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حماية بيانات األفراد الشخصية عبر شبكة اإلنترنت " دراسة مقارنة "
إعداد:

ضرغام عبداهلل فاضل أبو خمرة
إشراف:

األستاذ الدكتور محمد إبراهيم أبو الهيجاء
الملخص

تناولتّهذهّالدراسةّموضوعّالحمايةّالمدنيةّلبياناتّاألفرادّالشخصيةّعبرّشبكةّاإلنترنتّفيّ
شارة ّإلى ّبعضّالقوانينّالعربية ّمن ّأجل ّتوفيرّ
إطار ّمقارنّبينّالقانون ّاألردني ّوالعراقي ّمع ّاإل ّ

الحمايةّالالزمةّلبياناتّاألفرادّالشخصيةّ ّ.

وقدّتطرقتّهذهّالدراسةّإلى ّالبحثّفيّماهيةّالبياناتّالشخصيةّمحلّ ّالحمايةّ،وتبيّنّمنّ
خاللّالبحثّ،أنّالبياناتّالشخصيةّهيّجميعّالبياناتّالمتعلقةّبالشخصّالطبيعيّدونّالشخصّ
المعنويّ،وهيّتنقسمّإلىّنوعينّمنّالبياناتّبعضهاّبياناتّعاديةّ،وبعضهاّماّيعتبرّمنّالبياناتّ

الحساسةّوالتيّيحظرّمعالجتهاّإلّبموافقةّصاحبهاّ ّ،ويالحظّعليهاّأنهاّجميعهاّتندرجّتحتّمظلةّ
حرمة ّالحياة ّالخاصةّ ،والتي ّهي ّمن ّالحقوق ّالدستوريةّاللصيقةّبالشخص ّباعتباره ّإنسانّا ّيعيشّ

داخلّالمجتمعّ .

وكما ّتناولت ّالدراسة ّاألنماط ّوالمتمثلة ّبالصور ّوالوسائل ّالمستخدمة ّفي ّالتعدي ّعلى ّهذهّ

البياناتّ،ومنّأبرز ّصورهاّ،مواقعّالتواصلّاإلجتماعي ّفيّحينّكانتّأبرز ّالوسائلّالمستخدمةّ
فيّالتعديّهيّالقرصنةّاإللكترونيةّ .
التعرفّعلىّالتنظيمّالقانوني ّاألمثل ّلحمايةّالبياناتّالشخصيةّلألفرادّ
ّّّّوهدفتّالدراسةّمحاولة ّ ّ
عبرّشبكةّاإلنترنتّفيّظلّّهذهّالقوانينّ .

حيثّتوصلتّالدراسة ّإلى ّمجموعة ّمنّالنتائجّأذكرّمنها :أن ّالبياناتّالشخصيةّلألفرادّتعدّّ

منّقبيلّالحقوقّالشخصية؛ّذلكّأنّأساسّالحمايةّالقانونيةّلتلكّالبياناتّ،هوّماّلإلنسانّمنّحقّ
شخصيّفيّحرمةّحياتهّالخاصةّ،مماّيوفرّالحمايةّلهذاّالحقّفيّمواجهةّالكافة.
كما ّأوصت ّالدراسة ّالمشرع ّاألردني ّوكذلك ّالمشرع ّالعراقي ّأن ّيضعوا ّضمانات ّقانونيةّ

واجرائيةّفعالةّمنّشأنهاّتفعيلّاإللتزامّبحمايةّالبياناتّالشخصيةّلألفرادّ،لضمانّعدمّفقدانّهذهّ
الحمايةّلفعاليتهاّأثناءّعمليةّالتطبيقّالعمليّمنّقبلّالجهاتّذاتّاإلختصاصّ .
الكلمات المفتاحية :الحماية ،اإلنترنت ،المسؤولية المدنية ،البيانات الشخصية.
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Abstract
The study aimed to address the issue of protecting individuals' personal data on the
Internet in a comparative framework between Jordanian and Iraqi law, with reference to
some Arab laws in order to provide the necessary protection for individuals' personal
data.
This study addressed the nature of personal data subject to protection. It turns out
that personal data is all data relating to a natural person but not to a legal person, and it
is divided into two types of data, some of which are ordinary data, and some of which
are sensitive data that can only be processed with the consent of the owner. It should be
noted that they all fall under the umbrella of the sanctity of private life, which is one of
the constitutional rights attached to the person as a human being living within
community.
The study dealt with the patterns of infringement represented by images and the
means used to infringe on this data, most notably social networking sites, as the most
prominent means used in infringement was electronic piracy (Hacking).
Moreover, the study aimed to try to identify the optimal legal regulation for the
protection of personal data of individuals via the Internet under these laws.
The results of the study showed that the personal data of individuals is one of the
rights of the person, as the basis for the legal protection of such data is the person's
personal right to the sanctity of his private life, which provides protection for this right
in the face of all.
The study also recommended the Jordanian legislator as well as the Iraqi legislator
to put in place effective legal and procedural guarantees that would activate the
obligation to protect the personal data, to ensure that this protection does not lose its
effectiveness during the practical application process by the competent authorities.
Keywords: Protection, Internet, Civil Liability, Personal Data.
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الفصل األول:

خلفية الدراسة وأهميتها
أوالً :المقدمة
باتتّالبشريةّفيّعصرناّالحاضرّتعتمدّاعتمادّا ّكبي ّارّعلىّاإلنترنت ّفيّشتىّالمجالتّ،إلّ
خطارّالتيّيتعرضّلهاّكلّمنّيبحرّ
ّ
أنهّلّيمكنناّأنّنتجاهلّحقيقةّثابتةّوهيّالكمّّالهائلّمنّاأل
في ّفضاء ّهذه ّالشبكةّ ،ولعلّ ّأهمها ّتلك ّالمتعلقة ّبالمساس ّبحرمة ّالحياة ّالخاصة ّمن ّخاللّ
اإلعتداء ّعلى ّالبيانات ّالشخصيةّ ،حيث ّيستلزم ّاستخدام ّالشخص ّلشبكة ّاإلنترنت ّوشبكاتّ
كةّمنّالتعرفّعلىّهويتهّ
ّ
التواصلّاإلجتماعيّاإلدلءّببعضّالبياناتّالتيّتمكّنّمسؤولّهذهّالشب
مماّيترتبّعلىّذلكّانّالمستخدمّيجدّنفسهّمضط ّار ّللبوحّبالعديدّمنّالبياناتّالتيّلهاّاتصالّ
بشخصيتهّ .
وبالنظرّإلىّالواقعّالعمليّالذيّيشيرّإلىّأنّّهناكّالكثيرّمنّصورّإساءةّاستخدامّاإلنترنتّ
منّقبلّالغيرّحتىّأصبحناّفيّوقتناّالحاضرّأمامّنوعّمستحدثّمنّالتعدي ّيستهدفّاإلعتداءّ
علىّالبياناتّالشخصيةّ،وهذاّبدورهّيشكلّخطورةّكبيرةّعلىّاألفراد ّبالدخولّغيرّالمشروعّإلىّ
البياناتّالشخصيةّلألفرادّالمخزنةّعبرّشبكةّاإلنترنتّ.ومنّثمّاإلساءة ّإلى ّاألفراد ّفيّحقهم ّفيّ
خصوصيةّالبياناتّالشخصيةّالتيّتتضمنهاّشبكةّاإلنترنت ّمنّصورّشخصيةّوعائليةّ،وبياناتّ
خاصةّبالحالةّالصحيةّوالماليةّ،والوظيفيةّ،والمهنيةّ،والعائليةّبصورةّعامةّ .
وبظهور ّالبيئة ّالرقميةّوالتحولّإليهاّجعلّهذهّالبياناتّتتخذّركيزةّجديدةّذاتّطبيعةّمختلفةّ
الحتفاظّبهاّواّعدادّنسخّمنهاّوتوزيعهاّوتبادلهاّبعددّمنّالوسائلّوالوسائطّالمختلفةّ
ّ
تتيحّمجالّ
والمتنوعةّكالحوسبةّوشبكاتّاإلنترنتّ،وعلىّالرغمّمنّمزاياّالتحولّإلى ّالرقميةّإلّأنّ ّهذاّاألمرّ

2

قد ّساهم ّفي ّفقد ّتلك ّالبيانات ّجزء ّمن ّخصوصيتها ّحيث ّأصبح ّبإمكان ّالغير ّالولوج ّإلى ّتلكّ
البياناتّعبرّشبكاتّاإلنترنتّلسهولةّالحصولّعليهاّكونّهذهّالشبكاتّمتاحةّللجميع.

ّ

وهناّتثورّالمخاوفّفيّالحماية ّالمدنية ّللبياناتّالمتعلقةّباألفراد ّوحياتهمّالخاصة؛ّحيثّمماّ
لّشكّفيهّأنّ ّالعصرّالرقميّساهمّبشكلّكبيرّفيّفقدانّالخصوصيةّالمعلوماتيةّللمستخدمينّ
الناشئةّعن ّتدوينّالبيانات ّوالمعلومات ّونشرهاّعبرّمنصاتّشبكة ّاإلنترنتّ ،هذا ّوتعدّ ّالبياناتّ
الشخصيةّلألفرادّمنّقبيلّهذهّالحقوقّوالحرياتّالتيّتتعلقّبالفردّلذاتهّوليسّبصفتهّعضوا ّفيّ
جماعةّ،أيّتخصهّمنفرداّ،إذّأنّهذهّالبياناتّتجدّتفردهاّوتميزهاّبأنهاّتتعلقّبكافةّدقائقّحياةّ
ُّ
اليوميةّالعاديةّ،لذلكّتعدّمنّأهمّأنواعّالحرياتّ
األفرادّويمسهاّبشكلّمباشرّويتعلقّبحياةّاإلنسانّ
وأحقهاّبالعنايةّوالحمايةّالقانونية.
وتغدوّأهمية ّموضوعّالحماية ّالمدنية ّللبياناتّبالنظرّإلى ّكونّأنّالبياناتّذاتّقيمةّأدبيةّ
ّواّنما ّتمس ّالجانب ّاألدبي ّمماّ
غير ّماليةّ ،بمعنى ّأن ّاإلساءة ّلها ّل ّتمس ّالذمة ّالمالية ّللفردّ ،
ينبغيّمعهّحمايةّمنّتتعلقّبهمّالبياناتّمنّالمساسّبشرفهمّأو ّاعتبارهمّأو ّكرامتهمّأو ّسمعتهمّ
أو ّمركزهمّاإلجتماعي ّأو ّحرمةّحياتهمّالخاصةّأو ّاستخدامّهذهّالبياناتّعلىّنحوّغيرّمشروعّ
من ّشأنها ّأن ّتهدد ّمصالح ّاألفرادّ ،ولذلك ّفإن ّالعديد ّمن ّالدول ّقد ّسنّت ّقوانين ّخاصة ّلحمايةّ
البياناتّالشخصيةّلألفرادّمنهاّالمملكةّالمغربيةّ ّ،ودولةّقطرّ ّ،ومملكةّالبحرينّ ّ.
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أماّفيّالمملكةّاألردنيةّالهاشميةّ،فيوجدّفيهاّمشروعّقانونّبشأنّحمايةّالبياناتّالشخصية(ّ)1
لم ّيقرّ ّحتى ّلحظة ّإعداد ّهذه ّالرسالةّ ،كما ّتوجد ّمشروعات ّقوانين ّتتعلق ّبهذا ّالموضوع ّفيّ
مصر(ّ)2ولبنانّ(ّ،)3أماّفيّالعراقّ،فالّيوجدّقانونّأوّمشروعّقانونّيعالجّهذاّالموضوعّ .

ثانياً :مشكلة الدراسة
أنّغيابّقانونّخاصّينظم ّحمايةّالبياناتّالشخصيةّلألفرادّفيّالقانونينّاألردنيّوالعراقيّ
يثيرّمشكلةّتتعلقّفيّمعرفةّمدىّفعاليةّالحمايةّالقانونيةّللبياناتّالشخصيةّوالمخزنةّعلىّشبكةّ
اإلنترنت ّفي ّظلّ ّالقواعد ّالعامةّ ،ومما ّيزيد ّمن ّالمشكلة ّهو ّعدم ّوجود ّآليات ّقانونية ّإلحكامّ
الا ّعن ّصعوبة ّإثبات ّالدخول ّغير ّالمشروع ّلهذهّ
ّسرية ّبيانات ّاألفرادّ ،فض ّ
السيطرة ّعلى ّضمان ّ
البيانات ّواختراقها ّواستغاللها ّبصورة ّتسيء ّلألفرادّ ،وخصوصّا ّأن ّاألمر ّيتعلق ّبأساليب ّوطرقّ
مستحدثةّفيّاختراقّشبكةّاإلنترنتّ،وهذهّالمشكلةّتطرحّمسألةّهامةّفيّهذاّالصددّتتمثلّفيّ
كيفيةّمواجهةّهذهّاألساليبّلحمايةّالبياناتّالشخصيةّلألفرادّعلىّالصعيدّالقانونيّ .

ثالثاً :أهداف الدراسة
تسعىّالدراسةّإلىّتحقيقّاألهدافّاآلتيةّ :
 .1بيانّمفهومّالبياناتّالشخصيةّلألفرادّوخصائصها.
(ّ)1أعلنّوزيرّالقتصادّالرقميّوالريادةّاألردنيّبتاريخّ1112/11ّ/5مّأنّو ازرتهّرفعتّإلىّمجلسّالوزراءّالمسودةّالنهائيةّ
لمشروعّقانونّحمايةّالبياناتّالشخصيةّ،بعدّإنجازها ّبشكلهاّالنهائيّ،وأوضحّالوزيرّآنذاكّ،فيّتصريحاتّصحفيةّلـّ

”الغد”ّ ،أن ّالو ازرة ّقدمت ّصباح ّإلى ّمجلس ّالوزراء ّمسودة ّمشروع ّالقانون ّوأسبابه ّالموجبةّ ،للسير ّباإلجراءات ّالمرعيةّ
إلق ارره؛ّحيثّيقومّمجلسّالوزراءّبتقديمّمسودةّمشروعّالقانونّإلى ّديوانّالتشريعّوالرأيّبهدفّمناقشتهّواجراءّاستشارةّ

عامةّحولهّلتقديمهّبعدّذلكّإلىّمجلسّالنوابّللسيرّباإلجراءاتّالمرعيةّبهدفّإق اررهّ.المصدرّ:جريدةّالغدّ،عبرّالموقعّ

ةّمساءّ ّ.
اإللكترونيّ،الخبرّبتاريخّ1112/11/6مّ،تاريخّالدخول1111/11/14ّ:مّ،الساعةّالعاشر
ا

(ّ)2مشروعّقانونّبشأنّحمايةّالبياناتّالشخصيةّالمرسلّإلىّمجلسّالنوابّفيّّ11أكتوبرّ1112مّ .
)ّمشروعّحمايةّالبياناتّذاتّالطابعّالشخصيّالمرسلّإلىّمجلسّالنوابّفيّّ15فبرايرّ1118مّ .
ّ
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 .1توضيحّطبيعةّالبياناتّالشخصيةّلألفراد.
 .3بيانّأساسّحمايةّالبياناتّالشخصيةّلألفرادّ،ومبرراتها.
ادّ،وأنواعّتلكّالبياناتّ.
 .4دراسةّشروطّمعالجةّالبياناتّالشخصيةّلألفر ّ
 .5توضيحّصورّووسائلّالتعديّعلىّالبياناتّالشخصـيةّلألفـرادّعبـرّشـبكةّاإلنترنـتّ،وأحكـامّ
المسؤوليةّالمدنيةّالناشئةّعنهّ .

رابعاً :أهمية الدراسة
تأتي ّأهمية ّالدراسة ّبمحاولة ّخلق ّنظرية ّمتكاملة ّتعالج ّموضوع ّحماية ّبيانات ّاألف اردّ
الشخصية ّعبر ّشبكة ّاإلنترنت ّومن ّثم ّاقتراح ّمشروع ّقانون ّيعالج ّتلك ّالمضامين ّبشكل ّعلميّ
دقيقّورصينّ.وبالتاليّالفئةّالمعنيةّبهذهّالدراسةّهيّكلّمنّاألفرادّالمستخدمينّلشبكةّاإلنترنتّ،
وكذلك ّالفئات ّالمختصة ّبمعالجة ّتلك ّالبيانات ّسواء ّكانت ّجهات ّرسمية ّتابعة ّللدولة ّأم ّغيرّ
رسميةّ،باإلضافةّإلىّالمختصينّبالجوانبّالقانونيةّمنّخبراءّومحامينّوباحثينّوغيرهمّ .

خامساً :أسئلة الدراسة
في ّهذه ّالدراسة ّسنحاول ّإثارة ّالعديد ّمن ّالتساؤلت ّومحاولة ّاإلجابة ّعنها ّولعلّ ّأبرز ّتلكّ
التساؤلتّ ّ:
 .1ما ّمفهوم ّوخصائص ّوطبيعة ّالبيانات ّالشخصية ّلألفراد ّالتي ّيتضمنها ّالنظام ّالمعلوماتيّ
لإلنترنت؟ّ
 .1ماّاألساسّالقانونيّلحمايةّالبياناتّالشخصيةّلألفرادّ،وماّمبرراتّتلكّالحماية؟ّ
 .3ماّاإلشتراطاتّالقانونيةّالالزمةّلمعالجةّالبياناتّالشخصيةّلألفراد؟
 .4ماّأنواعّالبياناتّالشخصيةّلألفراد؟
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 .5ما ّصور ّالتعدي ّعلى ّالبيانات ّالشخصية ّلألفرادّ ،وما ّأحكام ّالمسؤولية ّالمدنية ّالناشئةّ
عنها؟
 .6ما ّمدى ّكفاية ّوفعالية ّالقواعد ّالقانونية ّالعامة ّفي ّالتشريعين ّاألردني ّوالعراقي ّفي ّحمايةّ
البياناتّالشخصيةّلألفرادّالمخزنةّفيّاإلنترنت؟ّ

سادساً :حدود الدراسة
يتحددّنطاقّومضمونّالدراسةّبالحدودّاآلتيةّ :
 ّالحدود الموضوعيةّ :إن ّالحدود ّالموضوعية ّلهذه ّالدراسة ّهي ّبيان ّمفهوم ّبيانات ّاألفرادّلتلكّالبياناتّ،وآثارّتلكّالحمايةّ .
ّ
الشخصيةّعبرّشبكةّاإلنترنتّ،والحمايةّالمدنيةّ
ّالحدود المكانيةّ :سيتمّبحثّموضوعّهذهّالدراسةّفيّالتشريعين ّاألردنيّوالعراقيّ ّوباإلشارة ّإلىّبعضّالقوانينّالعربيةّالمتعلقةّبالموضوعّومنهاّالمغربيّوالقطريّوالبحرينيّوالسعوديّ .
ّالحدود الزمانيةّ : القانونّالمدنيّاألردنيّرقمّ(ّ)43لسنةّ1276مّ .
 القانونّالمدنيّالعراقيّرقمّ(ّ)41لسنةّ1251مّ .
 مشروعّقانونّحمايةّالبياناتّالشخصيةّاألردنيّلسنةّ1112مّ .
 قانون ّرقم ّّ 12.18لسنة ّ1112م ّالمتعلق ّبحماية ّاألشخاص ّالذاتيين ّتجاه ّمعالجةّ
المعطياتّذاتّالطابعّالشخصيّفيّالمملكةّالمغربيةّ .
 قانونّرقمّ(ّ)13لسنةّ1116مّبشأنّحمايةّخصوصيةّالبياناتّالشخصيةّفيّقطرّ .
 قانونّرقمّ(ّ)31لسنةّ1118مّبشأنّحمايةّالبياناتّالشخصيةّفيّالبحرينّ .
 نظامّالتجارةّاإللكترونيةّالسعوديّالصادرّلسنةّ1441ه1112ّ/مّ .
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سابعاً :محددات الدراسة
ل ّتوجد ّفي ّهذه ّالدراسة ّوموضوعاتها ّأية ّقيود ّتحدّ ّمن ّتعميم ّنتائجهاّ ،لذا ّفهناك ّإمكانيةّ
تعميمّنتائجّهذهّالدراسةّعلىّمختلفّالدولّ .

