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 قواعد النشر 

 : أواًل: قواعد الكتابة
الفقهية ) وهي التي تلخص  صفحة، ويف حالة الدراسات املرجعية وملخصات الكتب    30ال يزيد عدد صفحات البحث عن    .1

صفحة وال يقل عدد مراجعها عن    40معلومات واردة يف أعمال أخرى والتشمل عماًل بحثيًا جديدًا ( اليزيد عدد صفحاتها عن 
 .مرجعًا 50

، املسافة بين  سم من اليمين واليسار1.9سم من أسفل و  1.5سم من أىلع و  2بهوامش افتراضية  ،  A4   يكون مقاس الصفحة .2
لألبحاث باللغة العربية. )ويسري ذلك ىلع   ( Sakkal Majalla)  12للغة اإلنجليزية، و   ( Cambria Math)  11 بخط الكتابة   1ر األسط

اآليات القرآنية الكريمة واألحاديث النبوية الشريفة وكل العبارات الواردة مثل )صلى الله عليه وسلم( و )رضي الله عنه( ونحو  
 .ذلك

 :مشتمالت البحثثانيًا:  
 –املواد وطرق العمل    –املقدمة    -الكلمات املفتاحية بلغة البحث    – امللخص بلغة البحث    –بيانات الباحث / الباحثين    –العنوان  

اللغة  ملخص البحث ب  - بيانات الباحثين باللغة الثانية    - العنوان باللغة الثانية    –املراجع    –شكر و تقدير )إن لزم(    –النتائج واملناقشة  
 .كلمات مفتاحية باللغة الثانية  –الثانية 

 .ال يزيد عدد مستويات الخطوط للعناوين األساسية والفرعية عن ثالثة -

 :ثالثًا: عنوان البحث
 .الفرنسيةُيكتب العنوان باللغتين العربية واإلنجليزية ويكتب باللغة الفرنسية إذا كانت لغة البحث املستخدمة يف الكتابة باللغة 

يلي العنوان اسم املؤلف )املؤلفين( وجهة عمل املؤلف )املؤلفين( باللغتين العربية واإلنجليزية، مع ذكر بيانات القسم العلمي  
 .الذي ينتمي إليه الباحث وتمييز الباحث املراسل

 :رابعًا: امللخص
التالية: تقديم وأهمية البحث، أهداف يكتب امللخص باللغتين العربية واإلنجليزية ويجب أن يكون موجزا   ومحتويًا ىلع العناصر 

 .كلمة  250البحث، طرق اإلجراء)اآلليات( وأهم النتائج والتوصيات إن وجدت وال يزيد عدد كلماته عن 

 :خامسًا: الكلمات املفتاحية
اهتمام   العربية واإلنجليزية تلخص مجاالت  باللغتين  البحث، وتكون مرتبة هجائيًّا )كل واحدة حسب  تكتب ست كلمات مفتاحية 

 .لغتها( كل يف موضعه، وفًقا للغة البحث، ويجب أال يكون قد سبق ذكرها يف العنوان

 :سادسًا: املقدمة
يجب أن تشتمل ىلع ملخص علمي ألهمية وتطور موضوع البحث ومشكلته واسئلته واملنهجية التي كتب بها، وتنتهي بتحديد  

 إجرائه. الهدف من 
 يف حالة البحوث املستلة من رسائل أو املستخلصة منها)يجب النص ىلع ذلك(، يشار إلى الهوامش يف اسفل كل صفحة 

 أمثلة لكتابة الهوامش: 

 :الشبكة العنكبوتية )اإلنترنت(
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 .http://www.siironline.org/alabwab/maqalat&mohaderat(12)/1146.htm :نشر بموقع

 :الدوريات 

هـ. املكانة القانونية لألنظمة كمصدر للقاعدة القانونية يف النظام القانوني السعودي: دراسة مقارنة. املجلة  1439العمر، عدنان،  
 276 -263إصدار العلوم اإلنسانية واإلدارية، املجلد الثامن عشر، العدد الثاني، ص  - امللك فيصلالعلمية لجامعة 
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 : مـــةقد  امل

والحساسة في حقل القانون اإلداري؛ ملا فيها من  املهمة  تعتبر فكرة الضبط اإلداري وما يتضمنه من إجراءات وأعمال تمارسها اإلدارة من املواضيع  

 من ذلك فقد    ، بأي شكل من األشكالعلى عدم التعرض لها    في املجتمع والتي تحرص الدول   تماس مباشر لحقوق وحريات األفراد 
ً
مع الفقه جأ وانطالقا

العامة القواعد  الخروج عن  اإلداري وعدم  الضبط  بأهداف  اإلدارة  اإلداريين على ضرورة تقيد  التي   ،والقضاء  املنطقية  للقيود والضوابط  وأن تخضع 

 يفرضها عليها مبدأ املشروعية.

الدول اإلداري في  الضبط  أن يتدخل لرقابة هيئات  اإلداري  القضاء   على 
ً
لزاما التوازن مع ما  ومن هنا فقد كان  إجراءاتها بشكل يحقق  ة ويتفحص 

 األفراد التي ينبغي تحقيقه من أهداف ممثلة بالحفاظ على النظام العام للمجتمع بكافة عناصره وأركانه املتفق عليه ومع ما يكفل ضمان حريات وحقوق 

 كفلها الدستور وعدم العبث فيها والتعدي عليها. 
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 امللخص:

جاءت هذا الدراسة البحثية للحديث عن مسألة الضبط اإلداري وما يتضمنه من إجراءات وأعمال تمارسها اإلدارة، وبيان مدى ضرورة  

القضاء   رقابة  حدود  بيان  الدراسة  هذه  من  الهدف  كان  بحيث  فيه،  العامة  القواعد  عن  الخروج  وعدم  اإلداري  الضبط  بأهداف  التزامها 

 بط اإلداري في الظروف العادية واالستثنائية. اإلداري على أعمال الض

ص 
ُ
 للغاية املنشودة فقد تم اعتماد املنهج الوصفي التحليلي، بحيث خل

ً
في نهاية املطاف إلى عدد من النتائج أهمها،    دراسةال  توتحقيقا

املشروعة   ووسائله  اإلداري  الضبط  بأهداف  تلتزم  ألعمالها  ممارستها  وعند  اإلداري  الضبط  هيئات  واقعية  إن  أسباب  إلى  وتستند  واملالئمة 

 وحقيقية ترتبط بالنظام العام. 

كما أوصت هذه الدراسة إدارات الدولة املعنية بوظائف الضبط اإلداري بتكثيف البرامج التوعوية لزيادة الوعي والدراية لدى أفرادها،  

بحيث يكونوا مؤهلين وبكفاءة عالية على القيام بجميع إجراءات الضبط اإلداري بكل مهنية واحتراف، وبما ال يخل بأحكام القانون، ويضمن  

 قوق وحريات األفراد.  احترام ح

 االستثنائية.  ؛العادية ؛الضبط اإلداري الكلمات املفتاحية: 
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املسألة )سلطات الضبط اإلداري( بين اإلجراءات املتبعة في األحوال العادية وبين تلك التي تمارسها إدارات الدولة في وقد مّيز الفقه اإلداري في هذه  

 .حدد دور القضاء في كلتا الحالتينو ، األحوال االستثنائية

 :  دراسةلا إشكالية

اإلداري للحريات  دراسةال  ه تكمن إشكالية هذ أعمال الضبط  والحقوق العامة لألفراد وهل هنالك ضوابط وقيود   من خالل معرفة مدى مالئمة 

األحوال العادية  تتوقف عندها اإلدارة وتلتزم بها عند ممارستها لوظائفها املتعلقة بإجراءات الضبط اإلداري، وفيما إذا كانت تلك الضوابط هي ذاتها في  

وكذلك معرفة فيما إذا كان هنالك رقابة حقيقية فاعلة للقضاء على أعمال هيئات الضبط اإلداري   ،واألحوال االستثنائية أم أن هناك اختالف فيما بينها

 )األحوال العادية واألحوال االستثنائية(أم ال؟ في كال الحالتين

 : لدراسةأهمية ا

ابة على  تبرز أهمية هذه الدراسة في معرفة حدود الضبط اإلداري في األحوال العادية واألحوال االستثنائية ومدى فاعلية القضاء اإلداري في الرق

الوصول   اإلدارة في كل منها، بحيث نستطيع  املطاف  أعمال  نهاية  املسألة؛ كونها على تماس مباشر   إلى حقيقة واضحةفي  والحريات  بالحقوق    حول هذه 

  املكتسبة لألفراد والتي تحرص كل الدول على صيانتها والحفاظ عليها بشتى السبل.

 : دراسةأهداف ال

 بيان حدود رقابة القضاء اإلداري على أعمال الضبط اإلداري في الظروف العادية واالستثنائية. بشكل أساس ي إلى  دراسةال ه هدف هذت

 :دراسةمنهج ال

هذه   من   
ً
الباحث  دراسةلل  األهميةانطالقا حاول  جاهدانفقد  التحليلي  ان  الوصفي  املنهج  اعتماد  من خالل  فيها  األنسب    ؛البحث  املنهج  كونه 

بغية الوصول إلى النتائج السليمة املرجوة من هذه   للموضوع وتحليلهعلى إيضاح املسألة ويمكن من خالله فهم املضمون العام  - انبرأي الباحث -واألقدر

 الدراسة. 

 منهجية البحث: 

مالئمة   دراسةال  ه تقسيم هذ تم   مدى  مناقشة  العادية من خالل  األحوال  في  اإلداري  الضبط  األول سلطات  املبحث  تناول  رئيسيين  مبحثين  إلى 

ملبد اإلداري  الضبط  العادية )سلطات  الظروف  املشروعية في  ا أ  اإلدار   (،ألول املطلب  الضبط  القضاء في رقابة سلطات  املطلب  )ي فيها وذلك  وبيان دور 

البحث فقد  ،  (الثاني العامة من  للفكرة   
ً
الثاني واستكماال املبحث  ت أما  الظروف االستثنائية من  يصخصتم  اإلداري في  الضبط  ه للحديث عن سلطات 

  االنتهاء بالحديث عن مدى فاعلية القضاء في رقابة سلطات الضبط اإلداري في تلك الظروف  ثم ، )املطلب األول( خالل معرفة ماهية الظروف االستثنائية

 .إليها ول وصم الأهم النتائج والتوصيات التي تالحديث عن ثم ومن ، )املطلب الثاني(

 العادية األحوالاملبحث األول: حدود سلطات الضبط اإلداري في 

بأنه العام  بمعناه  اإلداري  بالضبط  على   يقصد  املحافظة  بهدف  اإلداري  الضبط  سلطات  تتخذها  التي  واألوامر  والقرارات  اإلجراءات  مجموعة 

بأن هيئات الضبط اإلداري تسعى في ممارستها لسلطاتها وتحقيق أهدافها إلى تحقيق الحد عليه املعروف واملستقر  نه ومنأ إذ ، 1النظام العام في املجتمع  

األمر الذي يتطلب أن تكون هيئات   ،وبين حماية النظام العام من جهة أخرى   ،الحريات والحقوق العامة ألفراد املجتمع من جهةاألكبر من املساواة بين  

 .2الضبط اإلداري متماشية مع مبدأ املشروعية 

الباحث  وعليه حاول  يب  ان جاهدانفقد  أن  املبحث  في  في هذا  اإلداري  الضبط  ثم  ين مدى مالئمة سلطات  املشروعية ومن  ملبدأ  العادية  الظروف 

 الوقوف على دور القضاء في الرقابة على سلطات الضبط اإلداري في األحوال العادية. 

 العاديةاملطلب األول: مدى مالئمة سلطات الضبط اإلداري ملبدأ املشروعية في الظروف 

الضبط اإلداري هو سيادة حكم القانون من خالل خضوع اإلدارة ألحكام   يمكن القول بأن مبدأ املشروعية كقيد من القيود التي ترد على سلطة

الدولة  القانون   السلبيةالسائد في  أم  االيجابية كانت  أثناء ممارستها لتصرفاتها  الخروج عليه  املشروعية يقوم بشكل عام على  3وعدم  ، وعليه فإن مبدأ 

 راءات الضبط اإلداري واقعة في حدود القانون.حقيقة الترابط مابين السلطة والقانون بحيث تكون جميع إج

 
 . 268م ، ص2010، دار الثقافة للنشر والتوزيع  4نواف ، القانون اإلداري ،الكتاب األول ، طكنعان،  1
 . 253م، ص2008، دار وائل للنشر ،  1،ط  1، جحمدي ، القانون اإلداري   القبيالت ، 2
 . 277م ، ص1995عادل السعيد محمد ، الضبط اإلداري وحدوده ،الهيئة املصرية العامة للكتاب أبو الخير ،  3
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ً
 في األحوال والظروف  وانطالقا

ً
 االعتيادية من هذه الحقيقة فإنه يمكن القول بأن اإلدارة وفي معرض ممارستها ألعمال الضبط اإلداري وخصوصا

بالحسبان مسؤوليتها عن تصرفاتها اإلداري ستأخذ  الضبط  الذكر وبالتالي فإن هيئات  املشروعية سالف  ملبدأ  السيما وأن حقوق وحريات      ،ستخضع 

 الخ.4  اإلنسان مصونة وراسخة بموجب أحكام ونصوص الدستور كحق التنقل والتعليم والتعبير عن الرأي والتملك ...

ن نتحدث ونناقش حدود سلطات الضبط اإلداري سواء في األحوال العادية أو في األحوال والظروف االستثنائية أن نقف وال بد لنا حتى نستطيع أ 

 على أهم أهداف ومقاصد الضبط اإلداري،
ً
  ومن ثم االنتقال للحديث عن ضوابط مشروعية قرارات الضبط اإلداري. أوال

 الفرع األول: أهداف الضبط اإلداري 

 نجد أن الهدف األساس ي للضبط اإلداري بمفهومه العام هو الحفاظ على النظام العام للمجتمع.  ملبدأ املشروعية السابقمن خالل التعريف 

الواسع العام بمعناه  اال:  والنظام  املجتمع قتصادية واالجتما هو عبارة عن األسس واملفاهيم  والتي يقوم عليها  الدولة  السائدة في   عية والسياسية 

 بأنه مجموعة األحكام الجوهرية األساسية التي تهدف إلى املحافظة على الجماعة والنهوض بها ،5بشكل أساس ي 
ً
 . 6ويمكن القول أيضا

فهو   اإلداري  للضبط  أسمى  كغاية وهدف  العام  النظام  الفوض ى   -انثالباح  برأي   -أما  انتهاء مظاهر  تسود عند  التي  الواقعية  الطبيعية  الحالة 

 منها السكينة والطم
ً
 من ذلك فإن أهداف الضبط اإلداري تتمثل في الحفاظ على األمن العام   واألمن في املجتمع،  أنينةواالضطرابات وتحل بدال

ً
وانطالقا

 كان وعناصر النظام العام للمجتمع.والتي تشكل بمجلها كافة أر والسكينة العامة واآلداب العامة،  والصحة العامة

 
ا
 العام: األمن  :أوال

إنسان األمن حاجة أساسية ومطلب رئيس ي لكل  الشرائع    ،يعتبر  أكدت عليه جميع  من مقاصد    السماوية، فحفظ األمن هو مقصد مهم وهو ما 

يمك به  والذي  اإلسالمية  والنسل   نالشريعة  والدين  العقل  تعالىحفظ  قال  وقد  ذلك   ،                   :  في 

الطمأنينة لإلنسان على نفسه  .  (82)األنعام:        العام هو مفهوم شامل لكل ما يبعث  ، ومن هنا فقد وعرضه وماله   فاألمن 

إبعاد و  ثناءكان واجب هيئات الضبط اإلداري اتخاذ جميع اإلجراءات والتدابير ووضع الخطط الالزمة لتحقيق األمن العام لجميع أفراد املجتمع دون است

عنهم  الخوف  مظاهر  والفيضاناتسواءً   ،جميع  والبراكين  كالزالزل  طبيعية  املصادر  تلك  كانت  بشرية    واألمراض    مصادر  صورها أو  بشتى  كالجرائم 

 وأنواعها. 

 عن ضرورة الحفاظ على األمن العام
ً
ومثال ذلك ما ورد    اية األرواح واألعراض واملمتلكات،وحم  وفي األردن انفردت بعض القوانين للحديث صراحة

امل نص  )في  العام  4ادة  األمن  قانون  من  من  7(  أن  اعتبرت  األساسية  والتي  القوة  واألعراض واجبات  األرواح  وحماية  العام  النظام  على  املحافظة  هو 

العمل على منع وقوع الجريمة بهدف ضمان سير الحياة الطبيعية داخل املجتمع وذلك من   ،دون تعطيل ملصالح األفراد  واملمتلكات وحثت على ضرورة 

 . 8ام رجال األمن العام بإشاعة األمن واالطمئنان داخل املجتمع خالل قي

 
ا
 الصحة العامة:  :ثانيا

 ت الضبط اإلداري بضرورة املحافظة على صحة الجمهور ومكافحة جميع األمراض ومعالجتها ومنع أسبابها. ويقصد بذلك أن تلتزم هيئا

فجميع اإلجراءات التي تهدف إلى حماية مياه الشرب   ، 9م واألنظمة والتعليمات الالحقة 1971لسنة   21وقد أوضح ذلك قانون الصحة العامة رقم  

العامة والتي هي جزء أساس  الصحة  الحفاظ على  املجتمع هو من قبيل  أفراد  يتعلق بصحة وسالمة  ي من  واألطعمة ومكافحة األمراض واألوبئة وكل ما 

  عناصر النظام العام التي يهدف الضبط اإلداري للتعامل معها واملحافظة عليها.

 ثالث
ا
 السكينة العامة:  :ا

 من عناصر النظام العام، فهي هدف رئيس ي من أهداف الضبط اإلداري ويقصد بها: الحفاظ على الهدوء وم
ً
 آخرا

ً
نع تعتبر السكينة العامة عنصرا

أن هيئات الضبط اإلداري معنية   اإلزعاج واملضايقات في األماكن والطرق والساحات العامة التي يتواجد فيها الناس كاألسواق واألحياء السكنية... حيث

بضرورة تحقيق ذلك من خالل منع استخدام مكبرات الصوت من قبل الباعة املتجولين ومنع إعطاء تراخيص للورش الصناعية ضمن مناطق السكن 

 . العامة لألفراد والسكينةواألماكن العامة وغير ذلك من منع وتنظيم جميع األنشطة التي تتعارض مع ذلك وتحول دون توفير الهدوء 

 

 

 
 م. 1952من الدستور األردني وتعديالته لسنة  7انظر املادة  4
 . 276مرجع سابق ، ص ، القانون اإلداري كنعان،   5
 .   255، ص 1999، 4املدخل إلى علم القانون ، الروزنا للطباعة ، طغالب ، الداوودي ، 6
 .م16/9/1965من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ  1873من العدد  1427م ، املنشور على الصفحة 1965لسنة  38قانون األمن العام رقم  7
 . 240ص 239،ص 2، ط 1مطابع زكا، ج أحمد صالح ، إدارة الشرطة املعاصرة ،العمرات ،   8
 . م2008/  8/ 17من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 4924من العدد  3450م ، املنشور على الصفحة  2008لسنة  47قانون الصحة العامة رقم  9
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ا
 األخالق واآلداب العامة:  :رابعا

 قليل  وإن كان هنالك جانب  
ً
اعتبارها عنصرا الفقه ال يرى  أنهمن  إال  العام  النظام  اإلداري، وفي معرض حدي   من عناصر  الضبط  أهداف  ثنا عن 

الباحث اآلداب    يريان  انفإن  على  الحفاظ  عنصر    العامةبأن  عن    ال  أساس يهو  أهمية  العناصريقل  العام  باقي  للنظام  القيم    ،املكونة  بذلك  ويقصد 

بها وااللتزام  احترامها  على  معين  مجتمع  في  الناس  اعتاد  التي  األخالقية  الدولة10 واملبادئ  في  السائد  الدين  من  نابعة  وهي  واألعراف    ،.  العادات  ومن 

ا هنا أن املشرع األردني اعترف بضرورة الحفاظ على األخالق واآلداب العامة واعتبرها ، وما يعنينوالتقاليد الحسنة التي اعتاد عليها أفراد املجتمع الواحد

 من أهداف الضبط اإلداري وذلك في عدد من التشريعات والقوانين النافذة كنظام التشكيال 
ً
 ت اإلدارية وقانون منع الجرائم. هدفا

اإلدارية رقم   التشكيالت  العام 2000لسنة    47ففي نظام  بالنظام  العامة وقرنها  اآلداب  الحفاظ على  املحافظ بمهمة  املشرع  أناط  وكذلك  ،   11م 

 .12م والذي ألزم الحاكم اإلداري بضرورة املحافظة على اآلداب العامة ضمن حدود اختصاصه  1954لسنة  7األمر في قانون منع الجرائم رقم 

 الفرع الثاني: ضوابط مشروعية قرارات الضبط اإلداري 

 من  
ً
أن ندرك حرٌي بنا  فإنه من ال،  ه وعناصر   هوأهداف  هعن مفهوم  هذا التوضيح املوجزوبعد    اف التي تم ذكرها للضبط اإلداري تلك األهدانطالقا

اإلداري وهي تمارس نشاطاتها لتحقق تلك األهداف الضبط  الهدف األسمى والغاية   ،بأن هيئات  أنها  اعتبار  األفراد على  أن تحترم حقوق وحريات  ال بد 

أثناء االعتبار  بعين  تأخذ  أن  اإلداري  الضبط  فإن على هيئات  ولذلك  بها،  املساس  للحفاظ عليها وعدم  الدول  تسعى  التي  لسلطاتها  العظمى   ممارستها 

اإلداري  الضبط  التي    ،الغاية من  للمجتمع بجميع عناصره  العام  النظام  الحفاظ على  ،وهي 
ً
إلى سبب حقيقي يوجب    تم ذكرها سابقا وكذلك االستناد 

اإلداري إجراء الضب،  الضبط  وسائل  فاستخدام  ومشروعة،  مالئمة  الغاية  تلك  لتحقيق  املستخدمة  الوسيلة  تكون  أن  )األنظمة ومراعاة  اإلداري  ط 

 والقرارات الفردية والتنفيذ الجبري( البد أن تكون مشروعة ومالئمة ولها سبب يبررها. 
 

 
ا
 التقَيد بأهداف الضبط اإلداري: :أوال

التي   األمن العام والصحة العامة  تم ذكرها )فبما أن اإلجراءات التي تتخذها سلطات الضبط اإلداري جاءت للحفاظ على النظام العام بعناصره 

العامة( العامة واآلداب  بأي شكل من األشكال  ،والسكينة  الخروج عليه  الهدف وعدم  بهذا  االلتزام  بالضرورة يفرض عليها  له  ،فإن ذلك  يئات فال يحق 

 بعيب االنحراف باستعمال ا 
ً
لسلطة، الضبط اإلداري أن تتذرع بالحفاظ على النظام العام لتحقيق مآرب وغايات غير مشروعة وإال كان تصرفها معيبا

 آخر غير الغرض الذي من أجله منحت اإلدارة سلطة إصداره   ويقصد بذلك أن يستهدف القرار الضبطي
ً
تسمية   وقد ذهب جانب من الفقه إلى،  غرضا

 . 13وذلك الرتباطه الوثيق بعنصر الغاية أو الهدف من القرار اإلداري  ؛ذلك بعيب الغاية

 
ا
 سبب اإلجراء الضبطي:  :ثانيا

إلى    
ً
اإلدارة مستندا الصادر من  الضبطي  أن يكون اإلجراء  الضبط مرتبط بوجود  فال بد  العام، فعمل  بالنظام   

ً
سبب حقيقي وواقعي يرتبط فعال

العامخلل في   السبب  ،النظام  الخلل وجد     ،فإذا وجد ذلك 
ً
الضبط مشروعا الضبط   ،وبالتالي كان  أمام حالة واقعية من حاالت  وخالف ذلك سنكون 

 اإلداري إبطالها النعدام السبب.  القضاءاإلداري غير املشروعة التي يتعين على 

 
ا
 عة الحدث: أن تكون الوسيلة املستخدمة في الضبط اإلداري مالئمة لطبي :ثالثا

أن تكون  ستتم عملية الضبط اإلداري بإحدى الوسائل الثالث )األنظمة أو القرارات الفردية أو التنفيذ الجبري( وبالتالي فإن هذه الوسائل ال بد  

تحقيق هدف الضبط اإلداري مضبوطة بضابط املشروعية بحيث ال تؤدي إلى إحداث خلل بالتوازن مابين الحريات والحقوق املصونة لألفراد وما بين  

 وهو الحفاظ على النظام العام. 

 من ذلك )التوازن( فال بد أن تكون وسائل الضبط اإلداري وعلى اختالف أنواعها متناسبة مع حماية الحريات
ً
فال تؤدي إلى إحداث منع   ،وانطالقا

 طة املرور لفترة معقولة بحيث ينتهي هذا اإلغالق مع انتهاء السبب. لألفراد بممارسة نشاطاتهم وحقوقهم، كأن يتم إغالق شارع معين من قبل شر مطلق 
 

العام رقم   األمن  التاسعة من قانون  املادة  األردني في  املشرع  أكد  املستخدمة من قبل رجل  1965لسنة    38وقد  الوسيلة  أن تكون  م على ضرورة 

ن أ و   ،التدرج باستعمال القوة وعدم إطالق النار إال بعد استنفاذ جميع الوسائلاألمن العام عند استخدام القوة مالئمة فأكد على أفراد الجهاز ضرورة  

  .14يكون إطالق النار بهدف التعطيل ال القتل وغير ذلك مما يعرف لدى العسكريين بــ )قواعد االشتباك(

 
 . 240، دار الثقافة للنشر والتوزيع ،ص 1998،  1هاني علي ، القانون اإلداري ، الكتاب األول ، طالطهراوي ،  10
   .م17/9/2000بتاريخ  4455من عدد الجريدة الرسمية رقم   3702واملنشور على الصفحة ، م 2000لسنة  47ج من نظام التشكيالت اإلدارية رقم /10املادة  11
 .م1/3/1954بتاريخ 1173من عدد الجريدة الرسمية رقم  141، املنشور على الصفحة  1954لسنة  7قانون منع الجرائم رقم  12
 .308، ص 307م ،دار الثقافة للنشر والتوزيع والدار العلمية للنشر والتوزيع ، ص2002نواف ، القضاء اإلداري ، الطبعة األولى  انظر في ذلك كنعان،  13
 .252مرجع سابق ، ص القانون اإلداري ، هاني ،  الطهراوي، 14
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استعرضنا   أن  وبعد  يجب  أل ومن هنا  التي  العامة  والقواعد  اإلداري  الضبط  وعناصر ووسائل  الضبط  هداف  قبل هيئات سلطات  مراعاتها من 

عن دور القضاء في رقابة سلطات الضبط  سيكون  فإن السؤال املطروح والضوابط التي البد لها من التقّيد بها في قراراتها، اإلدارية أثناء ممارسة نشاطاتها

 .الثانيفي املطلب  سيتم توضيحهوهو ما ، اإلداري في الظروف العادية

 العادية الظروف سلطات الضبط اإلداري في   في رقابةالقضاء دور املطلب الثاني:  

اإلداري   الضبط  بيانهاكما  -إن إجراءات     تم 
ً
العام وبالتالي    -سابقا النظام  الحفاظ على  املجتمع وهي  رعت لتحقيق غاية أسمى في 

ُ
وإن كانت قد ش

الطبيعية حياتهم  ممارسة  على  األفراد  والحقوق   ،قدرت  الحريات  مباشر  بشكل  تمس  اإلداري  الضبط  إجراءات  بأن  القول  من  يمنعنا  ال  ذلك  أن  إال 

 ها والدفاع عنها ومنع غيره من االقتراب منها. الخاصة لألفراد والتي يحرص كل واحٍد على صيانت

اإلداري من ضمن حدود مسؤولياتهباعتبر  ، بحيث أنه  دوره في حماية حقوق وحريات األفرادلالقضاء اإلداري    تنبهوقد   فهو ،  أن أعمال الضبط 

تلك األعمال   اإلدارة األخرى يراقب  أعمال  أكبر من غيرها من  بين    بشكل  التوازن  التوافق فيسعى لتحقيق  العام بشكل يضمن  العامة والنظام  الحريات 

 كافة، وفيما يلي توضيح موجز لتلك الرقابة. أركانهبينهما، فالقضاء اإلداري يراقب مشروعية قرار الضبط اإلداري بجميع جوانبه ويتأكد من اكتمال 

  
ا
 رقابة ركن االختصاص: :أوال

اإلداري  الضبط  الضبطية، وهناك  ويقصد بركن االختصاص في  القرارات  لها إصدار  املخول  والهيئات  األشخاص  التي تحدد  العامة    ما   القواعد 

 ألحكام القضاء اإلداري بعيب عدم االختصاص
ً
وهو أن تقوم هيئة أو شخص ما بعمل قانوني ليس من اختصاصها وإنما من اختصاص هيئة   يعرف وفقا

 . أو فرد آخر

وه االختصاص  عيب  من  نوعان  درجة    :ماوهناك  إلى  الضبطي  بالقرار  يصل  والذي  الجسيم  االختصاص  االختصاص   االنعدام،عيب  وعيب 

ه هو البسيط والذي ال يكون فيه عيب عدم االختصاص بتلك الجسامة وإنما يكون بشكل بسيط، وما نريد الحديث عنه في هذا السياق ونأمل في إيضاح

تبين   إذا  أنه  بحيث  الضبطي  القرار  إصدار  في  اإلداري  الضبط  هيئات  اختصاص  من  بالتحقق   
ً
ملتزما سيكون  اإلداري  القضاء  املسألة  أن  في  للقضاء 

 .فإنه يقرر إلغاء ذلك القرار الضبطياملعروضة عليه عدم االختصاص بالنسبة لهيئات الضبط اإلداري 

ذلك    ؛الرأي الذي يقول بأن هذا العيب )عيب عدم االختصاص( يكون نادر الحصول فيما يتعلق بأعمال هيئات الضبط اإلداري   ان ويؤيد الباحث

 ا 
ً
 ختصاصاتها وأعمالها وتتميز بها عن غيرها.  أن كل هيئة تفهم عادة

 
ا
 رقابة القضاء على شكل وإجراء الضبط اإلداري: :ثانيا

إلى جانب ما   اإلداري     معنيٌ   ،تم ذكره فالقضاء 
ً
الشكل وهل هو صادر    أيضا اإلداري من حيث  الضبط  الضبطي الصادر عن هيئات  القرار  برقابة 

أم ال القانون  الذي رسمه  واإلجراء  للشكلية   
ً
الباحث  ؟وفقا فإن  اإلداري  الضبط  لهيئات  العملي  الواقع   من 

ً
وانطالقا  

ً
يريانوحقيقة السبب   ين  بأن هذا 

.كسابقه، نادر الوقوع؛ إذ إن القرارات الضبطي
ً
 أو إجراًء معينا

ً
 شكال

ً
    ة ال تتطلب عادة

ب  الشكل، ما ورد  األردن واملتعلقة بعيب  اإلداري في  القضاء  النظر فيها من قبل  التي تم  الواقعية  األمثلة  املحكمة  ومن    األردنيةالعليا    اإلداريةقرار 

   1972( لسنة  15دسين رقم )( من قانون نقابة املهن14باستقراء املادة )والذي جاء فيه : "   263/2019رقم  
ً
 معينا

ً
وتعديالته يتبين أن املشرع رسم شكال

ي بدوره  والذي  النقابة  إلى مجلس  توصياته  يصدر  الذي  الشعبة  إلى مجلس  ابتداًء  الطلب  تقديم  وهو  املهندسين  لنقابة  االنتساب  طلب  صدر لتقديم 

أن عدم التقيد بهذا اإلجراء يلحق بالقرار املشكو منه عيب في اإلجراءات الواجب اتباعها  القرار اإلداري بقبول الطلب أو رفضه مع بيان األسباب، وحيث 

ولم  ،يملك صالحية إصدار القرار بقبول الطلب أو رفضه حيث أن طلب التسجيل املقدم من املطعون ضدها قدم إلى أمين عام مجلس النقابة والذي ال

حيل إلى الدائرة يقدم لصاحب الصالحية في النظر في الطلب وتقد
ُ
يم التوصية وهو مجلس الشعبة كما أن الطلب لم يعرض على مجلس الشعبة وإنما أ

ب اتباعها مما يجعل القانونية وصدر القرار املشكو منه بناًء على ما جاء بمذكرة الدائرة القانونية مما يلحق بالقرار املشكو منه عيب في اإلجراءات الواج

 أوجبه نص قانوني حدده املشرع وفي الشكل املشار إليه مما يتوجب إلغاؤه لورود أسباب هذا القرار غير صحيح من ح
ً
يث الشكل ملخالفته إجراًء جوهريا

  15 ."الطعن عليه

 على هذا القرار يجد الباحث
ً
 حق الطاعن وقضت بإلغاء القرار اإلداري ملخال  انوتعليقا

ً
فته أن املحكمة التي نظرت في موضوع الدعوى راعت جيدا

األفراد   الشكل واإلجراء، وفي ذلك ضمان واضح لحقوق  اإلدارية  بأن تكون في  األقل من حيث   القرارات  اإلدارة بحقهم قرارات سليمة على  التي تصدرها 

 وجوب اتباع الشكل املنصوص عليه في القانون.

 

 

 

 
 ، منشورات مركز عدالة.  4/12/2019)هيئة خماسية( تاريخ  263/2019قرار املحكمة اإلدارية العليا األردنية رقم  15
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ا
 رقابة القضاء على موضوع الضبط اإلداري )رقابة املحل(: :ثالثا

أي قاعدة قانونية   القانون وخالفت  أحكام  الضبطي عن  القرار  اإلداري مصدرة  الضبط  إذا خرجت هيئة  للقانون   
ً
اإلداري مخالفا الضبط  يعتبر 

 ألحكام القانون 16قائمة 
ً
)دستور    . وبالتالي فإن القضاء اإلداري يراقب مدى انسجام الضبط اإلداري مع أحكام القانون فإذا كان الضبط اإلداري مخالفا

 بعيب مخالفة القانون أو عيب  املحل . أو قانون أو نظام (
ً
 فإنه يكون معيبا

 في إلغاء قرارات الضبط اإلداري وهنالك  
ً
(  ملحكمة العدل العليا  يدة عد  قراراتويعتبر هذا العيب األكثر شيوعا

ً
منها على   ،17في هذا الشأن   )سابقا

عن جريمة القتل التي اقترفها مع آخرين   ال يوجد في قانون منع الجرائم ما يوجب توقيف املستدعي الذي قض ى مدة محكوميته  )سبيل املثال ال الحصر  

 .18  (لحين تقديم صك صلح عشائري وعليه فإن استمرار املحافظ في توقيفه وعدم إطالق سراحة بعد انتهاء محكوميته مخالف للقانون 

 ملا    وإن،  قرار ضبطي مخالف ألحكام القانون   بأنه ال مبرر بأن تقوم هيئات الضبط اإلداري بإصدار أي   انويرى الباحث
ً
صدر مثل ذلك القرار وفقا

التشريع  ،يبرره   في 
ً
   ؛فإن ذلك ُيعّد قصورا

ً
 تماما

ً
   إذ من املفترض أن تكون صالحيات هيئات الضبط اإلداري منسجمة

ً
مع نصوص القانون وذلك احتراما

 الحريات العامة لألفراد وضمان عدم التجاوز عليها. لحقوق و ل

  صور لعيب مخالفة القانون أو عيب املحل نص عليها قانون محكمة العدل العليا وهنالك ثالث
ً
، حيث تكمن الصورة ب(/10في املادة ) املذكور أنفا

الضبط بشكل    بتوقيف شخص ملدة األولى في مخالفة هيئات 
ً
املحافظ مثال القاعدة كأن يقوم  لتلك  الصريح  القانونية وذلك بتجاهلها  مباشر للقاعدة 

الوقت ذات  وفي  الجرم  بنفس  القضائي  للتحقيق  الشخص  ذات  خضوع  من  بالرغم  محاكمة   معينة  جواز  بعدم  تقض ي  القانونية  القاعدة  أن  حيث 

 لوقت وضرورة صدور عقوبة واحدة فقط بحقه عن ذات الجرم.الشخص على ذات الفعل أمام مرجعين في نفس ا 

أو الخطأ في تطبيقها بحيث يتم في  من صور عيب مخالفة القانون فتكون من خالل الخطأ في تفسير القاعدة القانونية  والثالثة  أما الصورة الثانية  

لقاعدة القانونية دون التحقق من وقائع صحيحة تستند إليها الهيئة التي األولى تأويل النص القانوني بشكل غير صحيح وفي الحالة الثانية يتم تطبيق ا 

 .19أصدرت الضبط 

 
ا
 رقابة القضاء على سبب القرار اإلداري: :رابعا

يقوم بالتأكد من وجود  ،  لقاض ي اإلداري عندما تعرض عليه مسألة تتعلق بالطعن بالقرار الضبطي الصادر من إحدى هيئات الضبط اإلداري إن ا 

فإذا  أم ال؟(  اإلجراء  مبرر وسبب واضح التخاذ  )هل هنالك  سببه  والتحقق من  اإلجراء  بهذا  للقيام  بالهيئة  دفع  الذي  الواقعي  الظرف  أن  تبين    وتحقق 

انون، وقد جرت العادة بأن يقوم مصدر اإلجراء املتخذ تم دون وجود سبب حقيقي يستند إليه فإنه عندئٍذ يصدر قراره بمخالفة ذلك اإلجراء ألحكام الق

األسباب    القرار الضبطي بتسبيب القرار )تبرير السبب من اإلجراء( من خالل مشروحاته وعندها فإن القاض ي اإلداري الذي ينظر املسألة يبحث في ذات

أ  إلى  أن يستند  املحافظ تكفيل شخص ما دون  بناًء على ذلك، كأن يرفض  بأن  سباب واقعيويتأكد منها ويصدر قراره  ة حقيقية مبرره فعندها سنقول 

 يستند إلى سبب واقعي مقنع.  ذلك القرار الضبطي  مخالف للقانون كونه ال

(  51أ( من قانون الجمعيات وتعديالته رقم )/19والذي جاء فيه: " حددت املادة ) 213/2020ومن ذلك قرار املحكمة اإلدارية العليا األردنية رقم  

املنتخبة،   2008لسنة   اإلدارية  الهيئة  إدارة مؤقتة لتحل محل  قرار يتضمن تعيين هيئة  التنمية االجتماعية ضمن حاالت محددة إلصدار  سلطة وزير 

تبي الطاعنة لم  أن  يبين سبب إصدارهما. وحيث  أن  املشكو منهما  القراررين  التنمية االجتماعية، عندما أصدرت  ن مبرر وعليه فكان يتوجب على وزير 

تخبة التي وردت ارها للقرارين املشكو منهما ولم تبين الحالة أو الحاالت التي دعته لتعيين هيئة إدارية مؤقتة للجمعية لتقوم مقام هيئة إدارتها املنإصد

 من شروط صحته كما استقر على ذلك القضاء وا 
ً
 من القرار اإلداري وشرطا

ً
لفقه اإلداري حتى على سبيل الحصر في املادة املذكورة بحيث تعتبر جزءا

معي منهما  املشكو  القرارين  من  يجعل  الذي  األمر  السبب،  هذا  ومشروعية  اإلداري  القرار  سبب  مراقبة  في  ممارسة صالحياته  من  القضاء  بين  يتمكن 

  20ملخالفتهما القانون ويتعين إلغاءهما ". 

 في محلة وله وفي املثال السابق صورة واضحة من صور الرقابة القضائية على سبب القرار 
ً
اإلداري وضرورة أن يكون القرار املتخذ من اإلدارة واقعا

 سبب واضح يرتكز إليه، وأنه وبخالف ذلك سيكون مصيره الرد واإللغاء من قبل القضاء.

 
 .296كنعان ، مرجع سابق )القضاء اإلداري ( ، ص  16
لسنة    27، وهو قانون ملغى بموجب قانون القضاء اإلداري رقم م25/3/1992تاريخ   3813من عدد الجريدة  الرسمية رقم   516املنشور على الصفحة    1992لسنة    12رقم  قانون محكمة العدل العليا   17

 م 2014
 ، منشورات مركز عداله.  م2006لسنة  468/2006رقم محكمة العدل العليا قرار  18
 . 302، ص301مرجع سابق )القضاء اإلداري( ، ص كنعان ،  19
 ، منشورات مركز عدالة 6/10/2020)هيئة خماسية( تاريخ  213/2020قرار املحكمة اإلدارية العليا األردنية رقم  20
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هنالك ما يعرف في الفقه اإلداري بمبدأ أو قاعدة السلطة التقديرية لإلدارة، والتي تتمثل  التطرق لها في هذا الخصوص، هو أنوالحقيقة التي البد 

 يمكن للمشرع  بإعطاء اإلدارة حرية أكثر عند ممارسة عملها؛ بغية تمكينها من التصرف الصحيح واتخاذ القرار املناسب في الحالة املعروضة عليها؛ إذ ال 

   أن يبّين كل حالة بشكل منفرد ويضع
ً
 خاصا

ً
 . 21لها حكما

وقد استقر مجلس الدولة الفرنس ي على ضرورة أن تستند اإلدارة في قراراتها إلى أسباب واقعية صحيحة حتى لو صدرت تلك القرارات عن سلطة  

 مع الوقائع املادية التي دفعت التخاذه؛ إذ ال يمكن بأي حال من األحوال 
ً
 عن  أن يكون القرار اإلداري تقديرية، بحيث يكون القرار اإلداري متناسبا

ً
مجردا

 .22سببه

بنظرية   يعرف  ما  الفرنس ي  الدولة  مجلس  لدى  ظهر  اإلداري،  الضبط  أعمال  وزيادة  العشرين  القرن  منتصف  في  الدولة  اتساع وظائف  ونتيجة 

لتقديرية التي تملكها اإلدارة وحماية حقوق األفراد ما بين السلطة ا  "الغلط البين" ؛ وذلك ملجابهة خطر اتساع السلطة التقديرية لإلدارة، وإعادة التوازن 

 .23وحرياتهم

مقدرة   وتقوم هذه النظرية في أساسها على أن التسليم بحق اإلدارة وإمكانية وقوعها بالخطأ بالتقدير بما تملكه من سلطة تقديرية، ال يعني عدم

له   تتيح  الخطأ، بحيث  النظر في حجم وطبيعة ها  املوضوع من  الذي وقعت به قاض ي  الخطأ  التقديرية ذاتها وتقيم  السلطة  أن يدخل في  هذه النظرية 

 في مجال القرارات الضبطية اإلدارة بأن ال يكون ذلك الخطأ من قبيل الخطأ البين أو البارز 
ً
 .24وبالتالي الحد من السلطة التقديرية لإلدارة خصوصا

الباحث الد  انويرى  التي تحسب ملجلس  النظرية  األفراد من خطورة تعسف أن هذه  الفرنس ي، ساهمت بشكل كبير في حماية حقوق وحريات  ولة 

لطة التقديرية اإلدارة في التغول عليها خالل ممارستها ألعمال الضبط اإلداري وتقديرها لألسباب املوجبة لقراراتها، بحيث يمكن للقضاء رقابة هذه الس

    خطأ بّين في التقدير.  وإلغاء القرار الضبطي لإلدارة في حال كان هنالك

 
ا
 رقابة القضاء على غاية وغرض القرار الضبطي:  :خامسا

 
ً
رعت لتحقيق مصلحة عليا للمجتمع وهي الحفاظ على النظام العام  كما تم بيانه سابقا

ُ
وبالتالي   ،بأن غاية الضبط اإلداري ليست عبثية وإنما ش

، وعليه فإن الضبط اإلداري إذا ما تعدى أو تجاوز هدف الحفاظ أن ال تتعدى حدود ذلك  افإن هيئة الضبط اإلداري عندما تصدر قراراتها يجب عليه

 بما يعرف بعيب  ،امعلى النظام الع
ً
 معيبا

ً
 . والذي ينبغي إلغائه في استخدام السلطة  االنحراففإنه يكون قرارا

بحجة أن ذلك يؤثر على السكينة العامة وفي نفس املكان    املناطق  إحدى ومثال ذلك أن يقوم املحافظ بمنع اصدار ترخيص ملحل )كوفي شوب( في  

 نفس املشروع. والزمان يعطي املوافقة لشخص آخر وعلى 

الباحث إلى حد كبير  انوبرأي  إثباته  أمر يصعب  اإلداري  الضبط  السلطة لدى هيئات  إساءة استعمال   بقصد   ؛فإن 
ً
 كبيرا

ً
ارتباطا أنه مرتبط  ذلك 

املظاهر  ونية مُ  السلطة ولكنه يخفي ذلك ببعض  إساءة استعمال  املسبقة في  النية  الضبطي بحيث يكون لديه  القرار  املشروعة كأن يكون شكل  صدر 

 ومحل وسبب الضبط اإلداري واضح
ً
ُم   ا  للشك في نوايا 

ً
اثباتها بحيث ال يدع مجاال التي يصعب  العيب من العيوب الخفية  صدر الضبط اإلداري، فهذا 

 وتقديرها إال من خالل املسألة املطروحة على القاض ي اإلداري. 

اإلدارة ومن ضمنهاالقضائية على  الرقابة  و  ثالثة  أعمال   
ً
تأخذ صورا اإلداري  الضبط  البرملانا :  إجراءات  يمارسها  والتي  البرملانية  والرقابة  ،  لرقابة 

أعمالها فتعمل على تصحيح   ذاتها على  اإلدارة  التي تمارسها  إدارة، وقد   اعوجاجهااإلدارية وهي  أو من خالل لجان  أو والئية  الرقابة رئاسية  وتكون تلك 

 مثل األحزاب والنقابات. 25تكون الرقابة على أعمال الضبط اإلداري من خالل الرقابة الشعبية التي يتوالها لجان شعبية  

الضبطي العادية من خالل تفحص اإلجراء  اإلداري في األحوال  الضبط  أعمال  القضائية على  الرقابة  فإذا ثبت عدم مشروعية اإلجراء    ، وتتحقق 

يعرف بقضاء التعويض    فقد ُيحكم له بالتعويض وهو ما  ،مة وإن حصل وأن لحق ضرر للمدعي جراء أعمال الضبط اإلداري تستبعده املحك    الضبطي

يعرف بقضاء   وقد تصل الرقابة القضائية على أعمال الضبط اإلداري في األحوال العادية إلى حد إلغاء قرار الضبط اإلداري فيصبح  كأن لم يكن وهو ما

 اإللغاء. 

الظروف االستثنائيةوخالصة   اإلداري في  الضبط  إلى سلطات  ننتقل بحديثنا  أن  بما    ،القول وقبل  اإلداري  الضبط  بأن هيئات  القول  فإنه يمكن 

 للضوابط واملعايير التي  
ً
 لرقابة القضاء وفقا

ً
   تم تبيانهاتقوم به من أعمال وإجراءات تمس بحريات وحقوق األفراد تكون خاضعة

ً
وبذلك نضمن    ،سابقا

في  ا  ما  حٍد  إلى   
ً
يكون مختلفا قد  األمر  أن  إال  اإلنسان،  احترام حقوق  بضرورة  الحال  يقتضيه  ما  وبين  اإلداري  الضبط  إجراءات  بين  الظروف  لتوفيق 

 . هذه الدراسةفي املبحث الثاني من  انسيتناوله الباحثاالستثنائية وهو ما 

 

 
 .38ص  -37م ، دار الثقافة للنشر والتوزيع  ، ص2006كنعان،  نواف ، القضاء اإلداري ، الطبعة األولى  21
 .م2015/2016كلية الحقوق والعلوم السياسية،  –محمد ، خليفي، الضوابط القضائية للسلطة التقديرية لإلدارة: دراسة مقارنة ، رسالة دكتوراه، جامعة أبي بكر بلقايد  22
 . 71، صم1996ربي، القاهرة الحكيم، سعيد عبد املنعم، الرقابة على أعمال اإلدارة في الشريعة اإلسالمية والنظم املعاصرة، دار الفكر الع 23
 .71الحكيم ، املرجع السابق، ص 24
 .93، ص  92م ، ص2005علي عليان ، حقوق اإلنسان وحرياته ودور شرعية اإلجراءات الشرطية في تعزيزها ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، أبو زيد،  و   علي محمد صالحالدباس،  25
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 الظروف االستثنائيةاملبحث الثاني: حدود سلطات الضبط اإلداري في 

عن عناصر الضبط اإلداري والغاية منه والشروط   داري في األحوال العادية، وتحدثفي املبحث السابق سلطات هيئات الضبط اإل   انبين الباحث

 ملعايير وقواعد واضحة. 
ً
 الالزمة لصحة الضبط وأن كل ذلك يخضع لرقابة القضاء اإلداري وفقا

ثمة اختالف أن حول ما إذا كانت سلطات هيئات الضبط اإلداري في األحوال العادية هي ذاتها في الظروف االستثنائية أم   ولكن السؤال املطروح هنا

وهل رقابة القضاء فعالة في تلك األحوال أم أنها معطلة؟ سنستعرض ذلك من خالل بيان ماهية الظروف االستثنائية املقصودة في   ،فيما بين هذه وتلك

 ومن ثم بيان دور القضاء ومدى فاعليته في رقابة أعمال الضبط اإلداري في املطلب الثاني. ، اإلداري وذلك في املطلب األول أعمال الضبط 

 املطلب األول: ماهية الظروف االستثنائية 

وخالفه األصل  نقيض  هو  تؤد  ،االستثناء  التي  الواقعية  الحاالت  مجموعة  هي  العام  مفهومها  في  االستثنائية  قواعد    إلىي  والظروف  تعطيل 

 .26املشروعية العامة واستبدالها بقواعد أخرى استثنائية تتناسب مع الظروف والوقائع املستجدة

 ويقصد بالضرورة أو الظروف االستثنائية في مجال الضبط اإلداري " وجود خطر أو ظرف شاذ يحدق بالوطن ويهدد أمنه وسالمته سواًء كان هذا

 عن غزٍو  
ً
ناجما أو نكبات عامة"الخطر  أو اضطرابات داخليه  أهليه  أو حرب  أو عصيان مسلح  الباحث.27أو عدواٍن خارجي  التعريف؛   انويتفق  مع هذا 

إال حالة شاذة  للمجتمع كالحروب والزالزل واملجاعات   غير طبيعية  فالظروف االستثنائية ما هي  العام  النظام  فيها ما فيها من األخطار والتهديدات على 

 والفتن والقالقل الداخلية.  واألمراض

املسألة لتلك  الدول أخذت في تنظيمها  بأن  القول  الظروف االستثنائية( وجهتين رئيسيتين  ويمكن  اإلداري في  الضبط  الدول من   ،)سلطات  فمن 

ة أو الظرف االستثنائي الطارئ، أخذت باملدرسة أو األسلوب اإلنجليزي والتي تقوم على أساس إصدار قانون خاص ينظم هيئات الضبط اإلداري في الحال

حرب أو  زلزال  حصل  وباء   فلو  تلجأ    أو  الدولة  فإن   
ً
األسلوب-مثال لهذا   

ً
البرملان  -وفقا بقانون    إلى  ويسمى  الحالة  تلك  ينظم  عاجل  قانون  الستصدار 

البرملان من مراقبة وتفحص كل حالٍة على حده ويتأكد من   ن 
ّ
بأنه يمك يمتاز  البعض  الظروف. وهذا األسلوب من وجهة نظر  أو قانون  وجود  الطوارئ 

يكون أكثر قدرة على ضمان احترام حقوق وحريات األفراد    خطر حقيقي وفعلي قبل توسيعه من سلطات الحكومة في أعمال الضبط اإلداري، فهو بذلك 

 . في املجتمع

ومن الدول من انتهجت النهج الفرنس ي والذي يقوم على إعداد قانون مسبق خاص لحاالت الضرورة يتم من خالله بيان أنواع وحدود السلطات  

بحيث يتم فقط اإلعالن عن تطبيق هذا القانون حال حدوث ظرف طارئ  االستثنائية لهيئات الضبط اإلداري واألشخاص الذين يمارسونها وآلية ذلك،  

ومعد  
ً
جاهزا الطوارئ سيكون  قانون  فإن  املنهج  لهذا   

ً
السابق ووفقا املثال  ذلك، ففي   يستدعي 

ً
   ا

ً
الصالحيات    ،مسبقا  جميع 

ً
سلفا فيه  ُحدد  قد  ويكون 

، فكل ما هنالك أن يخرج رئيس الدولة أو الجهة املخو والشروط واإلجراءات وبشكل مفصل فال حاجة الجتماع البرملان ألنه ا 
ً
لة وتعلن جتمع وناقش سابقا

البالد، في  الطوارئ  املشرع    حالة  أخذ  األردن  رقم  وفي  الدفاع  قانون  إصدار  تم  الفرنس ي حيث  األسلوب  قانون  1992لسنة   13بهذا  والذي حل محل  م 

 . م 1935 الدفاع لسنة

الضبطية التي تصدر بموجبه، وقبل الحديث عن هذا القانون ال بد من اإلشارة   القانون والقرارات  السند الدستوري الذي اعتمد عليه هذا  إلى 

 ، استند إلى نصوص دستورية قوية ال يمكن الخروج عنها والعبث في تؤيلها بأي شكل من األشكال انطبأن هذا القانون عندما صدر  مما ال شك فيهف
ً
القا

 من مبدأ علوية القاعدة الدستورية .

( من الدستور األردني والتي تحدث بشكل واضح عن هذا القانون، ففي املادة 128.125.124فقد جاء السند الدستوري لقانون الدفاع باملواد  )

املشرع بصورة عامة 124 القانون    تحدث  أن هذا  منه، بحيث  الدفاع والغاية  أمر طارئ يستدعي  عن مبررات إصدار قانون  إال في حال وقوع  ال يصدر 

 ذلك، وتكون الغاية منه هو اتخاذ جميع التدابير واإلجراءات التي تكفل الدفاع عن الوطن من تداعيات تلك الحالة الطارئة. 

أنه باإلمكان وقف تنفيذ القوانين العادية املعمول بها في اململ املادة الدستورية،   في نص هذه 
ً
، كما ويكون إعالن هذا القانون كةوقد جاء واضحا

 بإرادة ملكية تصدر بناء على تنسيب من مجلس الوزراء بهذا الخصوص.

املادة   للحديث عن   125أما  انفردت  اململكة،  فقد  الدفاع عن  يمكن من خاللها  أكثر قوة،  تدابير  تستدعي فرض  التي  الخطيرة  الطارئة  الحاالت 

 لهذه األحكام العرفية،    ويكون ذلك بإرادة ملكية بناء 
ً
يمكن إصدار تعليمات بغض النظر عن أي نصوص قانونية  على تنسيب من مجلس الوزراء، فوفقا

ا  لتلك  املنفذين  بها، ويكون جميع األشخاص  املعمول  القوانين  التعليمات على تعطيل  تلك  القوانين األخرى، وبعبارة أخرى تعمل  لتعليمات موجودة في 

    إزاء أحكام القوانين إلى أن يتم إعفائهم من تلك املسؤولية بقانون خاص يوضع لهذه الغاية. قانونية التي تترتب على أعمالهم عرضة للمسؤولية ال

 
 . 262مرجع سابق ، صالقانون اإلداري، ، القبيالت  26
 . 252مرجع سابق ، ص القانون اإلداري، ،الطهراوي  27
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ً
أكدت محكمة العدل العليا/ سابقا في   ويتضح من النص السابق بأن الغاية من إعالن األحكام العرفية هو الدفاع عن اململكة، وفي هذا السياق 

 .28العديد من قراراتها أن األسباب األمنية تعتبر من قبيل الحاالت التي تستدعي إعالن األحكام العرفية 

 
ً
، وهي ومما ال شك فيه بأن الدستور األردني وإن نص على إمكانية إصدار قانون للدفاع أو استصدار أحكام عرفية للغايات التي تم بيانها مسبقا

يمكن أن تمر بها اململكة، إال أن ذلك ال يعفي من القول بأن حقوق وحريات األفراد لم تغب عن ذهن املشرع عندما وضع  مواجهة الحاالت الطارئة التي  

أ تنّص على هذا  /128(، حيث جاءت املادة 125.124تلك النصوص الناظمة لقانون الدفاع ولألحكام العرفية املنصوص عليها في املادتين سالفتي الذكر )

خالل   األفراد  وحقوق  حريات  على  اإلدارة  تغول  إمكانية  في  الدفاع  بقانون  للتذرع  معها  مجال  ال  قاطعة  بصورة  للقرارات  إ املبدأ  وتنفيذها  صدارها 

 الضبطية في الظروف االستثنائية.

الذكر، الدفاع سالف  قانون  إلى  االستثنائ  وبالعودة  بالظروف  املقصود  تحديد  تم  املادة  فقد  بينت  الحاالت حيث  تلك  في  التطبيق  وإجراءات  ية 

ا  أنحاء  العامة في جميع  السالمة  أو  الوطني  األمن  تهدد  الوطن في حالة وقوع طوارئ  الدفاع عن  إذا حدث ما يستدعي  "أنه  أو في الثانية منه على  ململكة 

انتشار آفة أو    منطقة منها بسبب وقوع حرب أو قيام حالة تهدد بوقوعها أو حدوث اضطرابات .. يعلن   وباءأو فتنة داخليه مسلحة أو كوارث عامة أو 

 29العمل بهذا القانون بإرادة ملكية سامية تصدر بقرار من مجلس الوزراء". 

 إلى حٍد كبير على تحديد املقصود بالظروف االستثنائية التي يتوجب من خالف
ً
لها اإلعالن من خالل هذا القانون نجد أن املشرع األردني كان حريصا

 للشك بوجود د
ً
وافع أخرى عن بدء تطبيق القانون وكذلك نص على ضرورة بيان الحالة وتحديد املنطقة الجغرافية املشمولة بالتطبيق مما ال يدع مجاال

 نون.تتطلب العمل بهذا القانون، فال يصح لعاقل أن يقول بأن هذه الحالة أو تلك غير واقعيه وال يجب فيها تطبيق هذا القا

الباحث الفرنسية والتي سار على هديها    انويرى  املدرسة  اإلنجليزية  املشرعبأن  املدرسة  أفضل من  املدرسة    ؛األردني تمثل حالة واقعية  وذلك ألن 

 وإجراءات طويلة تتنافى مع حالة االستعجال ا اإل 
ً
كما   ،الظروف االستثنائيةلتي تقتضيها  نجليزية تدرس كل حالة بمفردها وهذه الدراسة قد تتطلب وقتا

لفهم  بالتطبيق  املعنية  الدولة   إلدارات 
ً
مجاال يعطي  ال  قد  الطارئة  الحالة  وجود  أثناء  اإلداري  الضبط  هيئات  وواجبات  إجراءات  تحديد  واجباتها   أن 

 واملطلوب منها بالتحديد.

