال�سناعية.  التوابع  عرب  املر�سلة  للربامج  احلاملة  الإ�سارات 

للملكية  العاملية  املنظمة  عام  بوج�س )Arpad Bogsch( “مدير  “اإرباد  الدولية   ال�ساحة 

لهيئات  الدولية  احلماية  من  مقبوَل  حداً  متثل  مبادئ  ت�سعة  ت�سمنت  التي  ال�سابق  الفكرية 

الإذاعة والتلفزيون على م�سنفاتهم الريا�سية.

من  �سيكون  الريا�سية  للم�سنفات  الدولية  احلماية  على  التعرف  فاإن  تقدم  ما  على  وبناء   

بحقوق  اخلا�سة  التفاقية  بحق  تعترب  والتي   ،1961 ل�سنة  روما  اتفاقية  على  الطالع  خالل 

هيئات الإذاعة كاإحدى اأ�سحاب احلقوق املجاورة وذلك من خالل الت�سدي لأ�سباب  اإبرام هذه 

التفاقية، واملبادئ الأ�سا�سية التي ركنت اإليها هذه التفاقية، ومن ثم بيان احلقوق التي تقررها 

لهيئات الإذاعة والتلفزيون، وال�ستثناءات والتحفظات الواردة عليها.

الذي  بالقدر  ال�سناعية  التوابع  ب�ساأن حماية   1974 لعام  بروك�سل  الت�سدي لتفاقية  ثم   ومن 

يتما�سى مع بيان احلقوق املقررة فيها لهيئات الإذاعة والتلفزيون كاأ�سحاب حق من احلقوق 

والتي   “ )Arpad Bogsch(”اإرباد بوج�س“ فيها  نادى  التي  املبادئ  ن�ستعر�س معاً  واأخرياً  املجاورة، 

اأ�سبحت ت�سكل نظرية قانونية قائمة بذاتها وقابلة للتطبيق ورفد امل�سنفات الريا�سية بحماية 

قانونية كفيلة بعدم امل�سا�س بها، كل ذلك على التف�سيل التايل: 

الفرع الأول: اتفاقية روما حلماية فناين الأداء والت�سجيالت ال�سوتية وهيئات الإذاعة لعام )))1961.

ال�سوتية وهيئات  الت�سجيالت  الأداء ومنتجي   تت�سدى هذه التفاقية حلماية كل من فناين 

للم�سنفات  بالن�سبة  املوؤلف  اأنها  اعتبار  الأخرية على  اأننا �سرنكز على حقوق هذه  اإل  الإذاعة، 

)))  حررت هذه االتفاقية في السادس والعشرين من شهر أكتوبر )96)، من نسخة واحدة وبثالث لغات لها نفس الحجية هي اإلسبانية واإلنجليزية والفرنسية، وتم االتفاق 
على أن يتم وضع نصوص رسمية لها باللغات األلمانية واإليطالية والبرتغالية، وهنا نجد غياب اللغة العربية عن هذه االتفاقية، وهو ما يجعلنا كعرب معتمدين على بعض 

الترجمات التي غالباً ما تكون غير منسجمة أو متطابقة مع النص الرسمي!.



83

حماية المصنفات الرياضية

الدولية  املبادئ  اتفاقية روما للعديد من  الدولية ت�ستند  الريا�سية، وكغريها من التفاقيات 

منها: مبداأ عدم خمالفة حقوق املوؤلف الأ�سلية، ومبداأ املعاملة الوطنية، ومبداأ ح�سر الع�سوية، 

ومبداأ اإلزامية تنفيذ اأحكام التفاقية، ومبداأ خ�سو�سية ت�سوية املنازعات.

اإىل  والأ�سوات  ال�سور  اأو  الأ�سوات  اإر�سال  هي  بالإذاعة  يق�سد  التفاقية  هذه  لأحكام  ووفقاً   

املراكز  تلك  هي  الإذاعة:  بهيئات  املق�سود  يغدو  وبالتايل  الال�سلكية،  بالو�سائل  اجلمهور 

مقرها  يقع  والتي  املختلفة  الإذاعية  الربامج  لإر�سال  موؤهلة  اأجهزة  متلك  التي  واملوؤ�س�سات 

الرئي�س يف اأرا�سيها فيما يتعلق بالربامج الإذاعية التي تبثها اأجهزة  الإر�سال الواقعة يف هذه 

الأرا�سي، اأما املق�سود باإعادة البث وفقاً لهذه التفاقية هو الإذاعة املتزامنة التي جتريها هيئة  

اإذاعية لربنامج هيئة اإذاعية اأخرى.

وبناء على ذلك تغدو الربامج الإذاعية والتي تاأخذ حكمها الربامج التلفزيونية والتي اإما اأن 

تكون م�سل�سالت اأو اأفالم اأو مواد اإخبارية اأو دعائية، وقد تكون م�سابقات اأو فعاليات ريا�سية، 

وهي ما اقرتحنا ت�سميتها بامل�سنفات الريا�سية قيا�ساً على امل�سنفات الفنية واملو�سيقية والأدبية 

اأو اإعادة بثها اإلمن قبل  اأو البث الال�سلكي حممية، ول يجوز بثها  التي تكون حمال لالإذاعة 

هيئة الإذاعة اأو التلفزيون التي متلكها، مع اإعطاء الدول املتعاقدة الأخرى التحفظ على اأي من 

هذه احلقوق املمنوحة لهيئات الإذاعة والتلفزيون.

وعليه؛ جند اأن اتفاقية روما ل�سنة 1961، قد اتخذت اأ�سلوباً جديداً يف حماية امل�سنفات الإذاعية 

الدنيا  احلقوق  جمموعة  اإقرار  يف  يتمثل  الريا�سية،  امل�سنفات  بالطبع  ومنها  والتلفزيونية 

لهيئات الإذاعة والتلفزيون على هذه امل�سنفات، ويف الوقت نف�سه اأعطت بقية الدول املتعاقدة 

ملا ورد يف املادتني )13( التي تبني احلقوق  احلق يف التحفظ على هذه احلقوق، كل ذلك وفقاً 

الدنيا لهيئات الإذاعة والتلفزيون واملادة )16( التي تبني حتفظات الدول املتعاقدة الأخرى على 

التوايل، ووفقا للتف�سيل التايل:

اأوًل: احلقوق الدنيا لهيئات الإذاعة والتلفزيون: 

الإذاعة والتلفزيون يتمثل فيما تن�س  اأدنى حلقوق هيئات  1961 حد  ل�سنة  اتفاقية روما  تقرر 

عليه املادة )13( من التفاقية واملتمثلة فيما يلي:

تعترب من  التي  الريا�سية  امل�سنفات  فيها  التلفزيونية، مبا  اأو  الإذاعية  براجمها  بث  اإعادة  اأ- 

قبيل الربامج املذاعة اأو املعرو�سة �سواء بطريقة البث املبا�سر اأم البث امل�سجل.

ب- تثبيت براجمها الإذاعية والتلفزيونية، ويق�سد بالتثبيت هنا البث اأو اإعادة البث من جديد 

عرب هيئات الإذاعة الأخرى.
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ج- ا�صتن�صاخ ما يلي: 

1- ما مت من تثبيتات لرباجمها الإذاعية والتلفزيونية دون موافقتها.

قبيل  من  التثبيتات  هذه  تكن  مل  ما  والتلفزيونية  الإذاعية  لرباجمها  تثبيتات  من  مت  ما   -2

ال�ستثناءات الواردة على حق هيئة الإذاعة والتلفزيون على براجمها واملن�سو�س عليها يف املادة 

للتعليق  )15( من التفاقية، والتي تنح�سر يف النتفاع اخلا�س والنتفاع مبقتطفات ق�سرية 

اخلا�سة  بو�سائلها  الإذاعة  هيئات  جتريها  التي  املوؤقتة  التثبيتات  اأو  اجلارية  الأحداث  على 

لالنتفاع بها يف براجمها الإذاعية اأو التلفزيونية، وكذلك النتفاع املق�سور على اأغرا�س التعليم 

اأو البحث العلمي. 

الداخلية  قوانينها  ن�سو�س  على  بناء  روما  اتفاقية  يف  متعاقدة  دولة  اأي  بو�سعه  تقوم  ما   -3

مماثلة  وتكون  والتلفزيون،  الإذاعة  هيئات  حماية  على  تطبق  قيود  من  الوطنية  ولوائحها 

امل�سنفات  يف  املوؤلف  حق  بحماية  اخلا�سة  واللوائح  القوانني  تلك  يف  عليها  املن�سو�س  للقيود 

الأدبية والفنية.

متاحة  اأماكن  يف  النقل  هذا  جرى  اإذا  اجلمهور،  اإىل  والتلفزيونية  الإذاعية  الربامج  نقل  د-  

للجمهور لقاء دفع ر�سم للدخول.

الرتاخي�س  منع  التفاقية، احلق يف  )13( من  املادة  املذكورة يف منت  اإىل احلقوق  ي�ساف  ه-  

اأحكام  مع  متفقة  الرتاخي�س  هذه  تكن  مل  ما  تلفزيونية  اأو  اإذاعية  م�سنفات  لأي  الإجبارية 

اتفاقية روما ل�سنة 1961 واملن�سو�س عليه يف املادة )15( من التفاقية.

لهيئات   1961 ل�سنة  روما  اتفاقية  تقرره  الذي  العام  الأ�سل  ت�سكل  املذكورة  احلقوق  كانت  واإذا 

ن�ست  التي  ال�ستثناءات  بع�س  عليه  يرد  الأ�سل  هذا  اأن  اإل  الأدنى  بحده  والتلفزيون  الإذاعة 

عليها املادة )15( من التفاقية والتي تتمثل فيما يلي:

1-  النتفاع اخلا�س، حيث يجوز لأي �سخ�س من رعايا اأي دولة ع�سو يف اتفاقية روما الحتفاظ 

اأو ت�سجيل اأي برامج  اإذاعية اأو تلفزيونية بهدف النتفاع اخلا�س والبعيد عن مظنة النتفاع 

التجاري املوؤدي لتحقيق الربح التجاري، ولهذا ميكن لأي م�ساهد ت�سجيل م�سابقة ريا�سية اأو 

مباراة ريا�سية لال�ستخدام ال�سخ�سي والبعيد عن الربحية من دون اأن ي�سكل ما قام به اعتداًء 

على حقوق هيئة الإذاعة اأو التلفزيون املالكة لهذه املباراة.

2- النتفاع مبقتطفات ق�سرية للتعليق على الأحداث اجلارية، حيث يجوز لأي �سخ�س اأو اأية 

اإذاعي  اأو اإعادة بث بع�س املقتطفات املاأخوذة من م�سنف  اإذاعية اأخرى النتفاع ببث و/  هيئة  

اأو تلفزيوين لغايات التعليق على جمريات الأحداث اأو يف �سدد العر�س الإخباري اأو الوثائقي 

البعيد كل البعد عن غاية الرتبح التجاري.
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3-  التثبيت املوؤقت الذي جتريه هيئة اإذاعة بو�سائلها اخلا�سة لالنتفاع به يف براجمها الإذاعية.

4- النتفاع املق�سور على اأغرا�س التعليم اأو البحث العلمي.

5- ال�ستفادة من اأية ا�ستثناءات اأخرى واردة يف قانون حماية حق املوؤلف وفقاً لأحكام القوانني 

واللوائح الوطنية الواردة.

ثانيًا: التحفظات: 

كما منحت اتفاقية روما ل�سنة 1961، هيئات الإذاعة والتلفزيون حد اأدنى من احلقوق الثابتة لها 

والتي ل ترد عليها اإل ال�ستثناءات ال�سابق ذكرها، فاإنها منحت بقية الدول الأع�ساء يف نف�س 

التفاقية احلق يف التحفظ على كل اأو بع�س هذه احلقوق الواردة يف منت املادة )13( حيث يجوز 

لأي دولة اأن تعلن يف اأي وقت كان ومبوجب اإخطار تودعه لدى الأمني العام لالأمم املتحدة ما 

يلي:

1- عدم اللتزام بتطبيق اأحكام تلك املادة بالكامل، ويف هذه احلالة فاإن هذه الدولة لن تكون 

اإىل  التلفزيوين  اأو  الإذاعي  م�سنفها  نقل  يف  احلق  والتلفزيون  الإذاعة  هيئة  مبنح  ملزمة 

اجلمهور.

2- اللتزام بتطبيق اأحكام تلك املادة على بع�س اأوجه النتفاع، علماً باأنه من حق الدول املتحفظة 

�سحب حتفظها الوارد اأعاله، كما يجوز لها ت�سييق نطاقه مبوجب اإخطار جديد تودعه لدى 

الأمني العام لالأمم املتحدة وفقاً لن�س املادة )18( من اتفاقية روما ل�سنة 1961.

الفرع الثاين: حماية هيئات الإذاعة والتلفزيون وفقاً لتفاقية بروك�سل لعام 1974:

تهدف هذه التفاقية حلماية التوابع ال�سناعية اأو مبعنى اآخر تنظيم وحماية توزيع الإ�سارات 

احلاملة للربامج املر�سلة عرب التوابع ال�سناعية. وقبل البدء با�ستعرا�س اأحكام اتفاقية بروك�سل 

لعام 1974، ول بد من الإ�سارة اإىل اأن امل�سنفات الريا�سية التي متتلكها هيئات الإذاعة والتلفزيون 

اأوما يعرف بالأقمار ال�سناعية، ولهذا  التوابع ال�سناعية  اإتاحتها للجمهور عرب  غالباً ما يتم 

املقررة  احلقوق  حتديد  ثم  ومن  ال�سناعية،  بالتوابع  للمق�سود  اأوًل  الت�سدي  بنا  حرياً  يغدو 

لهيئات الإذاعة والتلفزيون وفقاً لأحكام هذه التفاقية.

1- ماهية التوابع ال�صناعية: 

يق�سد بالتوابع ال�سناعية وفقاً للمعنى الدارج حالياً الأقمار ال�سناعية، وهي عبارة عن و�سيلة 

متميزة لتبادل الت�سالت بني الدول املختلفة وهو ما ترتب عليه اإحداث ثورة حقيقية يف جمال 
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البث الإذاعي))). وعليه فاإن التابع ال�سناعي هو كل جهاز ميكن اأن ينقل اإ�سارات ويقع يف الف�ساء 

الت�سالت  يف  وي�ستخدم  الف�ساء،  ذلك  يف  الأقل  على  جزئياً  مداره  يقع  اأو  لالأر�س  اخلارجي 

عموماً ويف نقل الربامج التلفزيونية والإذاعية بني البلدان املختلفة))). 

  والتابع ال�سناعي اأو القمر ال�سناعي، وفقاً للمعنى املتقدم اإما اأن يقوم بنقل الإ�سارات اأو البث 

الإذاعي  البث  اأو  الإ�سارات  هذه  بنقل  يقوم  اأن  واإما  )م�سجلة(،  مبا�سرة  غري  ب�سورة  الإذاعي 

يقوم  ل  املبا�سر(  غري  )النقل  الأول  النوع  اأن  يف  يكمن  الثنني  بني  والفرق  مبا�سرة.  ب�سورة 

بعمله اإل  اإذا كان هناك حمطة اأر�سية تعمل على ا�ستقبال الإ�سارات املر�سلة ابتداًء ومن ثم تعيد 

بثه للجمهور، اأما الثاين )النقل املبا�سر( فيقوم بعمله يف نقل الإ�سارات املر�سلة مبا�سرة من دون 

وجود حمطة اأر�سية ت�ستقبل هذه الإ�سارات ابتداًء. 

وعليه ميكننا التمييز هنا بني نوعني من التوابع ال�سناعية على النحو التايل:

اأ- توابع �صناعية ذات نقل مبا�صر: 

يتميز هذا النوع من التوابع بقدرته على حمل اإ�سارات اإلكرتونية حمملة بالربامج تكون من 

القوة مبكان لنقل هذه الربامج من حمطة الإر�سال اإىل اجلمهور مبا�سرًة خ�سو�ساً يف املنازل، 

.[Direct To Home Reception: DTHR[ وهو يعرب عنه باللغة الإجنليزية بـ

كما تتميز اأي�ساً باأنها تكون يف الغالب جمهزة بو�سائل تقنية خا�سة ت�سمح لها بتلقي الإ�سارات 

ال�ستقبال  لأجهزة  نقلها  ثم  ومن  برامج  اإىل  الفور  على  وترجمتها  والتلفزيونية  الإذاعية 

))Receivers(( التي يقتنيها اجلمهور وي�سمح لهم مب�ساهدة اأو �سماع هذه الربامج مبا�سرة))).

)))  أستاذنا الدكتور حسام لطفي، المرجع السابق، ص3 وكذلك انظر
Anu Uritam: Copyright and related rights in satellite broadcasting, and applicable law. Article published in Juridica Ab-

.(9-stract 1997 No.1 pp. 12

)))   انظر هذه التعريفات، لدى د. حسام لطفي، المرجع السابق. ص 3 وانظر كذلك 
Anu Uritam, Copyright and related rights in satellite broadcasting, and applicable law. Article published in Juridica Ab-

.(9-stract 1997 No.1 pp.12

)3)  ويدلل أستاذنا الدكتور حسام لطفي على المقدرة الخارقة لهذا النوع من التوابع الصناعية بقوله »إن ثالث وحدات من هذه التوابع كفيلة بتغطية ما مساحته %90 من 
مساحة العالم«.  انظر للدكتور حسام لطفي، المرجع السابق. ص 4)والهامش رقم )7. 
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ب-  توابع �صناعية ذات نقل غري مبا�صر:

للقدرة  التوابع تفتقر  النوع من  اأن هذا  ال�سناعية، جند  التوابع  الأول من  النوع  على خالف 

الإ�سارات  بالتقاط  تقوم  اأر�سية،  ا�ستقبال  اإىل حمطة  للجمهور وحتتاج  املبا�سر  الو�سول  على 

املر�سلة واملحملة بالربامج الإذاعية والتلفزيونية اأوًل، من ثم العمل على حتويلها بعد �سل�سلة 

من العمليات التقنية املعقدة اإىل برامج ميكن للجمهور م�ساهدتها اأو ال�ستماع اإليها من خالل 

اأجهزة ال�ستقبال الإذاعي والتلفزيوين العادي.

ال�ستقبال  حمطة  اإىل  ال�سناعية  التوابع  من  بالربامج  املحملة  الإ�سارات  اإر�سال  باأن  علماً 

الأر�سية قد يتم من خالل اإما الطريقة ال�سلكية )الكابلية( اأو الطريقة الال�سلكية. )))

هذه  من  نوعني  بني  نفرق  املبا�سر  غري  النقل  ذات  ال�سناعية  التوابع  عن  احلديث  اإطار  ويف 

التوابع: الأول هو التوابع ال�سناعية من حمطة اإىل حمطة، بينما الثاين هو التوابع ال�سناعية 

اخلا�سة بالتوزيع.

اأما التوابع ال�سناعية من حمطة اإىل حمطة فيق�سد بها تلك التوابع التي تقوم باإر�سال اإ�سارات 

اإىل  املر�سلة  الأر�سية  املحطة  من  الربامج  حمل  على  قادرة  وتكون  ما  نوعاً  اإلكرتونية قوية 

املحطة الأر�سية امل�ستقبلة، فتكون بذلك مبثابة و�سيط بني املحطتني يف عملية نقل الإر�سال))).

   واأما التوابع ال�سناعية اخلا�سة بالتوزيع فيق�سد بها تلك التوابع التي تقوم باإر�سال الإ�سارات 

املر�سلة ال�سادرة عن التوابع ال�سناعية من حمطة اإىل حمطة واحلاملة للربامج، على اأن تقوم 

بعد ذلك بتوزيعها انطالقاً من املحطة الأر�سية امل�ستقبلة اإىل عدة حمطات اأر�سية منت�سرة يف 

دائرة جغرافية وا�سعة، وبالتايل ي�ستطيع اجلمهور ا�ستقبال اأو التقاط هذا  الإر�سال عن طريق 

الو�سائل ال�سلكية اأو الال�سلكية))).

بني التوابع ال�سناعية للبث الإذاعي غري املبا�سر  يوجد  اإىل اأنه  فقهي)))،  جانب  وي�سري 

النوعني،  هذين  من  كل  مزايا  بني  يجمع  ثالث  نوع  والتوابع ال�سناعية للبث الإذاعي املبا�سر 

وهي التوابع ال�سناعية “املحددة  املبا�سر.  التوابع ال�سناعية للبث الإذاعي غري  من  اعترب  واإن 

نطاق اخلدمة” اأو “ذات نطاق اخلدمة املحدد” في�ستمر تلقي البث الإذاعي ال�سادر منها بوا�سطة 

 Tony Ballard 24 April 2013, published on Harbottle & Lewis website, بهذا المعنى د. حسام لطفي، المرجع السابق. ص 5)، وكذلك  انظر  (((
www.harbottle.com, last seen 7/9/2016.

)))  وتعرف هذه العملية تقنياً باصطالح الحقن، د. حسام لطفي، المرجع السابق. ص 3).

)3)  د. حسام لطفي المرجع السابق، والذي يشير في دراسته المشار إليها، إلى أن هذه العملية تعرف تقنياً باصطالح الصيد المحظور. ص 4) والهامش رقم )7 .

 Tony Ballard 24 April 2013, published on Harbottle & Lewis السابق. ص 5) والهامش رقم )8 وكذلك  انظر )4)  د. حسام لطفي، المرجع 
.website, www.harbottle.com, last seen 7/9/2016
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اأجهزة ا�ستقبال خا�سة بدون مرور باملحطات الأر�سية. 

   ويرجع الف�سل يف ذلك اإىل ما اأوتيته هذه الإ�سارات حاملة الربامج من قوة اأ�سبح معها ممكناً 

اإلغاء املحطات الأر�سية والعتماد على هذه الأجهزة الأخف وزنا والأقل قيمًة حالياً، �ساأنها يف 

ذلك �ساأن �سائر التوابع ال�سناعية للبث الإذاعي غري املبا�سر، وهذا هو ما جعل الأخرية ت�ستمر 

جنباً اإىل جنب اإىل جوار التوابع ال�سناعية للبث الإذاعي املبا�سر.

2- حقوق هيئات الإذاعة والتلفزيون:

   تلزم هذه التفاقية الدول املتعاقدة باتخاذ التدابري املنا�سبة ملنع اأي موزع من توزيع الإ�سارات 

بع�س  فر�س  طريق  عن  وذلك  املق�سودين  الأ�سخا�س  غري  اإىل  اأرا�سيها  عرب  النطالق  من 

احلقوق  لأ�سحاب  العرتاف  اأو  اجلزائية  الن�سو�س  بع�س  خالل  من  اأو  الإدارية،  الإجراءات 

بحقوق م�سابهة حلقوق املوؤلفني املن�سو�س عليها يف اتفاقية برين.

ا�ستقبال  حمطة  اإىل  �سناعية  توابع  من  تنطلق  التي  الإ�سارات  هو  باحلماية  املق�سود  واحلق 

اأو املعنيني بو�سول  امل�ستفيدين  اآخرين من غري  اأ�سخا�س  اإىل  اأر�سية ليعاد بعد ذلك توزيعها 

تلك الإ�سارات لهم))).

وبناء على ما تقدم جند اأن احلماية املقررة لهيئات الإذاعة وفقاً لهذه التفاقية حماية قا�سرة 

على طريقة البث غري املبا�سر للم�سنفات الريا�سية، مبعنى اأن البث املنطلق عرب توابع �سناعية 

اإىل املحطة الأر�سية التي تقوم باإعادة بث امل�سنف الريا�سي اإىل اجلمهور، على الرغم من اأن 

هناك طريقة اأخرى 

– كما مر معنا – للبث، وهو البث عرب التوابع ال�سناعية ب�سورة مبا�سرة اأي من دون تدخل حمطة 

التفاقية  هذه  تعترب  وبالتايل  عليها  تنطبق  ل  التقاقية  هذه  اأحكام  اأن  اإل  اأر�سية،  ا�ستقبال 

قا�سرة يف منحها للحماية املثلى لهيئات الإذاعة والتلفزيون على م�سنفاتهم الريا�سية والتي 

غالباً ما يتم بثها ب�سورة مبا�سرة.

)))  د. بسام التلهوني، المرجع السابق، ص 6.
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الفرع الثالث:

 حماية امل�صنفات الريا�صية وفقًا لنظرية بوخ�ص.))) 

بعد اأن ا�ستعر�سنا احلماية املقررة للم�سنفات الريا�سية وفقاً لكل من اتفاقية روما ل�سنة 1961 

واتفاقية بروك�سل ل�سنة 1974، ن�ستعر�س تالياً نظرية م�ستحدثة تت�سمن العديد من املبادئ 

القانونية التي ت�سكل اأر�سية �ساحلة جداً لرفد امل�سنفات الريا�سية باحلماية القانونية املقررة 

يف قانون حماية حق املوؤلف واحلقوق املجاورة.

نظريته  بنى  والذي  الفكرية  للملكية  العاملية  املنظمة  مدير  بو�سفه  بوخ�س  الربوفي�سور  اأما 

اخلا�سة بحماية حقوق هيئات الإذاعة والتلفزيون على ت�سعة مبادئ، مت اإقرارها والأخذ بها دولياً 

كاأر�سية �ساحلة لرفد هيئات الإذاعة والتلفزيون بحماية قانونية مقبولة على امل�ستوى الدويل.

وبالتايل فاإن التعرف على هذه احلقوق ل بد اأن مير اإذن من خالل هذه الأر�سية التي ت�سكلت 

من خالل املبادئ الت�سعة التي اأقرها )بوخ�س( والتي نوجزها على النحو التايل))):

وفقاً  اإذاعياً  بثاً  بوا�سطة التوابع ال�سناعية ذات الإر�سال الإذاعي املبا�سر  الإذاعة  تعد  اأوًل: 

لتفاقية برين واتفاقيتي جنيف )املعروفة با�سم التفاقية العاملية( وروما لعام 1961.

ومنتجي  والعازفني  واملوؤدين  َخلَفهم  اأو  املوؤلفني  من  احلقوق  اأ�سحاب  يتمتع  اأن  ويجب 

الإذاعة عند البث الإذاعي املبا�سر عرب هذه التوابع ال�سناعية مل�سنفاتهم  الفونوجرام وهيئات 

بنف�س احلقوق التي يتمتعون بها عند البث الإذاعي التقليدي )بوا�سطة املحطات الأر�سية(.

وجدير بالذكر اأن امل�سرع الإماراتي ب�ساأن حماية حقوق املوؤلف ياأخذ بهذا املبداأ، حيث يعترب اأن 

البث عرب التوابع اأو الأقمار ال�سناعية مبثابة اإذاعة، وبالتايل تعترب هيئة الإذاعة والتلفزيون 

موؤلفاً للم�سنفات املذاعة عرب اأثريها اأو عرب موجاتها ال�سوئية))).

ثانياً: امل�سئول عن البث الإذاعي املبا�سر عرب التوابع ال�سناعية هو القائم بالإذاعة عند البداية 

اأ�سحاب حقوق املوؤلف على  مواجهة  يف  هذه  م�سئوليته  وتنعقد  بالإذاعة(،  الأمر  مينح  )من 

امل�سنفات املذاعة، وكذلك يف مواجهة املوؤدين والعازفني ومنتجي الفونوجرام وهيئات الإذاعة 

الذين قد تتعلق حقوقهم بهذه امل�سنفات))).