ثامناً :مصطلحات الدراسة
 ّالحمايةّ:هيّالحمايةّالتيّيتمّفيهاّضمانّالبياناتّالرقميةّالمخزنةّفيّالنظامّالمعلوماتيّادّمنّجميعّالتهديداتّواإلختراقاتّوالدخولّغيرّالمشروعّ،وتشملّ
ّ
بهدفّحمايةّالخصوصيةّلألفر
الوسائلّواألدواتّواإلجراءاتّالفنيةّالالزمّتوفيرهاّلضمانّحمايةّهذهّالبياناتّ(.)1
 البياناتّ:هيّالمعلوماتّ،أو ّاألوامرّ،أو ّالرسائلّ،أو ّاألصواتّ،أو ّالصورّالتيّتعدّ،أوّالتيّسبقّإعدادهاّ،استخدامهاّفيّالحاسبّاآلليّ،كاألرقامّوالحروفّوالرموزّوغيرهاّ(ّ .)2
 ّالبيانات ّالشخصيةّ :هي ّالتي ّتتعلق ّبالحق ّفي ّالحياة ّالخاصة ّللفردّ ،كالبيانات ّالخاصةّبالصورة ّوحالته ّالصحية ّوالمالية ّوالوظيفية ّوالمهنية ّوالعائلية ّعندما ّتكون ّهذه ّالبيانات ّمحالاّ
للمعالجةّاآلليةّعبرّاإلنترنتّ(ّ .)3

(ّ )1القهوجيّ ،علي ّعبد ّالقادر ّ(1111م)ّ ،الحماية ّالقانونية ّللبيانات ّالمعالجة ّإلكتروني اّ ،بحث ّمقدّم ّإلى ّمؤتمر ّالقانونّ
واإلنترنتّ،جامعةّاإلماراتّالعربيةّالمتحدةّ،صّ.311

(ّ )2الطوالبةّ ،علي ّحسن ّ(1113م)ّ ،التفتيش ّالجنائي ّعلى ّنظم ّالحاسوب ّواإلنترنتّ ،عالم ّالكتب ّالحديثةّ ،إربدّ ،األردنّ،
طّ،1صّ.43

(ّ )3األهوانيّ ،حسام ّالدين ّكامل ّ(1221م)ّ ،الحماية ّالقانونية ّللحياة ّالخاصة ّفي ّمواجهة ّالحاسب ّاآلليّ ،مجلة ّالعلومّ
القانونيةّوالقتصاديةّ،جامعةّعينّشمسّ،مصرّ،العددانّاألولّوالثانيّ،ص.5
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 ّالبيانات ّالشخصية ّالحساسةّ :اية ّمعلومات ّشخصية ّتكشف ّعلى ّنحو ّمباشر ّأو ّغيرّمباشرّعنّأصلّالفردّالعرقيّأوّالثنيّأوّآرائهّالسياسيةّأوّالفلسفيةّأوّمعتقداتهّالدينيةّأوّانتمائهّ
النقابيّأوّسجلّالسوابقّالجنائيةّالخاصةّبهّأوّأيةّبياناتّتتعلقّبصحتهّأوّحالتهّالجنسيةّ)ّ .ّ(1
ّاإلنترنتّ:أحدّالوسائطّاإللكترونيةّ،وهوّعبارةّعنّعددّكبيرّمنّالحواسيبّالموصولةّمعّبعضهاّالبعضّ،ويستخدمّاإلنترنت ّإلجراءّالتصالّعنّطريقّنقلّالصوتّ،أو ّعنّطريقّنقلّ
الصورةّ،أوّعنّطريقّنقلّالصوتّوالصورةّمعّاّ(.)2
ّخصوصيةّالبياناتّالشخصيةّ:رغبةّالفردّفيّأنّيتحكمّبالمعلوماتّالتيّتخصهّ،أو ّعلىّاألقل ّالتأثير ّبشكل ّكبير ّفي ّكيفية ّالتعامل ّمع ّبياناته ّالشخصيةّ ،وعدم ّالسماحّللغير ّبالطالعّ
عليهاّ .
 ّاألفرادّ :الفرد ّهو ّإنسان ّ(شخص ّطبيعي) ّله ّكينونة ّمستقلة ّبحد ّذاتهاّ ،وله ّشخصيتهّالقانونيةّالتيّتثبتّبمجردّولدتهّحي اّ .

تاسعاً :اإلطار النظري للدراسة
تشتملّهذهّالدراسةّعلىّخمسةّفصولّ:الفصلّاألولّ:خلفيةّالدراسةّوأهميتهاّ،ويشملّمقدمةّ
عامةّ ،وتتضمن ّمشكلة ّالدراسةّ ،وأهدافهاّ ،وأهميتهاّ ،واألسئلة ّالتي ّتدور ّحولها ّالدراسةّ ،وحدودّ
الدراسةّ ،ومصطلحاتهاّ ،واإلطار ّالنظري ّللد ارسـةّ ،والد ارسـات ّالسابقـةّ ،والمنهجيـة ّالمتبعة ّفيّ
الد ارسـةّ .

(ّ)1هذاّماّنصتّعليهّالمادةّ(ّ)1منّقانونّحمايةّالبياناتّالشخصيةّالبحرينيّرقمّ(ّ)31لسنةّّ .1118
(ّ)2عربّ،يونسّ(1115م)ّ،قانونّتقنيةّالمعلوماتّوالتجارةّاإللكترونيةّ،دارّوائلّ،األردنّ،طّ،1صّ .14
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والفصلّالثانيّ:ماهيةّحمايةّالبياناتّالشخصيةّلألفرادّعبرّشبكةّاإلنترنتّ .
والفصل ّالثالثّ :التعدي ّعلى ّالبيانات ّالشخصية ّلألفراد ّعبر ّشبكة ّاإلنترنتّ ،أما ّالفصلّ
الرابعّ :فيتناول ّالمسؤولية ّالمدنية ّالناشئة ّعن ّالتعدي ّعلى ّالبيانات ّالشخصية ّلألفراد ّعبر ّشبكةّ
اإلنترنت ّ وآثارهاّ ،أما ّالفصل ّالخامسّ :يشمل ّالخاتمة ّوالنتائج ّوالتوصيات ّالتي ّتوصلت ّإليهاّ
الدراسةّ .

عاش ارً :الدراسات السابقة ذات الصلة
بن ناصر ،آالء بنت سعيد (0222م) ،حماية البيانات الشخصية لمستخدمي شبكات التواصل

اإلجتماعي ،رسالةّماجستيرّ،جامعةّالسلطانّقابوسّ،عمانّ .

تناولتّهذهّالدراسةّموضوعّحمايةّالبياناتّالشخصيةّلمستخدميّشبكاتّالتواصلّاإلجتماعيّ،
كما ّهدفت ّإلى ّتعريف ّالبيانات ّالشخصيةّ ،وماهي ّأنواعهاّ ،وصور ّاإلعتداء ّعليها ّعبر ّشبكاتّ
التواصلّاإلجتماعيّ،وتناولتّوسائلّحمايةّالبياناتّالشخصيةّعلىّشبكاتّالتواصلّاإلجتماعيّ .
ولمّتتطرقّالدراسةّالسابقةّلموضوعّحمايةّهذهّالبياناتّعبرّشبكةّاإلنترنتّ،كذلكّلمّتتطرقّ
إلى ّالمسؤوليةّالمدنيةّالناشئةّعنّاإلعتداء ّعلىّتلكّالبيانات ّوماّآثارّتلكّالمسؤوليةّوماّطبيعةّ
المسؤولية ّسواء ّكانت ّتقصيرية ّام ّعقديةّ ،كما ّأن ّدراستي ّتأتي ّفي ّالتشريعين ّاألردني ّوالعراقيّ
وبعضّالقوانينّالعربيةّكالقانونّالمغربيّوالقطريّوالبحرينيّ .
التميمي ،صباح إبراهيم (0222م) ،المسؤولية المدنية الناجمة عن انتهاك الخصوصية في
مواقع التواصل اإلجتماعيّ،رسالةّدكتوراهّ،الجامعةّاإلسالميةّفيّلبنانّ،كليةّالحقوقّ .

تناولت ّالدراسة ّالمسؤولية ّالمدنية ّالناجمة ّعن ّانتهاك ّالخصوصية ّفي ّمواقع ّالتواصلّ
اإلجتماعي ّفي ّضوءّالقواعدّالعامةّلقانون ّالموجبات ّوالعقودّاللبناني ّوالنظام ّالسعودي ّوالشريعةّ
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اإلسالميةّ ،وبيان ّأركانهاّ ،وطبيعتهاّ ،وأحكامها ّوآثارهاّ ،والتعويض ّعنهاّ .وكذلك ّتناولت ّالقيودّ
الواردةّعلىّالحقّبالخصوصيةّواألثرّالقانونيّالمترتبّعلىّتلكّالقيودّ،باإلضافةّإلى ّمسؤوليةّ
موقع ّالتواصل ّاإلجتماعي ّومزود ّخدمة ّالوص ّول ّلشبكة ّاإلنترنت ّعن ّالمحتوى ّالغير ّمشروع ّأوّ
الضارّالمزودّمنّقبلّالغيرّ .
ولم ّتتطرق ّالدراسة ّالسابقة ّلموضوع ّحماية ّبيانات ّاألفراد ّالشخصية ّعبر ّشبكة ّاإلنترنتّ،
كذلكّلمّتتناولّالدراسةّالسابقةّمفهومّالبياناتّالشخصيةّّوأنواعهاّوخصائصهاّبلّاكتفتّبدراسةّ
انتهاكّالخصوصيةّعبرّشبكاتّالتواصلّاإلجتماعيّ،باإلضافةّإلىّأنّالدراسةّالسابقةّبّنيتّعلىّ
دراسة ّالقواعد ّالعامة ّدون ّالرجوع ّإلى ّالقوانين ّالخاصة ّوالتي ّشرعّت ّفي ّبعض ّالدول ّمن ّأجلّ
حماية ّالبيانات ّالشخصيةّ ،كما ّأنّ ّدراستي ّتأتي ّفي ّالتشريعين ّاألردني ّوالعراقي ّوبعض ّالقوانينّ
العربيةّكالقانونّالمغربيّوالقطريّوالبحرينيّوالسعوديّ .
الشيكلي ،خالد بن عبداهلل (0222م) ،الحق في حرمة الحياة الخاصةّ،رسالةّماجستيرّ،الباحثّ:
خالدّبنّعبداهللّالشكيليّ،كليةّالحقوقّ،جامعةّالسلطانّقابوسّ،عمانّ .
تناولتّالدراسةّمفهومّالحقّفيّالحياةّالخاصةّوصورّاإلخاللّبهّ،وبيانّصورّانتهاكّالحقّ
في ّحرمة ّالحياة ّالخاصة ّالقديمة ّوالحديثةّ ،وكذلك ّتناولت ّالمسؤولية ّالمدنية ّالناشئة ّعن ّانتهاكّ
الحق ّفي ّحرمة ّالحياة ّالخاصةّ ،وحالت ّتداخل ّالمسؤوليتين ّالتقصيرية ّوالعقدية ّفي ّذلك ّالحقّ
وكذلكّاآلثارّالمترتبةّعلىّانتهاكّالحقّوتقادمّدعوىّالحقّفيّحرمةّالحياةّالخاصةّ .
ّوتختلفّدراستيّعنهاّمنّخاللّتناولهاّلحمايةّبياناتّاألفراد ّالشخصيةّعبرّشبكةّاإلنترنتّ،
وهوّاألمرّالذيّلمّتتناولهّالدراسةّالسابقةّ .
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الحادي عشر :منهجية الدراسة
سيتبع ّالباحث ّفي ّهذه ّالدراسة ّالمنهج ّالوصفي ّمن ّخالل ّجمع ّالمعلومات ّوالحقائق ّعنّ
موضوعّالدراسةّووضعهاّفيّقالبّمحكمّومكتملّ،والعملّعلىّوصفّالنصوصّالقانونيةّبطريقةّ
علمية ّبهدف ّالوصول ّإلى ّتفسيرات ّمنطقية ّتمكّـن ّالباحث ّمن ّوضع ّأطر ّمحددة ّللمشكلةّ ،كماّ
وباإلشارة ّإلىّ
ّ
سيتبع ّالباحث ّالمنهج ّالمقارن ّمن ّخالل ّالمقارنة ّبين ّالقانونين ّاألردني ّوالعراقي ّ
بعضّالقوانينّالعربيةّ .
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الفصل الثاني:

ماهية حماية البيانات الشخصية لألفراد عبر شبكة اإلنترنت
رغم ّأهمية ّالموضوع ّمجال ّالبحثّ ،غير ّأنّ ّماهية ّحماية ّالبيانات ّالشخصية ّلألفراد ّعبرّ
شبكةّاإلنترنت ّتنطويّعلىّإشكالتّصعبةّالتحديدّ،ألنّهذه ّالبياناتّفيّذاتهاّأمرّمنّالصعبّ
ضبطه ّبدقةّ ،إلرتكانها ّلفكرة ّنسبية ّتتغير ّبتغير ّالمكان ّوالزمان ّوعادات ّالناس ّوتقاليدهمّ
السياسيةّواإلقتصاديةّ .
ّ
تطورّالحياةّوعواملّالبيئةّاإلجتماعيةّوالثقافيةّو
ّوأخالقياتهمّ،باإلضافةّإلىّ ّ
وألجلّهذاّيقتضيّمنّالباحثّبيانّمفهومّتلكّالبياناتّ،ومنّثمّتوضيحّطبيعتهاّوأساسهاّ،
وشروطهاّوأنواعهاّ .
ّ
وعليهّيقسمّهذاّالفصلّإلىّثالثةّمباحثّ :
 المبحث األولّ:مفهومّالبياناتّالشخصيةّلألفرادّعبرّشبكةّاإلنترنتّ . المبحث الثانيّ:شروطّالبياناتّالشخصيةّلألفرادّعبرّشبكةّاإلنترنتّّوأنواعهاّ . -المبحث الثالثّ:طبيعةّالبياناتّالشخصيةّلألفرادّعبرّشبكةّاإلنترنتّوأساسّحمايتهاّ .

المبحث األول:
مفهوم البيانات الشخصية لألفراد عبر شبكة اإلنترنت
إنّتوضيحّمفهومّالبياناتّالشخصيةّلألفرادّعبرّشبكةّاإلنترنتّيتطلبّبيانّتعريفهاّ،ومنّثمّ
خصائصهاّ،وذلكّفيّمطلبينّ :
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المطلب األول:

تعريف البيانات الشخصية لألفراد
سأبحث ّتعريف ّالبيانات ّالشخصية ّلألفراد ّفي ّالقانونّ ،ومن ّثم ّفي ّالفقه ّالقانونيّ ،وعليهّ
سأقسمّهذاّالمطلبّإلىّفرعينّ :
الفرع األول :تعريف البيانات الشخصية لألفراد في القانون.
أطلق ّالمشرع ّالمغربي ّفي ّقانون ّحماية ّاألشخاص ّالذاتيين ّتجاه ّمعالجة ّالمعطيات ّذاتّ
الطابعّالشخصي ّلسنةّ1112م ّ(ّ )1علىّالبياناتّالشخصيةّلألفرادّمصطلحّ"معطيات ذات طابع
شخصيّ"ّ،وعرفهاّفيّالمادةّاألولىّمنّالقانونّأعالهّبأنها"ّ:كلّمعلومةّكيفماّكانّنوعهاّبغضّ
النظرّعنّدعامتهاّ،بماّفيّذلكّالصوتّوالصورةّ،والمتعلقةّبشخصّذاتيّمعرفّأوّقابلّللتعرفّ
عليه ّوالمسمى ّبعده ّبالشخص ّالمعنيّ ،ويكون ّالشخص ّقابال ّللتعرف ّعليه ّإذا ّكان ّباإلمكانّ
التعرفّعليهّّ،بصفةّمباشرةّأوّغيرّمباشرةّ،ولّسيماّمنّخاللّالرجوعّإلىّرقمّتعريفّأوّعنصرّ
أو ّعدةّعناصرّمميزةّلهويتهّالبدنيةّ ،أو ّالفيزيولوجيةّ ،أو ّالجينيةّ ،أو ّالنفسيةّ ،أو ّاإلقتصاديةّ ،أوّ
الثقافيةّ ،أو ّاإلجتماعيةّ.".وهوّقريبّمنّتعريفّالبياناتّالشخصيةّللمشرع ّالبحريني ّحيثّعرفهاّ
في ّالمادة ّ(ّ )1من ّقانون ّحماية ّالبيانات ّالشخصيةّ "ّ :أية ّمعلومات ّفي ّأية ّصورة ّتخص ّفردّاّ
معرف اّ،أو ّقابالاّبطريقّمباشرّأو ّغيرّمباشرّألنّيعرفّ،وذلكّبوجهّخاصّمنّخاللّرقمّهويتهّ
الشخصيةّأوّصفةّأوّأكثرّمنّصفاتهّالشكليةّأوّالفسيولوجيةّأوّالذهنيةّأوّالثقافيةّأوّاإلقتصاديةّ
أوّهويتهّاإلجتماعيةّ .)2(ّ"....