األفراد؛ فالقانون جرى من الفرنس ي ال يعني ضياع لحريات وحقوق  أن األسلوب  الوقت  كما  بالبرملان وأخذ  الشعب   من قبل ممثلي 
ً
اقشته مسبقا

ومع كل تلك الضمانات فإن ذلك ال يعني أن تمارس هيئات الضبط اإلداري ما يحلوا لها من أعمال في الظروف االستثنائية   ، الكافي في ذلك قبل أن يصدر

مدى رقابة القضاء على أعمال الضبط اإلداري في الظروف    يدور حول هنا    السؤال الذي يطرح  وعليه فإندون أن يكون لديها استشعار برقابة القضاء، 

 بحثه في املطلب األخير من هذا البحث.  سيتم االستثنائية وهو ما 

 املطلب الثاني: مدى فاعلية القضاء في رقابة سلطات الضبط اإلداري في الظروف االستثنائية: 

 ماهية الظروف االستثنائية وطبيعتها وأنها تختلف عن  عن  في املطلب السابق    جرى الحديث
ً
 يحتم من خالل ذلك    الظروف العادية اختالفا

ً
مطلقا

دائ يحتاج  فاالستثناء  العادية؛  األحوال  في  بها  تقوم  التي  والتدابير  اإلجراءات   عن 
ً
تماما وتدابير مختلفة  إجراءات  اتخاذ  اإلدارة  يبرره على  قانون  إلى   

ً
، ما

بأن قانون الدفاع في األردن هو الذي حدد سلطات الضبط اإلداري، وبالتأكيد ستكون هذه السلطات أوسع وأشمل لتمكن الدولة من    انالباحث  اوتحدث

 القيام بباقي وظائفها تجا
ً
 حتى تستطيع الحقا

ً
مع، ه أفراد املجتاإلبقاء والحفاظ على نفسها قدر املستطاع، فمهمة اإلدارة الحفاظ على بقاء الدولة أوال

 
ً
 من هذه الفكرة فإن مبدأ املشروعية والذي تم الحديث عنه سابقا

ً
والذي تتحرك اإلدارة ضمن إطاره وال تتعدى حدوده في األحوال العادية أثناء  وانطالقا

 في الظروف االستثنائية وستتحرك اإلدارة في حدود مشروعية مختلفة  
ً
إلى أهدافها   تمكنها من الوصول   وواسعةممارستها لسلطاتها املختلفة سُيترك جانبا

 ومجابهة األخطار التي تعتري الدولة في مثل تلك الظروف.

ريات العامة  وعليه فإننا نتساءل عّما إذا كان التوسيع من رقعة املشروعية يعطي الحق إلدارات الدولة املعنية في الضبط اإلداري بإلغاء وتقييد الح

 دون أن تكون خاضعة لرقابة القضاء كما في األحوال العادية؟  والحقوق املتفق عليه لألفراد إلغاًء م
ً
 طلقا

الظروف ومهما بلغت األخ  من الجهل؛ إذ ال يوجد ما يبرر ذلك مهما كانت 
ً
طار  إن القول بإلغاء حريات وحقوق األفراد بصورة مطلقة يعتبر ضربا

األمور  تنظيم  هي  اإلدارة  واإل   فمسؤولية  البقاء  من  الدولة  تتمكن  بموجب حتى  لألفراد  مصونة  والحريات  الحقوق  وإن  الظروف،  تلك  زوال  حتى  بقاء 

 
من الدستور ذلك الن عبارة الدفاع عن اململكة الواردة في هذه الفقرة يجب أن يعطى لها نفس املنصوص   2/ 125)إن األسباب األمنية تنطوي تحت أغراض الدفاع عن اململكة باملعنى املقصود من املادة  28

ساس بالدفاع عن اململكة وهي كل نشاط ماس بسالمة الدولة وأمنها الداخلي أو الخارجي أو ضار بأي مرفق من مرافقها وهو القانون الخاص الذي حدد األعمال التي لها م 1935عليه في قانون الدفاع سنة 

املنصوص عليها في هذا القانون وسندا  اسه التدابير االستثنائية  العامة وذلك على اعتبار أن فكرة املحافظة على السالمة العامة واألمن العام هي التي تمثل املعيار الحقيقي السليم الذي ترتكز على أس

من الدستور الذين  125الصادرة بمقتض ى الفقرة الثانية من املادة  1967من تعليمات اإلدارة العرفية لسنة  20لذلك فان محكمة العدل العليا ال تكون مختصة بالنظر بدعوى املستدعين إعماال للمادة 

 منشورات مركز عدالة.  25/10/1987)هيئة خماسية( تاريخ   115/1986رار الصادر عن مجلس التعليم العالي(. قرار محكمة العدل العليا األردنية رقم  أنهيت خدماتهم من جامعة اليرموك بمقتض ى الق

 قرار ذات املحكمة الصادر بهذا الخصوص رقم 
ً
 عدالة. (، منشورات مركز م4/10/1986)هيئة خماسية( تاريخ  171/1985وانظر في ذلك أيضا

م 2020وما وباء كورونا الذي أشغل العام في عام   . م25/3/1992، تاريخ   3815رقم  ، من عدد الجريدة الرسمية  588ـ ــ 586م ، املنشور على الصفحة  1992لسنة   13من قانون الدفاع رقم     2املادة رقم   29

 لتقليل اإلصابات والوفيات من هذا الوباء العاملي.  متعددةع من هذا القرن إال صورة من صور الظروف االستثنائية التي مر بها األردن والتي استدعت من الدولة تطبيق قانون الدفاع وإصدار أوامر دفا
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املعنية بتنفيذ إجراءات الضبط اإلداري أن تحد من تلك الحقوق وتقيدها   ،التشريع األسمى في الدولة وهو الدستور    وبالتالي يكون من صالحية اإلدارة 

والغرض من ذلك، فال يمكن  بشكل معتدل الغاية     وبما يتفق مع 
ً
الدولة وفي   مثال األفراد بشكل كامل في جميع جغرافيا  تنقل  اإلدارة بمنع  تصور قيام 

  بل يكون ذلك محدد  ،جميع األوقات
ً
 كما صدر في األردن  ا

ً
من بمناطق معينه أو بكافة املناطق ولكن ألوقات معينة تتناسب مع الظرف االستثنائي، تماما

األفراد من التنقل بين مناطق اململكة ليوم أو ربما لعدة أسابيع بهدف الحفاظ على الصحة العامة والقليل من أوامر دفاع بموجب قانون الدفاع منعت  

 .خطر انتشار فيروس كورونا الذي ضرب البالد والعباد

وعليه فإن من   ت البشرحقوق وحريا  احتراموحتى ال تستغل اإلدارة مسألة الظروف االستثنائية فتقوم بأعمال ال تتفق مع ما يجب مراعاته من  

 في
ً
الظروف    واجب القضاء أن يراقب جميع تصرفات اإلدارة، وال شك بأن الرقابة القضائية على أعمال وإجراءات الضبط اإلداري ستكون مختلفة تماما

بينّ  التي  تلك  العاديةاالستثنائية عن  الظروف واألحوال   م  ،اها في 
ً
أوال القضاء معني  الظروف االستثنائية  التأكد من وجود ظروف طارئة حقيقية ففي  ن 

في عن وجود وفعلية عاجلة تبرر لسلطات الضبط اإلداري القيام بإجراءات أقل مشروعية بحيث أن القاض ي اإلداري سُيلزم اإلدارة بأن تقدم الدليل الكا 

اإلجراء الضبطي الذي قام به رجل  وبخالف ذلك فإن    ،وأن يتأكد من مدى مالئمة تلك الحالة للقانون   ،حالة طارئة استدعت القيام بمثل ذلك اإلجراء

 وال يستند إلى ظرف استثنائي حقيقي يتفق مع القانون، فقانون الدفاع في األردن والذي أجاز مثل هذه اإلج
ً
راءات اشترط أن اإلدارة املعني سيكون باطال

ذلك   وحدد  طارئة  حالة  هنالك  ،يكون 
ً
اإلدارة    صراحة رجل  تذرع  إن  غير وبالتالي  اإلجراءات  وممارسة  عام  بشكل  بالقانون  اإلداري  بالضبط  القائم 

 املشروعة بحجة أن ذلك العمل متفق مع القانون يلزمه على تقديم الدليل الكافي على أن ما قام به يشكل حالة طارئة واقعية. 

م ( في املادتين الثامنة والتاسعة أنه يحق للشخص الذي تم توقيفه أو 1992لسنة   13وقد بين املشرع األردني في ذات القانون )قانون الدفاع رقم  

أن   اإلدارية  املحكمة  على  وأوجب  بحقه  الصادر  الضبطي  باإلجراء  يطعن  أن  أمواله  على  الحجز  تم  من  أو  عليه  وجه  القبض  على  الطعن  بهذا  تبت 

 .30السرعة 

لقضايا التي ترفع في الظروف االستثنائية واملتعلقة بإجراءات الضبط اإلداري وبذات املشرع استلزم السرعة في البت با  أن  انيجد الباحثومن هنا  

الضبطي الوقت   القرار  إلبطال  الدعوى  يقيم  أن  بحقه  صدر  الذي  الضبطي  العمل  جراء  من  بالظلم  الشعور  ينتابه  من  لكل  املطلقة  الحرية  أعطى 

 واملطالبة بالتعويض.

ن املشرع ألزم  إ كتوف األيدي عن أعمال وإجراءات رجال اإلدارة فيما يصدر عنهم من إجراءات ضبطية، بل  وعليه فإن القضاء اإلداري لم يقف م

أ  الحقيقية والفعلية على جميع  الرقابة  الظروف االستثنائيةعالقضاء بضرورة  )في  اإلداري، والرقابة تكون هنا  الضبط  األولى على  مال  بالدرجة  ( رقابة 

العمل   مالئمة  طارئة مدى  واقعية  حالة  وجود  من  التأكد  حيث  من  اإلداري  الضبط  سلطات  يراقب  فالقضاء  للمشروعية؛  مراقبة  وليس  الضبطي 

 ما 
ً
هي األحوال التي يمكن القول معها بأن هذا الظرف    )استثنائية( توجب القيام بالضبط اإلداري وهو أمر مرده إلى الدستور والقانون الذي حدد مسبقا

 ... استثنائي أم ال

الحالة االستثنائية تلك  الضبطي ولزومه ملواجهة  إلى جانب ذلك يراقب مدى مالئمة وتناسب اإلجراء  اإلداري  القضاء  أن  ، وبعبارة أخرى هل كما 

 ملواجهة تلك الحالة وهل هو الوسيلة الوحيدة ملواجهتها أم كان باإلمكان عالج تلك ال
ً
حالة دون اللجوء إلى اإلجراء الذي قامت به السلطة اإلدارية الزما

 مثل ذلك اإلجراء؟ 

القضاء  األمر فإن على  بين يديه    وكذلك  األمر  أم ال وذلك من  متى ما وضع  السليمة   لإلجراءات 
ً
الطوارئ قد تمت وفقا بأن إعالن حالة  يتأكد  أن 

 من قبل الجهة 
ً
املختصة بإعالنه، وبناًء على ذلك فإنه إذا أعلن تطبيق القانون خالل التأكد من صدور القرار بإعالن تطبيق قانون الدفاع قد صدر فعال

 وتكون اإلجراءات الضبطية ُبنيت على باطل، كما أن القضاء اإلداري يتأكد في املسائل املعروضة عليه م
ً
ن أن هدف  من جهة غير مختصة فيكون مخالفا

 للنظام العامسلطة الضبط اإلداري من الضبط اإلداري االستثنائي لم تكن عبثية وإ 
ً
وعليه فإنه إذا تبين أن الغاية من اإلجراء الضبطي لم   ،نما تحقيقا

الضبطي لعدم مشروعيته وهو ما القرار  القضاء سيلغي ذلك  العام فإن  النظام  الحفاظ على  اإلداري على   تكن حقيقية وبهدف  القضاء  يعرف برقابة 

دل العليا األردنية واملتضمن " بأن الغاية من تولي رئيس الوزراء صالحية أو من يفوضه بموجب ، ومن ذلك ما جاء بقرار محكمة العغاية اإلجراء الضبطي

 على السالمة العامة  م1939لسنة  2مكررة من نظام الدفاع رقم 9املادة 
ً
 ومؤثرا

ً
إنما تهدف للسالمة العامة والدفاع عن اململكة بمعنى أن يكون النزاع عاما

 للقانون أو الكفالة التي تعهد بها بأن يكون حسن السيرة والسلوك"وال يدخل في نطاق 
ً
 مخالفا

ً
 .31السالمة العامة مجرد ارتكاب شخص فعال

 
القانون أو أي أمر دفاع أو جرى االستيالء أو وضع اليد على ماله أو مال موجود تحت إشرافه أو ألي صاحب مصلحة بالنيابة عن ) يجوز ألي شخص جرى توقيفه أو القبض عليه بموجب هذا    8املادة   30

كمة برد الطلب دون اللجوء إلى تقديم ر الصادر عن املحالشخص املذكور ان يطعن باألمر الصادر بذلك لدى محكمة العدل العليا ب. على املحكمة أن تفصل في الطلب على وجه السرعة وال يحول القرا

)
ً
 .طلب جديد املرة بعد األخرى طاملا بقي األمر املطعون فيه قائما

 أو أمـر أيهـذا القـانون أو  نقلـه أو إتالفـه ولكـل مـن اتخـذ بحقـه أي إجـراء بموجـب أووضع اليد عليـه  أو)لكل من كلف بأي عمل أو أداء أي خدمة أو تقديم أي مال ولكل من تم االستيالء على ماله  9املادة  

 من تقديم الطلب بالتعويض على   إجراء أوعمل    أومال   أيعن  تأديتهيحدد مقدار التعويض وان يقرر  أنتكليف صادر بمقتضاه الحق بالتعويض ولرئيس الوزراء  
ً
يكون  أنخالل مدة ال تتجاوز ستين يوما

  بإقامةض الحق للمتضرر في حال عدم موافقته على القيمة املقررة للتعوي
ً
 . (القوانين النافذة املفعول  ألحكامالدعوى لدى املحكمة املختصة للمطالبة بالتعويض العادل املترتب له وفقا

 . 28/1/1985الصادر عن محكمة العدل العليا )هيئة عادية( بتاريخ  164/1984القرار رقم   31
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وتأكد من مالئمتة من عدمها الضبطي  القرار  من  الحقيقية  الغاية  راقب  القضاء  بأن  للباحث  يتضح  العليا  العدل  ملحكمة  القرار  لهذا   
ً
، فوفقا

ة للقانون ال تتعلق بموضوع السالمة العامة وإنما تتعلق لفتكابة مخاتعدى على السالمة العامة بمجرد ار   وز اعتبار الشخص قدبحيث قض ى بأنه ال يج

 بموضوع أخر وهو الكفالة التي تعهد بموجبها أن يكون حسن السيرة والسلوك.

 الخاتمة:

في هذا البحث عن حدود سلطات هيئات الضبط اإلداري في األحوال العادية ومدى مالئمتها ملبدأ املشروعية ثم انتقلنا بذات الفكرة    جرى الحديث

دارة ومدى للحديث عن تلك الحدود في األحوال والظروف االستثنائية من خالل بيان املقصود بالظروف االستثنائية في مجال الضبط اإلداري وأعمال اإل 

األحوالإ  تلك األعمال واإلجراءات وفي جميع  القضاء وتدخله في  اإلداري   حصول بما يضمن    ،مكانية مراقبة  الضبط  أهداف  من   التوازن مابين تحقيق 

صت  ومابين احترام حقوق وحريات األفراد وعدم التعدي عليها  جهة
ُ
وصيات الدراسة في نهاية املطاف إلى عدد من النتائج والت  من جهة أخرى، بحيث خل

 وعلى النحو التالي: 
 

 
ا
 النتائج:: أوال

حقيقية إن هيئات الضبط اإلداري وعند ممارستها ألعمالها تلتزم بأهداف الضبط اإلداري ووسائله املشروعة واملالئمة وتستند إلى أسباب واقعية و  •

 ترتبط بالنظام العام. 

التي   • الضبطية  اإلجراءات  اإلداري من خالل  الضبط  العامتسعى هيئات  النظام  الحفاظ على  إلى  بها  العام،  تقوم  )األمن  الصحة    بكافة عناصره 

 وبما يضمن عدم التعرض للحريات والحقوق العامة لألفراد.  العامة، السكينة العامة واآلداب العامة(

من ضرورة االلتزام بالقواعد اإلدارة  ي  هدف أسمى للضبط اإلداري ال يعفإن القول بضرورة الحفاظ على النظام العام في الظروف االستثنائية ك •

 والضوابط العامة التي تلتزم بها في األـحوال العادية. 

سواًء    ،تخضع جميع أعمال وإجراءات هيئات الضبط اإلداري إلى رقابة القضاء اإلداري والذي يتأكد من مدى مشروعية تلك اإلجراءات ومالئمتها •

 . في األحوال العادية أم األحوال االستثنائية

إال أنها ومع كل ذلك تخضع لرقابة القضاء    ،كانت سلطات الضبط اإلداري واسعة وأكبر بكثير في األحوال االستثنائية عنها في األحوال العاديةإذا   •

 ة لألفراد. للتأكد من مدى مالئمتها ومشروعيتها و عدم تعديها على الحقوق والحريات املكفول

 
ا
 التوصيات:  :ثانيا

إجراءاتها وتتميز   • ترقى في  أن  اإلداري  الضبط  لهيئات  التغوّ بحتى يتسنى  املشروعية وبالتالي عدم  األفراداحترامها ملبدأ  ، فإن  ل على حقوق وحريات 

يوصانالباحث الدراسة    ان  هذه  خالل  البرامجومن  بتكثيف  اإلداري  الضبط  بوظائف  املعنية  الدولة  إدارات  تقوم  ت واملحاضرا   التوعوية  بأن 

بحيث يكونوا مؤهلين وبكفاءة عالية على  ،مع أهل الخبرة وأساتذة القانون اإلداري لزيادة الوعي والدراية لدى أفرادها وباالشتراك الدورية والندوات

واحتراف مهنية  بكل  اإلداري  الضبط  إجراءات  بجميع  القانون   ،القيام  بأحكام  يخل  ال  احترا   ،وبما  األفرادويضمن  وحريات  حقوق  وبالتالي ،  م 

اإلدارات واملؤسسات  تخلصت اإلداري   بعض  من   فيها  مما علق  تلك  الضبط  التخلف في تطبيق إجراءات  الذي مظاهر  األمر   ينعكس    ، 
ً
على   إيجابا

 إلى جنب احترامواملتمثلة باملحافظة على النظام العام  هتحقيق أهداف 
ً
 . حقوق وحريات األفراد وصون  بصورة تضمن فيها جنبا

 واملراجع: املصادر 

: 
ا
 القوانين والتشريعات:  أوال

 .م19/1/1952بتاريخ  1093 رقم  من عدد الجريدة الرسمية 3( املنشور على الصفحة 1952الدستور األردني وتعديالته لسنة ) .1

 .م25/3/1992تاريخ  3813من عدد الجريدة  الرسمية رقم  516املنشور على الصفحة  1992لسنة  12 رقم  وتعديالته قانون محكمة العدل العليا .2

 .م1/3/1954بتاريخ 1173الرسمية رقم  من عدد الجريدة  141، املنشور على الصفحة  1954لسنة  7قانون منع الجرائم رقم  .3
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Abstract: This research study came to talk about the issue of administrative control and what it includes 
from the procedures and actions practiced by the administration, and to indicate the extent to which it must 
adhere to the objectives of administrative control and not deviate from the general rules in it.  
To achieve the desired goal, the descriptive and analytical approach was adopted, so that the research 
ultimately concluded with several results, the most important of which are that administrative control 
bodies, when practicing their work, adhere to the objectives of administrative control and its legitimate and 
appropriate means and are based on realistic and real reasons related to the public system. 
This study also recommended the state departments concerned with administrative control functions to 
intensify awareness programs to increase awareness and know-how among their members, so that they are 
highly qualified and efficient to carry out all administrative control procedures with all professionalism and 
professionalism, and in a manner that does not violate the provisions of the law and guarantees respect for 
the rights and freedoms of individuals. 
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 : املقدمة

املتطورة التي  وتحوالت شملت حياة األفراد واملنظمات والحكومات، والتكنولوجيا    جوهريةأدت الثورة التقنية في مجال الحاسب اآللي إلى تغّيرات  

العلم من أجل توفير حياة أفضل لألفراد واملجتمعات قد أصبحت   إليه  أرقى ما وصل   و   معضلةاليوم  تمثل  تجسد 
 
تتوافر    سالحا فيها  ذا حدين، حيث 

ته الذهنية وقاعدته على بنيو الذي يمارسه  على طبيعة املستخدم والنشاط  يتوقف اختيار أحد الجانبين دون اآلخر ، و مجتمعة  عناصر الفائدة والضرر 

 التربوية ومخزونه الثقافي واملعرفي وإلى منظومة القيم التي تحكم سلوكه.
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  :لخصامل

إن توسع التنظيمات اإلرهابية وانتشارها في عصرنا الحالي يشكل معضلة ال تتعلق بمجتمع محدد أو بمنطقة أو بطائفة أو مجموعة  

 أمنها واستقرارها تحت طائلة التهديد اإلرهابي األعمى.  أصبحعرقية وحدها دون سواها، وإنما تتعلق بجميع دول العالم التي 

إلرهاب والتعامل معه إحدى أهم قضايا البحث املتعدد األوجه التي تعنى بها األجهزة األمنية والشرطية  ولقد أصبحت أساليب التصدي ل

حيث تتزايد مخاوف األفراد والشعوب والدول من ظاهرة اإلرهاب التي صارت رقعتها تتوسع بصفة مقلقة  ،  في املجتمعات املتقدمة والنامية

ة خالل السنوات األخيرة عبر مختلف أرجاء الكرة األرضية، إذ لم يعد اإلرهاب يقتصر على أحداث بفعل االنتشار الواسع للعمليات اإلرهابي

ختلفة  فردية محدودة  الزمان واملكان، وإنما بات يشكل ظاهرة بالغة الخطورة تهدد األمم في أمنها واستقرارها وتعرقل سير الخطط التنموية امل

 فيها كما تهدد السلم واألمن الدوليين. 

وتهدف الدراسة إلى الوقوف على أساليب التنظيمات االرهابية وأهدافها من خالل توظيفها التقنية والتكنولوجيا في أعمالها اإلرهابية، 

نوع  وقد اعتمدت الدراسة على املنهج الوصفي التحليلي لكونه املنهج األكثر مالءمة ملثل هذه الدراسات، وتوصلت إلى أن اإلرهاب اإللكتروني 

   من
 
من اإلرهاب التقليدي ألنه يوظف التقنيات الدقيقة واألساليب املتطورة التي يصعب على األجهزة   الجرائم اإللكترونية األكثر خطورة وفتكا

بين مختلف   ومتواصل  تعاون دقيق  إلى  تحتاج  لخطورتها  اإللكتروني  اإلرهاب  أن جرائم  كما  متابعتها وكشف مرتكبيها،  والشرطية  األمنية 

الواحد وبينها وبين نظ البلد  املعنية في  أمن األجهزة  تهدد  التي  تأثيراتها  الظاهرة والحد من  تتم محاصرة هذه  العالم حتى  رائها في بقية دول 

 واستقرار املجتمع اإلنساني.  

إبرام   خالل  من  الشأن  هذا  في  الدولي  التعاون  وتعزيز  املستحدثة  الجرائم  من  النوع  هذا  تالئم  تشريعات  بوضع  الدراسة  وتوص ي 

 األطراف وتبادل املعلومات الجنائية بين الدول حول التنظيمات اإلرهابية واملجرمين الدوليين. االتفاقيات الثنائية واملتعددة  

 اإلنترنت.  ؛التنظيمات اإلرهابية ؛اإلرهاب اإللكتروني ؛اإلرهاب: الكلمات املفتاحية

http://www.refaad.com/
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عشر    وقد بدأت العالقة بين اإلرهاب واإلنترنت تظهر إلى حيز الوجود وتشغل بال الدول واملنظمات املعنية بمكافحة اإلرهاب بعد أحداث الحادي 

اإلرهاب املادي الواقعي فحسب بل انتقل إلى   علىصر  تقي  أن نشاطها أصبح التباعه  ا التنظيمات اإلرهابية    م، ولعل املنحى الذي بدأت2001من سبتمبر  

 حمالت إعالمية مواكبة للحمالت العسكرية تم فيها استخدام اإلنترنت من جانب الطرفين.  حيث ظهرت إلى الوجود  اإللكترونيالفضاء 

من معطيات الثورة التكنولوجية، حيث سعت من خاللها إلى خلق تهديد أمني جديد عابر لحدود الدول واملجتمعات   التنظيمات اإلرهابية  واستفادت

  هابية بهدف نشر الخوف والرعب والفوض ى في أرجاء املعمورة.يقوم على استخدام التقنيات الحديثة لشن هجمات إر 

 :الدراسة إشكالية

الدراسة   و   إشكاليةتعالج  البشر  بحياة  للمساس  املختلفة  وتطبيقاته  اإلنترنت  استخدام  في  تتمثل  والخطورة  األهمية  من  كبيرة  درجة  أمن على 

املتقدمة كلما صارت هذه األخيرة   اإللكترونيةاستقرار املجتمعات، وكلما تطورت الجهود الرامية إلى محاربة هذه الظاهرة من خالل استخدام الوسائل  و 

لتنفيذ نواياه املدمرة. كما تكمن إشكالية الدراسة في مدى قدرة املجتمعات على مواجهة هذا النوع من الجرائم التي تمس كرامة   اإللكتروني وسيلة لإلرهاب 

املجهول، وألجل   الخوف من  وترهن مستقبله عبر  حياته  وتهدد  تطرحاإلنسان  تساؤال   ذلك     صالدراسة 
 
الدوا او تح  رئيسيا ماهي  وهو:  اإلجابة عنه  فع ل 

 ؟اإللكترونيرهاب ملواجهة اإل  الدوليين تعاون التنسيق و ال مدى أهميةما و  الرتكاب جرائم تهدد أمن واستقرار املجتمعات؟ رهابيةساسية للتنظيمات اإل األ 

  :أهمية الدراسة

 :لى قسمينإ تنقسم الدراسة

 :همية العلميةاأل  •

اإلرهاب   استكشاف وتحديد معالم ظاهرة  الدراسة في محاولتها  أهمية  املتعددة   اإللكترونيتظهر  اإلنترنت وتطبيقاته  التي تقوم على مستحدثات 

ض أنفسنا ي نعرّ واملنتديات وغرف الدردشة ومواقع التواصل االجتماعي، وهي املواقع التي نستخدمها في حياتنا اليومية بشكل كبير، والت اإللكترونيكالبريد 

تثبيت لالستدراج واالنخراط في تلك الجماعات التي تسعى جاهدة الستقطاب أكبر شريحة من املجتمع لدعم قوتها و  أهدافا ممكنةوأبناءنا لها مما يجعلنا 

 مكانتها. 

 :األهمية العملية •

في   املوضوع  أهمية هذا  تكمن  و   إبرازكما  اإلنترنت  اإلرهابية عبر شبكة  التنظيمات  ترتكبها  التي  وفي مدى خطورة هذه أساليب  الجرائم  مواجهتها، 

رد  الجرائم وتزايدها
ّ
تنتج املط التي  الخطيرة  السلبية  املتزايد   عنها  ، واآلثار  االنتشار  الدراسة  أهمية هذه  املجتمع والدولة. ومما يزيد من  البالغ على  وأثرها 

التي أصبحت متاحة للجميع بجودة عالية وأسعار منافسة مما يفسر زيادة أعداد الجرائم   األخرى   اإللكترونيةرنت عبر الهواتف الذكية واألجهزة  لشبكة االنت

 التي باتت تهدد البشر عبر فضاء اإلنترنت، ومن هنا تبرز أهمية التعرف على كيفية مواجهة اإلرهاب عبر شبكة اإلنترنت.

 :أهداف الدراسة

 تحقيق األهداف التالية: إلى الدراسة  رميت

 تحديد مفهوم اإلرهاب عبر شبكة اإلنترنت .1

 طرق التهديد والترويع عبر اإلنترنت.  .2

 صور وأشكال اإلرهاب عبر اإلنترنت.   .3

 . نترنتتوظيف شبكة اإل من رهابية دوافع التنظيمات اإل   .4

 :منهج الدراسة

مختلف  معرفة ب مما يسمح لإلجابة على التساؤالت املطروحة سيتم االعتماد على املنهج الوصفي التحليلي من خالل التحليل وربط األسباب بالنتائج 

 عبر عرض مختلف الرؤى املتعلقة بمواجهة اإلرهاب عبر شبكة اإلنترنت. محل الدراسةالظاهرة جوانب 

 تساؤالت الدراسة:

 جابة على التساؤالت التالية: الدراسة اإل تحاول 

 ؟اإللكترونيرهاب إل ما معنى ا  .1

 نترنت؟ رهابية عبر شبكة اإل ساليب التي توظفها التنظيمات اإل برز األ أ ما  .2

 اإلنترنت؟ رهابية من خالل شبكة ليها التنظيمات اإل إ تسعى  هداف التيما األ  .3

 االنترنت؟ رهابية عبر شبكة ما عوامل نجاح التنظيمات اإل  .4
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 :تقسيم الدراسة

تناول املطلب األول تعريف    ، اثنين  من خالل مطلبين  رهابساسية لإل خصصنا املبحث األول لدراسة املفاهيم األ  لى ثالث مباحث،إ قسمت الدراسة  

 الثاني تعريف اإل  املطلبرهاب في اللغة وتناول اإل 
 
 .رهاب اصطالحا

عبر   أساليب االرهابتناول املطلب األول    حيث االنترنترهابية عبر شبكة  داف التنظيمات اإل أهأساليب و أما املبحث الثاني فقد خصص لدراسة  

 نترنت.رهاب الدولي عبر شبكة اإل اإل  أهدافنترنت واملطلب الثاني خصص لدراسة شبكة اإل 

 أ و 
 
اإل   خيرا التنظيمات  نجاح  لدراسة عوامل  الثالث  املبحث  اإل خصصنا  األ رهابية عبر شبكة  املطلب  تناول  النجاح نترنت حيث  ول دراسة عوامل 

 نترنت.رهاب واملطلب الثاني درسنا فيه عوامل النجاح املرتبطة بطبيعة وسمات املجرم املعلوماتي عبر شبكة اإل الناتجة عن خصائص اإل 

 اإللكتروني اهية االرهاب م: األول  املبحث

 اإلرهاب ن  أ قرار  ومع اإل  فراد واملجتمعات.على األ   رهاب بين املدارس واملذاهب الفكرية واتفقت جميعها على الخطورة التي يشكلهاتعددت تعريفات اإل 

 أ ن التطور الصناعي والتقني  أ  إال  ،مختلفة  وأساليبعرفته املجتمعات منذ القدم بمستويات  
 
   فرز نوعا

 
 لترويع ساليب جديدة  أ رهاب يستخدم من اإل  جديدا

 . بشرال

   لغة املطلب األول: تعريف اإلرهاب

: معنى اإلرهاب: 
ً
 أوال

لرهبة بأنها ذلك  لم يرد في املعاجم العربية القديمة ذكر لكلمة إرهاب وال ألي تفسير ملعناها، وينطبق ذلك على كلمة إرهابي، وفي اللغة العربية تعرف ا 

   االحترام.الخوف املترافق مع 

هكذا تم وتعرف الرهبة بأنها الخوف والفزع وهي تجمع بين الرهبة وبين الرغبة وعندما يقال استرهبه فاملقصود استرعى رهبته حتى رهبه اآلخرون، و 

مكن أن يتسبب أي أرهبوهم، فاإلرهاب في اللغة العربية يعني الخوف والفزع وكل ما ي  ((واسترهبوهم وجاؤوا بسحٍر عظيم ))تفسير قوله سبحانه وتعالى:  

ن أ، ولقد اتفق املجمع اللغوي على حداثة كلمة إرهاب في اللغة العربية علما  (1)16بإثارة الرعب والذعر بين الناس بهدف فرض الطاعة عليهم وإخضاعهم

 . (2) السياسية  غاياتهعنف لنيل  كما بين املجمع اللغوي أن اإلرهاب هو عبارة عن وصف يطلق على كل من يستخدم ال  ،جذر هذه الكلمة هو رهب ويعني خاف

وهذا ما  الناس،والفزع في نفوس  أن مفهوم اإلرهاب ينطوي على فعل الترهيب، أي أن اإلرهاب هو تعبير عن الترهيب وإثارة الرعب مما سبقيتضح 

 يميز جريمة اإلرهاب عن غيرها من الجرائم األخرى.

 
 
لقاموس املنجد يقصد ب "الرهب" و"املرهوب" كل ما يخش ى منه، والفعل الثالثي هو "رهب" بمعنى "خاف" وهو لفظ مشتق من املصدر الذي   ووفقا

 ( 3)على تعريف "اإلرهابي" بأنه: كل من يستخدم اإلرهاب سبيال ليفرض سلطته. ذات القاموسهو اإلرهاب كما ينص 

القتل وأعمال التخريب، واإلرهابي هو كل من يستخدم    من خالل الناس  في نفوس    بث الرعباإلرهاب هو  باملقصود    إن يمكن القول    ما سبق وبناء على  

 في نشر الفوض ى وإثارة الخوف. املتمثلة القوة في مواجهة اآلخرين لبلوغ غاياته

إلرهاب بأنه ما تتسبب  ا نص املعجم الرائد على تعريف  و   ،ا منهمرعوبعدوه    يكون   الرجل املرهوب الذي   عند الزمخشري تدل علىكلمة "رهيب"    كما إن

من أجل فرض سلطة ما أو إضعاف سلطة    ويعهوتر   الخوف في املجتمعالقتل أو تنفيذ العمليات التفجيرية أو التدمير من إثارة  ك به املمارسات العنيفة  

 ( 4)أخرى.

مصدره  وفي اللغة العربية، أصل كلمة إرهاب هو الفعل "رهب" وهو بمعنى خاف وبابه "أرهبه" و "استرهبه" بمعنى أخافه ويقصد ب "الرهب" التعبد و 

 ( 5)"الرهبة" و "الرهبانية" بفتح الراء ويأتي "الترهبن" بمعنى التعبد.

فالراء والهاء والباء حروف أصلية، ويستخدم في اللغة العربية   ،أو الترهيب هو مصدر أرهب يرهب، وفعله الثالثي هو رهب ومضارعه يرهبفاإلرهاب  

، فإن
 
 ورهبة

 
 ورهبا

 
 ( 6)املقصود هو خفته.  للداللة على أحد معنيين أولهما الخوف وثانيهما الدقة والخفة، واألول هو الرهبة، فعندما يقال: رهبت الش يء رهبا

 
 .23م، ص 1998منشورات منظمة املؤتمر اإلسالمي الشعبي، بحوث فكرية للسنة الثالثة، كلية الشريعة،  . بغداد: الدين واإلرهاب  . د. رشدي عليان 1

رير للطبع والنشر،  طابع شركة اإلعالنات الشقية، دار التحاملعجم الوجيز، مجمع اللغة العربية، )تصدير(، د. إبراهيم مذكور رئيس املجمع، ومصطفى حجازي املدير العام للمجمعات وإحياء التراث، م  2

 . 279م، ص 1980جمهورية مصر العربية، طبعة 

 .282م، ص  1969دار الشروق، .القاهرة:قاموس املنجد 3

 .  755، ص 1986دار العلم للماليين،.بيروت: معجم الرائدجبران مسعود.   4

 .109 ، ص 1988مكتبة لبنان، بيروت:  .مختار الصحاح.محمد بن أبي بكر الرازي  5
 .45ص،  1979دار الفكر للنشر،  . بيروت:معجم مقاييس اللغة، تحقيق: عبد السالم محمد هارون.الحسين أحمد بن فارس بن زكرياأبو  6
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فقة في تالزم مصطلح اإلرهاب مع العنف، كما أنها جاءت متفقة من ناحية أن اإلرهاب يهدف  ومنه يتضح لنا أن العديد من املعاجم اللغوية جاءت مت

 17األرواح واملمتلكات  املدمرة فيذات اآلثار  إلثارة الرهبة والخوف والفزع في قلوب الناس، وذلك من خالل الوسائل اإلرهابية املختلفة

 ومنه تم اشتقاق لفظ الراهب واسمه هو الرهبة ويأتي وقال ابن دريد أن املقصود بَرَهَب الرجل هو خاف  
 
 وَرَهَبا

 
واملضارع منه َيْرَهُب واملصدر هو َرْهَبا

 وأن املقصود بأرهبه وَرَهبه واس (8)الَرَهُب بمعنى الفزع،
 
 وُرْهبا

 
 ترهبه كما قال ابن منظور أن املقصود بَرِهَب هو خاف واملضارع منه َيْرَهُب واملصدر هو َرْهَبة

رَهبه حتى رِهبه الناس (9)هو أخافه وفَزعه،
َ
رَهَبه هو است

َ
 . ولقد ورد في تاج العروس أن املقصود بأ

       يقول تعالى:  وقد تكرر لفظ )رهب وأرهب( في كل من القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف في عدة مواقع، ففي القرآن الكريم:

 هو (  ُتْرِهُبون )  جاللهواملقصود بقوله جل    (60  :األنفال)                          

 (10)تخيفون أو تثيرون مخاوف.

لقتالهم ونص توضيح للفخر الرازي على أن العبرة من إعداد القوة ومن إعداد رباط الخيل هي أنه إذا علم الكفار أن املسلمين قد تهيؤوا للجهاد و 

  (11)يخافوهم.فإنهم سوف  وأنهم يمتلكون كافة األسلحة

لخوف ومن التعريفات اللغوية يتضح لنا أن جميع ما ورد من تعريفات لإلرهاب إنما تتمحور حول فكرة واحدة هي أن اإلرهاب هو تعبير عن إثارة ا 

إثارة الفزع وإزهاق األرواح والرعب والفزع في قلوب الناس، أي أن هناك إجماع فقهي ولغوي حول الغرض من اإلرهاب، فالغرض من اإلرهاب يتمثل في  

 وتدمير املمتلكات ونشر الفوض ى.

 : مايليإلى  توصلناوبعد استعراض مواقف املعاجم القديمة والحديثة من لفظ اإلرهاب 

 لم تأت املراجع القديمة على ذكر لفظ اإلرهاب بل تم استحداثه خالل الثورة الفرنسية. .1

ت مختلف بقاع األرض إلى جانب طبيعة األحداث عمّ بات أللفاظ اإلرهاب واإلرهابي والحكم اإلرهابي استخدامات جديدة استوجبتها التغيرات التي   .2

 . نشوء وانتشار هذه الظاهرة التاريخية التي كان لها دورها الكبير واملباشر في 

بو  الربط  املعنى لإلرهاب عدة تعريفات لغوية تتجه غالبيتها نحو  لبلوغ غايات سياسية محددة وذلك رغم اختالف  العنف  اإلرهاب واستعمال  ين 

م القوة اللغوي لإلرهاب عن املعنى اللغوي للعنف السياس ي، كما ال تنحصر ظاهرة اإلرهاب في الجانب السياس ي وحده بل تستعمل للداللة على استخدا 

 (21)و غيرها  من قبل فرد أو جماعة لبلوغ غايات سياسية أو شخصية أ 
 
 ، ولذلك فلقد ظهر اإلرهاب الذي يندرج ضمن نطاق القانون العام على اعتباره فعال

 
 
 ( 31) تعاقب التشريعات الجنائّية مرتكبيه. إجراميا

أداة تحقيق األهداف كمعيار لوضع التعريف اللغوي لإلرهاب بأن يمارس اإلرهاب باستخدام العنف من إلى  كما تطرقت بعض املعاجم الخاصة  

 . (41)قبل جماعة منظمة أو حزب ضد املعارضين ألهدافهما 
 مع التعريفات اللغوية  و 

 
السابقة، بتركيزه على تعريف جريمة  مما سبق نستنتج أن تعريف اإلرهاب املنصوص عليه في القاموس السياس ي يتشابه كثيرا

 مدلول سياس ي ويهدف لتحقيق أهداف سياسية. ا أي أنه يعتبر اإلرهاب ذ فقط، اإلرهاب من منطلق سياس ي

 

 
  terrorismإلى العربية نرى أن لها أكثر من معنى كشدة الرهبة والذعر والخوف، وبترجمة كلمة    terreurوبترجمة كلمة     terrorism –terreurفي اللغة الفرنسية كلمتان لهما نفس املعنى اصطالحيا وهما    17

، وهما  terrere – tersereالفرنسية فقد تم اشتقاقها عن األصل الالتيني  terreurم، أما كلمة  1794إلى اللغة العربية نجد أنها تعني اإلرهاب، و كلمة إرهاب في اللغة الفرنسية لم تستخدم إال بعد سنة 

 فعالن يوظفان بمعنى يرتعد أو يرتجف.

ن ممارسات استخدام القوة بهدف التأثير على األفراد وإثارة  كما ورد تعريف اإلرهاب في  قاموس "روبير" على أنه االستخدام املنظم ألدوات قوة خاصة بهدف بلوغ غايات سياسية كما يعرف أنه مجموعة م

 املشار اليها في قاموس األكاديمية الفرنسية فيقصد به الرعب أو الخوف. terrorismeالفوض ى. كما ان كلمة 
م،   1994لبنان، بإشراف محمد نعيم العرقسوس ي، الطبعة الرابعة، -، القاموس املحيط، تحقيق مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، بيروت ه718مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي ت  8

ْدُع اإلبل عن الَحوِض وذ ،118ص 
َ
َسُد. واإلرهاب بالكسِر: ق

َ
ْرُهوُب: األ

َ
، امل

 
: اسماعيل بن حماد الجوهري، تحقيق أحمد عبد الغفور  و مكتبة األكاديمية. وقد جاء في هذا القاموس أيضا

 
دها عنه. وانظر أيضا

: محمد بن مكرم بن منظور اإلفريقي املصري، لسان العرب، الناشر:  140ص   ،1م، جزء   1984، الطبعة الثالثة، لبنان-عطار، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، دار العلم للماليين، بيروت  
 
. وانظر أيضا

 . 23،صبيروت، الطبعة األولى-دار صادر

 . 461ص،، 2010،ردار صاد :. بيروت لسان العرب  .محمد بن مكرم بن منظور األفريقي املصري  انظر: 9

 . 3/166معاني القرآن الكريم،  10

 . 15/186تفسير الكبير،  11

 لقواعد القانون الدولي العام .د. نبيل أحمد حلمي  21
 
 .29م، ص  1988دار النهضة العربية،  .القاهرة:اإلرهاب الدولي وفقا

 . 41م، ص  1992دار النهضة العربية،  .القاهرة:تعويض املجني عليه عن األضرار الناشئة عن جرائم اإلرهاب  .د. أحمد شوقي عمر أبو خطوة  13

 . 27، ص  1975الهيئة املصرية للكتاب،  :القاهرة .ملزيد من التفاصيل، انظر معجم العلوم الطبيعية، مادة اإلرهاب   14
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 : معنى اإلرهاب في االصطالح: املطلب الثاني

مما يدل على أنه   1789سنة لم يرد لإلرهاب تعريف في االصطالح الشرعي لدى العلماء السابقين حيث كان أول استعمال له عقب الثورة الفرنسية 

على تحديد وروبي ويثبت بطالن ادعاءات اتصاف اإلسالم به، ولم يتفق العلماء واملفكرون في مختلف بقاع األرض بأديانهم املختلفة  األ فكر  المنبثق عن  

أن املقصود بكلمة الرهبة والرهب في اللغة   بناء علىزيادة غموض املصطلح وتعقيده، و في  معنى اإلرهاب وعلى ضبط مفهومه حتى الوقت الحالي، مما تسبب  

اعتداء يتسبب   باإلرهاب هو كل فعل  املقصود  الخوف واالضطراب والفزع يكون  أدوات إثارة مخاوف اآلخرين، ونشر االضطراب  في  هو  أيا كانت  بينهم، 

 ه. يتنفيذه ونوعية مرتكب

باستثناء زمن الحرب، حيث يعرف بأنه طريقة عسكرية يتبعها فرد أو   ةسياسي هاعثو كون بتقيل في تعريف اإلرهاب أنه كل فعل إجرامي عمدي وقد 

ة هي إثارة الخوف وإضعاف النظام سياس ي القائم بالفعل  أكثر ملنفعة جماعة ما أو منظمة ما أو نظام حكم يمثل دولة ما بحيث تكون غاية هذه الطريق

 
 
 للتمييز بين نضال الشعوب من أجل  أو الذي يكون في طور القيام أو محاولة ضربه والقضاء عليه كليا

 
، ومن الواضح أن هذا التعريف لم يحدد معيارا

 التحرير وتقرير املصير وبين اإلرهاب، حيث يختلف املفهومان عن  
 
، ويؤكد رجال السياسة على االختالف بين املفهومين ويحرصون  بعضهما البعض كثيرا

رفع الضغط الذي يخضعون له من قبل بعض الدول في هذا الخصوص، كما أن استخدام عبارة "جريمة مقصودة" في على ذلك ألسباب سياسية تتمثل 

لنيل هذا الحق هو حق اعترفت به العديد من املواثيق الدولية للشعوب واألمم وفي مقدمتها   يدل على هذا املعنى، حيث أن حق تقرير املصير والكفاح املسلح

 . (51)ميثاق األمم املتحدة وما صدر عنها من قرارات في هذا الشأن

الجمعية العامة األربعين لألمم املتحدة، وتعتبر األفعال اإلجرامية اإلرهابية حديثة اإلدراج في القانون الدولي، حيث أضيف اإلرهاب إلى قائمة أعمال  

 فاإلرهاب الالزم التصدي له هو ذلك الذي أدى إلى تعريض أرواح األبرياء للخطر أو قتلهم أو تهديد الحريات اإلنسانية الرئيسية. 

 
 
 من منظوره الخاص بحيث يكون قادر   وثمة خالف عاملي بخصوص تعريف اإلرهاب. فكل طرف يريد أن يضع له تعريفا

 
 على توظيفه لخدمة مصالحه.  ا

 أن ي
 
 :نجملها فيما يليمرتكزات موضوعية  تكئ علىويشترط كي يكون التعريف علميا

 بين اآلخرين. واالضطراب أن معنى اإلرهاب هو إثارة الخوف  .1

 يسبب له بالخوف والرعب والفزع واالضطراب. و  عليهأن يمارس فعل اإلرهاب على بريء لم يتورط في جرم يتطلب إيقاع فعل مادي أو نفس ي  .2

وبذلك يعرف اإلرهاب أنه كل فعل يرتكبه شخص يعتدي من خالله على شخص آخر بريء متسببا بإثارة مخاوفه ورعبه وفزعه، وذلك من خالل  

  ارتكاب ممارسات  
 
 أم ماليا

 
 العنف كاالغتيال وممارسات التدمير أو حتى مجرد التهديد بهما، وألي مبرر كان، سواء  أكان سياسيا

 
، أ   وأ   أو دينّيا

 
اعتداء    وجنسّيا

 
 
 لدوافع نفسية واجتماعّية. وهذا اإلرهاب الذي قد ترتكبه سلطة غاشمة، أو دولة تحتل شعبا

 
ما، أو جماعة أو فرد، إنما هو تصرف موصوف    شخصّيا

 معرّ 
 
 ف ومحدد، لذلك فإن كل تصرف يحقق هذا الوصف والتعريف يعتبر إرهابا

 
 أو دولة أو جماعة.  ، أيا

 
 كان مرتكبه، فردا

العدو بشكل  وتعرّ  إثارة مخاوف  بأنه كل نهج يعتمد أسلوب  اإلرهاب  الروسية  املعارف  أو  خاص عن طري  منظم وبشكلف دائرة   
 
ق إضعافه ماديا

 الشرع.  استئصاله، كما يعرف العنف في العادة بأنه االستخدام املنظم للقوة ضمن املجتمع ولكن بما ال يخالف 

 
 
اضطراب  في أن نتيجتهما واحدة، ومن ناحية أخرى فإن ثمة خلط بينهما يتسبب  وبهذا يكون التعريف املذكور قد ميز بين "اإلرهاب" و "العنف" علما

أن يحدد دوافعه، ولكنه  الت اإلرهاب دون  املذكور قد عرف  التعريف  التي تلجأ الستعمال هذه   أشارعريف، وكما هو واضح فإن  األنظمة  الكثير من  إلى 

سلطة كل استخدام للقوة خارج إطار الو أن السلطة وحدها هي من تمتلك حق استخدام القوة تحت مسمى حماية املجتمع والنظام العام    كدالسياسة، وأ 

 يعتبر عنفا. 

املستبدة إلجبار الشعوب   اتكما يعرف اإلرهاب في القاموس السياس ي بأنه كل محاولة إلثارة الخوف لغايات سياسية وهو أداة تستعملها الحكوم

م على استعمال املمارسات اإلرهابية لبلوغ غايات   1792لها، وخير مثال على ذلك هو إقدام الحكومة اإلرهابية عقب الثورة الفرنسية سنة    الرضوخعلى  

 سياسية محددة، وهو  
 
ة أو  أداة تستعملها دولة تفرض سلطتها على شعب ما لنشر روح االنهزامية وإلرغام هذا الشعب على الخضوع ألوامرها الظامل  أيضا

فرض سلطة األقلية على األكثرية، وخير مثال على ذلك هو "اإلرهاب اليهودي" الذي في  تستعملها جماعة ما إلثارة رعب املدنيين لبلوغ مطامع محددة تتمثل  

قدمتها عصابات أرغون زفاي م، حيث نفذت عصابات غالبية املنتسبين إليها من اليهود واملتعصبين )وفي م  1948احتل أجزاء من األراض ي الفلسطينية عام  

 أغوت إسرائيل( أعماال إرهابية منها ضرب املنازل وتفجير األسواق وقتل النساء واألطفال وارتكاب املذابح الجماعية بهدف إرغام األهالي   –ليومي وشترون  –

 على مغادرة البالد وإخالء القرى واملدن بهدف التحضير لفرض السيطرة الصهيونية عليها.

رعب شريحة   إلى إثارة دوافعها إيديولوجية، وتهدف    ،اإلرهاب بأنه: "سياسة استخدام للعنف محرمة على املستوى الدولي  بعض الفقهاء وقد عرف  

هم أو محددة من مجتمع محدد من أجل االستيالء على السلطة، أو الترويج للمطلب أو ملظلمة بصرف النظر عما إذا كان مرتكبو العنف يعملون لصالح

 . (61)لصالح دولة ما"

 
 . 71-70، ص 2012دار الفكر  . دمشق:الدولي والنظام العاملي الراهناإلرهاب .د. محمد عزيز شكري، د. أمل يازجي 51
 . 43،ص 2008،.ابوظبي:مركز االمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية كيف نفهم اإلرهاب   .د. جمال املري  61
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   هكما أن ل
 
ى األفراد أو على ممتلكاتهم، لتخويفهم  آخر ينص على أن اإلرهاب هو كل استعمال مقصود للقوة بشكل غير مشروع لالعتداء عل  تعريفا

 ( 71)بهدف بلوغ غايات معينة

من املمارسات التي تستعمل فيها القوة بغية تخويف الناس وتتسبب    مجموعة  هو  اإلرهاب  أنوبعد ما سبق ذكره من تعريفات يتوصل الباحث إلى  

 . ومهما تعددت بواعثهاملمتلكات  فياألرواح أو في األضرار بخسائر  هذه بأضرار كبيرة سواء تعلقت 

وتستخدم فيه العديد   صفاتقد يتخذ العديد من البل  فحسبادي املفعل الفي كما يتبين لنا على ضوء التعريفات السابقة أن اإلرهاب ال ينحصر 

وم على  ض إرهابية، فاإلرهاب يقا من الوسائل، منها الوسائل التقليدية مثل السالح واملتفجرات، والوسائل الحديثة مثل استخدام شبكة اإلنترنت ألغر 

املتعددة ل التعريفات  الناس، وهذا ما يفسر  العنف بهدف ترهيب  التعريفات هنشر  املالحظ من جملة  اإلرهاب من منظورها، ولكن  ، فكل جهة تعرف 

هابية، ويستخدم صفة العنف باإلرهاب، فالعنف هو السمة الغالبة على الجرائم اإلر  ارتباطواحدة هي جوهرية ة حول فكرة تفقالسابقة أنها تكاد تكون م

 العنف املفرط في الجرائم اإلرهابية من أجل قتل أكبر عدد ممكن من األبرياء وتدمير املمتلكات العامة والخاصة. 

العلمية والتقنية واستغالل وسائل االتصال والشبكة املعلوماتية من    األجهزةعلى استخدام    عبر شبكة اإلنترنت في نشأتها   فكرة اإلرهاباعتمدت  و 

 وإلحاق الضرر بهم. الناس أجل تخويف وترويع 

 للعمل اإلرهابي التقليدي بتوفير املعلومات عن األماكن كونه بعدين هامين، يتمثل أولهما في  علىويعتمد اإلرهاب عبر شبكة اإلنترنت 
 
 مساعدا

 
عامال

أو   الدينية وحرب املستهدفة  الكراهية  التحريض على بث  إلى  بأنه بعد معنوي يرمي  القول  الثاني فيمكن  البعد  أما  اإلرهابية،  العملية  تنفيذ  كوسيط في 

 األفكار. 

 للثورة العلمية والصناعية، وعند البحث عن تعريف اإلرهاب    ى حد إ يعد اإلرهاب عبر اإلنترنت  و 
 
 تبعا

 
نجد أن   ونياإللكترالجرائم التي ظهرت حديثا

 ( 18) دوافع سياسية أو عرقية أو دينية"لمهاجمة نظم املعلومات  أو من أجل إخافة الناسالتقنيات الرقمية  توظيف "  نه:أ  هاالعديد من التعريفات، ومن له

ه الجريمة، حيث ترتبط  ذوخطورة ه، وهنا تكمن أهمية  اإللكترونيمكون من كلمتين هما اإلرهاب و   اإللكترونيويرى الباحث أن مصطلح اإلرهاب  

واحدة من أبرز الجرائم الواقعة على أمن الدولة والتي تتسم بالخطورة والتشدد في تجريمها  كاألولى ارتباطها باإلرهاب بصورته التقليدية  اثنتين  بمسألتين  

 ديثة الظهور. ية التي تعتبر من الجرائم الخطيرة الحنومرونة نصوصها، والثانية ارتباطها بالجرائم التق

 ف اإلرهاب عبر اإلنترنت على أنه:" تعبير يشمل مزج مصطلح التهديد بنظم املعالجة اآللية للمعلومات باستخدام تقنية االتصاالت الحديثةرّ كما عُ 

 . (19))اإلنترنت(

 بانه" مهاجمة البنية التحتية للموقع أو استخدام التقنيات الرقمية ملهاجمة نظم  
 
املعلومات لدوافع سياسية أو دينية أو بهدف تخويف  وعرف أيضا

 ( 20) طرف آخر"

 على أنه" هجوم مدبر بدوافع سياسية ضد املعلومات أو أنظمة الكمبيوتر أو برامج الكمبيوتر أو البيانات التي ينتج عنها عنف
 
ي أضد  وعرف أيضا

 عرف بأنه" فعل إجرامي يرتكب باستخدام إمكانيات الحاسوب واالتصاالت وينتج عنه   (21) أهداف عسكرية بواسطة مجموعات أو عمالء سريين"
 
وأخيرا

 على أجندات   للموافقةحالة من الخوف تأتي نتيجة االضطراب وسط الجمهور بغرض إكراه الحكومة أو الجمهور    الحداثعنف أو تدمير وتعطيل للخدمات  

 (22) ".ثقافيةسياسية أو اجتماعية أو 

الجانب األول هو استخدام التقنيات الرقمية في العمل اإلرهابي،    جانبان،ن اإلرهاب عبر اإلنترنت له  أ ي يظهر من خالل التعريفات السابقة  وبالتال

 ما يكون  اإللكترونيالهجوم اإلرهابي  أنوالجانب الثاني 
 
تخدام غير قانوني لهذا فإن اإلرهاب عبر اإلنترنت هو اس دينية،لدوافع سياسية أو عرقية أو  غالبا

 والتهديد باستخدامها.املتاحة  للوسائل التكنولوجية

األفعال التي من شأنها تنفيذ مشاريع إجرامية قد تكون فردية أو   وتهدف في الغالب إلى   جماعية،ويرى الباحث أن اإلرهاب عبر اإلنترنت إنما يعني 

 استقرار الدولة للخطر.منهم أو أ الناس أو تعريض نفوس إلقاء الرعب في 

 

 
 .52، ص  2003منشأة املعارف، اإلسكندرية:  .إرهاب الدولة في إطار القانون الدولي العام .د. سامي جاد عبد الرحمن واصل  71

 . 66، ص2011ء، أمير فرج يوسف،الجريمة اإللكترونية واملعلوماتية والجهود الدولية واملحلية ملكافحة جرائم الكمبيوتر واإلنترنت،القاهرة:مكتبة الوفا 18
 . 649، ص2004جامعة عين شمس،   :الجرائم الناشئة عن استخدام اإلنترنت، أطروحة دكتوراه غير منشورة، القاهرة .عمر بن يونس 19
  .7، ص2008يونيو،  4-2نون اإلثبات.القاهرة: عبد هللا عبد العزيز العجالن.اإلرهاب اإللكتروني في عصر املعلومات. املؤتمر الدولي األول حول حماية أمن املعلومات والخصوصية في قا 20

 

عامة لتنمية املوارد البشرية بالتعاون مع عالقة جريمة اإلرهاب اإللكتروني بغيرها من الجرائم، ورقة عمل عن استخدام الحاسوب اآللي في مكافحة اإلرهاب، التي نظمتها اإلدارة ال .معنوي مختار املشرف 12

 . 17، ص2004نيسان،  الرياض،األمنية،جامعة نايف العربية للعلوم 
 . 670سابق، ص، مرجع  عمر بن يونس 22
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 التنظيمات اإلرهابية عبر شبكة اإلنترنت  أهدافأساليب و : املبحث الثاني

ن وسائلها  أ من الدوليين، وتعتقد  فعالها على السلم واأل أ غير مبالية بخطورة    أهدافها وهيلى  إ العديد من االساليب للوصول  التنظيمات االرهابية    تتبع

  الناحية القانونية والدينية.مشروعة ومباحة من 

 اإللكترونياألساليب العامة لإلرهاب  :ول املطلب األ 

 
ً
 : : انتحال شخصية الفردأوال

إعطاء املجرمين قدرة أكبر على ارتكاب جرائم انتحال الشخصية وذلك من خالل املساعدة في عمليات جمع املعلومات في  اإلنترنت    ساهم انتشار

والتي منها  -الضحية واالستفادة منها في ارتكاب جرائمهم، وتتم هذه الجريمة من خالل عدة وسائل وصور منها اإلعالنات املشبوهةالشخصية املطلوبة عن 

لالستيالء على معلومات اختيارية من الضحية، مثل اإلعالن عن جائزة ضخمة يكسبها من يساهم بمبلغ رمزي لجهة   -ما يداعب غريزة الطمع اإلنساني

إمكانية ارتكاب    إلىذلك    ؤدي وتتطلب هذه العملية اإلفصاح عن بعض املعلومات الشخصية كاسم الضحية وعنوانها ورقم بطاقة االئتمان بحيث يخيرية،  

 (23)السحب من البطاقة االئتمانية.القيام بأو  األرصدة البنكيةاالستيالء على  مثلهذه الجريمة  بسببجرائم أخرى 

:
ً
 : مرحلة التحضير والبناء ثانيا

اإلرهابية العملية  املجموعة  تمر  بمبادئ  وتعريفهم  وتدريبهم  اإلرهابية  املجموعة  أعضاء  تجنيد  والحضانة من خالل  البناء  والبحث عن ،  بمرحلة 

األدوات   بكافة  وتزويدهم  أعضائها  وتجهيز  عملها،  في  الجماعة  استمرارية  لضمان  والالزم  املناسب  والنقل التمويل  االتصال  كوسائل  جرائمهم  لتنفيذ 

الحديثة قد قللت  التكنولوجيا واالتصاالت  أن وسائل  إلى  الصدد تجدر اإلشارة  العمل واملهام، وفي هذا  املسافات    من   والتخفي والتدريب وتقسيم  تأثير 

واألشخاص،   واملعلومات  األفكار  انتقال  تعيق  قد  والتي  الجريمة  الرتكاب  الالزمة  واإلذاعة واألزمنة  والنقالة  الثابتة  الهواتف  الوسائل  هذه  ومن 

 (24) والتلفزيون.