)))  وهو الدكتور  أرباد بوجش،” )Arpad Bogsch( مدير عام المنظمة العالمية للملكية الفكرية )وايبو( حتى نهاية التسعينيات من القرن الماضي، 

)))   انظر هذه المبادئ، لدى أستاذنا الدكتور حسام لطفي، المرجع السابق، ص.4) وما بعدها 

)3)   انظر المادة األولى من قانون حماية حق المؤلف رقم )7( لسنة )00) تحت بند التعريفات، تعريف المقصود بـاإلذاعة.

)4)  يؤيد هذا المبدأ ما نوهنا إليه في متن هذا البحث من حيث الحقوق المقررة لهيئة اإلذاعة والتلفزيون على اعتبار أنها صاحبة حق مؤلف وكذلك صاحبة حق مجاور 
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ثالثاً:  اإذا مت التو�سيل العلني )البث بغر�س ال�ستقبال من اجلمهور( عن طريق تابع �سناعي 

لالإر�سال املبا�سر، تعد عملية التو�سيل )البث( واقعة يف نف�س الوقت، يف البالد التي تر�سل منها 

)وللجمهور  باإر�ساله  ال�سناعي  التابع  يغطيها  التي  الدول  كل  ويف  الربنامج  حاملة  الإ�سارات 

امل�ستهدف بتو�سيل )ببث( امل�سنفات ال�سمعية الب�سرية())).

رابعاً: القوانني الوطنية الواجبة التطبيق وفقاً لتفاقية برن واتفاقية جنيف واتفاقية روما 

لعام 1961 - والتي تاأخذ جميعها مببداأ املعاملة الوطنية - هي، يف اآن واحد، قانون الدولة التي 

فاإذا  ال�سناعي.  التابع  باإر�سال  الإ�سارات حاملة الربنامج وقانون كل دولة مغطاة  تر�سل منها 

مل تكن القوانني الوطنية املطروحة متنح نف�س منط ودرجة احلماية، فيتعني تطبيق امل�ستوى 

الأعلى للحماية))).

الرابطة  )اإر�سال:  الربنامج  حاملة  الإ�سارات  بث  عمليات  جمموع  اعتبار  يتعني  خام�ساً:  

�سناعي  تابع  عند البث بوا�سطة  الأر�سية(،  املحطة  من  والنقل  الهابطة  والرابطة  ال�ساعدة، 

اإذاعة واحدة ووحيدة مكونة من عدة مراحل، ويرتتب  له نطاق خدمة حمدد مبثابة عملية 

الو�سيلة  بهذه  ب�سرية  �سمعية  يتم بث م�سنفات  اأنه، عندما  تتمثل يف  نتيجة مهمة  ذلك  على 

الفونوجرام  ومنتجي  والعازفني  املوؤدين  وكذلك  اأ�سحاب حقوق املوؤلف عليها  يتمتع  اأن  يجب 

بها  يتمتعون  التي  احلقوق  بنف�س  امل�سنفات  بهذه  حقوقهم  الذين تتعلق  الإذاعة  وهيئات 

عند البث الإذاعي التقليدي )بوا�سطة املحطات الأر�سية())).

الإر�سال من  التي تبث  الإذاعة  الأ�سلية وهيئة  الإذاعة  تنعقد م�سئولية كل من هيئة  �ساد�ساً: 

ال�سمعية  امل�سنفات  اأ�سحاب حقوق املوؤلف على  مواجهة  يف  معاً  امل�ستقبلة  الأر�سية  املحطة 

تتعلق  قد  الذين  الإذاعة  وهيئات  الفونوجرام  ومنتجي  والعازفني  املوؤدين  وكذلك  الب�سرية، 

لحق مؤلف.

 Copyright and related rights in satellite broadcasting, and applicable law. Article by Anu Uritam, انظر لمزيد من التعمق   (((
(9-published in Juridica Abstract 1997 No.1 pp. 12

 Anu Uritam, some aspects connected with broadcasting organizations in copyrights and neighbouring rights, Juridica  (((
.(7(-Abstrect, Article, 1994, No.7pp.169

Is reception an infringement of copyright? The implications of the decision in Meltwater, Article by Tony Bal- 3)  بهذا المعنى(
.lard 24 April2013, published on Harbottle & Lewis website, www.harbottle.com, last seen 7/9/2016
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حقوقهم بالبث، وذلك فيما يتعلق باملرحلة الأخرية من الإذاعة )بوا�سطة املحطة الأر�سية(. 

وتنفرد هيئة الإذاعة الأ�سلية بامل�سئولية عن املراحل ال�سابقة على املرحلة الأخرية يف مواجهة 

اأ�سحاب احلقوق))).

�سابعاً:  اإذا مت التو�سيل العلني )البث بغر�س ال�ستقبال من اجلمهور(عن طريق تابع �سناعي 

لالإر�سال الإذاعي املحدد نطاق اخلدمة، والذي ميتد نطاق ت�سغيله بوا�سطة حمطة اأر�سية، فاإن 

الربنامج  حاملة  الإ�سارات  منه  تر�سل  الذي  البلد  يف  الوقت،  نف�س  يف  يقع،  )البث(  التو�سيل 

�سوب التابع ال�سناعي ويف كل دولة من الدول التي تقوم املحطة الأر�سية بتوزيع اإر�سالها عليها 

وللجمهور امل�ستهدف بتو�سيل )ببث( امل�سنفات ال�سمعية الب�سرية))).

ـــــــ اللتان تن�سان على  ـــــــ وفقاً لتفاقيتي برن وروما  ثامناً: القوانني الوطنية واجبة التطبيق 

الإ�سارات  التي تر�سل منها  الدولة  – يف قانون  الوقت  – تتمثل يف نف�س  املعاملة الوطنية  مبداأ 

املحطة  توزع  دولة  كل  وقانون  اخلدمة  نطاق  املحدد  ال�سناعي  التابع  �سوب  الربنامج  حاملة 

الأر�سية الإر�سال فيها. فاإذا رجع اأ�سحاب احلقوق بحقوقهم على الهيئة التي تنقل الإ�سارات 

املحطة  فيها  الواقعة  قانون الدولة  هو  التطبيق  الواجب  القانون  فاإن  الأر�سية،  املحطة  من 

التابع  اإىل  الإ�سارات  تنقل  التي  الهيئة  على  بحقوقهم  الرجوع  هوؤلء  اختار  واإذا  الأر�سية. 

ال�سناعي، وكانت القوانني الوطنية ل متنح نف�س منط ودرجة احلماية، فيتعني تطبيق امل�ستوى 

الأعلى يف احلماية))).

بوا�سطة  ا�ستقبالها  ميكن  اإ�سارات  يبث  اخلدمة  نطاق  املحدد  ال�سناعي  التابع  كان  اإذا  تا�سعاً: 

اأن  ا�ستقبال �سائعة ال�ستخدام بني اجلمهور، فال ن�ستطيع  اأداة  العري�س عن طريق  اجلمهور 

التابع  اإذاعياً عرب  املجاورة نقاًل  الإ�سارات فيما يتعلق بحقوق املوؤلف واحلقوق  نعترب بث هذه 

Football DATACO v Sportrader defining where making available talks place and its implications, Re- بهذا المعنى  انظر  (((
 search Article by Gaetano Dimita, published in Queen Mary Journal of Intellectual Property, 17 Nov. 2010 vol.1 No.1

 (04.-April 2011 pp.102

 Tony Ballard 24 April2013, published on Harbottle & Lewis website, www.harbottle.com, last seen ،انظر المرجع السابق    (((
.7/9/(0(6

 Gaetano Dimita, published in Queen Mary Journal of Intellectual Property, 17 Nov. 2010 Vol. 1 No. ،3)   انظر المرجع السابق(
.(04-1 April 2011 pp.102
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ال�سناعي املحدد نطاق اخلدمة ولكن نقاًل  اإذاعياً بوا�سطة تابع �سناعي لالإذاعة املبا�سرة))).

تلك كانت املبادئ الت�سعة التي ت�سكل نظرية بوخ�س لرفد هيئات الإذاعة والتلفزيون باحلماية 

من  والتي  للجمهور  واإتاحتها  باإر�سالها  الهيئات  هذه  تقوم  التي  للم�سنفات  املقرر  القانونية 

لبناء حماية قانونية  ال�ساحلة  الأر�سية  باأنها  اإليها  والتي ننظر  الريا�سية،  امل�سنفات  �سمنها 

هذه  يف  املقررة  احلماية  هذه  فاإن  وبالتايل  والإتاحة،  والبث  الإذاعة  حمل  للم�سنفات  مثلى 

التفاقية وخالفاً ملا قد يعتقده بع�س الفقه))). 

باإتاحتها  تقوم  التي  م�سنفاتهم  على  والتلفزيون  الإذاعة  لهيئات  املثلى  احلماية  لنا  توفر  ل 

للجمهور.

 Copyright and related rights in satellite broadcasting, and applicable law. Article by Anu Uritam, published in Juridica  (((
(9-Abstract 1997 No.1 pp.12

)))   انظر خالفاً لما تقدم، د. بسام التلهوني، المرجع السابق، ص 6.
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اخلامتة

لقد ا�ستعر�سنا فيما �سبق م�ساألة احلماية القانونية املقررة للم�سنفات الريا�سية وفقاً لقانون 

واملعاهدات  لالتفاقيات  ووفقاً  العربية  الإمارات  دولة  املجاورة يف  املوؤلف واحلقوق  حماية حق 

الدولية ذات ال�سلة. ولقد تبني لنا اأن البث الإذاعي والتلفزيوين عرب التوابع ال�سناعية �سواء 

املبا�سرة للم�سابقات الريا�سية هي التي جتعل من هذه الأخرية مبثابة  اأم غري  املبا�سرة  منها 

م�سنفات حممية وفقاً لقانون حماية حق املوؤلف واحلقوق املجاورة، حيث قمنا باقرتاح ت�سميتها 

بامل�سنفات الريا�سية قيا�ساً على بقية �سور واأنواع امل�سنفات.

اأو  اأن البث عرب التوابع ال�سناعية  اإذ اعترب  اأراح وا�سرتاح  اأن امل�سرع الإماراتي قد   كما وجدنا 

املق�سودة بذلك وفقاً  للغايات  الإذاعة وذلك  اأعمال  ال�سناعية يعترب مبثابة عمل من  الأقمار 

الريا�سية  امل�سنفات  اإتاحة  القانون عملية   ت�سمل حماية هذا  وبالتايل  املوؤلف،  لقانون حقوق 

عرب التوابع ال�سناعية �سواء ب�سورة مبا�سرة اأم غري مبا�سرة.

املوؤلف واحلقوق املجاورة والتفاقيات الدولية ذات ال�سلة كاتفاقية  لقانون حماية حق  ووفقاً 

روما حلماية فناين الأداء ومنتجي الت�سجيالت ال�سوتية وهيئات الإذاعة ل�سنة 1961 واتفاقية 

بروك�سل ل�سنة 1974 يثبت ملوؤلف امل�سنفات الريا�سية وهو هيئة الإذاعة الناقلة لهذه امل�سنفات 

عرب الهواء اأو عرب الأثري التي تتيح من خالل هذا النقل هذه امل�سنفات للجمهور تتمتع بحقوق 

مالية واأدبية حر�س امل�سرع الإماراتي وكذلك امل�سرع الدويل على بيانها وتنظيمها، حتى ل يوؤرق 

مو�سوع النقل التلفزيوين اأو الإذاعي للم�سنفات الريا�سية م�سجع هيئات الإذاعة والتلفزيون 

خوفاً من �سياع حقوقهم الفكرية �سواء املالية منها اأم الأدبية.

كما راأينا اأن حقوق هيئة الإذاعة والتلفزيون الفكرية حممية وفقاً للقانون الداخلي املتمثل يف 

القانون الإماراتي حمل هذه الدرا�سة وكذلك حممية اأي�ساً وفقاً للتوجه الدويل، املتمثل يف كل 

من اتفاقية روما ل�سنة 1961 اخلا�سة بحماية اأ�سحاب احلقوق املجاورة، واتفاقية بروك�سل ل�سنة 

1974 اخلا�سة بحماية توزيع الإ�سارات احلاملة للربامج املر�سلة عرب التوابع ال�سناعية، وكذلك 

من خالل املبادئ الت�سعة التي بنى عليها الربوفي�سور بوخ�س نظريته اخلا�سة بحماية هيئات 

الإذاعة خالل البث الإذاعي عرب التوابع ال�سناعية.

راجني يف النهاية اأن نكون قد اأمطنا اللثام عن م�ساألة يف غاية الأهمية اإل اأنها تعاين من قلة 

ال�ساأن، ولهذا جاءت هذه الدرا�سة لت�سكل  القانونية يف هذا  اإذ تندر املراجع  الهتمام الفقهي، 

لبنة من لبنات الدرا�سات القانونية املتخ�س�سة يف جمال حماية اأ�سحاب احلقوق املجاورة الذين 

اخلتام  ويف  التزامات،  من  عليهم  ما  وعليه  حقوق  من  للموؤلف  ما  القانون  لأحكام  وفقاَ  لهم 

ا�سمحوا لنا اأن ن�سع بني اأيديكم النتائج والتو�سيات التالية: 
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النتائج:

1- تعد الإذاعة وفقاً لقانون حقوق املوؤلف الإماراتي تاأليفاً، وبالتايل تخ�سع للحماية القانونية، 

ويح�سل املوؤلف على احلقوق املعنوية واملالية املقررة يف هذا القانون.

املتاحة  املوؤلف الإماراتي للم�سابقات الريا�سية  2- عدم وجود حماية قانونية يف قانون حقوق 

الإذاعة  م�سنفات  من  كغريها  معاملتها  وعدم  املبا�سر،  غري  اأم  املبا�سر  بالبث  �سواء  للجمهور 

والتلفزيون.

3- اإن ح�سول موؤلف امل�سنف الريا�سي على حقوقه نتيجة بث هذا امل�سنف اإىل اأجهزة ال�ستقبال 

اإىل اجلمهور، ل يتوقف على التاأكد من ا�ستقبال اجلمهور لهذا امل�سنف، اأي ربط احلق يف عوائد 

البث مبجرد البث ل بوجوب ال�ستقبال.

البث  الإماراتي يقت�سر على  املجاورة  املوؤلف واحلقوق  لقانون حق  الإذاعة وفقاً  اإن مفهوم   -4

الذي يتم بطريقة ل�سلكية فقط وفقاً لن�س املادة )1( من قانون حقوق املوؤلف، وبالتايل فاإن 

البث ال�سلكي ل يعترب اإذاعة، وبالتايل ل يدخل �سمن نطاق تطبيق قانون حماية حق املوؤلف 

واحلقوق املجاورة. 

5- اإن احلماية القانونية املقررة لالإذاعة وفقاً لقانون حماية حق املوؤلف واحلقوق املجاورة يجب 

اأن ت�سمل البث عرب التوابع ال�سناعية )الأقمار ال�سناعية(.

التو�صيات:

تاأليفاً  الإذاعة  باعتبار  الإماراتي  امل�سرع  الأخذ مبوقف  العربية  الدول  امل�سرعني يف  1- نو�سي 

وفقاً للمق�سود بالتاأليف يف قانون حماية حقوق املوؤلف واحلقوق املجاورة.

2- نو�سي امل�سرعني يف الدول العربية اعتبار امل�سابقات الريا�سية املتاحة للجمهور �سواء بالبث 

املبا�سر اأم غري املبا�سر )امل�سجل �سابقاً( مبثابة م�سنفات تلفزيونية واإذاعية كغريها من م�سنفات 

لقانون حماية  املقررة للموؤلف وفقاً  القانونية  الإذاعة والتلفزيون، وبالتايل رفدها باحلماية 

حقوق املوؤلف واحلقوق املجاروة.

3- نو�سي املهتمني والقائمني على عمليات البث الإذاعي والتلفزيوين الأخذ بعني العتبار اأن 

حماية امل�سنفات الريا�سية )م�سنفات ب�سرية اأو �سمعية اأو ب�سرية �سمعية( وفقاً لقانون حماية 

املتاحة للجمهور ب�سورة  الريا�سية  امل�سنفات  تقت�سر على  املجاورة ل  املوؤلف واحلقوق  حقوق 

مبا�سرة، بل اأن هذه احلماية تتوفر حتى ولو كانت  اإتاحة هذه امل�سنفات على اجلمهور ب�سورة 

م�سجلة )غري مبا�سرة( وهنا يجب اعتبار هذا البث مبثابة اأداء علني للم�سنف.

قانون حقوق  املادة )1( من  ن�س  الوارد يف  الإذاعة  تعريف  تعديل  الإماراتي  امل�سرع  نو�سي   -4
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املوؤلف بحيث ت�سمل احلماية القانونية بالإ�سافة اإىل البث الال�سلكي، البث ال�سلكي.

5- نو�سي امل�سرع الإماراتي اإ�سافة ن�س خا�س يف قانون حقوق املوؤلف يتعلق باحلماية القانونية 

للبث عرب التوابع ال�سناعية مبا يتوافق مع التفاقيات الدولية ذات ال�سلة.

اأحقية  وقف  عدم  اإىل  العربي  الق�ساء  رجال  وكذلك  العربية  الدول  يف  امل�سرعني  نو�سي   -6

ح�سول موؤلف امل�سنف الريا�سي )هيئة الإذاعة والتلفزيون( على عوائد بثها لهذا امل�سنف على 

وجوب و�سول امل�سنف اإىل اأجهزة ا�ستقبال اجلمهور، واعتبار اأن البث والإتاحة متحققة حتى 

ولو مل يتم التاأكد من ا�ستقبال اجلمهور لهذا امل�سنف، مبعنى ربط احلق يف عوائد البث مبجرد 

البث ل بوجوب ال�ستقبال.
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الأبعاد الد�ستورية للف�ساء الإلكرتوين: درا�سة مقارنة)))

ملخ�ص البحث:

وهي  قانونية،  قاعدة  �أ�سمى  جتمع  �لتي  �مل�ستجدة  �لعالقة  �لأوىل،  للوهلة  �أقله  �لقارئ،  ي�ستغرب  قد 

�لد�ستور �ملرتبع على عر�س �ملنظومة �لقانونية للدولة، وبني �لف�ساء �لإلكرتوين. فلي�س من عادة �لفقه 

�لأدو�ت،  �أو  و�لآلت  جهة،  من  قانونية،  قاعدة  بني  �ملتبادلة  �لّتاأثري�ت  در��سة  �إىل  �لتطرق  �لد�ستوري 

�مليكانيكية �أو �لإلكرتونية، من جهة �أخرى. غري �أن �سبكة �لإنرتنت لي�ست جمّرد �بتكار تقني. فقد �ساهمت 

يف حتفيز �حلو�ر�ت وتبادل �لأفكار يف مناخ حّر، تفاعلي وعابر للحدود. فالّتاأين يف حتليل �لعالقة بني 

ا معلوماتياً ومعرفّياً يف غاية �لأهمية... �لقاعدة �لد�ستورية و�لف�ساء �لإلكرتوين يحمل يف طّياته كمًّ

�لدويل،  �لعام  �لر�أي  دفعت  �سنودين،  و�إدو�رد  �أ�ساجن  جوليان  من  لكل  �لأخرية  �لت�سريبات  �أن  غري 

متكني  مع  �لإنرتنت  �نت�سار  متاهي  و�سحة  و�قعية  مدى  يف  �لنظر  �إعادة  �إىل  �سر�ئحه،  مبختلف 

�ملو�طنني �سيا�سياً ودميوقر�طياً، بالإ�سافة �إىل �لت�سكيك باآثارها �لإيجابية على حقوقهم وحرياتهم 

�لأ�سا�سية، مبا فيها �ل�سيا�سية. كما دفعت �لعديد من �لفقهاء �إىل �ملطالبة ب�سرورة تطعيم �جلهات 

�لدولية �ملوؤمتنة على تنظيمه مببادئ د�ستورية تقليدية )كمبد�أ �ل�سرعية، �لقدرة �لتمثيلية، �مل�سوؤولية 

�لرقمية  بو�سائل �لت�سال  �ملت�سلة  و�لو�جبات  »د�سرتة« �حلقوق  �إمكانية  �إىل  بالإ�سافة  و�ل�سفافية(، 

�لتي حتظى بقبول ور�سى جماعة م�ستخدمي �سبكة �لإنرتنت، و�لر�سوخ لأحكامها كقو�عد �آمرة...

من  �لثاين  �لّن�سف  �إىل  �لإلكرتوين  بالف�ساء  خا�سة  حقوق  �سرعية  تكري�س  فكرة  وتعود  هذ� 

ت�سعينيات �لقرن �ملا�سي. فعلى مدى �أكرث من ع�سرين عاماً ت�سارعت وترية �ملبادر�ت �لهادفة 

�إىل ر�سم �إطار »حقوقي« للف�ساء �لإلكرتوين عرب حتديد كتلة من �ملبادئ، و�حلقوق و�لقو�عد 

�لقانونية حلوكمة �سبكة �لإنرتنت...  باملقابل ر�أى عدد من �ملوؤ�ّس�سني �لد�ستوريني يف �لد�سرتة 

�إذ  �لإلكرتوين �سرورة لتنظيمه وحل�سر مفاعيله.  �لف�ساء  و�ملبا�سرة على مكونات  �ل�سريحة 

ُي�سّكل هذ� �لف�ساء مكاناً جديد�ً ملمار�سة �حلريات و�حلقوق �لد�ستورية، على غر�ر تلك �مل�سونة 

وتطوير  لها  �ل�سامنة  �لآليات  هيكلة  �إعادة  ُيحّتم  �لذي  �لأمر  و�خلا�سة.  �لعامة  �لأماكن  يف 

مفهومها، بالإ�سافة �إىل �إمكانية ��ستحد�ث حقوق وحريات جديدة...

 فاإذ� كانت �لثورة �لرقمية قد �أعادت �إحياء ت�سنجات وتعار�سات معينة بني �حلريات و�حلقوق 

�لق�سائية، وعلى  �لأجهزة  بالغريبة على  لي�ست  بينها  �لتوفيق فيما  �إ�سكالية  �أن  �إّل  �لأ�سا�سية، 

ر�أ�سها �ملجال�س و�ملحاكم �لد�ستورية. ففي جعبة ق�ساتها من �خلرب�ت �لكافية لتقدمي حلول 

من�سفة للم�سكالت �لتي تعرت�س رو�د �لف�ساء �لإلكرتوين...

))) د. سيمون بدران - أستاذ مساعد في الجامعة األمريكية في اإلمارات
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املقدمة:

فن �لتوفيق بني تنظيم �ل�سلطة �ل�سيا�سية و�سمان  يجد �لقانون �لد�ستوري نف�سه، وهو علم  

�حلريات و�حلقوق �لأ�سا�سية”)))، يف مو�جهٍة حمتدمٍة مع �آثار �لتطور �لتي كانت �لتكنولوجيا 

�لرقمية م�سرحاً له على مد�ر �لعقود �لأخرية. غري �أن هذه �لثورة �لإلكرتونية �أدخلت �لتاريخ 

�لب�سري يف طوٍر جديد، م�سّكلًة �متد�د�ً لع�سر ما بعد �حلد�ثة، قالبًة مو�زين �لقوى �لتي قام 

عليها �لنظام �لقانوين على مدى ع�سور طويلة من �لزمن... 

هذ� وُيعّد �لقانون �لد�ستوري من �أكرث فروع �لقانون تاأّثر�ً بهذه �لطفرة �لرقمية، �لتي تقوم 

بهدم مفاهيمه �لتقليدية و�إعادة بنائها مبا يتنا�سب مع �لثورة �لإلكرتونية �لتي زعزعت �أ�س�س 

�مل�سطلحات �لد�ستورية �لكال�سيكية ك�سيادة �لدولة وهرمية �لقو�عد �لقانونية. بالإ�سافة �إىل 

حتويرها �لآليات �ل�سيا�سية، �لتمثيلية و�لدميقر�طية يف �تخاذ �لقر�ر�ت وتعيني �حلكام...)))

تفاعلي  حّر،  مناخ  يف  �لأفكار  وتبادل  �حلو�ر�ت  حتفيز  يف  �لإنرتنت  �سبكة  تطور  �ساهم  فقد 

وعابر للحدود. �لأمر �لذي دفع يف �جتاه �لتوفيق بني �حل�سار�ت �لإن�سانية �ملتباعدة جغر�فياً 

و�ملتنوعة ثقافياً، بالإ�سافة �إىل بناء ر�أي عام عاملي يتفاعل مع �لأحد�ث �ل�سيا�سية و�مل�ستجد�ت 

�مل�سافات ول�سمحالل �حلدود �جلغر�فية  لتقريب  فكان  �لأربعة.  �لأر�س  زو�يا  �لد�ستورية يف 

�آثارهما �لعميقة على �لنظم �ل�سيا�سية و�لد�ستورية))) ليتمخ�س عنها معايري ومو��سفات عامة، 

دفعت باجتاه »تدويل« و»عوملة« �لقانون �لد�ستوري...)))

فقد ��سطدم �لنموذج �لهرمي �لرت�تبي و�لأحادي �جلانب يف فر�س �لدولة ل�سيادتها وهيبتها 

باآليات �سبط �لف�ساء �لإلكرتوين بو��سطة »�سبكة« ت�سّم، بالإ�سافة،  �إقليمها �جلغر�يف،  د�خل 

م�ستخدمي  �ملدين،  و�ملجتمع  �خلا�س  �لقطاع  �لعامة،  و�ل�سلطات  �ملعلوماتية  تقنّي  جانب  �إىل 

�لإنرتنت. هذه �ل�سبكة �لتي تغرق بعمق فيما ُيعرف »بالقو�نني غري �مللزمة«، �ساعفت م�سادر 

�لقو�عد �لقانونية و�أ�سكالها.

 فبعد �لتعر�س ملبد�أ �ل�ستقاللية �لد�ستورية للدول، جاءت �لثورة �لإلكرتونية لتزعزع �ملفهوم 

�لكال�سيكي لل�سيادة �ل�سعبية. ما قد ُيف�ّسر رّد�ت �لفعل »�لّتقوقعية« و»�لنعز�لية« لبع�س �لدول 

)))  عصام علي الدبس، » القانون الدستوري وتطبيقاته في دولة اإلمارات العربية المتحدة«، مكتبة الجامعة الشارقة، 5)0)، ص. 08).

 A. Hamann, H. Ruiz Fabri, » Réseaux transnationaux et constitutionnalisme «, in Repenser le constitutionnalisme à  (((
.l’ère de la mondialisation et de la privatisation, Paris, Société de législation, 2011, pp. 173-204

)))   بسبب تسهيله إمكانية المقارنة فيما بينها. 

.H. Croze, »Internet : vers un droit et une déontologie internationale«, La Gazette du Palais, n°110, 2001, p. 3  (((



102

د. سيمون بدران

�سرورية  كحاجة  وتقدميها  ومطلقة،  كاملة  �إلكرتونية«)))  »ب�سيادة  �ملطالبة  على  �إ�سر�رها  يف 

للدفاع عن م�ساحلها �جلوهرية و�سلطاتها �ل�سيادية...