(ّ)1قانونّرقمّّ12.18لسنةّ1112مّّالمتعلقّبحمايةّاألشخاصّالذاتيينّتجاهّمعالجةّالمعطياتّذاتّالطابعّالشخصيّفيّ
المملكةّالمغربيةّ .

(ّ)2انظرّ:المادةّ(ّ)1منّقانونّرقمّ(ّ)31لسنةّ1118مّبشأنّحمايةّالبياناتّالشخصيةّفيّالبحرينّ .
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وفي ّدولة ّقطرّ ،فإن ّقانون ّرقم ّ(ّ )13لسنة ّ1116م ّبشأن ّحماية ّخصوصية ّالبياناتّ
عرفّالبياناتّالشخصية ّبأنها"ّ:بياناتّعنّالفردّالذيّتكونّهويتهّمحددةّ،أو ّيمكنّ
الشخصيةّ َّ
تحديدهاّبصورةّمعقولةّ،سواءّمنّخاللّهذهّالبياناتّأو ّعنّطريقّالجمعّبينهاّوبينّأيةّبياناتّ
أخرى"ّ .
ّعرفّ
أما ّفي ّالمملكة ّالعربية ّالسعودية ّفإن ّنظام ّالتجارة ّاإللكترونية ّفي ّالمادة ّاألولى ّمنه ّ
البياناتّعلىّأنهاّ":كلّبيانّمهماّكانّمصدرهّأوّشكلهّ،يستخدمّبشكلّمباشرّأوّغيرّمباشرّعندّ
التعاملّبالتجارةّاإللكترونيةّ(ّ .")1
وعرف ّالتوجيه ّاألوروبي ّرقم ّّ 64/59الصادر ّفي ّّ 46أكتوبر ّّ 5559في ّالمادة ّالثانيةّ
البياناتّالشخصيةّبأنها"ّ:كلّمعلومةّمتعلقةّبشخصّطبيعيّمعينّأوّقابلّللتعيينّبطريقةّمباشرةّ
أو ّغير ّمباشرةّ ،ول ّسيما ّبالرجوع ّإلى ّرقم ّتحديد ّالهوية ّأو ّإلى ّعنصر ّأو ّأكثر ّمن ّالعناصرّ
المحددة ّالخاصة ّبالهوية ّالجسديةّ ،أو ّالفسيولوجيةّ ،أو ّالعقليةّ ،أو ّاإلقتصاديةّ ،أو ّالثقافية ّأوّ
اإلجتماعيةّّ .)2(ّ"......
وعليه ّيجدّالباحثّبأنّالمشرعينّالمغربيّوالبحرينيّقدّتأثراّعندّتعريفّالبياناتّالشخصيةّ
بهذاّالتوجيهّاألوروبيّ .

(ّ)1انظرّ:نظامّالتجارةّاللكترونيةّالسعوديّالصادرّبسنةّ1441هّ1112ّ/م.
(ّ)2العرضي،عبدّالهاديّفوزي ّ(1118م)ّ،الحقّفيّالدخولّفيّطيّالنسيانّعلىّشبكةّاإلنترنتّ،دارّالنهضةّالعربيةّ،

القاهرةّ،طّ،1صّ.27وعرفّالمشرعّالفرنسيّالبياناتّذاتّالطابعّالشخصيّفيّالمادةّّ1فيّالقانونّرقمّّ1114/811

الصادرّفيّّ6أغسطسّّ1114بأنها"ّ:كلّمعلومةّمتعلقةّبشخصّطبيعيّمعينّأوّقابلّللتعيينّسواءّبطريقةّمباشرةّأوّ
غيرّمباشرةّ،وذلكّبالرجوعّإلىّرقمّتحديدّهويتهّأوّإلىّأيةّعناصرّأخرىّخاصةّبه"ّ.انظرّ:صبيحّ،نبيلّمحمدّأحمدّ

(1118م)ّ،حمايةّالمستهلكّفيّالتعامالتّاإللكترونيةّ،دراسةّمقارنةّ،مجلةّالحقوقّ،الكويتّ،المجلدّّ،31العددّّ،1
يونيوّ،صّ .142
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بالرجوعّإلىّمشروعّقانونّحمايةّالبياناتّالشخصيةّاألردنيّلسنةّ4155مّ،فإنّالمادةّالثانيةّ
منهّتناولتّتعريفّالبياناتّالشخصيةّبأنهاّ":أيّبياناتّأو ّمعلوماتّتتعلقّبشخصّطبيعيّمهماّ
كان ّمصدرها ّأو ّشكلها ّوالتي ّمن ّشأنها ّالتعريف ّبه ّبطريقة ّمباشرة ّأو ّغير ّمباشرةّ ،من ّخاللّ
العديدّمنّالمعلوماتّأوّالرموزّ،بماّفيّذلكّالبياناتّالمتعلقةّبالحالةّالشخصيةّأوّوضعهّالعائليّ
أو ّبيانات ّتحديد ّالموقع ّالجغرافي ّأو ّبيانات ّتعريف ّاإلنترنت ّالخاضعة ّلقواعد ّالحماية ّالمقررةّ
بموجبّأحكامّهذاّالقانون"ّ .
يتضحّللباحثّمنّخاللّالتعاريفّالمتقدمةّبأنّالمقصودّبالبياناتّالشخصيةّلألفرادّ،هيّتلكّ
البيانات ّالتي ّتتعلق ّبشخص ّطبيعي ّمعينّ ،دون ّالشخص ّالمعنويّ ،ول ّيشترط ّفيها ّأن ّتكونّ
متعلقةّبالحياةّالخاصةّبهّ،وانماّيكفيّأنّتتعلقّبالحياةّالشخصيةّللفردّ،أو ّبحياتهّالعائليةّ،أوّ
ببياناتهّالمتصلةّبموقعهّالجغرافيّ،أوّالبياناتّالمتوافرةّعنهّعبرّاإلنترنتّ .
هذاّ ّولمّيقمّالمشرع ّالعراقيّبتحديدّمعنىّالبياناتّالشخصيةّلألفرادّ،لّفيّالدستورّولّفيّ
التشريعّالعاديّ،إذّلّيوجدّقانونّخاصّبحمايةّالبياناتّالشخصيةّلألفراد؛ّرغمّأهميتهّفيّالحفاظّ
علىّحقوقّوحرياتّاألفرادّ ،فالمشرع ّالعراقيّيقررّحمايةّعامةّلتلكّالبيانات ّولّيضعّلهاّتعريفا؛ّ
بالرغمّمنّأنّالحقّفيّحرمةّالبياناتّالشخصية ّ ُّ
يعد ّمنّأهمّحقوقّاإلنسانّ،مماّيعكسّ -برأيّ
ّ
الباحثّ -صعوبة ّوضع ّتعريف ّجامع ّمانع ّللبيانات ّالشخصية ّلألفرادّ ،ولعل ّالباحث ّيجد ّالعذرّ
للمشرع ّالعراقي ّفي ّهذا ّالموقف؛ ّوذلك ّألن ّهذا ّالحق ّفي ّذاته ُّ
ّيعد ّأم ار ّمن ّالصعب ّتحديده؛ّ
ُّ
ةّنسبيةّتتغيرّبتغيرّالزمانّوالمكانّوعاداتّالناسّوتقاليدهمّوأخالقياتهمّوتطوراتّ
لرتكانهّإلىّفكر
الحياةّوعواملّالبيئةّمنّثقافيةّواجتماعيةّوسياسيةّواقتصادية.
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الفرع الثاني :تعريف البيانات الشخصية لألفراد في الفقه القانوني
وفي الفقه القانوني ،فقد ّتعددت ّالتعاريف ّفيعرف ّجانب ّمن ّالفقه ّأن ّالبيانات ّالشخصيةّ
لألفراد ّ باعتبار ّأنها ّهدف ّكل ّشخص ّفي ّأن ّيحيط ّسياج ّمن ّالسرية ّكل ّما ّيتعلق ّبشخصهّ،
ّوصحتهّ ّ،وثروتهّ،وحياتهّالعائليةّ(ّ .)1
وفيّتعريفّآخرّبأنّالبياناتّالشخصيةّلألفرادّ"ّهيّالحقّفيّالسريةّ،أوّحقّالفردّفيّدفعّ
اإلعتداء ّعنّسريةّحياتهّالخاصةّ،والتيّتتحددّعناصرهّبالحياةّالباطنيةّأو ّالشعوريةّ،أو ّالعائليةّ
أوّاألسريةّ،والصحيةّ،معّضرورةّمراعاةّبعضّالظروفّالواقعية"ّ(ّ .)2
ويذهب ّآخر ّإلى ّأن ّالبيانات ّالشخصية ّلألفراد ّوالحقوق ّالشخصية ّلهم ّتكاد ّأن ّتكونّ
متطابقتينّلتقريرهماّحقّالفردّفيّحمايةّاسمهّوشرفهّواعتبارهّومراسالتهّواتصالتهّوحياتهّالمهنيةّ
والعائليةّ،وكلّماّلهّتأثيرّعلىّحياتهّالشخصيةّ(ّ .)3
ومنهم ّمن ّيرى ّبأنها ّالبيانات ّالتي ّتتعلق ّبشخص ّمعينّ ،ول ّيشترط ّفيها ّأن ّتكون ّمتعلقةّ
بالحياةّالخاصةّبهّ،وانماّيكفيّأنّتتعلقّبالحياةّالمهنيةّ،أوّبحياتهّالعامةّ،أوّانتماءاتهّالسياسيةّ،
أوّالنقابيةّ(ّ .)4

(ّ)1سليمّ،وليدّالسيدّ(ّ.)1111ضماناتّالخصوصيةّفيّاإلنترنتّ،دارّالجامعةّالجديدةّ،مصرّ،طّ،1صّ .14
(2) Albert Chavanne (2015): “les attentes a l’intimite de la vie Privee ou sens d’article 368 du
code penal”, actes du 8 Congres de l’association Francaise de droit Criminal Face aux
novellas Technologies, Economica, ), p. 23.
(3) EAN Malherbe(2017): la vie Privee, et droit moderne, Paris, p. 110,and Gulphe, De la noninterference de la vie prive sur la vie professionnelle salarie en droit francais, JCP 2017, ed.
E. – II – 15736, p. 219
(ّ)4غنامّ،محمدّغنامّ(1113م)ّ،دورّقانونّالعقوباتّفيّمكافحةّجرائمّالكمبيوترّواإلنترنتّ،دارّالفكرّوالقانونّ،المنصورةّ،
مصرّ،طّ،1صّ .22
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ومنهمّمنّيعرفهاّبأنهاّالبياناتّالتيّتتصلّبحرمةّالحياةّالخاصةّلإلنسانّ،والتيّترسمّصورةّ
لميوله ّواتجاهاتهّ ،كاتجاهاته ّالسياسيةّ ،أو ّمعتقداته ّالدينيةّ ،وتعامالته ّالمالية ّوالبنكيةّ ،وجنسيتهّ
وهواياته(ّ .)1فيما ّيرى ّالبعض ّبأنها ّبيانات ّتلتصق ّبالشخص ّالطبيعي ّوتكون ّمالزمة ّله ّوتجعلهّ
الاّللتعريفّ(ّ .)2
معرفّاّأوّقاب ّ
يالحظ ّالباحث ّمن ّخالل ّالتعريفات ّالسابقة ّللبيانات ّالشخصية ّلألفراد ّالرتباط ّالوثيق ّبينّ
الحقّفي ّتلك ّالبياناتّوالحرية ّالشخصية ّللفردّ ،وأكدت ّعلىّعالقةّتلكّالبياناتّبباقيّالحرياتّ
األخرى ّمثل ّمحل ّإقامة ّالفردّ ،وموطنهّّ ،واآلراء ّالسياسية ّللفردّ ،والمعتقدات ّالدينية ّّوالحرياتّ
الفكريةّ .
وعلى ّضوء ّما ّسبقّ ،يالحظ ّالباحث ّتعدد ّالتعاريف ّالتي ّقال ّبها ّالفقه ّالقانوني ّللبياناتّ
الشخصيةّلألفراد ّ،وماّيالحظّعلىّهذهّالتعاريفّغيابّالتفاقّفيماّبينهاّحولّتحديدّمفهومّهذهّ
البياناتّ،األمرّالذيّدفعّببعضّالفقهّالقانونيّإلىّاإلقرارّبصعوبةّوضعّتعريفّّجامعّّمانعّّلتلكّ
البياناتّ(ّ،)3والقولّبأنهّتستعصيّعلىّالتعريفّ(ّ .)4

(ّ)1حجازيّ،عبدّالفتاحّبيوميّ(1117م)ّ،مكافحةّجرائمّالكمبيوترّواإلنترنتّفيّالقانونّالعربيّالنموذجيّ،دراسةّقانونيةّ
متعمقةّفيّالقانونّالمعلوماتيّ،دارّالكتبّالقانونيةّ،مصرّ،صّ .615

(ّ)2المضحكي،حنانّريحانّمباركّ(1114م)ّ،الجرائمّالمعلوماتيةّ،دراسةّمقارنةّ،منشوراتّالحلبيّالحقوقيةّ،بيروتّ،لبنانّ،
طّ،1صّ .312ّ–ّ318

(ّ )3عبدّالجوادّ،مصطفىّأحمد ّ(1111م)ّ .الحياةّالخاصةّومسؤوليةّالصحفيّ،دارّالفكرّالعربيّ،القاهرةّ،طّ،1صّ،65
وعبدّالعالّ،والمقاطعّ،محمدّعبدّالمحسن ّ(1221م)ّ .حمايةّالبياناتّالخاصةّلألفرادّوضماناتهاّفيّمواجهةّالحاسوبّ

اآلليّ،مطبوعاتّجامعةّالكويتّ،الكويتّ،دونّطبعةّ،صّ .146

(4) J. Ravanas (2014): Protection de la vie prive, delimitaiton de la protection, in Juris classeur
civil, Art. 9, fasc. 10 (5 mars 2012), no. 12, N, Molfessis, Vie professionnelle, vie
personnelle et responsabilite des commettants du fait de leurs preposes, Dr. Soc, p. 31, et s. .
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ومع ّأن ّالباحث ّيرى ّصعوبة ّوضع ّتعريف ّجامع ّمانع ّللبيانات ّالشخصية ّلألفراد ّإلرتكانهاّ
إلى ّفكرةّنسبيةّمتغيرةّبتغيرّالزمانّوالمكانّ،فإنهّيرىّبأنّتلكّالبياناتّتتصلّبالجانبّالماديّ
والمعنويّللحياةّالخاصةّللفرد ّالذيّيجبّأنّيتركّفيهّلذاتهّدونّتدخلّمنّالغيرّ،معّمراعاةّماّ
تفرضه ّالحياة ّاإلجتماعية ّمن ّحدود ّوقيودّ ،تقتضيها ّالمصلحة ّالعامةّ ،أو ّالنظام ّالعام ّواآلدابّ
العامةّللمجتمعّ .

المطلب الثاني:
خصائص البيانات الشخصية لألفراد
من ّنافلة ّالقولّ :أن ّالبيانات ّالمحفوظة ّكافةا ّعبر ّشبكة ّاإلنترنت ّتمتاز ّبأنها ّمعلومات ّيتمّ
ترجمتها ّإلى ّشكل ّيكون ّمالئمّا ّلنقلها ّومعالجتهاّ ،باستخدام ّأجهزة ّالحاسوب ّأو ّشبكة ّاإلنترنتّ،
وذلكّعنّطريقّتحولهاّإلىّأرقامّ(ّ .)1
وكماّتمتازّالبياناتّبالنظرّإلى ّوجودهاّعبرّشبكةّاإلنترنت ّبأنهاّقدّتكونّبياناتّتشغيليةّ،
وهيّالتيّيقومّالمبرمجّبإنشائهاّليستفيدّمنهاّالمستخدمّبالمقابلّأو ّبالمجانّفيّمعالجةّالبياناتّ
واخراج ّمعلومات ّفي ّجانب ّحياتي ّماّ ،وقد ّتعمل ّبصورة ّتلقائية ّوقد ّتعمل ّيدويّا ّبأمر ّمنّ
المستخدمّ،وقدّتكونّبياناتّخامّ:هيّالرموزّواألرقامّالتيّتفيدّمعلوماتّوحقائقّبعدّمعالجتها(ّ .)2
ومن ّخالل ّالتعاريف ّسالفة ّالبيان ّللبيانات ّالشخصية ّلألفرادّ ،فإن ّهذه ّالبيانات ّتمتاز ّبأنهاّ
تكونّمتصلةّبشخصّصاحبهاّودالةّعليهّ،سواءّأكانّذلكّبطريقّمباشرّأمّغيرّمباشرّ،فبعضّ
(ّ)1سليمّ،وليدّالسيدّّ،مرجعّسابقّ،صّ .161-161
(ّ)2عليّ،أحمد ّ(1111م)ّ،مفهومّالمعلوماتّوادارةّالمعرفةّ،مجلةّجامعةّدمشقّ،العددّّ،18المجلدّّ،1صّ.472وّبنيّ
أحمدّ ،خالد ّعلي ّسليمان ّ( 1118م)ّ ،الضوابط ّالشرعية ّالمتعلقة ّبالعمل ّالمحوسب ّمقارنا ّبالقانونّ ،بحث ّمنشور ّفيّ