 من فئة الشباب، وبث مبادئهم و   اإللكتروني وتتميز هذه املرحلة بالتلقين  
 
 أفكارهممن خالل قيام اإلرهابيين بحشد املؤيدين واملتعاطفين معهم خاصة

لنشر أفكارها ومعتقداتها والتخطيط والتجهيز للعمليات  تستخدمها  ملنظمات اإلرهابية  صة باالخافي محاولة لتجنيد إرهابيين جدد، فهناك آالف املواقع  

أللغام واألسلحة اإلرهابية املنوي القيام بها، وتنسيق الخبرات امليدانية العملية بين اإلرهابيين، حيث تم الكشف عن مواقع لتعليم صناعة املتفجرات وا

وكيفية الدخول إلى املواقع املحجوبة،   اإللكترونيلية اختراق وتدمير املواقع والبيانات والنظم املعلوماتية واختراق البريد  الكيماوية الفتاكة، ومواقع توضح آ 

ترويعها، حيث   قصد، وطرق نشر الفيروسات، كما أن هناك مواقع مخصصة لشن حمالت نفسية على الدول واملجتمعات اإللكترونيوعمليات التجسس 

 (25) كيفية إعدامهم.تبين األسرى و تعرض الرهائن و 

 
ً
اقع  ثالثا  :وتدميرها اإللكترونيةاقتحام املو

وتدميرها وتغيير محتوياتها والدخول إلى الشبكات والعبث بمحتوياتها بإزالتها أو االستيالء عليها أو الدخول على    اإللكترونيةأي الدخول إلى املواقع  

، ولتدمير املواقع يتم الدخول غير املشر 
 
وع إلى نقطة شبكة الطاقة أو شبكات االتصاالت بهدف تعطيلها عن العمل أطول فترة ممكنة أو تدميرها نهائيا

 بهدف تخريب نقطة االتصال أو النظام.ارتباط أساسي
 
 (26)ة أو فرعية متصلة باإلنترنت من خالل نظام آلي، أو مجموعة نظم مترابطة شبكيا

والحيلولة دون االختراق تعد من املسائل الصعبة إذ ليس هناك وسيلة تقنية أو تنظيمية يمكن تطبيقها    ،بيئة سهلة لالختراق  اإللكترونيويعد النظام  

 دون تدمير املواقع أو اختراقها بشكل دائم، 
 
بسبب املتغيرات التقنية الدائمة وإملام محترفي جرائم االختراق بثغرات اإلنترنت وتطبيقاته  وذلك وتحول تماما

 اس التصميم املفتوح ملعظم األجزاء، سواء أكان ذلك في مكونات نقطة االتصال أو النظم، أو الشبكة أو البرمجة.والتي تقوم على أس

 للجماعات اإلرهابية    اإللكترونيةوتعد املواقع  
 
تقوم بتدميرها وإتالف محتوياتها، خاصة وأن الجماعات والتنظيمات   حيثفي كثير من األحيان هدفا

عمليات االختراق هذه للوصول إلى كثير من املعلومات الخاصة واألسرار  تستعملتي تسهل االختراق ما ال يمتلكه األفراد العاديون، و تمتلك من الوسائل ال

 الشخصية واختراق الخصوصية. 

 ما تتم من قبل مجموعات محترفة تعرف طرق التخفي والتالعب بال
 
بيانات الشخصية لها،  وتجدر اإلشارة في هذا الصدد أن عمليات االختراق عادة

شبكة من ألن مزود الخدمة قد يعرف حركة املشترك بمجرد اتصاله بالشبكة ويعرف كافة بياناته وتفصيالته الشخصية وكل ما يقوم به من أنشطة على ال

تي أطلع عليها وما جلب منها من ملفات،  ( ، حتى أن باستطاعته أن يكشف املواقع التي زارها والكلمات التي بحث عنها، والصفحات الIPخالل الرقم الخاص )

 (27) التي تم تبادلها ، وعمليات الشراء وتفصيالتها. اإللكترونيةوالتاريخ وما قام به من حوارات، كما يستطيع معرفة الرسائل 

 
 . 42، ص2005، .جرائم االنترنت والحاسب اآللي وطرق مكافحتها.االسكندرية:دار الفكر الجامعيمنير الجنبيهيممدوح الجنبيهي و  23
 . 14، ص2010رة، الجامعة اإلسالمية، الفراغ الفكري وتأثيراته على االستخدام السيئ لتقنية االتصاالت الحديثة، مؤتمر اإلرهاب بين تطرف الفكر وفكر التطرف، املدينة املنو  .رانيا نظمي 24
 . 16-15رانيا نظمي، مرجع سابق، ص  25
 . 83، ص2000أكاديمية نايف للعلوم األمنية،  :الرياض.املعلومات نظم  جرائم  .داودحسن طاهر  26
 .24، ص2005جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية،   :الرياض .وسائل اإلرهاب اإللكتروني: حكمها في اإلسالم طرق مكافحتها .عبد الرحمن بن عبد هللا السند  27
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 منها ما يلي: نذكر وهناك عدة طرق لالختراق وتدمير املواقع 

 مستقلة بذاتها لتنفيذ السلوك اإلجرامي في جرائم اإلنترنت. اإلغراق بالرسائل: وهي ربما تكون طرق  •

 على التالعب بالبيانات واملعلومات والبرامج من خالل املعالجة اآللية للبيانات ملحوها   •
 
أو تعديلها أو التالعب بالبيانات: تقوم هذه الجرائم أساسا

غير الل الدخول  املجرم املعلوماتي في نطاق شبكة اإلنترنت من خال  هدفتشويهها أو إلغائها أو تحويل مجراها، وتتمثل الصورة الغالبة في تحقيق  

 (28) ، ثم قيام الجاني بارتكاب فعله.أخذ املوافقة على ذلكإلى النظام املعلوماتي، أو البقاء فيه دون  قانوني

بالدخول  واحد من صور جرائم املعلوماتية فإنه يتم ارتكابه بذات الطريقة إذ أن اإلرهابي املعلوماتي )املجرم املعلوماتي( يقوم  اإلرهاب  وبحكم أن  

 غير املشروع إلى النظام أو البقاء فيه بدون إذن ثم يقوم بمباشرة أفعاله. 

الشركات بهدف تخريب نقط • أو  الخاصة باألفراد  املعلومات  اختراق شبكة  بأنه محاولة  املعلومات  أنظمة  املعلومات: يعرف تدمير  أنظمة  ة تدمير 

 من الضرر والشلل ألجهزة الكمبيوتر واملعلومات التي تم تخزينها  االتصال أو النظام عن طريق تخليق أنواع من الفيروسات  
 
الجديدة التي تسبب كثيرا

 (29) على هذه األجهزة.

:
ً
اقع رابعا  : انتحال شخصية املو

 ويتمتع بخطورة واضحة لصعوبة اكتشافه، حيث يمكن تنفيذ هذا األسلوب حتى مع املواقع
 
ذات    يعد هذا األسلوب من األساليب الحديثة نسبيا

اآلمن أو من خالل  ةنظم االتصال  بيني،  املوقع للسيطرة عليه، ثم تحويله كموقع  املجرم على  األمني من خالل هجوم  الحاجز  اختراق  ، ويمكن وبسهولة 

بمجرد كتابة  وذلك  اختراق موقع أحد مقدمي الخدمة املشهورين، ثم يقوم بتركيب البرنامج الخاص به هناك، مما يؤدي إلى توجيه أي شخص إلى موقعه  

 (30) .الشهيرع اسم املوق

: التهديد عبر اإلنترنت 
ً
 :خامسا

 عبارة عن أقوال وهذه األقوال ال تعد جريمة ما لم تخرج إلى العالم املادي، وفي الجرائم اإلرهابية يجب توافر عنصر ال
 
ترويع والتخويف التهديد أساسا

من الجرائم التي قد تعد قائمة بحد ذاتها، كالتخريب واإلتالف والقتل، واإلرهاب  واإلزعاج لثبوت املسؤولية الجزائية، ومن هنا يأتي الربط بين اإلرهاب وكثير  

 (31) عبر اإلنترنت.

اإلنترنت عدة أشكال وصور   أو تجمعات ك ويتخذ التهديد عبر  التهديد بالقتل لشخصيات سياسية أو التهديد بالقيام بتفجيرات في مراكز سياسية 

 فيروسات إلتالف األنظمة املعلوماتية في العالم. رياضية أو التهديد بإطالق 

 العامة لإلرهاب عبر شبكة اإلنترنت  األهداف :الثانياملطلب 

 
ً
 (32)في النقاط التالية:  هايمكننا بيانالتي  يهدف اإلرهاب عبر شبكة اإلنترنت إلى تحقيق جملة من األهداف غير املشروعة :أوال

 األشخاص والدول والشعوب.  تخويف وترعيب •

 اإلخالل بالنظام العام واألمن املعلوماتي.  •

 تعريض سالمة املجتمع وأمنه للخطر. •

 . تدميرهاالعمل على بالبنى املعلوماتية التحتية و  اإلضرارر  •

 تهديد السلطات العامة واملنظمات الدولية وابتزازها.  •

 االنتقام من الخصوم.  •

 . االنتباه وإثارة الرأي العام جذب •

 جمع األموال واالستيالء عليها. •

افع اإلرهاب الدولي عبر شبكة اإلنترنت  :الثالث املطلب   دو

من أهم الوسائل االستراتيجية التي يوليها اإلرهاب الدولي أهمية متميزة لتنفيذ مخططاته اإلجرامية إلى جانب األساليب  اإللكترونيةإن بناء الجيوش 

 على األفراد واملجموعات والدول وفق النسق التالي:    اإللكترونيةاستخدام هذه الجيوش في شن الحروب و  بناء التي تم ذكرها سابقا، ويتم 

 
 .21، ص2004دار الثقافة للنشر والتوزيع،  : عمان .جرائم الحاسوب واإلنترنت  .محمد أمين الشوابكة  28
 . 3، ص2011مجلة علمية فكرية شهرية،  ،اإلرهاب اإللكتروني، منشور في موقع مجلة الباحثون اإللكتروني  .مهران زهير املصري   29
 .93-89مرجع سابق، صجرائم نظم املعلومات ،حسن طاهر دواد،    30
 .694، ص2004جامعة عين شمس،   :القاهرة .الجرائم الناشئة عن استخدام اإلنترنت .يونسعمر بن   31
 . 2007مواجهة جرائم التطرف والغلو والتكفير من خالل اإلنترنت، ندوة املجتمع واألمن، الجرائم اإللكترونية، الرياض،  .صالح الفريح  32
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 :
ً
 : عدادات الهجوميةتطوير االستأوال

، وتدمج مفهوم الثورة في اإللكترونيحيث تعد الصين وروسيا األبرز في هذا املجال، إذ تهتم الصين وتعمل على تطوير قدراتها الهجومية في املجال  

 في مجال الحروب 
 
 سنة "الدفاع القومي"  التي أصدرهاالورقة الصينية البيضاء  كما تؤكده ، اإللكترونيةالشؤون العسكرية في عقيدتها العسكرية، خاصة

جيش    بالقول   2006 بناء  من  الرئيس ي  الهدف  جعلهعصري أن  هو   ،   
 
في    جيشا الفوز  على   

 
الواحد   نيةاإللكترو حروب  القادرا القرن  منتصف  بحلول 

 (33)والعشرين.

:
ً
 : تطوير االستعدادات الدفاعية ثانيا

 على اإلنترنت تعد األكثر عرضة لهجمات الحروب  
 
، وألن األفضلية في حروب اإلنترنت للمهاجم، وألن ميدان حرب اإللكترونيةإن الدول األكثر اعتمادا

لدول انكلترا  اإلنترنت عبارة عن ميدان ال تناظري، فإن الدول تعمل على تطوير قدراتها الدفاعية إلى جانب امتالكها قدرات هجومية متطورة، ومن هذه ا 

، ومركز العمليات الذي يقع اإللكترونيبإنشاء وحدة األمن    2009القومية في حزيران    اإللكترونيالتي قامت على سبيل املثال بإصدار إستراتيجية األمن  

 في شهر آذار 
 
 ( 34) .2010مقره في وكالة االستخبارات القومية والتي بدأت وظيفتها عمليا

ال الناتو،  أو  األطلس ي  لدول حلف شمال  بالنسبة  الحال  الهجمات  تي  توكذلك  االعتداء   اإللكترونيةعتبر  أشكال  أو شكل من  إعالن حرب  بمثابة 

الواليات املتحدة األمريكية الدولة  تعد    هجوم، ولالعسكري الذي يفرض على الدول األعضاء االلتزام بتقديم املساعدة والدفاع عن الحليف الذي يتعرض ل

 للقدرات والتقنيات الهجومية العالية املطلوبة في الحرب  
 
 على اإلنترنت في  هي  ، و اإللكترونيةاألكثر امتالكا

 
تهتم أكثر بالجانب الدفاعي ألنها األكثر اعتمادا

" التي قدمت من قبل لجنة اإللكترونيصادق البيت األبيض على وثيقة " مراجعة سياسة الفضاء  2009مختلف القطاعات املدنية والعسكرية، ففي أيار 

الخطو  لخصت  أوباما،  األمريكي  الرئيس  إلى  األمريكية  خاصة  املتحدة  الواليات  على  يجب  التي  األمن  ا ات  لتفعيل  األولية    اإللكترونيتباعها  ومتطلباته 

 (35)األساسية.

بإنشاء قيادة اإلنترنت    2010  شهر مايوقامت في  و ،  اإللكترونيةكشفت وكالة االستخبارات املركزية األمريكية عن مبادرة جديدة ملحاربة الهجمات    وقد

 "سايبركوم" وعينت مدير وكالة االستخبارات  
 
األمريكية  األساسية  مهمتها    وتمثلتلها،    رئيسا ، وقد بدأت هذه من االختراقفي حماية الشبكات العسكرية 

 (36)ين املحترفين.اإللكترونيالقراصنة والجواسيس  بين أفضلمن  شخص 1000تضم ما يقارب هي ، و 2010في العام  عملهاالقيادة 

:
ً
البحث عن أسرار عسكرية ونظم دفاعية عسكرية ومعلومات سرية وتقنيات، وتكمن خطورته في زيادة التنافسية   اإللكترونييستهدف التجسس    ثالثا

للدول  االقتصادية وفرص العمل على هذه األسس، كما أنها تضمن التفوق االقتصادي والعسكري و الدولية وعوملة االقتصاد واعتماد الشؤون العسكرية  

 الصناعية
 
 (37) لي فإن التجسس التقني واالقتصادي هو استثمار غير شرعي لهذا التفوق.، وبالتامنها خاصة

   (38) جرائم التجسس واإلرهاب عبر اإلنترنت: أهدافومن أهم 

املعلومات،  و   املعلومات: • أو حذف  أو تغيير  الدولية    حيثيشمل ذلك سرقة  الحدود  التجسس والبث في عصرنا  أصبحت  أقمار  مستباحة بسبب 

 في ظل انتشار استخدام اإلنترنت.  اإللكترونيةالفضائي، كما تحولت وسائل التجسس من الطرق التقليدية إلى الطرق 

 ويتمثل ذلك في تعطيلها أو تخريبها.  األجهزة: •

مباشر كالتهديد واالبتزاز، وفي هذا الصدد نجد أن   حيث تستهدف هذه الجرائم فئة كبيرة من األشخاص أو الجهات بشكل  األشخاص أو الجهات: •

  فالخطر ال يقتصر فقط على محاولة اختراق الشبكات واملواقع من قبل العابثين من مخترقي األنظمة  
 
 وتقتصر غالبا

 
هؤالء مخاطرهم محدودة نسبيا

في عمليات التجسس    يكمن  طية مخزنة، لكن الخطر الحقيقيما يمكن التغلب عليه من خالل إيجاد نسخة احتياهو  على العبث أو إتالف املحتويات و 

أو   التي تقوم بها األجهزة االستخبارية في مختلف دول العالم للحصول على أسرار ومعلومات عن غيرها من الدول، وإفشاؤها لدولة أخرى معادية

 استغاللها بما يضر مصلحة تلك الدولة.

الفضاء من خالل موجات السلكية   اتصال عن طريق  بوسائل  تتم  املعلومات  وأغلب هذه  للحصول على معلومات  أنواعه  بكافة  التجسس  ويتم 

أي شكل من أشكال الحرب واإلرهاب، وهذه الوسائل هي: التلفون وخدمات الهاتف، والتلفون بلحصول على املعلومات  إلى ا ووسائل االتصال التي تهدف  

الرسالجوال األجنبية وتحليل رموز  االستخبارات  الصوتي واعتراض  الرد  الصوتي وآلية  الالسلكي، والبريد  املكاملات والفاكس، والتلفون  ائل، ، وتسجيل 

 (39) ، والتنصت على املكاملات الهاتفية.بالساتاليتواإلرسال 

 
 .3، ص2010نشور في مركز الجزيرة للدراسات، ، م21الحروب اإللكتروني في القرن  .علي حسين باكير  33
 . 108، ص2012،اطروحة دكتوراه، عمان، جامعة عمان العربية،االرهاب في الفضاء االلكتروني  بدرة هويمل الزبن،   34
 . 4علي حسين باكير، مرجع سابق، ص  35
 . 109بدرة هويمل الزبن، مرجع سابق، ص  36
 .212، ص1994دار النهضة العربية،  :القاهرة .2ثورة املعلومات وانعكاساتها على قانون العقوبات، ط .محمد سامي الشوا  37
 . 66، ص2005جرائم التجسس واإلرهاب اإللكتروني عبر اإلنترنت، منشور في موقع منتدى املحامين العرب ، . محمد األلفي  38
 .149-147، ص2006منشأة املعارف، :اإلسكندرية .الكمبيوتر واإلنترنت جرائم  .سالمةمحمد عبد هللا    39
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الدولة من   بأمن  املاسة  املعلومات  الحصول على  والتجسس بشكل عام هو استقصاء وسرقة  املنظمات بهدف  أو  الدول  أو  املؤسسات  أو  األفراد 

لحصول  إلى ا سعت إحدى الجهات اإلرهابية حيث   1994في فرنسا في صيف  ما حدث  عسكرية أو شخصية، ومثال ذلك    معلومات اقتصادية أو سياسية أو

لسالح البحرية الفرنسية وسرقت منها معلومات عسكرية تتعلق بالسفن التي تستعملها على املعلومات العسكرية املخزنة في ذاكرة الحاسبات اآللية التابعة  

ة لحماية الجيوش التابعة لدول أعضاء حلف شمال األطلنطي، األمر الذي دفع قيادة أركان الحلف والسلطات العسكرية الفرنسية إلى تصميم برامج جديد

 (40) حاسباتها اآللية.

 للتجسس الحتوائه على كثير من املعلومات الهامة، وليس )  اإللكترونيةوتعد الشبكة  
 
على نفس كل املعلومات املتوافرة على الشبكة    تاإلنترنت( هدفا

  (41)، حيث ينطبق عليها كشبكة معلوماتية النموذج ذو اإلبعاد الثالثة وهي:القدر من األهمية

 سرية املعلومات •

 سالمة املعلومات •

 وجود املعلومات  •

:
ً
 :التنكر والخفاء رابعا

فهم من يرتكب جرائم الكمبيوتر واإلنترنت خلسة وبكافة أشكالها وهم في حالة تنكر وخفاء، مثل  ،تتم حرب املعلومات من قبل املتنكرين واملختفين

رتكب مثل هذه األفعال في معرض ارتكاب سرقة البطاقات والهويات وأخذ القروض والبطاقات االئتمانية وتزوير السندات والتزوير والتزييف ويمكن أن ت

 . اإللكترونيجرائم اإلرهاب 

الصلب وتحول حصان طروادة إلى قنبلة ف هناك فيروسات تزرع في جهاز الخصم للدخول إليه وحذف امللفات املوجودة به وإعادة تجهيز القرص 

الفيروسات منها ما يتعلق بقطاع  أنواع من  وهناك وسائل لتدمير أجهزة اآلخرين وإتالف املعلومات عليها وهي: حصان طروادة و   (42) منطقية أو قنبلة وقت 

الكمبيوتر  املنطقية، وهي مجموعة من تعليمات  البرامج، والقنابل  التنفيذ ومنها فيروسات  أو فيروسات  الطفيلية  الفيروسات  تنفذ    التشغيل ومنها  التي 

 
 
 عند توفر شروط معينة.عمال

 
 (43) مؤذيا

:
ً
 :العمليات النفسية التي تتم باملعلوماتية خامسا

 (44)واإلرهاب عبر اإلنترنت وهي: اإللكترونيةمن املسائل الهامة واألساسية في الحرب هذه العمليات تعد و 

للتأثير على اتجاهات الخصم وإدراكاته وسلوكياته باتجاهات محببة لتلك  عمليات نفسية إستراتيجية: وهي عمليات معلوماتية دولية تقوم بها الدولة   •

 ما تتم هذه العمليات خارج الدولة وخارج النطاق العسكري.
 
 الدولة وأهدافها، وعادة

 ناء الصراعات املفتوحة. العمليات النفسية العملياتية: وهي التي تتم قبل الحرب وخاللها وأيام الصراعات وقد تكون موجهة لبقعة جغرافية معينة أث •

 العمليات النفسية التكتيكية: وهي التي تنفذ في منطقة لقائد تكتيكي خالل الصراعات أو الحرب لدعم هدف تكتيكي ضد الخصم.   •

في • ويوجد  الدولة  تكون ممثلة من طرف  والتي  العدائية  األجنبية  املناطق  في  تنفذ  التي  العمليات  وهي  التماسكية:  النفسية  أو العمليات  ها خصم 

 وتنفذ إلنتاج سلوكيات داعمة ألهداف الدولة.  هاجماعات عدائية ل

 عوامل نجاح التنظيمات اإلرهابية عبر اإلنترنت : املبحث الثالث

منية التي يصعب عليها في الكثير من الحاالت كشف  األ   لألجهزة هدافها تحديا  أ لى تحقيق  إ كوسيلة للسعي    لإلنترنترهابية  توظيف التنظيمات اإل يشكل  

ن العديد أ   علما  ،االمنية كشفهاجهزة سماء يصعب على األ أ رهابية صفات و ساسا النتحال التنظيمات اإل أ هذه التنظيمات وخططها وعناصرها ويرجع ذلك  

 منية. عين الرقابة األ أ عن والتخفي ناورة  يتمتعون بالقدرة على امل اإللكترونيةمن هذه التنظيمات تستقطب متخصصين في املواقع 

 عوامل النجاح الناتجة عن خصائص اإلرهاب بحد ذاته  املطلب األول:

تتميز بسرعة تغيرها وتطورها باعتبارها وليدة ثورة املعلومات الهائلة املتعددة األوجه،   املستحدثة التيتعتبر جريمة اإلرهاب عبر اإلنترنت من الجرائم  

 لهذا فإنها تختلف عن الجرائم العادية بعدد من الخصائص: 

 

 

 
 . 67محمد األلفي، مرجع سابق، ص  40
 .69-68محمد األلفي، مرجع سابق، ص  41
 . 305، ص2002دار الشروق للنشر والتوزيع،  : عمان .وحرب املعلومات  األمن .البداينةذياب   42
 .135حسن طاهر داود، مرجع سابق، ص  43
 . 149ذياب البداينة، مرجع سابق، ص  44
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 :
ً
 عاملية الجريمة "جرائم عابرة للقارات":أوال

انتشار شب للقارات مع  العابرة  الجرائم  اإلنترنت من  اإلرهاب عبر  لها من  تعتبر جرائم  أعداد هائلة ال حصر  بها  التي ترتبط  العاملية  كة االتصاالت 

 خر.آ الحواسيب عبر العالم، حيث يمكن أن يكون الجاني في بلد والضحية في بلد 

 :
ً
 :جرائم صعبة اإلثباتثانيا

هذه الجرائم    تتميز بصعوبة متابعتها واكتشافها بحيث ال تترك األثر الفوري واملباشر، فهي عبارة عن أرقام تتغير في السجالت الحاسوبية، فالكثير من

  البصمةك العادي  ، ومن أهم صعوباتها أنها تتميز باالفتقار للدليل املادي هالحظة ارتكاب من قد تم اكتشافها عن طريق الصدفة وبعد مرور زمن طويل 
 
 مثال

 
 
 . وتعود صعوبة إثباتها لألسباب التالية:(45)مما يؤدي إلى صعوبة اكتشافها فورا

 بعد ارتكابها.  ا هي جريمة ال تترك أثر  •

 الصعوبة الفنية لالحتفاظ ببعض اآلثار إن وجدت. •

 التعامل معها. تحتاج إلى خبرة فنية من قبل مختصين، مما يصّعب على املحققين العاديين  •

 اعتمادها على الخدعة ومحاولة التضليل في التعريف بمرتكبيها.  •

 (46) اعتمادها على مستوى معين من الذكاء عند ارتكابها. •

:
ً
 : الجرائم الناعمة ثالثا

    اإللكترونيةإذا ما قورنت بالجرائم العادية التي تتطلب في حال ارتكابها املجهود العضلي مثل جرائم السرقة والقتل وغيرها فإن الجريمة  
 
تعتمد اعتمادا

 على القدرات العقلية والتفكير العلمي الذي يتصف بالتنظيم املدروس والقائم على املهارة العالية املتحكمة في تقنيا
 
 .ت الحاسوب اآلليكليا

   هذاو
 
 يعمل لحساب غيره من األشخاص املعنويين " الشركات" سواء تلك التي   غالبا

 
 طبيعيا

 
ما يكون الجاني في جريمة اإلرهاب عبر اإلنترنت شخصا

اتية له عن طريق االستعانة بالحاسوب  تعمل في مجال املعلوماتية أو غيرها، إال أن هذا ال ينفي أن الجاني قد يعمل لحسابه ويسعى إلى تحقيق املصلحة الذ

 (47) ومعالجة املعلومات.

 عبر شبكة اإلنترنت  اإللكترونيبطبيعة وسمات املجرم  ات الصلةعوامل النجاح  املطلب الثاني:

عن املجرم التقليدي بمجموعة من الصفات التي تسهل من مهمة ارتكابه للجريمة املعلوماتية وتصعب باملقابل من مهمة    اإللكترونييتميز املجرم  

 سلطات االستدالل والتحقيق في اكتشاف هذه الجرائم والتحقيق فيها وهذه الصفات يمكن إجمالها فيما يلي: 

 :
ً
  :اإللكترونيالذكاء أوال

   أنيتسم بالذكاء العقلي املتميز في مجال املعلوماتية، ذلك    اإللكترونيفاملجرم  
 
 السيطرة على النظام املعلوماتي والكمبيوتر واإلنترنت تتطلب قدرا

 
 
املختلف  عاليا املعلوماتية  لألنظمة  األمنية  الحماية  بتجاوز جدران  يتعلق  فيما  وباألخص  املكتسبة  والخبرة  التقني  املعرفي  والزاد  املهارة  وغيرها من  من  ة 

 (48).العقبات املعلوماتية التي قد تعترض سبيل ارتكاب الجانبي للجريمة املعلوماتية

ل الدراسة املتخصصة لعلوم الكمبيوتر واألنظمة املعلوماتية أو من خالل التطبيق أو الخبرة العملية ومثل هذا الذكاء يكتسبه الجاني إما من خال

من ارتكاب    هإلى مستوى يمكنالجاني أو من خالل اختالطه اجتماعيا باملتخصصين في علوم الكمبيوتر واإلنترنت واألنظمة املعلوماتية واملهم هو أن يصل 

 شودة نالجريمة املعلوماتية امل
 
بكيفية استخدام أصعب األجهزة والبرامج في حين أن    ، فهناك جرائم معلوماتية يستلزم ارتكابها توافر معرفة واسعة جدا

لكترونية إلى آخر يهدده فيها بالقتل أو كمن يعطي  إ هناك جرائم معلوماتية أخرى ال يتطلب ارتكابها سوى ضغطة زر أو بضع ضغطات كمن يرسل رسالة  

 هاز الكمبيوتر العائد لغيره بمسح ملف أو ملفات معينة موجودة داخل الجهاز نفسه.اإليعاز لج

:
ً
  :امتالك السلطة تجاه النظام املعلوماتي املستهدف ثانيا

يتمتع في الغالب بحقوق ومزايا تجاه النظام  اإللكتروني ال نقصد بالسلطة هنا أن الجاني يمتلك سلطة سياسية أو عسكرية بل نقصد بها أن املجرم 

  (49) املعلوماتي املستهدف 
 
  بشكل يجعله مسيطرا

 
   ومتحكما

 
  نوعا

 
 التصريح بالدخول إلى النظام  ما في ذلك النظام سواء بصورة مباشره مثال

 
كمن يملك أصال

 
 
كمن يملك التصريح بالدخول إلى غرفة أو قاعة الكمبيوتر   املعلوماتي املستهدف من دون أن يملك حق التصرف بما يحتويه أو بصورة غير مباشرة مثال

كمبيوتر أو كمن يملك التصريح باستعمال تلك الكمبيوترات ولكن من دون أن يملك الحق في الولوج إلى نظام  من دون أن يملك التصريح باستعمال ذلك ال

 
 .1999 ، 2العدد  والقانون، مجلة األمن  دبي،  الجنائي،أصول التحقيق  املعلوماتية،الجرائم  .رستمهشام   45
 . 42تاريخ، صبدون  املصرية،دار الكتب والوثائق  :القاهرة . واإلنترنتشرح جرائم الكمبيوتر   .مرادعبد الفتاح   46
 .56، ص2003مطابع الهيئة لدولية،  :القاهرة .ثورة املعلومات  . الشوامحمد يامي    47
 . 47ص 2009النهضة العربية،  دار. القاهرة:الحماية القانونية والفنية لقواعد املعلومات املحوسبة .بن محمد بن حارب البوسعيدي هالل 48
   20 ،ص 0201دار النهضة العربية، القاهرة:  .جرائم الحاسبات اآللية في التشريع املصري   .حمد محمود مصطفيأ  49



 خير الدين العايب                                                                                                           أساليب وأهداف التنظيمات اإلرهابية عبر شبكة اإلنترنت وتأثيرها على األمن الدولي 

Int. Journal of Legal & Comparative Jurisprudence Studies, 2(2) (2021), 87-102 
 98 

 

ؤسسة ومن  معلوماتي معين، ونرى هنا بأن هذه السمة ليست مطلقة فهي ال تنطبق على الغير الذي يخترق النظام املعلوماتي ملؤسسة معينة من خارج امل

 من التصا
 
 ريح املذكورة أعاله .دون أن يملك أيا

:
ً
 :القدرة على إخفاء الخطورة ثالثا

ويطلق    ،يتسم بقدرته على إخفاء خطورته عن مجتمعه فهو يختلط مع مجتمعه ويحرص على عدم إظهار خطورته اإلجرامية  اإللكترونيفاملجرم  

 للداللة على هذه السمة على أساس أن املجرم امل
 
علوماتي ال يضع نفسه في موضع العداء مع مجتمعه الذي يحيط بعض الفقهاء تسمية التكيف اجتماعيا

 (50) به وأنه قادر على التكيف مع مجتمعه.

 
 
الذي ينشر الصور واألفالم اإلباحية عبر االنترنت هو في الغالب ممن يرسمون األوشام  اإللكترونيفاملجرم   ،ن هذه السمة ليست مطلقةإف وعموما

الرتكاب املختلفة على مختلف مواضع أجسادهم وكذلك هو في الغالب ممن يتعاملون بهذه الصور واألفالم ويكون في معظم األحوال أكثر عرضة من غيره 

لذا يمكن اعتبار   يناإللكترونيجرمي  امللب الشائع ال بالقليل النادر وملا كانت هذه السمة متوافرة في أغلب  جرائم االغتصاب، ولكن وملا كانت العبرة بالغا

 بصفات أخرى من أهمها عدم امليل إلى العنف.  اإللكتروني. وباإلضافة إلى ما تقدم يتميز املجرم هؤالء املجرمون.هذه السمة واحدة من صفات 

 :
ً
  :مجرم متخصص اإللكترونياملجرم  رابعا

 
 
  ثبت من القضايا التي تناولتها العدالة في العديد من دول العالم أن عددا

 
من املجرمين ال يرتكبون إال جرائم الكمبيوتر أي أنهم يتخصصون في  كبيرا

 هذا النوع من الجرائم دون غيره.

:
ً
 :مجرم هاو في حاالت كثيرة اإللكترونياملجرم   خامسا

   ال يسهل على
 
الكمبيوتر، فاألمر يقتض ي كثيرا إال في حاالت قليلة أن يرتكب جرائم بطريق  من الدقة والتخصص في هذا املجال   الشخص الهاوي 

 
 
وال يحول ذلك دون ظهور مجرمين هواة  للتوصل إلى التغلب على العقبات التي أوجدها املتخصصون لحماية أنظمة الكمبيوتر كما يحدث في البنوك مثال

 ل هذا النوع من الجرائم في حاالت عديد وهذا ما أثبتته أحداث كثيرة في بالد متعددة وخاصة في الواليات املتحدة األمريكية. في مجا

:
ً
  :مجرم ذكي  اإللكترونياملجرم  سادسا

   اإللكترونيال يمكن أن ينتمي املجرم  
 
أو سيارة منخفض الذكاء في كثير من األحيان فإن من    إلى طائفة املجرمين األغبياء، فإذا كان من يسرق منزال

في ارتكاب   يستعين بالكمبيوتر في السرقة من أموال بنك أو شركه يتميز بمستوى مرتفع من الذكاء يمكنه من التغلب على كثير من العقبات التي تواجهه

 ى مرتكبي جريمة النصب منه إلى مرتكبي جريمة السرقة. جريمته فهو أقرب إل

 :
ً
  :مجرم غير عنيف اإللكترونياملجرم سابعا

 إلى العنف في ارتكاب جرائمه التي ال تستلزم مقدارا من العنف للقيام بها.  اإللكترونيإلى إجرام الحيلة فال يلجأ املجرم  اإللكترونيينتمي اإلجرام 

:
ً
  اإللكترونياملجرم   ثامنا

ً
 :متكيف اجتماعيا

 إنسان  إ نفسه في حالة عداء سافر مع املجتمع الذي يحيط به بل    اإللكتروني ال يضع املجرم  
 
  ويعينهالذكاء    شديدنه إنسان متكيف مع ذلك، إنه أصال

 يزيد قد   إجرامهأن   حيثذلك على عملية التكيف، وما الذكاء في رأي كثيرين سوى القدرة على التكيف، وال يعني ذلك التقليل من شأن املجرم املعلوماتي 

                  (51) .إذا زاد تكيفه االجتماعي

 الخاتمة: 

ألبعاد  ثمة تخوف كبير على الصعيد العاملي من مستقبل اإلرهاب اإللكتروني الذي تمارسه التنظيمات اإلرهابية، ذلك اإلرهاب االلكتروني مجهول ا 

تعرض   في حاالت  املطردة  الزيادة  إلى  بالنظر  وذلك  أجمع،  العالم  في  املعلومات  التحتية ألنظمة  البنى  في ضرب  يتسبب  أن  املمكن  املؤسسات الذي من 

 بعد تخطيط جيد  اإللكترونيةاالقتصادية واملالية الضخمة لهجمات اإلرهاب اإللكتروني، فمن املتوقع في املستقبل أن ينفذ املعتدون هجماتهم اإلرهابية  

ودون تعريض الجناة لخطر الضبط لها بحيث يتم االعتداء على كثير من األهداف الحيوية املختارة باهتمام بالغ في ذات الوقت دون التسبب بإراقة دماء 

ادية العاملية دفعة أو املالحقة، وفي هذا الصدد فإن للسيطرة املعلوماتية دور فعال في اإلطاحة باألنظمة املعلوماتية وبالتالي األنظمة السياسية واالقتص

والعلمية للتصدي لهذا الخطر املتوقع الذي ال يحتاج   واحدة، وفي مواجهة ذلك فمن الواجب على كافة الدول أن تسخر مؤسساتها التشريعية واألمنية

 من األدوات سوى إلى فأرة الكمبيوتر وال يحتاج من جهد بغية التسبب بالتدمير الشامل سوى إلى نقرة خفيفة على هذه الفأرة. 
 

 
  .213،212، ص .القاهرة:دار الكتب القانونية التزوير في جرائم الكمبيوتر واالنترنت .عبد الفتاح بيومي حجازي  50
 23،ص2017،والقانون للنشر والتوزيع دار الفكر  ،.املنصورة واالنترنتدور قانون العقوبات في مكافحه جرائم الكمبيوتر  .غنامغنام محمد  51
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: النتائج 
ً
 :أوال

اإلرهاب عبر العديد من املحاوالت وخضع لألهواء السياسية للدول الكبرى  اإلرهاب اإللكتروني صورة من صور اإلرهاب التقليدي، وقد مر تعريف   •

 خاصة.

، حيث يتخذ الفضاء اإللكتروني صورة املجال أو النطاق الذي يمارس فيه العمل اإلرهابي، أو اإللكترونيةاإلرهاب اإللكتروني نوع من أنواع الجرائم   •

بي، فقد يستخدم اإلنترنت في الوظيفة اإلعالمية للجماعات اإلرهابية، أو االتصال أو التنسيق، أو الوسيلة التي يتم من خاللها ممارسة العمل اإلرها

 كوسيلة لتحقيق األهداف اإلرهابية. 

املستخدمة سواء كانت أسلحة خفيفة  • أو االسلحة  للنقل واالتصال  أو  اإلرهاب  التي يستخدمها  يتعلق باملواد  اإللكتروني جانب مادي  أو    لإلرهاب 

 جرات وجانب معنوي يتعلق باملعارف والخبرات واملهارات واألساليب الالزمة لتعامل اإلرهابي مع البيئة املحيطة به. متف

ة الجرائم، هناك جهود ملكافحة اإلرهاب واإلرهاب اإللكتروني من قبل األمم املتحدة والدول منها ما يصب في باب االتفاقيات الدولية في مجال مكافح •

التصدي لإلرهاب واإلرهاب كاتفاقيات مكا الدول في  لتعاون  العملية  بالجهود  يتعلق  اإلنترنت، ومنها ما  واالتفاقيات في مجال جرائم  اإلرهاب  فحة 

 اإللكتروني في مجال املساعدة واالختصاص القضائي. 

: التوصيات: 
ً
 ثانيا

تأخذ بعين االعتبار الطبيعة الخاصة لهذه الجرائم سواء ما تعلق منها اتخاذ إجراءات تشريعية صارمة تتماش ى مع هذا النوع من الجرائم اإللكترونية   •

 بالقواعد املوضوعية، أو القواعد الشكلية ال سيما في مجال الدليل واإلثبات واالختصاص وإجراءات التعاون األمني. 

دأ املشروعية الذي يقض ي بأال جريمة وال عقوبة وضع التشريعات الالزمة ملواجهة هذا النوع من الجرائم من خالل نصوص التجريم للتوافق مع مب •

 إال بنص. 

 ضرورة التنسيق والتعاون بين الدول على املستويات اإلقليمية والدولية من النواحي القضائية واإلجرائية.  •

اصة ارتكاب هذا النوع من ضرورة التعاون الدولي في مجال مكافحة هذه الجرائم من حيث مواكبة التطور الحاصل في مجال التكنولوجيا الحديثة خ •

 الجرائم، ووضع األحكام القانونية الالزمة له لضبط التعامالت اإللكترونية ومكافحة الجرائم املعلوماتية والتفتيش والتحقيق وغيرها. 

درسة، املسجد، الجامعة،  تفعيل الدور الوقائي الذي يسبق وقوع جريمة اإلرهاب اإللكتروني، وذلك من خالل دور املؤسسات التوعوية )األسرة، امل •

                ع الديني.                       مواقع التواصل االجتماعي، أجهزة اإلعالم(، وذلك بالتوعية بخطورة هذه الجرائم على األسرة واملجتمع والدولة، والسعي إلى تقوية الواز 
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Abstract: The expansion and proliferation of terrorist organizations in our time poses a dilemma that 
concerns not only a specific society, region, community, or ethnic group, but all states of the world, whose 
security and stability have come under the blind threat of terrorism . 

Methods of dealing with and dealing with terrorism have become one of the most important issues of 
multifaceted research concerned by the security and police agencies in developed and developing societies. 
Individuals, peoples, and states are increasingly concerned about the phenomenon of terrorism, which has 
become alarmingly expanding because of the wide spread of terrorist operations in recent years across the 
globe. terrorism is no longer limited to individual events of limited time and space. it is a very serious 
phenomenon that threatens the security and stability of nations, impedes the progress of various 
development plans, and threatens international peace and security . 

The study aims to identify the goals of terrorist organizations and their methods through the use of 
technology and technology in their terrorist acts, the study has relied on the descriptive and analytical 
approach because it is the most appropriate approach to such studies, and concluded that cyber terrorism is 
a type of cybercrime more dangerous and deadly than conventional terrorism because it employs precise 
techniques and Phenomenon and the effects that threaten the security and stability of human society . 

Keywords: Terrorism; cyber terrorism; terrorist organizations; the internet . 
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 :املقدمة

عمن    تعتبر الرقابة  متولي  ا مسؤولية  صور  من  صورة  رقابته  تحت  املسؤولية  هم  بأحكام  الردني  املشرع  نظمها  والتي  الغير  فعل  عن  ملسؤولية 

الضار  التقصي الفعل  أسماها  والتي  قد  رية  املسؤوليةحيث  و   تنشأ هذه  فعل شخص ي  الشخص محدث بعن  يكون  أي  شخصية  تكون مسؤولية  ذلك 

ا الضرر   الضارة  أفعاله  عن  شخصية  مسؤولية   
ً
فعلمسؤوال عن   

ً
مسؤوال الشخص  يكون  وقد  الغير  مسؤولية     تجاه  عن  القانون  نص  ما  فإذا  غيره 

ال  مسؤولية  قامت  )املضرور()  ول الشخص عن فعل غيره  الغير  في مواجهة  الرقابة(  تقصيرية عن   متولي   مسؤولية 
ً
 مسؤوال

ً
أيضا الشخص  يكون  وقد 

ت التي  أ الضرار  الحيوانات  أو  اآلالت  أو  الشياء  يملكهحدثها  التي  أو  تحت حراسته  التي  البناء  أحك  و  تم تنظيمها وفق  املواد حيث  في  املدني  القانون  ام 
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 :امللخص

ع التعرف  إلى  الدراسة  امللى  هدفت  وأساس هذه  الرقابة  ملتولي  املدنية  وطبيعتهااملسؤولية  ال  سؤولية  متولي  والشروط وماهية  رقابة 

الواجب توافرها فيه وماهية من تجب عليهم الرقابة وفيما إذا تم تحديدهم بموجب القانون ومدى مسؤولية متولي الرقابة في جبر الضرر في 

إليهحال صدور عمل غير مشروع ممن تجب عليهم   التي يلجأ  القانونية  بالطرق  الن  ا املضرور للحصول الرقابة والتعريف  التعويض  اتج  على 

 لنص املادة )عن العمل الغير مشروع
ً
 ( من القانون املدني الردني مقارنة بالقانون املصري.288، وذلك وفقا

ق للمضرور بالرجوع على املشمول بالرقابة سواء كان املشرع الردني أعطى الحتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أهمها: أن 

أم غير مم  
ً
التعويضمميزا الضرر.  يز بكامل  الرقابة على من تجب عليهم رقابته فقد  املشرع املصري    أما  عن  بين حالتين في رجوع متولي  ميز 

حيث مميز  غير  كان  إذا  وفيما  التمييز  سن  بلغ  قد  للرقابة  الخاضع  الشخص  بلوغ  حال  في  على    وذلك  الرجوع  من  الرقابة  متولي  منع  أنه 

 ميز. الشخص غير م

الدراس مأوصت  بمجموعة  أهمها:  ة  من  التوصيات  )ن  املادة  في  الواردة  )الضرار(  لفظ  يقيد  أن  الردني  املشرع  على  في  256حبذا   )

 يشمل  
ً
 عاما

ً
يبقى لفظ الضرار مطلقا املشروعة( بحيث ال  املدني لتصبح )الضرار غير  املشروعة.القانون  املشروعة وغير  أن    الضرار  كما 

 سيؤدي إلى ضرر  257)  ردة في املادة ض ي إلى ضرر" الوا عبارة "مف
ً
( من القانون املدني الردني غير ضرورية وذلك على اعتبار أن التسبب قطعا

يكتف أن  املشرع  على  وكان  للتعدي   
ً
مرادفا التعمد  أن  اعتبار  على  والتعدي  التعمد  شرط  ورود  أعم  وكذلك  التعدي  أن  حيث  بالتعدي  ي 

 وأشمل. 
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وحيث  ن،  ( من ذات القانو 288نص املادة )في    هاوالتي تشمل موضوع املسؤولية  املدنية عن فعل الغير والتي هي مدار بحثنا هذا والوارد ذكر   (256/292)

عالية من الهمية كون املشرع الردني قد خرج عن القواعد العامة في أحكام   لرقابة عمن تجب عليه رقابته على درجةأن دراسة موضوع مسؤولية متولي ا 

ال مسؤولية  قرر  عندما  املدنية  ف  شخصاملسؤولية  الشخصية  أفعاله  عن   
ً
مسؤوال يكون  أن  الشخص  في  الصل  أن  حيث  الغير  فعل  وجعل   قطعن 

 القاعدة القانونية التي تنص على " البينة على من ادعى واليمين على من أنكر"   قابة ونقل عبء اإلثبات إليه بالرغم مناملسؤولية مفترضة على متولي الر 

ا يعتبر    فإن ذلك املدنية وماهية متولي  الرقابة  العامة وعليه سوف نبحث في تحقق مسؤولية متولي  القاعدة  أين يستمد هذه استثناء على  لرقابة ومن 

اجب توافرها حتى يكون خاضع للرقابة وما إلى ذلك من المور الساسية التي سيصار إلى الشخص الخاضع للرقابة وماهية الشروط الو الصفة ومن هو  

 توضيحها في معرض بحثنها هذا. 

 :دراسةال أهمية

ل الغير حيث أن الصل في اإلنسان أي املدنية عندما قرر مسؤولية الشخص عن فعخروج املشرع الردني على القواعد العامة في أحكام املسؤولية   .1

 عن أفعاله الشخصية.يك
ً
 ون مسؤوال

 هم محددين على سبيل الحصر وفق نص القانون أم على سبيل املثال. رقابته هلالتعريف بماهية متولي الرقابة ومن هم الشخاص الخاضعين ل .2

 وهل يجب توافر هذه الشروط مجتمعة أم منفردة.  رقابتهن لفي شخص متولي الرقابة والشخاص الخاضعيما هي الشروط الواجب توافرها  .3

املدعى علي .4 اإلثبات على  الرقابة مسؤولية مفترضة ونقل عبء  متولي  اإلثبات حيث جعل مسؤولية  العامة في  القواعد  الردني عن  املشرع  ه  خروج 

 وهو متولي الرقابة. 

 :مشكلة الدراسة

ت الدراسة كمن  حيث  و   مشكلة  التشريع  في  نقص  املادة في  نص  في  في 288)  التفسير  والبحث  التعمق  يتم  لم  حيث  الردني  املدني  القانون  من   )

 ، وخروج املشرع الردني على القواعد العامة في اإلثبات حيث جعل املسؤولية مفترضة على متولي الرقابة. مسؤولية متولي الرقابة عمن تجب عليه رقابته

 :أسئلة الدراسة

 ية:  إلجابة عن السئلة اآلتتسعى هذه الدراسة إلى ا 

 ما مفهوم متولي الرقابة، وعلى من تجب عليه رقابته؟  .1

 ؟املسؤولية املدنية ملتولي الرقابةما شروط تحقق  .2

 ما أساس املسؤولية املدنية ملتولي الرقابة؟ .3

 تولي الرقابة؟ما الكيفية التي يتم من خاللها نفي املسؤولية املدنية مل .4

 ؟ بة والخاضع لهاجوع على متولي الرقاخيار املضرور في الر ما  .5

 ؟ خيار رجوع متولي الرقابة عمن تجب عليه رقابتهما  .6

 :أهداف الدراسة

وم فيه  توافرها  الواجب  والشروط  الرقابة  متولي  وماهية  املسؤولية وطبيعتها  وأساس هذه  الرقابة  ملتولي  املدنية  املسؤولية  اهية من التعرف على 

إذا  الرقابة وفيما  القانون ومدى مسؤو   تجب عليهم  الضرر في حال صدور عمل غير مشروع ممن تجب تم تحديدهم بموجب  الرقابة في جبر  لية متولي 

 عليهم الرقابة والتعريف بالطرق القانونية التي يلجأ إليها املضرور للحصول على التعويض الناتج عن العمل الغير مشروع. 