�خللل  على  �لأ�سو�ء  ت�سليط  يف  �لأخرية)))  »�لرقمية«  �لعرت�فات  �ساهمت  �أخرى،  جهة  من 

�ملتغلغل يف نظام حوكمة �لف�ساء �لإلكرتوين... هذه �لف�سائح، دفعت �لعديد من �لفقهاء �إىل 

تقليدية  د�ستورية  مببادئ  تنظيمه  على  �ملوؤمتنة  �لدولية  �جلهات  تطعيم  ب�سرورة  �ملطالبة 

�إمكانية »د�سرتة«  �إىل  �مل�سوؤولية و�ل�سفافية()))، بالإ�سافة  )كمبد�أ �ل�سرعية، �لقدرة �لتمثيلية، 

جماعة  ور�سى  بقبول  حتظى  �لتي  �لرقمية  �لت�سال  بو�سائل  �ملت�سلة  و�لو�جبات  �حلقوق 

م�ستخدمي �سبكة �لإنرتنت، و�لر�سوخ لأحكامها كقو�عد �آمرة )�ملبحث �لأول( .

�لدميقر�طي  �لنمط  بتطوير  �لرقمي  و�لإعالم  �لت�سال  و�سائل  �ساهمت  فيه،  ل�سك  ومما 

دعوة  متت  كما  و�ل�سيا�سية.  �ملدنية  �حلقوق  ملمار�سة  جديد  منظور  تقدمي  خالل  من  للدول 

على  تعديالت  �قرت�ح  خالل  من  �لد�ستورية،  �لإجر�ء�ت  يف  �ملبا�سرة  �مل�ساركة  �إىل  �ملو�طنني 

�لوثائق �لد�ستورية �أو حتى �سياغة د�ساتري جديدة)))، وبخا�سٍة يف �لدول �لتي �سهدت حتولت 

دميقر�طية �أو د�ستورية)5) )�ملبحث �لثالث(...

 باملقابل، �سكلت �حلقوق و�حلريات �حلقل �لثاين لتقاطع �لقانون �لد�ستوري و�لثورة �لإلكرتونية. 

فقد �نبثقت عنها حتديات جديدة ومتنوعة، كاإتقان �لتحديد �جلغر�يف لالأ�سخا�س، �ل�ستغالل 

ن�ساط  و»�أر�سفة«  ملر�قبة  �لتقنية  �لو�سائل  كرثة  �ل�سخمة،  �لإلكرتونية  للبيانات  �لتجاري 

�لأفر�د، �لنحر�فات يف ��ستعمال �لبيانات �ل�سخ�سية و�لطبية، �لقوة �لتاأثريية �لكبرية ل�سبكات 

�لتو��سل �لجتماعي يف نحت �أفكار وم�ساعر عامة �لنا�س، بالإ�سافة �إىل �جلر�ئم �لإلكرتونية 

باأ�سكالها �ملختلفة...)))

 فجدلية �لتطور �لإلكرتوين تقوم على �أنه ي�سّكل �أد�ة حلماية �لنظام �لعام من جهة، وتهديد�ً 

مبا�سر�ً للحق يف �لتمتع بحياة خا�سة وحرية �لتنقل من جهة �أخرى، على �سبيل �ملثال، من جهة 

 P. Bellanger, » De la souveraineté en général et de la souveraineté numérique en particulier «, Les Échos,  30 août  (((
.(0((

)))   على غرار كل من جوليان أسانج وإدوارد سنودين.

U. Gasser, R. Budish, S. West, “Multistakeholder as Governance Groups: Observations from Case Studies”, Berk-  (((
man Center Research Publication, n° 2015-1, January 14, 2015, http://ssrn.com/abstract=2549270 or http://dx.doi.

  org/10.2139/ssrn.2549270

)))  هذه »االبتكارات«، وإن كانت تدرس ضمن المجال المخصص للعلوم السياسية، إال أنها ترتب آثار قانونية تدخل في صميم مهام القانون الدستوري، مشّكلة إحدى 
أعمدة تدويله وعولمته...

)5)  مثال أيسلندا، سيريلنكا والسودان ...

.P. Bellanger, » Les données personnelles : une question de souveraineté «, Le Débat, 2015/1 (n° 183), pp. 14-25  (((
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�أخرى. فهو، كالنار، �سروري وخطري يف �لوقت عينه. !

ق �لإ�سكاليات �لإلكرتونية �سمن �لنز�عات �لق�سائية �ملرتبطة باحلقوق و�حلريات،  كما �أن َتدفُّ

طرح عالمات ��ستفهام حول دور �لقو�عد �لقانونية و�لأجهزة �لق�سائية يف مو�جهة �لتطور�ت 

�لإلكرتونية �ملعقدة، و�لتي تتطلب خرب�ت فنية على درجة عالية من �لحرت�ف... كما �أن هذه 

�لتحولت �لإلكرتونية مل تناأى بنف�سها عن �حلقوق �لجتماعية و�لقت�سادية. فقد دفعت �ملحاكم 

�لإخرت�ع)7)...  وبر�ء�ت  �لعمال  حقوق  يف  �لنظر  �إعادة  �إىل  �لعامل  حول  �لد�ستورية  و�ملجال�س 

غر�ر  على  �لد�ستورية،  و�حلقوق  �حلريات  ملمار�سة  جديد�ً  مكاناً  ُي�سّكل  �لإلكرتوين  فالف�ساء 

تلك �مل�سونة يف �لأماكن �لعامة و�خلا�سة. �لأمر �لذي ُيحّتم �إعادة هيكلة �لآليات �ل�سامنة لها 

وتطوير مفهومها، بالإ�سافة �إىل �إمكانية ��ستحد�ث حقوق وحريات جديدة )�ملبحث �لثاين(...

فعلى غر�ر �إعادة تعريف بع�س �حلريات �لد�ستورية كالجتماع و�لتعبري و�لت�سال فهل �ستدفع 

وللبيانات  �خلا�سة  �حلياة  حلرمة  ود�ستورية  مرّكزة  حماية  تاأمني  باجتاه  �لرقمية  �لثورة 

�ل�سخ�سية، كتكري�س »�حلق يف �لن�سيان« و�حلق يف �لو�سول �إىل �ملعلومات �لإلكرتونية...؟ و�إىل 

�لت�سويت،  و�سرية  �لدميقر�طية،  يف  كاحلق  �لّتقليدية،  �ل�سيا�سية  �حلقوق  �ستتاأثر  مدى  �أي 

و�لّتعبئة �ل�سعبية، ومفهوم �ملو�طنة... بطفرة �لو�سائل �لإلكرتونية �لرقمية �لتي ُت�سّكل ع�سب 

�لف�ساء �لإلكرتوين وعموده �لفقري؟.

ُتعد هذه �لدر��سة من �لبحوث �لو�سفية �ملقارنة �لتي تهدف للتعرف �إىل �لآثار �لفعلية للف�ساء 

�لإلكرتوين على بع�س �جلو�نب �لرئي�سية للقانون �لد�ستوري. لذلك د�أبنا على �لإ�ستعانة بعدة 

�إجر�ء�ت منهجية،  »كاملقارنة« عند مقابلتنا للن�سو�س �لد�ستورية �ملختلفة �لتي ذكرت �إحدى 

مكونات �لف�ساء �لإلكرتوين يف متنها. كما ق�سدنا »تطعيمها« مبنهج »�لدر��سة �مل�سحية«، حيث 

�أجرينا در��سة �ساملة لهذه �لن�سو�س �لد�ستورية، وحتليل �لو�سع �لر�هن لها. فجميع �لد�ساتري 

�لتي �أ�سرنا �إليها يف معر�س بحثنا ل يز�ل ُيعمل بها يف وقتنا �حلايل... باملقابل، ��ستعّنا باملنهج 

�لو�سفي �لتحليلي لالإ�ساءة على كيفية تناول عدد من �ملحاكم و�ملجال�س �لد�ستورية حول �لعامل 

حلقوق وحريات حمددة، حظيت باهتمامها �خلا�س لرتباطها �لوطيد بالف�ساء �لإلكرتوين. 

)7)  أي في الجوانب المختلفة؛ حرية التوظيف والملكية الفكرية ومايتفرع منهما..... 
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املبحث الأول: 

د�سرتة الف�ساء الإلكرتوين: بني الن�ص الد�ستوري ال�سريح

 وت�سريعات احلقوق الإلكرتونية

من  �لثاين  �لّن�سف  �إىل  �لإلكرتوين  بالف�ساء  خا�سة  حقوق  ت�سريعات  تكري�س  فكرة  تعود 

ت�سعينيات �لقرن �ملا�سي. فعلى مدى �أكرث من ع�سرين عاماً ت�سارعت وترية �ملبادر�ت �لهادفة �إىل 

ر�سم �إطار »حقوقي« للف�ساء �لإلكرتوين عرب حتديد جمموعة من �ملبادئ، و�حلقوق و�لقو�عد 

�لقانونية حلوكمة �سبكة �لإنرتنت )�ملطلب �لثاين(. 

و�ملبا�سرة على مكونات  �ل�سريحة  �لد�سرتة  �لد�ستوريني يف  �ملوؤ�ّس�سني  ر�أى عدد من  باملقابل،   

�لف�ساء �لإلكرتوين �سرورًة لتنظيمه وحل�سر مفاعيله )�ملطلب �لأول(... 

�أ�سبح  ما  تر�سيخ  يف  �لعميق  �أثرها  �لد�ستورية  و�ملبادر�ت  ريعات  �لت�سُّ لتلك  كان  �حلالتني،  يف 

ُيعرف لحقاً »بد�سرتة �لف�ساء �لإلكرتوين«))).

املطلب الأول: 

»الف�ساء الإلكرتوين« يف الوثائق الد�ستورية املقارنة

 تباينت �لد�ساتري �حلديثة �ملعمول بها يف ع�سرنا �حلايل، يف ن�سو�سها على مكونات �لف�ساء 

�لتمتع باحلياة �خلا�سة،  �لد�ستوري يف  �لن�ّس  �إىل ربط  �أن غالبيتها عمدت  �لإلكرتوين. غري 

مبا فيها �سون �سرية �ملر��سالت، مع حتديد تفا�سيل �لإجر�ء�ت �لو�جب �تخاذها لالطالع على 

ر�سائل �لآخرين �لإلكرتونية، مبوؤ�زرة �ل�سلطات �لق�سائية.

فعلى غر�ر د�ساتري كل من مملكة �لبحرين))) وجمهوريات �لدومنيكان)))،�أفريقيا �لو�سطى)))، 

.A. Bamde, » L’architecture normative du réseau Internet «, L’Harmattan, 2014, p.23  (((

)))  »حرية المراسالت البريدية والبرقية والهاتفية واإللكترونية مصونة، وسريتها مكفولة، فال يجوز مراقبة المراسالت أو إفشاء سريتها إال في الضرورات التي يبينها 
القانون، ووفًقا لإلجراءات والضمانات المنصوص عليها فيه«. المادة )) من دستور مملكة البحرين الصادر في العام )00).

)))  المادة )) من دستور جمهورية الدومنيكان الصادر في العام 5)0).
 The inviolability of private correspondence, documents, or messages in physical, digital, electronic, or all other  (…)”
 formats is recognized. They may only be taken, intercepted, or searched by order of an appropriate judicial authority
 through legal proceeding in the substantiation of matters that are made public in the case and preserving the secrecy
of private matters that are not related to the corresponding process. The secrecy of telegraphic, telephonic, cable, elec-
 tronic, teleprocessing communication or that established by another mode is inviolable, unless by authorities authorized

.“(…) by a judge or appropriate authority, in accordance with the law

)))  المادة )) من دستور جمهورية أفريقيا الوسطى الصادر في العام ))0).
 The privacy of correspondence, as well as that of postal, electronic, telegraphic and telephonic communications, (…)”

.(…) is inviolable
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ن�ّس  و�ليونان)7)،   ((( قريغيز�ستان  قرب�س)5)،  بوليفيا)))،  �سري�ليون)))،  �ل�سنغال)))،  �إثيوبيا)))، 

و�لهاتفية  و�لربقية  �لربيدية  و�ملر��سالت  �لت�سالت  »حرية  �أن:  على  �لعر�قي  �لد�ستور 

�إل  عنها،  �لك�سف  �أو  عليها،  �لتن�ست  �أو  مر�قبتها  يجوز  ول  مكفولة،  وغريها  و�لإلكرتونية: 

ل�سرورٍة قانونيٍة و�أمنية، وبقر�ٍر ق�سائي« .)8) �أما �لد�ستور �مل�سري فبعد تذكريه باأن:  للحياة 

�خلا�سة حرمة، وهي م�سونة ل مُت�س«، �أكمل يف �ملادة ذ�تها على �أن: 

و�سائل  من  وغريها  �لهاتفية،  و�ملحادثات  و�لإلكرتونية،  و�لربقية،  �لربيدية،  للمر��سالت   «

�لت�سال حرمة، و�سريتها مكفولة، ول جتوز م�سادرتها، �أو�لطالع عليها، �أو رقابتها �إل باأمر 

ق�سائي م�سبب، وملدة حمددة، ويف �لأحو�ل �لتي يبّينها �لقانون«.)9) 

)))  الفقرة الثانية من المادة )) من دستور جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية الصادر في العام 1994.
Everyone has the right to the inviolability of his notes and correspondence including postal letters, and communica- (…)” 

.“(…) tions made by means of telephone, telecommunications and electronic devices

)))  المادة )) من دستور جمهورية السنغال الصادر في العام )00) والمعدل في العام 2009.
 The secrecy of correspondence and of postal, telegraphic, telephonic and electronic communications is inviolable.”

.“Restriction of this inviolability may only be ordered in application of the law

)))  الفقرة األولى من المادة )) من دستور جمهورية سيراليون الصادر في العام 1991 والمعدل في العام 008).
 Except with his own consent, no person shall be subjected to the search of his person or his property or the entry by”
 others on his premises or interference with his correspondence, telephone conversations and telegraphic and electronic

.“(…) communications

)))  »كل شخص أو جماعة، يعتقد أنه أعيق بشكل غير عادل أو غير قانوني عن معرفة أو عن االعتراض أو تنفيذ إلغاء أو تصحيح المعلومات المسجلة بأي شكل مادي 
بالحميمية والخصوصية الشخصية أو  التي يمكن أن تؤثر بحقه األساسي  البيانات، أو  الخاصة أو قواعد  العامة أو  الملفات  إلكتروني أو مغناطيسي أو محوسب، في  أو 
العائلية، أو بصورته وشرفه وسمعته، يقدم شكوى من أجل الحصول على إجراء حماية الخصوصية«. الفقرة األولى من المادة 0)) من دستور جمهورية بوليفيا الصادر 

في العام 2009.

)5)  المادة 17 من دستور جمهورية قبرص الصادر في العام 1960 والمعدل في العام ))0).
 Every person has the right to respect for, and to the secrecy of, his correspondence and other communication if such”
 other communication is made through means not prohibited by law (...). Following a court order issued in accordance
 with the provisions of the law, for the investigation or prosecution of a serious criminal offence in respect of which, in
 case of conviction, a sentence of imprisonment of five years or more is provided and the interference concerns access
 to relevant electronic communication data of movement and position and to relevant data which are necessary for the

identification of the subscriber or and the user”.

)))  الفقرة الثانية من المادة 29 من دستور الجمهورية القيرغيزية الصادر في العام 0)0).
 Everyone shall have the right to secrecy of correspondence, telephone and other conversations, postal, telegraphic, (…)”
 electronic and other communications. The limitation of these rights is allowed only in accordance with law and solely on

.“(…) the basis of a court order

)7)  الفقرة (أ) للمادة 9 من دستور الجمهورية الهيلينية الصادر في العام 1975 والمعدل في العام 008).
 All persons have the right to be protected from the collection, processing and use, especially by electronic means, of”
 their personal data, as specified by law. The protection of personal data is ensured by an independent authority, which is

.“constituted and operates as specified by law

)8) المادة 0) من دستور جمهورية العراق الصادر في العام 005).

)9)  المادة 57 من دستور جمهورية ِمصَر الَعَربية الصادر في العام ))0).
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  وذهب �مل�سرع �لد�ستوري �لفنزويلي يف �لجتاه نف�سه عندما ن�ّس على �أنه :”يحق لكل �سخ�س 

حماية �سرفه، وحياته �خلا�سة، فالقانون يقيد ��ستعمال �ملعلومات �لإلكرتونية ل�سمان حماية 

�لعالقات �حلميمة �ل�سخ�سية و�لأ�سرية و�سرف �ملو�طنني و�ملمار�سة �لكاملة حلقوقهم«))).

بالبيانات  �ملرتبطة  �حل�سا�سة  �مل�ساألة  �إىل  �حلايل  �لإكو�دوري  �لد�ستور  تطرق  جهته،  من     

مبوجب  �لأ�سخا�س،  جلميع  �أن:«  على  مو�ده  معر�س  يف  ن�ّس  �إذ  �لإلكرتونية،  �ل�سخ�سية 

حقوقهم �أو كممثلني �سرعيني لهذ� �لغر�س، �حلق يف معرفة وجود وثائق �أو بيانات جينية �أو 

�أ�سولهم  �أوعن  �أنف�سهم  �إلكرتونية عن  �أو  �أو ملفات وتقارير ورقية  �ل�سخ�سية  للبيانات  بنوك 

�لتي تظهريف �لكيانات �لعامة �أو �خلا�سة، و�حلق يف �حل�سول عليها. كما يحق لهم معرفة �سبب 

��ستخد�م هذه �ملعلومات، هدفها �لنهائي، من�ساأ �ملعلومات �ل�سخ�سية ووجهتها، ووقت �سالحية 

ملف �أو بنك �لبيانات )...(«))). 

�أ�سقطت هذه �لد�ساتري �حلديثة �ملبادئ �لقانونية �لعامة �لتي نّظمت لعقود طويلة   باملقابل، 

من �لزمن �ل�سحافة �ملكتوبة، �ملرئية و�مل�سموعة، على �أحكام �ل�سحافة �لرقمية و�لإلكرتونية. 

فقد ن�س �لد�ستور �مل�سري �سر�حة على �أن: »حرية �ل�سحافة و�لطباعة و�لن�سر �لورقي و�ملرئي 

و�مل�سموع و�لإلكرتوين مكفولة )...()))«، على غر�ر د�ستور كل من مملكة بوتان))) و جمهورية 

�لإلكرتوين  �لإعالم  و��ستقاللية  »حرية  �أن:  على  �لكيني  �لد�ستور  �أّكد  كذلك  فيجي)5).  جزر 

و�ملطبوع وكل �أنو�ع �لإعالم مكفولة )...(«))). 

 �أما �ملوؤ�س�س �لد�ستوري �لنّيبايل فقد ن�ّس �سر�حةًة على حترمي �إقفال �أو م�سادرة �أي من و�سائل 

�لإعالم، مبا فيها �لإلكرتونية)7). بينما ��سرتط �لد�ستور �لزميبابوي على �ل�سحافة وو�سائل 

)))  المادة 0) من دستور جمهورية فنزويال البوليفارية الصادر في العام 1999 والمعدل في العام 2009.

)))  المادة 92 من الدستور اإلكوادوري الصادر 008) والمعدل 5)0).

)))  المادة 70 من دستور جمهورية ِمصَر الَعَربية الصادر في العام ))0).

)))  الفقرة الخامسة من المادة السابعة من دستور مملكة بوتان الصادر في العام 008).
 There shall be freedom of the press, radio and television and other forms of dissemination of information, including (…)”

.(…) electronic

)5)  الفقرة األولى من المادة 17 من دستور جمهورية جزر فيجي الصادر في العام ))0).
 Every person has the right to freedom of speech, expression, thought, opinion and publication, which includes: (…) (…)”

.“(…) freedom of the press, including print, electronic and other media

))) الفقرة األولى من المادة )) من دستور جمهورية كينيا الصادر في العام 0)0). 

)7)  الفقرة األولى من المادة 19 من دستور جمهورية النيبال الديمقراطية اإلتحادية الصادر في العام 5)0).
 There shall be no prior censorship of publications and broadcasting, or information dissemination, or printing of any”
news item, editorial, article, feature, or other reading material, or the use of audio-visual material by any medium, includ-

.“ing electronic publication, broadcasting and printing
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�لإعالم �لإلكرتونية �حل�سول على تر�خي�س م�سبقة من �جلهات �حلكومية �ملعنية))).

�ملادة  كّر�س يف  �لنيجري))) عندما  �مل�سري على خطى نظريه  �لد�ستوري  �مل�سّرع  �سار  باملقابل    

211 من �لّد�ستور �مل�سري، �ملجل�س �لأعلى لتنظيم �لإعالم كهيئة م�ستقلة، »تتمتع بال�سخ�سية 

�لإعتبارية و�لإ�ستقالل �لفني و�ملايل و�لإد�ري )...(«، وليخت�س »بتنظيم �سوؤون �لإعالم �مل�سموع 

ت عليه �لوثيقة  و�ملرئي، وتنظيم �ل�سحافة �ملطبوعة، و�لرقمية )...(«))). غري �أنه �أغفل ما ن�سّ

و�حلريات  �لعام  للنظام  �لإلكرتوين  �لإعالم  �إحرت�م  ب�سرورة  �لنيجريية �سر�حًة  �لد�ستورية 

�لد�ستورية للمو�طنني وكر�متهم))).

     �إ�سارة �إىل �أن �لوثيقة �لد�ستورية �لنم�ساوية تفانت يف �لدفاع عن و�سائل �لإعالم �لإلكرتونية 

وحت�سني ��ستقالليتها من خالل ن�سها �سر�حًة على �أنه: »مبوجب �لقانون، يحق للموظفني 

عدم �لمتثال للتعليمات يف �حلالت �لتالية: )...( �لإ�سر�ف على و�سائل �لإعالم �لإلكرتونية 

وتنظيمها ودعم و�سائل �لإعالم )...(«)5).

�لإعالم  و�سائل  متّلك  يف  �لأولوية  مو�طنيها  �لدول  بع�س  د�ساتري  منحت  �أخرى،  ناحية  من 

�لإلكرتونية. فقد ن�س �مل�سرع �لد�ستوري �لرب�زيلي على ح�سر »ملكية �سركات �ل�سحافة وبّث 

�أكرث من  �أو �ملتجن�سني منذ  �لأ�سو�ت و�ل�سورة �مل�سحوبة باأ�سو�ت« على �لرب�زيليني بالولدة 

ع�سر �سنو�ت )...(. وب�سرف �لنظر عن �لتكنولوجيا �مل�ستعملة يف تقدمي �خلدمة، ينبغي على 

�لو�سائل �لإلكرتونية لو�سائل �لت�سال �لجتماعية )�سمان( �لأولوية لالحرت�فيني �لرب�زيليني 

�ل�سماح  عدم  على  �ليونانية  �لد�ستورية  �لوثيقة  �كتفت  بينما  �لوطنية«))).  �ملنتجات  تنفيذ  يف 

بامتالك �أو تركيز �أكرث من و�سيلة �إعالمية �إلكرتونية من �لنوع ذ�ته بيد جهة و�حدة)7).

)))  الفقرة الثالثة من المادة )) من دستور جمهورية زيمبابوي الصادر في العام ))0).
Broadcasting and other electronic media of communication have freedom of establishment, subject only to State licens-”

.“(…) ing procedures

)))  المادة 157 من دستور جمهورية النيجر الصادر في العام 0)0).
The Council has as its mission to assure and guarantee the freedom and the independence of the means of the audio-”

.“(…) visual communication, from the written and electronic press within the respect for the law

للدولة،  المملوكة  المرئية واإلذاعية والرقمية  المؤسسات اإلعالمية  إدارة  الوطنية لإلعالم هيئة مستقلة، تقوم على  الهيئة  ))) على أن: »  المادة  )))   كما أردف في 
وتطويرها، وتنمية أصولها، وضمان استقاللها وحيادها، والتزامها بأداء مهني، إداري واقتصادي رشيد (...)«.

)))  المادة 58) من دستور جمهورية النيجر الصادر في العام 0)0).
 Audiovisual, written, and electronic communication as well as printing and diffusion are free, subject to the respect for”

.“(…) the public order, of freedom and of the dignity of the citizens

)5)  الفقرة الثانية من المادة 0) من دستور جمهورية النمسا الصادر في العام 1920 والمعدل في العام ))0).  

)))  المادة ))) من دستور جمهورية البرازيل اإلتحادية الصادر في العام 1988 والمعدل في العام 5)0).

)7)  الفقرة التاسعة من المادة )) من دستور الجمهورية الهيلينية الصادر في العام 1975 والمعدل في العام 008).



108

د. سيمون بدران

�إىل  �لعامة فيها �سمان حرية �لو�سول  �ل�سلطات  �لوثائق �لد�ستورية  �ألزمت بع�س    باملقابل، 

�ملعلومات وو�سائل �لت�سال �لإلكرتوين، مبا فيها �سبكة �لإنرتنت، ومنع �لّتعدي عليها))). بينما 

ح�سرت �أخرى �سالحية �لت�سريع يف م�سمار �لف�ساء �لإلكرتوين بالربملان �لإحتادي �ملركزي، 

على غر�ر كل من ميامنار))) و�ملك�سيك. فقد ن�س د�ستور �لأخرية على �أنه: »يتمتع �لكونغر�س 

بال�سلطات �لآتية: )...( �سن �لقو�نني �ملتعلقة بو�سائط �لت�سال �لعامة، ومكاتب �لربيد و�إذ�عة 

�لأخبار، مبا فيها تلك �لتي ُتَبث على �سبكة �لإنرتنت )...(«))).

�لدولة على  �لعامة يف  �ل�سلطات  �أ�سرو� على حّث  �لد�ستوريني  �مل�سرعني  �أن بع�س  �إىل  �إ�سارة   

�لد�ستور  �ألزم  �ملثال  �سبيل  فعلى  �لإلكرتونية.  فيها  مبا  �أ�سكالها،  بكافة  �لأمية  على  �لق�ساء 

�ملو�طنني  بني  و�لرقمية  �لهجائية  �لأمية  على  للق�ساء  �ساملة  خطة  بو�سع  »�لدولة  �مل�سري 

يف جميع �لأعمار )...(«)))، على غر�ر �لد�ستور �لإكو�دوري �لذي �أوجب على �لدولة »م�سوؤولية 

حمو  بعد  ما  مر�حل  ودعم  و�لرقمية،  �لوظيفية  و�لأمية  �لكاملة  �لأمية  على  �لق�ساء   )...(

�لأمية و�لتعليم �مل�ستمر للكبار، و�لّتغلب على حالت �لتاأخر �لتعليمي«)5).