المجلةّاألردنيةّفيّالدراساتّاإلسالميةّ،المجلدّالرابعّ،العددّّ،1صّ .15
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البياناتّلّت ّؤديّبمفردهاّإلىّتحديدّهويةّالشخصّ،وانماّيظهرّذلكّمنّخاللّجمعهاّوربطهاّمعّ
بياناتّأخرىّحتىّتحددّالهويةّالحقيقيةّللشخصّ(ّ .)1
ولّيهمّبعدّذلكّالشكلّالذيّتتخذهّهذهّالبياناتّ،فقدّتكونّفيّشكلّحروفّ ،أو ّخطوطّ ،أوّ
أرقامّ ،أو ّصورّ ،أو ّرموزّ ،وقد ّتكون ّصحيحة ّوموثوق ّبها ّوقد ّتكونّغير ّصحيحةّ ،ومع ّذلكّ
فالقانونّأوجدّلصاحبهاّالحقّفيّالنفاذّإليهاّوتصحيحهاّأو ّمحوهاّنهائيّاّ،كذلكّلّأهمية ّلطبيعةّ
المعلومةّماّدامتّمتعلقةّبالفردّنفسهّ(ّ .)2
ومنّخصائصّتلكّالبياناتّارتباطهاّبالحريةّالشخصيةّلألفرادّ،فالحريةّالشخصيةّتهدفّإلىّ
ُّ
ّ،وهيّتعد ّبمثابةّالحريةّاألساسيةّفيّالمجتمعّ،وانّعدمّضمانّهذهّالحريةّ،يعنيّ
حمايةّاألفراد
عدمّوجودّنظامّللحرياتّالعامة ّلألفرادّ،ذلكّأنّحقّالفرد ّفيّحرمةّبياناتهّالشخصية ّ ُّ
يعد ّجوهرّ
الحقوقّوالحرياتّالشخصيةّ،التيّترسيّاإلطارّالعامّالذيّيمارسّفيهّالفرد ّجميعّحقوقهّوحرياتهّ
األخرىّ،إذّأنّللفرد ّأ نّيحددّكيفيةّمعيشتهّكماّيروقّويحلوّلهّ،وذلكّمعّأقلّقدرّممكنّمنّ
تدخلّالغيرّفيّحياته ّالخاصةّ،وعدمّجعلهاّعرضةّلتلوكهاّألسنةّالناسّ،أو ّأنّتكونّموضوع اّ
لصفحات ّالجرائدّ ،أو ّشبكات ّالتواصل ّاإلجتماعي ّبما ّفيها ّشبكة ّاإلنترنتّ ،وبعيدا ّعن ّالعالنيةّ
()3
ُّ
عليهاّاعتداءّعلىّكرامةّالفردّ(ّ .)4
ّ،ومنّثمّيعدّانتهاكهاّأوّاإلعتداءّ
والنشرّواألضواءّ
ا

فالحق ّفي ّالبيانات ّالشخصية ّ ُّ
يعد ّضرورة ّإنسانيةّ ،ألنه ّيمثل ّأهم ّمظهر ّمن ّمظاهر ّتمتعّ
ّتعد ّقوام ّحياته ّووجودهّ ،بل ّإنها ُّ
اإلنسان ّبحقه ّفي ّالحرية ّالشخصيةّ ،التي ُّ
ّتعد ّأساس ّبنيانّ
(ّ)1العوضيّ،عبدّالهاديّفوزيّ،مرجعّسابقّ،صّ .111
(ّ)2مرجعّسابقّ،صّ .111
(ّ)3األهوانيّ،حسامّالدينّكاملّ،)1287(ّ،أصولّالقانونّ،دارّالنهضةّالعربيةّ،القاهرةّ،طّ،1ص.581
(4) Kayser, P. (2010): la protection penale de la vie privee par le droit. Protection du secret de la
vie privee, preface d’Henari Mazeud, ed Economica – PUAM, 3 ed,p 143..
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المجتمعّالديمقراطي ّالذيّيقومّعلىّاحترامّالحقوقّوالحرياتّالشخصيةّألفرادهّ،والتيّجّبلواّعليهاّ
قبلّنشوءّالدولةّوظهورهاّواليهمّيرجعّفضلّإيجادهاّوتكوينهاّ(ّ .)1
ومن ّثم ّيرتبطّالحقّفيّحرمةّالبياناتّالشخصيةّلألفراد ّبحقهم ّفيّالحريةّالشخصيةّارتباطاّ
بياناتّالشخصيةّلألفرد ّتأبىّ
ّا
وثيق اّ،وماّيترتبّعلىّذلكّمنّاحترامّآلدميّتهم ّوصونّلكرامتهمّ،فال
أيّّقيدّيردّعلىّحريةّقيادةّالفردّلجسمهّونفسهّفيّالكونّالمحيطّبهّ،فالّيتطفلّعليهّمتطفلّفيماّ
يودّالحتفاظّبهّلنفسهّ،ولّتنتهكّأس اررهّ،أو ّمحادثاتهّ،وكلّماّيريدّإحاطتهّمنّأمورّحياتهّبهالةّ
منّالسريةّوالكتمانّ(.)2
وبماّأنّالحقّفيّحرمةّالبياناتّالشخصيةّلألفرادّ ُّ
يعد ّمنّالحقوقّاللصيقةّبشخصّالفردّ،
فإنّهذاّالحقّيشملّصو ار ّعديدةّتتصلّجميعهاّبأسرارّالفرد ّوحياتهّالخاصةّ،وتنبعّمنّحريتهّ
الشخصيةّ،ومنّأهمّصورّهذاّالحقّ:حقّالفردّفيّالمحافظةّعلىّأس اررهّالشخصيةّالتيّلّيحبّ
أنّيطلعّعليهّأحدّإلّبإذنهّ،مثلّالسرّالمتعلقّبحالتهّالصحيةّوالعائليةّوالعاطفيةّ،والسرّالمتعلقّ
بحالتهّالماليةّ ،وحرمة ّالمسكنّ ،وماّيقاسّعلىّالمسكن ّمثل ّالسيارة ّالخاصةّ ،والحقّفي ّحمايةّ
المعلوماتّالشخصيةّالخاصةّبهّ،ومراسالتهّبصورهاّالمختلفةّ،ومنهاّبريدهّالشخصيّ،وصورتهّ،
وهذا ّما ّأكد ّعليه ّنص ّالمادة ّ(ّ )3من ّقانون ّرقم ّ(ّ )13لسنة ّ1116م ّبشأن ّحماية ّخصوصيةّ
البياناتّالشخصيةّفيّقطرّبأنّ":لكلّفردّالحقّفيّحمايةّخصوصيةّبياناتهّالشخصيةّ،ولّيجوزّ
معالجة ّتلك ّالبيانات ّإل ّفي ّإطار ّالشفافية ّواألمانة ّواحترام ّكرامة ّاإلنسان ّوالممارسات ّالمقبولةّ،
وفقاّألحكامّهذاّالقانونّ .".
(ّ)1نايلّ،إبراهيمّعيدّ،)1111(ّ،حمايةّالحقّفيّالحياةّالخاصةّّ،دارّالنهضةّالعربيةّ،القاهرةّ،طّ،1ص.6
(ّ )2حسينّ ،محمد ّبكر ّ(ّ .)1117الحقوق ّوالحريات ّالعامةّ ،دراسة ّمقارنة ّبين ّالشريعة ّوالقانونّ ،دار ّالفكر ّالجامعيّ،
اإلسكندريةّ،طّ،1صّ.47
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كما ّأكدت ّالمادة ّ(ّ )14من ّمشروع ّقانون ّحماية ّالبيانات ّالشخصية ّاألردني ّعلى ّذلكّ
بنصهاّ ":أّ .لكل ّشخص ّالحق ّفي ّحماية ّخصوصية ّبياناته ّالشخصية ّول ّيجوز ّمعالجة ّتلكّ
البياناتّإلّفيّإطارّالشفافيةّواألمانةّواحترامّكرامةّاإلنسانّ،ولّيجوزّأليّمسؤولّعنّالمعالجةّ
خطيا ّأوّ
القيام ّبمعالجة ّالبيانات ّالشخصية ّدون ّالحصول ّعلى ّالموافقة ّالمسبقة ّالصريحة ّوالموثقة ّ ا
لكترونيا ّللشخص ّالمعني ّبالمعالجةّ ،وتعتبر ّالشروط ّالواردة ّفي ّهذه ّالمادة ّهي ّالمعتمدة ّألغراضّ
إ
ا
هذاّالقانونّأينماّوردت"ّ .
وكذلك ّنجد ّالمشرع ّالسعودي ّأقر ّالحماية ّللبيانات ّالشخصية ّفي ّالمادة ّالخامسة ّمن ّنظامّ
التجارةّاإللكتروني ّبعدمّجوازّالحتفاظّببياناتّالمستهلكّالشخصيةّأو ّاتصالتهّاإللكترونيةّمنّ
موفرّالخدمةّإلّفيّالمدةّالتيّتقتضيهاّطبيعةّالتعاملّبالتجارةّاإللكترونيةّوأوجبّاتخاذّالوسائلّ
الالزمةّلحمايتهاّوالحفاظّعلىّخصوصيتهاّخاللّمدةّالحتفاظّبهاّ،وجعلّالمسؤوليةّعلىّعاتقّ
موفرّالخدمةّفيّحمايةّتلكّالبياناتّالتيّتكونّفيّعهدتهّ(ّ .)1

(ّ)1انظرّفيّذلكّ:المادةّالخامسةّمنّنظامّالتجارةّاللكترونيةّالسعوديّلسنةّ1441ه1112/م.

21

المبحث الثاني:

شروط البيانات الشخصية لألفراد عبر شبكة اإلنترنت وأنواعها
َّ
بعدّأنّبين ّالباحثّمفهومّالبياناتّالشخصيةّلألفرادّعبرّشبكةّاإلنترنت ّمنّحيثّالتعاريفّ
فيّالنصوصّالتشريعيةّباإلضافة ّإلى ّالتعاريفّفيّالفقهّالقانونيّ،وكذلكّخصائصّتلكّالبياناتّ
والتي ّتبين ّمن ّخاللها ّان ّالمقصود ّبالبيانات ّالشخصية ّلألفراد ّهي ّتلك ّالبيانات ّالتي ّتتعلقّ
بشخصّطبيعيّدونّالمعنويّ،ولّيشترطّتعلقهاّبالحياةّالخاصةّبلّيكفيّتعلقهاّبالحياةّالشخصيةّ
للفردّ ،ومن ّخصائصها ّارتباطها ّبالحرية ّالشخصية ّلألفراد ّوكذلك ّارتباطها ّالوثيق ّبالحق ّفيّ
الخصوصيةّلألفرادّ .
الحمايةّ،وأنواعهاّ،وذلكّفيّمطلبينّ .
ّ
ولذلك؛ّفإنهّلّبدّمنّدراسةّشروطّتلكّالبياناتّمحلّّ

المطلب األول:

شروط البيانات الشخصية لألفراد عبر شبكة اإلنترنت
تناولتّالمواد ّ(ّ 7وّ8وّ)11منّمشروعّقانونّحمايةّالبياناتّالشخصيةّاألردنيّالشتراطاتّ
العامةّوالخاصةّللبياناتّالشخصيةّالمعالجةّعبرّشبكةّاإلنترنتّ،وعلىّالنحوّاآلتيّ :
فالمادةّ(ّ)7عالجتّاإلشتراطاتّالعامةّلمعالجةّالبياناتّالشخصيةّمحلّالحمايةّ،والتيّيمكنّ
إيجازهاّعلىّالنحوّاآلتيّ ":
اضحاّ،وألّيتمّأيّإجراءّلحقّلهاّعلىّ
مشروعاّ
أ .أنّيكونّالغرضّمنّهذهّالمعالجةّ
ا
ومحدداّوو ا
ا
نحوّلّيتوافقّمعّالغرضّمنّهذهّالمعالجة.
ب .أنّتكونّالمعالجةّكافيةّوذاتّصلةّمنّالغرضّمنها.
ج .يجب ّأن ّتتم ّمعالجة ّالبيانات ّالشخصية ّوفقاا ّألحكام ّالقانون ّول ّيجوز ّاستخدام ّأي ّوسيلة ّغيرّ
قانونيةّأوّإيهاميهّأوّغيرّصحيحةّلهذاّالغرض.
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د .أنّتكونّالبياناتّالشخصيةّصحيحةّودقيقةّوتخضعّللتحديثّعندماّيكونّلذلكّمقتضىّ .
ه .ألّتكونّالمعالجةّبصورةّتسمحّبتحديدّالشخصّالمعنيّبالمعالجةّبعدّاستنفاذّالغرضّمنها.
و .أل ّتؤدي ّإلى ّالتسبب ّبضرر ّلألشخاص ّالذين ّجمعت ّعنهم ّالبيانات ّأو ّتنال ّمن ّحقوقهم ّأوّ
حرياتهمّوفقااّلماّيحددهّالنظامّالذيّيصدرّتطبيقااّألحكامّالقانون"ّ(ّ .)1
وبحثتّالمادةّ(ّ)8منّالمشروعّبالشتراطاتّالخاصةّبمعالجةّالبياناتّالشخصية؛ّحيثّجاءّ
فيّالفقرةّأّ "ّ:يحظر ّالقيام ّبمعالجة ّالبيانات ّالشخصية ّدون ّموافقة ّصاحبهاّ ،ما ّلم ّتكن ّالمعالجةّ
ضروريةّأليّمماّيأتي:
ّ:2تنفيذّعقدّيكونّالشخصّالمعنيّبالمعالجةّطرفاّفيه.
ّ:0اتخاذّخطواتّبناءّعلىّطلبّالشخصّالمعنيّبالمعالجةّبهدفّإبرامّعقد.
ّ:3تنفيذّالتزامّيرتبهّالقانونّخالفاّللتزامّعقديّأوّصدورّأمرّمنّمحكمةّمختصة.
ّ:4حمايةّالمصالحّالحيويةّللشخصّالمعنيّبالمعالجة".
ووفقّاّللمادةّذاتهاّفيّالفقرةّبّ":لّيجوزّأنّتتجاوزّمعالجةّالبياناتّالشخصيةّالغرضّالذيّ
جمعت ّمن ّأجله ّوالمحدد ّعند ّأخذ ّموافقة ّالشخص ّالمعني ّبالمعالجة ّعلى ّالنحو ّالمبين ّفيّ
القانون".
الاّبأحكامّالمادةّأعالهّيلزمّالمسؤولّعنّالمعالجةّبالحتفاظّبالبياناتّالشخصيةّالتيّفيّ
وعم ّ
عهدته ّلمدة ّزمنية ّمحددةّّ ،ول ّيجوز ّالحتفاظ ّبالبيانات ّفي ّعهدة ّالمسؤول ّعن ّالمعالجة ّلمدةّ
تتجاوزّتاريخّانتهاءّإجراءّأيّمعالجةّعليها.

(ّ)1انظرّ:المادةّ(ّ)7منّمشروعّقانونّحمايةّالبياناتّالشخصيةّاألردني.
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هذا ّّول ّيجوز ّإجراء ّأي ّمعالجة ّللبيانات ّالشخصية ّلمن ّل ّيتمتع ّباألهلية ّالكاملة ّدونّ
الحصول ّعلى ّموافقة ّأحد ّالوالدين ّالخطية ّأو ّاإللكترونيةّ ،وفي ّحال ّغياب ّالوالدين ّألي ّسبب ّمنّ
األسباب ّفيتم ّأخد ّموافقة ّالولي ّالمعين ّقانونّا ّلمتابعة ّشؤونهّ ،وهذا ّما ّنصت ّعليه ّالفقرة ّ(د) ّمنّ
المادةّنفسهاّ(ّ .)1
ّويحظرّوفقّاّللمادةّ(ّ)11منّمشروعّالقانونّمعالجةّالبياناتّالشخصيةّالحساسةّدونّموافقةّ
الشخصّالمعنيّبمعالجةّبياناتهّالشخصيةّ،ويستثنىّمنّذلكّماّيلي":
أ .المعالجةّالضروريةّلحمايةّأيّإنسانّإذاّكانّالشخصّالمعنيّبالبياناتّالشخصيةّأوّالوصيّ
قانونا ّعلى ّإعطاء ّموافقته ّعلى ّذلك ّوبشرط ّالحصول ّعلىّ
أو ّالولي ّأو ّالقيم ّعليه ّغير ّقادر ّ ا
تصريحّمسبقّمنّالوحدةّبذلك.
ب .معالجةّالبياناتّالمتاحةّللجمهور.
ج .المعالجة ّالضرورية ّألغراض ّالطب ّالوقائي ّأو ّالتشخيص ّالطبي ّأو ّإدارة ّخدمات ّالرعايةّ
الصحية ّمن ّقبل ّمرخص ّله ّبمزاولة ّأي ّمن ّالمهن ّالطبية ّأو ّأي ّشخص ّملزم ّبحكم ّالقانونّ
بالمحافظةّعلىّالسريةّ .
د .المعالجة ّالتي ّتتم ّمن ّقبل ّمؤسسة ّرسمية ّعامة ّبالقدر ّالذي ّيقتضيه ّتنفيذ ّالمهام ّالمنوطة ّبهاّ
قانونا".
ا
وقد ّنصت ّالمادة ّ(ّ )3من ّقانون ّحماية ّاألشخاص ّالذاتيين ّتجاه ّمعالجة ّالمعطيات ّذاتّ
الطابعّالشخصيّالمغربيّلسنةّ1112مّعلىّوجوبّأنّتكونّالمعطياتّذاتّالطابعّالشخصيّ :

(ّ)1انظرّ:المادة(ّ)8منّمشروعّقانونّحمايةّالبياناتّالشخصيةّاألردني.
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 -1معالجةّبطريقةّنزيهةّومشروعة؛ ّ
 -1مجمعةّلغاياتّمحددةّومعلنةّومشروعةّوألّتعالجّلحقاّبطريقةّتتنافىّمعّتلكّالغايات؛ ّ
 -3مالءمة ّومناسبةّوغيرّمفرطةّبالنظرّإلى ّالغاياتّالتيّتمّتجميعهاّومعالجتهاّلحقّا ّمنّ
أجلها؛ ّ
 -4صحيحة ّوعند ّالقتضاء ّمحينةّ ،ويجب ّاتخاذ ّكل ّالتدابير ّالمعقولة ّحتى ّيتم ّمسح ّأوّ
تصحيح ّالمعطيات ّالخاطئة ّأو ّغير ّالمكتملة ّبالنظر ّإلى ّالغايات ّالتي ّتم ّتجميعها ّأوّ
معالجتهاّلحقّاّمنّأجلها؛ ّ
 -5محفوظة ّوفق ّشكل ّيمكن ّمن ّالتعرف ّعلى ّاألشخاص ّالمعنيين ّطوال ّمدة ّل ّتتجاوزّ
المدةّالضروريةّإلنجازّالغاياتّالتيّتمّجمعهاّومعالجتهاّلحقّاّمنّأجلهاّ(ّ .)1
وهذهّالشروطّمتشابهةّوقريبةّمماّنصتّعليهّالمادة ّ(ّ)3منّقانونّرقمّ(ّ)31لسنةّ1118مّ
بشأنّحمايةّالبياناتّالشخصيةّفيّالبحرينّ،فيّحينّأنّالمشرعّالقطريّلمّيعالجّتلكّالشروطّفيّ
قانونّرقمّ(ّ)13لسنةّ1116مّبشأنّحمايةّخصوصيةّالبياناتّالشخصيةّ .
ووفقّاّللموادّالسابقةّالذكرّ،وبمناقشةّالشروطّالواردةّفيهاّمنّحيثّالتطبيقّوالكفايةّ،فإنهّيلزمّ
لعتبارّالبياناتّذاتّطابعّشخصيّ،أنّتكونّمتصلةّبشخصّصاحبهاّودالةّعليهّسواءّأكانّ
ذلكّبطريقّمباشرّأمّغيرّمباشرّ،ولّيهمّبعدّذلكّالشكلّالذيّتتخذهّهذهّالبياناتّ،فقدّتكونّفيّ
شكلّحروفّ،أو ّخطوطّ،أو ّأرقامّ،أو ّصورّ،أو ّرموزّ،وقدّتكونّفيّوسيطّتقليديّ(سجالتّأوّ
ملفات ّورقية) ّأو ّإلكتروني ّ(قواعد ّبيانات ّأو ّسجالت ّأو ّأرشيفات ّإلكترونية) ّويشترط ّأن ّتكونّ