 :دراسة مقارنة() دراسةمنهجية ال

املنهج الوصفي التحليلي الذي يعتمد على تحليل العناصر والركان وتوضيح السباب وربط السباب بالنتائج املترتبة بعضها  الدراسة  في هذه    اتبعت

 قانون املدني املصري. على البعض، وما يترتب على تطبيقها في الواقع القانوني والعملي وفق القانون املدني الردني ومقارنته مع ال

 :سةدرامحتويات ال

 إلى ما يلي: دراسةتقسيم ال

 األول: املسؤولية املدنية ملتولي الرقابة عمن تجب عليه رقابته  املبحث 

 األول: ماهية متولي الرقابة وعمن تجب عليه رقابته  املطلب 

 الول: التعريف بمتولي الرقابة الفرع

 رقابته    الثاني: التعريف بمن تجب عليه الفرع

 ي الرقابةية املدنية ملتولالثاني: املسؤول املطلب 
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 الول: شروط تحقق املسؤولية املدنية ملتولي الرقابة الفرع

 الثاني: صدور عمل غير مشروع ممن تجب عليه الرقابة الفرع

 مسؤولية متولي الرقابة املدنية وكيفية نفيها وقيام : أساس الثاني املبحث 

 مسؤولية متولي الرقابة ونفيها األول: أساس  املطلب 

 الول: أساس املسؤولية املدنية ملتولي الرقابة رعالف

 الثاني: كيفية نفي املسؤولية املدنية ملتولي الرقابة الفرع

 : قيام مسؤولية الخاضع للرقابة إلى جانب مسؤولية متولي الرقابةالثاني املطلب 

 ي الرقابة والخاضع لهاالول: خيار املضرور في الرجوع على متول الفرع

 ر رجوع متولي الرقابة عمن تجب عليه رقابتهي: خياالثان الفرع

 املسؤولية املدنية ملتولي الرقابة عمن تجب عليه رقابته: األول  املبحث

 :تمهيد

في  د ما يرتبه غيره من التزامات ملا  به بإرادته املنفردة املشروعة من أفعال وهذا يعني أن ال يتحمل الفر   التزمحيث أن الصل أن يتحمل اإلنسان ما  

 عن    ذلك من مجافاة للعدالة والواقع
ً
مما يعني أن ال يؤخذ اإلنسان بجريرة غيره طاملا لم يشارك بتصرفه بنشوء االلتزام. فالصل أن يعد املرء مسؤوال

 للشريعة اإلسالمية والفقه ا
ً
املبدأ جاء موافقا الناش ىء عن وعليه فإن هذا  الشخص عن أفعال إلسالمي وأمام وضوح ذلك فإن سؤال  فعله الشخص ي 

الردني   غيره تصبح خروج عن املدني  القانون  أحواله والتي قننها في  أغلب  الفقه اإلسالمي في  الردني أخذ عن  املشرع  أن  العامة وحيث  الصل والقواعد 

 مع مسلكه في حماية املتضرر وضمان حصوله على التعويض فقد نص في امل
ً
 لتين هما:( من ذات القانون على حا288ادة )متماشيا

 مسؤولية متولي الرقابة. .1

 مسؤولية املتبوع عن أعمال تابعه. .2

 عن التعويض باإلضافة إلى الشخص الذي أحدث الضرر وعليه فإن مدار بحثنا سيكون في الجزئية الولى من نص 
ً
 آخر مسؤوال

ً
بحيث جعل طرفا

 .مطلبينول سيصار إلى تناولها في زئية املتعلقة بالفصل ال الرقابة ولدراسة هذه الج ية متوليسؤولبماملادة سالفة الذكر واملتعلقة 

 من تجب عليه رقابتهم عماهية متولي الرقابة و : األول  املطلب 

 الثاني: التعريف بمن تجب عليه رقابته.  الفرع ، أماالول: التعريف بمتولي الرقابة الفرع، فرعينهذا املبحث سيتم تناوله في لدراسة 

 الرقابة  بمتولي  التعريف :األول  الفرع

الرقابة وذلك لغايات   التعريف بمتولي  لنا  الغير )املتضرر(  ليتسنى  التي تصيب  املسؤولية عن جبر الضرار  للرقابة  تحديد  الخاضع  من جراء فعل 

 : )من وجبت عوالتي جاء بها ما يلي ( من القانون املدني الردني288/1قد نصت  الفقرة الولى من املادة )غير املشروع 
ً
 رقابة شخص في  ليه قانونا

ً
أو اتفاقا

بة دون التعرض لتعريف محدد ملتولي الرقابة وهو نقص تشريعي ....(، نالحظ أن املشرع الردني قد اكتفي بتقرير مصدر االلتزام بالرقاحاجة إلى الرقابة

( منه إلى تعريف املكلف بالرقابة والتي جاء بها" كل من يجب 173ال بد من تالفيه وكذلك كان الحكم في القانون املدني املصري حيث لم تتعرض املادة )

 رقابة شخص بحاجة إلى الرقابة، بسبب قصره 
ً
 أو اتفاقا

ً
 بتعويض الضرر الذي يحدثه ذلك    عليه قانونا

ً
أو سبب حالته العقلية أو الجسمية يكون ملزما

 .(1)الشخص للغير بعمله غير املشروع"

ا  أننا نستطيع ومن خالل نص  أو    (1/ 288ملادة )إال   
ً
املكلف قانونا به: "الشخص  الذي يراد  الرقابة  ملتولي   

ً
أن نستخلص تعريفا املدني  القانون  من 

 برقابة 
ً
 .الشخاص الذين هم بحاجة إلى هذه الرقابة ومنعهم من إلحاق الضرر بالغير"اتفاقا

 عرفه بعض الفقهاء إلى أنه" الشخص الذي يتو بأنه: الشخص الذي يقوم بالرقابة على شخص آخر" و  لفقهاءوحيث عرفه بعض ا 
ً
لى اإلشراف أيضا

 بمتولي الرقابة رقابته من إضرار الغير".  والتوجيه وحسن التربية واتخاذ االحتياطات املعقولة ملنع من أنيطت

إما أن يكون مصدره وعلى ذلك يتحدد شخص املكلف بالرقابة باختالف مصدر االلتزام بالرقابة عمن هم بحاجة إلى هذه الرقابة "و  هذا االلتزام 

 يتولى الرقابة على ابنه القاصر  
ً
  القانون فالب مثال

ً
 بجبر الضرر الذي يصيب الغير املتضرر من جراء الفعل  ومنعه من اإلضرار بالغير ويكون ملزما

ً
قانونا

وهذا ما قررته   (2) ابة يقع على عاتق ولي النفس من جد أو نحوهما".غير املشرع الذي أتاه الخاضع للرقابة، أما في حالة عدم وجود الب فإن االلتزام بالرق

 عن الضرر  (3)  (288املادة )"يستفاد من أحكام محكمة التمييز الردنية والتي قضت بأنه: 
ً
من القانون املدني أن من يقوم على تربية القاصر يكون مسؤوال

 
 .408 صدار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الردن، ، 2أنور سلطان، مصادر االلتزام في القانون املدني الردني، ط 1
 .995، ص2000 بيروت، لبنان، ت الحلبي،، منشورا3عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون املدني الجديد، املجلد الول، ط 2
 ، منشورات مركز عدالة.29/4/2009(: هيئة خماسية تاريخ 2510/2008قرار محكمة التمييز الردنية بصفتها الحقوقية رقم ) 3
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 بتعويض امل
ً
متولي الرقابة    إخاللضرور وإن هذه املسؤولية تستند إلى خطأ مفترض ملصلحة املضرور وهو  الذي يحدثه للغير بعمله غير املشروع، وملزما

ال   بحيث  الرقابة  بموجب  القاصر  بهذا  كوالد  قام  ولو   
ً
واقعا بّد  ال  كان  الضرر  أن  أو  الرقابة  بواجب  قام  إذا  إال  نفسه  املسؤولية عن  يدرأ  أن  يستطيع 

ينبغي من عناية بما   لصالحيتها  وبذلك قضت    الواجب 
ً
)  بوزن محكمة االستئناف وفقا باملادتين   

ً
لها من  (4)   ( 33/34البينة وعمال البينات ثبت    من قانون 

 لحكام املادة جرم  املدعو نادر( ب)  ابن املميز املدعى عليه  ية أدانهالجزائى  ملف الدعو 
ً
( من قانون العقوبات مما يحقق معه ثبوت 188/2)  القدح خالفا

 وعليه وحيث كان استخالص محكمة  الفعل الضار من ج
ً
 وأحكام املادة )انب نادر الذي كان قاصرا

ً
 ومتفقا

ً
 في محله ومقبوال

ً
(  288/1االستئناف صادرا

 عن هذا الضرر، وال تنتفع هذه املسؤولية ببلوغ سن الرشد إذ العبرة بتاريخ حدوث الضرر وحيث  
ً
ز  لم يثبت املميمن القانون املدني فيكون املميز مسؤوال

املسؤ  القاصر  ابنه  أمر  الحكم عليه بصفته ولي  القاصر، يكون  ابنه  التي تحول دون توافر مسؤوليته عن فعل  ول عن تربيته قيام سبب من السباب 

 ال يخالف القانون".
ً
 ورقابته قانونا

 ملؤدى املادة )وهذا ما قررته محكمة التمييز الردنية والتي قضت بأنه "
ً
أن من يقوم على تربية ورقابة القاصر يكون  ون املدنيمن القان (5) (288وفقا

بتعويض    
ً
وملزما الغير مشروع،  بعمله  للغير  يحدثه  الذي  الضرر   عن 

ً
املضرور وهو مسؤوال ملصلحة  إلى خطأ مفترض  املسؤولية  وتستند هذه  املضرور 

 بواجب الرقابة بحيث ال يستطيع أن يدرأ  
ً
املسؤولية عن نفسه إال إذا قام بواجب الرقابة أو أن الضرر كان ال بّد إخالل متولي الرقابة كوالد القاصر مثال

العناية، وح ينبغي من  بما  الواجب  بهذا  قام  ولو   
ً
استولى واقعا  

ً
كان قاصرا املميز وعندما  ابن  أيمن  أن  الدعوى  في  املتوفرة  الدلة  الثابت من مؤدى  يث 

للمميز ضده وا   باالشتراك العائدة  الموال  املمع آخر على  باقي  إعادة  تتم   منها ولم 
ً
أعاد جزءا املادة لتي   لحكام 

ً
الدعوة فإنه عمال به وفي هذه  املدعى  بلغ 

 برد املبلغ للمميز ضده وال ترتفع هذه املسؤولية ببلوغ القاصر سن الرشد إذ العبرة بتاريخ ( من القانون املدن288)
ً
 عن هذا الضرر وملزما

ً
ي يكون مسؤوال

أ  الضرر، كما  أال حدوث  المر  الرقابة وغاية  الرجوع على متولي  أو  إن كان عنده مال  بالذات  الخطأ  ارتكب  الخيار متروك للمضرور بالرجوع على من  ن 

ار حصل على التعويض مرتين حيث لم يقم إلى جانب املميز سبب من السباب التي تحول دون مسؤوليته عن فعل ابنه القاصر ومخاصمته، فإن استمر ي

إلى هذه الخصومة بم أن محكمة االستئناف خلصت  القانون وحيث  ابنه ومسؤول عن تربيته ورقابته ال يخالف  أمر  واجهته والحكم عليه بصفته ولي 

 لنتيجة فإن الطعن يكون في غير محله". ا 

الرقابة أن متولي  لنا  يتبين  التمييز  اجتهادات محكمة  ذكره من  تم  ما  النفس    هو  وعلى ضوء  املرتوالذي  ولي  الولى  يحتل  الشخاص بة  ترتيب  في 

وتر  برعايته  يتكفل  الذي  النفس  ولي  من   
ً
مسؤوال يكون  والدته  منذ  القاصر  أن  حيث  بالرقابة  به املكلفين  يقوم  ما  بتحمل  الناس  أولى  هو  فيكون  بيته 

لنفس )متولي الرقابة( والحالة هذه هو الب ( من القانون املدني الردني وإن ولي ا 288/123القاصر من أفعال ضارة بالغير وذلك بموجب نص املادتين )

 مسؤوليته ناشئة عن القانون. وأن أساس 

ومن يكون له اإلشراف على شؤون القاصر من صيانة وحفظ وتأديب  املسؤولية عن فعل الغير    إضافة لألب هو من يكون له  ولي النفس  كما أن

: )ولي الصغير هو أبوه ثم وص ي أبيه ثم جده الصحيح ثم وص ي الجد ثم املحكمة  (6) ي على أن( من القانون املدني الردن123وتعليم وترويج، ونصت املادة )

 .أو الوص ي الذي نصبته املحكمة(

قد أو مرض   كما  بعاهة   
ً
للرقابة مصابا الخاضع  الشخص  كان  إذا  العقلية  المراض  االتفاق كمدير مستشفي  بالرقابة هو  االلتزام  يكون مصدر 

 عن جبر الضرر الذي يحدثه املصاب للغير املتضرر فهو متولي عقلي مما أصبح معه عا
ً
 عن إدراك كنه أفعاله، فمدير هذا املستشفي يعتبر مسؤوال

ً
جزا

 .  (7) ابة عليه بموجب االتفاق على رعاية ورقابة هذا املريضالرق

وجود التزام   فيما إذا كان هناكخص املكلف بالرقابة  مما تقدم يتبين لنا بأن املعيار الذي نستطيع من خالله تحديد شخص متولي الرقابة أي الش

   رقابة انتفت املسؤولية عن الغير".اللتزام بالقانوني أو اتفاقي بالرقابة على من تجب عليه الرقابة "فإذا لم يوجد هذا ا 

( الغير  التي تصيب   عن جبر الضرار 
ً
بالفعل رقابة شخص أخر حتى يكون مسؤوال يتولى شخص  أن  الخاضع "فال يكفي  املتضرر( من جراء فعل 

 .(8) قابة"للرقابة بل يجب أن يكون هناك التزام قانوني أو اتفاقي بتولي هذه الر 

 جب على متولي الرقابة رقابته يلتعريف بمن ا: الثاني الفرع

على ثالث حاالت وردت في الفترة الولى لم يحدد املشرع في القانون املدني الردني الشخاص الذين يجب على متولي الرقابة رقابتهم واكتفي بالنص  

 رقابة شخص بحاجة إلى الرقابة بسبب قصره أو من وجبت عليه قانون: )(9) ( من القانون املدني الردني والتي نصت على288/1من املادة )
ً
 أو اتفاقا

ً
ا

   حالته العقلية أو الجسمية....(.

 
 .31-30ص ،1980منشأة دار املعارف، اإلسكندرية، مصر،  ،2البدراوي، شرح أحكام القانون املدني، جعبد املنعم  4
 ، منشورات مركز عدالة.27/1/2000(، هيئة  خماسية، تاريخ 3352/1999ر محكمة التمييز الردنية بصفتها الحقوقية رقم)قرا 5
 .626، ص 1999الردن،  ي، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان،محمد شريف أحمد، مصادر االلتزام في القانون املدن 6
 .43ص ،1995، 2املسؤولية املدنية، دراسات، العلوم اإلنسانية، عمحمد يوسف الزعبي، ضمانات الضرر في مجال  7
 .447، ص2008الردن،  للنشر والتوزيع، عمان، ، دار الثقافة1، ط1ياسين محمد الجبوري، الوجيز في شرح القانون املدني، مصادر الحقوق الشخصية، ج 8
 .122، ص1986 القاهرة، مصر وعات جامعة القاهرة،، مطب1حسن الفكهاني، الوسيط في شرح القانون املدني املصري، ج 9
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ً
 : اقص األهلية(الرقابة املدنية ملتولي الرقابة على القاصر )ن :أول

الثامنة عشر من عمره  يتم  لم  )  القاصر هو من  للمادة   
ً
الردني43/2سندا املدني  القانون  إلى  ( من  يصل  لم    ، فكل من 

ً
يعتبر قاصرا الرشد  سن 

ر، والرقابة على القاصر من القانون املدني الردني، إن من بين الحاالت التي توجب الرقابة، هي حالة القص  (288/1وقد ذكرت املادة)  وبحاجة للرقابة،

 لولي النفس، من أب أو جد أو وص ي الجد وغيرهم،
ً
، وهي تنتقل إلى وهي مرتبطة بالغلب بالرقابة بموجب القانون   تكون أصال

ً
، وقد تنتقل إلى الم اتفاقا

. املعلم في الفصل، أو على املشرف في الحرفة، وعند رب الحرفة، فإذا انقضت هذه الفترة، عادت الرقابة
ً
 (10)إلى القائم على تربية القاصر أصال

أ  إلى  أي شرط،  على  وغير متوقفة  مطلق،  بشكل  تعد الزمة  القصر،  بسبب  الرقابة  فإن  الرشوعليه  الصغير سن  يبلغ  لنص  ن   
ً
استنادا وذلك  د 

ثمانية عشرة سنة شمسية  288/1املادة) الردني، هو  القانون  الرشد في  الردني، وسن  املدني  القانون  املادة  ( من   لنص 
ً
استنادا ( من ذات 43/2)كاملة 

)/203/2)القانون واملادة  الشخصية رقم  البلوغ، وهو خمسة عشر سنة، بينما في    ،(2010لعام    36ب( من قانون الحوال  الشريعة اإلسالمية هو سن 

   ،وهذا ما أخذ به املشرع املصري 
ً
 ل  فالقاصر إلى هذا السن بحاجة إلى الرقابة إطالقا

ً
( من القانون املدني املصري والتي جاء بها 173/2نص املادة )استنادا

سنة أو بلغها وكان في كنف القائم على تربيته وتنتقل الرقابة على القاصر إلى معلمه   ما يلي:" يعتبر القاصر في حاجة إلى الرقابة إذا لم يبلغ خمسة عشرة 

 ى زوجها أو إلى من يتولى الرقابة على الزوج". في املدرسة أو املشرف وتنتقل الرقابة على الزوجة القاصر إل 

الطفل عالء في عينه وبما أن والدها   إيذاءسارة هي التي أقدمت على  : " إذا كانت املتهمة (11)  وهذا ما قررته محكمة التمييز الردنية والتي قضت بأنه

 .سؤول عن تعويض املتضرر من القانون املدني فهو م 288مسؤول عن رقابتها بسبب قصرها فانه عمال باملادة 

انفصل عن وليه في سكناه واتخذ  ولكن املشرع الردني اغفل ما هو الحكم في بعض الحاالت، وهي إذا بلغ الصغير سن الخامسة عشر من عمره، و 

 
ً
، أو حالة ما إذا كان الصغير بلغ الخامسة عشر من عمره، ومأذون له بالتجارة، فهل يبقى متولي الرقا مسكنا

ً
 مستقال

ً
 عنه؟ بة مسؤوال

، ل
ً
 إلى بلوغه  ولإلجابة عن هذه التساؤالت، فانه بخصوص الحالة الولى، يبقى القاصر بحاجة إلى الرقابة، ويبقى الولي مسؤوال

ً
ن النص جاء مطلقا

الرشد،   اإلذن  أماسن  الولي ال يسال عن رقابته في حدود  فإن  بالتجارة،  اإلذن  الصغير  إذا منح  الثانية فانه  املمنوحة للصغير، حتى لو بقي في    الحالة 

اإلذ الهلية، في حدود  املأذون يعتبر كامل  الصغير  املمنو سكنه معه، لن  اإلذن  أما ما زاد عن  الذي ن،  الضرر   عن 
ً
حة للصغير، فان وليه يكون مسؤوال

للغير املادة (12)يحدثه   لنص 
ً
استنادا بها  120)  ، وذلك  الردني والتي جاء  املدني  القانون  الداخل( من  التصرفات  املأذون في  الصغير  يلي:"  ة تحت اإلذن  ما 

 كالبالغ سن الرشد".

 حي
ً
ث أنه ميز بين حالتين قبل البلوغ حيث يبقى القاصر ما قبل بلوغه في سن الخامسة عشر  أما املشرع املصري فقد جاء بالنصوص أكثر تفصيال

 عشر سنة من عمره يفرق بين حالتين:  سنة في حاجة إلى الرقابة بشكل مطلق أما بعد بلوغه الخامسة

مع   •  
ً
ساكنا كان  بنفسه سواء  ويكسب عيشه  في معيشته  القاصر  استقل  إذا  ما  في  وهي  الولى:  فإن الحالة  في سكناه   

ً
أو مستقال الرقابة  متولي 

 عنه وذلك النقضاء االلتزام با
ً
 ملسؤولية.القاصر يتحرر من قيود التربية واإلشراف والرقابة وال يكون أحد مسؤوال

 له أو غير مساكن يبقى االلتزام •
ً
 إلى أن يبلغ  أما الحالة الثانية: فهي إذا بلغ القاصر في كنف من يقوم على تربيته وسواء كان مساكنا

ً
بالرقابة قائما

أغر  أيهما  الرقابة  أن ينفصل في معيشة مستقلة فال يعود يعيش في كنف أحد ويتحرر من قيود  إلى  أو  الرشد  بلوغه سن  القاصر سن  ق وبعد 

بالرقابة ولم يعد أحد يسأل عن فعله وإنما يسأل عن نفسه االلتزام  السليمة ينقض ي  العقلية  يتمتع بقواه  وذاته ولو استمر في   الرشد يصبح 

 . العيش في كنف غيره 

و  الصحيحة،  التربوية  الوجهة  ويوجهه  البوية  بالرعاية  يحيطه  القاصر،  نفس  على  القيم  الشخص  هو  النفس "والوص ي  في  السالمة  له  يوفر 

بينما القيم يقوم بإدارة أموال القاصر، لبنوة، وتشمل النفس واملال،  والجسد، ويختلف وضع الوص ي عن وضع الولي والقيم، فالوالية مالزمة لرابطة ا 

 لسبب من السباب املغيبة للوالية أو الوصاية، وال ش يء يمنع من اجتماع الوصاية مع القيمومة، الختالف 
ً
، أما  ميدان كل منهما، وتحصل الوصية إجماال

 .(13)نتيجة وصية يوص ي بها الولي، وأما بموجب حكم قضائي"

املقام، التساؤل في هذا  بالحضانة، في    ويثور  له  أو غيرها ممن حكم  الم،  املشمول بحضانة  االبن  أفعال  املفترضة، عن  املسؤولية  عن مدى قيام 

 لزوجية بالطالق؟حياة الب، بعد انتهاء العالقة ا 

( رقم  الردني  الشخصية  الحوال  قانون  لنصوص  العودة  من  بد  ال  التساؤل،  هذا  عن  لسنة  36لإلجابة  تنظم  2010(  والتي  المور، ،  هذه 

 .(14)  "( منه والتي تنص على أن184ادة )وباستعراض نص امل

 
 .362، ص2010 الردن، وزيع، عمان،، دار الثقافة للنشر والت4أنور سلطان، مصادر االلتزام في القانون املدني، دراسة مقارنة بالفقه اإلسالمي، ط 10
 .2007/ 8/7، منشورات مركز عدالة تاريخ 2007/ 47قرار محكمة تمييز رقم  11
 .397، ص2007 لبنان، ، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،3املسؤولية، ط، 2ى العوجي، القانون املدني،جمصطف 12
 .830-825، ص 2007سنة  لبنان، ، منشورات الحلبي، بيروت،3دنية، ط، املسؤولية امل2مصطفى العوجي، القانون املدني، ج 13
 .615-614ص القاهرة، مصر، مطبعة القاهرة، ،2محمد جمال دين زكي، مسؤوليات املشكالت املدنية، ج 14
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تعليم ومكانه وذلك في محل إقامة الحاضنة  ه وفي اختيار نوع الشؤون املحضون وتعهد  على  مع مراعاة أحكام الحضانة للولي الحق في اإلشراف  •

 .املحضون ال يجوز نقله من محل إقامتها إال بموافقتها او لضرورة تحقق مصلحة و 

ضانة لم يلغي والية النفس القائمة لألب مع قيام الح فالنص هنا ،التأديب والتوجيه الدراس ي"ي  على الولي والحاضنة العناية بشؤون املحضون ف •

ق(15) لغيرة  رقابة  الرقابة هنا  نوعان من  يتوافر  وبذلك  بموجب قضائي،  بالرقابة  لاللتزام  هو مصدر  الشرعي  القضائي  الحكم  أن  ومع  انونية ، 

 ورقابة قضائية فمن هو متولي الرقابة هنا، والذي تقوم مسؤوليته، وبالتالي الرجوع عليه بدعوى التعويض أي دعوى املسؤولية. 

 ملا أوردته املذكرة اإليضاحية للقانون "ة هنا  ترب اإلجابعليه قد تقو 
ً
ة أن" يد الحاضنة للحفظ والتربي  1985لسنة    (100املدني الردني رقم )  وفقا

 أو أنثى  
ً
الحاضنة ال يحد في يد  ولها القيام بالضرورات التي ال تحتمل التأخير كالعالج واإللحاق باملدارس بمراعاة إمكانيات الب" ولكن " وجود الولد ذكرا

حضانة الم، ال تؤثر على والية الب   وواليته عليها كاملة" وبناء على هذا فانمن والية الب الشرعية عليهما، فان عليه مراعاة أحوالهما وتدبير أمورهما  

عل الضار الصادر من االبن، وذلك خالل  على نفس الصغير، حيث يستمد منها واجبة القانوني بالرقابة، الذي تتأسس عليه مسؤوليته املفترضة، عن الف

بالنسبة لالم أما  املحددة بخمسة عشر سنة،  الحلم  بلوغ سن  النفس لحين  للوالية على  االبن  تنبني على خطا واجب   خضوع  الحاضنة فان مسؤوليتها 

ال  لغير  الصغير  نفس  الوالية على  ثبوت  حالة  في  الحكم  ذات  ويتقرر  العامة،  للقواعد   
ً
وفقا تثبت اإلثبات  حيث  شرعي،  مانع  قيام  أو  وفاته  بسبب  ب 

 
ً
 للترتيب املقرر شرعا

ً
 .(16) "املسؤولية املفترضة في مواجهة الولي على النفس الذي يتحدد وفقا

 
ً
 : الرقابة املدنية ملتولي الرقابة بسبب الحالة العقلية والجسدية: ثانيا

أ   .(17)   (288)  أشارت نص املادة  ية، والتي توجب الرقابة بنوعيها سواء  دية والجسن حالة الرقابة بسبب الحالة العقلمن القانون املدني الردني إلى 

بالرق املشمول  االتفاقية، للشخص  أو  القانونية  السببين قد تكونا منذ والدة هذا الشخص، وترافقه طوال منها  الرقابة بسبب هذين  إلى  ابة، والحاجة 

المور خالل حياته وبعد   المور وهو حياته، وقد تعترضه هذه  القصر، فانه قد ينشأ بسبب هذه  بالرقابة بسبب  االلتزام  الرشد، فإذا زال  بلوغه سن 

 .(18)  ص  بحاجة إلى رقابة شخص آخرالحالة العقلية او الجسمية، فيكون الشخ

( من قانون  206قد عرفت املادة )ومن هذه المور التي قد تعترض اإلنسان، بحيث تنتقص من تميزه أو تعدمه، السفه والغفلة والعته والجنون، و 

 الحوال الشخصية الردني هذه الفئة كما يلي: 

 و  •
ً
. املعتوه: هو الذي اختل شعوره بحيث يكون فهمه قليال

ً
 وتدبيره فاسدا

ً
 كالمه مختلطا

 ملا يقت أموالهالسفيه: هو الذي ينفق ماله في غير موضعه، ويبذر في نفقاته، ويضيع  •
ً
 ضيه الشرع والعقل.ويتلفها باإلسراف خالفا

 ذو الغفلة: هو الذي ال يهتدي غلى التصرفات النافعة فيغبن في املعامالت لعلة فيه.  •

، بحيث تنتاب    أما بالنسبة للجنون:" فيعرف
ً
 وقد يكون متقطعا

ً
التمييز، والجنون قد يكون مستمرا أنه عاهة تذهب العقل وتفقد الشخص  على 

 ها فترات أفاقته". الشخص فترات يفقد فيها التمييز تتخلل

 ومن هذه الحكام أن:، على الحكام املتعلقة بهؤالء ومن يقوم برقابتهم، (19) من القانون املدني الردني 213 و 212هذا وقد نصت املواد 

ما تكون لولي النفس فهو في  املعتوه هو في حكم الصغير املميز وبالتالي فهو بحاجة إلى الرقابة كما يحتاج إليها الصغير قبل بلوغه سن الرشد وغالبا 

 و ناقصها من حكم ناقص الهلية وهو ما نصت عليه الفقرة)ب( من هذه املادة حيث يتولى شؤون فاقد الهلية أ 
ً
.  يمثله سواء كان وليا

ً
 أو وصيا

نون  غير املميز"، في حين يعطي القاعلى أن "املعتوه هو في حكم الص(  1/ 128وقد تبنى املشرع الردني موقف مجلة الحكام العدلية إذا نصت املادة)

املجنون واملعتو  بين  الفارق  املجنون، في جميع الحكام، وذلك بسبب دقة  املعتوه حكم  تبينهاملدني املصري  أنه فاقد لألهلية    (20) ه وصعوبة  وهذا يعني 

 لذلك باطلة".
ً
 وتصرفاته تبعا

أ 44/1)  وقد نصت املادة   ملباشرة حقوقه املدنية، من كان فاقد التمييز لصغر في السن، أو    ن نه"ال يكو ( مدني من القانون املدني الردني على 
ً
أهال

بي الردني قد ساوى  املشرع  فإن  وهنا  أو جنون"  والصغير  عته،  املجنون  املميز  ن  فاقدين  غير   
ً
واعتبرهم جميعا أخرى،  املعتوه من جهة  جهة، وبين  من 

من القانون املدني الردني والتي اعتبرت املعتوه في حكم الصغير املميز، وإنني مع تطبيق املادة السابقة  (128/1) للتمييز، وهذا يتعارض مع نص املادة رقم 

 في حاالت معينة. 44/1) ملعتوه من حكم املادة على املعتوه بحيث يستثنى ا 
ً
 ( وذلك لن املعتوه يمكن أن يكون مميزا

 
 .2010( لعام 36ب( من قانون الحوال الشخصية رقم )/203/2املادة ) 15
 . 155-154، ص2008مصر، ، اإلسكندرية  ، ن املدني الفرنس ي، منشأة املعارفولية املفترضة ملتولي الرقابة، دراسة مقارنة في القانون املدني املصري والقانو احمد شوقي محمد عبد الرحمن، املسؤ  16
 .247، ص 2000عمان، الردن،  ،1عدنان إبراهيم السرحان، مصادر الحقوق الشخصية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ط 17
 . 925لرزاق السنهوري، مرجع سابق، ص عبد ا 18
 .800ص  ،2002ر، ، مصاإلسكندرية ، دار الجامعة للنشر، 1، ط1لنظرية العامة لاللتزام، جنبيل إبراهيم سعد، ا 19
 .701، ص2002 مصر،اإلسكندرية، ، دار الجامعة للنشررمضان أبو السعود، النظرية العامة لاللتزام،  20
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 أن اله  هذا، ويهدف املشرع من وراء الحجر على املجنون، حماية 
ً
لية املدنية التي يفقدها املجنون  مصالحه، وحماية أمواله من خطر الضياع علما

ال من  إفاقته  بمجرد  إليه  تعود  ال  عليه  املجلس  بالحجر  عليه  يحجر  املجنون،  أن   
ً
علما عنه  الحجر  برفع  قرار  إلى  يحتاج  وإنما  منه،  شفائه  أو  جنون 

 ما لم يكن له ولي
ً
 . الحسبي، ويختار له قيما

ة لسبب أما التخلف العقلي" هو حالة من عدم تكامل نمو خاليا الدماغ أو توقف نمو أنسجة الدماغ منذ الوالدة أو في السنوات الولى من الطفول

 عبارة عن مجموعة أمراض تتصف جميعها بانخفاض في درجة ذكاء الطفل بالنسبة إلى معدل الذكاء العام وعجز في قابليته على 
ً
 . "التكييفما وهو أيضا

 في التعرف على صاحبها حيث أن السيكوباتي يجيد تمثيل دور 
ً
اإلنسان العاقل   وأما بالنسبة إلى الحالة السيكوباتية" هي أكثر الشخصيات تعقيدا

يف وال   
ً
يعطي وعودا الكالم  بمن حوله وهو عذب  الذى  بإلحاق  ويتلذذ  بأفكارهم  والتالعب  اآلخرين  التأثير على  القدرة على  إذ عند وله  منها  ش يء  بأي  ي 

تاريخه تجد حيات املقربين منه عن  أحد  أو تسأل  لفترة كافية  تتعامل معه  تنبهر بلطفه وتعامله ولكن حين  االضطراب ومليئة بتجارب  ه شديدة  مقابلته 

 .(21) الفشل والتخبط"

 لغفلة حيث نصت على انه:( فقد بينت حكم السفيه وذو ا 36/2010( من قانون الحوال الشخصية رقم )213أما املادة )

حكمة أومن تعينه للوصاية "يسري على تصرفات املحجوز للغفلة أو السفه ما يسري على تصرفات الصبي املميز من أحكام، ولكن ولي السفيه امل •

 عليه وليس لبيه أو جده أو وصيتهما حق الوالية عليه.

 ل أو تواطؤ".أما تصرفاته قبل الحجز فمعتبرة إال إذا كانت نتيجة استغال  •

( املادة  نصت  وف127/2وحيث  عنهما  الحجر  وترفع  املحكمة  عليهما  فتحكم  الغفلة  وذو  السفيه  أما  يلي:"  كما  القانون  ذات  من  للقواعد (   
ً
قا

 واإلجراءات املقررة في القانون. ويبلغ قرار الحجر للمحجور ويعلن للناس سببه وتكون تصرفاته قبل ذلك نافذة".

الغف وذو  وقد قضت لة غير محجور عليفالسفيه  الحجر عنهما،  رفع  أو  بالحجر عليهما،  املحكمة سواء  قرار من  يجب صدور  وإنما  لذاتهما،  هما 

ردنية، أن السفيه عند صالحه يفك حجره، من قبل املحكمة وذلك لن الحجر على السفيه، يحتاج إلى حكم المر، الذي يقتض ي معه محكمة التمييز ال 

 للصغير واملجنون  واملتعوه أن فك الحجر عنه 
ً
 .(22) يحتاج إلى حكم خالفا

املواد ) الرد117/121وبناء على ما ذكر تطبق عليهم أحكام  املدني  القانون  املادة ( من  بالذكر نص  القانون والتي جاء  118)  ني وأخص  ( من ذات 

   -1بها:"  
ً
نافعة نفعا املميز صحيحة متى كانت  الصغير   وباطلة متى ك   تصرفات 

ً
 محضا

ً
 محضا

ً
النفع والضرر   -2  انت ضار ضررا بين  الدائرة  أما تصرفات 

 سن التمييز سبع سنوات كاملة". -3 أو إجازة القاصر بعد بلوغه سن الرشد. فتعد موقوفة على إجازة الولي في الحدود التي يجوز فيها التصرف ابتداءً 

يكون لإلنسان أال  أعاله  النص  ال)  ويتضح من  في هذا  الهلية(  ا ناقص  التصرفات  قبول  إال   دور 
ً
 محضا

ً
نفعا التي )  لنافعة  التصرفات  أما  كالهبة( 

  
ً
بهاتضره ضررا القيام  له  يكون  للغير( فال  )كالتبرع   

ً
أو   محضا فإنها تكون معلقة  والشراء(  )كالبيع  والضرر  النفع  بين  تدور  التي  للتصرفات  بالنسبة  أما 

بع القاصر نفسه  إجازة   أو  إجازة وليه  الغفلة واملعتوه موقوفة على  السفيه وذو  بأن  لنا  يتبين  أعاله  الرشد وعليه وبناء على ما تم ذكره  بلوغه لسن  د 

ليهم ذات الحكام وذلك بعد صدور قرار الحجر عليهم ويجدر اإلشارة إلى تصرفات املالية الصادرة عنهم وهي على حكمهم كحكم الصغير املميز وتطبق ع

 النحو التالي: 

 كقبول ا تصرفات نافعة نفع •
ً
 محضا

ً
 لهبة والصدقة وهذه التصرفات تصح دون إجازة الولي أو الوص ي. ا

 وهي تلك التي يترتب عليه •
ً
 محضا

ً
ا خروج الش يء من ملكه دون مقابل كالهبة والوقف وهذه التصرفات ال تصح منهم بعد التصرفات الضارة ضررا

 الحجر عليهم. 

النفع والضرر بحسب أصل   • بين  املترددة  التكالتصرفات  إليه وتكليفه بجميع  العقود وضعه كالبيع واإلجارة  الشرعية وصحة منه جميع  ليفات 

 ن به سفه. إذا لم يكوالتصرفات دون أن توقف على إجازة أحد 

 وهذا ما قررته محكمة التمييز الردنية والتي قضت بأنه )إذا كان املرحوم طارق يعاني من حادث  
ً
على نفسه    الذهان الزوري، وانه كان يشكل خطرا

 لوالد املرحوم بضرورة ذل وعلى من يتواجد معه، وأنه
ً
ك، إال أنه لم يتم إدخاله  بحاجة ماسة إلى الدخول إلى مستشفى المراض النفسية، وأنه أعطى أمرا

حوم طارق وهو بهذه الحالة وهو بذلك ال يدرك كنه أفعاله، وعليه فإن املر   ،لكونه بحاجة ماسة للعالج، وأن حالة طارق كانت مستمرة وليس متقطعة

إلى رعاية مست املادة )بحاجة  في  املدني"288/1مرة وفق ما ورد  القانون  ال(23)( من  الرقابة،. وقد ثبت من حيثيات هذه  وإلزامه    دعوى، مسؤولية متولي 

وال بّد من اإلشارة إلى أنني   ابة القانونية.بدفع مبلغ التعويض املحكوم به محدث الضرر ابنه الذي ثبت انه يعاني من مرض عقلي جعله بحاجة إلى الرق

 لوص ي هي وصاية مالية فقط وال تتعدى إلى تولي الرقابة. ال تنطبق عليها أحكام مسؤولية متولي الرقابة لن وصاية ا  أرى حالتي السفيه وذو الغفلة

 

 
 .860-720، ص 1995 بيروت، لبنان، ، دار الجبل للنشر،2وعة النفسية، ج، مستشار الطب النفس ي، املوسمحمود جمال أبو العزائم 21
 .222، مجلة نقابة املحامين، ص 1959ز الردنية، هيئة خماسية، سنة (محكمة التميي47/1959قرار رقم) 22
 ، منشورات مركز عدالة.2012/ 12/ 16خ ، تاري2008، 1002قرار محكمة التمييز الردنية بصفتها الحقوقية رقم  23
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 املسؤولية املدنية ملتولي الرقابة : ثانيال املطلب 

تكون له سلطة على الشخص املراقب بل البد من يكون له    أنكلف برقابته دون    منها أن يقوم املكلف بمشاهدة ماالرقابة بالقانون ليس املقصود   

 ."بالغير اإلضرار إلىأخذ اإلجراءات الالزمة للحيلولة دون أن يقوم املشمول بالرقابة بعمل ضار يؤدي سلطة فعلية عليه حتى يستطيع 

تكون  أن  املسؤولية  لقيام هذه      ويشترط 
ً
ذلك  التزاما االتفاق  أو  القانون  بموجب  متولي   أنأما  إلى مسؤولية  يؤدي  الذي  املسؤولية هو  قيام هذه 

املسؤولية الناشئة عن القانون هو مسؤولية الب عن رقابة ابنة القاصر أما الرقابة عما يقوم به املشمول با لرقابة من أفعال ضارة بالغير واملثال على 

  املسئولية الناشئة عن
ً
عن رقابة مرضاه وعليه لم يحصر املشرع الشخاص الذين  االتفاق فمثالها مدير املستشفى المراض العقلية الذي يكون مسؤوال

من القانون   (288/1)اجب الرقابة، بل حدد طرق التزامهم بالرقابة وحصر هذه الطرق بالقانون واالتفاق كما هو منصوص عليه في املادة  يقوم عليهم و 

 رقابة شخص في حاجة إلى الرقابة بسبب قصره أو حالته العقلية أو الجسمية إال"  :(24)علىوالتي تنص    الردنياملدني  
ً
 أو اتفاقا

ً
 إذا  من وجبت عليه قانونا

 ولو قام بهذا الواجب بما ينبغي من العناية". 
ً
 أثبت أنه قام بواجب الرقابة أو أن الضرر كان البد واقعا

 :فرعينه في ناولسأت املطلبولدراسة هذا  

 شروط تحقق املسؤولية املدنية ملتولي الرقابة  :األول  لفرعا

املسؤولية هنا البد من وجود التزام بالرقابة "فال تتحقق مسؤولية متولي الرقابة إال إذا قام التزام على هذا الشخص برقابة الغير"، وال يكفي لتحقق 

و اتفاقي بتولي هذه الرقابة وقيام هذا االلتزام هو الذي يترتب عليه مسؤولية متولي د التزام قانوني أ أن يتولى شخص بالفعل رقابة غيره بل البد من وجو 

 الرقابة"، فإذا لم يوجد هذا االلتزام بالرقابة انتفت املسؤولية عن متولي الرقابة.

   سيتم تناول هذا املطلب في فرعين:

 
ً
 :شرط تولي الرقابة بموجب القانون والقضاء :أول

، هو القانون أي الرقابة التي يكون مصدر االلتزام بها هو نص في  االلتزامهنا إال إذا قام التزام بالرقابة، وأن أحد مصادر هذا    تتحقق املسؤولية  ال

، والر 
ً
أي بسبب قابة لهذا النوع،  القانون، وهي كما هو الشأن بالنسبة لرقابة الب على ابنه، فهو ملزم بموجب القانون برقابة ابنه القاصر باعتباره وليا

 .(25)القصر والوالية القانونية، تعتبر الزمة بشكل مطلق وغير متوقفة على أي شرط، إلى أن يبلغ القاصر سن الرشد

 ذه فمتولي الرقابة بموجب نص القانون، هو ولي النفس، وولي الصغير هو الب أو وصيه أو الجد أو وصيه أو الوص ي الذي تنصبه املحكمة، وفي ه

من القانون املدني الردني، بقولها )ولي الصغير هو أبوه ثم وص ي   (26) (123) د يكون مصدر اإللزام هو القضاء، وهذا ما نصت عليه املادة الحالة الخيرة ق

 أبيه هو جده الصحيح ثم وص ي الجد ثم املحكمة أو الوص ي الذي نصبته املحكمة(.

سن الرشد حسب أحكام القانون الردني؛ هو ثماني عشرة سنة شمسية كاملة،  ، و بعد  الرشد  غ سن يبل  لم   وهذه الرقابة تكون على القاصر أي من

 ( من القانون املدني الردني بقولها: 43) وهذا ما نصت عليه املادة 

 بقواه العقلية ولم يحجر عليه يكون كامل الهلية ملباشرة حقوقه املدنية. •
ً
 كل شخص يبلغ سن الرشد متمتعا

، أي أنه إذا صدر من القاصر فعل ضار، ولم يكن بلغ الثامنة عشر من عمره وقت ارتكابه، (27) ة سنة شمسية كاملة  ي ثماني عشر وسن الرشد ه •

 فإنه يكون بذلك قد تحقق شرط االلتزام بالرقابة بموجب القانون.

دني، أن الشخص ال يسأل عن فعل الغير، إال  ون املالقان( من  288يستفاد من املادة )  وهذا ما قررته محكمة التمييز الردنية والتي قضت بما يلي:"

أو حالته العقلية أو الجسمية، واملقصود بالرقابة اإلشراف والتو  جيه وحسن  من وجبت عليه رقابته من الناحية القانونية أو االتفاقية، بسبب قصره 

الرقابة رقابته أنيطت بمتولي  املعقولة ملنع من  الشأن   من اإلضرار  التربية، واتخاذ االحتياطات  القانون كما هو  بالرقابة هو  االلتزام  بالغير، وأن مصدر 

ومن هذا القرار يتبين لنا، أن على الشخص القائم بالرقابة، أن يقوم باإلشراف والتوجيه، (  28)بالنسبة لألب، فهو ملزم بالرقابة على ابنه القاصر...الخ"

، أن على الرقيب 
ً
مع   -وهو متولي الرقابة القانوني والصلي -ية الشخص الخاضع لرقابته، كما هو حال البأن يحسن تربويدخل في مضمون الرقابة أيضا

 أن يتخذ ما يلزم من االحتياطات الضرورية، ملنع من هو تحت رقابته من اإلضرار بالغير.
ً
 ابنه القاصر، وعليه أيضا

املشرع املصري جاء  املشرع املصري، ولكن  به  أخذ   ما 
ً
أيضا الردني، حيث ذكر بعض الشخاص   بنصوص بشكل  وهذا  املشرع  أوضح وأوسع من 

 (29) (173الذين يتولون الرقابة بموجب نص القانون، حيث أنه أورد في نص املادة )

 
 .705ص ،2001مصر،  عز الدين الدناصوري، عبد الحميد الشواربي، املسؤولية املدنية في دار الفقه والقضاء، القاهرة، 24
 الردن، ، دراساة موازناة، الطبعاة الولاى، دار الثقافاة للنشار والتوزياع، عماان،ياسين محمد الجبور، الوجير في شرح القانون املدني الردني، الجزء الول، مصاادر الحقاوق الشخصاية مصاادر االلتزاماات   25

 .634، ص 2008
 .601، ص 3عبد الرزاق السنهوري، مرجع سابق، ط 26
 /ب( من قانون الحوال الشخصية الردني.203يقابلها املادة ) 27
 منشورات مركز عدالة. 25/6/2000، هيئة خماسية، تاريخ (356/2000قرار محكمة التمييز الردنية بصفتها الجزائية، رقم ) 28
 .745ص  ،1999 مصر، محمد وحيد الدين سوار، النظرية العامة في االلتزام، دار النهضة للنشر، القاهرة، 29
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ذا لم ى الرقابة إ ويعتبر القاصر في حاجة إلمن القانون املدني )(  30)   (173والذين يتولون الرقابة بموجب نص القانون، حيث أنه أورد في نص املادة )

الحرفة في  املشرف  أو  املدرسة  في  إلى معلمه  القاصر  على  الرقابة  وتنتقل  تربيته،  القائم على  في كنف  وكان  بلغها  أو  دام يبلغ خمس عشرة سنة،  ما   ،

 . (الزوج القاصر تحت إشراف املعلم أو املشرف، وتنتقل الرقابة على الزوجة القاصر إلى زوجها أو إلى من يتولى الرقابة على

 ثا
ً
 :شرط تولي الرقابة بموجب اتفاق :نيا

دة أمور لقيام واملصدر الثاني لاللتزام بالرقابة هو االتفاق، أي أن يكون هناك اتفاق على تولي الرقابة، وهذا التكليف االتفاقي بالرقابة، يستلزم ع

لطرفين وكذلك قد يستدل من وجود الرقابة الفعلية، وجود  على تراض ي ا   مسؤولية متولي الرقابة االتفاقية، وهي أن وجود االتفاق على الرقابة يتوقف

لك العاهات اتفاق على الرقابة بين متولي تلك الرقابة واملشمولين بها، ممن يحتاجها من أصحاب العاهات الجسمية أو العقلية، على شرط أن ال تكون ت

بأن القول  إذا كانت كذلك، فإن  الحجز، لنه  بها؛ قول غير  ه يستفاد من  مما يستوجب معها  واملشمول  بين متوليها  اتفاق عليها  الفعلية، وجود  الرقابة 

 حسب الحوال، وكذلك عندما تكون الحاجة إلى الرقابة بسبب الحالة الجسمية للشخص، 
ً
فإن    صحيح، لنه يؤدي إلى بطالن االتفاق أو جعله موقوفا

 
ً
 اتفاقيا

ً
(، ومثالها املعلم في املدرسة أو 288/1ملشرع الردني هذا املصدر من اإللزام بالرقابة في نص املادة )، وقد أورد ا التكليف  بالرقابة ال يكون إال تكليفا

 .(31) املشرف في الحرفة فإنهما مكلفان بالرقابة بموجب االتفاق

 
ً
مع ممرض    -اجون إلى الرقابةنون ممن يحتوهو من الشخاص املحددين بنص القا  -وقد يتم االتفاق على تولي الرقابة بين الشخص املعاق جسديا

 وبين مستشفى المراض العقلية، تكون مختصة بالعناية  
ً
 بين ولي النفس للمريض عقليا

ً
والرعاية لرعايته أو مع أي شخص آخر، وقد يتم االتفاق أيضا

الرقا وجود  فترة  أثناء  الرقابة،  تحت  هم  ممن  مشروع  غير  فعل  صدر  ما  فإذا  المراض،  تلك  االتفاقيملثل  مسؤولية  بة  فتقوم  للغير،   
ً
ضررا وسبب  ة، 

 لنص املادة )ا الشخص امللتزم بالرقابة 
ً
 عن هذا الفعل سندا

ً
 ( من القانون املدني املصري.173( من القانون املدني الردني، واملادة )288تفاقيا

الشخ فيها  يكون  التي  الزمنية،  بالفترة  موقوتة  رقابة  هي  االتفاقية،  الرقابة  للوإن  الخاضع  فترة  ص  أي  االتفاقي،  الرقابة  متولي  رقابة  تحت  رقابة 

 .(32) الرقابة الصليتواجده في املدرسة أو في الحرفة، أو في املستشفى لتلقي العالج، وبعد انتهاء هذه الفترة تعود الرقابة إلى ولي النفس الذي هو متولي 

 ةصدور عمل غير مشروع ممن تجب عليهم الرقاب :الثاني الفرع

ا  قام  طرفاإذا  وتحدد  بالرقابة  للرقابة  -ه اللتزام  والخاضع  الرقابة  من    -متولي  مشروع  غير  عمل  يصدر  أن  الرقابة  متولي  مسؤولية  لتحقق  وجب 

 . (33) الشخص الخاضع للرقابة )الولد أو التلميذ أو صبي الحرفة أو املجنون أو العمى.....الخ( وينتج عن هذا العمل ضرر للغير )املتضرر(

 فإذا لم تثبت مسؤولية هذا الخير لم تثبت   والبد لتحقق
ً
مسؤولة متولي الرقابة أن تتحقق مسؤولية الخاضع للرقابة )مرتكب الفعل الضار( أوال

الخاضع مسؤولية متولي الرقابة، ومعنى ذلك مسؤولية متولي الرقابة تقوم إلى جانب مسؤولية الشخص الخاضع للرقابة إال أن املضرور من جراء فعل  

 للرق
ً
 .ابة الضار لن يحصل بالنتيجة إال على تعويض واحد كما سيتم بيانه الحقا

، فإذا كان "ومسؤولية متولي الرقابة ال تقوم إال إذا وقع العمل غير املشروع )الفعل الضار( ممن هو تحت الرقابة على الغير املتضرر من هذا العمل

  (34) ن هذا الضرر من فعل أجنبي أم من فعل نفسه فال تقوم مسؤولية متولي الرقابة"ضرر سواء كا  املشمول بالرقابة في مركز املضرور أي لحقه
ً
، سندا

ومثال ذلك أن يقوم أحد الشخاص بإلحاق الذى بتلميذ املدرسة أثناء وجوده في رقابة املعلم أو مدير املدرسة، فال يكون املعلم   (288/1)  لحكام املادة 

 عن  
ً
 على أساس القواعد العامة في املسؤولية أي يجب إثبات تقصيره، لن العمل غير املشروع الذي نتج عنه الضرر في هذا الضرر إالأو املدير مسؤوال

 هذه الحالة وقع على التلميذ ال منه وكذلك الحكم إذا ألحق الذى بنفسه.  

يصيب   الذي  الضرر  جبر   عن 
ً
املميز مسؤوال الرقابة على غير  متولي  يكون  )املضر وعليه  وهي مسؤولية الغير  الضار  املميز  ور( من جراء فعل غير 

سؤولية  أصلية قامت مستقلة وليست تبعية ذلك أن مسؤولية متولي الرقابة عن أعمال املميز )من أتم سن السابعة ولم يتم سن الرشد( ومن في حكمه م

 النعدام التمييز لديه   ال يدرك كنه   تبعية تقوم بقيام مسؤولية الخاضع للرقابة، وذلك لن عديم التمييز الذي 
ً
 وكذلك جنائيا

ً
أفعاله غير مسؤول مدنيا

)التم املعنوي  ركنه  دون  )التعدي(  املادي  الركن  فيه  توافر  قد  للغير  ضرر  عنه  نتج  والذي  التمييز  عديم  عن  صدر  الذي  الضار  الفعل  أن  ييز حيث 

الت الرقابة عن عديم  متولي  الذواإلدراك( وعليه تعتبر مسؤولية  الردني هي مسؤولية  مييز وهو  املدني  القانون  السابعة من عمره وفق  ي لم يكمل سن 

 لنص املادة 
ً
 ( من ذات القانون والتي جاء بها ما يلي:256) أصلية قائمة على أساس الضرر املفترض من جانبه وذلك استنادا

صري ذات نهج املشرع الردني من حيث أن مسؤولية متولي املشرع امل  كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولم غير مميز بضمان الضرر، وعليه قد نهج •

أنه ال يأخذ ب للفقه اإلسالمي حيث  بالنسبة  أما  املفترض من قبله  الخطأ  التمييز هي مسؤولية أصلية ولكنها قائمة على  مبدأ  الرقابة على عديم 

 
 .878، ص2000 ن، الردن،عما عدنان إبراهيم السرحان، ونوري حمد خاطر، مصادر الحقوق الشخصية" االلتزامات" دار الثقافة للنشر والتوزيع، 30
 .635ياسين محمد الجبور، مرجع سابق، ص  31
 .650، 1979 لبنان، القانون املصري، دار النهضة العربية، بيروت،عبد املنعم فرج الصدد، مصادر االلتزام، دراسة مقارنة في القانون اللبناني و  32
 69ص  ،1999الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الردن،  محمد شريف أحمد، مصادر االلتزام في القانون املدني، دار 33
 .1002عبد الرزاق السنهوري، مرجع سابق، ص 34



 لنص املادة ) 
ً
 صدام الرحامنة                                                        ( من القانون املدني  األردني: دراسة مقارنة288مسؤولية متولي الرقابة عمن تجب عليه رقابته وفقا

Int. Journal of Legal & Comparative Jurisprudence Studies, 2(2) (2021), 103-122 
 112 

 

املقرب فيه من قيام املسؤولية عن الفعل الضار وهو التعدي مع املبدأ  افتراض الخطأ سواء منه ما يقبل العكس أم ال يجوز نفيه وهذا يتماش ى  

" أن مسؤولية الضمان عن الفعل الضار تقع على وهذا ما قررته محكمة التمييز الردنية والتي قضت بأنه:  وحده حتى لو كان الفاعل غير مميز  

 .(35).من أوقع الضرر بصرف النظر عن أي أمر أخر"

الفع عن  تتفاملسؤولية  الضار  املدني  ل  القانون  في  الفقه  الردنيحقق  وكذلك  املشروع،    اإلسالمي،  غير  الفعل  هو  والذي  الضرار  أساس  على 

الوقوف عنده،    الواجب  الحد  الوصول    أوواإلضرار هو مجاوزة  الواجب  الحد  التقصير عن  يترتب   إليههو  الفعل مما  الفعل واالمتناع عن  في 

 .(36) الضرر عليه

السابقة بأن اإلضرار يوجب الضمان ولو صدر من غير مميز، فهو ليس كالخطأ يستلزم اإلدراك والتمييز، فهو ذو طبيعة    ة نص املاد  وكما أوضح 

أي ال يستند إلى أي عنصر شخص ي يكمن في إرادة محدث الضرر، أو يكمن في مستوى إدراكه وتمييزه، بل حتى قصد اإلضرار    ،موضوعية بحته

 .(37) رر، ولذلك فان أثره يترتب عليه حتى لو انه صدر من مجنون، أو من نائم أو من صبي غير مميزى محدث الضال يشترط توافره لد

 ( من ذات القانون والتي تنص على ما يلي: 275) وعليه اإلضرار قد يكون باملباشر أو التسبب كما ورد في نص املادة 

التسبب • أو  باملباشرة  باملباشرة    ؛يكون اإلضرار  أن يكون  لزم  فإن كان  أو  التعمد  أو  التعدي  بالتسبب فيشترط  له، وإذا وقع  الضمان وال شرط 

 إلى الضرر". وعليه تتناول هذه املادة أنواع الضرار ولدراسة هذه النواع تناولت كل منها في فرع
ً
 . الفعل مفضيا

 
ً
 : املسؤولية عن الفعل الضار الصادر عن الخاضع للرقابة باملباشرة: أول

علة التلف، بمعنى نسبة التلف إلى الفعل في العرف والعادة، أو القول بأن اإلضرار باملباشرة: هو الفعل الذي يفض ي عادة إلى اإلتالف  ة هي  املباشر 

إليه  ينسب . فاملباشرة تعني:"إيجاد علة التلف، أي أنه (38) دون أن يتخلل الفعل والنتيجة ما يمكن إحالة الحكم إليه، ومثال ذلك أن يكسر الشخص إناء

 . التلف في العرف، والعادة كالقتل، واإلحراق، أي أن يتصل فعل اإلنسان بغيره، ويحدث منه التلف كما لو جرح إنسان غيره أو ضربه فمات"

الغفلة" الضرر عن الفعل دون واسطة بينهما، سواء كان ذلك على  وجه التعمد، أو  " ترتب 
ً
رع  املش  ولم يشترط  (39) لذلك فإن املباشرة تعني أيضا

، ويكتفى  الردني شروط للضمان في حالة املباشرة، وذلك أن اإلضرار باملباشرة ال شرط فيه، فاملباشر ضامن، تعدى أم لم يتعدى، تعمد أم لم يتعمد

 بشخص آخر، سواء كان هذا الفعل ا 
ً
صدر   ملادي فقط ملساءلة املباشر لإلتالف صدور فعل مادي بطريقة مباشرة دون واسطة من شخص الحق ضررا

الحال  كل شخص آتى الفعل بواسطة ش يء حي أو غير حي، وترتب على فعله الضرر، وفي هذه 
ً
التمييز". كذلك يكون مباشرا ة من شخص مميز أو عديم 

الف إلى مباشرة   مسؤولية شخصية تستند 
ً
باعتباره مسؤوال أو حيوانات، وإنما   عن الشياء جمادات 

ً
الشخص ليس باعتباره مسؤوال صول عل وحيسأل 

 لغير (40)الضرر"
ً
 مملوكا

ً
ه ضمنه في  ، وعلى ذلك يسأل عديم التمييز متى ارتكب جناية على النفس أو على املال، فإذا أتلف الصبي غير املميز أو املجنون ماال

 .(41) ماله

مسؤولية املباشر تترتب بمجرد تحقق  رر، فإذ ال عبرة لتمييزه وأهليته طاملا كانت عالقة السببية واضحة وكافية إلثبات االتصال بين الفعل والض

 كما يذهب الفقه
ً
، كما يذهب نص مجلة الحكام العدلية، أو متعديا

ً
 .(42) الضرر، وال يلزم أن يكون الفاعل متعمدا

ة، وهناك من مباشر لذا يشترط لتحقق املباشرة شرطان، الول: وجود عالقة سببية بين فعل املباشر والضرر، والثاني: أن يترتب الضرر على الفعل 

املادة ) أن ظاهر نص  البحث في توافر  257يرى  الضرر منه دون  التمييز تقوم بمجرد وقوع  الردني يدلنا على "أن مسؤولية عديم  املدني  القانون  ( من 

 يض. اإلدراك أو عدمه، وبالتالي تكون مسؤوليته مطلقة" ومثال على ذلك لو أن طفل صغير وقع على متاع لغيره لزمه التعو 

( من القانون املدني الردني نجد أن التعمد املقصود هنا هو تعمد الضرر وليس تعمد الفعل، وذلك لن الشخص قد  257) بالرجوع إلى نص املادة و 

الضرر بصورة غير مقصودة، ومثال ذلك من يسّيج مزرعته بالغير ومع ذلك قد يقع  الضرر  إلحاق  به  القيام بفعل معين لكنه ال يقصد    بسياج  يتعمد 

 .(43)شائك لحمايتها فيجرح حيوان ويصاب بجروح وهنا نجد أن صاحب املزرعة تعمد وضع السالك الشائكة لكنه لم يتعمد إلحاق الضرر بالغير

ة مستقلة إلحداث الضرر، وملا كانت حكمة التضمين تخلص في جبر ما لحق باملضرور من ضرر متى تثبت نسبته إلى الفعل،
ّ
فإنه   فاملباشرة تمثل عل

أو    
ً
الضرر قاصدا أن يكون محدث  الضمان  إزاء وجوب  الحالة فإنه يستوي  الضمان، وفي هذه  للتخلص من هذا  العمدية  التذرع بانتفاء  غير ال يمكن 

 للتمييز  
ً
أو عديما  

ً
، مميزا

ً
 كان أو مجنونا

ً
الردنية والتي قضت بأنه:  قاصد، عاقال ملباشرة إذا انصب رار با" يقع فعل اإلضوهذا ما قررته محكمة التمييز 

 
 ، منشورات مركز عدالة.9/10/2002(، هيئة خماسية، تاريخ 2130/2002)قرار محكمة التمييز الردنية بصفتها الحقوقية رقم 35
 .190ص ، 2005القاهرة، مصر، ، منشورات القاهرة، 3، ط1شريعة والقانون، جمحمد فوزي فيض هللا، املسؤولية التقصيرية بين ال 36
 .71، ص1988 ، سوريا،قمصطفى أحمد الزرقا، الفعل الضار والضمان فيه، مرجع سابق، دار العلم للنشر، دمش 37
 .212، ص 1999الردن، أحمد محمد شريف ، مصادر االلتزام في القانون املدني، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان،  38
 .114سابق، ص الرجع امل 39
 .165، ص 1987جلد الثاني، العدد الول، محمد يوسف الزعبي، مسؤولية املباشر واملتسبب في القانون املدني الردني، مجلة مؤتة للبحوث والدراسات، امل 40
 .56ق، ص عبد الرزاق أحمد السنهوري، مصادر الحق في الفقه اإلسالمي، مرجع ساب 41
 .98ص ، 2009مصطفى عبد الباقي، مدى مسؤولية عديم التمييز التقصيرية في القانون املقارن، مجلة الحقوق، العدد الرابع، السنة السادسة،  42
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بداعي ع إسقاط حكمها  يجوز  وال  بذاته،  لإلضرار  علة مستقبلة وسبب  واملباشرة  فاعل مباشر،  فعله  ملن  ويقال  نفسه،  الش يء  اإلتالف على  دم فعل 

 . التعمد أو عدم التعدي" 

املادة  أنه قد يفهم من  املباشر  257)  ومما يجب ذكره هو  أن  الردني  املدني  القانون   يسأل ح( من 
ً
الضرر فعال يترتب عليه  الذي  الفعل  تى لو كان 

 أتاه املباشر، والرد على ذلك كان ما نصت عليه املادة 
ً
( من القانون املدني الردني، والتي تنص على أن" الجواز الشرعي ينافى الضمان، فمن 61)  مشروعا

 ال يضمن ما ينشأ عن ذلك من ضرر"، وكذل
ً
 مشروعا

ً
املااستعمل حقه استعماال العام مقّيد بسالمة 292)  دة ك  الحق  ( منه والتي جاء فيها" استعمال 

"
ً
 يمكن التحرز منه كان ضامنا

ً
 . الغير، فمن استعمل حقه العام وأضر بالغير ضررا

ويظهر ذلك    لحاصل،وقد أورد املشرع الردني حكم يفيد بعدم مسؤولية املباشر أو املتسبب إذا ما انقطعت العالقة السببية بين الفعل والضرر ا  

 في املادة 
ً
( من القانون املدني الردني والتي تنص على أنه:" إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي ال يد له فيه، كافة سماوية 261) واضحا

 .(44)ك"بغير ذل االتفاقأو حادث فجائي أو قوة قاهرة أو فعل الغير املتضرر كان غير ملزم بالضمان ما لم يقض ى القانون، أو 

، إذا كان في حالة دفاع شرعي، حيث 262كما نصت املادة )
ً
 أو متسببا

ً
( من القانون املدني الردني حالة نفي مسؤولية مرتكب الفعل الضار مباشرا

 وهو في حالة دفاع شرعي عن نفسه أو ماله أو عن نفس الغير أو ماله كان غير مسؤول على أال
ً
قدر الضرورة، وإال   يجاوز نصت على أنه" من أحدث ضررا

، وبالتا
ً
الدفاع الشرعي يكون مبررا املادة السابقة فإن الضرر الذي ينتج في حالة  إلى   

ً
 بالضمان بقدر ما جاوز"، واستنادا

ً
لي ال يسأل مرتكبه أصبح ملزما

، وأن ال يتجاوز فيه قدر الضرورة املسموح به وإال 
ً
 بضمان الضرر الذي جاوز به حد الضرورة.يكون مسبشرط أن يكون الضرر الذي يراد دفعه حاال

ً
 ؤوال

 ( من القانون املدني الردني والذي ينص على أنه: 263) كذلك فإنه بمقتض ى املادة 

، على أن اإلجبار املعتبر في التصرفات الفعلية هو اإلكراه امللجىء وحده.  •
ً
 يضاف الفعل إلى الفاعل ال اآلمر ما لم يكن مجبرا

 لمر صدر إليه من رئيسه متى كانت إطاعة هذا المر واجبة   ن ومع ذلك ال يكو  •
ً
 عن عمله الذي أضر بالغير إذا قام به تنفيذا

ً
املوظف العام مسؤوال

 على أسباب معقولة وأنه ر 
ً
اعتقاده مبنيا الذي وقع منه وكان  العمل  اعتقاده بمشروعية  الدليل على  وأقام  أنها واجبة  أو كان يعتقد  اعى في  عليه 

 . (45) جانب الحيطة والحذر" عمله

 صادر له من رئيس طاعته واجبة عليه، أو كان يعتقد أنه
ً
، ونفذ أمرا

ً
 عاما

ً
ا واجبة  وعليه فإن مسؤولية مرتكب الفعل الضار تنتفي إذا كان موظفا

 على أسباب معقولة وراعى 
ً
 .(46) ي عمله الحيطة والحذر. ف وأقام الدليل على اعتقاده بمشروعية العمل الذي وقع منه، وكان اعتقاده مبنيا

 
ً
 : املسؤولية عن الفعل الضار الصادر عن الخاضع للرقابة بالتسبب  :ثانيا

( املادة  أنه:257/2نصت  على  الردني  املدني  القانون  من  أو "  (  التعدي  فيشترط  بالتسبب  وقع  وإذا  له  شرط  وال  الضمان  لزم  باملباشر  كان  فإن 

إل  
ً
الفعل مفضيا يكون  أن  أو  بتلك ى  التعمد،  الفعل  لوقوع  املقتض ى  السبب هو  كان  إذا  أخرى،  بعله  الهالك عنده  يحصل  "ما  والتسبب هو  الضرر"، 

 ( بأنه:" إحداث أمر في ش يء يفض ي إلى تلف ش يء آخر على جريء العادة".888) وعرفته مجلة الحكام العدلية في املادة (47) العلة"

 للضرر والتعدي  امللذا يشترط املشرع الردني ليرتب املسؤولية على  
ً
 في إحداث الضرر، أو أن يكون الفعل مفضيا

ً
 أو متعمدا

ً
تسبب أن يكون متعديا

الذي حصل م الفعل  إجراء  في  ليس له حق  الضرر  أن محدث  يعني  والتعدي  أو عادة   ،
ً
أو عرفا  ،

ً
أن يقتصر عليه شرعا ينبغي  ما  به مجاوزة  نه  يقصد 

 الضرر".