باملقابل ر�أت بع�س �لوثائق �لد�ستورية يف �حلوكمة �لإلكرتونية و�سيلة ل�سمان �سفافية بع�س 

»يحتفظ  �لتايل:  على  �ملك�سيكي  �لد�ستور  ن�ّس  فقد  �لوطنية.  �لر�سمية  و�لإد�ر�ت  �لأجهرة 

خالل  من  ُتن�َسر  و�أن  ثة  حمدَّ عامة  ب�سجالت  لاللتز�مات  �خلا�سعة  و�ملوؤ�س�سات  �لأ�سخا�س 

�إد�رتها و��ستعمالها  ثة حول موؤ�سر�ت  �لكاملة و�ملحدَّ �ملعلومات  �ملتوفرة  �لإلكرتونية  �لو�سائط 

لالأمو�ل �لعامة«)))... كذلك منح �مل�سّرع �لد�ستوري يف جنوب �ل�سود�ن جميع �ملو�طنني �حلق يف 

�لّطالع على �ل�ّسجالت �لإلكرتونية، و�لتي تكون بحوزة �لإد�ر�ت �حلكومية، متى كان �لإف�ساح 

عنها ل ي�سكل تهديد�ً لالأمن �لقومي �أو تعّدياً على حقوق �لآخرين يف �خل�سو�سية)7).

)))   الفقرة الرابعة من المادة التاسعة من دستور مملكة بوتان الصادر في العام 008).
 The State shall endeavour to protect the telephonic, electronic, postal or other communications of all persons in Bhutan”

.“from unlawful interception or interruption

)))   دستور جمهورية اتحاد ميانمار الصادر في العام 008) ، الفصل 5)، الجدول األول، الفقرة الثامنة.
.“(…) Posts, telegraphs, telephones, fax, e-mail, internet, intranet and similar means of communication (…)”

)))  الفقرة 17 من المادة 73 من دستور الواليات المتحدة المكسيكية الصادر في العام 1917 والمعدل في العام 5)0).

)))  المادة 5) من دستور جمهورية ِمصَر الَعَربية الصادر في العام ))0).

)5)  الفقرة السابعة من المادة 347 من دستور جمهورية اإلكوادور الصادر في العام 008) والمعدل في العام 5)0).  

)))   الفقرة الخامسة من المادة السادسة من دستور الواليات المتحدة المكسيكية الصادر في العام 1917 والمعدل في العام 5)0).

)7)   المادة )) من دستور جمهورية جنوب السودان الصادر في العام ))0) والمعدل في العام ))0).
 Every citizen has the right of access to official information and records, including electronic records in the possession”
 of any level of government or any organ or agency thereof, except where the release of such information is likely to

.“prejudice public security or the right to privacy of any other person



109

األبعاد الدستورية للفضاء اإللكتروني

 من ناحيته، �سدد �لد�ستور �لإكو�دوري على �سرورة »تاأمني حماية �لرت�ث �لثقايف �ملادي وغري 

�ملادي، )..( وت�سجيع عملية �إعادة و�إ�ستعادة �لأ�سول �لثقافية �لتي تعّر�ست للنهب �أو فقدت �أو 

ن�سخ عنها  �أو لأي  لها  �لفكرية  �مللكية  ب�سبب تقادمها، و�سمان ت�سجيل حقوق  �ل�سرر،  �أ�سابها 

تكون مو�سع تد�ول عام، �أو �أي مو�د م�سورة �أو �أي حمتوى �إلكرتوين«))). �أما �مل�سرع �لد�ستوري 

فيها  مبا  �إعالمية،  و�سائل  �إن�ساء  يف  �لأقليات  حلق  �ملبا�سرة  د�سرتته  يف  �نفرد  فقد  �لكو�سويف 

�لإلكرتونية، ت�سدر بلغاتهم �خلا�سة))).

من ناحية �أخرى، ر�أت بع�س �لدول �سرورة د�سرتة �لّت�سويت �لإلكرتوين، ل�سمان ��ستقالليته 

لكل  حٌق  �لت�سويت   « �أن:  على  �لكولومبية  �لد�ستورية  �لوثيقة  ت  ن�سّ فقد  �إجر�ء�ته.  و�سرية 

يف  �سرية  وبطريقة  �لإكر�ه،  من  نوع  �أي  دون  ممار�سته  �لدولة  ت�سمن  عليه؛  وو�جٌب  مو�طٍن 

كبائن منفردة ُتركَّب يف كل مركز �نتخابي، مع وجود �لو�سائل �لإلكرتونية لالقرت�ع )...( ميكن 

��ستخد�م �لقرت�ع �لإلكرتوين لتحقيق �ملرونة و�ل�سفافية يف جميع عمليات �لت�سويت«.))) �أما 

�لّد�ستور �لكونغويل فقد �أ�سار �إىل �لت�سويت �لإلكرتوين يف معر�س بحثه لالإجر�ء�ت �لو�جب 

�تباعها د�خل �ملجال�س �لربملانية))).

عرب  �لإلكرتوين  �لت�سويت  باإمكانية  �ل�سماح  �إىل  �ل�سوي�سري  �لد�ستوري  �مل�سرع  وذهب  هذ�    

�لتايل:    على  بن�سه  وذلك  �خلا�سة،  �ل�سركات  بع�س  �إد�رة  جمال�س  �أع�ساء  لنتخاب  �لإنرتنت 

باإمكان  ت�سويتها.  كيفية  عن  وتك�سف  �ملوؤمنني  �أع�سائها  مل�سلحة  �لتقاعد  �سناديق  ت�سّوت 

�مل�ساهمني �لت�سويت عن بعد على �سبكة �لإنرتنت )...(«)5).  

  من ناحيته �ألزم �ملوؤ�س�س �لد�ستوري �لزميبابوي �ل�سلطات �لعامة �سمان و�سول عادل ومت�ساٍو 

�لإلكرتونية،  �لإعالمية  �لو�سائل  �إىل  لالنتخابات  وملر�سحيهم  �ملعار�سة  �ل�سيا�سية  لالأحز�ب 

عامًة كانت �أم خا�سة))).

)))  الفقرة الثانية من المادة 80) من دستور جمهورية اإلكوادور الصادر في العام 008) والمعدل في العام 5)0).  

)))  الفقرة )) من المادة 59 من دستور جمهورية كوسوفو الصادر في العام 008).
 Members of communities shall have the right, individually or in community, to: (...) to create and use their own media,”
 including to provide information in their language through, among others, daily newspapers and wire services and the
 use of a reserved number of frequencies for electronic media in accordance with the law and international standards

  (…)”.

)))  المادة 58) من دستور جمهورية كولومبيا الصادر في العام 1991 والمعدل في العام ))0).

)))  المادة ))) من دستور جمهورية الكونغو الديمقراطية الصادر في العام 005) والمعدل في العام ))0).
 The votes are cast either by roll call and audible voice [haute voix], or by raising the hand, or by sitting and standing, (…)”

.“(…) either by secret paper ballot, or by electronic procedure

)5)  الفقرة الثالثة من المادة 95 من دستور اإلتحاد السويسري الصادر في العام 1999 والمعدل في العام ))0).  

)))  الفقرة الثانية من المادة 55) من دستور جمهورية زيمبابوي الصادر في العام ))0).
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املطلب الثاين: 

نحو تكري�ص �سرعة حقوق للف�ساء الإلكرتوين.

  تقوم فل�سفة د�سرتة �لف�ساء �لإلكرتوين على �لإبحار يف تكري�س جمموعة مهّمة من �حلقوق 

تع�ّسف  من  �حلّد  هدفها  قانونية  قو�عد  �إىل  بالإ�سافة  و�لجتماعية،  �لقت�سادية  �ل�سيا�سية، 

�ل�سلطة �سمن �لف�ساء �لإلكرتوين. 

  وعلى �لرغم من �لتفاوت �لزمني، �ملكاين و�لعقائدي لتلك �لت�سريعات و�ملبادر�ت »�لد�ستورية«، 

بالإ�سافة �إىل تعدد م�سادرها وتنوعها)))، �إّل �أن �أغلبها تاق �إىل �لتاأثري �ملبا�سر على �ملنظومات 

�لقانونية، وطنية كانت �أم دولية، من خالل تطعيمها باحلقوق و�ملبادئ �لتي تنا�سل يف �سبيل 

تر�سيخها...))) 

�لإعالنات  تلك  تناولتها  �لتي  و�حلقوق  �حلريات  �أبرز  �إح�ساء  �ملطلب  هذ�  يف  �سنحاول    

»�لد�ستورية«، و�لتي ��سُتهلت بتعد�د �حلريات �لأ�سا�سية، �لتقليدية، قبل �لتطرق �إىل تلك �لتي 

ينفرد بها �لف�ساء �لإلكرتوين. فقد �سددت غالبيتها على حماية حرية �خلطاب و�لتعبري من 

خالل �ل�سماح لالأفر�د بالإدلء باآر�ئهم و�أفكارهم على �سبكة �لإنرتنت، بالإ�سافة �إىل جترميها 

�ل�سبيل  بتاأمني  طالبت  كما  مر�قبته.  �أو  �حلق  هذ�  حرمانهم  �إىل  �لهادفة  �لإجر�ء�ت  لكافة 

للو�سول �إىل �ملعلومات �ملتوفرة �سمن نطاق �لف�ساء �لإلكرتوين بحرية و�سهولة تاّمَتني، من 

دون �خل�سوع �إىل �أي نوع من �أنو�ع �لرقابة، �ل�سابقة كانت �أم �لالحقة))).

 من ناحية �أخرى، �أ�سقطت هذه �لإعالنات �لد�ستورية �أبرز �حلقوق �لتقليدية و�لتاريخية على 

�لف�ساء �لإلكرتوين كحرية �ملعتقد ) للجميع �حلق يف �ختيار و�لإف�ساح عن مذهبه �لديني �أو 

�إن�ساء  �لإنرتنت(، حرية �لجتماع و�لتظاهر )للجميع �حلق يف  �سبكة  �لعقائدي �سر�حًة على 

�أو تركها يف �لوقت �لذي يرونه منا�سباً.  �إليها  جماعات �سمن �لف�ساء �لإلكرتوين، �لن�سمام 

بالإ�سافة �إىل حقهم يف �مل�ساركة يف تنظيم مظاهر�ت �أو حتركات تهدف �إىل �إحد�ث تبديل ما يف 

 The State must take all appropriate measures, including legislative measures, to provide (...) all political parties and”
 candidates contesting an election or participating in a referendum with fair and equal access to electronic and print

.“media, both public and private

)))  على سبيل المثال: الهيئات السياسية الدولية، الحكومات الوطنية، شركات تكنولوجيا المعلوماتية، جمعيات المجتمع المدني، باإلضافة الى عدد من الشخصيات البارزة  
و“قادة“ الفضاء اإللكتروني.

 L. Gill, D. Redeker, U. Gasser, “Towards Digital Constitutionalism? Mapping Attempts to Craft an Internet Bill of  (((
 .Rights”, Berkman Center for Internet & Society, Research Publication, n° 2015-15 November 9, 2015, pp. 1-26

)))  سواء أكانت تلك المعلومات تتناول أشخاص عاديين أو مؤسسات حكومية.
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�ل�سيا�سات �لعامة للحكومات �لوطنية())).

هذ� وقد �أهابت تلك �لت�سريعات ب�سرورة �إخالء �لف�ساء �لإلكرتوين من جميع �سور �لتمييز، 

حيث يتم حتديد مبادئ موحدة لت�سميم �لبنية �لتحتية ل�سبكة �لإنرتنت تت�ساركها جميع �لدول 

من دون ��ستثناء... كما �أكدت �أهمية �ملحافظة على �لتنوع �لثقايف و�لّلغوي للف�ساء �لإلكرتوين، 

�لتنوع،  هذ�  تعك�س  �لتي  �لرقمية  و�ملعلومات  �لبيانات  مل�سمون  حّر  ت�سّفح  �سمان  خالل  من 

بالإ�سافة �إىل �إمكانية ��ستعمال رّو�د �سبكة �لإنرتنت للّغاتهم �لأم... باملقابل �سّددت على تكري�س 

�لعنكبوتية، من  �ل�سبكة  �ل�سخ�سية و�لكر�مة �لإن�سانية جلميع م�ستخدمي  �حلق يف �ل�سالمة 

دون تعّر�سهم لأي �سكل من �أ�سكال �لعنف، �لتحر�س �أو �لتعدي))).

�سلطات  �لرقمية على ح�سر  �إعالنات �حلقوق  �لثانية من  �ملجموعة  رّكزت  �أخرى،    من جهة 

�لدول وتقزمي �إخت�سا�ساتها �سمن �لف�ساء �لإلكرتوين. فقد ن�ست على �سرروة �للتز�م مببادئ 

�لدميقر�طية ودولة �لقانون، ملزمًة �ملعنيني يف حوكمة �لف�ساء �لإلكرتوين، �خل�سوع لرقابة 

�لإن�سان  وحقوق  �لدولية  �لقانونية  فالقو�عد  قبلهم.  من  وللمحا�سبة  �لإنرتنت  م�ستخدمي 

�أدبيات �ملجتمع �لدويل، و�جبة �لتطبيق د�خل �لف�ساء �لإلكرتوين، من  �ملتعارف عليها �سمن 

كافة �لفرقاء، مبا فيها �ملوؤ�س�سات �حلكومية و�ل�ستخبار�تية... كما يحّق للجميع �لو�سول �إىل 

»�لف�ساء« لتقدمي دعاوى ذ�ت عالقة وطيدة بحقوقهم »�لإلكرتونية«))).

�ست تلك �لإعالنات �لد�ستورية ف�ساًل خا�ساً لأ�سول حوكمة �لف�ساء �لإلكرتوين  باملقابل، خ�سّ

و�مل�ساركة �ملدنية. فقد منحت جميع �لفئات و�لقطاعات يف �ملجتمع حق �مل�ساركة يف �آليات حوكمة 

�سنع  يف  �لإنرتنت  �سبكة  م�ستخدمي  حقوق  حتجيم  �لآن  بعد  مقبوًل  يعد  فلم  �لف�ساء.  هذ� 

�لقر�ر�ت �لتي توؤثر على ن�ساطهم، بالإ�سافة �إىل حّقهم يف �ختيار من ينوب عنهم على م�ستوى 

دو�ئر �سنع �لقر�ر�ت »�لإلكرتونية« )))...

كما حّتمت هذه �حلقوق �لأخرية �عتماد م�ستويات عالية من �ل�سفافية و�لنفتاح. فعلى �لقر�ر�ت 

طو�ل  و�لعالنية  �ل�سفافية  درجات  �أق�سى  �حرت�م  �لإلكرتوين  �لف�ساء  بحوكمة  �ملرتبطة 

مر�حلها، �إبتد�ًء من �ل�سروع يف �قرت�حها، و�سوًل �إىل جزئيات �ُسبل تنفيذها)5). فعلى �جلهات 

 F. Musiani, “The Internet Bill of Rights: A Way to Reconcile Natural Freedoms and Regulatory Needs?”, A Journal of  (((
.Law, Technology and Society 6., 2009, p. 506

)))  إشارة إلى تشديد غالبية تلك اإلعالنات الدستورية على تأمين حماية خاصة لألطفال، عبر إلزامها السلطات العامة في الدولة السهر على سالمتهم »اإللكترونية«.

)))  هذا ويترافق الحق في التقاضي بالحق في الحصول على تعويض عادل من الجهة المعنية، بعد ثبوت االعتداء على حقوقهم ضمن نطاق الفضاء اإللكتروني.

 J-M. Chenou, “Is Internet governance a democratic process? Multistakeholderism and transnational elites”, Paper  (((
.presented at the ECPR General Conference 2011, Reykjavík, Iceland, August 25-27, 2011

)5)  كما أن تأمين الوصول إلى المعلومات والبيانات من قبل الجهات الحكومية وصنّاع القرار، لصيق بالممارسة الديمقراطية وتمكينها.
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�ملعنية �سمن �لف�ساء �لإلكرتوين، حكومية كانت �أو غري حكومية، تاأمني �آليات م�ساركة فّعالة 

�إىل ر�دٍع يعيق �نخر�طهم يف �ملجتمعات �لرقمية  جلميع رو�د �ل�سبكة �لعنكبوتية، و�أّل تتحول 

وحماولة تاأثريهم على �ل�سيا�سات �لعامة �لتي حُتاك يف �خلفاء...

�حلقوقية  �لإعالنات  �سته  خ�سّ �لذي  �لبالغ  �لهتمام  �لد�ستوري،  �ملر�قب  على  يخفى  ول 

�لف�ساء  رّو�د  فلجميع  �خل�سو�سية.  يف  و�حلق  �لإلكرتوين  �لر�سد  لأ�سول  �لإلكرتونية 

بجهات  �ل�سخ�سية  معلوماتهم  م�ساركة  وح�سر  �خلا�سة  حياتهم  حرمة  يف  �حلق  �لإلكرتوين 

�ختاروها �سر�حًة باأنف�سهم...))) كما يقع على كاهل ما ُيعرف »بالأطر�ف �لثالثة«، �سو�ء �أكانت 

قبل  من  جتميعها  مت  �لتي  �ل�سخ�سية  للبيانات  �لاّلزمة  �حلماية  تاأمني  خا�سة،  �أو  حكومية 

م�ستخدمي �سبكة �لإنرتنت، بالإ�سافة �إىل �تخاذها �لإجر�ء�ت �لتقنية و�لقانونية �لكفيلة مبنع 

�سرقتها �أو ��ستغاللها يف عمليات م�سرة مب�سالح �أ�سحابها ))).

رغبو�  كّلما  حجبها  �أو  �لإلكرتونية  هويتهم  �إظهار  �لعنكبوتية  �ل�سبكة  رو�د  جلميع  يحق  كما 

باإخفائها عمد�ً. ل بل ميتلكون �حلق يف تقرير م�سريهم �سمن �لف�ساء �لإلكرتوين من خالل 

�سيطرتهم �لكاملة على بياناتهم �ل�سخ�سية وكيفية ��ستعمالها، ومعرفة �جلهات �لتي تت�ساركها، 

و�سوًل �إىل ��ستحد�ث حّق جديد، تعارف على ت�سميته »باحلق يف �لن�سيان«))). و�إن موجب �أحكامه 

على �ملو�قع �لإلكرتونية وحمركات �لبحث، �إز�لة جميع �ملعلومات �ل�سخ�سية �لتي ت�سر مب�سالح 

�أ�سحابها، �أو تلك �لتي ت�سكل خرقاً فا�سحاً حلياتهم �ل�سخ�سية وكر�متهم �لإن�سانية))). 

هذ� ويعترب �حلق يف �لو�سول �إىل �سبكة �لإنرتنت حجر �لز�وية �لتي تقوم عليه جميع �حلقوق 

�ملرتبطة بالف�ساء �لإلكرتوين. وبالتايل، ل ميكن �إعاقة �لدخول �إىل �ل�سبكة �أّياً كانت �لذر�ئع 

و�ملربر�ت. وقد ر�أى �لبع�س يف هذ� �حلق مقدمة ملوجب �إيجابي يقع على عاتق �ل�سلطات �لعامة 

على  �آخرون  �قت�سر  بينما  �لدولة.  �سكان  جميع  �إىل  بفاعلية  �لو�سول  هذ�  بتاأمني  ويلزمها 

حتجيمه يف خانة حترمي �لإعاقة �لتع�سفية �أو �لعتباطية للو�سول �إىل �ل�سبكة �لعنكبوتية)5)... 

معنية  جهات  ت�ستغلها  و�سيلة  �أو  حاجز�ً  �ملادية  �لتكلفة  تتحول  �أّل  يجب  �حلالت،  جميع  ويف 

 T. Davies, “Digital Rights and Freedoms: A Framework for Surveying Users and Analyzing Policies”, Paper presented  (((
.at the 6th annual Conference on Social Informatics, Barcelona, November 10-13, 2014

 A. Doria, “Use [and Abuse] of Multistakeholderism in the Internet”, in The Evolution of Global Internet Governance –  (((
.Principles and Policies, edited by R. Radu, J-M. Chenou and R. Weber, Berlin, Springer, 2014

J. Rosen, “The Right to Be Forgotten”, Stanford Law Review Online 64 (2012), p. 88. http://www.stanfordlawreview.  (((
   org/online/privacy-paradox/right-to-be-forgotten.

)))   تبقى ضرورة تقديم طلب رسمي وصريح من الجهة المتضررة لمباشرة إجراءات »الحذف« تلك، كما سنقوم بتفصيلها الحقاً.

.D. Rothkopf, “Rights 2.0”, Foreign Affairs 210, 2015, p. 66  (5(
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حل�سر �لف�ساء �لإلكرتوين بفئة �أو طبقة �إجتماعية حمددة))). لذلك توجب تاأمني �إبحار فّعال 

لرو�د �لف�ساء �لإلكرتوين بتكلفة معقولة...)))

من ناحية �أخرى، ل بّد لل�سلطات �لعامة يف �لدولة من حماربة �لأمية �لرقمية عرب تد�سينها 

�متالك  على  وحّثه  �لإلكرتونية  �ملهار�ت  على  �جلمهور  عامة  تعريف  بغية  تثقيفية،  لرب�مج 

�خلرب�ت �لرقمية. فللجميع �حلق يف �لّتعلم �لإلكرتوين و�حل�سول على �لتدريب �لالزم لكيفية 

��ستخد�م �سبكة �لإنرتنت.)))

ختاماً، مل تن�َس ت�سريعات �حلقوق �لإلكرتونية �لتطرق �إىل فئة �حلريات �لقت�سادية وحتديد 

مهمة  و�سائل  على  ي�ستحوذ  �لإلكرتوين  فالف�ساء  بها.  �لّتمتع  عن  ترتّتب  �لتي  �مل�سوؤوليات 

لالإبد�ع �لقت�سادي، �لعلمي و�لثقايف. وبالتايل، ل ميكن �ل�سماح للجهات �ملوؤمتنة على �إد�رته 

عرقلة �لو�سول �إىل �لتكنولوجيات �لرقمية �حلديثة. �أما يف حالة وقوع جرم �إلكرتوين، فعليها 

�لكتفاء بالقت�سا�س من �أولئك �لذين با�سرو� تلك �لت�سرفات غري �لقانونية، و�أّل تعمد �إىل 

معاقبة جميع م�ستخدمي �ملن�سات �لإلكرتونية ذ�ت �لنو�يا �لنبيلة))).

فالف�ساء �لإلكرتوين بحاجة ما�ّسة وع�سوية �إىل �أجو�ء من �لنفتاح �لقت�سادي، حتّفز �ملناف�سة 

�لتكاليف  وباأقل  �لإلكرتونية  �خلدمات  �أنو�ع  �أجود  على  �حل�سول  بغية  فرقائه  خمتلف  بني 

�ملمكنة. فال�سلطات �لر�سمية يف �لدولة مدعوة �إىل �لمتناع عن �تخاذ �إجر�ء�ت قد ت�سّكل طعنة 

للتناف�س �لعادل، �أو دعم �سيا�سات �حتكارية فئوية. فازدهار �لف�ساء �لإلكرتوين ومنّوه، ي�سّكالن 

فر�سًة ملحاربة �لفقر يف �لدول �لنامية، من خالل م�ساهمته يف تو�سيع مروحتها �لقت�سادية...)5)

غري �أن هذه �لأجو�ء من �حلرية و�ملناف�سة و�لنفتاح يجب �أّل تكون على ح�ساب حقوق �أ�سحاب 

�لخرت�عات يف �ل�ستفادة �ملادية و�ملعنوية من �سنيعتهم. فلهوؤلء كامل �حلرية يف �ختيار وجهة 

��ستعمال ملكّيتهم �لفكرية، و��ستغاللها و�لّتحكم باآلية توزيعها �أو تعديلها))).

)))   فعلى سبيل المثال، ال يمكن حرمان العمال من حقهم في الوصول الى الّشبكة العنكبوتية في أماكن عملهم. ال بل يتوجب على أرباب العمل تحديد سياسة واضحة 
الستخدام اإلنترنت. باإلضافة الى اتخاذهم إجراءات منصفة لتوعية عمالهم على فوائد الفضاء اإللكتروني ومزاياه، بما يساهم في تسهيل مهمتهم ورفع مستويات إنتاجيتهم.

D. Issa, “A Digital Citizen’s Bill of Rights”, Last modified on August 5, 2015, http://keepthewebopen.com/digital-bill-  (((
.of-rights

Association for Progressive Communications. “Internet Rights are Human Rights.” Last modified May 2011. https://  (((
.-www.apc.org/en/pubs/briefs/internet-rights-are-human-rights-claims-apc-human

 N. Suzor, “Digital constitutionalism and the role of the rule of law in the governance of virtual communities”, PhD diss.,  (((
.Queensland University of Technology, 2010, p. 23

  J. Smarr, M. Canter, R. Scoble, M. Arrington, “A Bill of Rights for Users of the Social Web”, Accessed August 5, 2015.  (5(
.http://www.template.org/?page_id=599

Ch. Gagnier, M. Gagnier, “A Social Network Users’ Bill of Rights”, Last modified March 26, 2011. http://www.   (((
w3.org/2011/track-privacy/papers/GagnierMargossian.pdf
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املبحث الثاين:

 التوفيق بني احلريات واحلقوق الد�ستورية

 مع متطلبات الف�ساء الإلكرتوين.

قد ي�ستغرب �لقارئ، �أقله للوهلة �لأوىل، �لعالقة �مل�ستجدة �لتي جتمع �أ�سمى قاعدة قانونية، 

وهي �لد�ستور �ملرتبع على عر�س �ملنظومة �لقانونية للدولة، وبني �لف�ساء �لإلكرتوين. فلي�س 

من عادة �لفقه �لد�ستوري �لتطرق �إىل در��سة �لّتاأثري�ت �ملتبادلة بني قاعدة قانونية، من جهة، 

و�لآلت �أو �لأدو�ت، �مليكانيكية �أو �لإكرتونية، من جهة �أخرى. غري �أن �سبكة �لإنرتنت لي�ست 

و�ل�ستهالكية،  �ليومية  حياتنا  �أمناط  يف  جزرية  بتغري�ت  ت�سببت  فقد  تقني.  �بتكار  جمّرد 

بالإ�سافة �إىل تطويرها و�سائل  �لت�سال و�ملبادلت �لتجارية... فالّتاأين يف حتليل �لعالقة بني 

غاية  يف  ومعرفّياً  معلوماتياً  ا  كمًّ طّياته  يف  يحمل  �لإلكرتوين  و�لف�ساء  �لد�ستورية  �لقاعدة 

�لأهمية))). 

د�ستورية،  بحماية  تتمّتع  �لتي  و�لعامة  �لفردية  �حلريات  �إىل  وبالعودة  �ملثال،  �سبيل  فعلى 

�إىل  بالإ�سافة  و�لر�أي.  �لت�سال  ملمار�سة حرية   �أ�سا�سياً  م�سرحاً  �لإلكرتوين)))  �لف�ساء  ي�سّكل 

�إمكانية حتّوله �إىل �أد�ة فّعالة وفّتاكة يف �لّتعدي على حماية �حلياة �خلا�سة لالأفر�د وبياناتهم 

�ل�سخ�سية...

قلبت  �لتجارية،  �ملبادلت  وترية  بت�سريعها  �لإنرتنت،  ف�سبكة  �لقت�سادي،  �ل�سعيد  على  �أّما 

يف  عّدلت  حديثة  �إقت�سادية  لأمناط  �لأبو�ب  م�سرعًة  عقب،  على  ر�أ�ساً  �لوطنية  �لقت�ساديات 

�ملفاهيم �لتقليدية حلريات عديدة كالتنقل و�ملناف�سة �لتجارية و�لتوظيف...