(ّّ)1انظرّ:المادةّ(ّ) 3منّقانونّحمايةّاألشخاصّالذاتيينّتجاهّمعالجةّالمعطياتّذاتّالطابعّالشخصيّالمغربيّلسنةّ
1112م.
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صحيحةّ،ويرىّالباحثّأنّتلكّالبياناتّقدّتكونّغيرّصحيحةّوهوّماّعبرّعنهّالمشرع ّالمغربيّ
بقوله ّ(ّ ...وعندّالقتضاءّمحينة ّ(ّ ،))1فالمشرع ّأوجدّللفردّعلىّبياناتهّالشخصيةّحقوقّا ّفيّالنفاذّ
إليها ّوتصحيحهاّ ،أو ّمحوها ّنهائياّ ،وأوجد ّله ّطرقا ّقانونية ّلحمايتها ّمن ّاإلعتداء ّعليهاّ ،وأنّ
الشروط ّسالفة ّالبيان ّتعد ّالبيانات ّالشخصية ّلألفراد ّبمثابة ّالمادة ّاألولية ّالتي ّمن ّخاللها ّيمكنّ
إعدادّاألفكارّ،فهيّعبارةّعنّفكرةّيتمّتوصيلهاّللغيرّ،وتعتبرّتلكّالبياناتّشيئاّفيّذاتهّوليسّ
مجردّفكرةّ،وسواءّاتخذتّشكالّأمّلّ،فهيّعملّمنّأعمالّالفكرّ،ومنّثمّتكونّمحالا ّللحمايةّ
عند ّالتطبيق ّالعمليّ ،وهيّبرأي ّالباحث ّكافية ّوشاملة ّلغايات ّأن ّتكون ّتلك ّالحماية ّفعَّالة ّعلىّ
أرضّالواقعّ .

المطلب الثاني:
أنواع البيانات الشخصية لألفراد
البيانات ّالشخصيةّكثيرةّومتنوعةّمنهاّالسمّ،واللقبّ،والعمرّ،والعنوانّ،ورقم ّالهاتفّ،والبريدّ
اإللكترونيّ،وبطاقةّالئتمانّ،والتسجيلّفيّناديّصحيّأو ّرياضيّ،أو ّالنزولّفيّفندقّ،والحالةّ
اإلجتماعيةّ ،والحالة ّالصحيةّ ،ورقم ّلوحة ّالسيارةّ ،والبصمةّ ،والجنسيةّ ،ورقم ّالحساب ّالبنكيّ،
ونتائجّالختباراتّالنفسيةّ،والصوتّوالصورةّ،وعنوانّالكمبيوترّّ،IPوتاريخّالميالدّ،ورقمّالفاكسّ،
وغيرها ّمن ّالبياناتّ ،ولكن ّهذه ّالبيانات ّليست ّكلها ّمن ّطبيعة ّواحدة ّبالنسبة ّللشخص ّفبعضهاّ

(ّ )1هذه ّلفظة ّوردت ّفي ّالمادة ّ(ّ )3من ّقانون ّحماية ّاألشخاص ّالذاتيين ّتجاه ّمعالجة ّالمعطيات ّذات ّالطابع ّالشخصيّ
المغربيّلسنةّ1112مّ،وتعنيّمحورةّأوّمغيرة.
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عاديّوبعضهاّيتمتعّبحساسيةّكبيرةّ،وقدّسماهاّبعضّالمشرعينّكالمشرع ّالقطريّبالبياناتّذاتّ
طبيعةّخاصةّ ّ .
وعليهّتتنوعّالبياناتّالشخصيةّلألفرادّإلىّاآلتيّ :
النوع األول :بيانات شخصية عادية :كالسمّوالعمرّوالعنوانّورقمّالهاتفّوالبريدّاإللكترونيّ،
هذه ّالبيانات ّيمكن ّألي ّشخص ّأن ّيكشفها ّبنفسه ّللحصول ّعلى ّالخدماتّ ،فمثال ّتعبئة ّاستمارةّ
لوظيفةّماّ،تعبئةّاستمارةّللكشفّالطبيّ،وغيرّذلكّ،كلهاّبياناتّيدليّبهاّالشخصّمراتّعديدةّ
فيّاليومّالواحدّ،وكذلكّأيضّا ّاستعمالّبطاقةّائتمانّأو ّالتسجيلّفيّناديّصحيّأو ّرياضيّ،أوّ
النزولّفيّفندقّأوّإعطاءّرقمّالهاتفّالمحمولّألحدّاألشخاصّ...إلخّ(.)2
ويعتبر ّمن ّالبيانات ّالشخصية ّالعاديةّ :اللقبّ ،والحالة ّاإلجتماعيةّ ،واألرقام ّالشخصية ّالتيّ
تعطيّللشخصّفيّوظيفةّماّمثالّ،ورقمّلوحةّالسيارةّ،والبصمةّ،ورقمّالحسابّالبنكيّ،والصوتّ
والصورة(ّ،)3وعنوانّالكمبيوترّّ،IPوتاريخّالميالدّورقمّالفاكسّوغيرهاّمنّالبياناتّ(ّ .)4
فمثالّالصوتّوالصورةّيمكنّمعالجتهاّباستخدامّالتقنياتّالحديثةّالتيّظهرتّفيّالكمبيوترّ
وأجهزةّالتصالّ،فيمكنّإضافةّمقطعّصوتيّلصورةّماّ،أو ّإضافةّنصّلصورةّمعينةّ،وبالتاليّ

(ّ ّ )1بن ّناصرّ ،آلء ّبنت ّسعيد( ّ1115م)ّ ،حماية ّالبيانات ّالشخصية ّلمستخدمي ّشبكات ّالتواصل ّالجتماعيّ ،رسالةّ
ماجستيرّ،كليةّالحقوقّ،جامعةّالسلطانّقابوسّ،سلطنةّعمانّ،صّ.86

(ّ)2العوضي،عبدّالهاديّفوزيّ،مرجعّسابقّ،صّ .22
(ّ )3العيشّ،الصالحينّمحمد(ّ1112م)ّ،التنظيمّالقانونيّلستخدامّالبياناتّالشخصيةّفيّاإلعالمّالجديدّ،مجلةّالحقوقّ،
جامعةّبنغازيّ،المجلدّّ،13العددّّ،1صّّ .11

(ّ )4التهاميّ ،سامح ّعبد ّالواحد(1111م)ّ ،الحماية ّالقانونية ّللبيانات ّالشخصيةّ ،دراسة ّفي ّالقانون ّالفرنسيّ ،القسم ّاألولّ،
مجلةّالحقوقّ،الكويتّ،المجلدّّ،35العددّّ،3سبتمبرّ،صّ .326ّ–ّ382
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هي ّبيانات ّشخصية ّتمت ّمعالجتها ّوأخرجت ّنتائج ّجديدةّ ،لذلك ّل ّبد ّأن ّتحظى ّبالحمايةّ
القانونية(ّ .)1
النوع الثاني :بيانات شخصية حساسةّّ:والبياناتّالشخصيةّالحساسةّ:هيّالبياناتّالشخصيةّ
التي ّتشكل ّمعالجتها ّمخاطر ّأو ّتميي از ّبالنسبة ّإلى ّحماية ّالحياة ّالخاصة ّللشخص ّكأن ّتبينّ
األصل ّالعرقيّ ،أو ّاآلراء ّوالنتماءات ّالسياسيةّ ،أو ّالمعتقدات ّالدينيةّ ،أو ّأي ّبيانات ّتتعلق ّبحالتهّ
الصحيةّ ،أو ّالجسديةّ ،أو ّالعقليةّ ،أو ّاإلقتصاديةّ ،أو ّانتماءاته ّالحزبيةّ ،أو ّسجله ّالجرميّّ ،والحالةّ
الجنائيةّللشخصّوالسوابقّالقضائيةّ(.)2
وقدّسمىّالمشرعّالقطريّهذاّالنوعّمنّالبياناتّالشخصيةّبالبياناتّذاتّالطبيعةّالخاصةّ ،
فنصت ّالمادة ّ(ّ )16من ّالقانون ّرقم ّ(ّ )13لسنة ّ1116م ّبشأن ّحماية ّخصوصية ّالبياناتّ
الشخصيةّفيّقطرّعلىّأنه"ّ :تعدّبياناتّشخصيةّذاتّطبيعةّخاصةّ،البياناتّالمتعلقةّباألصلّ
العرقيّ،واألطفالّ،والصحةّأو ّالحالةّالجسديةّأو ّالنفسيةّ،والمعتقداتّالدينيةّ،والعالقةّالزوجيةّ،
والجرائمّالجنائية .وللوزير ّأنّيضيفّأصناف ا ّأخرىّمنّالبياناتّالشخصيةّذاتّالطبيعةّالخاصةّ،
إذاّكانّمنّشأنّسوءّاستخدامهاّأو ّإفشائهاّإلحاقّضررّجسيمّبالفردّ .ولّيجوزّمعالجةّالبياناتّ
الشخصيةّذاتّالطبيعةّالخاصةّ،إلّبعدّالحصولّعلىّتصريحّبذلكّمنّاإلدارةّالمختصةّ،وفق اّ
لإلجراءاتّوالضوابطّالتيّيصدرّبتحديدهاّقرارّمنّالوزير .وللوزيرّ،بقرارّمنهّ،فرضّاحتياطاتّ
إضافيةّلغرضّحمايةّالبياناتّالشخصيةّذاتّالطبيعةّالخاصة"ّ .
(ّ)1التهاميّ،سامحّعبدّالواحدّ،المرجعّالسابقّ،صّ .321
(ّ)2انظرّ:المادةّ(ّ)1منّمشروعّقانونّحمايةّالبياناتّالشخصيةّاألردنيّلسنةّ1112مّ،والمادة(ّّ)3/3منّالقانونّالمغربيّ
لسنةّ1112مّالخاصّبحمايةّاألشخاصّالذاتيينّتجاهّمعالجةّالمعطياتّذاتّالطابعّالشخصيّ،والمادةّ(ّ)1منّقانونّ

رقمّ(ّ)31لسنةّ1118مّبشأنّحمايةّالبياناتّالشخصيةّفيّالبحرينّ .

28

وقد ّحاول ّبعض ّالفقه ّالقانوني ّتصنيف ّالبيانات ّالحساسة ّحسب ّدرجة ّحساسيتها ّوسريتهاّ،
وقسمها ّإلى ّبيانات ّحساسة ّجدّاّ ،وهي ّالتي ّيؤدي ّالمساس ّبها ّإلى ّإحداث ّالتمييز ّوالعنصريةّ،
وبياناتّحساسةّ،وهيّالتيّتكونّكذلكّعندماّيتمّتقريبهاّومطابقتهاّمعّبياناتّأخرىّمعروفةّعنّ
الشخصّ،وبياناتّمحايدةّوهيّالبياناتّالمتعلقةّبحياةّالشخصّاليوميةّفيّمجتمعه(ّ .)1
ونظ ّار ّلخطورة ّوحساسية ّهذه ّالبيانات ّفال ّيمكن ّمعالجتها ّكأصل ّعامّ ،ولكن ّترد ّعليهاّ
استثناءات ّنص ّعليهاّالقانونّكالموافقةّالصريحة ّمن ّالشخصّالمعنيّوحرية ّالتعبير ّوالمصلحةّ
العامة ّوغيرهاّمنّالستثناءات ّ(ّ.)2فالغرضّمنّحظرّمعالجةّالبياناتّالحساسةّيكمنّفيّحثّ
الشخصّعلىّالتحكمّوالسيطرةّعلىّبياناتهّالشخصيةّوتحميلهّمسؤوليةّالموافقةّعلىّمعالجتهاّ(ّ .)3
ويعود ّالسبب ّفيّحظر ّمعالجة ّهذه ّالبيانات ّإلى ّتفادي ّأي ّتمييز ّعنصري ّيقوم ّعلى ّهذهّ
البياناتّألنهاّتدخلّفيّنطاقّالحياةّالخاصةّ(ّ .)4

(ّ)1العوضيّ،عبدّالهاديّ،مرجعّسابقّ،هامشّرقمّّ،1صّ .111
(ّ )2انظرّ :المادة ّ(ّ )11من ّمشروع ّقانون ّحماية ّالبيانات ّالشخصية ّاألردنيّ ،والمادة ّ(ّ )4من ّالقانون ّالمغربي ّلحمايةّ
األشخاصّالذاتيينّتجاهّالمعطياتّذاتّالطابعّالشخصيّلسنةّ1112مّ،والمادة(ّّ)4منّالقانونّالقطري ّبشأنّحمايةّ

خصوصيةّالبياناتّالشخصية ّلسنةّ1116مّ،والمادةّ(ّّ)4منّالقانونّالبحرينيّبشأنّحمايةّالبياناتّالشخصية ّلسنةّ

1118مّ،وانظرّتفصيالاّ:صبريّ،أحمدّكمالّأحمدّ(1116م)ّ،المسؤوليةّالمدنيةّللموردّعلىّشبكاتّالمعلوماتّ،رسالةّ
دكتوراهّ،كليةّالحقوقّ،جامعةّالقاهرةّّ،صّ .111-28

)ّالعوضيّ،عبدّالهاديّفوزيّالعوضيّ،مرجعّسابقّ،صّ .113
ّ
(3
(ّ)4أبوّالليلّ،إبراهيمّالدسوقي(1114م)ّ،التعاقدّعبرّوسائلّالتصالّالحديثةّ،بحثّمنشورّضمنّأعمالّمؤتمرّالقانونّ

والكمبيوترّواإلنترنتّ،كليةّالشريعةّوالقانونّ،جامعةّاإلماراتّالعربيةّالمتحدةّ،المنعقدّفيّالفترةّّ 3ّ –ّ 1مايوّّ،1111

المجلدّالثالثّ،طّ،3صّ .1114

29

المبحث الثالث:

طبيعة البيانات الشخصية لألفراد عبر شبكة اإلنترنت وأساس حمايتها
بعدّأنّتمّبيانّتعريفّالبياناتّالشخصيةّلألفرادّوبيانّخصائصها ّوشروطها ّّوأنواعها ّالتيّ
تميزهاّعنّغيرها ّمنّالمعلوماتّ،فالّبدّمنّتوضيحّطبيعةّتلكّالبياناتّ،وبيانّأساسّحمايتهاّ
القانونيةّ .
وعليهّ،يقسمّهذاّالمبحثّإلىّمطلبينّ .

المطلب األول:
طبيعة البيانات الشخصية لألفراد عبر شبكة اإلنترنت.
اختلفت ّاآلراء ّوالتجاهات ّالفقهية ّفي ّتحديد ّطبيعة ّالبيانات ّالشخصية ّلألفراد ّعبر ّشبكةّ
اإلنترنت ّحيثّذهبّرأيّفيّالفقهّالقانونيّإلى ّأنّ ّللفردّعلىّبياناتهّالشخصيةّحقّملكيةّ،وماّ
يستتبعّذلكّمنّعدمّجوازّاإلعتداء ّعلىّهذاّالحقّ،والواقعّأنّهذهّالفكرةّتأسستّفيّأولّاألمرّ
على ّحق ّالشخص ّفي ّصورتهّ ،ثم ّتم ّتعميقها ّفامتدت ّإلى ّباقي ّعناصر ّالحق ّفي ّالبياناتّ
الشخصيةّ(ّ .)1
ووفقّا ّلهذاّالرأيّيكونّالشخصّالطبيعيّمالك اّلجسدهّ،ويتفرعّعلىّذلكّأنّاإلنسان ّيملكّأنّ
يتصرف ّوأن ّيستعمل ّوأن ّيستغل ّ– ّوهي ّالمكنات ّالثالثة ّالتي ّيخولها ّحق ّالملكية ّ– ّجسدهّ

(ّ )1الصغيرّ ،جميل ّعبد ّالباقي1115(ّ ،م)ّ ،الحق ّفي ّالصورة ّوالثبات ّالجنائيّ ،مجلة ّكلية ّالقانون ّالكويتية ّالعالميةّ،
الكويتّ ،العدد ّّ ،11السنة ّّ ،3يونيوّ ،ص ّّ ،115واألهوانيّ ،حسام ّالدين ّكامل ّ(1112م)ّ ،الحق ّفي ّاحترام ّالحياةّ

الخاصةّ-الحقّفيّالخصوصيةّ،دراسةّمقارنةّ،القاهرةّ،صّّ،141والفيصلّ،دّ.عبداألميرّمويتّ،وسيدّ،إسراءّهاشمّ

(1112م)ّ،انتهاكّالخصوصيةّفيّمواقعّالتواصلّالجتماعيّ،مجلةّالباحثّاإلعالميّ،العراقّ،العددّّ،36صّ.117
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وصورتهّ،فلهّأنّيغيرّمنّمالمحهّكأنّيصبغّشعرهّ،أو ّيتركهّ،أو ّيغيرّطريقةّتصفيفهّ،أو ّنشرّ
صورتهّأوّيمنعّمنّنشرهاّ(ّ ّ.)1
ّوالمشرعان ّاألردنيّوالعراقيّفيّالقانونّالمدنيّيخولّالمالكّالستعمالّوالستغاللّوالتصرفّ
ّمن ّيصور ّشكل ّغيره ّمنّ
المطلق ّفيما ّيملكهّ ،ومن ّثم ّيعتبر ّمن ّقبيل ّالمساس ّبهذه ّالسلطات َ
الناسّوينشرّصورتهّ،وذلكّحتىّولوّلمّيكنّالمصورّمدفوع اّبأيةّنيةّسيئةّ(ّ .)2
ووفقا ّلهذا ّالرأيّ ،فإن ّمن ّأهم ّخصائص ّالحق ّفي ّالبيانات ّالشخصية ّلألفراد ّقابليتهاّ
للتصرفّ،فاإلنسان ّيستطيعّأنّيبيعّصورتهّكما ّيشاءّكالموديلّمثال ّ(ّ،)3وكذلكّيستطيعّاإلنسانّ
أنّيبيعّأسرارّحياتهّالخاصةّمقابلّمبالغّمنّالمالّ،كالفنانّالذيّيبيعّمذكراتهّالتيّتحتويّعلىّ
أسرارّحياتهّالخاصة ّ(ّ،)4ومنّثمّفإنهّطبق ا ّلهذاّالتجاهّتكونّالبياناتّالشخصيةّملكاّللشخصّ
ذاتهّ .
غيرّأنّفكرةّاعتبارّالحقّفيّالبياناتّالشخصيةّحقّملكيةّلمّتسلمّمنّالنقدّ،وذلكّلماّيليّ :
َّ .1
إن ّخصائصّالحقّفيّالبياناتّالشخصيةّلألفرادّتتعارضّمعّخصائصّالحقّفيّالملكيةّ،
َّ
ينّ،إلّأن ّهناكّفارقا ّجوهرياّ
فإذاّكانّصحيحا ّأنّكالّالحقينّيحتجّبهماّفيّمواجهةّاآلخر
بينهماّ،ولّأدلّعلىّذلكّمنّأنهّليسّمنطقي اّالقولّ:بأنّللشخصّحقّملكيةّعلىّذاتهّ،فحقّ
(ّ)1األهوانيّ،حسامّّ،مرجعّسابق.141ّ،
(ّ )2المادة ّ(ّ )1/1118من ّالقانون ّالمدني ّاألردني ّنصت ّبأنّ ":حق ّالملكية ّهو ّسلطة ّالمالك ّفي ّأن ّيتصرف ّفي ّملكهّ

لا"ّ ،والمادة ّ(ّ )1148من ّالقانون ّالمدني ّالعراقي ّنصت ّبأنّ":
تصرف ا ّمطلق ا ّعين ا ّومنفعةا ّواستغال ّ

الملك ّالتام ّمن ّشأنه ّان ّيتصرف ّبه ّالمالكّ ،تصرف ا ّمطلق ا ّفيما ّيملكه ّعين ا ّومنفعة ّواستغاللاّ ،فينتفع ّبالين ّالمملوكةّ
وبغلتهاّوثمارهاّونتاجهاّويتصرفّفيّعينهاّبجميعّالتصرفاتّالجائزة".