 في الطريق دون إذن، فيقع فيه شخص فيموت  ن نومن شروط التعدي أن يخرج الشخص ع
ً
طاق حقه، بأن يتعدى على حق الغير كمن يحفر بئرا

، لنه يستعمل حقه، حتى لو أدى استعماله لهذا الحق حدوث ضرر  
ً
 وجائزا

ً
فإذا لم يخرج الشخص عن حدود حقه الشخص ي فيكون تصرفه مشروعا

 في ملكه ودخل آخر إليه
ً
"دو  لآلخرين، فمن يحفر بئرا

ً
 .ن إذنه ووقع فيه فال يكون ضامنا

( منها نصت على أن" املتسبب ال 93( منها نصت على أن" املباشر ضامن وإن لم يتعمد"، وفي املادة )92ن مجلة الحكام العدلية في املادة )نجد أ و 

اإليضاحية للقانون املذكور هذا الحكم بقولها" وكلمتا   رات( منه، وقد فسرت املذك257يضمن إال بالتعمد"، ونقل املشرع الردني هذه القاعدة في املادة )

لفعل الذي حصل  التعمد والتعدي"ليستا مترادفتين، إذا املراد بالتعمد هو تعمد الضرر ال تعمد الفعل، واملراد بالتعدي أال يكون للفاعل حق في إجراء ا 

ر كنتيجة غير مقصودة، فإذا كان اإلضرار كاإلتالف باملباشر لم يشترط لضر منه الضرر، والشخص قد يتعمد الفعل وال يقصد به الضرر، ولكن يقع ا 

التعدي" ، وإنني أؤيد ما ذهب إليه الستاذ الزرقا، حين عد أن لفظ التعمد الوارد في مجلة  (48) التعمد وال التعدي، وإذا كان بالتسبب اشترط التعمد أو 

(  257)  د منه معنى التعدي ال معنى القصد وهو تعبير غير سديد وعليه نالحظ ومن خالل نص املادة الحكام العدلية، والقانون املدني الردني، إنما املرا 

 
 .444، ص 1996 ، مصر،اإلسكندرية ، دار الفكر الجامعي،طأ في نطاق املسؤولية التقصيريةوده، الخعبد الحكيم ف 44
 .330-328املذكرات اإليضاحية في القانون املدني الردني، ص  45
 .205، ص 1975اهرة، مصر،الق ، مكتبة السيد عبد الرحمن وهبة،1، ط1نعم البدروي، املسؤولية املدنية للمتسبب، مصادر االلتزام، جعبد امل 46
 .27، ص ها1344اإلمام القرافي، الفروق، الجزء الرابع، مطبعة إحياء الكتب، القاهرة،  47
 .136محمد أحمد سراج، مرجع سابق، ص  48
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ثالثة شروط يكفي توافر واحدة منها لتحقق مسؤولية متولي الرقابة عن الفعل الضار الصادر عمن هم تحت  من ذات القانون بأن املشرع الردني اشترط

   .رقابته

 سؤولية متولي الرقابة املدنية وكيفية نفيها أساس وقيام م : الثاني املبحث

التقصير   الذي تقدم قامت مسؤوليته على أساس  النحو  الرقابة على  العكس  متى تحققت مسؤولية متولي  املفترض، واالفتراض هنا قابل إلثبات 

 : مطلبينسيتم تناوله في  لالفصولدراسة هذا  بأن ينفي متولي الرقابة التقصير املفترض في جانبه، وكذلك بنفي عالقة السببية

 ونفيها  أساس املسؤولية  املدنية ملتولي الرقابة: األول  املطلب 

ارتكب    ضار إذا 
ً
للرقابة فعال بالخاضع   

ً
"تعتبر الا أنور سلطان  الدكتور  يقول  وكما  ولذلك  رقابته  في  الرقابة عليه قد قصر  متولي  أن  فيعتبر  غير 

إال م املسؤولية  في  العامة  القواعد  فيها خروج على  وليس  الغير  وليست مسؤولية عن فعل  أصلية  الواقع مسؤولية  في  الرقابة  متولي  ناحية مسؤولية  ن 

متولي   جانب  في  التقصير  املشمول الافتراض  مواجهة  في  بها  التمسك  يجوز  وال  الرقابة  متولي  عالقته  في  املضرور  بها  يحتج  ال  التقصير  وقرينة  رقابة، 

   .(49) بالرقابة بل يتعين إثبات تعدي هذا الخير"

ا تكون قد افترضت فيه اإلخالل نهويتبين من ذلك بأنه إذا رأت املحكمة إلزام متولي الرقابة بأداء الضمان املحكوم به على من تجب عليه رقابته فإ

الضمان وهنا   للرقابة بفعل ضار يستوجب  الخاضع  أن يأتي  التقصير  الرقابة بتقصيره في رقابته وتعديه بذلك ونتيجة هذا  ال يلزم بما عليه من واجب 

ت أنه قام بواجب الرقابة أو أن الضرر كان ال بد  بااملضرور بإثبات هذا التقصير في جانب متولي الرقابة ولكن عليه إثبات الضرر وعلى متولي الرقابة إث

 ولو قام بهذا الواجب بما ينبغي من عناية
ً
   .(50)واقعا

 :  فرعينفي  املطلبوسيتم تناول هذا 

 اس املسؤولية املدنية ملتولي الرقابةأس :األول  الفرع

 أو ( والتي 173من املسلم به بأن "ما ذهب إليه القانون املدني املصري في املادة )
ً
 رقابة شخص بحاجة إلى  تنص على ما يلي: كل من يجب عليه قانونا

ً
اتفاقا

ذي يحدثه ذلك الشخص للغير بعمله غير املشروع ويترتب هذا الرقابة بسبب قصر أو بسبب حالته العقلية أو الجسمية يكون ملزم بتعويض الضرر ال

ر القاصر بحاجة إلى الرقابة إذا لم يبلغ خمسة عشرة سنة أو بلغها وكان في كنف القائم على لو كان من وقع منه العمل الضار غير املميز، ويعتبااللتزام و 

امل أو  املدرسة  في  إلى معلمه  القاصر  الرقابة على  وتنتقل  الرقابة على تربيته  وتنتقل  املشرف  أو  املعلم  إشراف  تحت  القاصر  دام  ما  الحرفة  شرف على 

ولى الرقابة على الزوج، ويستطيع املكلف بالرقابة إن تخلص من املسؤولية أن يثبت أنه قام بواجب الرقابة أو يثبت الزوجة القاصر إلى زوجها أو إلى من يت

 ولو قام بهذا 
ً
من ذات القانون" للمسؤول عن عمل الغير حق الرجوع  (  175)  الواجب بما ينبغي من العناية وقد نصت املادة   بأن الضرر كان ال بد واقعا

 عن تعويض الضرر "  عليه في الحدود
ً
(  176و    174وما تبعته من قوانين عربية مثل القانون املدني السوري في املادتين )(51) التي يكون فيها الغير مسؤوال

جيه  قد أسست هذه القوانين املسؤولية عن فعل الغير على أساس خطأ مفترض في الرقابة والتو   (52) ( من القانون املدني العراقي220)و  ( 218واملادتين )

ال يسأل إنسان  يقبل إثبات العكس مع قيام مسؤولية متولي الرقابة عن فعل من هم في رقابته وهو أمر يخالف املبدأ املقرر في الشريعة اإلسالمية من أنه

تعالى:  عن بقوله  أحدثه غيره  تعالى:  ،(38  :النجم )               ضرر                 وقوله 

ا   ،(38  :املدثر) بالغير كقاعدة عامة، ويمكن سد   (256)  ملادة فجاء نص  التي يلحقها  املميز عن الضرار  لتقرر مسؤولية غير  الردني  املدني  القانون  من 

ض   تقر مبدأ افتراالحاجة العملية نتيجة الضرار التي يحدثها املشمول بالرقابة مع عدم الخروج على املبدأ الصلي املقرر في الشريعة اإلسالمية والتي ال

 من ظروف القضية بناء على الخطأ سواء منه ما يقبل إثبات العكس )وتبناه القانون املدني الردني( وما ال يقبله بإعطاء املحكمة الحق إذا وجدت مبرر 
ً
ا

 على أن يكون له حق الرجوع بما دفعه
ً
املسؤول أصال عنه )الضمان( وذلك   طلب املضرور بأن تقض ي بإلزام املكلف بالرقابة بأن يدفع ما حكم به على 

   (53)رعاية لجانب املضرور".

( املادة  الولى من  الفقرة  الردني فنص في  املدني  القانون  تبناه  بناء على ):  (54)( على882وهذا ما  ال يسأل أحد عن فعل غيره ومع ذلك فللمحكمة 

 أن تلزم بأداء الضمان املحكوم به على من أوقع الضرر 
ً
   (.طلب املضرور إذا رأت مبررا

 
 .363سابق، صأنور سلطان، مرجع  49
 .1517حسن فكهاني، مرجع سابق، ص  50
 .362أنور سلطان، مرجع سابق، ص  51
 .65ة، الجزء الول، ص جيد الحكيم، الكافي في شرح القانون املدني الردني والقانون املدني العراقي، والقانون املدني اليمني في االلتزامات والحقوق الشخصيعبد امل 52
 .317ابق، صانون املدني الردني، مرجع ساملذكرة اإليضاحية للق 53
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طرف املليء، القادر على  والشك في أن إلزام متولي الرقابة بجبر الضرر )أداء الضمان( فيه رعاية ملصلحة املضرور، فمتولي الرقابة هو في الغالب ال

رة تشريعية  أداء الضمان بعكس الخاضع للرقابة الذي هو في غالب الحوال ليس له مال ويتعذر على املضرور تحصيل الضمان منه، وهذا المر ضرو 

 . (55) التحصيل إلى حين اإلمكانالبد منها لحماية الحقوق ووقايتها والسرعة في تحصيلها حيث يكون هناك من هو أولى من املضرور بأن يتحمل تأخير 

ف أورده  الردني قد أصاب فيما  املشرع  بأن  أرى  املادة )وبناء على ما تقدم فإنني  املدني في  القانون  الرقابة   ( بأن جعل أساس 288ي  مسؤولية متولي 

الصادر عمن هم في الضار  املفترض في جانبه حتى يمكن مساءلته عن الفعل  التقصير  الضرر مع قيام  للرقابة( حيث جاء ذلك   وقوع  رقابته )الخاضع 

الرقابة متولي  جانب  في  املفترض  الخطأ  املسؤولية  أساس  يجعل  ولم  اإلسالمية  الشريعة  في  املقررة  للمبادئ   
ً
وبعض   موافقا املصري  املشرع  فعل  كما 

 التشريعات الخرى. 

 تولي الرقابةاملدنية ملسؤولية املكيفية نفي  :الثاني الفرع

 أو اتفاقا رقابة شخص بحاجه إلى    ( 288/1املادة )  بعد أن قررت
ً
من القانون املدني الردني، "والتي جاء بها بأنه الشخص الذي وجبت عليه قانونا

 .(56) أو حالته العقلية أو الجسمية"الرقابة، بسبب قصره 

 إذ 
ّ
أو أن الضرر كان ال بد  نالحظ بأنها قد جعلت هذه املسؤولية قابلة إلثبات العكس، أي أن مسؤوليته قائمة إال الرقابة،  ا ثبت أنه قام بواجب 

، ولو قام بهذا الواجب بما ينبغي من العناية، وهذا ذات الحكم الذي جاء به املشرع املصري 
ً
( من  173على ما نصت عليه الفقرة الثالثة من املادة )  واقعا

بقولها   املصري  املدني  يخلص من"القانون  أن  بالرقابة  املكلف  ثبت   ويستطيع  إذا  أثبت    املسؤولية  أو  الرقابة،  بواجب  قام  بد أنه  ل  كان  الضرر  أن 

 ولو قام بهذا الواجب بما ينبغي من العناية
ً
اقعا  .(57) "و

فعلى ذلك  بطريقتين،    وبناًء على  املفترضة عليه  املسؤولية  يدفع  أن  الرقابة،  الخطأ    الولىمتولي  ينفي  أي  الرقابة،  بواجب  قام  أنه  يثبت  أن  وهي: 

السببي ينفي عالقة  أن  أي  العناية،  ينبغي من  بما  الواجب  بهذا  قام  ولو   ،
ً
واقعا بد  ال  كان  الضرر  أن  يثبت  أن  والثانية  بجانبه،  الخطأ املفترض  بين  ة، 

 .ض والعمل غير املشروعفتر امل

 
ً
 : نفي الخطأ املفترض من جانب متولي الرقابة :أول

ة على عاتقه، فقد رسم له القانون طريق لذلك وهي أن ينفي الخطأ املفترض بجانبه، وحيث أن الخطأ لكي يتحلل متولي الرقابة من املسؤولية امللقا

ه قصر بمراقبة من هو تحت رقابته، فإذا ما ثبتت مسؤولية الخاضع للرقابة، قامت قرينة قابلة املفترض هو اإلخالل بما عليه من واجب الرقابة، أي أن

 ملنع وقوع الضرر، وأنه بذل في واجب الرقابة عناية الرجل املعتاد، فال يسأل إلثبات العكس، بتقصيره بواجب ال 
ً
 معقوال

ً
رقابة، فإذا أثبت أنه بذلك جهدا

الضرر، ومثال ذلك كم الخير عن  رغم وقوع  الشارع رغم معارضة من يقوده، فهنا ال يسأل هذا  السير في  يتولى لوحده  أن  املقعد على  املعاق  ا لو أصر 

 (58)سببه املقعد للغير.  الضرر الذي 

 للوسط 
ً
وص حسب سن  ، والعادات، واآلداب السائدة، وعلى الخصاالجتماعي"وتقدير ما هو بذل عناية الرجل املعتاد، يختلف في كل حالة، وفقا

إ  القاصر،  بخصوص  ويتفاوت  القاصر،  املجنون، عنه على  في سعته على  ثم،  ويختلف من  الشخصية،  وحالته  للرقابة،  أو صبي الخاضع   
ً
كان طفال ن 

رغم   -ان التربيةبإحس  االلتزاميافع، كما يختلف على الصبي الهادئ أو السوي الطباع، عنه على الصبي العصبي، أو س يء الطباع، وتبدو بهذه الصلة بين  

   االلتزامالل به، إذ يتحدد سعة  بالرقابة الذي تقوم هذه القرينة على اإلخ  وااللتزام  -خروج التقصير بالتربية من نطاق املسؤولية املفترضة
ً
بالرقابة وفقا

  ،
ً
رقابته ومالحظته، ويتعين عليه أن يتخذ كليهما كل  صارم ب  التزامملدى القيام بإحسان التربية، فيقع على الب الذي تهاون في تربية ولده حتى نشأ معوجا

 .(59)تعماله يتوقف بداهة على مدى حسن تربيته" ما في وسع الرجل ليقي الغير اعوجاج ابنه، فما يسمح للصبي بفعله، أو باس

، و 
ً
 وأما

ً
أبا الرقابة  إذا كان متولي  التربية، وبخاصة   إحسان 

ً
أيضا الرقابة، يشمل  القيام بواجب  أن  أنه قام  على  أن يثبت الب  على ذلك فال يكفي 

 في جانبه، وال يلزم املضرور أن يثبت أن الب أساء التربية، بل أنه أساء تربية ولد   افتراضاملعقولة، فال يزال    االحتياطات  باتخاذبواجب الرقابة،  
ً
ه قائما

أنه لم يس يء تربية ولده، وعلى ذلك فعلى متولي الرقابة، أ   الب الرقابة، بخصوص الخطأ الذي صدر ممن هو هو الذي يثبت  أنه لم يقصر في  ن يثبت 

 .(60)تحت رقابته، وأنه بوجه عام لم يس يء التربية 

 
 76، ص2004 عمان، الردن، ، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع،2، ط1منذر الفضل، النظرية العامة لاللتزامات، مصادر االلتزام، ج 55
 .484عز الدين ود. عبد الحميد الشواربي، مرجع سابق، ص  56
 .374عبد املجيد الحكيم، مرجع سابق، ص  57
 (.519 - 518)وري حمد خاطر، مرجع سابق، ص نو  عدنان إبراهيم السرحان 58
 وما بعدها. 59أحمد شوقي محمد عبد الرحمن، مرجع سابق، ص   59
 .1138السنهوري، مرجع سابق، ص  60
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ما ق يليوهذا  ما  قضت  الردنية حيث  التمييز  محكمة  الناحية  ررته  رقابته من  عليه   من وجبت 
ّ
إال الغير،  يسأل عن فعل  الشخص ال  أن  "من   :

املعقولة،  االحتياطات واتخاذبب قصره أو حالته العقلية أو الجسمية، واملقصود بالرقابة اإلشراف والتوجيه، وحسن التربية ، بساالتفاقية القانونية أو 

 .(61) نع من أنيطت بمتولي الرقابة رقابته، من الضرار بالغير..... إلخ"مل

الرق متولي  املبدأ، حيث قررت مسؤولية  ذات  التأكيد على  لها، كررت  آخر  رقابة  وفي حكم  تقصيره عن  "يستفاد من    ابنهابة عن  بقولها  القاصر 

 .(62) القاصر" ابنهوهو قاصر لتقصيره في مراقبة  ارتكبهالضار الذي  ابنهفعل  ( من القانون املدني، أن الب ملزم بالتعويض عن 288أحكام املادة )

 
ً
 :نفي العالقة السببية من جانب متولي الرقابة :ثانيا

 ل
ً
 عالقة السببية، ما بين الخطأ املفترض وبين العمل  كما ذكرنا سابقا

ً
يس الخطأ في جانب متولي الرقابة، هو وحده املفترض، بل تفترض معه أيضا

املادة )غ الرقابة، وهذا واضح من عجز  الذي صدر ممن هو تحت  املشروع  أن 288/1ير  أو  الرقابة،  أنه قام بواجب  أثبت  إذا   
ّ
إال  ..." ( والتي تنص على 

أثبالضرر   إذا  املسؤولية،  أن يخلص من  املكلف بالرقابة،  أي يستطيع  العناية"،  بما ينبغي من  الواجب  بهذا   ولو قام 
ً
أنه قام بواجب كان ال بد واقعا ت 

 في جميع الحوال ولو قام بهذا الواجب بما ينبغي من العناية، ولو 
ً
 (63) نع وقوعه.كل وسائل الحيطة والحذر مل اتخذالرقابة، أو أثبت أن الضرر واقعا

طا املشروع، حيث  العمل غير  وبين  املفترض  الخطأ  بين  السببية  العالقة  افترض  الردني  املشرع  أن  يؤكد  ما  لم وهذا  إذا  بأنه  الرقابة،  لب متولي 

 ال محال، حتى لو قام بواجب الرقابة على أكمل وجه. 
ً
 يستطع دفع الخطأ من جانبه، فعليه أن يثبت أن الضرر واقعا

الرقابة في الصل على املضرور)املدعي(  ونخلص   وكون  من نص املادة سالفة الذكر أنه في الصل يقع عبء اإلثبات عندما تحقق مسؤولية متولي 

ا  التقصير  هذا  بين  السببية  العالقة  افتراض  إلى  بالنتيجة  يؤدي  فإنه  جانبه  في  املفترض  التقصير  على  قائمة  الرقابة  متولي  مسؤولية  ملفترض أساس 

 لإلثبات السببية ضرر الناتج عن فعل الخاضع للرقابة فإن ذلك يؤدي إلى إلزام املضرور بإثبات التقصير الذي ينسبه إلى متولي الرقابة وذلك تمهوال
ً
يدا

السببية مفترض  به فال مناص من اعتبار 
ً
 حاصال

ً
الرقابة أمرا التقصير في جانب متولي   وليس معنى بينه وبين الفعل الضار وعليه ما دام افترض 

ً
ة أيضا

 عن فعل غيره   ذلك أن توافرها غير ضروري لقيام مسؤولية متولي الرقابة معناه فقط أن عبء اإلثبات املتعلق بها انتقل من
ً
املضرور إلى املسؤول مدنيا

أن   إلى  السببية حاصلة  العالقة  إلى جانب متولي املضرور وتعتبر  الرقابة)املدعى عليه(وذلك رعاية  نفيها فيدفع بذلك وهو متولي  يتمكن هذا الخير من 

ضار أو عمل غير مشروع صدر من الشخص الخاضع للرقابة املسؤولية املفترضة عن نفسه وعليه عندما يثبت املضرور أنه قد أصابه ضرر نتيجة فعل  

 لغير. فإنها تقوم قرينة قانونية على تقصير متولي الرقابة في رقابة من تجب رقابته ومنعه من اإلضرار با

افتراض   السببية هذه غير مفترضة، لكان  أن عالقة  أي  املفترض  ولو قلنا بغير ذلك،  املتقصير  العبث، فإن   من 
ً
أعفي من  الخطأ ضربا إذا  ضرور 

قابة، لضطر إثبات الخطأ في جانب متولي الرقابة، ثم طولب بإثبات عالقة السببية ما بين هذا الخطأ والعمل غير املشروع الذي وقع ممن هو تحت الر 

بإثب أن من يقوم  ، وهذا ما تتطلبه طبيعة الشياء، حيث 
ً
أيضا الخطأ  يثبت  أن  السببية،  العالقة  إثبات  أن وهو في صدد  أمرين، فعليه  بين  العالقة  ات 

يسلب باليسار ما أعطاه باليمين    المرين اللذين تقوم العالقة بينهما، وهذا بالطبع ما لم يقصده املشرع، فلو كان كذلك لكنا كمن  ،يثبت في الوقت ذاته
(64). 

عالقة   انتفاءهذه املسؤولية عنه، بأن يقيم الدليل على  وعلى ذلك فإذا لم يستطع متولي الرقابة، أن ينفي الخطأ املفترض بجانبه، فله أن يدفع  

، رغم قيامه بما ينبغي من واجب الرقا
ً
بة، من حرص وعناية، أي أن يثبت أن خطأه املفترض لم السببية، ويكون ذلك بأن يثبت أن الضرر كان ال بد واقعا

القاهرة أو الحادث الفجائي أو وقوع خطأ من املضرور أو خطأ الغير، قد يكن هو السبب فيما حدث من فعل ضار، أو يثبت أن السبب الجنبي، كالقوة  

 .(65) بالرقابة  التزامهحال بينه وبين قيامه بقضاء ما يوجبه عليه 

الصد هذا  فعل  وفي  عن  الرقابة،  متولي  الب  بمسؤولية  يقض ي   ،
ً
حكما الردنية  التمييز  محكمة  أصدرت  نفي   ابنهد  يستطع  لم  حيث  القاصر، 

القاصر، أي لم يستطع إثبات أي سبب حال دون مسؤوليته، وفي هذا نقول    ابنهالسببية، بين خطأه املفترض، وبين الفعل الضار الصادر من    العالقة

املشروع  288املادة    "يستفاد من أحكام للغير بعمله غير  الذي يحدثه  الضرر   عن 
ً
القاصر، يكون مسؤوال أن من يقوم على تربية  املدني،  القانون  ، من 

 بتعويض املضرور، وأن هذه املسؤولية تستند إلى خطأ مفترض ملصلحة املضرور، وهو إخالل متولي الرقابة كوالد القاصر بواجب الرق
ً
ابة، بحيث وملزما

بما نبغال   الواجب  بهذا   ولو قام 
ً
الضرر كان ال بد واقعا أن  أو  الرقابة  إذا قام بواجب   

ّ
إال املسؤولية عن نفسه  أن يدرأ  أن يستطيع  ي من عناية، وحيث 

)  االستئنافمحكمة   باملادتين   
ً
البينات، وعمال وترجيح  بوزن  لصالحياتها   

ً
الدعوى  34،  33وفقا لها من ملف  ثبت  البينات،  قانون  والذي ( من  الجزائية 

    ابن تضمن إدانة  
ً
وبات مما يحقق معه ثبوت الفعل الضار من  ( من قانون العق2/ 188املادة )  لحكام املميز املدعى عليه )املدعو نادر( بجرم القدح خالفا

، وعليه وحيث كان  
ً
 وأحكام املا  االستئنافمحكمة    استخالصجانب نادر الذي كان قاصرا

ً
، ومتفقا

ً
 ومقبوال

ً
( من القانون املدني، فيكون 288دة )سائغا
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 عن هذا الضرر، وال ترتفع هذه املسؤولية ببلوغ سن الرشد إذ العبرة بتار 
ً
يخ حدوث الضرر، وحيث لم يثبت املميز قيام سبب من السباب  املميز مسؤوال

أمر    ابنهالتي تحول دون توافر مسؤوليته عن فعل   الحكم عليه بصفته ولي   ال يخالف  ا   ابنهالقاصر، يكون 
ً
املسؤول عن تربيته ورقابته قانونا لقاصر 

 .(66)القانون{

يكون ثمة خطأ في جانب متولي الرقابة، أي ليس للمعلم أن يتمسك بأن الحادثة التي هي  أن ال االعتبارعلى أن يجب لإلعفاء من املسؤولية على هذا 

 
ّ
 . (67) إذا أثبت أنه قد قام بواجب الرقابة املفروضة عليه  محل املسائلة، كانت نتيجة ظرف فجائي ليتخلص من املسؤولية، إال

املكلف بالرقابة، ال بالنسبة إلى من هو تحت الرقابة، حيث أنه لو كان العمل  بالنسبة إلى    الجنبيويجب أن يكون ما تنتفي به السببية هو السبب  

، بسبب (68) هو هنا ال تتحقق، وبالتالي فإن مسؤولية متولي الرقابة ال تقوم  الذي صدر من هذا الخير يرجع إلى سبب أجنبي بالنسبة إليه، فإن مسؤوليته

 لثانية. أن مسؤوليته تبعية إذا قامت الولى قامت معها ا 

 ملؤدى املادة ))  :الذي جاء به ما يلي."  (69)   هذا ما قررته محكمة التمييز الردنية والتي قضت ما يلي:و 
ً
قوم على ( من القانون املدني أن من ي288وفقا

 بتعويض املضرور بحيث ال يس
ً
 عن الضرر الذي يحدثه للغير بعمله غير املشروع وملزما

ً
تطيع أن يدرأ املسؤولية عن  تربية ورقابة القاصر يكون مسؤوال

 
ً
 . (نفسه إال إذا قام بواجب الرقابة وإن الضرر كان ال بد واقعا

 مسؤولية متولي الرقابةإلى جانب  قيام مسؤولية الخاضع للرقابة: الثاني املطلب 

ا  منه  الذي صدر  الشخص  وهو  للرقابة  الخاضع  لها مسؤولية   
ً
تبعا قامت  الرقابة(  )متولي  تحققت مسؤولية  أضر "إذا  الذي  املشروع  لعمل غير 

ى منه مقدار ما حكم عليه به إذا كان عنده مال، فإن استوف -وهو هنا الخاضع للرقابة  -ويستطيع املضرور أن يرجع على من ارتكب الفعل الضار  ،بالغير

لى متولي الرقابة فال يسوغ له الرجوع بعد )الضمان املستحق له( كتعويض عن الضرر الذي أصابه من جراء فعل الخاضع للرقابة كله، امتنع رجوعه ع

 : فرعينسيتم تناوله في  املطلبولدراسة هذا . (70) ذلك على متولي الرقابة

 لرجوع على متولي الرقابة وعمن تجب عليه رقابته ر املضرور في اخيا :األول  الفرع

اختار   للرقابة )مرتكب في حال  الخاضع  الرجوع بعد ذلك على  له  كله منه فال يجوز  التعويض  واستوفى مبلغ  الرقابة  الرجوع على متولي  املتضرر 

يستوفي تعويض واحد إما من الخاضع للرقابة وإما   عن ضرر واحد بل   ، )ومعنى ذلك أنه ال يجوز للمضرور أن يحصل على تعويضين(71)الفعل الضار("

بة وغاية المر من متولي الرقابة عليه، "فالخيار متروك للمضرور في الرجوع على من ارتكب الخطأ بالذات إذا كان عنده مال، أو الرجوع على متولي الرقا

  (72)أن ال يحصل على التعويض مرتين".

 بالتكافل والتضامن"ه يمكن للمضرور  "هذا باإلضافة إلى أن
ً
( من  265، وذلك بالرجوع إلى نص املادة )(73) أن يحصل على التعويض من كالهما معا

الردني حيث جاء فيها:   املدني  أو )القانون  بالتساوي  أن تقض ي  املسؤولون عن فعل ضار كان كل منهم مسؤول بنسبة نصيبه فيه وللمحكمة  إذا تعدد 

  (.ل فيما بينهمبالتضامن والتكاف

"فإذا ما   ولكن في الغالب يرجع املتضرر من جراء فعل الخاضع للرقابة على متولي الرقابة لنه الطرف املليء القادر على أداه الضمان وجبر الضرر،

لى من أوقع الضرر  متولي الرقابة عقدم متولي الرقابة بدفع مبلغ التعويض للمتضرر استطاع بعد ذلك الرجوع على الخاضع للرقابة بما أداه عنه، ورجوع 

 . ( من القانون املدني الردني حيث جاء فيها288/2مستندين في ذلك لنص املادة ) (74) )الخاضع للرقابة( جائز ولو كان هذا الخير غير مميز"،

( من  288)وفقا ملؤدى املادة ) التي قضت بأنه:"وهذا ما قررته محكمة التمييز  الردنية و )وملن أدى الضمان أن يرجع بما دفع على املحكوم عليه به(.  

ب  
ً
وملزما املشروع  غير  بعمله  للغير  يحدثه  الذي  الضرر  عن   

ً
مسؤوال القاصر  يكون  القاصر،  ورقابة  تربية  على  يقوم  من  أن  املدني،  تعويض القانون 

، يوجب الرقابة، بحيث ال يستطيع بة، كوالد القاصاملضرور، وتستند هذه املسؤولية إلى خطأ مفترض ملصلحة املضرور، وهو إخالل متولي الرقا
ً
ر مثال

، ولو قام بهذا الواجب بما ينبغي من العناية. 
ً
 أن يدرأ املسؤولية عن نفسه، أال إذا قام بواجب الرقابة، أو الضرر كان ال بد واقعا

، استولى باال ابن املميز وعندما كان قاصر   أيمن  أناملتوفرة في الدعوى،    الدلة حيث الثابت من مؤدى  
ً
العائدة للمميزة   الموال، على  أخرشتراك مع  ا

   إعادة جزءا منها، ولم تتم    أعادضده، والتي  
ً
 عن هذه 288املادة )  بأحكام  باقي املبلغ املدعى به، في الدعوى، فانه وعمال

ً
( من القانون املدني يكون مسؤوال

 
 ، منشورات مركز عدالة.29/4/2009( ،هيئة خماسية، تاريخ 2510/2008ر محكمة التمييز الردنية بصفتها الحقوقية رقم )قرا 66
 وما بعدها. 101أحمد شوقي محمد عبد الرحمن، مرجع سابق، ص  67
 (.657عبد املنعم فرج الصده، مرجع سابق، ص ) 68
 ، منشورات مركز عدالة.16/8/2004(، هيئة خماسية، تاريخ 0135/0420قرار محكمة التمييز الردنية، رقم ) 69
 87، ص1996 عمان، الردن،  عبد القادر الفار، مصادر االلتزام، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 70
 .364أنور سلطان، مرجع سابق، ص  71
 ( منشورات مركز عدالة.3352/1999قرار تمييز حقوق رقم ) 72
 .779في شرح القانون املدني في االلتزام عن الفعل الضار واملسؤولية املدنية، صفي سليمان مرقس، الوا 73
 .364أنور سلطان، مرجع سابق، ص  74
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املس هذه  ترتفع  وال  ضده  للمميز  املبلغ  برد   
ً
وملزما الالضرر،  ببلوغ  متروك ؤولية  الخيار  أن  كما  الضرر،  حدوث  بتاريخ  العبرة  إذ  الرشد،  سن  قاصر 

التعويض   يحصل على  أن ال  المر  وغاية  الرقابة،  متولي  الرجوع على  أو  مال،  كان عنده  أن  بالذات  الخطأ  ارتكب  الرجوع على من  في  مرتين،  للمضرور 

التي   أسباب  من  املميز سبب  جانب  إلى  يقم  لم  مسؤولوحيث  دون  بمواجهته، تحول  الخصومة  استمرار  فان  ومخاصمته،  القاصر  ابنه  فعل  عن  يته 

القانون وحيث   يخالف  ال  قانونا،  ورقابته  تربيته  ابنه ومسؤول عن  أمر  ولي  بصفته  فان   أنوالحكم عليه  النتيجة،  لهذه  االستئناف خلصت  محكمة 

 .(75)  (الطعن يكون فيه غير محله

 بة عمن تجب عليه رقابته وع متولي الرقاخيار رج :الثاني الفرع

تعلق بالقانون القانون الردني ال يفرق بين املشمول بالرقابة املميز وغير املميز بحيث يستطيع متولي الرقابة الرجوع عليه بما دفع عنه أما في ما ي

بالرقابة املميز فالنسبة للمشمول  املميز وغير  بالرقابة  املشمول  المر يكون قد   املميز في حال   املصري فإنه ميز بين  بالتعويض فإن  رجوع املضرور عليه 

 .(76)انتهى وال يستطيع املضرور الرجوع عن متولي الرقابة بشرط أن يكون املشمول بالرقابة قد تجاوز الخامسة عشر من عمره 

ا  الرجوع  أما في حال املشمول بالرقابة غير املميز فال يستطيع متولي الرقابة في حال إلزامه بدفع  املميز ويعود لتعويض  عن املشمول بالرقابة غير 

مسؤول تكون  بحيث  لديه  التمييز  أي  واإلرادة  اإلدراك  النعدام  أفعاله  عن  مسؤول  غير  املميز  غير  يعتبر  املصري  القانون  لن  ذلك  في  متولي السبب  ية 

املادة   لنص 
ً
استنادا املشروع التم243)  الرقابة هنا مسؤولية أصلية وذلك  للقانون  ( من  إال هيدي  أن هذه الحكام ال تطبق  " على  بها  املصري والتي جاء 

الضرر كما فرض هذا في الصورة املتقدمة فإذا فرض على النقيض من ذلك   محدث الضرر غير أهل للمساءلة على   أنحيث يتوافر التمييز في محدث 

"أنه يكون في هعمله غير املشروع فليس للمسؤول عنه أن يرفع عليه بوجه من الوجوه ف
ً
 أصليا

ً
 .(77)  ذه الحالة مدينا

اس املميز  املشمول بالرقابة غير  بالتعويض على  العودة  املسؤولية عنه فإن املضرور يستطيع  الرقابة بدفع  تثناًء "أما في حال قيام مسؤول متولي 

االعتبار مركز الطراف فال يأخذ بعين  القاض ي  أن  إال بتع  ووفق مسؤولية مخففة نحو املضرور بحيث  بالرقابة غير  يحكم  املشمول  ويض مخفف على 

 املميز إذا رأى ذلك".

 ر 
ً
جع عليه ونخلص من هذا أنه إذا رجع املضرور على متولي الرقابة جاز لهذا الخير أن يرجع على من ارتكب الخطأ فإن كان من ارتكب الخطأ مميزا

التعو  للغير وال يقسم  الرقابة بكل ما دفعه من تعويض  بينهما وإنمتولي  التمييز غير    يض  الرقابة عليه بش يء لن عديم  ملتولي  كان غير مميز فال رجوع 

ؤول الصلي هذا مسؤول عليه بخطأ وال تترتب بذمته إال مسؤولية مخففة نحو املضرور ال نحو متولي الرقابة ويعتبر متولي الرقابة في هذه الحالة هو املس

 (79()78) صري ون املدني امل( من القان175ما ذهبت إليه املادة )

 : الخاتمة 

 دراسة ال  ه لدى القارىء في هذ  بعد هذه الدراسة ملسؤولية متولي الرقابة عمن تجب عليه رقابته لذا فإنني أرجو أن أكون قد وفقت في تكوين صورة 

الفعل والضرر   بين  الربط  البحث  بحيث يستطيع  املطروح على سلم  املوضوع  املشر عن  الذي يوجباملشروع والضرر غير  الذي الضمان    وع  التعويض 

( وكذلك من خالل 288املادة )  نتيجة الفعل الضار الصادر عمن يجب على متولي الرقابة رقابتهم كما جاء في نص  يستحقه املضرور عما لحقه من ضرر 

 بيان أساس مسؤولية متولي الرقابة وكيفية دفع تلك املسؤولية.  

ن إلى  الرجوع  ومن  ما سبق  على  موضوبناء  املادة  )ص  البحث  هذا  حق  288وع  بين  وازن  قد  الردني  املشرع  إن  نجد  الردني  املدني  القانون  من   )

ته، وكما املضرور في التعويض وبين حق متولي الرقابة من دفع املسؤولية املفترضة عن نفسه من خالل إثبات عدم تقصيره في رقابة من أنيطت به رقاب

 أو غير مميز بعكس املشرع املصري الذي د أجاز ملتولأننا نجد أن املشرع الردني ق
ً
ي الرقابة أن يرجع بما أداه من ضمان على املحكوم عليه سواء كان مميزا

فإن عدم قدرة   وبالتالي  املميز  بالرقابة غير  املشمول  الناتج من  املفترض  الخطأ  بسبب  للغير  دفع من تعويض  ملا  الرقابة  متولي  املسؤول عن منع رجوع 

بالرجوع  الرق أكثر مالءمة من  ابة  بالرقابة  املشمول  الرقابة فقد يكون  بما دفعه من تعويض للمضرور فيه إجحاف كبير للمسؤول عن  على غير مميز 

أن   حيث أن ليس للشخص عن فعل غيره وبالتالي ال يجب  استثناءاملسوؤل عن الرقابة كما أن مسوؤلية متولي الرقابة إنما هي مسؤولية تم فرضها عليه  

ملشرع اإلضرار به بعكس املشرع الردني الذي منح متولي الرقابة الحق بالرجوع والعودة على املشمول بالرقابة بكامل التعويض الذي دفعه أما ا   تؤدي إلى

بأي  بالرقابة  املشمول  العودة على  من  الرقابة  متولي  منع  الذي  والغير مميز  املميز  بالرقابة  املشمول  بين  ع  املصري فقد فرق  دفعه  بد من مبلغ  وال  نه 

ضافة اإلشارة إلى سبب طرحي ملوضوع هذه الدراسة وهو أن هذا املوضوع يعاني من نقص في البحث وقلة التخصص فيه على الرغم من أهميته، هذا باإل 

 
 .210-205ص  اإلسكندرية، مصر، املعارف،دار منشأة ، 1، ط2لقانون املدني، جل، شرح اباشا محمد كام 75
 .157عبد القادر الفار، مرجع سابق، ص 76
 .513، ص 2004سنة ، مصر، اإلسكندرية، دار الجامعة الجديدة، 1النظرية العامة لاللتزام، ط م،ل إبراهيسعد نبي 77
 .627رمضان أبو سعود، مرجع سابق، ص  78
 .550، ص مد، مصادر االلتزام، مرجع سابقمحمد شريف أح 79
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جبر الضرار الناشئة عن   ي مجتمعنا منإلى أن معظم الضرار الناشئة عن فعل الخاضع للرقابة يتم تسويتها خارج نطاق املحاكم ملا جرى عليه العرف ف

 فعل القصر من قبل أوليائهم. 

:
ً
   :النتائج  أول

 أم غير مميز بكامل التعويض عن الضرر.  •
ً
 املشرع الردني أعطى الحق للمضرور بالرجوع على املشمول بالرقابة سواء كان مميزا

للغير يكون   • نتج عنه ضرر  بأي عمل وأحدث خطأ  الشخص يقوم  تلقى على  هنا فعله غير مإذا كان  املدنية  املسؤولية  شروع ويسمى اإلضرار فإن 

 عاتقه وهناك حاالت تكون فيها هذه الفعال الغير مشروعة غير موجبة للمسؤولية املدنية فقد بيناها في معرض دراسة هذه املنظومة.

بلوغ الشخص الخاضع للرقابة قد بلغ سن التمييز   قابته وذلك في حالاملشرع املصري ميز بين حالتين في رجوع متولي الرقابة على من تجب عليهم ر  •

 وفيما إذا كان غير مميز حيث أنه منع متولي الرقابة من الرجوع على الشخص غير مميز. 

:
ً
 : التوصيات ثانيا

املادة ) • الضرر حتى تكون منسجم288تعديل  أوقع  الضمان على من  بأداء  املحكمة  باإللزام  الردني  القانون  املادة ( من  ( من ذات  266)  ة من نص 

ر  القانون وإلزام املحكمة بأداء الضمان على وجه التضامن مع الغير إذا توافرت شروط املسؤولية عن فعل الغير وليس فقط على من أوقع الضر 

ى من وجبت عليه  أوقع الضرر وعل( كاآلتي على املحكمة بناء على طلب املضرور أن تلزم بأداء الضمان املحكوم به على من  288حيث تصبح املادة )

الذي   املسؤول عن  أن يكون وجوبي وعلى  الضرر يجب  أوقع  املحكمة على من  ..."وحكم 
ً
املحكمة من توافر قانونا تأكدت  الضرر جوازي متى  أوقع 

 شروط املسؤولية.

• ( املادة  الواردة في  أن يقيد لفظ )الضرار(  الردني  املشرع  ا 256حبذا على  القانون  يبقى لفظ  ملدني لتصبح )الضر ( في  املشروعة( بحيث ال  ار غير 

 يشمل الضرار املشروعة وغير املشروعة.
ً
 عاما

ً
 الضرار مطلقا

ي الرقابة وكان باإلضافة إلى أن القانون املدني الردني قد أورد في املادة آنفة الذكر والباحثة في مسؤولية متولي الرقابة كلمة )القصر( كسبب يستدع •

صور( حيث أن كلمة "القصر تستعمل بمعنى عكس الطول"، أما وصف القاصر بالقصور من الناحية القانونية فيعبر ولى وصف القاصر با)الق ال 

إما   الذي  العقلي  القصور  بسبب  وإما  السن  بسبب  إما  الهلية  نقص  ناقص    أنعن  بأن يصبح  أهليته  يحد من  أن  وإما  كالجنون  الهلية  يفقده 

 وه.  المية كاملعت

املادة إن عبارة "مفض ي   • الواردة في  إلى ضرر  257)  إلى ضرر"   سيؤدي 
ً
التسبب قطعا أن  اعتبار  الردني غير ضرورية وذلك على  املدني  القانون  ( من 

 للتعدي وكان على املشرع أن يكتفي بالتعدي حيث أن التعدي أعم 
ً
 وأشمل. وكذلك ورود شرط التعمد والتعدي على اعتبار أن التعمد مرادفا

 :املصادر واملراجع

 القرآن الكريم •

 
ً
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Abstract: The study aims to identify the censor's civil liability, the basis and nature of the censor's liability, 
qualifications required to satisfy him/her, whether they were legally identified, and the degree to which the censor's 
liability for remediating the damages in the case of an illegal act by those who must monitor and define the legal means 
to which the censor was responsible. individuals who, under Article (288) of Jordan's Civil Code comparable to 
Egyptian Law, need to monitor and specify the legal means in which the aggrieved party is recourse to receive 
compensation from illegal action . 

The study reached a set of results, the most important of which are: that the Jordanian legislator gave the right to the 
injured party to recourse to the subject under supervision, whether he/she was discerning minor or not, with full 
compensation for the damage. The Egyptian legislator distinguished between two instances in which the supervisory 
authority has recourse to those they must control whether the person under supervision has achieved the age of 
consent or not, as the legislature prohibited the censor from referring to the nondiscrimination person . 

The study recommended that: It would be preferable for the Jordanian legislature to change the phrase (damages) in 
Article (256) of the Civil Code to (unlawful damages), so that the term losses does not become a general term that 
encompasses both legitimate and illegal damages. Also, the phrase “leading to harm” contained in Article (257) of the 
Jordanian Civil Code is not necessary, given that causing will lead to harm, as well as the stipulation of intentionality and 
infringement, given that intentionality is synonymous with infringement, and the legislator had to suffice with 
infringement, since infringement is more general and more comprehensive. 

Keywords: Censor's responsibility; Jordanian civil law; civil liability. 
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 : قدمةامل

 
 
   يشهد العالم ثورة حقيقية وتطورا

 
في االتصاالت وتبادل املعلومات في شتى مجاالت الحياة حتى أطلق على العصر الحاضر بعصر املعلومات    هائل

، ولم يقف ذلك إلى هذا أو الثورة املعلوماتية ال سيما في اآلونة األخيرة مما أدى إلى انتشار تعامل األفراد وإبرام تصرفاتهم القانونية بواسطة التكنولوجيا

 الحد بل ا 
 
 وجذريا

 
 واضحا

 
في تنفيذ اإلدارة لنشاطها، فأصبحت وسيلة اتصال هذه األخيرة   تسع نطاق أثر هذا التطور على العمل اإلداري، فأحدث تحوال

 
 
 .، وهذا يتفق مع قواعد القانون اإلداري والتي تتسم باملرونة والتغيير الدائم باألفراد مختلفة ومتقدمة عما كانت عليه سابقا

ومسايرته داخل نشاطاتها إلشباع احتياجات األفراد وتطلعاتهم بطرق   اإللكترونيومما ال شك فيه أن حرص اإلدارة العامة في مواكبة ركب التطور  

الواقع   إلى  التقليدي  الواقع  أعمالها من  األبرز في نقل  األثر  له  اإلدارية، ومما يدلل علىاإللكترونيأفضل، كان  املعاملت  إرساء نظام    ، وخاصة في  ذلك 

 .وذلك من خلل ادخال الحاسوب إليها والعمل على وضع مواقع إلكترونية لها ةاإللكترونياإلدارة 

ية بحلتها أضف إلى ذلك أنها تتميز بالسرعة الفائقة في نقل املعلومات، واختصار الوقت والجهد، األمر الذي نتج عنه ظهور تصرفات اإلدارة القانون

 .اإللكترونيوالعقد اإلداري  ةاإللكترونيقرارات اإلدارية  الجديدة ومنها ال
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 :لخصامل

انتشار   تم  حتى   
 
تقليديا الِقدم  منذ  تتم  واألفراد  اإلدارة  بين  العلقات  أن كانت  دولة  أي  تستطيع  تعد  فلم  كبير  بشكل  التكنولوجيا 

يلتزم فقط   الذي لم يعد  القضاء  التطورات، وهذا ما طور من مرفق  تتفاداها فأصبحت تنجز بشكل حديث وتحتاج لوسائل بديلة ملواكبة 

أ  التطور مما دفعه البتكار وسائل جديدة لإلثبات  التي أصبحت ال تلئم  التقليدية  اإلثبات  اإللكتروني  بوسائل  مامه وهو ما يسمى باإلثبات 

 ومنها؛ املحررات اإللكترونية والبريد اإللكتروني، وبالتالي عملت التشريعات على تنظيم هذه الوسائل. 

الرسائل   في  سنبحث  ثم  ومن  األول،  املبحث  في  وحجيتها  بتعريفها  اإللكترونية  املحررات  خلل  من  املوضوع  هذا  سنعرض  لذلك 

أ  على  نصت  قد  واملقارنة  األردنية  التشريعات  بأن  توصلنا  منها؛  النتائج  من  بمجموعة  البحث  هذا  وأنهينا  الثاني،  املبحث  في  ن  اإللكترونية 

أي وقت دون   إليها في  يتم حفظها والرجوع  أن  اإلثبات، شريطة  العادي في  الكتابي  السند  لها نفس قوة وحجية  اإللكترونية  املحررات  حجية 

، باإلضافة إلى أنها تحدد الشخص الذي تم صدورها عنه، ووضعنا عدة توصيات أهمها؛ نوص ي بالعمل على تدريب القضاة اإلداريين من تغيير

بين  اإلدارية  الدعوى  في  لكونها  اإللكتروني  اإلثبات  مجال  في   
 
وخصوصا التكنولوجيا  مع  والتعامل  االستخدام  كيفية  في  دورات  عقد  خلل 

 ئين. طرفين غير متكاف

 القضاء اإلداري. ؛البريد اإللكتروني ؛التوقيع اإللكتروني ؛املحرر اإللكتروني ؛اإلثبات اإللكترونيالكلمات املفتاحية: 
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إلتمام وتنفيذ املعاملت اإلدارية، وهو ما يتجلى في قانون   ةاإللكترونيوأكد املشرع األردني على هذه التطورات وما صاحبها من استخدام الوسائل   

 .1أ /4 في مادته 2015لسنة   15رقم  ةاإللكترونياملعاملت 

س ما  وشبكات  وكل  التقنية  عبر  واملتمثلة  جديدة  وأدلة  وسائل  ظهور  إلى  أدى  ذكره  باإلثبات    اإلنترنتبق  ُعِرفت  وقد  اإلدارية،  الدعوى  إلثبات 

   اإللكتروني
 
وعرفها املشرع األردني   ،وهي إقامة الدليل أو البرهان أمام القضاء باستخدام وسيلة إلكترونية أو صيغة أو أكثر من صيغ البيانات إلكترونيا

 
 
 ". بأنها: " تقنية استخدام وسائل كهربائية أو مغناطيسية أو ضوئية أو كهرومغناطيسية أو أي وسيلة مشابهة أيضا

 أهمية الدراسة: 

املوضوع  وأهم  هذا  املوضوع ية  هذا  في  املراجع  قلة  على  علوة  والوقت،  الجهد  توفير  بواسطة  اإلداري  القاض ي  على  التسهيل  خلل  من  تكمن 

و  والباحثين،  الفقهاء  ِقبل  من  به  االستعانة  خلل  من  كبيرة  أهمية  عليه  يضفي  مما  اإلداري  القضاء  في  متعلق  أنه   
 
 وخصوصا

 
الرئيسية    أيضا الدوافع 

التكنولوجيا   في  أساس ي  بشكل  متعلق  بأنه  املوضوع  هذا  نتناول  عنها  لجعلنا  غنى  ال  أصبحت  من والتي  العديد  أثارة  مما  وشيق  حديث  موضوع  فهو 

 فات بين الفقهاء والقضاء اإلداري، ومساندة حقوق املتقاض ي من خلل هذه الوسائل.الخل 

 أهداف الدراسة: 

 أنه حديث الظهور مما جعل التشريعات والفقه  لقد أثار  هذا امل
 
متأخر إلى حد ما في مواكبته  وضوع العديد من اإلشكاليات والتساؤالت خصوصا

داري، وتحديد سلطة القاض ي خللها، وحجيتها أمام القاض ي اإل  ةاإللكترونيهذه اللحظة ومن هنا يهدف بحثنا هذا إلى بيان وتوضيح وسائل اإلثبات  حتى

 دف لإلجابة على تساؤالت الدراسة واشكالياتها للوصول إلى توصيات تعالج موضوع البحث بشكل متكامل. وكما ته

 : وصعوباتها إشكالية الدراسة 

وبالتالي حماية حقوق األفراد عند    بشكل كامل وبكافة جوانبها القانونية  ةاإللكترونيتكمن مشكلة البحث في مدى معالجة املشرع األردني للوسائل  

 الوسائل في اإلثبات. تلك ، إضافة إلى مدى تمتع القاض ي اإلداري بسلطة واسعة إزاءةاإللكترونيالتعامل مع اإلدارة باستخدام الوسائل 

الوسائل   ملوضوع  الفقهي  اإلهتمام  عدم  في  تكمن  الدراسة  صعوبات  اإلداري   ةاإللكترونيوأما  القضاء  ذلك  فما    أمام  في  قلة  دراسات  هناك  زال 

 فيها.اإلدارية ، أضف إلى ذلك ندرة األحكام القضائية ة ونتمنى أن يتم وضعها على شكل رسالة ماجستير أو اطروحة دكتورا 

 تساؤالت الدراسة:

 تأتي دراستنا هذه لإلجابة على جميع التساؤالت التي سنطرحها وهي: 

 ؟  ةاإللكترونيالوسائل  بواسطة االلتزامات الواقعة بين اإلدارة واملتقاضينالحقوق املترتبة على ثبات ا  يةكيف .1

 في اإلثبات اإلداري؟ ةاإللكترونيحجية الوسائل شروط و وما هي  .2

 وخاصة في ظل غياب تشريع خاص باإلثبات اإلداري؟  في قبولها أو عدمها إزاء هذه الوسائل  القاض ي اإلداري وما مدى سلطة  .3

  ةاإللكترونيوهل يتم الطعن في صحة السندات  .4
 
 أم تطبق عليها القواعد العامة؟   عن السندات التقليدية أمام القاض ي اإلداري بطرق مختلفة تماما

  القانونية أم أن هناك قصور تشريعية في هذا الخصوص؟هل يوجد نصوص تشريعية عملت على تنظيم هذه الوسائل بكافة جوانبها  .5

 خطة الدراسة:

 في املبحث  ةاإللكتروني  رسائلثم ال، ومن  ةاإللكترونيررات  ؛ نبحث عن املحإلى مبحثين  للحديث أكثر عن هذا املوضوع، قسم الباحث هذا البحث

 .الثاني

 كوسيلة اإلثبات اإلداري  ةاإللكترونياملحررات  : املبحث األول 

رى ويتصف  يعتبر الدليل الكتابي الخطي واملوثق بتوقيع تقليدي أعلى مرتبة بين أدلة اإلثبات؛ ملا يوفره من ثقة وثبات ال توجد لدى الوسائل األخ

 بأهمية كبيرة في إثبات األعمال القانونية، وبعد ظهور تطورات تكنولوجية هائلة أخذت تلك الوسائل بالتراج
 
   ع شيئا

 
، فلم تعد تناسب هذا العصر فشيئا

   ةاإللكترونيالرقمي، فبدأت املحررات  
 
وفي ظل توجه العالم    اإلنترنتلتحول اإلدارة العامة في ممارسة نشاطاتها عبر شبكة    باإلنتشار الواضح؛ وذلك نظرا

 ، لتميزها بالسرعة والدقة واختصار للوقت، و ةاإللكترونينحو تطبيق نظام الحكومة 
 
من مظاهر ذلك التطور الذي ألقى بظلله على وسائل   بكونها مظهرا

 .اإلثبات

 في أغلب
 
 تشريعيا

 
 على ما سبق وملواكبة ما نتج عن التقدم التكنولوجي من تغيير في مفهوم الدليل الكتابي أدى ذلك إلى تدخل

 
دول العالم؛  وتأسيسا

املحررات   لتنظيم  املقارنة  التشريعات  الحديث، حيث سعت  اإلثبات  تتعارض مع  التي أصبحت  القواعد   لحل إشكالية 
 
  ةاإللكترونيبعدما وقفت عاجزة

 
 .5292ص، 17/5/201، بتاريخ 5341، الصادر في عدد الجريدة الرسمية رقم 2015لسنة  15قانون املعاملت اإللكترونية رقم  1
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التوسع في استخدام وجعلها متوازية مع الكتابة الورقية في اإلثبات، على الرغم بأنها ال تزال غير قادرة على ملحقة تلك التطورات، وفي الوقت الحالي تم  

 .  تلك املحررات في مواجهة وباء كورونا

 ال بد أن نوضح بأن الكتابة  
 
 عن ا   ةاإللكترونيوأخيرا

 
بين الكتابة التي تعبر عن الفكر والقول،    ، فل يجب الخلطةاإللكترونيملحررات  تختلف تماما

أي و  أو  أو رقمية،  البيانات سواء كانت ضوئية  أو استقبال  إرسال  أو  أو تخزين  التعبير، والوسيلة لدمج  الذي يعتبر محل هذا  املحرر  سيلة أخرى وبين 

 (. اإللكترونيالثاني ) املحرر  شروط ( تعتبر أحدةاإللكتروني، وأن األول ) الكتابة رر تؤدي الغرض ذاته، لذلك سيستخدم الباحث مصطلح املح 

إلى مطلبين   ومما سبق املطلب  الباحث هذا  فيه عن  متتاليين هما؛    قسم  الحديث  والثاني   ، وشروطها  ةاإللكترونياملحررات  مفهوم  األول سيكون 

 :كما يلي اإللكترونياملحرر  حجيةسنوضح 

 ةاإللكترونياملحررات مفهوم األول:  املطلب 

 كما يلي: وتقييمنامن ناحية الفقه والتشريع  ةاإللكترونيسنتناول تعريف املحررات 

 ةاإللكتروني: التعريف الفقهي للمحررات الفرع األول 

املحرر   تعريف  إلى  الفقه  بعض  الوسيلة    اإللكترونيذهب  عند    ة اإللكترونيبأنه  حكمها  في  ما  أو  إ أو  تخزينها  أو  الرسالة  هذه  أو إنشاء  رسالها 