 بناًء على ما تقّدم، كان ل بّد من حتمية �لّلقاء بني �لقانون �لد�ستوري و�لف�ساء �لإلكرتوين 

يف خ�سم حماولة تنظيم �لأخري �سمن حدود �حرت�م �ملبادئ و�لأحكام �لد�ستورية. لذلك عمد 

حتديد  �إىل  و�سالحياته،  �خت�سا�سه  �سمن  �لكل  �لعامل،  حول  و�مل�سّرعني  �لد�ستوري  �لق�ساء 

و�حلقوق  �حلريات  ر�أ�سها  وعلى  �لإلكرتوين،  �لف�ساء  من  مهّمة  جلو�نب  �لقانوين  �لإطار 

�لأ�سا�سية �لد�ستورية.     

.A. Bamdé, »L’architecture Normative du Réseau Internet - Esquisse d’une théorie«, L’Harmattan, 2014, p.23  (((

)))  تشكل اإلنترنت الشرايين التي تضخ الفضاء اإللكتروني بالهواًء والحياة.
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    املطلب الأول: 

حرية التعبري واحلق يف الو�سول 

اإىل ال�سبكة العنكبوتية: املثال الفرن�سي.

�أخذ  على  �لوطنيني  �مل�سرعني  �نق�سا�س  �لأخرية  �ل�سنو�ت  خالل  �لإلكرتوين  �لف�ساء  �سهد 

معاملة  و��ستحالة  خطورة  �إدر�كهم  بعد  بخا�سٍة  �لإلكرتوين،  �لن�ساط  �سبط  يف  �ملبادرة  زمام 

�سبكة �لإنرتنت كمثيالتها من و�سائل  �لت�سال »�لتقليدية«. فمن �ل�سذ�جة �خت�سار �لإنرتنت 

بالتكنولوجيا �لتي ن�ساأت ولز�لت ترتعرع يف ربوعها. فال�سبكة �لعنكبوتية قد ��ستقّلت منذ زمن 

عن مكوناتها �لتقنية، لتتحول �ىل »جمتمع« ي�ستثمر فيه، على �ل�سو�ء، �لأ�سخا�س �لعاديون، 

لذلك،  و�جلماعية.  �لفردية  وجهودهم  طاقاتهم  �حلكومية...  و�ملوؤ�س�سات  �خلا�سة  �ل�سركات 

�أمام  �لأيدي  مكتويف  �لوقوف  �لعام،  �ل�سالح  على  و�ملوؤمتنني  �ل�سعب  ملمثلي  مقبوًل  يعد  مل 

موؤ�س�سي  �أن  رغم  �لإلكرتونية.  �لثورة  لهذه  و�ل�سيا�سية  و�لقت�سادية  �لجتماعية،  �لتد�عيات 

�سبكة �لإنرتنت قد روؤو� فيها عاملاً جديد�ً، خا�ساً، مثالّياً برتكيبته �لجتماعية، م�ستقاّلً عن 

�لأنظمة �ل�سيا�سية وحكوماتها)))...        غري �أن �لإقبال �لو��سع لعامة �لنا�س وغزوتهم للف�ساء 

قانوين  �إطار  لتحديد  �لتدخل  �لعادي،  �أو  �لد�ستوري  �لوطني،  �مل�سّرع  على  حّتم  �لإلكرتوين، 

لبع�س جو�نبه... بالإ�سافة �إىل �لعمل �لدوؤوب �لتي تقوم به �ملحاكم و�ملجال�س �لد�ستورية حول 

�لعامل يف �سهرها �ملتو��سل على تاأمني �حرت�م �حلريات و�حلقوق �لأ�سا�سية، �ملكر�سة يف �لوثائق 

�لد�ستورية، و�حليلولة دون �لتعر�س �إليها �سمن �لف�ساء �لإلكرتوين))).

فعلى �سبيل �ملثال، وّجه �ملجل�س �لد�ستوري �لفرن�سي، يف معر�س �إعالنه عدم د�ستورية �لّنقاط 

�لأ�سا�سية لقانون  حتفيز �نت�سار وحماية �لبتكار على �لإنرتنت”)))، �إ�سارًة قوية ل لبث فيها �إىل 

حمورية حرية �لتعبري يف �لف�ساء �لإلكرتوين، �سمن �لكتلة �لد�ستورية �لفرن�سية.

فقد �أعلن ق�ساة �ملجل�س �سر�حًة يف قر�رهم �أنه »بالنظر �إىل �حلالة �لر�هنة« لو�سائل �لت�سال 

�ل�سعب،  عامة  حلاجات  تلبية  �لإنرتنت  �سبكة  من  �ملتفّرعة  �خلدمات  حققته  �لذي  و�لتطور 

�مل�ساركة �حلقيقية للمو�طنني يف �حلياة  تاأمني  �لفّعالة و�لفعلية يف  �إىل م�ساهمتها  بالإ�سافة 

�ل�سيا�سية و�لدميقر�طية، ومتكينهم من �لتعبريعن �أفكارهم و�آر�ئهم �ملتنوعة، فاإنها )�أي حرية 

 Electronic Frontier Foundation, » A Declaration of the Independence of Cyberspace «, John Perry Barlow (1996) :  (((
https://projects.eff.org/~barlow/Declaration-Final.html

 I. Falque-Pierrotin, » La Constitution et l’Internet «, Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel, n° 36, Dossier : La  (((
.liberté d’expression et de communication, juin 2012

 Décision n° 2009-580 DC du 10 juin 2009 : Loi n° 2009-669 du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de (((
.la création sur Internet (non-conformité partielle) : JORF du 13 juin 2009, p. 9675, Considérant n° 12
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�لتعبريعن �لأفكار و�لآر�ء( حُتّتم حرية �لو�سول �إىل هذه �خلدمات �لإلكرتونية. 

�سبكة  على  �لت�سال  حلرية   �لأول  �لتكري�س  �لجتهاد  هذ�  يف  �لفقه  ر�أى  تقّدم،  ما  على  بناًء 

�لإنرتنت كحق د�ستوري، و�لتي تختزل بطّياتها ُبعدين �إيجابي و�سلبي: �لبعد �لأول، �لعرت�ف 

بحق �لأفر�د يف �إبد�ء �آر�ئهم و�أفكارهم بحرية)))... �أما �لثاين، فيرتّكز حول �حلق يف �حل�سول 

على �ملعلومات �ملتناثرة �سمن �لف�ساء �لإلكرتوين))). 

د �ل�ستعانة بعبارة »بالنظر �إىل �حلالة  من ناحية �أخرى، يتماهى �لقا�سي �لد�ستوري �أن يتق�سّ

كخدمة  �لإنرتنت  �سبكة  ي�ستخدمون  �لذين  للفرن�سيني  �ليومية  �حلياة  حقيقة  مع  �لر�هنة« 

على  وتطلعاتهم  �أفكارهم  للتعبريعن  �سخ�سّية  و�سيلة  �إىل  حتّولها  �إىل  بالإ�سافة  بريد)))، 

�لجتماعي...  �لتو��سل  مو�قع  من  وغريها  �لإلكرتوين  �لنقا�س  منتديات  �لّرقمية،  �ملدونات 

ملتابعة  �لعنكبوتية  �ل�سبكة  �لفرن�سيني على  �ملو�طنني  �عتماد جزًء� مهّماً من  �إىل ذلك  ُي�ساف 

جمريات �جلل�سات �لربملانية و�لنقا�سات �لتي تدور خاللها، بغية �لّطالع �ملبا�سر على �سيا�سة 

حكومتهم ومو�قف ممثليهم �لربملانيني منها...)))

�نطالقاً من نظرٍة بر�جماتية للو�قع �لعملي، عمد �لقا�سي �لد�ستوري �إىل معاقبة �لإجر�ء�ت 

�لإد�رية �لهادفة �إىل حرمان م�ستخدمي �ل�سبكة �لعنكبوتية �لو�سول �إليها. فمحورية �لإنرتنت 

�ىل  �لو�سول  حرية  بني  �ملرن  �لتو�زن  هذ�  بّررت  قد  و�ملوؤ�س�سات،  لالأفر�د  �ليومية  �حلياة  يف 

�ل�ّسبكة من جهة، وحماية حق �مللكية من جهة �أخرى.

�لد�ستوري  للقانون  �لز�وية  حجر  �سّكل  �لذي  �لق�سائي  �لقر�ر  لهذ�  �لأبرز  �ل�ّسمة  �أن  غري   

�لرقمي يف فرن�سا، تبقى يف �عتباره حرية �لو�سول �إىل �سبكة �لإنرتنت جزًء� من �آليات وو�سائل 

تطبيق �ملادة 11 من �إعالن حقوق �لإن�سان و�ملو�طن لعام 1789، متق�سد�ً �لرتقاء بها �إىل مقام 

كتلة �حلقوق �لأثمن لالإن�سان: »فحرية ن�سر �لأفكار و�لآر�ء حق من حقوق كل �إن�سان. فله �أن 

يتكلم ويكتب وين�سر �آر�وؤه بحرية )...(«.

باملقابل، حالت حكمة ق�ساة �ملجل�س �لد�ستوري �ىل عدم �إ�سفائهم �لقيمة �لّد�ستورية على �حلق 

�لعامة �سمان حٍق  �ل�سلطات  لُيحتِّم على  �لإنرتنت. هكذ� �عرت�ف كان  �سبكة  �إىل  �لو�سول  يف 

)))  البعد ”اإليجابي“ لحرية االتصال على شبكة اإلنترنت. 

)))  البعد »السلبي« لحرية االتصال على شبكة اإلنترنت.
 .MC Piatti, » Les libertés individuelles à l’épreuve des nouvelles technologies de l’information «, PU Lyon, 2001, p.23

)))  من خالل مواظبتهم على استخدام بريدهم اإللكتروني.

)))  إشارة إلى أن بعض الفقهاء أدرج قرار المجلس الدستوري في إطار ما يُسمى »بالتأقلم المرتقب لالجتهاد«، في مواجهته للثورة التقنية ذات الوتيرة السريعة، والتي 
من الصعب توقع نتائجها مسبقاً.

.L. Marino, » Le droit d’accès à internet, nouveau droit fondamental «, Recueil Dalloz 2009 p.2045
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مطلق وعام لكل فرد يف �ملجتمع يف �لو�سول �لد�ئم و�مل�ستمّر �إىل �ل�سبكة �لعنكبوتية. فعلى �لرغم 

من عزمية �لق�ساء �لد�ستوري على »�أقلمة« �حلريات �لأ�سا�سية مع متطلبات ع�سرنا �حلايل، 

بغية حت�سينها وتفعيل �آثارها، �إّل �أن م�سريته تلك يحيطها �حلذر من �لنزلق يف م�ستنقٍع على 

درجة عالية من �لتقنية �لفنية �ملتقدمة، ذ�ت �لرمال �ملتحركة، ي�سعب توّقع عقباها.

�إّل �أن حذر �لق�ساء �لد�ستوري وترّدده لن يحجبا �حلقيقة �جللية و�لقائلة باأن تكري�س »�سبه 

�إدر�جه �سمن فئة  �إىل  �أعاله و�إحلاقه بحرية �لتعبري)))، قد يدفع به فيما بعد  �حلق« �ملذكور 

�إىل  �لإنرتنت  �سبكة  حّولت  لالإد�رة  �لإلكرتونية  فاخلدمات  �لد�ستورية.  �لقيمة  ذ�ت  �حلقوق 

�سّمام �أمان ي�سمن ��ستمر�رية �ملر�فق �لعامة، بخا�سٍة تلك �لتي قررت �ل�ستغناء عن �لإجر�ء�ت 

�لإد�رية »�لتقليدية« وح�سر �لتعامل معها و�ل�ستفادة من خدماتها مبا تتيحه �إلكرتونياً...

�إىل  للو�سول  تكري�ساً  �لد�ستوري  �ملجل�س  قر�ر  يف  �لفرن�سي  �لفقه  من  جانب  ر�أى  باملقابل، 

ت�سري  �لقر�ر  حليثيات  ومو�سوعية  متاأنية  قر�ءة  �أن  �إّل  �أ�سا�سي)))....  كحقٍّ  �لإنرتنت  �سبكة 

�إىل �أن �لقا�سي �لد�ستوري �قت�سر على �لعرت�ف باحلق يف �لو�سول �إىل �لف�ساء �لإلكرتوين 

�لقانون و�لذين  ملقدمي �لطعن بد�ستورية  �لتعبري و�لت�سال. فخالفاً  كمكّمل ملمار�سة حرية 

�أقّرو� �سر�حًة بوجود حق �أ�سا�سي يف �لو�سول �إىل �ل�سبكة �لعنكبوتية، عمد �ملجل�س �لد�ستوري 

�لقانونية  ��ستعان مبجموعة مهّمة من �حلجج  كما  �سامية))).  قيمة  ذ�ت  �آخر  بحق  ربطه  �إىل 

ة حلرية �لت�سال، مبحر�ً يف تو�سيع نطاقها لي�سمل حق �لأفر�د  �لّر�سينة لتوفري حماية خا�سّ

يف �لو�سول �إىل �لف�ساء �لإلكرتوين))).

من ناحية �أخرى، ��ستغّل �ملجل�س �لد�ستوري وقائع �لأ�سباب �ملوجبة للقانون �ملطعون بد�ستوريته 

 1789 لعام  و�ملو�طن  �لإن�سان  �إعالن حقوق  �ملكر�سة يف  باأن �حلريات  �لبع�س  ليدح�س مقولة 

حتّولت �إىل حريات متحّجرة، �أكل �لدهر عليها و�سرب. فقد د�أب على �إعادة �إحيائها، متق�سد�ً 

تاأقلمها مع متغرّي�ت ع�سرنا �حلايل، موؤكد�ً �سرورة تاأمني حماية د�ستورية للملكية �لفكرية)5). 

)))  بإعتبار »الوصول إلى شبكة اإلنترنت« عمل أساسي ومحوري لتحقيق الحياة الشخصية لألفراد بمختلف أوجهها، اقتصادية كانت أم إجتماعية، باإلضافة إلى دفعه 
المواطنين في اتجاه تطوير الحياة الديمقراطية لدولهم.

.H. Bitan, » Réflexions sur la loi » Création et internet « et sur le projet de loi » Hadopi 2 «, RLDI, 2009/51, p. 124  (((

 J. Francillon, » Téléchargement illégal. Heur et malheur de la loi » Création et internet « : la loi Hadopi censurée par  (((
.le Conseil constitutionnel «, Revue de science criminelle, 2009, p. 617

 W. Benessiano, » La liberté de communication, expression d’une protection constitutionnelle renforcée ? «, Politeia,  (((
.n° 16, 2009, p. 18

 A. Cappello, » Retour sur la jurisprudence du Conseil constitutionnel relative aux sanctions administratives «, Revue (5(
de science criminelle, 2010, p. 418.
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�إىل �لف�ساء �لإلكرتوين،  �لو�سول  فبمو�ز�ة �لعرت�ف بحّق م�ستخدمي �سبكة �لإنرتنت    يف 

عمد �لقا�سي �لد�ستوري �إىل تعزيز �لّدعائم �لقانونية حلقوق �ملوؤّلف باعتبارها مالزمة حلق 

�لقانونية. فحماية  �لتعقيد�ت  بع�س  يخلو من  لن  »�ملزدوج«  �لعرت�ف  �أّن هذ�  �مللكية... غري 

حقوق �ملوؤّلف قد تتطلب حتجيم حمتمل للحق يف �لو�سول �إىل �سبكة �لإنرتنت. يف �ملقابل، قد 

ي�سكل تكري�س حق مطلق يف �لو�سول تعدٍّ على حقوق �ملوؤلف. وبالتايل، ل يبقى �أمام �لقا�سي 

�أتقن  لطاملا  ُمهّمة  وهي  �حلّقني.  هذين  بني  �ملنطقي  �لتوفيق  �سوى  خيار�ت  من  �لد�ستوري 

�سول فنونها))).
ُ
�لق�ساء �لد�ستوري �أ

ختاماً، وعلى �لرغم من �لتحديثات �لتي طر�أت على �لكتلة �لد�ستورية �لفرن�سية منذ �سدور 

نطاق  تو�سيعه  يف  تبقى  �لجتهاد  هذ�  �أهمية  �أن  �إّل   ،2009 �لعام  يف  �لد�ستوري  �ملجل�س  قر�ر 

�إحدى  و�لت�سال  �لتعبري  حرية  ف�ستبقى  جديد.  لف�ساء  »�إجتياحها«  مبوؤ�زرة  �لت�سال  حرية 

�أبرز �لأعمدة �لتي تقوم عليها جمتمعاتنا �لدميقر�طية �حلديثة، و�سي�ستمر �عتبار هذ� �لقر�ر 

�لق�سائي، حجر �لز�وية يف ت�سييد �لقانون �لد�ستوري �لإلكرتوين يف فرن�سا...))) 

املطلب الثاين: 

حرمة احلياة اخلا�سة والبيانات ال�سخ�سية الإلكرتونية: 

احلق يف تقرير امل�سري الإلكرتوين.

�لإلكرتوين ملت�سق مب�ساألة حماية حرمة �حلياة  �لف�ساء  �لأ�سا�سية يف  باحلريات  �لتمتع   �إن 

�خلا�سة �لتي ��ستنتج �لقا�سي �لد�ستوري �لفرن�سي مفاعيلها من �ملادة �لثانية من �إعالن حقوق 

�لإن�سان و�ملو�طن للعام 1789، و�لتي تن�س على �أن:  غر�س كل �جتماع �سيا�سي حفظ �حلقوق 

�لطبيعة �لتي لالإن�سان و�لتي ل يجوز م�ّسها. وهذه �حلقوق هي: حق �مللكية، �حلق يف �لأمن، 

�حلق يف مقاومة �لظلم و�لإ�ستبد�د”))).

�إىل  بالإ�سافة  �ل�سخ�سية،  للبيانات  �ملوؤمنة  �حلماية  ه�سا�سة  برهنت  �لرقمية  �لثورة  �أن  غري   

حموريتها يف �حلياة �ليومية للذين يعانون من »تعقب مزدوج« مكاين وزماين! فعلى �ل�سعيد 

.D. Rousseau, » Hado- pirate la Constitution : le Conseil sanctionne ! «, RLDI, 2009/51, p. 104  (((

)))  كما سمح انتشار تردداتها في القارة األوروبية والعالم في »تسويق« مقاربة مختلفة لحوكمة الفضاء اإللكتروني.
 B. Ridard, » La protection constitutionnelle du droit d’accès à internet et le droit d’auteur «, Revue Lamy Droit de

.l’Immatériel, Décembre 2011, n° 77, pp. 42-46

.Décision n° 2009-580, DC précit. Considérant n° 22  (((
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بالإ�سافة  و�حلماية،  �ملر�قبة  كامري�ت  �نت�سار  يف  م�ستمر  تز�يد  �إىل  �لأفر�د  يخ�سع  �ملكاين، 

�أينما تو�جدو�، م�سّكلًة خرقاً  �إىل كثافة �أجهزة �لتمو�سع �جلغر�يف �لإلكرتونية �لتي تتعقبهم 

فا�سخاً حلرية �لتنقل �لتي يتمّتعون بها... �أما على �ل�سعيد �لزماين، فتتكّفل حمركات �لبحث 

�لإلكرتوين ومو�قع �لتو��سل �لجتماعي بر�سم ذ�كرٍة عامة ومطلقة لرو�د �لف�ساء �لإلكرتوين، 

تختزل ت�سرفاتهم و�آر�ئهم باأدق تفا�سيلها وجزئياتها...

 من �لناحية �لد�ستورية �ملجردة، وحتى �ل�سنو�ت �لأخرية، �قت�سر �عرت�ف �لق�ساء �لد�ستوري 

بحرمة �حلياة �خلا�سة على جانبه »�لدفاعي«. �أي �أن �ملحاكم �لد�ستورية تاأّنت يف تاأمني تنا�سب 

باأركانه  �لعام  �لنظام  على  �حلفاظ  �سرورة  مع  �خلا�سة  �حلياة  حلرمة  �ملقّيدة  �لإجر�ء�ت 

�ملختلفة. �لأمر �لذي �أّدى �إىل ح�سر �حلماية �لد�ستورية للبيانات �لإلكرتونية باجلهات �ملعنية 

�لتي �سجلتها بر�جمها �لرقمية))).

وعلى وقع تطور �لثورة �لإلكرتونية، يبقى من �ملجحف حلقوق �لأفر�د وحرياتهم، ربط حماية 

م�ستقاًل  ت�سكل حقاً  �أن  �لتمتع بحياة خا�سة. فعلى هذه �حلماية  �ل�سخ�سية بحرمة  �لبيانات 

بذ�ته، يتقاطع مع عدٍد من �حلقوق و�حلريات �لأ�سا�سية كاحلق يف �مللكية))) وحرية �لتعبري)))، 

بالإ�سافة �إىل حماية �حلياة �خلا�سة ب�سّقيها �لزماين و�ملكاين. فماذ� عن تخزين هذه �لبيانات 

تبغي  معّينة  جلهات  �سّخها  �أو  ربحية،  نفعية  لغايات  ��ستخد�مها  و�إعادة  �ل�سخمة  �ل�ّسخ�سية 

�إحلاق �ل�سرر باأ�سحابها؟ وماذ� عن ت�سّتت وحدة كياننا �ل�سخ�سي وتناثره يف بيانات متفرقة، 

�إل �أّن �إعادة جتميعها كفيلة مبعرفة خبايا حياتنا �جل�سدية و�لنف�سية بتفا�سيلها �حلميمة؟))).

ففي خ�سم هذه �لطفرة �لإلكرتونية، على �ل�سلطات �لعامة مّد �لأفر�د بالو�سائل �لالزمة �لتي 

توطيد  بغية  �لإلكرتوين،  �لف�ساء  �سمن  �ملت�سّتتة  بياناتهم  على  �ل�سيطرة  �إعادة  من  متّكنهم 

�لعالقة بينهم وبني »ن�سختهم �لرقمية«. وبالتايل، مل يعد كافياً �لتقوقع يف �جلانب »�لدفاعي« 

�إرفاقه  يتوجب  لذلك  لها.  مبا�سر�ً  تهديد�ً  ي�سكل  �أ�سبح  و�لذي  �ل�سخ�سية،  �لبيانات  حلماية 

بجانب �آخر �أكرث »هجومية«، يتمثل بن�ساط �إيجابي يقوم على منح م�ستخدم �سبكة �لإنرتنت 

 Décision n° 2009-590, DC du 22 octobre 2009 : Loi n° 2009-1311 du 28 octobre 2009 relative à la protection pénale  (((
.de la propriété littéraire et artistique sur Internet : JORF du 29 octobre 2009, p. 18292, Considérant no 11

 Décision n° 2011-625 DC du 10 mars 2011 : Loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité
.intérieure : JORF du 15 mars 2011, p. 4630

)))   فالبيانات التي تنشرها جهة معينة على مواقع التواصل اإلجتماعي أال تعتبر ملكاً لها؟.

)))   على غرار اآلراء والمواقف التي يطلق مستخدمي شبكة اإلنترنت العنان لها، خاصة في المدونات اإللكترونية.

 T. Hassler, » La respect dû à la vie privée est en déclin relatif face à la liberté d’expression «, Revue Lamy de droit  (((
.de l’immatériel, avril 2014, n° 103, p. 71
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�أو  �ل�سيطرة و�لإحكام �لكامل على ما�سيه �لإلكرتوين، كمحو  �لن�سيان«، ميّكنه من  »�حلق يف 

�إتالف جميع �لآر�ء و�ملو�قف �لتي �سبق و�أن �تخذها يف م�سريته » �لإلكرتونية«.

�إ�سارة �إىل �أنه من �خلطاأ تف�سري �ل�سرت�سال يف �لدفاع عن �سرورة �لتو�سع يف نطاق �حلريات 

غري  باأننا  لتح�سينها،  �لدوؤوب  �لّن�سال  �إىل  بالإ�سافة  �لإلكرتوين،  �لف�ساء  �سمن  �لتقليدية 

حماية  تطوير  من  �لد�ستوري  للق�ساء  بّد  ل  باملقابل،  جو�نبها...  من  بع�ساً  مل�ساوئ  مدركني 

�لّنظام �لعام »�لإلكرتوين« مبختلف عنا�سره. فالقا�سي �لد�ستوري مدعو �إىل ممار�سة مهامه 

�سمن  �ملرة  هذه  تتز�حم  و�لتي  مت�ساربة،  وحقوق  حريات  بني  �لتوفيق  وهي  �أل  »�لتقليدية«، 

حدود �لف�ساء �لإلكرتوين.

من جهة �أخرى، ويف خ�سم حمدودية �حلماية �لتي تتمتع بها �لبيانات �لإلكرتونية ذ�ت �لطابع 

�ل�سخ�سي، ي�سّر �لبع�س على منح �أ�سحابها حق ملكية فعلية عليها. �إذ ر�أو� يف  �إقحام” �لأفر�د 

�إد�رة بياناتهم �ل�سخ�سية ب�سورة موؤثرة، بغية �حل�سول على �أف�سل مردود مادي ومعنوي،  يف 

تعزيز�ً لتتبعهم مل�سري بياناتهم وجمابهة كل من �سولت له نف�سه ��ستغاللها �أو �لعتد�ء عليها))).

�لقانونية  �لأو�ساط  �إجماع  يلَق  مل  �لظاهرة،  ح�سناته  من  �لرغم  وعلى  �لطرح،  هذ�  �أن  �إّل 

و�لق�سائية �لغربيني. فعلى �سبيل �ملثال، ر�أى جمل�س �لدولة �لفرن�سي باأن �أف�سل و�سيلة لتعزيز 

�هتمام �لأفر�د ببياناتهم �لإلكرتونية �ل�سخ�سية ل متّر بال�سرورة يف تكري�س حق ملكية عليها، 

ق�ساة  ر�أى  فقد  �لإلكرتوين.  �لف�ساء  �سمن  م�سريها  تقرير  حق  منحهم  خالل  من  و�إمّنا 

�ملجل�س يف �عتماد منطق  �لذمة �ملالية” ملقاربة حماية �لبيانات �ل�سخ�سية خطر�ً حُمدقاً على 

�حلقوق و�حلريات �لأ�سا�سية لأ�سحابها. فتفعيل �حلق بنقل �مللكية))) قد يوؤدي يف نهاية �ملطاف 

�إىل خ�سارة �لأفر�د جميع �لآليات �لر�مية �إىل حماية بياناتهم �ل�سخ�سية، بعد تنازلهم، بطرق 

معينة ولأ�سباب خمتلفة، عن  ملكيتها”... لذلك ف�سل ق�ساة جمل�س �لدولة �لفرن�سي جمابهة 

هذه �لإ�سكالية من خالل �لعرت�ف بحق يف تقرير �مل�سري �لإلكرتوين بعد منحهم �لأفر�د �حلق 

يف حتديد وجهة ��ستعمال بياناتهم �لإلكرتونية ذ�ت �لطابع �ل�سخ�سي و�لغاية من م�ساركتها 

مع �أطر�ف �أخرى...)))