(ّ )3ويعرفّالموديلّ:بأنهّالشخصّالذيّيمثلّأمامّالرسامّأو ّالنحاتّليرسمّمالمحهّ،عبدّالعالّ،مدحتّ،)1112(ّ،الحقّ
فيّالصورةّ،منشأةّالمعارفّ،اإلسكندريةّ،مصرّ،طّ،1صّ،176هامشّ.115

(ّ)4عبدّالسميعّ،أسامةّ(ّ1111م)ّحمايةّبياناتّاألفرادّفيّمواجهةّالتكنولوجياّ،القاهرةّ،طّ،1ص.162
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الملكيةّيفترضّصاحبّحقّ،وموضوعّيمارسّعليهّصاحبّالحقّسلطاتهّ،ولّيمكنّممارسةّ
الحقّإذاّاتحدّصاحبّالحقّوموضوعهّ(.)1
 .1كماّأنّتكييفّالحقّفيّالبياناتّالشخصيةّعلىّأنهّحقّملكيةّ،أمرّلّيوفرّالحمايةّالكافيةّ
لهذا ّالحقّ،فمالك ّالعقارّليسّلهّأن ّيمنعّغيرهّمن ّتصوير ّمنزلهّمن ّالخارجّ ،والقولّ :بأنّ
الحقّفيّالصورةّالشخصية ّ ُّ
يعد ّحقّملكيةّمنّتبعاتهّ–ّلوّصحّالقولّ–ّألّيكونّفيّمقدرةّ
الشخصّأنّيمنعّغيرهّمنّتصويرهّ(.)2
وأمامّالنتقاداتّالتيّوجهتّإلىّالرأيّاألولّ،والذيّيرىّأنّالحقّفيّالبياناتّالشخصيةّهوّ
أي ّآخرّفيّالفقهّالقانونيّذهبّإلى ّاعتبارّالحقّ
حقّملكيةّ،األمرّالذيّأدىّإلى ّهجرهّ،فظهرّر ٌ
فيّالبياناتّالشخصيةّلألفرادّمنّقبيلّالحقوقّالمالزمةّلصفةّاإلنسانّ(ّ .)3
والحقوق ّاللصيقةّبالشخصيةّهيّ(الحقوقّالتيّيكونّموضوعهاّالعناصرّالمكونةّللشخصية)ّ
أو ّ هي ّالحقوق ّالتي ّتنصب ّعلى ّمقومات ّوعناصر ّالشخصية ّفي ّمختلف ّمظاهرها ّالطبيعيةّ
الفرديةّواإلجتماعيةّ،بحيثّتعبرّعماّللشخصّمنّسلطاتّمختلفةّواردةّعلىّالمقوماتّ
ّ
والمعنويةّو

(ّ)1عبدّالرحمنّ،محمود(1115م)ّ،التطوراتّالحديثةّلمفهومّالحقّفيّالحياةّالخاصةّ،مجلةّكليةّالقانونّالكويتيةّالعالميةّ،
الكويتّ،العددّّ،2السنةّّ،3يونيوّ،صّّ،75والصغيرّ،جميلّعبدّالباقي(ّ1114م)ّ،الحقّفيّالحياةّالخاصةّ،مصرّ،

طّ،ّ1ص.116

(ّ)2األهوانيّ،حسامّالدينّ،مرجعّسابقّ،صّ.144
(ّ)3تجدرّاإلشارةّإلى ّأنّنظريةّالحقوقّالشخصيةّ،قدّظهرتّفيّالقرنّالتاسعّعشرّفيّألمانياّ،وكانّذلكّبمناسبةّالتعليقّ
علىّالمادةّ(ّ)813منّالقانونّالمدنيّاأللمانيّكاآلتي"ّ:منّاعتدىّعمداّأوّعنّطريقّاإلهمالّعلىّحياةّشخصّ،أوّ
علىّجسدهّ،أو ّعلىّصحتهّأو ّعلىّحريتهّ،أو ّعلىّملكيتهّ،أو ّعلىّحقّآخرّللشخصّ،يكونّملتزم ا ّفيّمواجهتهّ
بإصالح ّالضرر ّالذي ّسببه ّله" ّعبد ّالعظيمّ ،محمدّ ،)1222(ّ ،الحق ّفي ّالحياة ّالخاصةّ ،دراسة ّمقارنةّ ،مصرّ،

ص.571
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وعلىّتلكّالعناصرّ،بقصدّتنميةّهذهّالشخصيةّوحمايتهاّمنّاعتداءّالغير ّ(ّ،)1أو ّهيّمجموعةّ
القيمّالتيّتثبتّلإلنسان؛ّباعتبارهاّمقوماتّشخصيةّ(ّ .)2
وبماّأنَّّّالحقّفيّالبياناتّالشخصيةّمنّالحقوقّاللصيقةّبشخصّاإلنسان"ّ،فإنّتلكّالحقوقّ
ُّ
تعد ّمنّالقيمّالتيّثبتتّلإلنسانّباعتبارهاّمقوماتّشخصيةّلصيقةّبهّولّتنفكّعنهّ،ومنّثمّفإنّ
هناك ّخصائص ّتتميز ّبها ّهذهّالحقوقّ ،هيّ:عدمّقابلية ّالحقّفي ّالبيانات ّالشخصيةّللتصرفّ
فيهاّ،وأنهّحقّلّيسريّعليهّالتقادمّ(ّ،)3كماّأنهاّلّتنتقلّللورثةّ،وعدمّجوازّاإلنابةّفيّالحقّفيّ
احترامّهذهّالبيانات"(ّ .)4
وعلى ّضوء ّما ّسبقّ ،فإن ّالباحث ّيرى ّبأن ّما ّذهب ّإليه ّالرأي ّالثانيّ -والقائل ّباعتبارّ
البياناتّالشخصية ّلألفرادّمنّقبيلّحقوقّالشخصيةّ -هوّالرأيّالمعتبر؛ّذلكّأنّأساسّالحمايةّ
القانونية ّلتلك ّالبياناتّ ،هو ّما ّلإلنسان ّمن ّحق ّشخصي ّفي ّحرمة ّحياته ّالخاصةّ ،مما ّيوفرّ
الحمايةّلهذاّالحقّفيّمواجهةّالكافةّ،بمعنىّأنهّيقعّعلىّعاتقّالناسّكافةّالتزامّبعدمّالتطفلّ
علىّخصوصياتّاإلنسان ّونشرّماّيتعلقّبهاّ،ومنّثمّيحقّللمتضررّاللجوءّإلى ّالقضاءّطالب اّ
الحمايةّبمجردّوقوعّاإلعتداء ّعلىّحقهّفيّبياناتهّالشخصيةّ،ووقفّهذاّاإلعتداء ّأو ّمنعهّدونّ
حاجةّإلىّإثباتّأركانّالمسؤولية؛ّباعتبارّأنّالضررّهناّمفترضّدونّإثباتّ .
(ّ)1كيرةّ،حسنّ(1221م)ّ،المدخلّإلىّالعلومّالقانونيةّ،دارّالنهضةّالعربيةّ،القاهرةّ،طّ،1ص.418
(َّ ّ )2
الصدةّ،عبدّالمنعمّفرجّ،)1226(ّ،الحقّفيّحرمةّالحياةّالخاصةّفيّمجالّاإلثباتّ،دارّالنهضةّالعربيةّ،القاهرةّ،
طّ،1ص.82

(ّ)3وقدّذهبتّمحكمةّالنقضّالمصريةّإلىّ"عدمّسقوطّالدعوىّالمدنيةّوالجنائيةّالناشئةّعنّالعتداءّعلىّالحريةّالشخصيةّ

أوّحرمةّالحياةّالخاصةّوغيرهاّمنّالحقوقّوالحرياتّالعامةّبالتقادم"ّ،الطعنّرقمّّ1157لسنةّّ56قضائيةّ،جلسةّّ14

مايوّّ،1221أشارّإليهّ:عبدّالسميعّ،أسامةّ،مرجعّسابقّ،صّ.111

(ّ )4خليلّ،عصامّوبديرّ،أنورّ(ّ .)1115دورّالمحاكمّالدستوريةّوالمحاكمّالعلياّفيّتحديدّمالمحّالحقّفيّالخصوصيةّ
وضمانّاحترامهّمنّقبلّباقيّسلطاتّالدولةّ،مجلةّكليةّالقانونّالكويتيةّالعالميةّ،العددّ،2السنةّّ،3صّ.148-147
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المطلب الثاني:

مبررات وأساس حماية البيانات الشخصية لألفراد عبر شبكة اإلنترنت.
إنّالحديثّعنّأساسّحمايةّالبياناتّالشخصيةّلألفرادّعبرّشبكةّاإلنترنتّ،يتطلبّأولاّبيانّ
مبرراتّوجودّهذاّاألساسّ،ومنّثمّتوضيحّماهيةّهذاّاألساسّ،وذلكّفيّفرعينّ .
الفرع األول :مبررات وجود األساس لحماية البيانات الشخصية لألفراد عبر شبكة اإلنترنت.
تعد ّوسائلّالتواصلّاإلجتماعي ّومنهاّاإلنترنت ّمنّأحدّاألسبابّالتيّكانّلهاّعظيمّاألثرّ
ُّّ
في ّالمساس ّبالحقّفي ّالبيانات ّالشخصية ّلألفرادّ ،فعلىّالرغمّمن ّأنّشبكة ّاإلنترنت ّقد ّسهلتّ
التواصلّبينّاألفرادّ،إلّأنهاّمعّذلكّتحملّالكثيرّمنّالمخاطرّعلىّهذهّالبياناتّّ،فنجدّاألفرادّ
اّكبارّ،أمّصغا ارّيقومونّبوضعّمعلوماتهمّوبياناتهمّالشخصيةّوصورهمّومقاطعّفيديوّ
سواءّأكانو ّا
خاصةّبهمّوبأسرهمّعلىّشبكةّاإلنترنتّ،وبصفةّخاصةّمواقعّالتواصلّاإلجتماعيّمثلّالفيسبوكّ
وتويترّ ّ،ومايّسبيسّ،وهايّفايفّ،وفريندّسترّ،وأوركتّ،وبلوجرّ،ويوتيوبّ،وويكبيداّ،وانستغرامّ،
وسنابّشاتّ .
هذاّويعتمدّغالبيةّاألفراد ّ فيّتعاملهمّاليوميّعلىّاستخدامّالتكنولوجياّسواءّفيّالتواصلّمعّ
بعضهمّالبعضّ،أوّفيّالتعاملّمعّالجهاتّالحكوميةّأوّغيرّالحكوميةّ،وأصبحتّالحياةّالخاصةّ
لألفراد ّالتي ّتعتمد ّفي ّالكثير ّمن ّمظاهرها ّعلى ّتقنية ّالمعلومات ّمجالا ّلصور ّمتعددة ّلالنتهاكّ
منهاّعلىّسبيلّالمثالّاختراقّالبريدّاإللكترونيّ(ّ .)1
َّ
إن ّحقوق ّاإلنسان ّومن ّضمنها ّالبيانات ّالشخصية ّلألفرادّ ،والتي ّتشكل ّجزءا ّمن ّ
الحقوق ّاللصيقة ّبالشخصيةّ ،تتسع ّوتتطور ّفي ّظل ّالعصر ّالتكنولوجيّ ،وان ّحماية ّأي ّ
(ّ)1العنتليّ،جاسمّمحمدّ،)1114(ّ،الجرائمّوالتكنولوجياّالحديثةّ،دراسةّمقارنةّ،دارّالنهضةّالعربيةّ،طّ،1صّ .13
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حقّيتطلبّباإلضافةّإلى ّوجودّنصّقانونيّيحميهّ،وجوبّتوافرّضماناتّعدمّانتهاكهّ ،وتتراوحّ
هذهّالضماناتّبينّالقانونيةّوالقضائيةّ،سواءّالدوليةّ(ّ )1واإلقليميةّأوّالوطنيةّ(ّ،)2فلكلّمناّبياناتهّ
الشخصيةّالتيّلّيودّأنّيطلعّعليهاّأحدّدونّعلمهّ،كونهاّمستودعّسرهّالذيّيرافقهّ .
وعلى ّالرغم ّمن ّتنظيم ّحماية ّالبيانات ّالشخصية ّلألفراد ّفي ّبعض ّالقوانينّ ،ومنها ّالقانونّ
المغربيّوالقطريّوالبحرينيّوهناكّمشروعّقانونّفيّاألردنّ،إلّأنهاّتفتقدّإلى ّحمايةّفعَّالةّ،فيّ
ظل ّالتطور ّالعلمي ّوالتكنولوجيّ ،وتزداد ّخطورة ّالوسائل ّالفنية ّالحديثة ّالمستخدمة ّللمراقبة؛ّ
لشيوعهاّوتداولهاّ،وسهولةّالحصول ّعليهاّ ،كماّأن ّبعض ّأسعارها ّمعقولةّ ،ومطروحة ّأيضّا ّفيّ
األسواقّ،ومن ّالصعوبةّالحصول ّعلى ّدليل ّماديّيحددّلنا ّحجمّاستخدامّهذهّاألجهزةّومداهاّ،

(ّ )1وقدّأكدتّالجمعيةّالعامةّلألممّالمتحدةّفيّقرارهاّرقمّّ 68/167تاريخّّ 12نوفمبرّ(ّ)1114فيّالدورةّالتاسعةّوالستينّ
بشأنّ"الحقّفيّالخصوصيةّفيّالعصرّالرقمي"ّعلىّأنّ :

 -1حقّاإلنسانّفيّالخصوصيةّالذيّلّيسمحّبتعريضّأيّشخصّلتدخلّتعسفيّ،أو ّغيرّقانونيّفيّخصوصياتهّ،أوّ
فيّشؤونّأسرتهّأوّبيتهّأوّمراسالتهّ،وحقهّفيّالتمتعّبحمايةّالقانونّمنّمثلّهذاّالتدخل.

 -1أهمية ّالحترامّالتامّلحريةّالحصولّعلىّالمعلوماتّوتلقيهاّونقلهاّللغيرّ،بماّفيّذلكّاألهمية ّاألساسيةّللوصولّإلىّ
المعلوماتّوالمشاركةّالديمقراطية.

 -3التشديدّعلىّأنّمراقبةّالتصالتّأو ّاعتراضهاّعلىّنحوّغيرّقانونيّأو ّتعسفيّوجمعّالبياناتّالشخصيةّعلىّنحوّ

غيرّقانونيّأو ّتعسفيّأمورّتنتهكّالحقّفيّالخصوصيةّ،ويمكنّأنّتمسّبالحقّفيّحريةّالتعبيرّ،وقدّتتعارضّمعّ

لاّتدخليةّبدرجةّكبيرةّولّسيماّعندّالضطالعّبهاّعلىّنطاقّواسع.
مبادئّالمجتمعّالديمقراطيّباعتبارهاّأعما ّ

 -4التزامّالدولةّبأنّتكونّمراقبةّالتصالتّالرقميةّمتسقةّمعّاللتزاماتّالدوليةّالمتصلةّبحقوقّاإلنسانّ،وأنّتتمّبالستنادّ
إلى ّإطار ّقانوني ّمتاح ّللعمومّ ،وواضح ّودقيق ّومستفيض ّوخال ّمن ّالتمييزّ ،وأن ّأي ّمساس ّبالحق ّفي ّالخصوصيةّ
يجبّألّيكونّتعسفياّ،وغيرّقانونيّ،معّمراعاةّماّهوّمعقولّلتحقيقّأهدافّمشروعة.