 .2استقبالها

بيانات معالجة   الذي يتضمن  املحرر   " البعض   إ وعرفها 
 
إلكترونية وموضوع على دعامة مادية،  لكترونيا إمكانية   ومكتوبة وموقع عليه بطريقة  مع 

، وعرفت بأنها كل ما يدون بلغة مفهومة على وسائط إلكترونية وتعرض عبر شاشات  3الكمبيوترية " اجه من املخرجات  تحوله ملحرر ورقي عن طريق إخر 

 .4اإلتصال املتعددة

الت إثبات  في  الوحيد  الدليل  تكون  أن  ويمكن  التعاقدية  العلقة  طرفا  يتبادلها  التي  البيانات  رسالة   " بأنها  الفقه  من  آخر  جانب  صرف وعرفها 

 . 5إبرامه إلكترونياالقانوني الذي تم 

قراءا  تؤمن  إلكترونية  دعامة  يثبت على  أن  يمكن  أخرى  أية علمات  أو  األصوات  أو  الرموز  أو  األرقام  أو  الحروف  " مجموعة من  بأنها  تها  وعرفت 

املعلو  بكافة  إرسالها وتسلمها واالحتفاظ  الخاصة بمصدرها وتاريخ ومكان  املعلومات  العبث بمحتواها وحفظ  يتيح  مات األخرى على  وتضمن عدم  نحو 

 .6الرجوع إليها عند الحاجة

املحرر   تعريف  إلى  الرزاق  العبد  نور  الدكتورة  توضع على وسائط    اإللكترونيوذهبت  كتابة  إلكتروني  بأنه  بتوقيع  ومزودة  بمعنى واضح  إلكترونية 

 .7للتعرف على الشخص املنسوب إليه هذا التصرف 

  ةاإللكتروني محرراتالتشريعي لل : التعريف الفرع الثاني

 رفها في التشريع األردني.ومن ثم سنع ،من خلل تشريعات الدول املقارنة ةاإللكترونيسنتناول تعريف الكتابة 

 
ا
 : في التشريعات املقارنة ةاإللكتروني حرراتتعريف امل :أوال

الفرنسية وذلك رغبة من املشرع الفرنس ي ملواكبة التطورات، حيث عمل على  ، ومنها  ةاإللكتروني  صدت بعض التشريعات لتعريف املحرراتفقد ت

 
 
واضحا ذلك  وكان  الكتابية،  باألدلة  املتعلقة  بالنصوص  وخاصة  لإلثبات  التقليدية  األفكار  على  جذرية  تعديلت  املادة    إحداث  خلل  من    1316من 

 القانون املدني، وإن لم يحدد املشرع تعريف
 
  ا

 
، بل عرفها بطريقة غير مباشرة من خلل تعريفه للدليل الكتابي، فنصت  بأنها ةاإللكتروني للمحررات مباشرا

أيا كان أو رموز ذات داللة تعبيرية واضحة ومفهومة،  أية إشارات  أو  األرقام،  أو  العلمات  أو  الكتابة يشمل كل تدوين للحروف  إن معنى  أو "  ت دعامتها 

 .8" الوسيط الذي تنتقل عبره 

لة  ومما سبق يتضح لنا من النص السابق بأن املشرع الفرنس ي قد أخذ بالتعريف الواسع لألدلة الكتابية دون الفصل بين مفهوم الكتابة والوسي

وبالتا رقمية،  أو  خطية  الكتابة  كانت  إذا  فيما  يحدد  فلم  ودال،  ومفهوم  واضح  تعبير  من  الكتابة  تحققه  بما  هنا  العبرة  إذ  تحتويها،  هذا لالتي  فإن  ي 

 
؛ د.أحمد أبو صباح، د. إبراهيم الصرايرة، إثبات العقد اإلداري اإللكتروني، بحث منشور  50، ص2007د. عبدالفتاح بيومي، التوقيع اإللكتروني في النظم القانونية املقارنة، دار الفكر الجامعي، مصر،    2

 .1130، ص2020، لسنة 7، العدد34لة جامعة النجاح للعلوم اإلنسانية، املجلد في مج
 .16، ص2008د. ايهاب فوزي السقا، جريمة التزوير في املحررات اإللكترونية، بدون طبعة، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية،  3
 . 740، ص2015ه، جامعة عين شمس، د.محمد سليمان شبير، النفاذ اإللكتروني للقرار اإلداري، رسالة دكتورا  4
 .182، ص2014، 22د. عزيز الراشدي، خصوصية اإلثبات في املنازعات اإلدارية، بحث منشور في مجلة القانون املغربي، املغرب، العدد 5
 .167، ص2006د.سمير حامد الجمال، التعاقد عبر تقنيات االتصال الحديثة، دار النهضة العربية، القاهرة،   6
 .385، ص2009جامعة عين شمس، نور خالد عبداملحسن العبد الرزاق، حجية املحررات والتوقيع االلكتروني في اإلثبات عبر شبكة االنترنت، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق،  د.  7

8   L’article 1316 du code civil Français no 2000 – 230 du 13 mars 2000 “ La prevue littérale ou prevue par écrit, Résulte d’une signification intelligible, quell que 

soient leur support et leur modéles de transmission “.  www.legifrance.gouv.fr a la date: 28 – 10 - 2020   .  
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ومن ذلك فقد تبنى املشرع الفرنس ي مبدأ الحياد التقني والذي يقض ي بعدم التمييز   ،9اإللكترونيالتعريف الحديث للدليل الكتابي يتضمن بالطبع الدليل 

 .10بين أنواع الكتابة على أساس التقنية املستعملة في إنشائها أو الدعامة املفرغة عليها

ر للفقه والقضاء، فإن املشرع  وإذ كانت بعض التشريعات قد احجمت عن اإلفصاح عند وضع التعريفات عن إطلق لفظ الكتابة وتركت هذا األم

ال في  السبق وقد حسم ذلك  أخذ  ذلك املصري  تأييد  إلى  البعض  للكتابة  11تعاريف وذهب  تعريفه  في  األخرى  العربية  التشريعات  فنفرد عن غيره من    ،

وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا املعلومات   اإللكترونيبشكل صريح، فقد عرفها في املادة األولى من الفقرة )أ ( من قانون تنظيم التوقيع  ةاإللكتروني

: كل حروف أو أرقام أو رموز أو أي علمات أخرى تثبت على دعامة إلكترونية أو ضوئية أو بأي وسيلة أخرى مشابهة وتعطي داللة ةاإللكتروني" الكتابة  

لإلدراك   املادة  12" قابلة  في  الفرنس ي  املشرع  أخذ عن  قد  املصري  املشرع  بأن  التشريعات    1316، فنلحظ  خالف  وبالتالي  الفرنس ي،  املدني  القانون  من 

ون على ذلك ان يكالعربية  األخرى والتي اعتمدت على قوانين األونسترال، مما جعله يأخذ باملفهوم الواسع للكتابة سواء بحروف أو أرقام أو غيرها علوة  

 
 
   إخراج الكتابة إلكترونيا

 
   أو ضوئيا

 
   أو بأي وسيلة أخرى، فهذه العبارة األخيرة تركت مجاال

 
بالوصف املتقدم    ةاإللكترونيأمام انطباق وصف الكتابة    كبيرا

؛ ألسباب تعود إلى أن هذا النوع من الكتابة  ةاإللكترونيويتفق الباحث مع املشرع املصري بتحديده لتعريف الكتابة    ،13ية وسيلة أخرى في املستقبلأ على  

متشعب  فإنها  وبالتالي  كامل  بشكل  التشريعات على معالجتها  تعمل  فلم  في وقت قريب وحديث  ظهر  والتي   ةقد  الحديثة  بالوسائل  أنها مرتبطة  وخاصة 

 تتطور باستمرار فترك
 
للفقه والقضاء، ولكن هذا األمر يشكل إشكالية وهي كثرة التوجهات للفقه والقضاء ويمكن أن    ت أغلب التشريعات الباب مفتوحا

  . يحصل تضارب بين األحكام في قضاء واحد

 وعرف  
 
في الفقرة )ب( من ذات املادة السالفة الذكر بأنه " كل رسالة بيانات تتضمن معلومات، تنشأ أو تخزن أو ترسل أو   اإللكترونياملحرر    أيضا

 
 
  تستقبل كليا

 
 .14" بوسيلة إلكترونية أو فنية أو ضوئية أو بأي وسيلة أخرى مشابهة أو جزئيا

 
 
  عن غيره من التشريعات وفي املغرب فإن املشرع لم يكون موقفه مختلفا

 
  السابقة، وجاء مواكبا

 
إلجراء تعديل على قانون   للتطورات إذ تدخل مؤخرا

فوسع من مفهوم الدليل الكتابي، " حيث ينتج    ،15للمعطيات القانونية    اإللكترونيواملتعلق بالتبادل      53:05اإللتزامات والعقود بإصداره القانون رقم  

 .16..."من ورقة رسمية أو عرفية ويمكن أن ينتج كذلك ... أو عن أي إشارات أو رموز أخرى ذات داللة واضحة، كيفما كانت دعامتها وطريقة إرسالها

 
 
   باستقراء النص السابق نجده متأثرا

 
يث اعتمد املشرع املغربي املفهوم الواسع للكتابة املقصود  ، حبما تبناه املشرع الفرنس ي كما تم بيانه سابقا

، وأي شكل آخر قد يظهر في املستقبل، وذلك حين ذهب املشرع إلى عدم تحديد  نوع  الدعامة املعينة ةاإللكترونيمنه سواء الكتابة التقليدية أو الكتابة  

               .(ق أو رقمية، وذلك حينما استخدم عبارة ) كيفما كانت دعامتهاواملستخدمة في تثبيتها، بمعنى أنه لم يحدد فيما إذا كانت على ور 
 :
ا
 :ةاإللكتروني املشرع األردني من تعريف املحررات موقفثانيا

األدلة   لتنظيم  تصدت  والتي  الرائدة  العربية  التشريعات  األردني من  التشريع  اإلثبات  ةاإللكترونييعد  في  األردني  ،  ومنحتها حجة  املشرع  كان  وقد 

املعاملت   املعاملت  ةاإللكترونيسباقا في تنظيم  (،  2015لسنة    15وعمل على تعديله )قانون رقم    2001املؤقت لسنة    ةاإللكتروني، فقد أصدر قانون 

املادة   املعاني   2ونص في  القانون  التالية حيثما وردت في هذا  للكلمات والعبارات  " يكون  املعاني واملصطلحات من بينها  املذكور على تحديد  القانون  من 

 .... :املخصصة لها أدناه ما لم تدل قرينة على غير ذلك

أو الرسائل    اإللكترونيرسالها أو تسلمها أو تخزينها بأي وسيلة إلكترونية ومنها البريد  إ نشاؤها أو  إ : املعلومات التي يتم  ةرونياإللكترسالة املعلومات   •

 
 
 .القصيرة أو أي تبادل للمعلومات إلكترونيا

نشاء أي منها أو تخزينها أو استخدامها إ : رسالة املعلومات التي تحتوي على قيد أو عقد أو أي مستند أو وثيقة من نوع آخر يتم  اإللكترونيالسجل   •

 .اإللكترونيأو نسخها أو إرسالها أو تبليغها أو تسلمها باستخدام الوسيط 

 ليه وتداوله إلكترون: السند الذي يتم إنشاؤه والتوقيع عاإللكترونيالسند  •
 
 .17  يا

 
؛ د.أشرف حمامدة، املحررات اإللكترونية كوسيلة من وسائل اثبات  12، ص2012/2013معة محمد خيضر، الجزائر، عبداللطيف بركات، اإلثبات اإللكتروني في املعاملت اإلدارية، رسالة ماجستير، جا 9

 . 96، ص2018العقد اإلداري اإللكتروني، بحث منشور في مجلة جامعة اإلسراء للعلوم اإلنسانية، العدد الرابع، يناير  
قانون اإللتزامات والعقود وعلى ضوء مشروع قانون التبادل اإللكتروني للمعطيات القانونية، مجلة القانون  للتوسع في هذا املبدأ راجع: د.عمر أنجوم و د. إدريس الحياني، إثبات العقد اإللكتروني وفق     10

 وما يليها. 82، ص2007، 11املغربي، العدد 
 .350، ص 2015د.أحمد محمد أفندي، دور القاض ي اإلداري في اإلثبات، رسالة دكتوراه، جامعة أسيوط،   11
تابع )د(، بتاريخ    17بشأن تنظيم التوقيع اإللكتروني وبإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا املعلومات املصري، الجريدة الرسمية العدد    2004لسنة    15( من القانون رقم  1)  الفقرة ) أ ( من املادة   12

22/4/2004. 
 . 127د.عباس العبودي، مرجع سابق، ص  13
 التوقيع اإللكتروني املصري، سبق اإلشارة إليه. ، واملتعلق بتنظيم 2004، لسنة 15قانون رقم   14
ذو   25، بتاريخ  5584املتعلق بالتبادل اإللكتروني للمعطيات القانونية، ج. ر عدد    53.05( بتنفيذ القانون رقم  2007نوفمبر    30)    1428من ذي القعدة    19صادر في    1.07.129ظهير شريف رقم     15

 (. 3888 – 3879ص، 2007) ديسمبر  1428القعدة 
 املتعلق بالتبادل اإللكتروني للمعطيات القانونية املغربي.  53:05من القانون رقم  5حيث تم تغيير أحكام هذا الفصل بمقتض ى املادة ،  من قانون اإللتزامات والعقود املغربي  417راجع الفصل  16
 ، سبق اإلشارة إليه. 2015، لسنة 15( من قانون املعاملت اإللكترونية األردني، رقم 2املادة )   17
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املحرر   يعرف  لم  األردني  املشرع  بأن  الباحث  )السجل    اإللكترونيومما سبق الحظ  استعمل  بل  والسند  اإللكترونيبشكل مباشر،  ( اإللكتروني، 

   اإللكتروني للداللة عليه، فذهب من خلل تعريفه للسجل  
 
على الطريقة   بأنه رسالة معلومات تحتوي على قيد أو عقد أو أي مستند أو أي وثيقة مركزا

الوسيط   أن تكون باستخدام  انشاؤه والتوقيع عليه   اإللكتروني، وكما وضح املقصود من السند  اإللكترونيالتي تتضمن الكتابة والتي يجب  هو أن يتم 

 .من خلل الكلمات التي تحتويها ةاإللكترونيوتداوله بشكل إلكتروني، ومن ذلك يتضح لدى القارئ على أنها تعبر عن الكتابة 

   2وأن كثرة املصطلحات التي أوردها املشرع في املادة  
 
يبين لنا اللبس الذي وقع فيه حول    ةاإللكترونيوالتي تدل على الكتابة   من القانون املذكور آنفا

(، ومن  اإللكتروني، والسند  اإللكتروني، والسجل  ةكترونياإللتحديد املصطلح الدقيق ويتجلى ذلك من خلل سرده للعبارات التالية: )رسالة املعلومات  

، في الوقت الذي قام فيه بتحديد تعريف مصطلحات  ةاإللكترونيهنا يرى الباحث بأن ذلك يعد مأخذ على املشرع األردني؛ لعدم قيامه بتعريف الكتابة  

 . أخرى، نراها أقل أهمية منه

  اإللكتروني: تقييمنا ملوقف الفقه والتشريع من مفهوم املحرر الفرع الثالث 

 من الفقه للمحررات  
 
بأنها يشوبها القصور، فذهبت ترتكز على عنصر واحد   ةاإللكترونييرى الباحث ومن خلل التعريفات التي تم ذكرها سابقا

يتمتع بعنصرين هامين )الكتابة    اإللكتروني، فاملحرر  اإللكترونيوهو الكتابة، دون الحديث عن الشق اآلخر وهو التوقيع    اإللكترونيمن عناصر املحرر  

ثبات، فلو فقد أحدهما سيخرج من نطاق الحجية، ألنه سيصبح بل قيمة والتوقيع( شأنه في ذلك شأن نظيره التقليدي حتى يأخذ الحجية الكاملة في اإل

اإلعت الدكتورة نور العبد الرزاق وقد سبق اإلشارة إليه، ألنه يجب األخذ بعين  التعريف املحدد من ِقبل  بار عند وضع قانونية، لذلك يتفق الباحث مع 

 .التعريف بوجود العنصرين السابق ذكرهما مع توافر شروطها

هي  وأ  ناقصة  نجدها  املقارنة  التشريعات  إلى  بالرجوع   ما 
 
للسند  أيضا املذكور  التعريف  ولكن  الكتابة فقط،  لعنصر  تطرقت  في   اإللكتروني؛ ألنها 

 وهي أن   2015لسنة    15األردني رقم    ةاإللكترونيقانون املعاملت  
 
تكون مقروءة  تناول عنصري السند ولكنه لم يتحدث عن شروطه التي سنتناولها الحقا

 .أو واضحة، وأن يتم حفظها وغير قابلة للتعديل

العقد اإلداري تثبت على دعامة إلكترونية تحمل معنى واضح أ في اإلثبات اإلداري بأنه كتابة وهي القرار اإلداري    اإللكترونيوعليه نعرف املحرر   و 

 .هذا التصرف وهو اإلدارة العامة وُتَقَدم وسيلة اإلثبات أمام القاض ي اإلداري ومفهوم للقارئ وإمكانية حفظها ويكون فيها توقيع إلكتروني يحدد صاحب 

 :ةاإللكترونيحررات املالثاني: شروط  املطلب 

في   توافرها  الواجب  الشروط  اتفق على جملة من  الفقه  أن  اإلثبات، وهذه   ةاإللكتروني  املحرراتإال  في  لتحقيق وظيفتها  بها  اإلعتداد  يمكن  حتى 

 :الشروط هي

 
ا
 :مقروءة وذات معنى واضح ومفهومالكتابة : أن تكون أوال

قيمتها في اإلثبات أن تكون ممكنة القراءة بمعنى أن يتم تدوينها من خلل حروف    ةاإللكترونيمن الشروط التي اعتمدها الفقه حتى يكون للكتابة  

 ةاإللكترونيورموز تكون معروفة للشخص الذي يريد االحتجاج بها عليه سواء كان في حالة الكتابة العادية )التقليدية( أو في حالة الكتابة  
 
 ، وليس شرطا

القراءة بشكل مباشر بل قد تكون بط املحرر  أن تتحقق  اآللة والتي ال يستطيع   اإللكترونيريق غير مباشر، فالكتابة أو  الوسائط بلغة  يتم تدوينه على 

 .18ملقروءة لإلنسان اإلنسان أن يقرأها مباشرة، إال إذا تم إيصال املعلومات في الحاسب اآللي ببرامج يكون لديها القدرة على ترجمة لغة اآللة إلى اللغة ا 

ما   العامليةوهذا  املواصفات  منظمة  عن  الصادرة  الخاصة  املواصفة  إليه  أو   (ISO) أشارت  اإلنسان  طريق  عن  قراءتها  "...يسهل  قالت  حينما 

 .19"باستخدام آلة مخصصة لذلك

بالتوقيع   الخاص  األوروبي  التوجيه  أن  الكتابة  اإللكترونيكما  الشرط العتبار  إلى هذا  أشار     ةاإللكتروني، قد 
 
املعاملت  إلثب  دليل   ةاإللكترونيات 

في اإلثبات إضافة   ةاإللكترونيومنها املعاملت اإلدارية، حيث اعتبر أن أشخاص القانون العام تخضع ألحكام التوجيه، ومن بينها الخاصة بحجية الكتابة 

املادة   أن  األوروبي رقم    42إلى  التوجيه  األوروبي   18/2004من  التوجيه  أحكام  إلى  األوروبية  الدول  اإلدارية في  العقود  إبرام  أكدت خضوع إجراءات  قد 

 .20ةاإللكترونيوكذا التوجيه األوربي الخاص بالتجارة  ةاإللكترونيالخاص بالتوقيعات 

 
؛ د.هشام عبد السيد الصافي محمد بدر الدين، الدليل اإللكتروني أمام القاض ي  97د.أشرف محمد حمامدة، املحررات اإللكترونية كوسيلة من وسائل إثبات العقد اإلداري اإللكتروني، مرجع سابق، ص 18

د.نجوى أبو هيبة، التوقيع االلكتروني تعريفه ومدى حجيته في  ؛  253، ص2017اإلداري، بحث منشور في مجلة الحقوق والعلوم السياسية، جامعة زيان عاشور بالجلفة، املجلد العاشر، العدد الرابع،  

؛ د. قيدار عبدالقادر صالح، إبرام 43  -42، ص2007؛ د.عابد فايد عبدالفتاح، الكتابة اإللكترونية في القانون املدني، دار النهضة العربية، مصر،  29، ص2004دار النهضة العربية، مصر،    اإلثبات،

 .175، ص2008، 37، العدد  10العقد اإلداري اإللكتروني وإثباته، بحث منشور في مجلة الرافدين للحقوق، العراق، املجلد 
 . 17مشار إليه لدى عبداللطيف بركات، اإلثبات اإللكتروني في املعاملت اإلدارية، مرجع سابق، ص 19
 . 175د. قيدار عبدالقادر صالح، إبرام العقد اإلداري اإللكتروني وإثباته، مرجع سابق، ص  20
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ح ومفهوم لآلخرين وخاصة القاض ي حتى تكون  يجب أن تكون بشكل واض ةاإللكترونيوقد ذهب مجلس الدولة الفرنس ي إلى أن الكتابة أو املحررات  

 .21ن يلجأ إلى خبير تقني في حالة إذا كانت هذه الكتابة مشفرة أو محمية أي غير مفهومة لألشخاص أ دليل اإلثبات أمامه، ويستطيع القاض ي اإلداري 

 في الكتابة  
 
وال يبتعد عنها، ألنه يمكن قراءتها بدون أي صعوبة والواقع العملي يدلل على ذلك    ة اإللكترونيومما سبق  فإن هذا الشرط يكون حاضرا

 سواء بالرغم من غياب الدعامات الورقية بشأنها، ويمكن القيام بذلك من خلل مطالعتها عبر شاشات العرض مباشرة دون الحاجة إلستخراجها و 
 
رقيا

 .22كانت هذه الشاشات مرتبطة بجهاز الحاسوب أم الهاتف املحمول أم غيرها من األجهزة األخرى 

:
ا
  :إمكانية الحفظ واالسترجاع ثانيا

للمحررات   يمكن  واستمرارها وعدم   ة اإللكترونيحتى  الكتابة عليه  بثبات  يسمح  التدوين على وسيط  يتم  أن  يجب  لإلثبات،  أداء وظيفتها كدليل 

 
 
 .23ملراجعتها، أو لعرضها على القضاء عند النزاع  تلفها أو زوالها لفترة طويلة من الزمن، بحيث يمكن الرجوع إليها كلما كان الزما

ا  تكوينها  بحكم  الورقية  الوسائط  الوسائط  وتسمح  استخدام  فإن  الشرط،  هذا  بتحقيق  هذا    ةاإللكترونيملادي  تحقق  مدى  عن  التساؤل  يثير 

 الشرط فيها حتى يمكن اعتبارها من قبيل املحررات الكتابية؟

للوسيط   املادية  الخصائص  الصدد، تمثل  املادي وامليكاني  اإللكتروني وفي هذا  التكوين  أن  الشرط، ذلك  كي لألقراص  عقبة في سبيل تحقيق هذا 

التعاقد عن طريق شبكة   املستعملة في  أو  اإلنترنتاملمغنطة  الكهربائي  التيار  السريع عند اختلف قوة  للتلف  بما يعرضها  الحساسية  يتميز بقدر من   ،

 .24االختلف الشديد في درجة تخزين هذه الوسائط، وهي بذلك تعد أقل قدرة من األوراق على االحتفاظ باملعلومات ملدة طويلة 

وبما  ومع ذلك فقد أمكن التغلب على هذه الصعوبة الفنية باستخدام أجهزة ووسائط متطورة أكثر قدرة ليمكنها االحتفاظ باملعلومات ملدة طويلة  

التق الدعامات  التي تؤثر على  العوامل  الزمن والرطوبة والقوارض وغيرها من  تأثيرها بعوامل  العادية من خلل عدم  األوراق  ليدية، ويمكن  تفوق قدرة 

 
 
 .25اإللكتروني، أو حفظها عن طريق جهات التصديق اإللكترونياستخدام تقنية الضغط  أيضا

: التوقيع 
ا
 : اإللكترونيثالثا

إال إذا كانت ملزمة بتوقيع  اإلثبات   في 
 
 كامل

 
أن الكتابة ال تكون دليل الدليل ال ، فعدم وجود هذا األخير يجعل  ومن املعروف في النظرية لإلثبات 

ر بحلته قيمة له، فالتوقيع هو شرط هام ال غنى عنه، ومع ظهور التقدم التقني األمر الذي لم يصبح يقتصر التوقيع على شكله التقليدي فحسب بل ظه

 .26الجديدة والذي يوضع على دعامة رقمية 

التوقيع   قانونية   اإللكترونيويعرف  آثار  إلحداث  القانونية  التصرفات  تلك  بإصدار  املختص  اإلدارة  رجل  شخصية  ُتحدد  والتي  إجراءات  بأنه 

، وُيعرفه البعض بأنه تعبير شخص طبيعي أو معنوي عن إرادته في شأن تصرف قانوني، وذلك من خلل  27باالنشاء أو التعديل أو إلغاء املركز القانوني 

 .28حديد هويته وحفظ املحرر وبيان جهات التصديقرموز سرية تؤدي إلى ت

 فالتوقيع هو وسيلة ليتم من خللها معرفة شخصية املوقع، فيحدث أثر قانوني معين يعمل على التأثير في املركز القانوني لألفراد.

 .سنتناول حجيتها في الفقرة التالية  ةاإللكترونيوبعد أن وضحنا مفهوم وشروط الكتابة 

 في اإلثبات اإلداري  ةاإللكتروني: حجية املحررات لث الثا املطلب 

املستند   بفكرة  تنظيمي مقنن يعنى  قانوني  يوجد هيكل  تنظم صور  اإللكترونيال  تشريعات خاصة  إصدار  إلى  لجأت  قد  املقارنة  القوانين  أن  إذ   ،

كالتوقيع   القانونية  والتصرفات  إبرامها   اإللكترونيوالسجل    اإللكترونيللمستندات  يتم  املعاملت  أن هذه  كما  النفقات،  توفير  إلى  يؤدي  بسهولة مما 

 .بوسيلة إلكترونية دون حاجة إلى وسيط

  اإللكتروني في اإلثبات على القيمة التي يمنحها املشرع له، فإذا اقر النص القانوني هذه الحجية، يصبح املستند    اإللكتروني ة  وتتوقف حجية الكتاب

 للمستند الورقي من حيث القيمة القانونية، لذا فقد لجأت القوانين التي نظمت هذه الفكرة إلى االعتـراف صراحة بحجية املستند
 
  مع  اإللكتروني  مـساويا

 .29مساواته باملستند الورقي 

 
21   Eric CAPRIOLI, le juge et  la  preuve électronique, Contribution au colloque de     Strasbourg «  le commerce électronique : vers un nouveau 
droit » 8 – 9 octobre, 1999, p.4 . 

 .742د. محمد سليمان شبير، النفاذ اإللكتروني للقرار اإلداري، مرجع سابق، ص  22
؛ د. أحمد أبو صباح، د. ابراهيم الصرايرة،  484، ص2017، عدد خاص، 19محمد سليمان شبير، النظام القانوني للبريد اإلداري اإللكتروني، بحث منشور في مجلة جامعة األزهر، فلسطين، املجلد د.   23

 . 99ترونية كوسيلة من وسائل إثبات العقد اإلداري اإللكتروني، مرجع سابق، ص، د.أشرف محمد حمامدة، املحررات اإللك1133إثبات العقد اإلداري اإللكتروني، مرجع سابق، ص
، د. فيصل عبد الحافظ الشوابكة، النظام القانوني للعقد 21، ص2000د.حسن عبدالباسط الجميعي، إثبات التصرفات القانونية التي يتم إبرامها عن طريق االنترنت، دار النهضة العربية، مصر،     24

؛ علي جبير الجنابي، الطبيعة القانونية للعقد  354، ص2013لكتروني، بحث منشور في مجلة الجامعة اإلسلمية للدراسات اإلقتصادية واإلدارية، املجلد الحادي والعشرون، العدد الثاني،  اإلداري اإل

 . 124، ص2017اإلداري اإللكتروني، رسالة ماجستير، جامعة الشرق األوسط، األردن، 
 .. 253؛ د. هشام عبد السيد الصافي محمد بدر الدين، الدليل اإللكتروني أمام القاض ي اإلداري، مرجع سابق، ص125جبير الجنابي، املرجع نفسه، صعلي    25
 . 2018د.ريمة املقيمي، اإلثبات باملحررات اإللكترونية في النزاع اإلداري، بحث منشور في موقع األبحاث الجزائرية،   26
 . 683، ص2007، 34ة األردنية، املجلد ان القبيلت، التوقيع كشكلية  في القرار اإلداري االلكتروني، بحث منشور في مجلة دراسات، علوم الشريعة والقانون، الصادرة عن الجامعد.حمدي سليم  27
 . 105، صد.أشرف حمامدة، املحررات اإللكترونية كوسيلة من وسائل إثبات العقد اإلداري اإللكتروني، مرجع سابق  28
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ا
 :في اإلثبات اإلداري  ةاإللكتروني: موقف الفقه من حجية املحررات أوال

للمحررات   القانونية  القيمة  اإلداري حول  الفقه  بين  الخلف  أدى    ةاإللكتروني ثار  التقليدية، وقد  باملحررات  اإلداري في مدى مساواتها  اإلثبات  في 

 .هذا الخلف إلى رأيين مختلفين

املستند   أو  املحرر  يكون  بأن  يسمح  نحو  على  اإلثبات  قواعد  لتعديل  املشرع  تدخل  بوجوب  الفرنس ي  الفقه  بعض  كامل   اإللكترونيذهب  دليل 

الصدد هذ  وفي  اإلثبات،  في  بالحجية  في    ويتمتع  الدولة  تقرير مجلس  تعقيبه على  في معرض  لورنز  الفرنس ي  الفقيه  بمقترحات    1998حزيران    2رحب 

 . 31ويؤيد بعض الفقه املصري هذا االتجاه  ،30مجلس الدولة نحو تبني تعريف وظيفي للتوقيع ليدخل في مضمونه التوقيع واملحررات الحديثة 

 
 
تعليقا آخر  رأي فقهي  يوجد  حين  املحررات    في  أن غياب مساواة  في  تبدو  املقترح  أهمية هذا  أن  السابق  الرأي  أصحاب  ما ذكره   ة اإللكترونيعلى 

في   ةاإللكتروني  باملحررات التقليدية أدى بالفقه والقضاء اإلداريين إلى محاولة إحلل نظام اإلثبات الحر محل نظام اإلثبات املقيد، كما وضع املحررات

ررات األخرى في املنازعات، وبالتالي عمل على إلغاء عبء إثبات صحتها وداللتها على صحة ما ورد بها على عاتق املتمسك بها، علوة على مرتبة أدنى من املح

 .32ة اإللكترونيما سبق فإن تقييم حجية هذه الكتابة أصبح خاضعا لسلطة القاض ي التقديرية بما يهدد الثقة في املعاملت التي تتم عن طريق الوسائط 

وتحديد حجيتها في اإلثبات وخاصة في الدعوى اإلدارية  ملواكبة   ةاإللكترونيومن جانبنا نتفق مع الرأي األول والذي ذهب الى وجوب إضافة الكتابة  

فمن خلل   ،33ة كترونياإللوخاصة في عمل اإلدارة العامة أدى إلى استحداث نظام الحكومة    اإللكترونيالتطورات التكنولوجية، فمن املعلوم أن التطور  

 . اإللكترونيالحديثة والتي أدت إلى ظهور القرار اإلداري  ةاإللكترونيهذا األخير باتت اإلدارة تستخدم في تصرفاتها القانونية اإلجراءات 

:
ا
 :في اإلثبات اإلداري  ةاإللكترونيموقف التشريعات من حجية املحررات   ثانيا

 في التشريعات املقارنة، وفي التشريع األردني، كما يلي: ةاإللكترونيسنتطرق في هذا املوضوع إلى حجية املحررات 

 في اإلثبات اإلداري في التشريعات املقارنة  ةاإللكترونيحجية املحررات  •

في اإلثبات في ظل وجود رغبة حقيقية لديه بتبني معالجة التشريعات لكافة التحديات التي تثيرها    ةاإللكترونيجاء اعتراف املشرع بحجية الكتابة  

املنجزة بواسطتها   التصرفات واألعمال  يتناسب معها وضم  القانوني الذي  التنظيم  بما يرس ي االهتمام بتطوراتها ويخلق  التكنولوجيا  النظام وسائل  إلى 

 .والقوة القانونية لإلثباتالقانوني الحديث ملنحها الحجية 

  ا ودورها في التدليل على وجود هذه األعمال، و   اإللكترونيولعل أهم ما أثير في هذا األمر هو القيمة القانونية لألدلة املتولدة في نطاق الواقع  
 
نطلقا

ويجعلها في صلب اإلهتمام التشريعي الراهن تحت مظلة املبادئ  من هذا األساس بدأ املشرع في أغلب الدول بتنظيم كافة األدلة التي يخلقها هذا الواقع  

 .34العامة في اإلثبات التقليدي، بما يكشف عن سياسته الجديدة التي تقوم على التوازن بين املاض ي والحاضر واملستقبل في اإلثبات 

القانو  في  تعديل  عمل  فقد  التطورات  ملواكبة  الفرنس ي  املشرع  من  واستجابة  لذلك  الكتابة وترجمة  أصبحت  حيث  باإلثبات،  واملتعلق  املدني  ن 

 .35في نطاق اإلثبات، وحظيت بالقوة والحجية ذاته التي تتمتع بها الكتابة أو املحرر التقليدي  ةاإللكتروني

رقم   القانون  كان صدور  في    230/2000وهكذا  الكتابة    2000مارس    13الصادر  بحجية  فاعترف  بالتعديل  املادة    ة اإللكترونيواملرتبط  في  وذلك 

بالحجية في اإلثبات شأنها في ذلك شأن    ة اإللكترونيوالذي نص على ما يلي " تتمتع الكتابة    2016من القانون املدني الفرنس ي الجديد واملعدل سنة   1366

 .36" ن طبيعتها ضمان سلمتهاالكتابة على دعامة ورقية بشرط أن تعد وتحفظ في ظروف م

املساواة كاملة    ةاإللكترونيومن ذلك يتضح من خلل النص السابق أنه لم يضع املشرع الفرنس ي أي درجات بين الدعامات   والورقية وإنما جعل 

 
 
نظاما أنه عدها  لدرجة  اإلثبات،  في  القانونية  الحجة  حيث  من  بينهما  املعاملة     وبنفس 

 
   قانونيا

 
وبالتواحدا التعادل ،  أو  املساواة  بمبدأ  املشرع  أخذ  الي 

 . 37الوظيفي بين نوعي املستندات

 
 . 45، ص2019، 80ون، العدد د.الحميدي بن ابراهيم بن مرزوق الحميمص، دور الوسائل اإللكترونية في اإلثبات أمام القاض ي اإلداري، بحث منشور في مجلة الفقه والقان  29
 . 171راجع: د. قيدار عبدالقادر صالح، إبرام العقد اإلداري اإللكتروني وإثباته، مرجع سابق، ص 30
 . 85راجع: د. محسن عبدالحميد البيه، دور املحررات اإللكترونية في اإلثبات في القانون املصري، بدون دار نشر، بدون سنة نشر، ص 31
 . 110راجع: د. حسن عبد الباسط جميعي، إثبات التصرفات القانونية التي يتم إبرامها عن طريق االنترنت، مرجع سابق، ص  32
 . 110الباسط جميعي، إثبات التصرفات القانونية التي يتم إبرامها عن طريق االنترنت، مرجع سابق، صراجع: د. حسن عبد   33
 .736د. محمد سليمان شبير، النفاذ اإللكتروني للقرار اإلداري، مرجع سابق، ص  34
؛ د. قيدار عبدالقادر صالح، إبرام العقد اإلداري اإللكتروني وإثباته، مرجع  88، ص2017سكندرية، راجع: د. باسم فاضل، التعويض عن إساءة استعمال التوقيع اإللكتروني، دار الجامعة الجديدة، اإل  35

 وما يليها.  171سابق، ص
36 Art. 1366 du code civil ) Ord. no 2016 – 131 du 10 févr. 2016, art. 4, en vigueur le ler oct. 2016( « l’écnt électronique a la méme force probante que l’écrit sur 
support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir 
l’intégrité ». 

ت، بحث منشور في  ين املستندات االلكترونية والورقية أنظر: منية نشناش، مبدأ التعادل الوظيفي بين الكتابة االلكترونية والكتابة التقليدية في االثباللتفصيل أكثر بشأن مبدأ التعادل الوظيفي ب   37

 وما بعدها. 85، ص2018، 4، العدد 45مجلة دراسات علوم الشريعة والقانون، الجامعة األردنية، املجلد 
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الكتابة   الفرنس ي، حيث عمل على مساواة  املشرع املصري نظيره  الحجية    ةاإللكترونيوكما ساير  التقليدية ونص بشكل صريح على هذه  بالكتابة 

املادة   التوقيع    15وذلك في  للكتابة    2004لسنة    15املصري رقم    اإللكتروني من قانون   " أن  املعاملت   ةاإللكترونيوللمحررات    ة اإللكترونيعلى  في نطاق 

الحجية املقررة للكتابة واملحررات الر  املواد املدنية والتجارية، متى استوفت  املدنية والتجارية واإلدارية ذات  اإلثبات في  أحكام قانون  سمية والعرفية في 

 
 
 ."للضوابط الفنية والتقنية التي تحددها اللئحة التنفيذية لهذا القانون  الشروط املنصوص عليها في هذا القانون ووفقا

املادة   في  التوقيع    16ونص  تمتع  على  ذكره  السابق  القانون  ذات  فيها   ةاإللكترونيوالكتابة    اإللكترونيمن  توافرت  حال  في  اإلثبات،  في  بالحجية 

 .اإللكترونيباملوقع وحده، وإمكانية كشف أي تعديل أو تبديل في بيانات املحرر  اإللكترونيارتباط التوقيع 

ا  املشرع  السابقين، يعترف  النصين  بالكتابة  وباستقراء  اإلثبات  أو عرفية، وهو مسلك محمود من    ةاإللكترونيملصري بحجية  سواء كانت رسمية 

 .املشرع ونؤيده 

 وفي التشريع املغربي فقد تصدى هو  
 
وذلك حينما أشار املشرع في مقتضيات قانون اإللتزامات والعقود في   ةاإللكتروني ملوضوع حجية الكتابة    أيضا

وبناء على التعديل فقد منح هذه املحررات ذات القوة اإلثباتية التي تتمتع بها املحررات الورقية، وذلك  اإللكترونيواعترف باملحرر الباب املتعلق باإلثبات، 

بالتبادل    53  –05بمقتض ى قانون   املادة    اإللكترونيواملتعلق  القانونية، في  الفصول    4للمعطيات  من قانون   417-3  ، 417-2،  417-1منه والتي أضافت 

 .38اإللتزامات والعقود املغربي 

الفصل   الوثيقة   417-1فنص  بها  تتمتع  التي  اإلثبات  بنفس قوة  إلكترونية  دعامة  املحررة على  الوثيقة  تتمتع   " بأنه:  األولى  في فقرته  جاء  والذي 

 .املحررة على الورق

الوثيقة املحررة على الورق، شريطة أن يكون باإلمكان التعرف بصفة قانونية  وتقبل الوثيقة املحررة بشكل إلكتروني لإلثبات، شأنها في ذلك شأن  

  ."على الشخص الذي صدرته عنه وأن تكون معدة ومحفوظة وفق شروط من شأنها ضمان تماميتها

 في اإلثبات اإلداري في التشريع األردني ةاإللكترونيحجية املحررات  •

الوسيلة   القانون حجية  األردن حدد  املادة    ةاإللكترونيوفي  بناء على  اإلثبات وذلك  املعاملت    6في  ...إذا   ةاإللكترونيمن قانون   " بأنه  حيث نصت 

السجل   أو كتابي فيعتبر تقديم  أو وثيقة بشكل خطي  أو مستند  أو عقد  أي قيد  أي تشريع تقديم     اإللكترونياستوجب 
 
منتجا بأي منها  لآلثار   الخاص 

والرجوع إليه في أي وقت دون إحداث أي    اإللكتروني، وإمكانية تخزين السجل  اإللكترونيانية اإلطلع على معلومات السجل  القانونية ذاتها شريطة؛ إمك

 ." تغيير عليه

 وكما ذهب املشرع  
 
قة أ من ذات القانون بأنه " إذا اشترط أي تشريع تقديم النسخة األصلية من أي قيد أو عقد أو مستند أو وثي  /7في املادة    أيضا

  اإللكترونيفيعتبر السجل 
 
 :لهذا الشرط بتوافر ما يلي مستوفيا

 .حفظه بالشكل الذي تم به انشاؤه أو إرساله أو تسلمه وبشكل يضمن عدم اجراء أي تغيير أو تعديل على محتواه  .1

  .حفظه على نحو يتيح الوصول إلى املعلومات الواردة فيه واستخدامها والرجوع إليها في أي وقت .2

 ".التمكن من التعرف على املنش ئ واملرسل إليه وتاريخ ووقت انشائه أو أرساله أو تسلمه .3

ونظيرتها الورقية،   ةاإللكترونيومن هنا يرى الباحث بأن املشرع األردني ساير التشريعات املقارنة في تطبيق مبدأ التعادل الوظيفي بين املستندات  

عية السابقة الذكر لتطبيق هذا املبدأ، وكما نرى بأن الشروط التي تم تحديدها من قبل التشريعات من  ويأخذ القضاء اإلداري بتلك النصوص التشري

التأكد من أطرافها وضمان حمايتها، ولكن كان يجب عل املستندات من خلل  الثقة في هذه  لبناء مبدأ  بينهما هي منطقية وذلك  املساواة  املشرع  أجل  ى 

 
 
 .من املادتين السابقتين مادة واحدة ألنهما تحملن نفس املضمون إلى حد ما األردني أن ينص بدال

  لها حجية املستندات الرسمية أم العرفية؟  ةاإللكترونيهل املستندات والسؤال الذي يبادر إلى ذهن القارئ هو: 

لة للكتابة أو املحررات الرسمية ألن املشرع وضع قواعد معاد  ةاإللكترونيوفي هذا املقام انقسم الفقه إلى قسمين، فمنهم من اعتبر حجية الكتابة  

بين أنواع الكتابة،    اإلثبات في الفصل املتعلق باإلثبات بالكتابة، حيث أنها عبارة عامة والتي يمكن أن يفهم معها أن ارادة املشرع اتجهت إلى عدم التفرقة

املحررات   أن حجية  إلى  اآلخر  البعض  ذهب  يتلقاها ذاته  ةاإللكترونيبينما  أن  اشترط  الرسمية  الكتابة  في  املشرع  العرفية ألن  املحررات  بها  تتمتع  التي  ا 

 .39ةاإللكترونياملوظف العموم الذي له صلحية التوثيق، وهو األمر الغير متيسر في الكتابة 

الوسائل    ةاإللكتروني  حرراتويرى الباحث بأن امل أمام    ةاإللكترونيلها حجية املحررات الرسمية؛ ألن هذه األخيرة أصبحت تطبق على  وهي أن تتم 

 .اإللكترونيواملوظف  اإللكترونياملوظف العام، وخاصة بعد ظهور مصطلح التوثيق 

 
ل من الظهير الشريف املعتبر بمثابة قانون  من قانون التبادل اإللكتروني للمعطيات القانونية املغربي بأنه " يتمم الفرع الثاني من الباب األول من القسم السابع من الكتاب األو   4حيث نصت املادة     38

 ...". 417-3و  417-2و  417-1االلتزامات والعقود بالفصول 
 . 352 ،351، ص2018 -2017دية احديدو،  خصوصية اإلثبات في املنازعات اإلدارية، أطروحة دكتوراه، جامعة محمد الخامس بالرباط، راجع في ذلك: د.نا  39
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املستندات    وكما رأينا سابقا املشرع املصري قد جعل  الورقي  ةاإللكترونيفإن  املستندات  األردني فقد حدد  توازي  املشرع  أما  الرسمية والعادية،  ة 

 
 
   .40حيث اعتبرها بمثابة املستندات العادية 17في مادته  ةاإللكترونيفي نصوص قانون املعاملت  ةاإللكترونيطبيعة املستندات  أيضا

 
 
التشريعي بالكتابة    وكما رأينا سابقا أن ال تقل درجة    ةاإللكترونيبأنه يترتب على االعتراف  بأن يتمتع هذا األخير بالحجية الكاملة في اإلثبات، وهي 

 .عن حجية نظيره التقليدي 

لى ذلك بوضوح عندما يكون ظهور نوع جديد من التنازع بين األدلة الكتابية، ويتج  اإللكترونيولكن من نتائج اإلعتراف بالحجية القانونية للمحرر  

 
 
 دليل اإلثبات لدى أحد الخصوم إلكترونيا

 
  ، بينما يكون لدى الخصم اآلخر دليل

 
، ويمكن أن يطرح أحد طرفي الدعوى اإلدارية مستندين أحدهما تقليديا

التالي:   التساؤل  أن نطرح  الحالتين يمكننا  في الترجيح بين املحررات    ما هو رقمي واآلخر ورقي، ويختلفان في مضمونهما، ففي كلتا  اإلداري  دور القاض ي 

 والورقية وألي منهما تكون األفضلية في اإلثبات؟  ةاإللكتروني

 
 
   وقبل اإلجابة على السؤال السابق يجدر بنا أوال

 
لشروط الدليل الكتابي الكامل ولو   أن نبين بأنه إذا كان أحد املحررين دون توقيع، واآلخر مستوفيا

 
 
 كان إلكترونيا

 
 .، فهنا ال يحدث نزاع بينهما، ألن القاض ي اإلداري هنا يأخذ بالدليل الكامل ويترك اآلخر ولو كان ورقيا

اويين من حيث استيفاء كل منهما شروط الدليل الكتابي، وكان مضمون أحدهما يناقض فحتى يحدث التنازع بينهما يجب أن يكون الدليلين متس

 ..41تأكد من ذلك ليرجح محرر على اآلخر نظيره، وعلى القاض ي أن ي

املادة   نص  خلل  من  الفرضية  لهذه  تطرق  قد  الفرنس ي  املشرع  أن  نجد  أعله  التساؤل  على  املدني    1316/2ولإلجابة  القانون  منحت  من  والتي 

ة أخرى وما لم القاض ي سلطة تقديرية كبيرة في ترجيح دليل على آخر مهما كانت الدعامة املثبت عليها املحرر، فنص بأنه " إذا لم ينص القانون على قاعد

 
 
  يوجد اتفاق صحيح بين األطراف يحكم القاض ي في تعارض األدلة الكتابية محددا

 
  بكل الوسائل املستند األكثر احتماال

 
 ."كانت دعامته للصحة أيا

( املادة  لنص  قراءتنا  خلل  ومن  األدلة  2/ 1316وعليه  تنازع  في  للفصل  القاض ي  أمام  قواعد  وضع  قد  الفرنس ي  املشرع  بأن  نجد    ةاإللكتروني( 

 : والورقية وهي

 .األخذ بعين االعتبار فيما اذا كان هناك اتفاق بين أطراف الدعوى حول ترجيح دليل على آخر .1

 .لة عدم وجود اتفاق، فيستعمل القاض ي سلطته التقديرية لتحديد الدليل األقرب لإلحتمال والحقيقة وسواء أكان إلكتروني أو عادي في حا .2

تبين عدم جدواه فإنه يستبعده ويفضل  املحرر ففي حال  املستخدمة في حفظ  التقنية  يتأكد من جدوى  أن  القاض ي سلطته من خلل  ويمارس 

 .42أقوى من التقليدي اإللكتروني الورقي عليه، وإن ثبت عكس ذلك فإنه يجعل املحرر 

مبدأ سلطة القاض ي في ترجيح الدليل الكتابي سواء التقليدي أو الرقمي، وهو ما وهذا ما ذهب إليه القضاء الفرنس ي في العديد من قرارته، لتأكيد  

 .43أدى إلى التعديل التشريعي 

املحرر   ملنح  السابق  بالنص  االستعانة  يمكن  بأنه  املحرر   اإللكترونيونرى  يحتويه  ما  تعارض  عند  وذلك  التقليدية،  املحررات  فيها  تفوق  حجية 

 اإللكتروني أكثر من املحررات الكتابية  العادية، األمر الذي يكون معه املحرر   ةاإللكترونيعلى أن شروط وضوابط املحررات    والتقليدي، علوة   اإللكتروني

 .44في مرتبة أعلى من غيرها من املحررات األخرى 

الورقي ومن هذا املنطلق يمكننا القول بأن القاض ي اإلداري ال يمكنه من حيث املبدأ أن يرفض وسيلة إثبات   إلكترونية وأن يفضل عليه اإلثبات 

 .انطلقا من الطبيعة املادية املكونة لكل الوسيلتين

الفرنس ي، ف التشريع  تماما عما هو عليه في  األردن واملغرب ومصر فكانت مختلفة  الدراسة في كل من  العربية محل  التشريعات  الحال في  على وأما 

إال أنها جاءت خالية من أية نصوص أو إشارة لحل هذه اإلشكالية، وكما هو الحال في الواقع   ةاإللكترونيابة الرغم من وضع تشريعات تعالج موضوع الكت

بق من خلله موضوع التنازع بين املستندات الكتابية
ُ
 .العملي، إذ ما زال القضاء هو اآلخر خال من أي حكم أو قرار ط

أ  األردني  املشرع  الباحث من  يتمنى  املعاملت  وعلى هذا األساس  املوجود    ةاإللكترونين يعمل تعديل على قانون  بالحالة  بإضافة نص وذلك أسوة 

توى، ولم يوجد عليها في التشريع الفرنس ي، ونقترح النص التالي )في حال وجود نوعي الدليل الكتابي أحدهما إلكتروني واألخر تقليدي وتعارضهما في املح

 نص تشريعي وال إتفاق بين األطراف، فيح
 
 حة مهما كانت دعامته املثبت عليها(. للص كم القاض ي بهذه املسألة بترجيح الدليل الذي يكون أقرب إحتماال

 
د العادي ويجوز ألطراف املعاملة االلكترونية االحتجاج به  أ  من قانون املعاملت االلكترونية االردني بأنه " يكون للسجل االلكتروني املرتبط بتوقيع الكتروني محمي الحجية ذاتها املقررة للسن/17املادة     40

 وثق الحجية ذاتها املقررة للسند العادي ويجوز ألطراف املعاملة االلكترونية والغير االحتجاج به ". ب " يكون للسجل االلكتروني املرتبط بتوقيع الكتروني م /17"، ونصت أيضا املادة 
؛ 231، ص2008سكندرية، دار منشأة املعارف، اال ، 1العامة، ط   صالحين محمد العيش، الكتابة الرقمية طريقا للتعبير عن اإلرادة ودليل لإلثبات دراسة لقوانين املعاملت اإللكترونية في ضوء القواعد 41

 .  217، ص2006أسل كاظم كريم الصدام، حجية املحرر اإللكتروني في اإلثبات، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة بغداد، 
 . 213، ص2017 – 2016لخضير باتنة، الجزائر،  د.عائشة قصار الليل، حجية املحرر والتوقيع اإللكتروني في اإلثبات، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج   42

43  Giv 8 npv 1989, Bull. civ. I,n. 342 p. 230. 
اإلسكندرية،  د.شيماء    44 الجديدة،  الجامعة  اإللكترونية، دار  للتعاملت  الجنائية  الحماية  املحرر  419، ص2007عبدالغني محمد عطا هللا،  مكانة  اإلثبات  قانون  زيد، تحديث  أبو  د. محمد محمد  ؛ 

 .258، ص2002اإللكتروني بين األدلة الكتابية، بدون دار نشر، 
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، من  ةاإللكترونيمنه، فأنه يتحقق في العقود اإلدارية   1316/2وذهب بعض الفقه إلى أن االتفاق الذي نص عليه التشريع املدني الفرنس ي في مادته 

ويتفق الباحث   ،45جوء إلى الوسائل الحديثة في إبرام تلك العقود، فهذا يعني أن املوافقة قد حصلت بشكل ضمني وغير مباشر خلل توجه األطراف في الل

، حيث أن تقديم طلب إلكتروني من الفرد لجهة اإلدارة لتتخذ هذه األخيرة قرارها عبر اإللكترونيمع هذا الرأي، ونرى بأن الحال ذاته في القرار اإلداري  

 ال يكون إال اتفاق حاصل بينهما   اإلنترنتشبكة 
 
 .أيضا

الدليل   تقديم  نتيجة  آخر  تساؤل  لنا  الخصوم بصحته وهو:    اإللكترونيومما سبق يظهر  أحد  واحتج  اإلداري  القاض ي  القواعد  أمام  تطبق  هل 

صة  امة في النصوص التشريعية واملتعلقة بالكتابة الورقية على الدليل الحديث في حال الطعن به أمام القاض ي اإلداري أم أنه يوجد قواعد خاالع

  به؟

 أمام املحكمة اإلدارية في طريقتين؛ أولهما اإلدعاء بالتزوير ففي هذه الحالة يكون التزوير إلكت ةاإللكترونييتم الطعن باملستندات 
 
وهو يرد على   رونيا

املستندات   بمعنى  معلوماتية  التوقيع    ةاإللكترونيوثائق  بتزوير  اإلدارية  الدعوى  أطراف  أحد  دفع  فإذا  إلكترونية،  بوسائل  عليها  الحصول  يتم  والتي 

التوقيع    اإللكتروني توافر شروط  بالتحقق من  اإلداري  القاض ي  يقع على عاتق  فهنا  إليه،  ِسَب 
ُ
ن إلى شهادة اإللكترونيالذي  يعود  أن  ذلك عليه  ، ومن 

حبه  التصديق الصادرة من جهة مخولة بذلك للتحقق من صحة هذا التوقيع وسلمته، فإذا تبين للقاض ي اإلداري بأن ذلك التوقيع صحيح وُينسب لصا

 .على ذلك47 الشأن نصت التشريعاتوفي هذا  46فإنه يرد اإلدعاء، وإذا توضح عكس ذلك أي صحة إدعاء الخصم فإنه يكون تزوير إلكتروني 

باإلنكار فأنه إذا كان مقدم بواسطة أجهزة إلكترونية فإنه يجوز للمحكمة اإلدارية إلزام الخصم    اإللكتروني والطريقة األخرى هي الطعن باملستند  

املرح في هذه  اإلداري  القاض ي  فإن  ذلك  الخصم عن  امتنع  فإذا  وقع عليه هو،  والذي  السند  أصل  بينا بتقديم  كما  هذا حجة عليه  امتناعه  يعتبر  لة 

 
 
املستند حجية قانونية  سابقا التأكد من وجود تطابق، يكون لذلك  السند وتم  الطرف على طرح أصل  أقدم هذا  إذا  أما  بأن ذلك ال يكون ملصلحته،   ،

 .ةاإللكترونيولذلك فإنه يمكن تطبيق القواعد العامة في الطعن باملحررات  ،48كاملة 

إلى حقيقة صحة هذه وعلى   للوصول  تقني  لخبير  املحررات  بهذه  الطعن  حالة  في  اإلداري  القاض ي  يلجأ  أن  يمكن  بـأنه  الباحث  يرى  األساس  هذا 

اإل  القاض ي  ملساعدة  العملية  الناحية  من  فيها  خبير  لشخص  تحتاج  فهي  لذلك  بالصعوبة  تتمتع  بالتكنولوجيا  املتعلقة  األمور  ألن  في املحررات،  داري 

  .عوى املقدمة أمامه الد

 .وبعد الحديث عن موقف التشريعات من حجيتها سنبحث عن موقف القضاء فيها في النقطة التالية

 
ا
 :في اإلثبات ةاإللكتروني: موقف القضاء اإلداري من حجية املحررات ثالثا

للمحررات   القبول  إطار  في  وقع  والذي  الفقهي  الخلف  حسمت  قد  التشريعات  بأن  الرغم  األعمال    ةاإللكترونيوعلى  إثبات  وسيلة  واعتبارها 

 .القانونية، وأنها وضعتها في درجة واحدة مع املحررات العادية، إال أن ذلك ال يمنع القضاء من الخوض في ذلك

ذهبت بأنه " البطاقة    Crédicas ، في قضية1989ففي عام  ةاإللكترونيقبل مجلس الدولة بحجية الكتابة  فقد اعترفت محكمة النقض الفرنسية

التوقيع عليها بتوقيع إلكتروني صحيح، ألنه يتكون من عنصرين كود سرية ال يعلمه إال املوقع، والبطاقة البنكية نفسها التي ال توجد إال في   الذكية يتم 

 .49"ق فيه عناصر التوقيع اللزمة للعتراف بمضمون أي التزام قانونيحوزته، وبالتالي تتحق

أنه يجب أن تكون بشكل واضح   ةاإللكترونيلى الحكومة الفرنسية بشأن اإلثبات باملحررات  إ   1998وكما قدم مجلس الدولة الفرنس ي تقرير سنة  

املحررات   كانت  إذا  حالة  في  املجال  هذا  في  الخبرة  بأهل  اإلستعانة  للقاض ي  أن  كما  لآلخرين،  كانت   ةاإللكترونيومفهوم  بمعنى  ومفهومة،  واضحة  غير 

 .50مشفرة أو محمية بنظام تقني خاص

الكتابة   حجية  الفرنس ي  الدولة  مجلس  اعتمد  وقد   ةاإللكترونيوكما  التقليدية،  املحررات  مثل  مثلها  اإلثبات  في  وشرعيتها  استخدامها  وإمكانية 

التوقيع   قانون  قبل صدور  األحكام  العديد من  في  املجلس  في  اإللكترونيتناولها  الصادر  قراره  أصدر  في حكم   28/12/2001، حيث  الطعن  نظره  عند 

 
 . 483، ص2019م قانوني للعقود اإلدارية اإللكترونية دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، مصر، صهيب أحمد عيد املناصير، نحو تنظي 45
 .307، ص2016اني والعشرون، تماعية، العدد الثندى حمزة صاحب، الحجية القانونية للمستندات اإللكترونية وطرق الطعن فيها، بحث منشور في مجلة الرك للفلسفة واللسانيات والعلوم االج  46
سبق اإلشارة إليه، فنصت بأنه ) يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ثلثة أشهر وال تزيد على ثلث سنوات أو بغرامة ال تقل عن )   2015لسنة    15من قانون املعاملت اإللكترونية األردني رقم    24املادة     47

 :( خمسة آالف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من5000( ألف دينار وال تزيد عن ) 1000

 .و ألي غرض غير مشروعأنشأ أو نشر أو قدم شهادة توثيق إلكتروني بغرض احتيالي أ -أ

 قدم إلى جهة التوثيق اإللكتروني معلومات غير صحيحة بقصد إصدار شهادة توثيق أو وقف سريانها أو إلغائها (.  -ب 

حجية القانونية للمستندات اإللكترونية وطرق  وما يليها، وللتفصيل أكثر في موضوع ) الطعن في املستندات اإللكترونية( راجع: ندى حمزة صاحب، ال   95عصمت عبد املجيد بكر، مرجع سابق، ص   48

 وما يليها. 307الطعن فيها، مرجع سابق، ص
49  Cass ; 1re ch. Civ. du 8 novembre 1989, Bull. Civ. 1, no 342. 