�ملحكمة  باجتهاد  �لفرن�سي  �لدولة  جمل�س  تاأثر  �حلقوقي  �ملر�قب  على  يخفى  ل  باملقابل، 

�لد�ستورية �لحتادية �لأملانية، و�لتي ��ستندت يف خ�سم مر�قبتها د�ستورية �إحدى �لقو�نني �لتي 

 J. Eynard, » Les données personnelles : quelles définition pour une protection efficace? «, Paris, Michalon, 2013,  (((
.p. 23

)))  يتفرع » الحق بنقل الملكية« عن حق الملكية الخاصة ويتالزم معه.

.P. Bellanger, » Les données personnelles : une question de souveraineté «, Le Débat, 2015/1, n° 183, pp. 14-25  (((
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و�لثانية  �لإن�سانية()))  )�لكر�مة  �لأوىل  �ملادتني  على  �لوطني)))  �لإح�ساء  تنظيم  �آلية  تتناول 

)�حلق يف تنمية �لفرد ل�سخ�سيته دون فر�س قيوٍد عليه())) من �لقانون �لأ�سا�سي �لأملاين، لتوؤكد 

�ل�سخ�سي  �لطابع  ذ�ت  بياناته  تقرير م�سري  على  �لفرد  قدرة  يكفل مبدئياً  �لّد�ستور  �أن  على 

ووجهة ��ستعمالها وم�ساركتها...

فعلى خالف  �حلق يف حماية �لبيانات” �لذي ين�سبغ مفهومه بطابع  �سلبي”، يّت�سم  �حلق يف 

حماية  على  يقت�سر  ل  �إذ  �إيجابية.  �أكرث  بفحوى  �لإلكرتوين”  �لف�ساء  �سمن  م�سريه  تقرير 

�لفرد يف ممار�سة حريته  �أولوية  �لأوىل حول  بالدرجة  حرمة �حلياة �خلا�سة، ل بل يتمحور 

بتقرير م�سري بياناته �لإلكرتونية...)))

يف �لنهاية، ل بدّ من �لإ�سارة �إىل �أن �عتماد مفهوم حديث يف  تقرير �مل�سري �لإلكرتوين”، ل ير�د 

من ور�ئه تكري�س حق جديد، على غر�ر �حلق يف �لو�سول �إىل �لف�ساء �لإلكرتوين و�ملعلومات 

�لتي يختزلها، ل بل �سي�سكل مبد�أً �أ�سا�سياً مينح �أبعاد جديدة حلقوق د�ستورية تقليدية.

املطلب الثالث:

 ه�سا�سة الّتكري�ص القانوين للحق يف الن�سيان

 وخطورته: املثال الأوروبي. 

للحقوق  تو�سيع خجول  �لن�سيان« جمرد  »�حلق يف  �عتبار  على  �لفقهاء  بع�س  �قت�سر  يف حني 

�ملرتبطة بالبيانات �ل�سخ�سية، ر�أى فيه �آخرون تهديد�ً مبا�سر�ً حلرية �خلطاب و�لتعبري، يفتك 

بالف�ساء �لإلكرتوين و�آليات تطويره.

�لتي  وتعقيد�ً  �إحلاحاً  �لإ�سكاليات  �أبرز  �إحدى  �لن�سيان  يتناول �حلق يف  �لنظرية،  �لناحية  من 

جتتاح �سالمتنا �لرقمية و»ر�حة بالنا« �لإلكرتونية. فلطاملا و�جه �لأفر�د �سعوبة يف �لهروب من 

ما�سيهم على �سبكة �لإنرتنت، حيث تتخزن �لتعليقات، �ل�سور و�لتغريد�ت يف »غيوم« �لف�ساء 

�لإلكرتوين وتدوم �إىل ما ل نهاية.

فقد  �لإ�سكالية.  لهذه  �لغربي يف مقاربته  �ملع�سكر  د�خل  »�ن�سقاقاً« م�ستجد�ً ظهر جلياً  �أن  �إل 

 Cour constitutionnelle fédérale allemande, arrêt du 15 decembre 1983, in J. Richard, » Le numérique et les données  (((
.personnelles quels risques, quelles potentialités ?«, RDP, 01/01/2016, p.94

)))  ” تكون كرامة اإلنسان مصونة. وتضطلع جميع السلطات في الدولة بواجبات احترامها وصونها“. الفقرة األولى من المادة األولى من دستور جمهورية ألمانيا االتحادية 
الصادر في العام 1949.

)))  »لكل شخص الحق في حرية تنمية شخصيته، طالما أنه ال ينتهك حقوق اآلخرين وال يخل بالنظام الدستوري، وال القانون األخالقي«. الفقرة األولى من المادة الثانية من 
دستور جمهورية ألمانيا االتحادية الصادر في العام 1949.

.M-L Laffaire, » Protection des données à caractère personnel «, Paris, Édition d’Organisation, 2005, p. 42  (((



122

د. سيمون بدران

�ختلفت �ملقاربة �لأوروبية عن مثيلتها �لأمريكية ب�سورة جزرية)))! 

فباإمكان �ملر�قب �لعودة بتكري�س »�حلق يف �لن�سيان« يف �لقارة �لعجوز �إىل �ملنظومة �لقانونية 

�لفرن�سية �لتي منحت منذ عقود للذين �سبق و�أن ُحكم عليهم بجر�ئم معينة، �إمكانية معار�سة 

ن�سر وقائعها وكل ما يربطهم بها بعد �إكمال مدة �سجنهم وبر�مج �إعادة �لتاأهيل �خلا�سة بهم... 

�أما يف �لوليات �ملتحدة �لأمريكية، فيتمتع »�حلق يف ن�سر �ل�سحيفة �جلنائية لالأفر�د« بحماية 

�لتعديل �لأول للوثيقة �لد�ستورية))). �لأمر �لذي مّكن موقع ويكيبيديا، على �سبيل �ملثال، من 

لقتلهم  �سجنهم  �أنهو� عقوبة  و�أن  �سبق  �أملانيني  ملو�طنني  و�ملتكررة  �حلثيثة  �ملحاولت  مقاومة 

�أحد م�ساهري �لو�سط �لفني، من �إز�لة �سحيفتهما �جلنائية من �ل�سفحة �ملخ�س�سة لل�سحية 

على �ملوقع �لإلكرتوين �ملذكور �أعاله)))...

يف  �لعاديني  �لأفر�د  يو�جهها  �لتي  بال�سعوبة  �لأوروبية  �لأو�ساط  د�خل  عميق  �سعور  ي�سود 

ع�سرنا �حلايل يف �لهروب من »ما�سيهم �لرقمي«. �إذ ي�ستحوذ �لف�ساء �لإلكرتوين على جممل 

ر�أو� يف  ن�سيانها... لذلك  و�ل�سهر على عدم  �إىل تخزينها  بالإ�سافة  تفا�سيلها،  باأدق  بياناتهم، 

تكري�س »�حلق يف �لن�سيان« خ�سبة �خلال�س لفئات �سعيفة وح�سا�سة من �ملجتمع �لأوروبي…)))

فح�سب �ملفهوم �لأوروبي، مُينح �حلق يف �لن�سيان لكل فرٍد ل يرغب يف �أن تكون بياناته �خلا�سة 

عر�سة للتخزين يف بنوك للبيانات �أو حمركات بحوث، �أن يطالب بحذفها، �إذ� �نتفت �ملربر�ت 

�لقانونية �ل�سرعية �لتي تق�سي باحلفاظ عليها)5).

ت�سكل  قد  حماور،  ثالثة  على  �لن�سيان  يف  للحق  �لعملي  �لتطبيق  فر�سيات  توزعت  وقد  هذ� 

جميعها تهديد�ً، بدرجات متفاوتة، على �لّتمتع بحرية �لتعبري.

�أدبيات �لف�ساء �لإلكرتوين:   تاأت بجديد على  مل ترث �لفر�سية �لأوىل جدًل فقهياً كونها مل 

كانت  وعندما  لحقاً؟”...  �إز�لته  يف  �حلق  �أمتلك  �لإنرتنت،  �سبكة  على  ما  �أمر  بن�سر  قمت  �إذ� 

و�أن  �سبق  تعليقات  �أو  �سور  عن  �لعودة  مل�ستخدميها  تتيح  �لجتماعي  �لتو��سل  مو�قع  غالبية 

ن�سروها على ح�سابهم �لإلكرتوين �خلا�س، فتكري�س هذه �لآلية كحق قانوين ل يتعّدى �لإجر�ء 

 C. Castets-Renard, G. Voss, » Le droit à l’oubli numérique en Europe et en Californie «, Revue Lamy de droit de  (((
.l’immatériel, janvier 2014, n° 100, p. 53

)))  ” ال يصدر الكونجرس أي قانون خاص بإقامة دين من األديان أو يمنع حرية ممارسته، أو يحد من حرية التعبير أو الصحافة، أو من حق الناس في االجتماع سلمياً، 
وفي مطالبة الحكومة بإنصافهم من اإلجحاف«. التعديل األول لدستور الواليات المتحدة األمريكية الصادر في العام 1791. 

 .J. Schwartz, “Two German Killers Demanding Anonymity Sue Wikipedia’s Parent”, N.Y. TIMES, Nov. 12, 2009  (((

)))  كالمراهقين الذين يكشفون عن معلومات خاصة بهم قد يندمون على نشرها في المستقبل.

 V. Reding, “The EU Data Protection Reform 2012: Making Europe the Standard Setter for Modern Data Protection  (5(
Rules in the Digital Age 5”, http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/12/26&format=PDF
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�سيئاً جديد�ً،  لهم  ُي�سيف  �لن�سيان” ل  باحلق يف  �لإنرتنت   �سبكة  لرو�د  �لرمزي. فالعرت�ف 

�سوى تعزيز �ل�سمانات �لقانونية �ل�ساغطة على مو�قع �لتو��سل �لجتماعي �لتي قد تنتهي 

باإلز�مهم تطبيق �أ�سا�سيات �خل�سو�سية �لتي �أوجدوها ملو�قعهم بحذ�فريها. �لأمر �لذي ي�سمن 

هم من �أر�سيفاتها... لرو�د �ملو�قع �لإلكرتونية حذف جميع �ل�سور و�لتعليقات �لتي تخ�سّ

باملقابل، ت�سوب �آلية حمو �لبيانات �ل�سخ�سية تعقيد�ت جمة بعد �لنتقال �إىل �لفر�سية �لثانية:  

�إذ� قمت بالإعالن عن �أمر ما على �سبكة �لإنرتنت، ثم قام م�ستخدم �آخر بنقله و�إعادة ن�سره على 

ح�سابه �خلا�س، 

�أ�أمتلك �حلق يف �إلز�مه على حذف هذ� �لإعالن؟”))). 

تو�سع بع�س �لفقه يف �لقارة �لعجوز يف تف�سريه مفهوم �حلق يف �لن�سيان لي�سمل هذه �لفر�سية، 

�أن �حلذف ل ي�سكل تعدياً جلياً ومبا�سر�ً على حرية �لتعبري ح�سب �لت�سريعات �لوطنية  طاملا 

لدول �لحتاد �لأوروبي)))... بينما ��ستثنى �لبع�س �لآخر من تطبيق هذ� �حلق جميع �لبيانات 

�ل�سرورية للعمل �ل�سحايف، حتى �ل�سخ�سية منها، بالإ�سافة �إىل تلك �لتي ُت�سَتغل لغايات فنية 

�أو �أدبية بحة. وبالتايل، تتحول مو�قع �لتو��سل �لجتماعي �إىل �حلكم �ملخّول تقدير ما �إذ� كانت 

�لتعليقات �أو �ل�سور �ل�سخ�سية �ملنوي حذفها تدخل �أم ل �سمن فئة �لأعمال �لفنية �أو �لأدبية)))! 

�أما �لفر�سية �لثالثة و�لأخرية فُت�سكل �لتهديد �لأكرب حلرية �لتعبري و�خلطاب:  �إذ� قام طرف 

معني بن�سر معلومات على �سبكة �لإنرتنت ترتبط ب�سخ�سي، �أ�أمتلك �حلق يف �ملطالبة بحذفها؟”.

هذه  على  بالنفي  �لإجابة  على  �لأمريكية  �ملتحدة  �لوليات  يف  �لعليا  �لحتادية  �ملحكمة  د�أبت 

�لإ�سكالية �لقانونية. فقد ذهب ق�ساتها يف �إحدى �لإجتهاد�ت �ل�سادرة عنها �إىل منع �حلكومات 

�ملحلية للوليات من �إ�سد�ر ت�سريعات تقّيد و�سائل �لإعالم يف ن�سر معلومات �سحيحة، حتى لو 

كانت حمرجة)))، طاملا قد مت ��ستق�ساوؤها بطرق �سرعية)5). 

�أعاله  �ملطروح  �ل�سيناريو  على  �لثانية  �لفر�سية  تطبيق خمرجات  �لأوروبيون  ل  ف�سّ باملقابل، 

�لتو��سل  �لبحث ومو�قع  يتوجب على حمركات  وبالتايل،  و�لأخرية.  �لثالثة  �لفر�سية  �سمن 

)))  فعلى سبيل المثال، إذا تداول أصدقائي صورة تعود لي على أحد مواقع التواصل اإلجتماعي، قمت بنشرها سابقاً ولكنني حذفتها عن صفحتي اإللكترونية، تسببت بتشويه 
سمعتي وأساءت لكرامتي. وبعد رفضهم اإلستجابة لطلبي بالعودة عنها، هل بإمكاني إلزام إدارة موقع التواصل اإلجتماعي حذف صورتي عن الصفحات اإللكترونية الخاصة 

بأصدقائي، من دون الحصول على موافقتهم الصريحة أو الضمنية، وبالتالي يتحول »امتعاضي« إلى السند الوحيد والمحرك األول للشروع في هذه المعمعة اإللكترونية؟.

 Commission Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council, art. 4(2), COM (2012) 11 final,  (((
  .http://ec.europa.eu/justice/dataprotection/document/review2012/com_2012_11_en.pdf

.(Proposed Data Protection Regulation, art. 17(2  (((

)))  كذكر أسماء ضحايا جرائم اإلغتصاب.

.(Florida Star v. B.J.F., 491 U.S. 524 (1989  (5(
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�لجتماعي حذف جميع �ل�سور و�لتعليقات �لتي ُت�سكل �إ�ساءة �سخ�سية لأ�سحابها، بغ�س �لنظر 

عن م�سدرها)))…

ختاماً، ل بّد من �لإ�سارة �ىل �أن هذه �لعقلية �لأوروبية، و�لتي تكّللت بنجاح ن�سبي بعد �سدور 

قر�ر عن حمكمة �لعدل لالحتاد �لأوروبي يف 05/13/)))2014، �إذ� مّت ت�سديرها �إىل دول ومناطق 

�ستعري  �أنها  �إذ  ودر�ماتيكي.  ب�سكل جذري  �لإلكرتوين”  �مل�سهد  �لعامل، قد حتّول  �أخرى حول 

�لف�ساء �لإلكرتوين من �أبرز �أركانه، وعلى ر�أ�سها �حلرية و�لنفتاح، كما تخّيلها موؤ�س�سي �سبكة 

�لإنرتنت))). 

 فعلى �لّرغم من �سر�حة مفهوم  �حلق يف �لن�سيان” وب�ساطته، �إل �أنه ي�سكو من عدم �لو�قعية 

و�جلهل للحقائق �لإلكرتونية �ملعقدة. لذلك ف�سّلت حمكمة �لعدل لالحتاد �لأوروبي ��ستبد�له  

باحلق يف �إز�لة �لبيانات” �سمن �لف�ساء �لإلكرتوين))). وبالتايل، على جميع حمركات �لبحوث 

�لإلكرتونية �لعاملة �سمن �لحتاد �لأوروبي �لن�سياع ملطالب �لأفر�د �لر�غبني بحذف جميع 

هم، حتى ولو كانت غري �سارة مب�ساحلهم)5). �ملعلومات �لتي تخ�سّ

باملقابل، وعلى �لرغم من �أهمية هذ� �لقر�ر �لق�سائي وحموريته يف حماية حق �لأفر�د يف حرمة 

�لثورة  قادة”  من   بالعديد  دفعت  �لتعبري  حرية  على  �ل�سلبية  �آثاره  �أن  �إّل  �خلا�سة،  حياتهم 

�لإلكرتونية))) �إىل �نتقاده، و��سفينه بالأد�ة �لفّتاكة �لهادفة �إىل �حلّد من هام�س �حلرية �لتي 

يتنعم بها رو�د �لف�ساء �لإلكرتوين)7).

هذ� وقد �ن�سم نفر من �ملوؤرخني و�أمناء �لأر�سيف يف �لقارة �لعجوز للّتنديد بتكري�س �حلق يف 

�لن�سيان ملخاطره �جل�سيمة على �لبحث �لعلمي �لتاريخي و�لذ�كرة �جلماعية)8). 

.(Proposed Data Protection Regulation, art 4(2  (((

 L. Marino, » La consécration par la CJUE d’un droit de déréférencement par les moteurs de recherche : principe,  (((
.exceptions et mise en œuvre «, Legicom, 2015, n° 54, p. 91

.A. Auger, » L’Union européenne et le droit à l’oubli sur Internet «, Revue du droit public, 01/11/2016, n° 6, p. 1841  (((

 G. Busseuil, » Arrêt Google : du droit à l’oubli de la neutralité du moteur de recherche «, JCP E, 12 juin 2014, n°  (((
.24, p. 53

)5)  كما يندرج هذا القرار ضمن المحاوالت القضائية الحثيثة لمقاربة اإلشكالية الحساسة التي تجتاج »المجتمع« الرقمي الحالي، والتي ترتبط »بالسمعة اإللكترونية« 
لألشخاص، الطبيعيين أو المعنويين.

)))  مثل مؤسس الموقع اإللكتروني ويكيبيديا جيمي ويلز.

.J. Wales, “One of the most wide-sweeping internet censorship rulings that I’ve ever seen”, BBC, 14/05/2014  (7(

.J. Richard,« Le numérique et les données personnelles quels risques, quelles potentialités ?«, op. cit., p.94  (8(
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املبحث الثالث: 

ازدواجية اآثار الف�ساء الإلكرتوين

 على الآليات ال�سيا�سية الّد�ستورية. 

دفعت �لت�سريبات �لأخرية لكل من جوليان �أ�ساجن )ويكيليك�س)))( و�إدو�رد �سنودين )بري�سم)))( 

�لر�أي �لعام �لدويل، مبختلف �سر�ئحه، �ىل �إعادة �لنظر يف مدى و�قعية و�سحة متاهي �نت�سار 

�لإنرتنت مع متكني �ملو�طنني �سيا�سياً ودميوقر�طياً، بالإ�سافة �إىل �لت�سكيك باآثارها �لإيجابية 

�لأخرية  �لآونة  �ل�سيا�سية.  لذلك، ت�ساعدت يف  �لأ�سا�سية، مبا فيها  على حقوقهم وحرياتهم 

�لف�ساء  على  �لغالب  �لفكري  �لنمط  با�ستبد�ل  تطالب  �لد�ستوري)))  �لفقه  د�خل  �أ�سو�ت 

�لتمتع  م�سرية  يف  �لأمام  �إىل  وثبة  �سوى  �لتكنولوجي  �لتقدم  يف  يرى  ل  و�لذي  �لإلكرتوين، 

باحلقوق و�حلريات على �ختالفها، باإطار فكري �آخر يتمحور حول »�لت�سارب« �أو«�لزدو�جية« 

�لتي تعّم �لثورة �لإلكرتونية، بالإ�سافة �إىل تاأرجحها بني نقي�سني )))... 

من ناحية �أخرى، على جميع �لفرقاء �ملعنني يف عوملة �لقانون �لد�ستوري �ملو�زنة بني �حلرية 

�لتي تتطلبها �لثورة �لإلكرتونية وحماية �لقيم �لإن�سانية �لأ�سا�سية... غري �أّن هذه �لإ�سكالية 

يف  �ملطلق  باملنع  حُتل  ل  �لإلكرتوين  للف�ساء  �ل�سابطة  �لقانونية  �لقو�عد  بها  تتخبط  �لتي 

�لو�سول �إىل �لإنرتنت. كما ل ميكن �لقبول بتكري�س حرية تامة يف ��ستخد�مها من دون رقيب 

�أو ح�سيب... لذلك ن�سم �سوتنا �إىل جانب من �لفقه �لذي يحاول �للتفاف على هذه �ملع�سلة 

�أولها  ت�ستهدف  �لّت�ساعدية«.  »�لقو�عد  من  م�ستويات  بني ثالثة  �جلمع  خالل  من  �مل�ستجدة 

فئة م�ستخدمي �ل�سبكة �لعنكبوتية �أنف�سهم. وجلعل �لف�ساء �لإلكرتوين عاملاً �أف�سل ل بّد من 

على  يعمل  �لتي  �مل�سرتكة  �لقيم  من  كتلة  �إىل  حدة،  على  م�ستخدم  كل  �لطوعي«،  »�لن�سمام 

)))  ويكيليكس هي منظمة دولية غير ربحية تنشر تقارير وسائل اإلعالم الخاصة والسرية من مصادر صحفية وتسريبات إخبارية مجهولة.
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%8A%D9%83%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%83%D8%B3

)))  بريسم أو بريزم (باإلنجليزية: PRISM) برنامج تجسس رقمي مصنف بأنه سري للغاية يُّشغل من قبل وكالة األمن القومي األمريكية (NSA) منذ عام 2007.
 Braun, Stephen; Flaherty, Anne; Gillum, Jack; Apuzzo, Matt (June 15, 2013). “Secret to PRISM Program: Even Bigger

.Data Seizures”. Associated Press

A. Simoncini, “The Constitutional Dimension of the Internet. Some Research Paths “, EUI Department of Law Re-  (((
.search, Paper No. 2016/16

)))   ولإلضاءة على هذا »التأرجح«، قد يكون من المفيد التذكير بما قاله بابا روما مؤخراً في رسالته العامة »حول العناية بالبيت المشترك«، في الفقرة األولى والمعنونة 
»التكنولوجيا، إبداع وسلطة«، من الفصل الثالث »األصل البشري لألزمة األيدولوجية«:«ألن العلم والتكنولوجيا هما ثمرة رائعة لإلبداع البشرّي الذي هو عطيّة من هللا، )...( 
فإن التقنيّة تعِرُب عن الّسعي الكاِمِن في روح االنسان البشريِّة للتغلُِّب التدريجّي على ظروٍف ماديٍة ُمعيّنة. لقد وجدت التكنولوجيا عالًجا لعدٍد ال يُحصى مَن الشرور التي تؤذي 
ن التقّدم الُمحقق، باألخص في مجال الّطب، والهندسة واإلتّصاالت. )...( بيد أننا ال يمكن أن نتجاهل أن الطاقة النووية  الكائن البشري وتُِحّده. وال نستطيع إال أن نقدِّر ونثمِّ
والتكنولوجيا الحيويّة والمعلوماتيّة ومعرفة الحمض النووي الخاص بنا وإمكانيّات أخرى حققناها، تقدم لنا ُسلَطًة مرعبة. بل باألحرى، تمنح باألخص ألولئك الذين يملكون 
المعرفة والسلطة االقتصادية الستغاللها، هيمنًة رهيبة على مجمل الجنس البشري وعلى العالم بأسره )...( ويميل كّل عصٍر إلى تنميِة وعٍي ذاتي ضعيف بضآلة محدوديّته 

وباالحتمال المتزايد لإلنسان في استخداٍم سّيٍء لُسلَطِتِه عندما ال تتواجد أيُّة قاعدة لتنظيم الحّرية، بل حاجاٌت مزعومة: الفائدة واألمن«.
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�حرت�مها �أياً كان نوع �لن�ساط �لذي ميار�سه �سمن �لفلك �لإلكرتوين.

�أما �مل�ستوى �لثاين، و�لذي ميكن ت�سنيفه »بالأخالقي- �جلماعي«، في�سم جميع �لقو�عد غري 

�لدولية  �ملوؤمتر�ت  ��ستنباطها من  �لتي ميكن  �لتوجيهية  و�ملبادئ  �ل�ّسلوكية  كاملدّونات  �لآمرة 

ومر�كز �لبحوث �لعلمية... و�لتي تبغي حت�سني �أخالقيات �لف�ساء �لإلكرتوين و�سلوكياته... 

هذ� وت�سكل �لقو�عد �لقانونية �لآمرة ع�سب �مل�ستوى �لثالث و�لأخري، و�لتي تتوزع على خمتلف 

يف  بحثنا  �سينح�سر  �لد�ستوري،  �لقانون  علم  يف  خرب�تنا  من  ولال�ستفادة  �لقانون...)))  فروع 

هذ� �مل�ستوى �لأخري ب�سقه »�لد�ستوري- �ل�سيا�سي«، مع �لرّتكيز على �لآثار �ملزدوجة و�ملت�ساربة 

للف�ساء �لإلكرتوين على �لآليات �ل�سيا�سية �لّد�ستورية �لتقليدية.

املطلب الأول:

 الدميقراطية امل�سطنعة للف�ساء الإلكرتوين. 

�لد�ستوري تكمن يف  للقانون  �لأ�سا�سية  �ملاهية  �أن  �عتبار  �لفقهاء على  �أجمع غالبية  حتى ولو 

�لد�ستوري  �مل�سرع  طروحات  مع  يتالءم  مبا  معينة  حدود  �سمن  وح�سرها  �ل�سلطة  حتجيم 

�لأ�سلي، غري �أنهم �ختلفو� على حتديد �لآلية �ملنا�سبة لتحقيقها. فقد ر�أى بع�سهم بالقانون 

لتنظيم  و�سيلة  �آخرون جمرد  �عتربه  بينما  ل�سمان �حلرية.  و�أد�ة  »�سرعة حقوق«  �لد�ستوري 

�ل�سلطة و«حكم �لقانون«)))... 

فمن  �لد�ستوري.  �لقانون  �أدبيات  على  مزدوجة  �آثار  �لإلكرتونية  للثورة  باأن  ل�سّك  باملقابل، 

لتحقيق  جديدة  وتقنيات  باآليات  �لد�ستوري  �لقانون  �لإلكرتوين  �لف�ساء  ميّد  �أوىل،  جهة 

�لف�ساء  ي�سكل  باملقابل،  حديثة...  تقنية  بو�سائل  ومر�قبتها  �لعامة  �ل�سلطات  كتنظيم  ماآربه، 

�ل�سبكة  حلاجة  �لأخري،  نطاق  من  يو�سّع  �لد�ستوري،  للقانون  جديد�ً  »مو�سوعاً«  �لإلكرتوين 

مهياأ  �ملتنوعة،  بتقنياته  �لد�ستوري،  فالقانون  دقيق.  قانويّن  وحتديد  تعريف  �إىل  �لعنكبوتية 

للعب �لّدور �ملرجو منه عند »مقاربته« للف�ساء �لإلكرتوين.