ّّّّّّّعلىّالدولّاألطرافّفيّالعهدّالدوليّالخاصّبالحقوقّالمدنيةّوالسياسيةّوعددهاّحتىّاآلنّ(ّ)168دولةّأنّتتخذّ
الخطواتّالالزمةّلعتمادّالقوانينّ،أوّالتدابيرّالالزمةّإلعمالّالحقوقّالمعترفّبهاّفيّالعهدّالدوليّلسنةّّ،1266وفيّ

اإلعالنّالعالميّلحقوقّاإلنسانّلسنةّّ،1248وفيّإعالنّالقاهرةّحولّحقوقّاإلنسانّفيّاإلسالمّلسنةّّ،1221معّ
مراعاةّالقيودّالقانونيةّالتيّينصّعليهاّالقانونّ،والضروريةّلحمايةّاألمنّالقوميّ،والنظامّالعامّ،أو ّالصحةّالعامةّ،أوّ

األخالقّالعامةّ،أوّاحترامّحقوقّوحريةّاآلخرينّ .

(ّ)2عدنانّ،سوزانّ( ّ .)1114انتهاكّحرمةّالحياةّالخاصةّعبرّاإلنترنتّ،مجلةّجامعةّدمشقّللعلومّالقتصاديةّوالقانونيةّ،
المجلدّّ،12العددّالثالثّ،صّ .413
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األمرّالذيّينتهكّالبياناتّالشخصيةّللفردّ،ويزدادّالوضعّسوءا ّإذاّتمّاستخدامّهذهّاألجهزةّمنّ
قبل ّسلطات ّالدولةّ ،دون ّاتباع ّالقيود ّالقانونيةّ ،وأدى ّذلك ّإلى ّشيوع ّالرقابة ّالفعلية ّالتي ّتسلطّ
الضوءّعلىّتحركاتّاألفراد ّوأحاديثهمّبواسطةّأجهزةّدقيقةّتستخدمّفيّذلكّ،وبينّالرقابةّالنفسيةّ
التيّتهدفّإلىّالتجسسّعلىّعقلّالفردّومعرفةّأفكارهّوأحاسيسهّ،وماّيجولّفيّخاطرهّمنّخاللّ
مقاييس ّواختباراتّ ،تتنوع ّبين ّ"أجهزة ّالكشف ّعن ّالكذب" ّو"مصل ّالحقيقة" ّحيث ّيتم ّاستخدامهمّ
للكشفّعنّالدروبّالشخصيةّوكذلكّألغراضّالتعيينّفيّالوظائفّ(ّ .)1
وان ّكان ّللتكنولوجيا ّوتطورها ّإيجابيات ّعديدةّ ،إل ّأن ّهذا ّالتطور ّرافقه ّخوف ّمن ّإساءةّ
استخدامّالمعلوماتّفيّغيرّمصلحةّاألفرادّوالخروجّعنّالهدفّاألساسيّمنهاّ،ومنّثمّلّبدّمنّ
حمايةّالبياناتّالشخصيةّللفردّفيّظلّهذاّالتطور؛ّذلكّأنّهذهّالحمايةّتشكلّأساسّاّجوهري اّفيّ
سبيلّاحترامّحقوقّاإلنسانّمحلياّودولياّ .
ومما ّزاد ّمن ّخطورة ّالمراقبة ّوالتسجيل ّاإللكتروني ّللمحادثات ّالهاتفية ّأو ّاألحاديث ّالشفويةّ
والتقاطّالصورّأنّالتزاوجّبينّالمعلوماتّووسائلّالتصالّأدىّإلىّاستخدامهّفيّالتقاطّالصورّثمّ
بثهاّمنّخاللّشبكةّاإلنترنتّ،بلّوتمّتحويلّالهاتفّالمحمولّإلى ّجهازّإرسالّللمحادثاتّإلىّ
أيّجهةّعنّطريقّموجاتّكهرومغناطيسيةّ،مثالّذلكّقيامّأحدّاألشخاصّبالتقاطّصورّألجزاءّ
ظاهرة ّمن ّجسم ّالفتيات ّباستخدام ّالهاتف ّالمحمولّ ،وحالة ّمن ّيقوم ّبوضع ّهاتفه ّالمحمول ّفيّ
وضع ّالتصوير ّأسفل ّ(دورة ّالتواليت) ّللتقاط ّصور ّللسيدات ّالالتي ّيدخلن ّالتواليت ّلقضاءّ

(ّ)1الهميمّ،عبدّاللطيفّ،ّ)1114(،احترامّالحياةّالخاصةّ"الخصوصية"ّفيّالشريعةّاإلسالميةّوالقانونّالمقارنّ،دارّعمارّ،
عمانّ،طّ،1صّ .41-41

36

حوائجهنّ،وهناكّأيضّاّمنّيقومّقامّبنشرّالصورّالشخصيةّالخاصةّبفتاةّتمثلهاّعاريةّعلىّشبكةّ
اإلنترنتّ(ّ .)1
كماّنشاهدّفيّحياتناّاليوميةّبعضّالصورّومقاطعّالفيديوّالتيّيتمّتصويرهاّأثناءّارتكابّ
الجرائمّبواسطةّشهودّعيانّباستخدامّالهاتفّالمحمولّأوّبواسطةّكاميراتّمراقبةّ،وتسليمهاّلرجالّ
الشرطةّأوّنشرهاّعلىّشبكةّاإلنترنتّ .
كما ّتوجد ّأجهزة ّمزودة ّبمرايا ّيمكنها ّإلتقاط ّالصوت ّوالصورة ّمعّاّ ،وهناك ّأيضّا ّالتليسكوبّ
الذيّباتّمعهّإلتقاطّصورةّلشخصّمنّمسافاتّبعيدةّأم ارّميسو ّارّ(ّ .)2
ُّ
ابقّومجرمّ،يعدّ
فمجردّالنشرّمثالاّعبرّتويترّبأنّشخصّاّحاولّاإلنتحارّوهوّمنّأربابّالسو
اعتداءّعلىّحقّهذاّالشخصّفيّبياناتهّالشخصيةّ .
ا
فنحنّنعيشّفيّثورةّالعصرّالرقميّمنّانفجارّالمعلوماتّ،وتسريبّالوثائقّ،وتفشيّالجرائمّ
السيبرانيةّ ،وانتشار ّاإلرهاب ّاإللكترونيّ ،وانتهاك ّحريات ّوخصوصيات ّاألفراد ّوحقوقهم ّعلىّ
اإلنترنتّ ،وبخاصة ّفيما ّيتعلق ّببياناتهم ّالشخصيةّ ،وهذا ّالواقع ّ-برأي ّالباحثّ -يتطلب ّأساليبّ
قانونيةّجديدةّللحمايةّبماّيتواكبّمعّتلكّالمتغيراتّ .
وفيّهذاّالسياقّيشيرّالباحثّإلى ّماّّوردّفيّمقالّجاللةّالملكّعبداهللّبنّالحسينّّوالذيّ
حملّعنوانّ"منصاتّالتواصلّأمّالتناحرّاإلجتماعي؟"..."ّ:أصبحتّالحاجةّملحةّاليومّلتطويرّ
تشريعاتنا ّالوطنيةّ ،بما ّيؤكد ّعلى ّصون ّوحماية ّحرية ّالتعبيرّ ،ويحفظ ّحق ّالمواطنين ّفيّ
(ّ)1محمدّ،عبدّالعظيمّ(1118م)ّ.حمايةّحقوقّاألفرادّفيّظلّشبكةّالنترنتّ،دارّالعلمّللماليينّ،بيروتّ،طّ،،1ص-16
ّ .17

(2) http://www.cdt.org/policy/regardless-frontiers-huaman-rights-normsdigita-age&usg.
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الخصوصيةّ،والقضاءّعلىّاإلشاعاتّواألخبارّالمضللةّ،ومنعّالتحريضّعلىّالكراهيةّ،خاصةّ
أنّعدداّمنّمديريّأكبرّمنصاتّالتواصلّاإلجتماعيّأنفسهمّأقرواّبأنّمنصاتهمّيمكنّاستغاللهاّ
ألغراضّسلبيةّوتخريبيةّ .")1(...ويأتيّمقالّجاللةّالملكّعلىّخلفيةّأحداثّالسيولّالجارفةّالتيّ
ضربتّمنطقةّالبحرّالميتّ،وتسببتّفيّسقوطّضحاياّومصابينّأغلبهمّمنّالطالبّ،وقيامّبعضّ
األفرادّباإلساءةّإلىّعائالتّالضحاياّعبرّوسائلّالتواصلّ .
وفضالا ّعماّسبقّ،فإنّشبكةّاإلنترنت ّتهددّالبياناتّالشخصيةّلألفرادّفيّمجالّالمعلوماتّ
الصحيةّالخاصةّباألفرادّ،فصحةّالفردّوماّبهّمنّأمراضّتدخلّفيّنطاقّهذاّالحقّ،فالّيجوزّ
نشر ّما ّيتعلق ّبصحة ّالفرد ّإل ّبعد ّالحصول ّعلى ّإذنهّ ،كما ّل ّيجوز ّتصويره ّوهو ّفي ّفراشّ
المرضّ ،ول ّيجوز ّنشر ّهذه ّالصورة ّعبر ّوسائل ّالتواصلّ ،فمن ّحق ّالشخص ّأن ّيحصل ّعلىّ
الرعايةّالطبيةّدونّأيّعالنيةّ .
الا ّ علىّماّسبقّ،فإنّجرائمّاإلرهابّتطورتّفيّأساليبهاّوكيفيةّالتخطيطّلهاّوتنفيذهاّ
وفض ّ
بفضلّتقنيةّالمعلوماتّوشبكةّاإلنترنتّ،ومنّأمثلةّاألعمالّاإلرهابيةّالتيّمنّالمتصورّأنّتتمّ
عبر ّهذه ّالتقنية ّالمتطورةّ ،أو ّباستخدامها ّالتهديد ّبالقتلّ ،أو ّتدمير ّالمعلوماتّ ،أو ّالبياناتّ ،أوّ
بنشر ّاألفكار ّالمتطرفةّ ،أو ّبالخطفّ ،أو ّاحتجاز ّالرهائن ّنظير ّفدية ّمعينةّ ،ومن ّأمثلة ّذلك ّماّ
يطلق ّعليه ّ(القصف ّاإللكتروني)ّ ،وتخريب ّشبكة ّالمعلومات ّواتالف ّاألنظمة ّوالبرامج ّبحيث ّلّ
تصبحّقادرةّعلىّالعملّ(ّ .)2

(ّ"ّ)1منصاتّالتواصلّأمّالتناحرّالجتماعي"ّ،مقالّبقلمّالملكّعبدّاهللّالثانيّابنّالحسين(ّ،)1118بتاريخّّ31تشرينّأولّ،
متوفرةّعلىّموقعّرئاسةّالوزراءّاألردنيةّ .

(ّ)2النمرّ،وليد(1111م)ّ،حمايةّالحقّفيّالحياةّالخاصةّ،دارّالفكرّ،بيروتّ،طّ،1صّّ .325
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فالوجود ّاإلرهابي ّالنشط ّعلى ّالشبكة ّالمعلوماتية ّمتنوع ّبصورة ّكبيرةّ ،وهناك ّآلف ّالمواقعّ
للمنظماتّاإلرهابيةّ،حتىّيضمنواّانتشا ارّأوسعّ،وحتىّلوّتمّمنعّالدخولّعلىّبعضّهذهّالمواقعّ
أو ّ تعرضت ّبعضها ّللتدمير ّتبقى ّالمواقع ّاألخرى ّويمكن ّالوصول ّإليهاّ ،وهناك ّبعض ّالمواقعّ
اإللكترونيةّالعربيةّالتيّقامّبإنشائهاّوتصميمهاّبعضّالتنظيماتّاإلرهابيةّ(ّ .)1
ولقد ّوجد ّاإلرهابيون ّغايتهم ّفي ّتلك ّالموارد ّالمعلوماتية ّوالوسائل ّاإللكترونية ّالتي ّجلبتهاّ
التقنيةّفيّعصرّالمعلوماتّ،فأصبحّللمنظماتّاإلرهابيةّالعديدّمنّالمواقعّعلىّشبكةّاإلنترنتّ،
وتستخدمّتلكّالمواقعّفيّتجنيدّإرهابيينّجددّ،وإلعطاءّالتعليماتّلالتباعّ،وللتدريبّاإللكترونيّمنّ
خالل ّتعليم ّالوسائل ّالتي ّتساعد ّعلى ّالقيام ّبشن ّهجمات ّإرهابيةّ ،فقد ّأنشئت ّمواقع ّإرهابيةّ
إلكترونيةّلبيانّكيفيةّصناعةّالقنابلّوالمتفجراتّ،ولشرحّطرقّاختراقّالبريدّاإللكترونيّ،واختراقّ
وتدمير ّالمواقع ّاإللكترونية ّوالدخول ّإلى ّالمواقع ّالمحجوبةّ ،ولتعليمّطرق ّنشرّالفيروساتّ ،ونحوّ
ذلكّ(ّ .)2
وفي ّضوء ّما ّسبقّ ،يرى ّالباحث ّبأن ّهناك ّمبررات ّوأسس ّقوية ّلحماية ّالحق ّالبياناتّ
الشخصيةّلألفرادّفيّمواجهةّشبكةّاإلنترنت؛ّفقدّأصبحتّوسائلّالتكنولوجياّالمختلفةّمنّالعواملّ

(ّ)1موقعّالنداءّ:وهوّالموقعّالرسميّلتنظيمّالقاعدةّبعدّأحداثّالحاديّعشرّمنّسبتمبرّعامّ(ّ،)1111ومنّخاللهّتصدرّ
البياناتّاإلعالميةّللقاعدةّ .

-

ذروةّالسنامّ:وهيّصحيفةّإلكترونيةّدوريةّللقسمّاإلعالميّلتنظيمّالقاعدة.

-

صوت ّالجهادّ :وهي ّمجلة ّنصف ّشهرية ّيصدرها ّما ّيسمى ّبتنظيم ّالقاعدة ّفي ّجزيرة ّالعربّ ،وهي ّتصدر ّبصيغتيّ

-

البتارّ:وهيّمجلةّعسكريةّإلكترونيةّمتخصصةّ،تصدرّعنّتنظيمّالقاعدةّ،وتختصّبالمعلوماتّالعسكريةّوالميدانيةّ

(ّ)wordوّ(ّ)pdfوتتضمنّمجموعةّمنّالبياناتّوالحواراتّمعّقادةّالتنظيمّومنظريه.
والتجنيدّ.مشارّإليهاّلدىّ:النمرّ،وليدّ،مرجعّسابقّ،صّّ .326

(ّ )2الخليفةّ ،بدرّ ،و ّاسماءّ ،سعيدّ ،)1115(ّ ،حماية ّاألمن ّالقومي ّوأمن ّالمعلومات ّوالتصالتّواإلنترنت ّضد ّاإلرهابّ
والجريمةّالمنظمةّوالختراقّوالتجسسّوالمراقبةّ،مجلةّكليةّالقانونّالكويتيةّالعالميةّ،الكويتّ،صّ .81
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المساعدةّعلىّاإلعتداء ّعلىّهذاّالحقّ،وماّنشهدهّيومي ا ّمنّاعتداءاتّعبرّهذهّالوسائلّ،يمثلّ
حقيقةا ّواقعةا ّنلمس ّآثارها ّكل ّيومّ ،فاستفاد ّبعض ّاألفراد ّ–سلبّاّ -مما ّتتيحهّلهّهذه ّالوسائل ّمنّ
إمكاناتّلالعتداءّعلىّبياناتّاآلخرينّ .
الفرع الثاني :أساس حماية البيانات الشخصية لألفراد عبر شبكة اإل نترنت.
ُّ
ّأقرت ّبها ّالمواثيقّ
تعد ّالبيانات ّالشخصية ّلألفراد ّمن ّالحقوق ّاألساسية ّلإلنسانّ ،وقد ّ
والتفاقياتّالدوليةّ(ّ .)1
ُّ
إذّيعد ّاإلعالنّالعالميّلحقوقّاإلنسان ّالصادرّفيّّ 1248/11/11أولّوثيقةّدوليةّتكرسّ
الحق ّفي ّاحترام ّالبيانات ّالشخصية ّلألفرادّ ،حيث ّنصت ّالمادة ّ(ّ )11منه ّبعدم ّجواز ّالتدخلّ
التعسفيّفيّحياةّالشخصّالخاصةّ،أو ّعائلتهّ،أو ّمسكنهّ،أو ّمراسالتهّ،أو ّاإلعتداء ّعلىّشرفهّ
وسمعتهّ ،وتؤكد ّذات ّالمادة ّعلى ّحق ّكل ّشخص ّفي ّالحماية ّالقانونية ّفي ّمواجهة ّمثل ّهذهّ
التدخالتّأوّاإلعتداءاتّ .
وجاءت ّالتفاقية ّاألوروبية ّلحماية ّحقوق ّاإلنسان ّوالحريات ّاألساسية ّبتاريخ ّّ1251/11/4
لتكرسّمبدأّالحقّفيّاحترامّهذهّالبياناتّ،كماّأكدّعلىّذلكّأيضّا ّالعهدّالدوليّللحقوقّالمدنيةّ
والسياسية ّ(ّ ،)1266/11/16حيث ّنص ّفي ّالمادة ّ(ّ )17منه ّبوجوب ّاحترام ّالحياة ّالخاصةّ
لإلنسان ّوحظر ّالتدخل ّالتعسفي ّأو ّغير ّالقانوني ّفي ّخصوصيات ّالشخص ّوأسرتهّ ،وضرورةّ
مراعاةّحرمةّمسكنهّوسريةّمراسالتهّوالمحافظةّعلىّسمعتهّوشرفهّ ّ.
(ّ)1حسونةّ،محمدّعليّ،)1118(ّ،الحمايةّالدستوريةّللحقوقّوالحرياتّاألساسيةّ،دارّالفكرّالعربيّ،اإلسكندريةّ،طّ،1صّ
ّ،51وعلتمّ،شريفّ،وعبدّالواحدّ،محمدّماهرّ،)1111(،موسوعةّاتفاقياتّالقانونّالدوليّاإلنسانيّ،النصوصّالرسميةّ