 .342، ص2020 -2019إليه: د.ريمة مقيمي، اإلثبات في النزاع اإلداري، أطروحة  دكتوراه، جامعة العربي بن مهيدي، الجزائر، أشارت   50
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في مادته    15/2004و إن هذا القضاء يعتمد على ما نص عليه قانون العقود اإلدارية الفرنس ي رقم    ،7/6/200151الصادر في   Nantes املحكمة اإلدارية ل

 . 18/200452ه األوروبي رقم علوة على األحكام الصادرة عن التوجي اإللكترونيوالذي من خلله اعترف املشرع بحجية الدليل الكتابي  16

أن هذه إلى  يقودنا  ذلك  فإن  اإلثبات  في وسائل  كبيرة  تقديرية  سلطة  اإلداري من  القاض ي  به  يتمتع  ما  بأن  القول  نستطيع  ذكره  ما سبق   ولكل 

 السلطة تمتد لتشمل  
 
ن ِقبل أحد  في اإلثبات اإلداري واملقدمة م  ةاإللكترونيالوسائل الحديثة في اإلثبات أمامه، ومن ثم يمكن اإلعتراف باملحررات    أيضا

الدليل بهذا  تأخذ  أن  اإلدارية  املحكمة  الذكر عليها، فإذا تم ذلك فإنه على  السابقة  الشروط  التحقق من صحتها وتطبيق  الدعوى، بعد  الحديث    طرفي 

 .للفصل في النزاع املعروض عليها وإال تستبعده 

 .يالتال بحثاألخرى في امل ةاإللكترونيوسنتطرق بعد ذلك إلى وسائل اإلثبات 

 كوسيلة اإلثبات الحديثة أمام القضاء اإلداري   ةاإللكترونياملراسالت : الثاني بحثامل

املراسلت   ينتج عنها تصرف   ةاإللكترونيتقوم فكرة  )الفرد( والتي  إليه  املرسل )اإلدارة( واملرسل  بين طرفين؛  إلكتروني  الرسائل بشكل  تبادل  على 

 .والفاكس والرسائل النصية القصيرة  اإللكترونيقانوني، ومن صور هذه املراسلت؛ البريد 

مجاالت الحياة املختلفة، األمر الذي جعل منها البديل العصري  وقد فرضت هذه الوسائل الحديثة نفسها في التعامل على نطاق واسع شمل كافة   

باملراسلة   الوسائل  ةاإللكترونيللتعاقد  الحالي، وستحل محلها هذه  العصر  في  نهايتها  في  اإلثبات  التقليدية في مجال  بالطرق  التعامل  وبالتالي سيجعل   ،

 .الحديثة

إلى  أ وللحديث   املطلب  الباحث هذا  املوضوع فقد قسم  البريد    مطلبينكثر عن هذا  األول  في  والرسائل  اإللكترونيمتواليين؛  الفاكس  الثاني  وفي   ،

 .(sms) القصيرة 

 كوسيلة اإلثبات الحديثة أمام القاض ي اإلداري  اإللكترونياألول: البريد  طلب امل

 (. الفرع الثاني(، وحجيته وطبيعته )األول الفرع ) اإللكترونيسنبحث في تعريف البريد 

 اإللكتروني: تعريف البريد الفرع األول 

كمستودع لحفظ املستندات واألوراق التي تمت معالجتها رقميا في صندوق خاص وشخص ي للمستخدم، وال   (E–mail ) اإللكتروني يستخدم البريد  

، والبرامج، والصور وغيرها وذلك من خلل إرسالها من املرسل إلى ةاإللكترونييمكن الدخول إليه إال بواسطة كلمة مرور، كما يقوم على تبادل الرسائل  

  ترونياإللكشخص آخر، عن طريق البريد 
 
 .53من عنوان البريد التقليدي املرسل إليه بدال

   اإللكتروني فقد عرف جانب من الفقه البريد  
 
 أو    بأنه " تلك الرسالة التي تتضمن معلومات تنشأ أو تدمج أو تخزن أو ترسل أو تستقبل كليا

 
  جزئيا

البعض بأنه " مجموعة الرسائل  54بوسيلة إلكترونية أو رقمية"   ، وعرفه 
 
أو ملفات    املتبادلة ذاتها أيا كان نوع نصوصها مكتوبة أو أغاني أو صور فيديو 

 .55" موسيقية أو غير ذلك من امللفات التي ترسل مع الرسالة في صورة ملحقات

بإرسال    ةرونياإللكتبطريقة مجانية بحيث يسمح للمشتركين ومن خلل العلبة    اإلنترنتويعرف بأنه عبارة عن خدمة تقدم ألي مستخدم لشبكة  

، بينما ُعرف بأنه " مكنة التبادل 56اإللكتروني أي رسالة أو ملف او موضوع أو كتاب رقمي إلى من يرغبون، ولكل مستخدم لإلنترنت عنوان خاص لبريده  

 .57"  ن للرسائل بين أجهزة الحاسب اآلليغير املتزام اإللكتروني

، فأصبحت تتواصل معهم وتمارس نشاطها  اإللكترونيوعلى ضوء ذلك سعت اإلدارة العامة في أغلب الدول في علقتها مع األفراد استخدام البريد  

 
 
الحكومة    اإلداري بواسطته وخصوصا اإلدارية    ةاإللكترونيبعد ظهور  اإلجراءات  بأن ما يعنين58ة اإللكترونيأو  القول  ا في هذا  ، ومن خلل ذلك يمكننا 

التي يتم تبادلها بين املرسل واملرسل إليه )اإلدارة واألفراد( وتتضمن القرار   ةاإللكتروني في اإلثبات اإلداري وهو الرسائل    اإللكتروني الشأن تعريف البريد  

 .الصادر في مواجهة الفرد لوصول علمه به والطعن فيه أمام القاض ي اإلداري 

 

 
 . 360راجع في ذلك: د.أحمد محمد أفندي، دور القاض ي اإلداري في اإلثبات، مرجع سابق، ص 51
 . 163العقد اإلداري اإللكتروني وإثباته، مرجع سابق، صمشار إليه لدى: د. قيدار عبد القادر صالح، إبرام    52
عبد الفتاح بيومي حجازي، الحكومة اإللكترونية ونظامها القانوني، دار الفكر   ؛34، ص2008خالد ممدوح ابراهيم، حجية البريد اإللكتروني في اإلثبات، د. ط ، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية،     53

 . 172ص ، 2004الجامعي، اإلسكندرية، 
 . 78، ص2014سارة فروجي، أدلة اإلثبات الحديثة في املواد اإلدارية، رسالة ماجستير، جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر،   54
 .13 -12، ص2007د. عبدالهادي فوزي العوض ي، الجوانب القانونية للبريد اإللكتروني، الطبعة األولى، دار النهضة العربية، القاهرة،   55
 . 60، ص2008مناني فراح، أدلة اإلثبات الحديثة في القانون، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر،   56
 .134، ص 2001لقانونية، دار النهضة العربية، القاهرة، محمود السيد خيال، االنترنت وبعض الجوانب ا  57
 . 456د. محمد سليمان شبير، النظام القانوني للبريد اإلداري اإللكتروني، مرجع سابق، ص  58
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 في اإلثبات اإلداري وطبيعته  اإللكتروني: حجية البريد الفرع الثاني

التي تمثل بيانات ثبوتية يقع خزنها ونقلها بشكل    ةاإللكترونيصورة من صور التقنيات الحديثة املستخرجة منها السندات    اإللكترونييعتبر البريد  

وتختلف عنها بوصفها مسجلة على دعائم مغناطيسية    رقمي وتتميز بغزارتها ويمكن الحصول عليها بشكل سريع وهي بذلك تتفوق على السندات الورقية

ألنها توجد   ال يمكن قراءاتها أو االطلع عليها إال بواسطة عرضها على شاشة أو استخراجها من خلل طابعة بخلف السندات الورقية إذ يسهل قراءاتها

 .59على ش يء مادي ملموس

 .ضاء إلى ما هو ثابت بشأن إعتبار القضاء اإلداري لتنظيم مسائل اإلثباتبموقف الق اإللكترونيويرجع السبب في ربط حجية البريد 

 ، وطبيعته القانونية.اإللكترونيسنتناول في هذه الفقرة حجية البريد 

 : في اإلثبات اإلداري  اإللكترونيحجية البريد  .1

 في اإلثبات اإلداري؟  اإللكترونييثور سؤال في هذا املقام حول مدى قوة الرسائل املرسلة عبر البريد 

 :للجواب على هذا التساؤل البد من توضيح أمرين

بخدمة عامة  ؛ ألنها لم تصدر عن موظف رسمي ومختص أو شخص مكلف اإللكترونيال يمكن تطبيق أحكام السندات الرسمية على رسائل البريد  •

 .طبقا لألوضاع القانونية، وهذا شرط من شروط السندات الرسمية

قوة االسناد العادية )العرفية( في اإلثبات ما لم يثبت موقعها أنه لم يرسلها ولم يكلف احد بإرسالها فعند   اإللكتروني وبالتالي تعتبر لرسائل البريد   •

 .60ذلك تفقد هذه الرسائل قيمتها في اإلثبات 

املعاملت  وبالر  قانون  إلى  الرسائل    ةاإللكترونيجوع  إلى  اللجوء  أجاز  نجده  رسائل   ةاإللكترونياألردني  األمور على  تنطبق هذه  وعليه  بشكل عام، 

البريد    اإللكترونيالبريد   املشرع لحجية  املقابل لم يتطرق  الرسائل، وفي  القانون، ولكن يوجد نص صريح في   اإللكترونيباعتبارها جزء من هذه  في هذا 

 .وعمل على املساواة بينها وبين السندات العادية في اإلثبات  13قانون البينات األردني حدد حجيته في املادة 

، وحتى في حال وجود نص تشريعي خاص ةاإللكترونيإلصدار تشريع خاص لتنظيم وسائل االثبات اإلداري    ومع ذلك يدعو الباحث املشرع األردني

 عالج هذه الوسائل    ة اإللكترونيألن ذكرها بشكل عام ال يتوافر معه التنظيم الشامل لهذه الوسائل، وأن قانون املعاملت    اإللكتروني بحجية البريد  
 
  أيضا

 .بصورة عامة

   اإللكترونيرى سنسلط الضوء على أهمية دور القاض ي اإلداري في إرساء حجية البريد  ومن زاوية أخ
 
من سلطته الواسعة في مجال اإلثبات   انطلقا

ها من عدمه فتخضع هذه الرسائل لسلطته التقديرية، وبالتالي ال تعتبر دليل إثبات قاطع في النزاع، بل تخضع لتقدير القاض ي اإلداري لبيان مدى قبول

 .61ب قناعته املتولدة في هذا الشأن، ومن ذلك فهي حجية نسبيةحس

الوسيلة وانتشارها بشكل كبير  اإللكترونيتجدر اإلشارة إلى أننا لم نجد في األحكام اإلدارية األردنية واملغربية حول البريد   ، بالرغم من أهمية هذه 

 .بين األفراد وغير مستبعدة لإلدارة 

اإلثبا لوسائل  القاض ي  قبول  في  كبير  إلى حد  يساهم  أن  يمكن  اإلداري  القاض ي  يلعبه  الذي  واإليجابي  الكبير  الدور  فإن  ذلك  الرغم من  ت وعلى 

  62اإللكتروني الحديثة خلل سير الدعوى اإلدارية ومن بينها البريد 

تردد عدم  على  يدل  الفرنس ي  الدولة  مجلس  لقضاء  املستجد  املوقف  أن  سعى  وحيث  بل  الحديثة،  الوسائل  هذه  مع  ايجابا  التعامل  في   ه 
 
  أيضا

 .63وره موطنا جديدا لألنشطة اإلدارية، والذي أصبح بداإللكترونيلتشجيع الحكومة الفرنسية للعمل على تعديل منظومة اإلثبات لتتواكب مع التطور 

  28وذلك في قرار له واملتعلق في االنتخابات البلدية في    اإللكتروني البريد  وأكد مجلس الدولة الفرنس ي على قبول الطعن في االنتخابات املرسل عبر  

 (M.G) بأنه "...وحيث أنه يستنتج من البيانات، وال سيما االعتراف الصادر عن املحافظة احتجاج السيد (entre- deux- monts ) لبلدية  2001دجنبر  

البلدة في   التي جرت في  االنتخابية  العملية  السيد2001مارس    11ضد  املحكمة     (M.G)، وأكد  إلى  أن يؤكد صاحب هذا االعتراض برسالة موجهة  وبعد 

 
 . 221، ص2014 - 2013راجع في ذلك د. إلياس جوادي، اإلثبات القضائي في املنازعات اإلدارية، أطروحة دكتوراه، جامعة محمد خيضر، الجزائر،   59
، 2011  -  2010جستير، جامعة باجي مختار عنابة، الجزائر،  ؛ سعاد بوزيان، طرق اإلثبات في املنازعات اإلدارية، رسالة ما82سارة فروجي، أدلة اإلثبات الحديثة في املواد اإلدارية، مرجع سابق، ص   60

 أ من قانون البينات األردني والتي نصت بأنه " وتكون لرسائل الفاكس والتلكس والبريد اإللكتروني قوة السندات العادية في اإلثبات "./13/3وأنظر: املادة  ؛194ص
،  2016/ 2015، زكية مفتاح، اإلثبات في املنازعات اإلدارية، رسالة ماجستير، جامعة محمد خيضر، الجزائر، 480صمحمد سليمان شبير، النظام القانوني للبريد اإلداري اإللكتروني، مرجع سابق، د.  61

 . 65ص
 .123، ص2010ديدة، مصر، رحيمة الصغير ساعد نمديلي، العقد اإلداري اإللكتروني، د. ط ، دار الجامعة الج 62
 .11املعاملت اإلدارية، مرجع سابق، صللرجوع إلى موقف مجلس الدولة الفرنس ي واملتعلق بقبوله لوسائل اإلثبات اإللكتروني، أنظر: عبد اللطيف بركات، اإلثبات اإللكتروني في   63
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  )besançon (اإلدارية
 
جراءات التقاض ي، وتقديم الطعن إ ، وذهبت املحكمة اإلدارية نانت باعترافها بصلحيته في تسيير 64..." أن هذا االحتجاج كان مقبوال

 .65اإلداري بواسطته، بما أنه يثبت ويحدد شخصية الطاعن

ت أنه بمثابة واعتبر  اإللكترونيبصحة استقالة قدمت بواسطة البريد  2001نوفمبر  16وفي نفس السياق أقرت محكمة االستئناف في باريس بتاريخ 

 .66إعلن إلرادة واضحة من جانب املستقبل

 .ومما سبق يدعو الباحث القضاء اإلداري االردني للسير على خطى مجلس الدولة الفرنس ي، واالهتداء بموقفه السابق

البريد   رسائل  بأن  القول  فيها   اإللكتروني ويمكننا  توافرت  حال  في  العادية  السندات  من  تعتبر  ولكن  الرسمية،  السندات  من  اعتبارها  يمكن  ال 

 .قديريةالشروط ومن هنا ال تتمتع بالثقة واملرتبطة بمرسلها ونسبة الرسالة إليه وسلمة محتواها، وبالتالي تكون تحت سلطة القاض ي اإلداري الت

 :اإللكترونييعة القانونية للبريد الطب .2

   اإللكترونيإن مسألة الطبيعة القانونية للبريد  
 
   أثارت خلفا

 
في الفقه حيث انقسم بشأن ذلك إلى عدة اتجاهات، فنجد قسم منه من يعتبره    كبيرا

عن   صورة جديدة لإلسم الشخص ي ألن الجزء األول من هذا العنوان عادة ما يحتوي على اسم صاحب البريد ولقبه فيؤدي بالنهاية إلى تمييز الشخص

 .عملية التواصل بين جميع األشخاص في املجتمعغيره، ومن الفقه من اعتبره كرقم الهاتف ألنه يعمل على اتمام 

 وقيل  
 
لهذا    أيضا القانوني  التكييف  فإن  لذلك  الحقيقي،  موطنه  إلى  علوة  لصاحبه  افتراض ي  موطن  بمثابة  فُيعُد  للموطن  جديدة  صورة  بأنه 

 
 
  العنوان يكون قائما

 
  باألساس على اعتباره كذلك، أي عنوانا

 
الوقت على موطنه من خلل الشبكة، وهذه األخيرة تمثل  في نفس للتواصل مع مالكه، ودليل

 .67اهم في وجودها أو تحققها ليس أكثروظائف العنوان أو أهدافه، التي يس

فكرة قانونية مستقلة بذاتها وأنه يخرج من نطاق األفكار التقليدية، وبالتالي فهو يذهب إلى عكس  اإللكترونيوهناك اتجاه ثالث والذي يعتبر البريد 

نه ال يطابق فكرة االسم أو املوطن أو الهاتف، ويستندون في ذلك إلى أن آراء الفقه وأحكام القضاء أب اإللكترونيما تم ذكره من اآلراء السابقة ويعد البريد 

ورأي رابع يعتبره عنصر من عناصر امللكية الصناعية للفرد، وهو بذلك يخضع ألحكام العلمة التجارية أو   ،68قد اختلفت في تحديد طبيعته القانونية 

 .70بشكل خاص فيما يتعلق باألعمال التجارية اإللكتروني، ويستند أصحاب هذا الرأي إلى األهمية االقتصادية والتي يمثلها العنوان 69االسم التجاري 

والسابقبأن  القول    إلىالباحث    ذهب يو  األولى  الثالثة  البريد    ذكرها  اآلراء  في   
ا
حقيقي  ؛  اإللكترونيمجتمعة إسم شخص ي  على  يحتوي  فهو 

 ، وهو  على هذا األساس   معه   بالتالي يكون التعامل وهو ما يميزه عن غيره    لحامله، ومن ذلك يتم تحديد صاحب هذا البريد بشكل شخص ي 
ا
في    أيضا

 فهو يحدد موطن صاحب البريد 
ا
إلى تمكين   اإللكترونييؤدي البريد    كماخالل ذكر رمز بلده بالتالي فهو موطن إفتراض ي    من  نفس الوقت يعد موطنا

وجمهورها   ، لذا فإنه يمثل موطنها داخل تلك الشبكة، وهو يعتبر نقطة التواصل بين اإلدارةاإلنترنت اإلدارة العامة من تأدية نشاطها عبر شبكة  

، إال أن الباحث يرى بأن الرأي األخير وهو اعتبار البريد  فيما يتعلق بتسيير النشاط اإلداري من جانب اإلدارة ملصلحة الجمهور وإشباع إحتياجاتهم

  اإللكتروني
ا
 أو عمال

ا
. من عناصر امللكية الصناعية فهو غير موفق؛ ألنه ال يتعلق بالعالمة التجارية فهو ال يعد نشاطا

ا
 تجاريا

 في اإلثبات اإلداري  (SMS) : الفاكس والرسائل القصيرةلث الفرع الثا

 
 
في الوقت الحالي وخاصة في مجال املعاملت اإلدارية، وفي هذا الصدد يقودنا    يعتبر الفاكس والرسائل القصيرة من وسائل التقنية األكثر انتشارا

 إلى التساؤل التالي: ما مدى حجية األوراق املرسلة عبر الفاكس الرسائل القصيرة في اإلثبات؟ وما هو دور القاض ي اإلداري فيها؟

  لإلجابة على هذا التساؤل، سنخصص
 
: وم الفاكس وحجيته، وفيمفه هذا الفرع إلى فقرتين؛ في أوال

 
 .الرسائل القصيرة  ثانيا

 
ا
 : : مفهوم الفاكس وحجيتهأوال

 
 
 وعلى ذلك سيتم تقسيم هذا املوضوع إلى تعريف الفاكس أوال

 
 .، وحجيته ثانيا

 تعريف الفاكس .1

وكما يعرف بأنه جهاز يعمل عن طريق تقنية االتصاالت ويقوم بإرسال نسخ طبق    ،71يعرف بأنه جهاز االستنساخ عن ُبعد أو نقل الصورة عن ُبعد

أدوات نسخ   النواسخ تشبه  الصور، ولهذا فإن  النواسخ تستخدم الستقبال وبث  أن  الطرف اآلخر، كما  إلى  إرسالها  املراد  الوثائق  التصوير  األصل، من 

 
64 - C :E, 28 Décembre 2001, req. no 235784. 

  الفرنسية؛ د. موس ى شحادة، اإلدارة اإللكترونية وإمكانية تطبيقها في رفع الدعوى أمام القضاء اإلداري بالبريد اإللكتروني، بحث منشور   Nanetبشكل مفصل فيما يتعلق بحكم املحكمة اإلدارية  راجع   65

 .563، ص2010، 1في مجلة كلية الحقوق للبحوث القانونية واالقتصادية، جامعة االسكندرية، العدد
 .357أشار إليه: د.ريمة مقيمي، اإلثبات في النزاع اإلداري، مرجع سابق، ص  66
؛ د. رمضان قنفود، الطبيعة القانونية للبريد اإللكتروني ومدى حجيته في اإلثبات، بحث منشور في مجلة  464صد. محمد سليمان شبير، النظام القانوني للبريد اإلداري اإللكتروني، مرجع سابق،      67

 . 6ص  ،3، املجلد2، العددASJPالدراسات القانونية، البوابة الجزائرية للمجلت العلمية 
68 -Lamy, Droit de l » informatique et des réseaux, 2001, Division ll, L », no 2335, p.1318. 

 .40أنظر: د. خالد ممدوح ابراهيم، ابرام العقد االلكتروني، مرجع سابق، ص 69
 . 44، ص2018زيد كمال محمود كمال، خصوصية التقاض ي عبر الوسائل اإللكترونية، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة االسكندرية، مصر،  70
 . 60عباس العبودي، الحجية القانونية لوسائل التقدم العلمي في اإلثبات املدني، مرجع سابق، ص 71
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ي بالهاتف، حيث  أو متصلة  تكون مزودة  أنها  إال   الصغيرة، 
 
نقل بكامل محتوياتها  بالطباعة  أو  باليد  املخطوطة  واملستندات  الرسائل  نقل     مكن 

 
  مطابقا

 .72ألصلها 

 : حجية الفاكس في اإلثبات  اإلداري في التشريع والقضاء .2

 :حجية رسائل الفاكس من الناحية التشريعية  •

العربية فإنها ال تخلو عن وضعها صورة لسند كتابي عادي،  أ ذا طبقنا  إ  التشريعات  الفاكس في غالبية  العادية على رسائل  الكتابية  األدلة  حكام 

الق في  الوارد  باملفهوم  تأخذ  ولم  الجزائري،  املشرع  ذلك  ومن  اإلثبات؛  في  أية حجية معينة  تعطيها  ولم  العربية  التشريعات  بعض  املدني فأهملتها  انون 

 .73منه 1316في املادة  230/2000الفرنس ي، وذلك من خلل القانون رقم 

الفصل   الوسيلة بشكل صريح، لكن نص في  املغربي هذه  املشرع  املحرر    417  -1ولم ينظم  االلتزامات والعقود حيث عمل على مساواة  من قانون 

السابق  اإللكتروني النص  بأنه من خلل  القول  اإلدارية،   بالورقي ومن جانبنا نستطيع  الدعوى  اثبات  الفاكس في  اإلداري األخذ بوسيلة  للقاض ي  يجوز 

 .ةاإللكترونيكونها تعد من الوسائل 

أ من قانون /13/3وأما في األردن وبالرجوع إلى النصوص التشريعية نجدها تنص على حجية هذه الوسيلة بنص مباشر، فقد نص املشرع في املادة  

ذا إ ة في االثبات  وما ماثلها من وسائل االتصال الحديثة قوة السندات العادي   اإللكترونيالبينات األردني بأنه " ...، تكون لرسائل الفاكس والتلكس والبريد 

 . "اقترنت بشهادة من أرسلها لتأييد صدورها عنه أو بشهادة من وصلت إليه لتأييد تسلمه لها ما لم يثبت خلف ذلك

 :موقف القاض ي اإلداري في إثبات الدعوى اإلدارية بواسطة رسائل الفاكس •

حكم   فنذكر  الفاكس،  عبر  إرسالها  يتم  التي  بالرسائل  الفرنس ي  القضاء  في  اعترف  الفرنسية  النقض  أحد 1992ديسمبر    15محكمة  فنازع   ،

البين بمثابة  الفاكس  رسائل  املحكمة  فيه  اعتبرت  وقد  املفقود،  لألصل  الفاكس  عبر  إرساله  تم  مستند  من  نسخة  مطابقة  في  الدعوى  في  ة الخصوم 

 .74الخطية ومنحتها حجية األوراق العرفية في اإلثبات 

قاولة  وكما أعطى القضاء املغربي لهذه الوسيلة الحجية في اإلثبات، حيث ذهبت محكمة االستئناف بفاس بأنه "...إذا جمع بين طرفي النزاع عقد م

 .75..."ر باألداءطاره والفاكس املستدل به على األداء حجة في إثبات العلقة التجارية والتعاقدية وكذلك الدين موضوع األمإ فإن الوثائق املدلى بها في 

 
 
األردني، وتأكيدا القضائي  االجتهاد  )  وأما  املادة  "...وأنه باالستناد ألحكام  أن  لها على  األردنية في قرار  التمييز  أ ( من /13/3على ذلك قررت محكمة 

اإلثبات وبالتالي يتوجب على من احتج عليه بر  سالة فاكس ال يريد االعتراف بها أن ينكر قانون البينات تكون لرسائل الفاكس قوة السندات العادية في 

 .76..."صراحة ما منسوب إليه من خط أو توقيع

 
 
اإلداري، نظرا اإلثبات  الفاكس في  اإلداري، فإننا لم نتمكن من تحديد موقف واضح حول مكانة رسائل  القضاء  إن لم نقل    وأما بخصوص  لقلة 

بواسطة التبليغات  بصحة  األردني  اإلداري  للقضاء  اعتراف  يوجد  أنه  إال  اإلدارية،  املحاكم  أمام  اإلثبات  في  الوسيلة  هذه  استخدام  الفاكس،    انعدام 

بتاريخ   "...التي حصلت  بأنه  السابقة  األردنية  العليا  العدل  لوقوعها  18/12/2011فذهبت محكمة  الثاني  اليوم  في  يعتبر )أي  الفاكس وهذا  بواسطة   )

 
 
 لإلبلغ عن اإلصابة ومرفقا

 
 وليس شفويا

 
 خطيا

 
 .77..."به نموذج إصابة العمل وإخطار حادث العمل إشعارا

الباحث   اإلثبات، ويعتبر  العادية في  األوراق  الفاكس مساوية لحجية  القضاء حجية رسائل  اعتبر  بأنه  السابقة  لنا من خلل األحكام  بأن ويتضح 

 . ملسلك محمود للقضاء في ذلك ألن الفاكس وسيلة ال يمكن االستغناء عنها وخاصة في حالة تبادل الرسائل بين افراد في أماكن بعيدة ا 

باعتبارها  املكتوبة،  األوراق  إلى مصاف  به  ارتفعت  التوسع في تطبيقه حيث  أهمية كبيرة من خلل  الفاكس  املصرية  النقض  وقد أعطت محكمة 

 
 
  دليل

 
  كتابيا

 
 .78يصدق عليه وصف مبدأ الثبوت بالكتابة ومن ثم يكون له حجية ويجوز تكملته بالبينة ناقصا

 
 . 215املنازعات اإلدارية، مرجع سابق، صد. إلياس جوادي، اإلثبات القضائي في   72
بأنه " الوثيقة في شكلها اإللكتروني تكون مقبولة كدليل بنفس طريقة الوثيقة الورقية، بشرط أن تساهم في التعرف على هوية    230/2000من القانون املدني الفرنس ي رقم    1316/1حيث نصت املادة    73

 ادة فنصت " الوثيقة اإللكترونية لها نفس قيمة الوثيقة الكتابية.مرسلها، ..."، أما الفقرة الثالثة من ذات امل
 .112ص، 2010أشار إليه: أحمد عزمي حروب، السندات الرسمية اإللكترونية، دار الثقافة، األردن،   74
 .2/4/2008، بتاريخ 121محكمة االستئناف التجارية بفاس، رقم  75
 ، موقع قرارك. 2011، لسنة 856قرار محكمة التمييز/ حقوق األردنية، رقم   76
 ، موقع قرارك. 2014، لسنة 256قرار محكمة العدل العليا األردنية، رقم   77
 .وما يليها 245، ص2000امعة عين شمس، مصر، أحمد شرف الدين، عقود التجارة اإللكترونية، دروس الدكتوراه لدبلومي القانون الخاص وقانون التجارة الدولية، كلية الحقوق، ج  78

عنة تعتبر صورة عرفية منها ال حجية لها في اإلثبات وذلك  وفي ذلك نص القرار بأنه " أن الحكم املطعون فيه أقام قضاؤه على أن نسخة االستقالة املرسلة من املطعون ضده عن طريق الفاكس إلى الطا  -

في حين أن هذه النسخة ال تعتبر صورة عرفية من االستقالة بل صورة مطابقة لألصل املرسل في طريق الفاكس والذي يبقى تحت يد املرسل ال    الطاعنة أصلها  بعد أن جحدها املطعون ضده، ولم تقدم

بإحالة الدعوى الى التحقيق إلثبات واقعة االستقالة املرسلة بالفاكس من املطعون  يستحيل معه تقديمه ولها حجيتها في اإلثبات واذا لم يلتزم الحكم املطعون فيه بهذه الحجية أو يجيب الطاعنة إلى طلبها 

، أشارت إليه سارة فروجي، أدلة اإلثبات الحديثة في املواد اإلدارية،  22/6/2000ق، جلسة    69، لسنة  987بكافة طرق اإلثبات فإن ذلك ما يعيبه ويستوجب نقضه" الدائرة املدنية العمالية، رقم    ضده

 وما بعدها. 76رجع سابق، صم
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لها ومما سبق يرى الباحث بأن رسائل الفاكس تتمتع بكامل الحجية القانونية في اإلثبات في حاالت اذا اقترنت بشهادة من أرسلها أو من استقب

الرغم بأن هذه الرسائل ال تعتبر من األوراق الرسمية إال انها أصبحت منتشرة كثيرا في استعمالها والتخاطب بها، وأن عدم لتأييد تسلمه لها، وعلى  

 .اكتسابها صفة الرسمية ال يؤدي إلى استبعادها في اإلثبات وتكون خاضعة تحت سلطة القاض ي اإلداري التقديرية

 
ا
 :ت الحديثة أمام القاض ي اإلداري كوسيلة اإلثبا (SMS) : الرسائل القصرةثانيا

القصيرة  النصية  الرسالة  يرسله   SMS تتميز  الذي  النص  أن مضمون  االعتبار  في  يأخذ  ال  الرسالة  للغير، فمرسل  السريع  والوصول  باالختصار 

يمكن أن يتلف بسهولة على خلف الرسالة النصـية التـي تبقى محفوظة على موقع  -بمعناه التقليدي -سيترك أثرا قابل لإلثبات، حيث إن املستند الورقي 

مجال الذاكرة وبرنامج التواصل لدى كل من املرسل واملرسـل إليـه، ويمكن استخراجها حتى ولو تم حذفها من ذاكـرة الهـاتف بواسـطة خبـراء مختصين في 

وعلوة على ذلك فإنه في حالة إتلف وسيلة التواصل نفسها، فإن ذلك ال يـؤدي بالضـرورة إلـى اختفاء الرسائل النصية التي  الداخلية للجوال. ةاإللكتروني

 .79كان يتضمنها، حيث أن مزودي الخدمة لهم إمكانية على حفظ سجل للرسائل النصية التي تم تبادلها من خلل الخادم التي عبرها الرسائل 

الرسائل طرحت  فندها    وقد  قد  كان  األسئلة  هذه  اإلثبات،  في  كدليل  قبولها  إمكانية  مدى  حول  القضاء  لدى  ومتنوعة  عديدة  أسئلة  النصية 

 SMS إلى اعتبار الرسائل النصية  5/2007/ 23القضاء وقبلها في اإلثبات ضمن شروط محددة، فقد ذهبت محكمة النقض الفرنسية في حكمها بتاريخ  

 دليل في اإلثبات ولكن 
 
 .80بأن يكون الحصول عليها بطريقة شرعية بدون خداع وضع شرطا

اري ومما سبق نستطيع القول بأن وسيلة الرسائل القصيرة يمكن إثارتها كدليل في اإلثبات أمام القاض ي اإلداري حيث يمكن إعتماد القضاء اإلد

ة فيستطيع األخذ بها، حيث أن اإلدارة أصبحت في أيامنا الحالية تستخدم على الحكم السابق، باإلضافة إلى ما يتمتع به من السلطة التقديرية الواسع

 هذه الوسيلة إلرسال ما يحتوي القرار اإلداري عبرها للشخص املعني وهو يمكنه الطعن فيه من خللها. 

 : الخاتمة 

من   تعالى  هللا  بفضل  اإلثبات  إ انتهينا  وسائل   " ب  املوسوم  البحث  هذا  املحررات   ةاإللكترونيتمام  خلله  من  فتناولنا  اإلداري"،  القضاء  أمام 

الرسائل    ةاإللكتروني تناولنا  ذلك  وبعد  وحجتها،  شروطها  ثم  ومن   
 
وتشريعا  

 
فقها لتعريفها  تطرقنا  حيث  األول،  املبحث  اإلثبات    ة اإللكترونيفي  كوسيلة 

 الرسائل القصيرة في املطلب الثاني.في املطلب األول، وفي الفاكس و  اإللكترونياإلداري، في بحثنا في البريد 

 وأسفر البحث عن مجموعة من النتائج والتوصيات نود بيانها كما يلي: 

: النتائج 
ا
 :أوال

امل • املشرع  بينما وضع  أو غيرها،  إلكترونية  أو  الدعامات سواء كانت ورقية  العام ليشمل جميع  الكتابي بشكله  الدليل  الفرنس ي  املشرع  صري  عرف 

للكتابة   محدد   ةاإللكترونيتعريف 
 
مؤخرا تدخل  إذ  التطورات  املشرع  واكب  املغرب  وفي  بإصدار   ،  والعقود  اإللتزامات  قانون  على  تعديل  ه  إلجراء 

من القانون األخير    417للمعطيات القانونية، فوسع من مفهوم الدليل الكتابي، فنص الفصل     اإللكترونيواملتعلق بالتبادل    53:05القانون رقم  

أو رموز أخرى ذات داللة واضحة، كيفما كانت دعامته أي إشارات  أو عن   ... ينتج كذلك  أن  أو عرفية ويمكن  ينتج من ورقة رسمية  ا بأنه " حيث 

فقد تطرق لعدة مفاهيم   ،اإللكترونيوطريقة إرسالها..."، وعلى العكس من ذلك ذهب املشرع األردني بطريقة غير مباشرة في تعريفه للدليل الكتابي 

 .، و رسالة املعلوماتاإللكتروني ، والسجل اإللكترونيأخرى للداللة على هذا الدليل ومنها؛ السند 

املحررات   • أن حجية  األردنية واملقارنة قد نصت على  التشريعات  اإلثبات،    ةاإللكترونيتوصلنا بأن  العادي في  الكتابي  السند  لها نفس قوة وحجية 

 .حفظها والرجوع إليها في أي وقت دون تغيير، باإلضافة إلى أنها تحدد الشخص الذي تم صدورها عنه شريطة أن يتم 

 .ةاإللكترونيلم نرى أي حكم صادر عن القضاء اإلداري وخاصة في األردن فيما يتعلق بوسائل اإلثبات  •

 يستطيع اعتماد هذه الوسائل في إثبات الدعوى اإلدارية.  في اإلثبات وفعال يجابي إ ن القاض ي اإلداري ومن خلل تمتعه بدور إ  •

، ولكن يوجد نص صريح في قانون  ةاإللكترونيفي القانون املعاملت    اإللكتروني، لم يتطرق املشرع األردني لحجية البريد  اإللكترونيأما حجية البريد   •

 ن السندات العادية في اإلثبات. وعمل على املساواة بينها وبي 13البينات األردني حدد حجيته في املادة 

: التوصيات
ا
 : ثانيا

اإلثبات  • في مجال   
 
التكنولوجيا وخصوصا مع  والتعامل  االستخدام  كيفية  في  دورات  اإلداريين من خلل عقد  القضاة  تدريب  بالعمل على  نوص ي 

 لكونها في الدعوى اإلدارية بين طرفين غير متكافئين.  اإللكتروني

 
،  2، العدد  58في اإلثبات، بحث منشور في مجلة العلوم القانونية واالقتصادية، جامعة عين شمس، مصر، املجلد    SMSد.طارق جمعة السيد راشد، مدى حجية رسائل التواصل االجتماعي النصية     79

 . 343، ص2016
 . 34الحميمص، دور الوسائل  اإللكترونية في اإلثبات أمام القاض ي اإلداري، مرجع سابق، صأشار إليه: د.الحميدي بن ابراهيم بن مرزوق  80
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في   • األردني  املشرع  في  نوص ي  اإلداري وأ وضع  أقرب وقت ممكن  اإلثبات  اإلثبات  قانون  أدلة  بين نصوصه  ينظم  اإلداري   ةاإللكترونين  القضاء    في 

 من اإلحالة على نصوص القوانين املدنية. هذا األخيروتفصيلها ملساعدة 
 
 على األخذ بها وكيفية تطبيقها بدال

املعاملت   • قانون  تعديل على  يعمل  أن  األردني  املشرع  الباحث من  التشريع    ةاإللكترونييتمنى  في  عليها  املوجود  بالحالة  أسوة  وذلك  بإضافة نص 

التالي النص  ونقترح  الدلي  :الفرنس ي،  نوعي  وجود  حال  نص  )في  يوجد  ولم  املحتوى،  في  وتعارضهما  تقليدي  واألخر  إلكتروني  أحدهما  الكتابي  ل 

 للصحة مهما كانت دعامته املثبت ع
 
 (.  ليهاتشريعي وال إتفاق بين األطراف، فيحكم القاض ي بهذه املسألة بترجيح الدليل الذي يكون أقرب احتماال

بال ن • املتعلقة  النصوص  بتعديل  املشرع  بالسندا وص ي  )الب  تطعن  عبارة  بنفس    (ةاإللكترونيسندات  إضافة  لوضعها  أو  بها  الطعن  كيفية  لبيان 

 مرتبة الطعن بالسندات التقليدية. 

 وذلك بدمجهما في نص مادة واحدة ألنهما نفس املضمون إلى حد ما. ةاإللكترونيمن قانون املعاملت  7و  6نأمل من املشرع األردني تعديل املادتين  •

املادة   • بتعديل  األردني  املشرع  املعاملت    2نوص ي  قانون  للكتابة    ةاإللكترونيمن  تعريف  بتحديد  املصري    ةاإللكترونيوذلك  املشرع  فعل  كما 

 والفرنس ي ألنها ذات أهمية أكثر من التعريفات األخرى التي وضعت في تلك املادة.

الكتابة والتوقيع   • النص صراحة على حجية  اإلاإللكترونيضرورة  اإلدارية، وأن تكون لها حجية    داري اإل ثبات  ين في  بالقرارات والعقود  يتعلق  فيما 

وهي أن تتم أمام املوظف العام، وخاصة بعد ظهور مصطلح التوثيق    ةاإللكتروني األخيرة أصبحت تطبق على الوسائل  املحررات الرسمية؛ ألن هذه  

 . اإللكترونيواملوظف  اإللكتروني

 املراجع:

: الكتب 
ا
 :أوال

 االسكندرية: دار الفكر الجامعي. في االثبات. اإللكترونيحجيةالبريد (. 2008) خالد ممدوح ،ابراهيم  .1

 القاهرة: بدون دار نشر.  في االثبات في القانون املصري. ةاإللكترونيدور املحررات (. د.ت) محسن عبدالحميد ،البيه .2

 القاهرة: دار الفكر الجامعي.  التوقيع اإللكتروني في النظم القانونية املقارنة.(. 2007بيومي، عبدالفتاح ) .3

 القاهرة : دار النهضة العربية.  التعاقد عبر تقنيات االتصال الحديثة.(. 2000) سمير حامد ،الجمال .4

 القاهرة: دار النهضة العربية.  .اإلنترنتإثبات التصرفات القانونية التي يتم ابرامها عن طريق (. 2000حسن عبدالباسط )، الجميعي .5

 االسكندرية: دار الفكر الجامعي.  الحكومة اإللكترونية ونظامها القانوني.(. 2004حجازي، عبدالفتاح بيومي ) .6

 عمان: دار الثقافة للنشر. السندات الرسمية اإللكترونية.(. 2010حروب، أحمد عزمي ) .7

 القاهرة: دار النهضة العربية.  القانونية.اإلنترنت وبعض الجوانب (. 2001خيال، محمود السيد ) .8

 القاهرة: بدون دار نشر.  تحديث قانون االثبات مكانة املحرر اإللكتروني بين األدلة الكتابية.(. 2002أبو زيد، محمد محمد ) .9

 االسكندرية: دار الجامعة الجديدة.  .ةاإللكترونيجريمة التزوير في املحررات (. 2008ايهاب فوزي ) ،السقا .10

 )املجلد االولى(. القاهرة: دار النهضة العربية.  اإللكترونيالجوانب القانونية للبريد (. 2007عبدالهادي فوزي ) ،العوض ي .11

)  ،العيش .12 محمد  املعاملت  (.  2008صالحين  لقوانين  دراسة  لإلثبات  ودليل  االرادة  عن  للتعبير  طريقا  الرقمية  ضوء    ة لكترونياإلالكتابة  في 

 )املجلد األولى(. االسكندرية: دار منشأة املعارف. القواعد العامة

 القاهرة: دار النهضة العربية.  في القانون املدني. ةاإللكترونيالكتابة (. 2007عابد فايد ) ،عبدالفتاح  .13

 االسكندرية: دار الجامعة الجديدة.  . ةاإللكترونيالحماية الجنائية للتعاملت (. 2007شيماء عبدالغني ) ،عطا هللا .14

 االسكندرية: دار الجامعة الجديدة.  .اإللكترونيالتعويض عن اساءة استعمال التوقيع (. 2017باسم ) ،فاضل .15

 عين مليلة.الجزائر: دار الهدى.  أدلة االثبات الحديثة في القانون.(. 2008مناني ) ،فراح .16

 القاهرة : دار الجامعة الجديدة.  .اإللكترونيالعقد االداري (. 2010رحيمة الصغير ساعد ) ،يلينمد .17

 القاهرة: دار النهضة العربية.  التوقيع اإللكتروني تعريفه ومدى حجيته في االثبات.(. 2004نجوى ) ،أبو هيبة .18

:الرسائل 
ا
 : ثانيا

 . أطروحة دكتوراه. الرباط، املغرب: جامعة محمد الخامس. خصوصية اإلثبات في املنازعات اإلدارية(.  2017نادية ) ،احديدو .1

 رسالة دكتوراه. مصر: جامعة أسيوط.  دور القاض ي اإلداري في اإلثبات.(. 2015أحمد محمد ) ،أفندي  .2

 رسالة ماجستير. الجزائر: جامعة محمد الخيضر.  اإلثبات اإللكتروني في املعاملت اإلدارية.(. 2012بركات ، عبداللطيف ) .3

 . رسالة ماجستير. عنابة، الجزائر: جامعة باجي مختار . طرق االثبات في املنازعات اإلدارية(. 2010بوزيان، سعاد ) .4
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 جامعة الشرق األوسط.. رسالة ماجستير. عمان، االردن: الطبيعة القانونية للعقد اإلداري اإللكتروني(. 2017الجنابي، علي جبير ) .5

 . أطروحة دكتوراه. الجزائر: جامعة محمد خيضر. اإلثبات القضائي في املنازعات اإلدارية(. 2013جوادي، الياس ) .6

 . رسالة دكتوراه. القاهرة، مصر: جامعة عين شمس.النفاذ اإللكتروني للقرار االداري (. 2015شبير، محمد سليمان ) .7

 . دروس دكتوراه. القاهرة، مصر: جامعة عين شمس.لتجارة اإللكترونيةعقود ا (. 2000شرف الدين، أحمد ) .8

 . أطروحة دكتوراه. بغداد، العراق: كلية الحقوق جامعة بغداد. في االثبات اإللكترونيحجية املحرر (. 2006أسل كاظم ) ،الصدام .9

)  ،العبدالرزاق .10 خالد  والتوقيع  (.  2009نور  املحررات  شبكة    اإللكترونيحجية  عبر  اإلثبات  الحقوق  اإلنترنتفي  كلية  القاهرة:  دكتوراه.  رسالة   .

 جامعة عين شمس.

 . رسالة ماجستير. سكرة، الجزائر: جامعة محمد خيضر. أدلة اإلثبات الحديثة في املواد اإلدارية(. 2014فروجي، سارة ) .11

 . رسالة ماجستير. االسكندرية، مصر: جامعة االسكندرية. ةخصوصية التقاض ي عبر الوسائل اإللكتروني(. 2018كمال، زيد كمال محمود ) .12

 . أطروحة دكتوراه. باتنة، الجزائر: جامعة الحاج لخضير. في االثبات اإللكترونيحجية املحرر والتوقيع (.  2016عائشة قصار ) ،الليل .13

 جامعة محمد خيضر.. الجزائر: اإلثبات في املنازعات اإلدارية.رسالة ماجستير (. 2015مفتاح، زكية ) .14

 . أطروحة دكتوراه. الجزائر: جامعة العربي بن مهيدي. اإلثبات في النزاع اإلداري (. 2020-2019مقيمي، ريمة ) .15

)  ،املناصير .16 أحمد  اإلدارية  (.  2019صهيب  للعقود  قانوني  تنظيم  عين دراسة مقارنة  ةاإللكترونينحو  جامعة  مصر:  القاهرة،  دكتوراه.  رسالة   .

 شمس.

: األبحاث
ا
 :ثالثا

)  ؛أنجوم، عمر .1 ادريس  التبادل(.  2007الحياني،  والعقود وعلى ضوء مشروع قانون  االلتزامات  اإللكتروني وفق قانون  العقد  اإللكتروني   إثبات 

 (. 11) :مجلة القانون املغربي. للمعطيات القانونية

2. ( الصافي محمد  السيد  اإلداري الدليل  (.  2017بدرالدين، هشام عبد  القاض ي  أمام  السياسية.  اإللكتروني  الحقوق والعلوم  جامعة زيان :  مجلة 

 عاشور الجلفة،العاشر ) العدد الرابع(. 

3. ( أشرف  اإللكتروني(.  2018حمامدة،  االداري  العقد  إثبات  اإللكترونية كوسيلة من وسائل  االنسانية.  املحررات  للعلوم  االسراء  جامعة   : مجلة 

 )العدد الرابع(. 

 (. 80):مجلة الفقه والقانون . في اإلثبات أمام القاض ي اإلداري  ةاإللكترونيدور الوسائل (. 2019الحميدي بن ابراهيم بن مرزوق ) ،الحميمص .4

5. ( السيد  جمعة  طارق  النصية  (.  2016راشد،  االجتماعي  التواصل  رسائل  حجية  االثبات  smsمدى  القانونية  .  في  العلوم  مجلة 

 (. 2) 58: واالقتصادية.جامعة عين شمس

 (.22) :مجلة القانون املغربي. خصوصية االثبات في املنازعات اإلدارية(. 2014عزيز ) ،الراشدي  .6

 )عدد خاص(. 19 :مجلة جامعة األزهر . اإلداري اإللكترونيالنظام القانوني للبريد (. 2017شبير، محمد سليمان ) .7

8. ( موس ى  اإللكتروني(.  2010شحادة،  بالبريد  اإلدارب  القضاء  أمام  الدعوى  رفع  في  تطبيقها  وإمكانية  اإللكترونية  الحقوق  .  االدارة  كلية  مجلة 

 (.1جامعة االسكندرية، ): للبحوث القانونية واالقتصادية

 : مجلة الجامعة اإلسلمية للدراسات االقتصادية واالدارية .  اإللكترونيالنظام القانوني للعقد اإلداري  (.  2013فيصل عبدالحافظ )  ،الشوابكة .9

 الحادي والعشرون)العدد الثاني(. 

10. ( حمزة  ندى  فيها(.  2016صاحب،  الطعن  وطرق  اإللكترونية  للمستندات  القانونية  للفلسفة  .  الحجية  الرك  والعلوم  مجلة  واللسانيات 

 )الثاني والعشرون(.: االجتماعية

 (. 37)  10 :مجلة الرافدين للحقوق . إبرام العقد اإلداري اإللكتروني وإثباته(. 2008صالح، قيدار عبدالقادر ) .11

 (. 7) 34 :االنسانيةمجلة جامعة النجاح للعلوم . إثبات العقد اإلداري اإللكتروني(. 2020ابراهيم ) ،الصرايرة  ؛أبو صباح، أحمد .12

 . 34الجامعة األردنية،: مجلة دراسات علوم الشريعة والقانون . اإللكترونيالتوقيع كشكلية في القرار اإلداري (. 2007) حمدي سليمان ،القبيلت .13

 (. 2) 3 :القانونية. مجلة الدراسات ومدى حجيته في االثبات  اإللكترونيالطبيعة القانونية للبريد (. 2018رمضان ) ،قنفود .14

 (.1) 6: مجلة الحقوق العلوم السياسية. في النزاع اإلداري  ةاإللكترونياإلثبات باملحررات (. 2018ريمة ) ،مقيمي .15

 :
ا
 القوانين:رابعا

رقم   .1 في    1.07.129ظهير شريف  القعدة    19صادر  ذي  رقم  2007نوفمبر    30)    1428من  القانون  بتنفيذ  بالتبادل    53.05(    اإللكترونياملتعلق 

 (. 3888 – 3879ص ، 2007) ديسمبر  1428ذو القعدة  25، بتاريخ  5584للمعطيات القانونية، ج. ر عدد 

 . 5292، ص17/5/201، بتاريخ 5341، الصادر في عدد الجريدة الرسمية رقم 2015لسنة  15األردني، رقم  ةاإللكترونيقانون املعاملت  .2
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رقم   .3 التوقيع    2004لسنة    15القانون  تنظيم  الرسمية   اإللكتروني بشأن  الجريدة  املصري،  املعلومات  تكنولوجيا  صناعة  تنمية  هيئة  وبإنشاء 

 .22/4/2004تابع ) د (، بتاريخ  17العدد 

 :
ا
 املراجع األجنبية: خامسا

1. Caprioli, eric ( .;1999 .) le juge et la preuve  électroniaue .contribution au colloaue de strasbourg le co,,erce électroniaue vers un 

nouveau droit 8 -9 octobre .  Paris: sans  éditeur . 

2. Lamy ( .;2001 .) informatiaue et des réseax . paris: sans éditeur . 
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Abstract: The relations between the administration and individuals have been traditional since antiquity until the spread 
of technology in a large way, so no country can avoid it. The development, which prompted him to invent new means of 
proof in front of him, which is called electronic proof, including electronic editors and e-mails, and consequently the 
legislation worked on regulating these means. 
 Therefore, we will present this topic through electronic editors with their definition and  authenticity in the first topic, 
and then we will look at electronic messages in the second topic, and we ended this research with a set of results, 
including; We concluded that the Jordanian and comparative legislations stipulate that the authenticity of electronic 
documents has the same strength and authenticity as the ordinary written document in proof, provided that it is 
preserved and referenced at any time without change, in addition to that it identifies the person from whom it was 
issued, and we made several recommendations, the most important of which are; We recommend working on training 
administrative judges by holding courses on how to use and deal with technology, especially in the field of electronic 
proof because it is in an administrative lawsuit between two unequal parties. 

Keywords: Electronic proof; electronic editor; electronic signature; e-mail; administrative jurisdiction. 
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 : املقدمة

 مع بعضهم البعض فنشأة  نشأة الدولة بعد أن تنازل األطراف عن جزء من حقوقهم فنشأ القانون وبنيت  
ا

املجتمعات وأصبح األفراد أكثر تعامًل

عاملة مفروضة بحكم  لدينا التزامات وحقوق، فكل معاملة إرادية كانت )كالعقد و اإلرادة املنفردة ( أو غير إرادية )كالفعل الضار أو النافع ( أو كانت امل

يقابلها التزام في ذمة آخر بصورة يعبر عنها بالعملة الواحدة ذات الوجهين، فااللتزام والحق القانون ، ينشأ عنها حق وعند نشوء الحق واستكماله لشروطه  

ية بين طرفين وجهان لعملة واحدة، فمتى ما نشأ الحق عن مصدر من مصادر االلتزام، بصورة يتعاضد بها كل من الحق وااللتزام تتكون بذلك رابطة املديون

ا لجميع شرائطه أحدهما دائن واآلخر مدين، وهذا م ا مستوفيا العقود، فمتى ما نشأ العقد صحيحا الشخص ي والتي منها  ا يحدث في كل مصادر االلتزام 

سواء أكانت   يصبح واجب التنفيذ واإلخًلل بهذا التنفيذ إن أدى إلى ضرر وكان هنالك عًلقة بين اإلخًلل والضرر الناش ئ تقوم مسؤولية املخل بالتنفيذ

 .التنفيذ، التنفيذ املعيب، التأخر في التنفيذ(، وقيام هذه املسؤولية توجب على املخل تعويض املتضرر عن الضرر الذي لحق بهصورة اإلخًلل )عدم 

مع انتشار إال أن األطراف يمكن أن يتفقوا على تعديل أحكام املسؤولية وفق شروط يدرجونها في العقد سواء بالتشديد أو التخفيف أو اإلعفاء منها و 

ية العاملية  مًلت التجارية عبر الحدود الدولية وأصبحت العقود التجارية ذات طابع دولي تختلف عن العقود الداخلية بأنها متعلقة باملصالح االقتصادالتعا
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 :امللخص

ا"، حاولنا تحديد  أ عقد البيع    -في هذا البحث املعنون "بتحديد املسؤولية وأثرها على التوازنات العقدية في عقود التجارة الدولية نموذجا

ولي أثر اشتراط تحديد املسؤولية في عقود التجارة الدولية بإسقاط األحكام على عقد البيع لكونه أهم العقود التي سعى املشرع الداخلي والد

 ملعالجة أحكامها على مر العصور. 

لقاعدة   ا  تطبيقا صريح  بنص  إال  يبطل  وال  العام  األصل  حيث  من  جائز  شرط  هو  املسؤولية  تحديد  بأن شرط  توصلنا  البحث  وبعد 

ا فإنه يؤثر على املسؤولية املدني ة بحسب موضوعه "االستثناء يقدر بقدره وال يمكن القياس عليه"، وفي الحالة التي ينشأ فيها الشرط صحيحا

العقدية ضمن   املسؤولية  بينما وجدنا حاجة إلدخال شرط تحديد  الشرط لإلعفاء.  إن كان شرط تشديد ويعفي منها في حال كان  فيشددها 

ا النتشار التجارة الدولية وتوسعها وبصورة تبين حاالت منع اشتراط مثل هذا الشرط ملراعاة االخًلل الذي قد ي سببه  التشريعات الدولية نظرا

 وجوده في بعض عقود التجارة الدولية. 

   .االعفاء ؛تحديد مسؤولية ؛مسؤولية عقدية الكلمات املفتاحية:

 

http://www.refaad.com/
https://www.refaad.com/views/LCJS/Home.aspx
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كام املسؤولية كان ال  وألن العقد الدولي يشبه العقد الداخلي بأنه قائم على مبدأ الحرية التعاقدية والتي تمكن األطراف من اشترط شروط التعديل من أح

  .هذه املسألة ومدى جواز اشتراط مثل هذه الشروط في عقود التجارة الدولية ومن ثم بيان أثر هذا الشرط الوارد في العقد على املسؤولية  بد من البحث في

 : دراسةالأهمية 

ومن هذه الشروط شروط تعديل املسؤولية املدنية واألثر القانوني التجاري الدولي  تسليط الضوء على بعض الشروط التي يضعها األطراف في العقد  

 .املوضوعكل منهم، في الوقت الذي نرى فيه قلة للمراجع واألبحاث التي تتناول مثل هذا  التزاماتلها على 

 :دراسةالمشكلة 

ا للقواعد العامة في ظل غياب التنظيم شروط تعديل أحكام املسؤولية الواردة في العقد التجاري الدولي صحيحة    اعتبارمدى  اإلشكالية في    تجلت وفقا

نها مًلئمة  ، ففي ظل الحرية التعاقدية التي مكنت األطراف من االتفاق على الشروط التي يرو ي الخاص بهذه الشروط في القانون التجاري الدوليانونالق

خصيصها في ومنها اتفاقهم على تحديد املسؤولية املدنية العقدية، وعليه سنبحث في مدى إمكانية اشتراط مثل هذا الشرط في عقود التجارة الدولية وت

 عقد البيع الدولي. 