من ناحية �أخرى، ظهر يف �لآونة �لأخرية تيار فقهي ي�سكك ب�سو�بية �لنتائج �لتي �نبثقت عن 

�لنظرية �لتي ربطت �لف�ساء �لإلكرتوين من جهة، و�لدميقر�طية و�ملو�طنة، من جهة �أخرى، 

»بعالقة خطية«. مبعنى �أن �أي تطور ومتدد لهذ� �لف�ساء �سينعك�س حتماً �رتفاعاً يف م�ستويات 

�لدميقر�طية وتر�سيخاً ملفهوم �ملو�طنة. باملقابل، ر�أى هذ� �لتيار �لفقهي �جلديد باأن �لعالقة 

.A. Simoncini, “The Constitutional Dimension of the Internet. Some Research Paths “, op. cit., p. 2  (((

 M. Fioravanti, “Constitutionalism”, in E. Pattaro (ed.), “A Treatise of Legal Philosophy and General Jurisprudence”,  (((
.Dordrech, New York, Springer, 2009
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بينهما هي عالقة »جدلية«، تختزل عنا�سر ونتائج متاأرجحة، قد ت�سل يف بع�س �حلالت �ملعينة 

�إىل ت�سارب �سريح...)))

لالآليات  ر�فعة  ت�سكل  �أن  �ل�سريع،  و�نت�سارها  تطورها  يف  �لإنرتنت،  �سبكة  موؤ�س�سي  �أمل 

توؤكد  �لرقمية«  »�لدميقر�طية  بر�مج  تز�ل  بينما ل  �لعامل))).  وتر�سيخها حول  �لدميقر�طية 

�لنامية،  �أو  �ملتقدمة  �لدول  يف  �سو�ء  وجدو�،  �أينما  �سيا�سياً  �ملو�طنني  متكني  يف  قدرتها  على 

بالإ�سافة �إىل حت�سني و�سائل �لتفاعل بني �لأقليات و�لفئات �ملهم�سة �سيا�سياً �أو �جتماعياً، من 

جهة، و�ملوؤ�س�سات �حلكومية �ملركزية، من جهة �أخرى.

ومع بد�ية ما �سمي »بالّربيع �لعربي«، �أ�ساد �ملر�قبون بالدور �ملحوري �لذي لعبته مو�قع �لتو��سل 

�لجتماعي يف �نبعاث �حلركات �لجتماعية، و�لتي حتولت �إىل مظاهر�ت و�أعمال �سغب، �نتهت 

يف بع�س �لدول، باإز�حة روؤ�سائها عن عرو�سهم... كما ربطو� بني �رتفاع من�سوب �حلو�ر�ت د�خل 

ُت�سّكالن  �لّلتني  �ل�سيا�سية،  �لتعددية  ومتتني  �لتعبري  حرية  تفعيل  وبني  �لإلكرتوين  �لف�ساء 

�لعامود �لفقري لكّل نظام دميقر�طي.

غري �أن �لأحد�ث �لالحقة �أثبتت �أن هذه �ل�ستنتاجات »�ملتفائلة« جاءت مت�سّرعة. فقد ��سطدمت 

�أقله باإمكانية تعميمها على كل زمان ومكان. فقد د�أبت  �أو  بحقائق و�قعية �سككت ب�سو�بيتها، 

�مل�سري�ت  لعرقلة  معينة  مناطق  عن  �لإنرتنت  �سبكة  قطع  �إىل  �نهيارها  قبيل  �لأنظمة  بع�س 

�لحتجاجية وت�ستيتها. كما ��ستغّلت خدمات �لّر�سائل �لق�سرية لتنهي مو�طنيها عن �لنخر�ط 

يف �سفوف �ملتظاهرين، مهّددة �إّياهم بعقاب �سديد))).

  هذ� وقد تز�يدت يف �ل�سنو�ت �لأخرية �لأمثلة �لتي �أ�سارت �إىل جلوء عدد من �لدول �إىل حتوير 

�لف�ساء �لإلكرتوين بغية قطع �لطريق على �حلركات �لّد�ستورية �لإ�سالحية وحتوير �لرب�مج 

�لدميقر�طية �لتي تطرحها))). فاإىل �أي مدى ميكن ت�سنيف �لف�ساء �لإلكرتوين بالدميقر�طي ؟ 

�ل�سلطات  حر�س  ليعك�س  لل�سيادة  جديد  مفهوم  ظهر  وتو�ّسعها،  �لإنرتنت  �سبكة  �نت�سار  فمع 

�حليوية  وم�ساحلها  �أمنها  حلماية  �لالزمة  �لإجر�ء�ت  جميع  �تخاذ  يف  �حلكومية  �لعامة 

 J. Waldron, “Constitutionalism: A Skeptical View”, Scholarship @ Georgetown Law, Georgetown University Law  (((
.Center, 2010

.M. Margolis, G. Moreno-Riaño, “The Prospect of Internet Democracy”, Farnham, Ashgate, 2009  (((

 Z. Tufekci, C. Wilson, “Social Media and the Decision to Participate in Political Protest: Observations From Tahrir  (((
 Square”, in Journal of Communication, n° 62, 2012; N. Eltantawy, J.B. Wiest, “Social Media in the Egyptian Revolution:

 Reconsidering Resource Mobilization Theory”, in International Journal of Communication, no. 5, 2011.

 G. Wolfsfeld, E. Segev, T. Sheafer, “Social Media and the Arab Sping: Politics Come First”, in The International   (((
.Journal of Press/Politics, vol. 18, n° 2, 2013
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فيها  ر�أى  و�لتي  �لإلكرتونية«  »�ل�سيادة  هذه  �إلكرتونية.  هجمات  �أي  من  و�ل�سرت�تيجية 

على �حلريات  و�أثقالها  �سرتخي بظاللها  �لإلكرتونية«)))،  »�ل�سمولية  لتكري�س  �لبع�س غطاًء 

�لدميقر�طية �سمن �لف�ساء �لإلكرتوين.

للجر�ئم  �لعالية  �مل�ستويات  �إىل  بالإ�سافة  �لإرهابية)))،  �لتهديد�ت  من�سوب  �رتفاع  �أن  غري 

�لإلكرتونية)))، دفعت �لدول))) �إىل ت�سديد قيودها على ممار�سة �حلريات �سمن �لف�ساء �لإلكرتوين. 

كما و�سل �لأمر يف عدد من �حلكومات �لدميقر�طية، كالوليات �ملتحدة �لأمريكية، �إىل �ل�سرب 

بعر�س �حلائط �ملبادئ �لد�ستورية و�لدميقر�طية �ملوؤمتنة على �حرت�مها وتكري�سها)5). 

املطلب الثاين:

 اجلمهرة الإلكرتونية للقانون الد�ستوري. 

من �جلو�نب �ملهمة لدر��سة �آثار �لتكنولوجيا �لإلكرتونية على �لدميقر�طية، �لرتكيز على مدى 

�رتباطها مب�ساألة �مل�ساركة �ل�سعبية يف �تخاذ �لقر�ر�ت �لر�سمية. فقد ��ستفادت �ل�سلطات �لعامة، 

بخا�سٍة �ملحلية منها، من �لتو�سع يف �سبكة �لإنرتنت لتعزيز �آليات �مل�ساركة �لدميقر�طية، من 

خالل �لوقوف على �آر�ء �أكرب �سريحة من �ملعنيني من �سدور �لقر�ر�ت �لر�سمية، �سيا�سية كانت، 

�إد�رية �أو �إمنائية.

  ويف �ل�سياق عينه، طّعم �مل�سرع �لد�ستوري على مدى �ل�سنو�ت �لأخرية))) �آليات �سناعة �لد�ساتري 

�لد�ستور«  ل�سناعة  �ل�سود�نية  »�ملبادرة  غر�ر  على  �لإلكرتوين)7)،  �لف�ساء  بتقنيات  وتعديلها 

�لعام  يف  ن�سئ 
ُ
�أ �لذي  �لد�ستوري  �ملجمع  2011؛  �لعام  يف  �ل�سود�ن  جنوب  �نف�سال  �أعقبت  �لتي 

�أطلقته �حلكومة  2012 لتعديل �لد�ستور �لإيرلندي؛ مقرتح تعديل �لد�ستور �لإيطايل �لذي 

 Y. Shen, “Cyber Sovereignty and the Governance of Global Cyberspace”, Chinese Political. Science Review 1, 2016,  (((
.p. 81

.N. Lee, “Counterterrorism and Cybersecurity: Total Information Awareness”, New York, Springer, 2013  (((

 Hanover Research and Indiana University at Bloomington, “The Emergence of Cybersecurity Law”, February 2015,  (((
http://info.law.indiana.edu/faculty-publications/The-Emergence-of-Cybersecurity-Law.pdf

)))   حتى تلك الدول التي تدعي العراقة والتأصل في الممارسة الديمقراطية.

)5)  بعد أن أخرجتها إلى العلن تسريبات ما عرف بفضيحة »إدوارد سنودين«.

)))   سواء أكان المؤسس الدستوري األصلي أم المشرع الدستوري الفرعي.

 C. Saunders, “Constitution Making in the 21st Century”, in International Review of Law, n° 4, 2012; S. Suteu, “A New  (7(
Form of Direct Democracy: Constitutional Conventions in the Digital Era”, in Research Paper Series, n° 2014/39, Univer-
 sity of Edinburgh, School of Law, 2014; D.M. farrel, E. O’malley, J. Suiter, “Deliberative Democracy in Action IrishStyle:
 The 2011 We The Citizens Pilot Citizens’ Assembly”, in Irish Political Studies, vol. 28, n° 1, 2013; J. Gluck, B. Ballou,

.“New Technologies in Constitution Making”, in United States Institute of Peace Special Report, n° 343, 2013
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با�ستخد�م  عليها  و�لوقوف  �ملو�طنني  �آر�ء  با�ستطالع  رفق 
ُ
�أ و�لذي   ،2013 �لعام  يف  �لإيطالية 

للجمهورية  جديد   د�ستور  بتكري�س  �نتهت  �لتي  �لإجر�ء�ت  �إىل  و�سوًل  �لعنكبوتية؛  �ل�سبكة 

�لتون�سية يف �لعام 2014، و�لذي ��ستحق على �أ�سا�سه »�لرباعي« �لر�عي للحو�ر �لوطني بتون�س، 

وبجد�رة، جائزة نوبل لل�سالم يف �لعام 2015.

   �إّل �أن �ملثال �لأي�سلندي يبقى �لأبرز و�لأكرث رمزيًة بني �لّتجارب �لتي عك�ست �لتد�خل بني 

�لإلكرتوين«  »�لت�سميم  تق�سد  فقد  �حلديثة.  �لد�ساتري  �سناعة  و�آليات  �لإلكرتوين  �لف�ساء 

للد�ستور �ملرجتى جلمهورية �آي�سلند� »�إقحام« �أكرب عدد من �ملو�طنني ب�سورة مبا�سرة و�سخ�سية 

خالل مناق�سة �لأفكار �لد�ستورية �ملطروحة على جدول �لبحث... هذ� وقد دفع �لّتقدم �لتقني 

»جلمهرة  خمترب�ً  �عتباره  �إىل  �لفقهاء  من  عدد�ً  �لنموذج  هذ�  �ختزله  �لذي  و�لتكنولوجي 

�لد�سرتة«. فقد ن�س �لقانون �لد�ستوري �ل�سادر يف �لعام 2010 على �إن�ساء موقع �إلكرتوين خا�س 

وعلى �سرورة ��ستخد�م �لأجهزة �لتقنية �لإلكرتونية))) لرت�فق �أعمال �جلمعية �لتاأ�سي�سية، من 

خالل جعلها مفتوحة لعامة �لنا�س، يّطلعون على �أدق تفا�سيل نقا�ساتها ومقرر�تها... 

�لإلكرتوين  �لف�ساء  حتفيز  خالل  من  باهر�ً  جناحاً  �لأي�سلندية  �لتجربة  لقت  �أن  وبعد 

25 ع�سو�ً  موؤلف من  د�ستور« �ساغه جمل�س  »م�سروع  تقدمي  �ملبا�سرة، مت  �ل�سعبية  للم�ساركة 

قّررو� �ل�ستعانة مبو�قع �لتو��سل �لجتماعي لختياره من �سمن �إثني ع�سر م�سروعاً خمتلفاً 

للد�ستور...))) 

يف  �ل�سعبي  �ل�ستفتاء  على  طرحه  بعد  �لناخبني  ثلثي  من  �أكرث  مبو�فقة  �ملقرتح  هذ�  حظي 

�أكتوبر من �لعام 2012. �إّل �أنه ظّل بحاجة مل�سادقة �لربملان لي�سبح د�ستور�ً ر�سمياً معموًل به 

وليدخل حّيز �لتنفيذ. فجاءت �لنتخابات �لعامة �لت�سريعية يف �لعام 2013 لتبّدد �آمال �أن�سار 

»�لإلكرتوين«،  �لد�ستوري  للم�سروع  معاِر�سة  �أغلبية  عنها  �نبثقت  �أن  بعد  �لد�سرتة«  »جمهرة 

جنحت يف جتميده يف �أدر�ج �لربملان �لأي�سلندي))). 

�لتي  و�لزدو�جية  �لتاأرجح  عن�سر  �لد�ستوري  للمر�قب  �لأي�سلندية  �لتجربة  برهنت  ختاماً، 

وجه  على  و�لدميقر�طية  عموماً،  �لد�ستوري  بالقانون  �لإلكرتوين  �لف�ساء  عالقة  تكتنف 

�خل�سو�س.

)))  كتطبيقات الهواتف المحمولة الذكية.

())  نجحت هذه اآللية في »جمهرة« مشروع الدستور االيسلندي بالتقاطها 3600 تعليق وأكثر من 360 مقترح، تكلل بعضها بالنجاح، على غرار المقترح الذي حظي على 
تأييد مهم من مستخدمي موقع الفيسبوك باالعتراف »بحق دستوري في الوصول إلى اإلنترنت«، تم تكريسه في المادة 14 من المقترح النهائي للوثيقة الدستورية. 

.H. Lademore, “Inclusive Constitution-Making: The Icelandic Experiment”, in The Journal of Political Philosophy, 2014

B.T. Bergsson, P. Blokker, “The Constitutional Experiment in Iceland”, in K. Pocza (ed.), Verfassunggebung in kon-  (((
.solidierten Demokratien: Neubeginn oder Verfall eines Systems?, Baden-Baden, 2013
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املطلب الثالث: 

الّتبدلت اجلوهرية ملفهوم املواطنة 

اإثر اندلع الثورة الرقمية. 

للف�ساء �لإلكرتوين وثورته �لرقمية �آثار عميقة يف تبديل منظومة �لقو�عد �لد�ستورية �لتي 

حتكم مفهوم »�ملو�طنة«))). �إذ ل يخفى على �ملر�قب �حلقوقي باأن �لنت�سار �ل�سريع و�لكبري ل�سبكة 

�لإنرتنت �ساهم يف تعزيز»ع�سوية« �ملو�طن يف �نت�سابه �إىل جمتمع �سيا�سي معنّي، بالإ�سافة �إىل 

�سيا�سة دولته. فاملو�طنة مبفهومها �حلديث  �أ�سا�سي يف ر�سم  تدعيم �سعوره »كمالك و�سريك« 

ممار�ستهم  �أثناء  عنها  يعرّبون  �لتي  ومو�قفهم  طموحاتهم  باأن  تعني  �ملو�طنني  �سعور  يف  �أي 

حلقوقهم �ل�سيا�سية حتظى باهتمام �سّناع �لقر�ر د�خل دولهم. بالإ�سافة �ىل تاأثريهم �ملبا�سر 

و�لفّعال على ر�سم �ل�سيا�سات �لعامة، على �مل�ستوى �لوطني �أو �ملحلي))). 

فبم�ساعفته فر�س �حل�سول على �ملعلومات و�لّطالع على �آر�ء �خلرب�ء يف خمتلف �لخت�سا�سات، 

تتناول همومهم وحاجاتهم،  بر�مج  تقدمي  لل�سروع يف  �ملبادرة  �أخذ  �إمكانية  �ملو�طنني  ومنحه 

حتول �لف�ساء �لإلكرتوين �إىل عن�سر �أ�سا�سي يف حت�سني نوعية �ملو�طنة ومتكني �ملو�طنني.

لذلك، تعالت �لأ�سو�ت �ملُطاِلبة بتكري�س �حلق يف �لو�سول �إىل �لف�ساء �لإلكرتوين �سمن �لُكَتل 

�لد�ستورية �لوطنية، م�سّددة على جانبه �ملختلط باختز�له خ�سائ�س �حلقوق �ملدنية »�لتقليدية«، 

بالإ�سافة �إىل مز�يا �حلقوق �لجتماعية. �إذ يوجب على �ل�سلطات �لعامة �لتدخل للقيام باأمور 

معينة لتجعل منه حقاً فعلياً، كتاأمني �لبنية �لتحتية لتطوير �سبكة �لإنرتنت و�إمكانية �جلميع 

��ستعمال »ذكي«  �لرقمية لتمكني مو�طنيها من  �لأمية  �إىل حماربتها  بالإ�سافة  �إليها،  �لو�سول 

�حلوكمة  �إىل  �حلايل  ع�سرنا  يف  �لدول  جلاأت  لذلك،  مبتناولهم.  �لتي  �لإلكرتونية  للو�سائل 

من  مو�طنيها  وبني  بينها  �لعالقة  �أو��سر  تعزيز  بغية  �لر�سمية،  وموؤ�س�ساتها  لإد�ر�تها  �لذكية 

خالل ت�سهيل معامالتهم وت�سريعها، ومتكينهم من �لتمتع �لفّعال باخلدمات �لتي تقدمها))). 

باملقابل، ظهرت »�زدو�جية« �لف�ساء �لإلكرتوين على هذ� �ل�سعيد بتحّوله �إىل �أد�ة فّتاكة عززت 

مركزية �لدول. فب�سكل عام، يعود حتديد �سيا�سات �حلوكمة �لإلكرتونية و�ملقاي�س �لرقمية))) �إىل 

 A. Shachar, “Citizenship”, in M. Rosenfeld and A. Sajò (eds.), The Oxford Handbook of Comparative Constitutional  (((
.Law, Oxford, Oxford University Press, 2013

G. Amato, E. Guigou, V. Vike-freiberga, “Towards a “New Schuman Declaration”, in International Journal of Consti-  (((
.tutional Law, vol. 3, n° 3, 2015

.I. Bouhadana, »Droit et gouvernance des données publiques et privées à l’ère du numérique«, IMODEV, DL, 2014, p. 23  (((

)))  باإلضافة الى تنسيق شبكات اإلتصاالت.
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�ل�سلطات �ملركزية د�خل �لدول، حتى يف تلك �لتي �أخذت بالّنظام �لفدر�يل و�أ�سلوب �لاّلمركزية 

�لإد�رية لتنظيم �إد�ر�تها �لعامة...

من جهة �أخرى، من �ملهّم �لتذكري بتوّزع �لنظريات �ل�سيا�سية �لتي تتناول مفهوم  �ملو�طنة” على 

�لفرد  مبحورية  �لليرب�يل-�لفردي”،  باملذهب   ت�سنيفه  ميكن  و�لذي  �لأول،  ميتاز  حمورين. 

�ملقابل،  �لدولة... يف  �لعامة د�خل  و�ل�سلطات  �ملوؤ�س�سات  و�ل�سفافة مع  �مل�ستقرة  �ملبا�سرة،  وعالقته 

ي�سدد �ملذهب  �جلمهوري-�ملدين” على �لإ�ستقالل �لذ�تي للمجتمع �ملدين، مانحاً �إّياه هام�ساً كبري�ً 

من �حلرية متّكنه من تنظيم نف�سه بنف�سه و�لتعبري عن هو�ج�سه من دون ح�سيب �أو رقيب...)))

 بناًء على ما تقدم، فاإن عدم حيادية �لف�ساء �لإلكرتوين ل تقبل �ل�سك. وتفاعله �ملبا�سر و�لعلني 

�أدبيات علم �ل�سيا�سة  �أكد خرب�ء يف  �أ�سبه بعلم �ليقني))). فقد  �لليرب�يل-�لفردي”  مع �ملذهب  

خا�سة  بق�سايا  للمو�طنني  �ل�سيا�سي  �لهتمام  ح�سر  �حتمال  من  ت�ساعف  �لإنرتنت  �أن  على 

�سّيقة)))، بالإ�سافة �ىل فردية متز�يدة يف �أ�سكال �للتز�م �ل�سيا�سي))).

�لإجتماعي،  �لتو��سل  مو�قع  جتتاح  �لتي  �لإعجاب”  عدم   / �لإعجاب  ثنائية    �ساهمت  كما   

�سمن  مناق�ستها  يتم  و�لتي  �ملطروحة  �ملو��سيع  خمتلف  ملقاربة  �لتقليدية  �لآلية  م�سكلة 

�لف�ساء �لإلكرتوين، يف تر�سيخ �ل�سرخ بني فئات �لر�أي �لعام، وتوّزعه على قطبني متعار�سني 

�أم  كانت  �سيا�سية  �ملتطرفة،  للتيار�ت  �لطريق  �حلاد  �لنق�سام  هذ�  مّهد  كما  متخا�سمني... 

�لإجتماعي.  �لتو��سل  رّو�د مو�قع  د�ئرة نفوذها وجتنيد موؤيدين لها من  لتو�سيع  �جتماعية، 

�لبنيوية  ّناع �لقر�ر يف �لو�سول �ىل حلول تو�فقية حتّد من �لإن�سطار�ت  مما �سّعب مهمة �سُ

�لتي تخرتق �سميم �ملجتمعات �ملدنية، مهّددًة وحدة كيانها �ل�سيا�سي)5)...

�لإنرتنت  �سبكة  تلعبه  �لذي  �لر�ئد  �لدور  �لغريبة  �لدميقر�طيات  يف  �مليد�نية  �لدر��سات  بّينت  باملقابل، 

يف تعبئة �جلماهري. غري �أن فاعليتها تظل حمدودة و�سعيفة ما مل تكن م�سحوبة بعالقات �سخ�سية يف 

�لف�ساء  �حلقيقي”، وما مل تقت�سر على �لف�ساء �لإلكرتوين. فالتز�وج بني �لف�سائني �سُتقَطف ثماره يف 

�حلمالت �لنتخابية بعد تعبئة �ملنا�سرين وتبديل �أولوياتهم وتوجهاتهم �ل�سيا�سية))).

.A. Simoncini, “The Constitutional Dimension of the Internet. Some Research Paths “, op. cit., p. 9  (((

 P. Schmitter, A. Trechsel, “The future of democracy in Europe: trends, analyses and reforms”, Strasbourg: Council  (((
 of Europe Publishing, 2004; A. Oldfield, “Citizenship and community: civic republicanism and the modern world”, in G.

.Shafir (ed.) The citizenship debates: a reader, Minneapolis, University of Minnesota Press, 1998

.P. Norris, “Democratic phoenix: Reinventing political activism”, Cambridge, Cambridge Univ. Press, 2002  (((

.P.C. schmitter, A.H. trechsel, “The Future od Democracy in Europe”, Council of Europe, Green Paper 2004  (((

.C. Susntein, “Republic.com 2.0”, Princeton, Princeton University Press, 2009  (5(

A. Boulianne, “Social media use and participation: a meta-analysis of current research”, in Information Communica-  (((
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اخلامتة

تختزل حماولة تقييم �آثار �لف�ساء �لإلكرتوين على �لقانون �لد�ستوري �سعوبات جمة وعو�ئق 

مهمة. فبعدما كان �لقانون �أحد �أ�سكال �لتنظيم �لإجتماعي يف بيئة معينة، فاإن حتديد دقيق 

�آثارها على طبيعة �لتفكري �لإن�ساين،  �أوًل قيا�س  لالأهمية �لقانونية ل�سبكة �لإنرتنت تتطلب 

ومن ثم على �لعالقات �لجتماعية وعلم �لإنرثوبولوجيا، قبل �أن تطاأ عتبة �لنظام �لقانوين 

مبفهومه �ل�سيق...))) وبالتايل، فاإن هذ� �ملجهود �جلبار يذهب �ىل �أبعد ما �بتغيناه من بحثنا...

فقد �سّكك عدد من �لفقهاء يف جدوى �لعتماد على �لآليات �لقانونية �جلامدة، م�سّددين على 

�سرورة ��ستبد�لها بتفوي�س �جلهاز �لق�سائي ف�س �لنز�عات �لإلكرتونية، كل حالة على حدة، يف 

مقاربٍة �أكرث و�قعية وعملية)))... فيما ذهب �لبع�س �لآخر �أبعد من ذلك، ر�ف�سني منح �لأجهزة 

�إىل  �لّدول  �لإلكرتونية))). فقد جلاأت  �لثورة  تلعبه يف ُمعرتك  دوٍر  �أي  و�لق�سائية  �لت�سريعية 

�لتقنية و�لرقمية للن�ساط  تطعيم �سلطاتها �لعامة بهيئات فنية متخ�س�سة ل�سبط �جلو�نب 

�لإلكرتوين، و�لتي هي على درجة متقدمة من �لتعقيد و�لع�سر))).

�أقلمة م�ستمرة ملنظوماتها  �ملعنية  �ل�سلطات  ُيحّتم على  �لرقمي  �ملجال  باملقابل، حتى ولو كان 

�لرقابية و�لعقابية، �إّل �أن �لتجارب �ملتعددة حول �لعامل �أظهرت ف�سل جميع �ملحاولت �لر�سمية 

وكاأن  �لت�سريعية)5).  لبنيتها  ود�ئم  م�ستمر  حت�سني  عرب  �لإلكرتوين  �لف�ساء  عزل  �إىل  �لآيلة 

�لقانون ُي�ستنزف يف جريه ور�ء �لتطور �لرقمي)))! 

من جهة �أخرى، ل يخفى على �ملر�قب �لد�ستوري �حلو�ر �مل�ستمر �لذي ت�سهده �لدميقر�طيات 

�ل�سابطة  �لعامة  و�لهيئات  م�سّرعيها  �لد�ستورية،  حماكمها  �لثالثة:  �أقطابها  بني  �لغربية 

�لعامة  باحلريات  للتمتع  �سامناً  حقاًل  �لإلكرتوين  �لف�ساء  جعل  بغية  �لرقمي،  للن�ساط 

و�لفردية، و�لقت�سا�س من كل من �سّولت له نف�سه حتويله �إىل مكان  خارج �لقانون”.

فخلف هذ� �حلو�ر �لبّناء يتم ر�سم �لروؤيا �لعامة �مل�ستقبلية، و�لتي ناأمل �أن ُت�سفي بع�ساً من 

»�لإن�سانية« على هذ� �لف�ساء �لرقمي. �إذ ل بّد له من �أن يتحول �ىل م�سرح للتعبري عن �حلريات 

.tion & Society, n. 18/5, 2015

.L. Burgorgue- Larsen, » Les nouvelles technologies «, Pouvoirs, 2009, p. 65  (((

.A. Jaber, » Les infractions commises sur internet «, L’Harmattan, Paris, 2009, p. 137  (((

.E. Mirat, P. Moiron, » La loi Hadopi : beaucoup de bruit pour rien ? «, RLDI 2009/51, p. 120  (((

)))  على غرار الهيئة الوطنية للمعلوماتية والحريات والتي منحها المشرع الفرنسي صالحية مراقبة وضبط البيانات الشخصية.