 : دراسةأهداف ال

 بيان فكرة تحديد املسؤولية املدنية العقدية.  .1

 على العقد التجاري الدولي. بيان أثر تحديد املسؤولية العقدية  .2

 بيان الحد الذي يتأثر في التعويض في حال صحة اشتراط شرط تحديد املسؤولية.  .3

 مدى تأثر عقد البيع بشرط تحديد املسؤولية العقدية.  .4

 :العديد من التساؤالت كان من أهمها دراسةال توقد أثار 

 ما هي شروط تعديل املسؤولية؟  .1

كيف يتم إيراد هذه الشروط في العقد ومدى توافقها مع فكرة عدم جواز التعسف في استعمال الحق الذي يقض ي بحرية املتعاقدين في إبرام   .2

 العقد ووضع الشروط التي يريدوها؟ 

 لتجاري الدولي؟أثر صحة الشرط على املسؤولية في العقد ا  .3

  التعويض بوجود الشرط في العقد الدولي؟ تأثيرمدى  .4

ا لل  دراسةمعالجة ال  وقد تمت منهج الوصفي التحليلي وذلك من خًلل وصف األمور والظواهر والنصوص ثم التعليق عليها واستخراج األحكام منها وفقا

ا للخطة التالية  :وذلك وفقا

  :خطة الدراسة

  ماهية تحديد املسؤولية العقدية في عقود التجارة الدولية املبحث األول: 

 : مفهوم تحديد املسؤولية العقدية في التجارة الدولية املطلب األول:

 .الحد من املسؤولية العقدية في عقد التجارة الدولية أو التشديد فيها املطلب الثاني:

 :  البيع الدولي للبضائع بتوفر شرط تحديد املسؤوليةاملبحث الثاني: االخالل بالتوازن العقدي في عقد 

 .املطلب األول: مصير التزامات كل من البائع واملشتري في بتوفر شرط تحديد املسؤولية

 .املطلب الثاني: مصير التعويض عن الخطأ العقدي في ظل اشتراط تحديد املسؤولية العقدية في عقد البيع الدولي

 ماهية تحديد املسؤولية العقدية في عقود التجارة الدولية األول: املبحث

رة تتفق مع  طاملا أن العقد هو التقاٌء إلرادتين، فإن ألصحاب هاتين اإلرادتين الحق في ترتيب األثر الخاص بالعقد واالتفاق على أي جزئية فيه بصو 

تعلقة بتحديد مسؤولية املدين العقدي إما بالتشديد منها أو اإلعفاء منها أو بالتخفيف تطلعاتهم ومن األمور التي يمكن لألطراف االتفاق عليها هي املسألة امل

ثم سنظهر آلية الحد من املسؤولية والتشديد منها في عقود التجارة الدولية أو التشديد   أول(منها لذا في البداية سنبين مفهوم تحديد املسؤولية )مطلب  

 . فيها )مطلب ثاني(
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 توثيق املقدمة: : مفهوم تحديد املسؤولية العقدية في التجارة الدولية املطلب األول 

ر عن إبرام التعاقد ِّ
وألجل هذه الحرية في التعاقد التي أساسها أن االتفاق شريعة وقانون للمتفقين ،  إرادة حرة تتجه نحو أخرى وتتوافق معها هكذا ُعب 

 إلزامية، فهو ملزم ألطرافه وعليهم 
ا
ا يحوز قوة ، ولألطراف االتفاق ضمن تعاقداتهم على األسس 1بدأ حسن النية مل تنفيذه وفق ما تم االتفاق عليه استنادا

ففي هذا املطلب ستناول تعريف االتفاق على تحديد املسؤولية )فرع   ،التعاقدية التي يرونها فيمكن أن يتفقوا فيما بينهم على اشتراط تعديل املسؤولية

 . صطلح عن غيره من املصطلحات )فرع ثاني(أول(، تمييز هذا امل

 التعريف بتحديد املسؤولية  الفرع األول:

الحرية  أم  2يتعاقد الشخص فيتحدث من منبر  للمتعاقدينر،  بإرادة ال يقيدها قيد وال يعلو عليها  العقود فلكل من  ،  فالعقد شريعة  هكذا أصل 

وبالتالي تحديد قيام مسؤوليته العقدية فقد يشترط الشخص التخفيف من مسؤوليته املدنية  أطرافه مطلق الحرية في تحديد نطاق التزاماته التعاقدية

ا في التعامل باملجتمعات املختلفة هو عقد البيع الدولي للبضائع إذ أنه أو    العقدية أو التشديد على الطرف اآلخر االعفاء منها ولعل من أبرز العقود رواجا

تًلٍق   إلى  يحتاج  العادي  االعفاء من كالعقد  األطراف على  أحد  اتفاق  احتمالية  يعني  املعقود عليه مما  في  أثر  إحداث  وتوافقهما على  والقبول  لإليجاب 

 .املسؤولية أو التخفيف منها أو التوافق على تشديدها

أن ال يضمن  وبالبناء على ما سبق، فإن االتفاق على تعديل املسؤولية يعني اإلعفاء من املسؤولية أو تخفيفها أو التشديد منها، فاإلعفاء يقصد به )

ناء بعض األخطاء من  املدين ما ينشأ من سوء للتنفيذ أو أي إخًلل إال إذا كان سببه الغش أو الخطأ الجسيم( أما التخفيف من املسؤولية فهو يعني )استث 

د في املسؤولية )أن  الضمان أو بتحديد الحد األعلى للمسؤولية أو تغير درجة العناية من االلتزام بتحقيق نتيجة إلى االلتزام ببذل عناية(، وقد يتم التشدي

 بالضمان حتى في الحاالت التي يرجع فيها عدم التنفيذ إلى سبب أجنبي ليس له يد
ا

فيه أو في الحالة التي يتفق فيها األطراف على رفع   يصبح املدين مسؤوال

 4 .(3العناية الًلزمة عند تنفيذ االلتزام من االلتزام ببذل عناية إلى االلتزام ببذل نتيجة 

الدائن واملدين  بعد معالجة ما سبق، نتوصل إلى أن شرط اإلعفاء أو التخفيف من املسؤولية أو التشديد منها يجب أن يرد ضمن االتفاق الخاص بين  

ا إال في حالتي الغش والخطأ الجسيم أو أن يتم ا  لتخفيف عنه من وهذا الشرط يفيد إما أن يتم التشديد على املدين من حيث رفع مسؤوليته أو إعفاءه كليا

 . حدة هذه املسؤولية

لسد النقص وتعطي وتمنع اشتراط االعفاء  لتجارة الدولية  ونرى إمكانية إيجاد بنية تشريعية تغطي فكرة اشتراط تعديل املسؤولية العقدية في عقود ا 

 من املسؤولية أو التشديد فيها في حالة كان أطراف العقد غير متساوي القوى من حيث املراكز القانونية حماية للطرف الضعيف في العقد. 

رئ فيما يلي بيان للمصطلحات والتعابير التي من الغموض وتختلط على القا  ال أن هذه املصطلحات قد تختلط مع غيرها من املصطلحات فتثيرإ 

 . املمكن أن تختلط بها تعابير تحديد املسؤولية

 : قانونية مصطلحات الفرع الثاني: تمييز مفردات تحديد املسؤولية عما يتصل بها من 

ا   قانونا اإلشكال  يثير  قد  مما  االختًلط  القانونية ألن هذا  والتعابير  املصطلحات  نظامين  اختًلط  أن  الشخص  فيرى  املفاهيم  في  الخلط  إلى  يؤدي 

ا واحد لذا وجب هنا بيان املفاهيم التي من املمكن أن تختلط مع فكرة تحديد   أو ُيرى أن ملصطلحين ذات الحكم القانوني وهما مختلفين  قانونيين هما نظاما

 :املسؤولية وهي على ما يلي

: تحديد املسؤولية والتعويض االتفاقي
ً

 : أوال

االتفاقي فالتعويض االتفاقي )الشرط الجزائي(: مقدار معين من املال يتفق عليه املتعاقدان بحيث يؤديه من أخل بالتنفيذ إلى الدائن(، فالتعويض  

ا لهذا التعريف يقوم على فكرة التحديد املسبق ملقدار املسؤولية، بالتالي فإن التعويض االتفاقي ال يسقط جزءا من املسؤولية   بل يحدد مقدارها من وفقا

 5  .خًلل هذا التعويض وبهذا ال يتشابه مع تحديد املسؤولية العقدية

 
 22-21،ص2016االلتزام ،الطبعة الثالثة ،دار املسيرة ،عمان ، د.يوسف عبيدات ،مصادر 1
 . 19-8،الحرية العقدية مفهوم قديم وواقع متجدد ،مجلة البحوث في العقود وقانون األعمال ، بدون مجلد ، عدد خامس ،2018لًلستزادة حول الحرية التعاقدية انظر :علي الفيًللي ،  2
ا في حال عدم تحقق النتيجة أما االلتزام ببذل عناية  االلتزام بتحقيق نتيجة هو كل عمل أو امتناع أو إعطاء ش يء ما يلتزم به املدين بتحقيق نتيجة معينة وإال قامت مسؤوليته ويكون الخطأ ف 3 يه مفترضا

 .  وهي عناية الشخص العادي في ماله الخاص بحيث إذا بذل املدين هذه العناية تبرأ ذمته هو ذات التعريف السابق لكن في هذا االلتزام يلتزم املدين ببذل عناية معينة 

 16-15لًلستزادة راجع ، يوسف عبيدات ،مصادر االلتزام ،مرجع سابق ، ص 
 .11-6ة ماجستير ، جامعة اليرموك ، األردن ، إربد ، ص ، الشروط املعدلة ألحكام املسؤولية العقدية في القانون املدني األردني دراسة مقارنة ،رسال2017موس ى الدواغرة ،  4
 16-13املرجع نفسه ، ص  5
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أ  املسؤولية  اإلعفاء من  إلى  تهدف  التي  املسؤولية  تحديد  التعويض على خًلف  تحديد مقدار  هي  منه  الغاية  االتفاقي  التعويض  أن  إلى  و  ويضاف 

ا يحق للقاض ي في   ل بموجب نص املادة  التخفيف أو التشديد منها، أيضا
ا
من القانون   364التعويض االتفاقي الزيادة في مقداره حتى يغطي الضرر الواقع فعل

 6املدني .

 : ثانًيا: تحديد املسؤولية والتأمين من املسؤولية

املؤمن   به  يلتزم  املسؤولية هو عقد  التأمين  -التأمين من  الغير عليه    -شركة  اء رجوع  للمؤمن له من جر  املالية  بالذمة  التي تلحق  بضمان األضرار 

التأمين من  التشابه بينيتضح و ، 7رباملسؤولية حيث يتحمل املؤمن سداد التعويض للمضرور أو للمؤمن له إذا كان املؤمن له قد أدى التعويض للمضرو 

 .املاليةته ذم  نقصانمفهوم تحديد املسؤولية بإن املدين في حال إخًلله فهو محمي من و املسؤولية 

يتحمل بها على الرغم من هذا التشابه إال أنه هنالك تباين بين كل من نظام التأمين على املسؤولية وتحديدها، إذ أن التأمين على املسؤولية صورة  

 .تؤدي إلى أن تسقط املسؤولية في الجزء املستثنى عند التحديد فًل يؤديه أي شخصطرف آخر أداء التعويض أما تحديد املسؤولية ف

والضرر  حيث أن نظام تأمين املسؤولية هو عقد احتمالي بمعنى أن مسألة أداء املؤمن ملبلغ التأمين معتمد على ثبوت العًلقة بين فعل املؤمن له   

  . سؤولية بالجزء املستثنى هي مسألة مؤكدة بمجرد عدم التنفيذالحاصل أما في تحديد املسؤولية فإن مسألة سقوط امل

ية فمن غير  ويضاف أن التأمين من املسؤولية يمكن أن يرد على املسؤولية املدنية العقدية أو املسؤولية املدنية عن الفعل الضار أما تحديد املسؤول

 . املمكن أن ترد إال على املسؤولية العقدية

ا: تحديد املسؤو 
ً
  :لية واالتفاق على االعفاء من االلتزامثالث

ب امللقاة على عاتقة  االلتزامات  أحد  املدين من  الدائن يعفي  أن  االلتزام يعني  للبس، فاإلعفاء من  إثارة  األكثر  الحالة من هي  التالي يصبح  لعل هذه 

 8  .تتشابه مع تحديد املسؤولية بأن كل منهما يؤدي إلى إعفاء املدين من املسؤولية وبهذا يحدث اللبس عند القارئ  ، حيثااللتزام غير موجود

عفاء من االلتزام وعلى الرغم من هذا التشابه بين تحديد املسؤولية واإلعفاء من االلتزام لكن االختًلف بينهما ال يصعب على املتمعن فيهنَّ رؤيته إذ اإل  

عن عدم تنفيذه، أما تحديد املسؤولية فعندما يتم تحديد املسؤولية فإن هذا ال يعني زوال االلتزام  إمكانية للحديثزوال االلتزام من ذمة املدين وال  يعني

ا إال أن أثر عدم التنفيذ يختفي  . من ذمة املدين به بل يبقى االلتزام موجودا

ة املدين من االلتزام أما في تحديد املسؤولية يسأل املدين عن عدم تنفيذه لكنه يثبت وجود شرط تحديد ، في اإلعفاء من االلتزام تبرأ ذمى بعبارة أخر 

 9. املسؤولية الذي يفيد بأنه أخل بتنفيذ التزاٍم في ذمته إال أن مسؤوليته املدنية قد تم تحديدها بموجب االتفاق

لتنازل عن الحق ذاته، بالتالي فهو يختلف عن اإلعفاء في أن األخير ينصب على املسؤولية ومن وجهة نظرنا، نرى أن االعفاء من االلتزام هو بمثابة ا 

، ولعل أهم االختًلفات بين تحديد املسؤولية العقدية وغيرها من املصطلحات تكمن بأنها تنصب على املسؤولية العقدية ذاتها نتيجة ذاتها ال على االلتزام

 عدم التنفيذ. 

مفهوم تحديد املسؤولية املدنية العقدية وتمييزها عن غيرها من املصطلحات التي تشعر القراء بتشابهها وتمازجها من حيث  بيان  بعد إزالة اللبس ب

ا عقد البيع الدولي.   األحكام، سنأتي على بيان مدى جواز اشتراط تحديد املسؤولية املدنية العقدية في عقود التجارة الدولية وخصوصا

 د التجارة الدولية أو التشديد فيها و د من املسؤولية العقدية في عقاملطلب الثاني: الح

ا آ  ا أعفي من مسؤوليته عن التزام ما أو خفف عنه ذلك االلتزام، وترى مدينا خر قد  تحديد يخفف من حدة التزام أو يشد من وطأة آخر، فترى مدينا

ا و 
ا
  . ية املدنية في العقودتحديد املسؤولهذا فكرة شدد عليه التزام فرفعت مسؤوليته اتفاق

التجارة الدولية    وعليه سنتناول في الفرع األول الحد من املسؤولية العقدية في عقود التجارة الدولية ، ثم الزيادة من وطأة املسؤولية املدنية في عقود

 . على كاهل املدين العقدي )فرع ثاني(

  الدولية  )بالتخفيف أو اإلعفاء( من املسؤولية  الفرع األول: الحد من املسؤولية العقدية في عقود التجارة

عند قراءة نصوص القانون بصورة عامة سواء الداخلية أو الدولية، فالداخلية تجيز ألطراف العقد اشتراط ما يريدوه من شروط ضمن وثيقتهم 

يصح   العقدية وبهذا لهم الحرية تحت نطاق العقد شريعة للمتعاقدين، هذا يعني أن شرط تحديد املسؤولية هو شرط جائز من حيث األصل العام بحيث

العقد  و  في  باإلعفاء من    ،10روده  يقض ي  اتفاق  كل   
ا

باطًل يقع  بالقول،  املسؤولية  اإلعفاء من  الحديث عن  ا عند  نهجا نهج  قد  املشرع  أن  ذلك  يؤكد  وما 

 
يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدما قيمة الضمان بالنص عليها  مع كامل التعديًلت واملنشور على موقع حماة الحق ، حيث نصت املادة على :  1976لعام  43من القانون املدني األردني رقم  364نص املادة  6

يجعل التقدير مساويا للضرر ويقع باطًل كل اتفاق يخالف    ويجوز للمحكمة في جميع األحوال بناء على طلب احد الطرفين أن تعدل في هذا االتفاق بما،  في العقد أو في اتفاق الحق مع مراعاة أحكام القانون 

 . .ذلك
 . 37ة الشرق األوسط ، األردن ، عمان ص ناصر الخرينج ، االتفاق على اإلعفاء من  التعويض في القانون املدني الكويتي دراسة مقارنة مع القانون املدني ، رسالة ماجستير ،جامع 7
 19موس ى الدواغرة ، مرجع سابق ، ص 8
 21املرجع نفسه ، ص  9

 . 127-126،ص 2، عدد  21، أحكام التعديل االتفاقي للمسؤولية العقدية في القانون املدني األردني ، سلسلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية جامعة مؤتة ،مجلد 2006أحمد عبد الكريم أبو شنب ،  10
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أن األصل هو   للنهج  املخالفة  البطًلن يستفاد منه بمفهوم  النص على  املشرع في  املسؤولية، فنهج  صحة شرط املسؤولية، ثم يكمل حديثه عن تحديد 

طال شرط اإلعفاء تحديد املسؤولية الوارد في العقد ألنه يعبر عن رغبة األطراف وتوجه إرادتهم لذلك، واالستثناء هو أن يأتي املشرع بنص ينص فيه على إب

 .من املسؤولية أو التحديد منها

اقية فينا للبيع الدولي في غالبية النصوص يورد عبارة بالصورة التي ومن األمثلة املؤكدة على هذا النهج، في العقود الدولية نرى املشرع الدولي في اتف

ا يفيد بمنع اشتراط تحديد املسؤولية ف ي عقد البيع اتفق األطراف عليها مما يفيد أن اإلرادة في العقود هي األساس لكل أمر ولم يرد ضمن نصوصها نصا

نص على ما يلي "يعتبر ملغى وال مفعول له كل شرط   215في املادة   األردنيقانون التجارة البحرية  الدولي في   اتفاقية فينا، أما في التشريعات الوطنية نرى  

يلقيها عليه القانون    درج في وثيقة شحن أو في أية وثيقة للنقل البحري تنشأ في األردن وكانت غايته املباشرة أو غير املباشرة إبراء الناقل من التبعة التيأ 

ن أو تحويل عبء اإلثبات عمن تعينه القوانين املرعية اإلجراء أو هذا القانون أو مخالفة قواعد االختصاص"، هذا النص يفيد أن العام أو هذا القانو 

حيث أن هذا  شرط اإلعفاء من املسؤولية أو التخفيف منها من خًلل نقل عبء اإلثبات إلى الطرف اآلخر غير جائز بالنسبة للناقل عن تحمل تبعة الهًلك  

ل قاعدة أن االستثناء يفسر في حدوده الدنيالن عمِّ
ُ
ا وال يقاس ص هو استثناء عن األصل وهو جواز اشتراط االعفاء من املسؤولية أو التخفيف منها لذلك ن

  .عليه في أي حال من األحوال

 املدين العقديالفرع الثاني: الزيادة من وطأة املسؤولية العقدية في عقود التجارة الدولية على كاهل 

ية تشديد املسؤولية هي تحميل املدين مسؤولية إضافية تزيد عن مسؤوليته في الحالة الطبيعية فهي بذلك حاله من حاالت تعديل أحكام املسؤول

ن بسبب أجنبي ال يد للمدين  املدنية وكما أشرنا في املطلب األول  تشديد املسؤولية يحمل عدة صور منها أن يفرض على املدين أن يتحمل الهًلك حتى إن كا

 من التزام ببذل غاية
ا

ا أن يتم تغيير طبيعة االلتزام لتصبح التزام بتحقيق نتيجة بدال   . فيه، وأيضا

ذا كان املطلوب من املدين هو املحافظة على الش يء أو  إ والتي نصت على )األردني    من القانون املدني   358والحالة األخيرة لها تطبيق في نص املادة  

ذا بذل في تنفيذه من العناية كل ما يبذله الشخص العادي ولو لم يتحقق إ نه يكون قد وفى بااللتزام  إالقيام بإدارته أو توخى الحيطة في تنفيذ التزامه ف

 من كونه  الغرض املقصود. هذا ما لم ينص القانون أو االتفاق على غير ذلك.(، فهذه املادة تشير إلى احتمالية جعل التزام املدين التز 
ا

ا بتحقيق نتيجة بدال اما

ا ببذل عناية، واملثال على ذلك العقد بين الخبير واالستشاري فقد يتم االتفاق على أن يتحمل الخبير تبعة الهًلك حتى في حالة   الحادث الفجائي أو التزاما

 11ة. القوة القاهر 

الت العمالة  التكنولوجيا بتدريب  يلتزم مورد  التكنولوجيا  املعارف في عقد نقل  املتلقي مجموعة  تلقين عمالة  االلتزام هو  للمتلقي ومحل هذا  ابعة 

ية بحيث يصبح  األساسية الًلزمة للتشغيل وعليه فإن التزام املورد في هذه الصورة هو التزام ببذل عناية لكن قد يتم االتفاق على التشديد من املسؤول

 عن التزام بتحقيق نتيجة وهي التأكد 
ا

 12 .من مهارة العمالة التابعة للمتلقياملورد مسؤوال

التكنولوجيا نقل  عقد  أن  تعديل 13إال  لشروط  ووضعت  الدول  بعض  فجاءت  عامة،  مصلحة  إحداهما  مصلحتين  على  تحتوي  التي  العقود  من 

ا ا خاصا
ا
 14  . املسؤولية في هذا العقد طريقة أو نمط

إذا   أثـرا  النموذجيـة  الشـروط  أي شـرط مـن  ينـتج  الطرف اآلخر  ال  إذا قبله  إال  الطرف اآلخر،  أن يتوقعه  أن تحـول طبيعتـه دون  املعقـول  كـان مـن 

ا في العقد ويوافق عليه   صراحة(، فمن الشروط غير املتوقعة هو شرط التشديد من املسؤولية أو التخفيف منها بحيث يجب أن يكون هذا الشرط صريحا

 .الطرف اآلخر

عدل فيه أحكام املسؤولية فتشدد فيثقل التزام تالدولية كغيرها من العقود التي يمكن أن يشترط فيها شرط  التجارية   لعقود ا   إلى أنفي النهاية نتوصل  

ا وذلك في الحالة التي ال يوجد فيها نص يمنع ذلك، لكن املشرع الدول ي في القواعد  املدين أو تخفف، ويمكن أن يتم اشتراط االعفاء من املسؤولية أيضا

القتصاد ية يحاول تنظيم مثل هذه األمور ألن العقد التجاري الدولي يختلف عن العقد الداخلي بأن مصالحه أوسع من العقد الداخلي فهو يؤثر على ا التجار 

 . العاملي ككل لذلك يجب تنظيم هذه الشروط وبيان حاالت منعها وجوازها وآثارها ومتى يمكن إبطالها

 

 

 
  441،تعديل أحكام مسؤولية الخبير االستشاري ،بدون مجلد ،العدد الخاص الخامس، ص 2019أمينة كباش ي فرج، 11
 31،ص3، عدد   1مجلد الحاج ، بدون سنة ،التزامات األطراف وجزاء اإلخًلل بها في عقود نقل التكنولوجيا ، املجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ، د.بن أحمد  12
د التكنولوجيا الستخدامها في طرق فنية خاصة إلنتاج وتطوير سلعة معينة أو  عقد نقل التكنولوجيا هو ذلك االتفاق الذي يتعهد بمقتضاه مورد التكنولوجيا أبن ينقل بمقابل معلومات فنية الى مستور  13

الها  ال بيع للعًلمات التجارية أو األسماء التجارية أو الترخيص استعمتركيب وتشغيل االت و أجهزة أو حتى لتقديم خدمات اال انه ال يعتبر نقًل للتكنولوجيا بمجرد بيع و شراء أو أتجير او استئجار السلع و 

 .اال اذا وجد هذا كجزء من عقد نقل التكنولوجيا أو كان مرتبطا به
  120،أثر االخًلل بالعقد الدولي لنقل التكنولوجيا ،مجلة دائرة البحوث والدراسات القانونية، بدون مجلد ، العدد السابع ، ص2019د.سارة صفوان ، 14
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افر شرط تحديد املسؤولية الثاني:املبحث    االخالل بالتوازن العقدي في عقد البيع الدولي للبضائع بتو

التزامات على   التي ترتب  العقود  للبضائع يعتبر كغيره من  الدولي  البيع  إمكانية تحديد  أ إن عقد  االلتزامات من قبل   هذه طرافها، وقد تحدثنا عن 

للبضائع كل من البائع واملشتري في عقد البيع الدولي  التزاماتلتشديد منها، ولكن ما هو أثر هذا التحديد على منها أو بالتخفيف أو با  باإلعفاءاألطراف إما 

لى عدم صفو العًلقة التعاقدية مما يؤدي إ ما قرر البائع أو املشتري التخفيف من مسؤوليتهما أو التشديد من مسؤولية اآلخر بشكل تعسفي يؤدي    فإذا 

بينهما في حال تحديد املسؤولية، وهذا ما سنوضحه في )املطلب األول(، وكذلك في حال    االلتزاماتلعقدي الذي يعتبر السمة الجوهرية في  لإلخًلل بالتوازن ا 

 .حد األطراف في تنفيذ التزامه الذي تم تحديده، فما هو مصير التعويض الناتج عن هذا الخطأ في حالة تحديد املسؤولية)املطلب الثاني(أ  أأخط

افر شرط تحديد املسؤولية  األول:طلب امل  مصير التزامات كل من البائع واملشتري بتو

املبادئ    حرصت القوانين واالتفاقيات الدولية التي تنظم مسألة البيوع الدولية وعقد البيع الدولي للبضائع على إرساء مبدأ التوازن العقدي كأحد

فيينا(، لذلك نجد أن مبدأ التوازن يعد   اتفاقيةالدولية وكذلك اتفاقية األمم املتحدة بشأن البيع الدولي للبضائع )التي تقوم عليها، ومنها قانون التجارة  

فهل يستطيع األطراف الحفاظ على ، 15بين األطراف متوازنة  االلتزاماتأساسا لكل عملية تجارية، ومن قواعد قانون التجارة الدولي التي تستلزم أن تبقى 

 .)الفرع الثاني( أ بعد تحديد التزامات البائع)الفرع األول( أو تحديد التزامات املشتري هذا املبد 

افر شرط تحديد املسؤولية  األول: مصير الفرع   التزامات البائع بتو

   االلتزاماتحددت اتفاقية فيينا  
ا
 االلتزامات ملبدأ سلطان اإلرادة وحرية األطراف في    التي تقع على عاتق البائع عند إبرامه لعقد البيع الدولي، وإعماال

أو الحد )التقليل( من    باإلعفاءالتي يرتبوها على عاتقهم، فإن لألطراف إمكانية تحديد مسؤولية البائع   املسؤولية أو زيادة وطأتها   هذه منها بشكل كامل 

ي يعتبر األساس في سير العًلقة التعاقدية بين أطراف عقد البيع بشكل مرن وذلك حسب إرادة كل من األطراف بما يحقق التوازن العقدي الذ   )تشديدها(

ذا ما تم تشديد املسؤولية على أحد األطراف وتخفيفها على اآلخر أو إلغاءها كليا عنُه، وبهذا سنبحث أوجه اإلعفاء إ ال أن هذا التوازن قد يختل إ   و منتظم،

 :التشديد منها وأثر هذا التحديد على التوازن العقدي بين أطراف عقد البيع على النحو التاليمن املسؤولية أو التخفيف من املسؤولية وأوجه 

 أ
ً
 :االلتزاماتمنها وأثره على  باإلعفاء تحديد مسؤولية البائع في عقد البيع الدولي  :وال

على اإلعفاء من املسؤولية العقدية يعني اعفاء املدين من تعويض الضرر الناتج عن عدم تنفيذ التزامه العقدي وال يعفيه من املسؤولية   االتفاقإن 

 16 .عفاء من تبعتهابتنفيذ العقد، فتظل املسؤولية قائمة ويكون اإل  االلتزامن هذا الشرط يعفي املدين من جبر الضرر وال يعفيه من أ  ذاتها، أي 

(  6ة)لم تنص اتفاقية فيينا على جواز إعفاء أحد طرفي عقد البيع الدولي من املسؤولية املترتبة عليه ضمن نصوصها صراحة، لكنها نصت في املاد

لفة نص من نصوصها  مخا ،(12ي املادة )يجوز ُللطرفين استبعاد تطبيق هذه االتفاقية كما يجوز لهما، فيما عدا األحكام املنصوص عليها ف " منها على أنُه:

النص أنه يجوز لطرفي عقد البيع الدولي التعديل من آثار نص من نصوص االتفاقية،    أو تعديل آثاره" فيمكن االستنتاج من هذا 
ا
لذلك تنص   وتطبيقا

الى   التبعة( من االتفاقية على أنه: “يسأل البائع، وفقا لشروط العقد واحكام هذه االتفاقية، عن كل عيب في املطابقة يوجد وقت انتقال  36/1املادة )

 ."املشتري، وإن لم يظهر هذا العيب اال في وقت الحق

عيوب في املطابقة وذلك حسب شروط العقد فيما  طراف إعفاء البائع من مسؤولية ضمان الة السادسة على هذا النص فيجوز لًل وبتطبيق املاد

 .بينهم اعماال ملبدأ العقد شريعة املتعاقدين

طرفي العقد من املسؤولية التي رتبها عليه القانون لكن    أحدوفي الحديث عن الصعيد الوطني، فلم ينص املشرع األردني صراحة على جواز إعفاء  

العقد رضا املتعاقدين وما التزماه في التعاقد"، يتضح لنا من هذا النص أن العقد شريعة املتعاقدين،   يمكن االستدالل عليه من نص املادة "االصل في

 .العامةصل حرية املتعاقدين في تضمين العقد ما يرونه من شروط والتزامات تتفق مع القانون والنظام العام واآلداب واأل 

عًله، وهو عدم مسؤولية البائع في حال عدم  أ حال تم اشتراط االعفاء من املسؤولية في مثالنا    خًلل في التوازن العقدي بين املتعاقدين فيما في اإل أ 

 
ا
في التوازن العقدي بين الطرفين، بحيث يستطيع املشتري الحفاظ على التوازن من خًلل ما قد يورده من شروط   املطابقة، فًل يرى الباحث أن هناك إخًلال

 .حصلت مثل هذه الحالةما  إذا في العقد تصب في مصلحته 

 :االلتزاماتثانيا: تحديد مسؤولية البائع في عقد البيع الدولي بالتخفيف منها وأثره على 

بين البائع واملشتري في عقد البيع الدولي للبضائع على تخفيف مسؤولية البائع، ويكون التخفيف من املسؤولية من خًلل التقليل    االتفاققد يتم  

ضرار دون اآلخر مثل ضمان الضرر املادي دون املعنوي وكذلك تخفيف التزامه من لبائع أو ضمان البائع لجزء من اال من حدة االلتزامات املفروضة على ا 

 .ببذل عناية التزاملى إ تزام بتحقيق نتيجة ال

 
 2291/75حكم تحكيم الغرفة التجارية الدولية رقم  15
  15،مدى مشروعية اتفاقات اإلعفاء من تحديد املسؤولية دراسة مقارنة ،رسالة ماجستير ،جامعة آل البيت، ص  2017غدير جميل عبدهللا ، 16
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“على البائع   أنه:  الدولي علىمن اتفاقية فينا للبيع  (  41وفي مجال عقد البيع الدولي فإن من التزامات البائع ضمان ادعاء الغير حيث نصت املادة )  

أو االدعاء". ويعرف هذا  إ حق أو    أي أن يسلم البضائع خالصة من   املبيع رغم وجود مثل هذا الحق  املشترى على أخذ  إذا وافق  إال    االلتزام دعاء للغير، 

ان بضمان التعرض واالستحقاق وهو خلو البضاعة من كل حق يدعيه الغير، ومعنى هذا أن البائع ضامن للمشترى كل تعرض يصدر من الغير، سواء أك 

“ادعاء” لم يثبت بعد، أم إلى “حق كامل األركان. ونصت االتفاقية على استثناء يضيق من نطاق تطبيق هذا الضمان وهو ما  هذا التعرض يستند إلى مجرد 

البضاعة رغم وجود الحق أو االدعاء الصادر من الغير. وهذا وجه من أوجه تخفيف املسؤولية على كاهل البائع،   بحيث ال إذا وافق املشترى على أخذ 

التي تم تسليمها وهذا في حال تحقق الشرطان اولهما علم املشتري بوجود مثل هذا الحق و ثانيهما  يضمن البائع أ  دعاء الطرف الثالث بملكية البضائع 

 17.موافقته على أخذ البضائع

هر هذا التشديد من خًلل نص  وكذلك يعتبر من التزامات البائع تسليم البضائع في امليعاد املتفق عليه وقد شددت االتفاقية على هذا االلتزام ويظ 

 الفقرة الثالثة من املادة    45املادة  
ا
 لتنفيذ التزاماته. وهكذا فعلت أيضا

ا
بشأن املشتري مقيمة بذلك التوازن بين الطرفين.    61منها بتحريم منح البائع مهًل

تزاماته مثل االلتزام بتسليم البضاعة أو للمشترى إذا تخلف وبعبارة أوضح فإنه يحظر منح املهل القضائية سواء ملصلحة البائع إذا تخلف عن الوفاء بال

من االتفاقية وضعت مبدأ   6عن الوفاء بالتزاماته مثل الوفاء بثمن البضاعة. وبالرغم من أن هذين النصين يوحيان بأنهما ال مناص ملخالفتهما إال أن املادة  

تفاق على ما يخالف نصوصها باستثناء أحكام معينة خارج نطاق دراستنا. ولذلك فإنه عام وهو مبدأ سلطان اإلرادة حيث تركت لطرفي البيع حرية اال

وجه من أوجه التخفيف من   السلطة. وهذا يحظر على كل من القاض ي أو املحكم منح أية مهل إال إذا اتفق الطرفان صراحة أو ضمنا على منحهما هذه  

 أ مسؤولية البائع 
ا
 18 .يضا

الطرف الثالث أو منحه   التخفيف من املسؤولية، نرى أن عدم ضمان البائع لتعرض واستحقاق  وفي الحديث عن اإلخًلل بالتوازن العقدي عند 

  فيلى اإلضرار بمصلحة املشتري من حيث وجود طرف يطالب بملكية املبيع مما يتطلب من املشتري  الدخول  إ قد يؤدي    املمنوحةضافيه عن املهلة  إ مهله  

شئون منشآته، وكذلك   فيالبضاعة بإعادة بيعها أو االنتفاع بها    فيمنازعة قضائية قد يطول أمرها وتكثر نفقاتها وتغل يد املشترى ولو إلى حين من التصرف  

 .منح البائع مهله لتنفيذ التزامه قد يعرقل سير تعامًلت املشتري التي تعتمد على تسليم البائع للبضائع

 
ً
 :االلتزامات: التحديد من مسؤولية البائع في عقد البيع الدولي بالتشديد منها وأثره على ثالثا

إن التخفيف من املسؤولية يقابله التشديد  و 19ليه نيتهما املشتركة  اتجهت إ املرجع االساس ي في تحديد آثار العقد ومضمونه هو أرادة املتعاقدين أي ما  

البيع الدولي على التشديد من مسؤولية البائع في العًلقة التعاقدية فيما بينهما ومن اشد أوجه هذا التشديد تحمل    طراف عقدأ منها، فكما ذكرنا قد يتفق  

ن ال يضمن البائع تبعة الظرف الخارج عن إرادته  وكذلك أن يضمن البائع التعويض  ا ن األصل العام أ  الفجائي حيثالبائع تبعة القوة القاهرة أو الحادث 

 .(املألوفة)غير  غير املباشرة  عن األضرار

م البضائع: في التاريخ املحدد على:  االتفاقيةأ من  /33البائع فقد نصت املادة    التزاماتوبإسقاط وجه التشديد األول على  
 
" يجب على البائع أن يسلِّ

ما تأخر تسليم البضائع لقوة قاهرة منعت البائع من إمكانية التسليم في الوقت املحدد   “، فإذا العقد  في العقد أو في التاريخ الذي يمكن تحديده بالرجوع الى  

ذا ما تم تشديد املسؤولية على البائع فإنه يضمن إ ج البحر وتعيق حركة السفن، فهنا  ترفع من أموا   للحدوث   مألوفةكأن تهب عاصفة غير متوقعة وغير  

 .التسليم  التأخير فياألضرار التي قد تلحق باملشتري لقاء هاذا 

زيل وفي املعتاد وكذلك قد تتعرض البضائع أثناء النقل ألضرار تكون غير جسيمة ومن الطبيعي أن تلحق بالبضائع أثناء عملية النقل والتحميل والتن

األضرار في حال    لهذه املسؤولية ويصبح البائع ضامنا    هذه بين الطرفين على تشديد    االتفاقنه يمكن  أ ، اال  املألوفةاألضرار غير    هذه ال يضمن البائع مثل  

 .حدوثها

نفيذ العقد بالشكل  للتشديد من املسؤولية لضمان تطراف  األ وفي الحديث عن أثر ذلك التشديد على التوازن العقدي، بين أطراف العقد، فقد يلجأ  

ما كان ليتحملها لوال هذا االتفاق، فهنا أزداد    التزاماتاألكبر على البائع وتحمله  ء  ىن هذا التشديد قد يخل بالتوازن من حيث تحميل العبأ ال  إ املتفق عليه،  

 .االلتزامعلى كاهل البائع مما يصعب عليه من تنفيذ ء ىبالع

افر شرط تحديد املسؤولية  لثاني:الفرع ا  مصير التزامات املشتري بتو

االلتزامات   هذه  إن عقد البيع الدولي للبضائع يعتبر من العقود امللزمة لجانبين وبهذا فهو يرتب التزامات على املشتري تقابل التزامات البائع، وتترتب

ليه إرادتهم الحرة املباشرة ضمن ما يجيزه القانون والنظام العام الوطني أو إ وتتحدد بموجب العقد الذي يبرمه الطرفين ويعتمدوا في ترتيبها على ما تتجه 

 
ا التفاقية فينا لعام  17  42،رسالة ماجستير ،جامعة القاهرة ،ص 1980وفاء مصطفى محمد عثمان ، السنة ،توازن املصالح في عقد البيع الدولي للبضائع وفقا
18   ، املرشدي  فينا    2016أمل  التفاقية  ا  وفقا البضائع  لبيع  الدولية  القواعد   ،،-https://www.mohamah.net/law/%d8%a3%d9%81%d8%b6%d9%84 

-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86%d9%8a%d8%a9-a7%d9%84%d8%a3%d8%a8%d8%ad%d8%a7%d8%ab%d8%
%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%88%d8%a7%d8%b9%d8%af-d8%ad%d9%88%d9%84% / 

ا التفاقية فينا ألمم “،  6201بشر إبراهيم الخطيب ،19  72جامعة اليرموك ،األردن، اربد،ص  ”املتحددة، فسخ عقد البيع التجاري الدولي وفقا

https://www.mohamah.net/law/%d8%a3%d9%81%d8%b6%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%a8%d8%ad%d8%a7%d8%ab-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%88%d8%a7%d8%b9%d8%af-%d8%a7%d9%84/
https://www.mohamah.net/law/%d8%a3%d9%81%d8%b6%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%a8%d8%ad%d8%a7%d8%ab-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%88%d8%a7%d8%b9%d8%af-%d8%a7%d9%84/
https://www.mohamah.net/law/%d8%a3%d9%81%d8%b6%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%a8%d8%ad%d8%a7%d8%ab-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%88%d8%a7%d8%b9%d8%af-%d8%a7%d9%84/
https://www.mohamah.net/law/%d8%a3%d9%81%d8%b6%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%a8%d8%ad%d8%a7%d8%ab-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%88%d8%a7%d8%b9%d8%af-%d8%a7%d9%84/
https://www.mohamah.net/law/%d8%a3%d9%81%d8%b6%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%a8%d8%ad%d8%a7%d8%ab-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%88%d8%a7%d8%b9%d8%af-%d8%a7%d9%84/
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عفاء ، وقد يتفقوا على تحديد مسؤولية املشتري باإل بينهم   فيماعلى اعتماد االلتزامات الواردة في اتفاقية افيينا إليرادها في العقد    يتفق األطرافالدولي، وقد  

 .أو التخفيف منها أو تشديدها االلتزاماتمن بعض 

، يكون اإل 
ا
عفاء على  سقطنا اإل وإذا ما ا عفاء من املسؤولية من خًلل إعفائه من تعويض الضرر الناتج عن إخًلله بالتزامه العقدي  كما ذكرنا سابقا

( من اتفاقية فيينا على أنه": يجب على املشتري أن يدفع َالثمن في التاريخ املحدد في العقد أو الذي يمكن تحديده 59ادة )التزامات املشتري فقد نصت امل

 ".لى قيام البائع بتوجيه أي طلب أو استيفاء أي إجراءإ دون ٍحاجة  االتفاقيةلى العقد أو أحكام هذه إ بالرجوع 

تأخر في دفع ثمن البضائع بحيث ال يضمن أي تعويض عن ضرر يلحق بالبائع نتيجة التأخر في تنفيذ   فيمكن اعفاء املشتري من املسؤولية في حال

وهذا ما يحافظ على التوازن العقدي بحيث في حال أن املشتري لم يقم بدفع ،  التزامه، ولكنه يبقى ملتزم بتنفيذ التزامه األصيل وهو دفع ثمن البضائع

 . فيما بين الطرفين  ة وال يكون العقد الذي أبرمه منصفا لُه ولم يحقق التوازن الذي يجب أن يكون في العًلقة التعاقديةالثمن سيلحق بالبائع خسارة جسيم

على الحد من شدة التزام معين من التزامات البائع وبإسقاط ذلك على أحد التزامات البائع فقد   يتم االتفاقأما عن تخفيف هذه املسؤولية فقد  

املبيعة. ومع ذلك    ر التي تتعرض لها أثناء النقل البضائعمن االتفاقية على أنه:" تنتقل إلى املشتري منذ وقت انعقاد العقد تبعة املخاط  (68نصت املادة )

قد لى الناقل الذي أصدر مستندات الشحن الخاصة بعإ إذا كانت الظروف تدل على خًلف ذلك، فإن التبعة تقع على عاتق املشتري منذ تسليم البضائع  

 الحالة هذه  بذلك، ففينه اذا كان البائع وقت انعقاد العقد يعلم أو كان من واجبه أن يعلم بأن البضائع قد هلكت أو تلفت ولم يخبر املشتري أ ال  إ النقل 

".فيمكن التخفيف من التزام املشتري بتحمل تبعة الهًلك من وقت استًلم البضائع وليس من وقت إبرام العقد، وبهذا   يتحمل البائع تبعة الهًلك أو التلف

 .األطراف باتفاقيخفف املسؤولية عن عاتقه وكل ذلك  النقل. مماال يضمن املشتري اي أخطار تنتج على البضائع أثناء عملية 

القول بجعل املشتري يضمن البضاعة املعيبة حتى ولو  عًله فيمكنأ لتزام التشديد على االوكذلك يمكن التشديد من مسؤولية املشتري وبإسقاط 

 .علم البائع عند إبرام العقد بهذا التلف

عليه الطرفان في العقد نفسه، فقد يتم تخفيف    إن تأثير التحديد من املسؤولية على التوازن العقدي بين األطراف تتحكم بها ظروف العقد وما يتفق 

 
ا
آخر في التزامات املشتري مما يحافظ على التوازن العقدي وقد ال يقابل هذا التخفيف   املسؤولية على البائع في التزام معين ويقابل هذا التخفيف تخفيفا

 أ ال  إ تخفيفا آخر  
ا
أثناء   املرونةلى  إ فإذا مسألة الحفاظ على التوازن العقدي هي مسألة تحتاج  على العقد بما يؤثر على توازن العقد،    ن تأثيره ليس كبيرا

 .و إبرام العقد بحيث يتم الحفاظ على حقوق كل من البائع واملشتري مما يجعل إبرام العقد يعود عليهم بالنفع االلتزاماتتحديد 

 سؤولية العقدية في عقد البيع الدولي : التعويض الناتج عن الخطأ العقدي في ظل اشتراط تحديد املاملطلب الثاني

العقد قد يخل أحد األطراف   تنفيذ هذا  التزامات على عاتق كل منهما، وأثناء   يرتب 
ا
عقدي مفروض عليه بموجب هذا   بالتزاميبرم االطراف عقدا

عقدي يترتب عليه فسخ العقد املبرم بين الطرفين واملطالبة بالتعويض لجبر هذا الضرر الناتج عن عدم تنفيذ   بالتزامالعقد، وبطبيعة الحال وعند اإلخًلل  

جراء العقد فحسب، بل أبعد من ذلك فهي تعزز   العقدي، ومبدأ التعويض هو قيمة قانونية مهمة ال يمنع الطرف املخل من الكسب بًل سبب  االلتزام

فيينا)الفرع األول( أما الفرع الثاني نخصصه   اتفاقيةوسنتحدث عن أحكام التعويض وفق  20الثقة بالنظام القانوني وتحافظ على االستقرار االقتصادي 

 :للحديث عن مصير هذا التعويض في حال تحديد املسؤولية)الفرع الثاني(

 حكام التعويض عن اإلخالل العقدي حسب اتفاقية فيينا أالفرع األول: 

 .الضرر بالطرف اآلخر والعًلقة السببية  وإلحاقاإلخًلل العقدي  وهي: الثًلثةبداية حتى ينشأ الحق في التعويض البد من اجتماع أركانه 

أن يخل   األول وهو  للعنصر  بالنسبة  السليمة، وهذا ما أ أما  الحرة  بإرادته  أبرمه  الذي  العقد  نتيجة  التزام عقدي ترتب عليه  بتنفيذ  حد األطراف 

مخالفة    عقد من جانب أحـد املتعاقـدين نه : " تكون مخالفة الأ من االتفاقية على    25الجوهرية  فقد نصت املادة    املخالفة وصف    االتفاقيةاطلقت عليه  

ـم ق ضـرر بـالطرف اآلخـر مـن شـأنه أن يحرمـه بـشكل أساسـي مما كان يحق له أن يتوقـع الحـصول عليـه بموجـب العقـد إال إذا لجوهرية إذا تسببت في إلحـا 

  فاإلخًلل.  ة يتوقع مثـل هـذه النتيجـة فـي نفس الظروفمثل هذه النتيجة ولم يكن أي شخص سوي اإلدراك من نفس الصل  يكـن الطـرف املخـالف يتوقـع

املخالفة جوهرية مثل عدم  هذه رامه العقد ويجب أن تكون إبمن قبل أحد األطراف يحرم الطرف اآلخر مما كان يتوقع الحصول عليه عند  االلتزامنفيذ بت

ي وهو الضرر فيجب دفع الثمن بالنسبة للمشتري أو عدم تسليم البضائع بالنسبة للبائع، فهنا يتحقق اإلخًلل في تنفيذ العقد .أما بالنسبة للعنصر الثان

 
ا
ن يكون هنالك عًلقة سببية أ سيلحق بهذا الطرف الضرر ويجب  أن يلحق باملتضرر ضرر حتى يستطيع املطالبة بالتعويض وعندما يكون اإلخًلل جوهريا

 .بين هذا اإلخًلل والضرر بحيث يكون اإلخًلل سببا في نشوء الضرر 

منها على أنُه "يتألف التعويض عن مخالفة أحد الطرفين للعقد من مبلغ يعادل الخسارة  74دة  لى التعويض عن الضرر في املاوقد نصت االتفاقية ع

رف املخالف التي لحقت بالطرف اآلخر والكسب الذي فاته نتيجة للمخالفة. وال يجوز أن يتجاوز التعويض قيمة الخسارة والربح الضائع التي توقعها الط

 بها كنتائج متوقعه ملخالفة العقد. يتوقعها وقت انعقاد العقد في ضوء الوقائع التي كان يعلم بها أو التي كان من واجبه أن يعلم أو التي كان ينبغي له أن 

 
20  Herfried Woss And Others, Damages in International Arbitration under Complex Long-term Contracts, Oxford University Press, Oxford, 2014, Page 21 
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وبدراسة نص املادة، فإن نطاق التعويض عن الضرر يكون مبلغ يعادل ما لحق باملتضرر من خسارة وما فاته من كسب جراء املخالفة العقدية، 

فًل يجوز أن يصبح املتضرر في حالة أفضل من تلك التي سيكون   ،بًل سبب للمتضرر على حساب الطرف املخلتعويض ال ينبغي أن يكون إثراء  ال  ولكن هذا 

ذا  ألن ه، ما بالنسبة لوقت توقع الضرر فهو كما نصت االتفاقية وقت إبرام العقد، وليس وقت وقوع املخالفةأ  21عليها لو أن جرى التنفيذ حسب العقد. 

فيما يتعلق بعبء اإلثبات فإن واجب إثبات    ، أما22الوقت هو نشوء االلتزام وتوزيع مسئوليات العقد بين املتعاقدين، وهذه العملية تكون وقت إبرام العقد 

 23 .أن الطرف املخل كان يتوقع الضرر أو كان بمكان بمقدوره أن يتوقع الضرر يقع على عاتق الطرف املتضرر نفسه

 تحديد املسؤولية في عقد البيع الدولي  اشتراطمصير التعويض في حال  الثاني:الفرع 

، فإن لألطراف االتفاق على تحديد املسؤولية العقدية فيما بينهما، من خًلل اإلعفاء منها بشكل كامل أو التخفيف منه
َ
ا أو التشديد  كما تحدثنا سابقا

 .عًله أ في الفرع األول في كل صورة من صور تحديد املسؤولية  تم بيانهيض الذي منها، ولكن ما هو مصير مثل هذا التحديد على التعو 

عفاء  إ ن يتم  أ املباشر املترتب على اإلعفاء من املسؤولية هو اإلعفاء من هذا التعويض، فهذا هو مضمون اإلعفاء    األثراإلعفاء من املسؤولية: إن  

 املتسبب بالضرر نتيجة اإلخًلل العقدي من اي تعويض ي
ا
  ترتب عليه للطرف اآلخر ويبقى ملتزما

ا
حكام العقد، حيث إن شرط اإلعفاء أ عن تنفيذ  ومسؤوال

 .من املسؤولية ينصب على مبلغ التعويض الذي يتم تحديده في حال لحق أحد األطراف ضرر لعد تنفيذ الطرف اآلخر التزامه العقدي 

قد ورد به شرط   االلتزاماملسؤولية: في حال أخل احد األطراف في التزام عقدي مفروض عليه بموجب العقد و كان هذا    والتشديد منالتخفيف  

 أ تخفيف من مسؤولية هذا الطرف، فإن تحديد قيمة التعويض ستتأثر  
ا
بهذا التخفيف، حيث يضمن هذا الطرف األضرار التي تنجم عن عدم تنفيذه    يضا

 مسؤوليته مخففه فسيكون التعويض عن هذه االضرار مخفف وفي حال كان  لًللتزام
ا
وكذلك الحال بالنسبة للتشديد من املسؤولية فإن التشديد  ،أيضا

 أ من املسؤولية يطول التعويض 
ا
 .بحيث يكون التعويض مشددا ويزداد مقداره يضا

ن اإلرادة، حيث أن إرادة األطراف حرة وال يعلو عليها ش يء في  وفي الختام، إن منح األطراف الحق في تحديد مسؤولية كل منهما ينبع من مبدأ سلطا

لإلخًلل بالتوازن   ترتيب االلتزامات و تحديدها في حال كانت هذه االلتزامات ال تخالف القوانين واألنظمة العامة، وملا كان هذا التحديد قد يؤدي في دوره 

خًلل أن الطرفان يتبادالن تحديد مسؤوليتهما، وجاءت اتفاقية فيينا بتنظيم أحكام عقد البيع نه يمكن اعادة التوازن من أ العقدي في ما بين الطرفين إال 

طراف في الدولي للبضائع ومنحت األطراف حرية كبيرة في تحديد التزاماتهم حيث افتقدت معظم نصوصها لعنصر اإللزامية، وهذا ما يتيح حرية أكبر لأل 

 .االتفاق على االلتزامات فيما بينهم 

  :لخاتمة ا

التفصيلية ملسألة   النواحي والزوايا ولهذا وبعد دراستنا  األمور وتدققها من كل  النظر من مكان مرتفع حينها تتمكن من رؤية منظور  تحديد  وعند 

هذا الشرط واآلثار املترتبة عليه املسؤولية املدنية وآثرها على التوازنات العقدية في عقود التجارة الدولية التي تناولت حرية املتعاقدين في اشتراط مثل  

 :والتوصياتمن النتائج  نتوصل إلى مجموعة

 :
ً
 :النتائج أوال

ا التفاقية فينا فإن االتفاقية اعتبرت مبدأ سلطان اإلرادة من املبادئ التي تسمو على كل ش يء وسمحت • لهم االتفاق   في عقد البيع الدولي للبضائع وفقا

رادة إمكانية على أي أمر ومن هذه األمور التي يمكن استخًلصها من خًلل النص الذي أوجدته االتفاقية والذي اعطى مرونة واسعة ملبدأ سلطان اإل 

 .للبضائعاشتراط تحديد املسؤولية في عقد البيع الدولي 

ان  أثر صحة شرط تحديد املسؤولية في عقد البيع الدولي هو نفاذه ملصلحة من اشترطه في مواجهة املشترط عليه، بالتالي تخفف املسؤولية إن ك  •

 .طبيعتهتمد على بمعنى أن أثر الشرط يع األطراف،الشرط هو التخفيف من مسؤولية أحد 

يكون مقدار التعويض يجعل  أالالتعويض عن املسؤولية العقدية في عقد البيع الدولي يكون مما لحق املتضرر من ضرر وما فاته من كسب بشرط   •

 .العقداملتضرر بصورة أفضل من الحالة التي يكون عليها فيما لو تم تنفيذ 

عن عدم التنفيذ إال إذا كان ذلك ناتج عن خطأ جسيم أو غش فإن مسبب الضرر يلزمه الضمان  يترتب على االعفاء من املسؤولية زوال التعويض   •

 .حتى ولو كان هنالك شرط يعفيه من املسؤولية

 

 

 
21 CISG Advisory Council, Opinion No. 6. Available at: http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/CISG-AC-op6.html. 

  .72بشر ابراهيم الخطيب، مرجع سابق، ص 22
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 :
ً
 ت:  التوصياثانيا

ا ألن هذا الشرط يرسخ نوص ي املشرع الدولي بمعالجة شرط تحديد املسؤولية في االتفاقيات الدولية وفي مصادر القانون التجاري الدولي  • األخرى نظرا

 مبدأ حرية اإلرادة مع التأكيد على ضرورة تنظيمه بصورة يحفظ بها التوازن العقدي. 

ة تحديد  محاولة الربط بين األنظمة القانونية لعقود البيع النموذجية واستخدام أحكامها العامة في إيجاد نظام قانوني شامل يساعد في ترسيخ فكر  •

 لجة جوانبها القانونية بصورة تراعي طبيعة العقود التجارية الدولية. ومعا املسؤولية

 :املراجع

: املراجع العربية:
ً
 أوال

  (:3)1  :. املجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسيةالتزامات األطراف وجزاء اإلخًلل بها في عقود نقل التكنولوجيا(.  2018بن أحمد )  ،الحاج .1

27-40 . 

 التفاق على اإلعفاء من التعويض في القانون املدني الكويتي دراسة مقارنة مع القانون املدني األردني. (.  2010محمد. )  ،وأبو مغلي  ،ناصر  ،الخرينج .2

 عمان، رسالة ماجستير: جامعة الشرق األوسط. 

. سلسلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية  القانون املدني األردنيأحكام التعديل االتفاقي للمسؤولية العقدية في (. 2006أحمد عبد الكريم ) ،أبو شنب .3

 . 151- 123 (:2)21 :جامعة مؤتة

 116ص  .  العدد السابع،  بدون مجلد:  مجلة دائرة البحوث والدراسات القانونية .أثر االخًلل بالعقد الدولي لنقل التكنولوجيا .(2019) .س  ،صفوان .4

-126. 

)  ،عبدهللا .5 دراسة مقارنة.(.  2017غدير جميل  املسؤولية  تحديد  اإلعفاء من  اتفاقات  رسالة   مدى مشروعية  املحرر( عمان،  البيت،  آل  )جامعة 

 ماجستير : جامعة آل البيت .

 عمان: دار املسيرة للنشر والتوزيع.  مصادر االلتزام في القانون املدني األردني.(. 2016يوسف ) ،عبيدات .6

ا التفاقية فينا لعام (. 2005م )و. ، عثمان .7  .القاهرة: جامعة القاهرة  .1980توازن املصالح في عقد البيع الدولي للبضائع وفقا

 .472- 438 (: 3)34 :مجلة العلوم القانونية. تعديل أحكام مسؤولية الخبير االستشاري  .(2019) .أ. ك ،فرج .8

 . 19-8ص، عدد خامس ،بدون مجلد :. مجلة البحوث في العقود وقانون األعمالالحرية العقدية مفهوم قديم وواقع متجدد(. 2018علي ) ،الفيًللي .9

)  ،املرشدي  .10 فينا(.  2016أمل  التفاقية  ا  وفقا البضائع  لبيع  الدولية  من  القواعد  االسترداد  تم   .
https://www.mohamah.net/law/%d8%a3%d9%81%d8%b6%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%a8%d8%ad%d8%a7%d8%ab-

%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%ad%d9%88%d9%84-
%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%88%d8%a7%d8%b9%d8%af-%d8%a7%d9%84/. 

: املراجع 
ً
 األجنبية:ثانيا

1. Herfried Woss And Others, O. U. (2014). Damages in International Arbitration under Complex Long-term Contracts. 
ENGLAND : Oxford UNIVERSITY. 
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Abstract: In this research entitled" Determining Liability and its Impact on Contractual Balances in International Trade 

Contracts - Sales Contract as a Model", we tried to determine the impact of the requirement to determine responsibility in 

international trade contracts by dropping provisions on the sales contract because it is the most important contracts that 
the domestic and international legislator sought to address its provisions throughout the ages. 
 After research, we concluded that the condition for determining liability is a permissible condition in terms of the general 
origin and is not invalidated except by an explicit text in application of the rule “the exception is estimated according to its 
extent and cannot be measured against.” It is exempted from it if the condition for the exemption is. While we found a need 
to introduce the clause limiting contractual liability within international legislation due to the spread and expansion of 
international trade and in a way that shows cases of prohibiting the requirement of such a clause to consider the breach 
that may be caused by its presence in some international trade contracts . 

Keywords: contractual liability; determine the liability; exemption. 
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