 J. Francillon, » Téléchargement illégal. Heur et malheur de la loi » Création et internet « : la loi Hadopi censurée par  (5(
.le Conseil constitutionnel «, op. cit., p. 622

.E. Derieux, » Diffusion et protection de la création sur internet «, JCP G 2009, n° 26, p. 15  (((
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خال�سة  ت�سكل  و�لتي  �جلوهرية،  �لد�ستورية  �ملبادئ  �حرت�م  �سمن  بها،  و�لتمتع  �لأ�سا�سية 

ن�سالت طويلة ومعاناة �ساقة يف �سبيل �إر�ساء دولة �لقانون. 

فعلى غر�ر حرية �لتعبري، �حلق يف �خل�سو�سية وحماية �لبيانات �ل�سخ�سية، �إّن جميع �حلريات 

�إىل  مدعوة  و�قت�سادية(،  �جتماعية  �سيا�سية،  )مدنية،  �ملختلفة  باأنو�عها  �لأ�سا�سية،  و�حلقوق 

�آثارها �سمن �لف�ساء �لإلكرتوين. فرمبا لن نكون بحاجة �إىل �بتكار  حجز مكاناً لها ولتفّعل 

حقوق جديدة »رقمية«. �إذ تكفي �لعودة �إىل �جتهاد�ت �ملحاكم، دولية كانت �أم وطنية، لن�ستبني 

كيف متكن رجال �لقانون من توظيف حقوق وحريات »قدمية«، �سبق و�أن مت �لن�س عليها يف 

ت�سريعات ود�ساتري �سابقة، حلّل �إ�سكاليات معا�سرة)))...

وحقوق  حريات  بني  معينة  وتعار�سات  خالفات  �إحياء  �أعادت  قد  �لرقمية  �لثورة  كانت  فاإذ� 

�أ�سا�سية، �إّل �أن �إ�سكالية �لتوفيق فيما بينها لي�ست بالغريبة على �لأجهزة �لق�سائية، وعلى ر�أ�سها 

�ملجال�س و�ملحاكم �لد�ستورية. ففي جعبة ق�ساتها من �خلرب�ت �لكافية لتقدمي حلول من�سفة 

مل�ساكل تعرت�س رو�د �لف�ساء �لإلكرتوين..

 W. Benessiano, » La liberté de communication, expression d’une protection constitutionnelle renforcée ? «, Politeia,  (((
.n° 16, 2009, p. 18
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The Constitutional Dimension of the Cyberspace: A Comparative Study

By Dr. Simon Badran 

Assistant Professor in the 

 American University in the Emirates )AUE(

The relationship between the supreme norm of a legal order and cyberspace، which 

has emerged relatively recently، is both unusual -what are the reciprocal influences 

of a legal norm and a virtual tool? - and of extreme importance in the digital age. In 

fact، Internet is not only a technical innovation، but it is also a means of reorganizing 

our communication and consumption.

In terms of individual and public freedoms، constitutionally guaranteed، the Internet is 

an essential element to the exercise of the freedom of communication and information. 

At the same time، it becomes a new risk for the protection of privacy and personal data 

information. These risks have prompted serious efforts by many scholars to draft an  

Internet Bill of Rights.” These efforts can be traced at least as far back as the mid1990-s 

and put under the umbrella of  digital constitutionalism.” The proposed bill will include 

the  right to be forgotten،” in order to help internet users escape their digital footprint on 

the Web، where every status update، post، photo and tweet lives forever in the cloud. 

Although this new right could be interpreted as a modest expansion of existing data 

privacy rights )such as data protection، control and self-determination، protection from 

surveillance، right to anonymity and to use encryption…(، some scholars considered it 

the biggest threat to free speech on the Internet in the coming decade…

On the other hand، the digital revolution is having effects on the sovereign authority 

of states، modes of government، and national democratic processes. It contributes to 

the evolution of the democratic model، offering new prospects for the exercise of civil 

and political rights )e-democracy، right of petition، e-voting( or legislative processes 

)Individual’s right of amendment، e-parliament platforms، shared legislative 

initiative(... These innovations، already studied in the field of political science، have 

political and normative consequences، which are now fully part of constitutional law.
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املحكمة العليا للوليات املتحدة الأمريكية

نزاع حول هوية الطماطم ) فاكهة اأم خ�ضار( لتقدير ال�ضرائب املفرو�ضه عليها

نيك�س �ضد هيدين )1893(  ق�ضية رقم 137

تاريخ اإ�ضدار احلكم: 10 مايو/اأيار 1893

نيك�س،  دبليو  وجون  نيك�س،  جون  من  القانون  اأحكام  مبقت�ضى  املرفوعة  الق�ضائية  الدعوى 

نيويورك،  ميناء  حم�ضل  هيدين،  اإل  اإدوارد  �ضد  نيك�س  دبليو  وفرانك  نيك�س،  دبليو  وجورج 

ال�ضرتداد الر�ضوم املدفوعة حمل النزاع. احلكم ب�ضاأن القرار ال�ضادر ل�ضالح املدعى عليه، املمثل 

الفيدرايل 93. 901. ادعاء املدعون بوجود خطاأ. اأيدت املحكمة احلكم.

املواد   ،941 رقم  االأمريكية  املتحدة  الواليات  ]قانون  القا�ضي جراي:  �ضيادة  �ضادرة من  مذكرة 

نيويورك  ميناء  حم�ضل  �ضد   ،7881 عام  فرباير/�ضباط   4 يف  الدعوى  هذه  ُرفعت  و503[   403

ال�ضرتداد الر�ضوم املدفوعة حمل النزاع فيما يتعلق بالطماطم التي ا�ضتوردها املدعي من جزر 

الهند الغربية يف ربيع عام 6881، والتي قّيمها املح�ضل وفًقا الأحكام امللحق ز من قانون التعريفة 

اجلمركية ال�ضادر يف 3 مار�س/اآذار عام 3881، )الف�ضل رقم 121(، الذي ُين�س على فر�س ر�ضوم 

جمركية على ‘اخل�ضروات يف حالتها الطبيعية، اأو يف امللح اأو املاء املالح، غري املحددة اأو املذكورة 

اأن الطماطم  ا يف هذا القانون” ت�ضاوي ع�ضرة يف املائة من قيمتها، وقد ادعى املدعون  خ�ضي�ضً

التي ا�ضتوردوها تدخل �ضمن نطاق الفقرة الواردة يف قائمة الب�ضائع املعفاة املدرجة يف نف�س 

ا يف هذا  القانون، “الفاكهة واخل�ضروات النا�ضجة، اأو املجففة، غري املحددة اأو املذكورة خ�ضي�ضً

القانون”، القانون الت�ضريعي رقم 22، املواد 405 و915.

وقامو�س  وب�ضرت،  قامو�س  يف  و”اخل�ضروات”  “الفاكهة”  تعريفات  قراءة  بعد  املحاكمة،  اأثناء 

ال�ضهود لديهم خربة ت�ضل  ا�ضتدعى حمامي املدعي اثنني من  اإمربيال،  وور�ض�ضرت، وقامو�س 

�ضماع هذه  الفاكهة واخل�ضروات، و�ضاألهما بعد  التجارية لبيع  االأعمال  03 عاًما يف جمال  اإىل 

التعريفات، هل لهذه الكلمات “اأي معنًى خا�س فيما يتعلق باملقاي�ضة اأو التجارة، خمتلًفا عما مت 

قراءته من القوامي�س.”

وجاءت اإجابة اأحد ال�ضهود على النحو االآتي: “ح�ضًنا، اإنها ال ت�ضنف كل �ضيء هنا، ولكنها ُتعد 

�ضحيحة اإىل حد كبري. اإنها ال ت�ضمل جميع اأنواع الفاكهة اأو اخل�ضروات، بل ُتغطي فقط اأجزاًء 

“الفاكهة” و”اخل�ضروات” يف املجال التجاري ال تزال حتمل نف�س  اأن م�ضطلحات  منها. واأعتقد 

ينطبق  “الفاكهة”  اأن م�ضطلح  اأفهم  واأنا   .3881 مار�س/اآذار   1 منذ  م�ضتخدًما  كان  الذي  املعنى 

وُتغطى  بذور.  على  حتتوي  التي  النباتات  اأجزاء  اأو  النباتات  على  فقط  التجاري  املجال  يف 
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نزاع الطماطم

اخل�ضروات االأخرى التي ال تدخل �ضمن االأو�ضاف املذكورة واملدرجة يف قامو�س وب�ضرت حتت 

م�ضطلح “اخل�ضروات; مثل الكرنب، والقرنبيط، واللفت، والبطاط�س، والبازالء، والفا�ضوليا، 

وما �ضابه ذلك” بعبارة ما �ضابه ذلك.

واأدىل ال�ضاهد االآخر ب�ضهادته قائًل: “اأنا ال اأعتقد اأن م�ضطلح الفاكهة اأو م�ضطلح اخل�ضروات 

كان يحمل يف مار�س/اآذار 3881، اأو قبل ذلك التاريخ، اأي معنًى خا�س فيما يتعلق باأعمال املقاي�ضة 

والتجارة يف هذه الدولة، على نحٍو يختلف عما هو مذكور يف القوامي�س.”

ثم قراأ حمامي املدعي تعريفات كلمة “الطماطم” يف نف�س القوامي�س ]قانون الواليات املتحدة 

“البازالء”  تعريفات  وب�ضرت  قامو�س  من  ا  اأي�ضً قراأ  ثم  و603[،   403 املواد   ،941 رقم  االأمريكية 

و”الباذجنان’’ و”اخليار’’ و”القرع” و”الفلفل”.

ثم قراأ املدعي من قوامي�س وب�ضرت وور�ض�ضرت تعريفات “البطاط�س” و”اللفت” و”اجلزر االأبي�س’’ 

و”القرنبيط’’ و”الكرنب’’ و”اجلزر” و”الفا�ضوليا”.

مل يقدم اأي طرف اأي اأدلة اأخرى. وبناًء على املذكرة التي قدمها املدعى عليه، حكمت املحكمة 

 ،93 ال�ضاأن، املمثل الفيدرايل  ل�ضاحله، واأعيد النظر يف ذلك واحلكم ال�ضادر فيما يتعلق بهذا 

يف  النظر  اإعادة  طالبني  الدعوى  هذه  ورفعوا  قانوًنا،  القرارات  على  املدعون  واعرت�س   .901

احلكم لوجود خطاأ.

اإدوين بي �ضميث، عن املدعني بوجود خطاأ.

م�ضاعد. املحامي جني. موري، عن املدعى عليه فيما يتعلق بالنظر يف وجود خطاأ.

واأورد �ضيادة القا�ضي جراي، بعد ذكر احلقائق املدرجة يف الن�س الوارد �ضابًقا، راأي املحكمة.

القانونية،  االأحكام  الطماطم، من حيث  كانت  اإذا  فيما  الوحيد يف هذه احلالة  ال�ضوؤال  يتمثل 

التعريفة  قانون  يف  املق�ضود  للمعنى  وفًقا  “الفاكهة”  اأو  “اخل�ضروات”  من  اأنها  على  ُت�ضنف 

اجلمركية ل�ضنة 3881.

و�ضهد ال�ضاهدان الوحيدان يف املحاكمة باأنه “اخل�ضروات” و”الفاكهة” ال يحمل اأي معنًى خا�س 

فيما يتعلق باأعمال املقاي�ضة اأو التجارة على نحٍو يختلف عن املعاين التي وردت يف القوامي�س، 

وباأن لهما اليوم نف�س املعنى الذي كان ُي�ضتخدم يف املجال التجاري يف مار�س/اآذار 3881.

ف الفقرات املقتب�ضة من القوامي�س كلمة “الفاكهة” باأنها بذور اأجزاء النبات، اأو هذا اجلزء  ُتعرِّ

يف اأجزاء النبات الذي يحتوي على البذور، وخا�ضًة الع�ضري واملنتجات الُلبّية من بع�س النباتات 

التي تغطي البذور وحتتوي عليها. وال ت�ضري هذه التعريفات اإىل اأن الطماطم “فاكهة” تتمايز 

قانون  يف  املق�ضود  املعنى  اأو  الدارجة،  اخلطاب  لغة  يف  يرد  مبا  يتعلق  فيما  “اخل�ضروات”  عن 

التعريفة اجلمركية.
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حكم المحكمة العليا بالواليات المتحدة األمريكية

ولعدم وجود دليل على اكت�ضاب م�ضطلح “الفاكهة” و”اخل�ضروات” اأي معنًى خا�س فيما يتعلق 

اأحكام  اإليها باعتبارها حتمل معناها العادي. ومبوجب  اأو التجارة، ف�ضُينظر  باأعمال املقاي�ضة 

اأمر  باإ�ضدار  املحكمة  التزمت  و703[،   403 املواد   ،941 رقم  االأمريكية  املتحدة  الواليات  ]قانون 

هذا  على  وبناًء  الدارجة،  لغتنا  يف  امل�ضتخدمة  الكلمات  بجميع  املتعلق  النحو  على  ق�ضائي، 

ال�ضوؤال مل ُتعترب القوامي�س دليًل، ولكن ُنظر اإليها فقط بو�ضفها اأداة م�ضاعدة لذاكرة املحكمة 

73 و24، وجونز،  املواد   ،19 االأمريكية رقم  املتحدة  الواليات  بايرب، قانون  براون �ضد  واإدراكها. 

قانون الواليات املتحدة االأمريكية رقم 731، املواد 202 و612، الق�ضم رقم 11، ممثل املحكمة العليا 

اإف  وتايل   ،242 ليون   1 فاو�ضت،  �ضد  وبيج   ،335  ،235  ،915  ،2 كو�س  كو�ضينغ،  ونيل�ضون �ضد   ،08

)االإ�ضدار الثامن( 61، 12.

ومن الناحية النباتية، الطماطم ثمرة مثل الكرمة، متاًما مثل اخليار، والقرع، والفا�ضوليا، 

والبازالء. ولكن يف اللغة الدارجة، �ضواء بالن�ضبة للبائعني اأو امل�ضتهلكني، تعد جميع هذه النباتات 

خ�ضروات ُتزرع يف مزارع اخل�ضروات، �ضواء كانت توؤكل مطبوخة اأو نيئة، مثلها مثل البطاط�س، 

واجلزر، واجلزر االأبي�س، واللفت، والبنجر، والقرنبيط والكرنب والكرف�س واخل�س، التي ُتقدم 

عادة على الع�ضاء مع احل�ضاء، اأو ال�ضمك، اأو اللحوم اأو بعدها، وت�ضكل جزًءا رئي�ضًيا من الوجبات، 

ولي�س مثل الفاكهة التي ُت�ضتخدم عموًما كاحللوى.

اإن حماولة ت�ضنيف الطماطم كفاكهة تتماثل مع املحاولة احلالية لت�ضنيف الفا�ضوليا �ضمن 

ملاذا  “نحن ال نرى  املحكمة قائًل:  اأمام هذه  القا�ضي براديل  �ضيادة  التي حتدث عنها  البذور، 

يجب اأن ُت�ضنف كبذور، يجب اأن ُت�ضنف حتت اجلوزيات بدرجة اأكرب. كلهما بذور يف لغة علم 

النبات اأو التاريخ الطبيعي، ولكن لي�س يف التجارة وال يف اللغة العامية. ومن ناحية اأخرى ومن 

اإىل  وبالنظر  “اخل�ضروات”.  م�ضطلح  حتت  الفا�ضوليا  تدخل  قد  عام،  بوجه  احلديث  منطلق 

كونها اأحد العنا�ضر الدائمة على موائدنا، �ضواء حمم�ضة اأو م�ضلوقة، اأو اأحد املكونات االأ�ضا�ضية 

هذا  اخ�ضرارها.  وقت  اأو  تن�ضج  عندما  وكذلك  خ�ضروات،  بو�ضفها  ا  اأي�ضً ُت�ضتخدم  للح�ضاء، 

التي لدينا  العامة  املعرفة  املق�ضود. وبعيًدا عن  الغر�س  الذي يحقق  الرئي�ضي  هو اال�ضتخدام 

اإليه.  اأو ميكن التو�ضل  حول هذا املو�ضوع، من ال�ضروري وجود دليل واإن كان �ضغري للغاية، 

“روبرت�ضون �ضد �ضالومون، قانون الواليات املتحدة االأمريكية رقم 031، املواد 214 و414، الق�ضم 

رقم 9، ممثل املحكمة العليا 955.

مت تاأييد احلكم.
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only as aids to the memory and understanding of the court. Brown v. Piper, 91 U.S. 37 , 42; 

Jones v. U. S ., 137 U.S. 202, 216 , 11 S. Sup. Ct. Rep. 80; Nelson v. Cushing, 2 Cush. 519, 

532, 533; Page v. Fawcet, 1 Leon. 242; Tayl. Ev. (8th Ed.) 16, 21.

Botanically speaking, tomatoes are the fruit of a vine, just as are cucumbers, squashes, 

beans, and peas. But in the common language of the people, whether sellers or consumers of 

provisions, all these are vegetables which are grown in kitchen gardens, and which, whether 

eaten cooked or raw, are, like potatoes, carrots, parsnips, turnips, beets, cauliflower, cabbage, 

celery, and lettuce, usually served at dinner in, with, or after the soup, fish, or meats which 

constitute the principal part of the repast, and not, like fruits generally, as dessert.

The attempt to class tomatoes as fruit is not unlike a recent attempt to class beans as seeds, 

of which Mr. Justice Bradley, speaking for this court, said: ‘We do not see why they should 

be classified as seeds, any more than walnuts should be so classified. Both are seeds, in the 

language of botany or natural history, but not in commerce nor in common parlance. On 

the other hand in speaking generally of provisions, beans may well be included under the 

term ‘vegetables.’ As an article of food on our tables, whether baked or boiled, or forming 

the basis of soup, they are used as a vegetable, as well when ripe as when green. This is the 

principal use to which they are put. Beyond the common knowledge which we have on this 

subject, very little evidence is necessary, or can be produced.’ Robertson v. Salomon, 130 

U.S. 412, 414 , 9 S. Sup. Ct. Rep. 559.

Judgment affirmed.
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March, 1883, and prior thereto, any special meaning in trade and commerce in this country 

different from that which I have read here from the dictionaries.’

The plaintiff’s counsel then read in evidence from the same dictionaries the definitions of 

the word ‘tomato.’[149 U.S. 304, 306]   The defendant’s counsel then read in evidence from 

Webster’s Dictionary the definitions of the words ‘pea,’ ‘egg plant,’ ‘cucumber,’ ‘squash,’ 

and ‘pepper.’

The plaintiff then read in evidence from Webster’s and Worcester’s dictionaries the definitions 

of ‘potato,’ ‘turnip,’ ‘parsnip,’ ‘cauliflower,’ ‘cabbage,’ ‘carrot,’ and ‘bean.’

No other evidence was offered by either party. The court, upon the defendant’s motion, 

directed a verdict for him, which was returned, and judgment rendered thereon. 39 Fed. Rep. 

109. The plaintiffs duly excepted to the instruction, and sued out this writ of error.

Edwin B. Smith, for plaintiffs in error.

Asst. Atty. Gen. Maury, for defendant in error.

Mr. Justice GRAY, after stating the facts in the foregoing language, delivered the opinion of 

the court.

The single question in this case is whether tomatoes, considered as provisions, are to be 

classed as ‘vegetables’ or as ‘fruit,’ within the meaning of the tariff act of 1883.

The only witnesses called at the trial testified that neither ‘vegetables’ nor ‘fruit’ had any 

special meaning in trade or commerce different from that given in the dictionaries, and that 

they had the same meaning in trade to-day that they had in March, 1883.

The passages cited from the dictionaries define the word ‘fruit’ as the seed of plaints, or that 

part of plaints which contains the seed, and especially the juicy, pulpy products of certain 

plants, covering and containing the seed. These definitions have no tendency to show that 

tomatoes are ‘fruit,’ as distinguished from ‘vegetables,’ in common speech, or within the 

meaning of the tariff act.

There being no evidence that the words ‘fruit’ and ‘vegetables’ have acquired any special 

meaning in trade or commerce, they must receive their ordinary meaning. Of that [149 U.S. 

304, 307]   meaning the court is bound to take judicial notice, as it does in regard to all words 

in our own tongue; and upon such a question dictionaries are admitted, not as evidence, but 

11
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United States Supreme Court
NIX v. HEDDEN, (1893)

No. 137
Argued:                         Decided: May 10, 1893

At law. Action by John Nix, John W. Nix, George W. Nix, and Frank W. Nix against Edward 

L. Hedden, collector of the port of New York, to recover back duties paid under protest. 

Judgment on verdict directed for defendant. 39 Fed. Rep. 109. Plaintiffs bring error. Affirmed.

Statement by Mr. Justice GRAY: [149 U.S. 304, 305]   This was an action brought February 

4, 1887, against the collector of the port of New York to recover back duties paid under 

protest on tomatoes imported by the plaintiff from the West Indies in the spring of 1886, 

which the collector assessed under ‘Schedule G.-Provisions,’ of the tariff act of March 3, 

1883, (chapter 121,) imposing a duty on ‘vegetables in their natural state, or in salt or brine, 

not specially enumerated or provided for in this act, ten per centum ad valorem;’ and which 

the plaintiffs contended came within the clause in the free list of the same act, ‘Fruits, green, 

ripe, or dried, not specially enumerated or provided for in this act.’ 22 Stat. 504, 519.

At the trial the plaintiff’s counsel, after reading in evidence definitions of the words ‘fruit’ 

and ‘vegetables’ from Webster’s Dictionary, Worcester’s Dictionary, and the Imperial 

Dictionary, called two witnesses, who had been for 30 years in the business of selling fruit 

and vegetables, and asked them, after hearing these definitions, to say whether these words 

had ‘any special meaning in trade or commerce, different from those read.’

One of the witnesses answered as follows: ‘Well, it does not classify all things there, but 

they are correct as far as they go. It does not take all kinds of fruit or vegetables; it takes a 

portion of them. I think the words ‘fruit’ and ‘vegetable’ have the same meaning in trade to-

day that they had on March 1, 1883. I understand that the term ‘fruit’ is applied in trade only 

to such plants or parts of plants as contain the seeds. There are more vegetables than those 

in the enumeration given in Webster’s Dictionary under the term ‘vegetable,’ as ‘cabbage, 

cauliflower, turnips, potatoes, peas, beans, and the like,’ probably covered by the words ‘and 

the like.”

The other witness testified: ‘I don’t think the term ‘fruit’ or the term ‘vegetables’ had, in 

10



6

حكم مرتجم عن اللغة اإلنجليزية

United States Supreme Court
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Precedence and Priority of Publication:
- The subjects related to UAE. 

- The date on which the research is received by the Managing Editor. 

- Variety of the subjects of research.

- Precedence of researches in the Magazine is subject to technical considerations.
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Rules of Publication
The following rules shall be applied to the publications in DJI Magazine:

1. Research shall be deep, authentic and informative one. 
2. Scientific research ethics shall be respected, taking into account the accurate scientific 

documentation.  
3. Research must be free from grammatical and linguistic errors, taking into account the 

Arabic punctuation, and adjust any words if necessary. Editorial Staff shall review the 
language and make necessary amendments to the extent that such review and amendments 
shall not negatively affect the content or the essence of the research. 

4. Research shall not be previously published in any way or sent to be published in other 
magazines or periodicals, and same shall be affirmed and acknowledged by the researcher. 

5. Research shall be submitted in two copies accompanied with a copy of the electronic 
means through which the research is printed. 

6. Pages of research or study shall not exceed 40 pages of normal size (A4) and exceptions 
may be made if the research is divided into two or more parts in order to avoid impairing 
the unity of the research. 

7. Researcher shall not send his/her research to any other publisher till s/he receives a reply 
from DJI Magazine. 

8. Researcher shall provide a brief of his/her resume and a detailed address, telephone 
number and Fax (if any) and his/her e-mail.

9. Research received by DJI may be evaluated and criticized by qualified experts to determine 
its authenticity, seriousness and  proper representation and finally decide whether or not 
it is publishable. 

10. Each researcher shall receive five copies of the Issue in which his/her research is published. 
11. DJI grants a financial reward for publishable research and publishes it. 
12. Published research and study shall be the sole property of DJI and researcher may not 

republish it in any other magazine or periodical without the prior written approval of DJI.
13. DJI is entitled to translate the research or any part thereof, when necessary, without 

impairing the content, subject or essence of the research.  
14. Original research submitted to the Magazine will not be recovered, whether or not such 

research is published. 
15. Research shall be submitted to the Editor –in- chief at P.O. Box 28552 Dubai, UAE, or at 

research@dij.gov.ae.
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Objectives:
1. Enhance and create a culture and approach of conducting legal research and studies 

relevant to advanced science and technology.

2. Enrich and support the judicial work by conducting legal studies and research that reflect 

the legislative development which complies with the modern scientific breakthrough, 

and therefore help the judge to perform his duty, extend his knowledge and increase his 

information. 

3. Encourage the efforts made in jurisprudence and judicial system through publishing in- 

depth and extended studies, research and articles as well as comments on judgments 

related to scientific advancement reflections. 

4.  Provide courts and public prosecutions with research and studies that contribute to 

the development of the judicial system through a successful cooperation between 

jurisprudence and judicial system. 

5. Consider comparative legal studies of laws and judgments to have an access to foreign 

expertise and methods of solving legal issues resulting from the impacts and reflections 

of scientific advancement taking into consideration the community values and interest. 

6. Study supplementary legislations that indicate the legislator’s response to the scientific 

advancement to eliminate any discrepancy among their provisions or between those 

legislations and other ones, as the legislative development to any law must be made on a 

harmonized scientific basis. 

7. Enable DJI to effectively and promptly perform its duties in order to provide the concerned 

departments with the findings of the research and studies that may help such departments 

to identify the issues arising from scientific progress and to propose solutions thereto, 

especially in urgent matters where an immediate legislative action is required. 

8. Enrich the legal library, in particular, and the Arab library, in general, not only with 

research and studies related to IT & modern technology but also with the findings and 

evaluations thereof based on scientific application.  
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About the Magazine
“Dubai Judicial Institute Magazine” (DJI Magazine) is concerned with publish-

ing legal research and studies related to IT and modern science. DJI Magazine is 

a reviewed scientific magazine issued in Arabic, English and French. Its scope of 

concern implies the tackled subjects since “IT & Modern Science” were added to 

the word “Legal” to indicate the nature of subjects to be addressed by the Magazine. 

Such subjects are legal contemporary issues that need to be considered in the light of 

the scientific breakthrough in both “IT & Communication Networks” and “Biology” fields. 

Thus, the title of DJI Magazine is highly and widely comprehensive, as the sci-

entific developments produce rapid and various outcomes and their dimensions and 

effects  inevitably appear on all legal branches.  

DJI Magazine includes the following domains: 

- Legal research & studies. 

- Judicial jurisprudences including:

  Comments on judgments 

  Legal principles established by UAE courts of justice and comparative 

judicial systems. 

- New legal provisions. 

- Scientific reports on seminars, conferences and workshops. 

- Publishing university theses and books.
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