لالتفاقياتّوالدولّالمصدقةّوالموقعةّ،إصدارّبعثةّاللجنةّالدوليةّللصليبّاألحمرّ،القاهرةّ،دونّدارّنشرّ،دونّطبعةّ،
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ولقد ّاعترف ّالمشرع ّالدستوري ّاألردنيّبالحقّفيّحرمة ّالبياناتّالشخصية ّلألفرادّ ،وأضفىّ
عليه ّحمايته ّفي ّالمادة ّ(ّ )1/7من ّالدستور ّاألردني ّلسنة ّّ 1251وتعديالته ّلغاية ّعام ّّ،1111
فنصتّبأن"ّ:كلّاعتداءّعلىّالحقوقّوالحرياتّالعامةّأو ّحرمةّالحياةّالخاصةّلألردنيينّجريمةّ
يعاقبّعليهاّالقانون"ّ ّ.
وكذلكّنصّالدستورّاألردنيّفيّالمادةّ(ّ)11علىّأنه"ّ:للمساكنّحرمةّ،فالّيجوزّدخولهاّ
إلّفيّاألحوالّالمبينةّفيّالقانونّّ،"...ونصتّالمادةّ(ّ)18منّالدستورّذاتهّعلىّأنهّ "ّ:تعتبرّ
جميعّالمراسالتّالبريديةّوالبرقيةّوالمخاطباتّالهاتفيةّسرية"ّ .
ونصّالدستورّالعراقيّالنافذّالمفعولّالصادرّعامّ1115مّفيّالمادة ّ(ّ/17أولا)ّبأنّ"ّ :لكلّ
فردّالحقّفيّالخصوصيةّالشخصيةّبماّلّيتنافىّمعّحقوقّاآلخرينّواآلدابّالعامة"ّ .
وفيّالقانونّالمدنيّالعراقيّنصتّالمادةّ(ّ)41علىّأنّ"ّ:لكلّمنّنازعهّالغيرّفيّاستعمالّ
لقبهّبالّمبررّولكلّمنّانتحلّلقبهّ،انّيطلبّوقفّهذاّالتعرضّوأنّيطلبّالتعويضّإذا ّلحقهّ
ّ
ضررّمنّذلك"ّ .
وفيّالقانونّاألردنيّ،نصّأيضّا ّالمشرع ّفيّالقانونّالمدني ّفيّالمادةّ(ّ)48بأنّ":لكلّمنّ
وقعّعليهّاعتداءّغيرّمشروعّفيّحقّمنّالحقوقّالمالزمةّلشخصيتهّانّيطلبّوقفّهذاّاإلعتداءّ
معّالتعويضّماّيكونّقدّلحقهّمنّضرر"ّ،.كماّنصتّالمادةّ(ّ)42منهّعلىّأنّ":لكلّمنّنازعهّ
الغيرّفيّاستعمالّاسمهّأوّلقبهّأوّكليهماّبالّمبررّومنّانتحلّالغيرّاسمهّأوّلقبهّأوّكليهماّدونّ
حقّأنّيطلبّوقفّهذاّاإلعتداءّمعّالتعويضّعماّيكونّقدّلحقهّمنّضرر"ّ .
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وعلىّضوءّماّسبقّ،يجدّالباحثّبأنّالدستورّوالقانونّالمدنيّيعدانّأساسّا ّقانونيا ّلحمايةّ
البياناتّالشخصيةّلألفرادّ .
"ومن ّثم ّيستطيع ّالقضاء ّأن ّيبنى ّعليها ّصرح ّحماية ّالبيانات ّالشخصية ّلألفراد ّويقضيّ
بالحق ّالتعويض ّعند ّثبوت ّالضرر" ّ(ّ ،)1ووقف ّالنشر ّأو ّحظر ّالتداول ّللصحف ّوالمصادرةّ
للمطبوعاتّالتيّتتعرضّللحقّفيّحرمةّالحياةّالخاصةّ(ّ .)2
َّ
ّالمتقدمةّ
ويرى ّالباحث ّأن ّالمشرعان ّاألردني ّوالعراقي ّيعترفان ّمن ّخالل ّالمواد ّالقانونية
صراحةا ّبالحقوقّالمالزمةّلإلنسانّ،والحقّفيّحمايةّالبياناتّالشخصيةّلألفرادّيدخلّضمنّهذهّ
ُّ
الحقوقّ،ويعدّبالتاليّحقاّتشملهّالحمايةّوفقاّلقواعدّالقانونّالمدنيّفيّحمايةّحقوقّالشخصيةّ .
وتجدرّاإلشارة ّهناّإلى ّأنّالمادة ّ(ّ)13منّمشروعّقانونّحمايةّالبياناتّالشخصيةّاألردنيّ
األساسّالقانونيّفيّحمايةّتلكّالبياناتّ،فتضمنتّاآلتيّ ":
ّ ّ -1يلتزم ّالمسؤول ّعن ّالمعالجة ّومعالج ّالبيانات ّالشخصية ّومتلقي ّالبيانات ّالشخصية ّبضمانّ
سالمة ّوأمن ّالبيانات ّالشخصية ّوتهيئة ّالوسائل ّالمناسبة ّالتي ّتساعد ّفي ّاكتشاف ّوتعقبّ
حالتّاإلعتداءّعلىّأمنّالبياناتّالشخصية.
ّ-1معّمراعاةّالستثناءاتّالواردةّفيّالمادةّ(ّ)15منّهذاّالقانونّ،تعتبرّالبياناتّالشخصيةّالتيّ
تجري ّعليها ّأي ّمعالجة ّبيانات ّسرية ّويقع ّعلى ّعاتق ّالمسؤول ّعن ّالمعالجة ّوالمعالجّ
المحافظةّعلىّسريتهاّ .
ّ -3يجب ّأن ّتتم ّمعالجة ّالبيانات ّالشخصية ّبطريقة ّتضمن ّسرية ّالمعلومات ّوسالمتها ّوعدمّ
حدوثّأيّتغييرّعليهاّ .
(ّ)1العجارمةّ،نوفانّالعقيلّ،)1113(،الصحافةّبينّحريةّالتعبيرّوحمايةّالخصوصيةّ-وجهةّنظرّقانونيةّ،مقالّمنشورّفيّ
صحيفةّالرأيّاألردنيةّفيّالعددّالصادرّبتاريخّّ6أيارّ .

(ّ)2األهوانيّ،حسامّالدينّكاملّّ،مرجعّسابقّ،صّ .145
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ّ -4تحدد ّشروط ّاإلفصاح ّعن ّالبيانات ّالشخصيةّ ،واألشخاص ّالذين ّيجوز ّاإلفصاح ّلهمّ،
والبيانات ّالشخصية ّالمسموح ّباإلفصاح ّعنهاّ ،وفقاا ّللنظام ّالذي ّيصدر ّتطبيقاا ّألحكام ّهذاّ
القانون.
ّ -5على ّالمسؤول ّعن ّالمعالجة ّاتخاذ ّالتدابير ّاألمنية ّوالتقنية ّوالتنظيمية ّووسائل ّأمن ّوحمايةّ
البياناتّالشخصيةّ،التيّتكفلّحمايةّالبياناتّمنّأيّإخاللّبأمنّوسالمةّالبياناتّالشخصيةّ
أو ّأي ّكشف ّأو ّتغيير ّأو ّإضافة ّأو ّإتالف ّأو ّإجراء ّغير ّمصرح ّبه ّبموجب ّتعليمات ّتصدرّ
لهذهّالغايةّ .
ّ -6عند ّحدوث ّإخالل ّبأمن ّوسالمة ّالبيانات ّالشخصية ّمن ّشأنه ّإحداث ّضرر ّجسيم ّبالبياناتّ
الشخصيةّ،يتوجبّعلىّالمسؤولّعنّالمعالجةّ،إبالغّاألشخاصّالمعنيينّبالمعالجةّالذينّقدّ
تكون ّبياناتهم ّالشخصية ّتأثرت ّخالل ّّ 14ساعة ّمن ّاكتشاف ّعملية ّاإلخاللّ ،وتوفير ّالنصحّ
واإلرشادّباإلجراءاتّالالزمةّلتفاديّأيّعواقبّقدّتترتبّعلىّهذاّاإلخالل.
ّ -7في ّحال ّحدوث ّإخالل ّبأمن ّوسالمة ّالبيانات ّالشخصية ّمن ّشأنه ّإحداث ّضرر ّجسيمّ
بالبيانات ّالشخصيةّ ،يتوجب ّعلى ّالمسؤول ّعن ّالمعالجة ّإبالغ ّمفوض ّالحماية ّخالل ّّ71
ساعة ّمن ّاكتشاف ّعملية ّاإلخالل ّبما ّفي ّذلك ّمصدر ّاإلخالل ّوآليته ّواألشخاص ّالمعنيينّ
بالمعالجة ّالذين ّتأثرت ّبياناتهم ّالشخصية ّبهذا ّاإلخالل ّوأية ّمعلومات ّأخرى ّمتوافرة ّحولّ
عمليةّاإلخاللّالمذكورةّ.وفيّجميعّاألحوالّ،إذاّلمّتتوافرّالمعلوماتّالمتعلقةّبمصدرّوآلياتّ
اإلخالل ّبأمن ّوسالمة ّالبيانات ّالشخصيةّ ،أو ّاألشخاص ّالمعنيين ّبالمعالجة ّالذين ّتأثرتّ
بياناتهمّالشخصيةّبهذاّاإلخاللّ،يجبّعلىّالمسؤولّعنّالمعالجةّتزويدّمفوضّالحمايةّبكلّ
معلومةّجديدةّمتعلقةّباإلخاللّفورّالحصولّعليهاّ ".
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وعليهّ ،فإنه ّفي ّحال ّإقرار ّهذا ّالمشروع ّمن ّقبل ّالسلطة ّالتشريعية ّباألردنّ ،فإن ّنص ّالمادةّ
أعالهّيشكلّأساسّاّقانونيّاّخاصّاّفيّحمايةّالبياناتّالشخصيةّلألفرادّ .
وقدّأسستّمحكمةّقضاياّالنشرّواإلعالمّفيّالعراقّحمايةّالبياناتّالشخصيةّلألفرادّعلىّ
أساسّنصّالمادةّ(ّ 17أول)ّمنّالدستورّالعراقيّبأنّلكلّفردّالحقّفيّالخصوصيةّالشخصيةّ،
وذلكّفيّقرارهاّالصادرّبتاريخّّ،1115/11/31والذيّأرستّفيهّالمبدأّاآلتي"ّ:حيثّإنّالدستورّ
قد ّكفل ّحق ّالفرد ّفي ّحريته ّالشخصية ّبما ّيقتضيه ّذلك ّمن ّصون ّكرامته ّوالحفاظ ّعلى ّبياناتّ
الحياةّالتيّيحرصّعلىّعدمّتدخلّالناسّفيهاّبعدمّامتهانهاّوانتهاكّأس اررهّفيهاّ،إعمالاّلحقهّفيّ
احترامّحياتهّالخاصةّبماّيقفّمعهّالحقّفيّالخصوصيةّقلعةّيحتميّفيهاّالفردّضدّتعكيرّصفوّ
حياتهّالخاصةّ،ومردّذلكّأنّكلّماّيتعلقّبالحياةّالخاصةّلإلنسانّهوّجزءّمنّكيانهّالمعنويّفالّ
يجوز ّألحد ّأن ّينالهّ ،أو ّينشر ّعنه ّشيئّا ّإل ّبإذنه ّالصريح ّأو ّوفقا ّللقانونّ ،ومن ّذلك ّحالتهّ
الصحية ّوما ّيعانيه ّمن ّأمراضّ ،فلكل ّشخص ّالحق ّفي ّأن ّيحجب ّأس ارره ّعن ّأعين ّالناسّ
وأسماعهمّحتىّلّيصبحّمضغةّفيّأفواههمّوحديث ا ّمنّأحاديثهمّفيّمجالسهمّالخاصةّوالعامةّ،
بلّذهبّالفقهّوالقضاءّالمقارنّإلى ّأنّالحقّفيّالخصوصيةّلّيخصّحياةّالشخصّوحدهّفقطّ،
وانماّيخصّأسرتهّالتيّتتأثرّبالّريبّفيّكشفّسرهّ،وقدّقضىّبأنّتصويرّالطفلّالمريضّفيّ
سريرهّفيّالمستشفىّلّينطويّعلىّمساسّبحقّالطفلّفقطّفيّالخصوصيةّ،وانماّمنّشأنهّأنّ
يمس ّحق ّاألم ّفي ّالخصوصيةّ ،فال ّغرابة ّإذن ّإن ّكان ّالمشرع ّالدستوري ّبحرصه ّعلى ّالحفاظّ
وصونّالحريةّالشخصيةّبمقوماتهاّقدّرفعّالحقّفيّالخصوصيةّإلى ّمصافّالحقوقّالدستوريةّ
باعتبارهّمنّالحقوقّالالزمةّلصفةّاإلنسان"ّ(.)1

(ّّ)1قرارّمحكمةّقضاياّالنشرّواإلعالمّرقمّ/115نشرّ/مدنيّ،1115/تاريخّ1115/11/31م.
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الفصل الثالث:

التعدي على البيانات الشخصية لألفراد عبر شبكة اإلنترنت
من ّخالل ّالفصل ّالثاني ّمن ّهذه ّالدراسة ّتم ّالتعرف ّعلى ّماهية ّالبيانات ّالشخصية ّلألفرادّ
عبر ّشبكة ّاإلنترنت ّوذلك ّمن ّخالل ّالتعريف ّبها ّوتوضيح ّخصائصهاّ ،والشتراطات ّالالزمةّ
لمعالجةّتلكّالبياناتّمحلّالحمايةّوأنواعهاّ،وبيانّطبيعتهاّالقانونيةّوأساسّحمايتهاّومبرراتّتلكّ
ّ
الحمايةّ .
وعليه ّفال ّبد ّمن ّتناول ّمفهوم ّالتعدي ّعلى ّتلك ّالبيانات ّعبر ّشبكة ّاإلنترنت ّحتى ّتكتملّ
الصورة ّبشأن ّالحماية ّالقانونية ّالمقررة ّلألفراد ّعلى ّبياناتهم ّالشخصية ّفي ّمواجهة ّالتكنولوجياّ،
وصورّهذاّالتعديّووسائلهّ .
لذاّ،خصصّالفصلّالثالثّلدراسةّهذاّالموضوعّ،ويقسمّإلىّمبحثينّ :
المبحث األول :مفهومّالتعديّعلىّالبياناتّالشخصيةّلألفرادّعبرّشبكةّاإلنترنت.
المبحث الثاني :أنماطّالتعديّعلىّالبياناتّالشخصيةّلألفرادّعبرّشبكةّاإلنترنت.

المبحث األول:

مفهوم التعدي على البيانات الشخصية لألفراد عبر شبكة اإلنترنت
إنّبيان ّمفهومّالتعدي ّعلىّالبياناتّالشخصيةّلألفرادّعبرّشبكةّاإلنترنتّ،يتطلبّتوضيحّ
معنىّهذاّالتعديّ،ومنّثمّتوضيحّخصائصهّ .
وعليهّيقسمّهذاّالمبحثّإلىّمطلبينّ :
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المطلب األول:

تعريف التعدي على البيانات الشخصية لألفراد عبر شبكة اإلنترنت
تقضي ّالقاعدة ّالعامة ّفيما ّيتعلق ّبحماية ّالبيانات ّالشخصية ّلألفراد ّعبر ّشبكة ّاإلنترنت–ّ
بأنّأيّاستخدامّلتلكّالبياناتّمشمولةّبالحمايةّلّي ُّ
باستثناءّبعضّحالتّمعينةّ(َّ ّ-)1
عدّمشروع اّ،
إلّإذاّتمّالحصولّمسبق ا ّعلىّإذنّكتابيّمنّصاحبّالحقّعلىّتلكّالبياناتّ،ومنّثمّيّ ُّ
عد ّأيّ
ةّمنّالصورّاعتداء ّقدّيعادلّجريمةّفيّ
مساسّبحقّاستئثاري ّيتَّصلّبتلكّالبياناتّ،فيّأيةّصور
ا
ّ،يتعرضّمرتكبهّللجزاءاتّالمدنيةّوالجزائيةّالمنصوصّعليهاّفيّالقانونّ .
نظرّالقانون
َّ
صرحّبهّ
فاإلعتداءّعلىّالبياناتّالشخصيةّلألفرادّعبرّشبكةّاإلنترنتّيعنيّ:استعمالّغيرّم َّ
لبيان ّشخصي ّمشمول ّبالحماية ّبموجب ّالقانون ّإذا ّكان ّالتصريح ّبالستعمال ّضروريا ّبحكمّ
القانونّ ،وهو ّما ّيطلق ّعليه ّعادة ّبـ ّ" ّالمساس ّبحقوق ّالفردّ ،أو ّالنيل ّمنها"ّ ،مهما ّكانت ّصورّ
ووسائلّهذاّالستعمالّغيرّالمشروعّ(ّ ّّ.)2
ولماّكانّمعنىّاإلعتداءّهكذاّ،فإنهّيترتبّعلىّذلكّالنتيجتينّاآلتيتينّ :
َّ -1أنه ّل ّيدخل ّفي ّإطار ّاإلعتداء ّعلى ّالبيانات ّالشخصية ّلألفرادّ ،السرقة ّالمادية ّللبياناتّ،
فمثلّهذاّاإلعتداءّيقعّتحتّطائلةّقانونّالعقوباتّوقانونّالجرائمّاإللكترونيةّ،ولّيقعّتحتّ
طائلةّقانونّحمايةّالبياناتّالشخصيةّ .

ِّ
لّتشكلّ
(ّ)1فقدّتكونّهناكّحالتّينصّعليهاّالمشرعّويعتبرهاّمباحةّولّتشملهاّالحمايةّالقانونيّةّكالشخصياتّالعامةّ،و
اعتداءّعلىّهذاّالبياناتّالشخصيةّلألفراد.
ا

(ّ )2انظر ّفي ّهذا ّالمعنىّ :بن ّناصرّ ،آلءّ ،حماية ّالبيانات ّالشخصية ّلمستخدمي ّشبكات ّالتواصل ّالجتماعيّ ،مرجعّ
سابقّ،ص.14
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َّ -2
الا ّعبرّاإلنترنتّ،
أن ّاإلعتداء ّعلىّالكيانّالماديّوحدهّلتلكّالبياناتّ،كإتالفهاّوازالتها ّمث ّ
يخضعّلقواعدّالقانونّالمدنيّوقانونّالعقوبات.
ّواإلعتداءّعلىّالبياناتّالشخصيةّلألفرادّ،قدّيقعّعلىّحقّمنّالحقوقّالماليةّللفردّ،وقدّيقعّ
َّ
ذلكّأن ّهناكّصلةّوارتباط ا ّوثيق ا ّبينّالحقّ
علىّحقّمنّحقوقهّاألدبيةّ،وقدّيشملّالحقينّمعّا؛ّ
األدبي ّوالمالي ّللفرد ّعلى ّبياناته ّالشخصيةّ ،فالمحافظة ّعلى ّالحق ّاألدبي ّللفرد ّعلى ّبياناتهّ
َّ
ّ،بلّإن ّبقاءّتلكّالبيانات ّضمنّالمسارّالذيّأرادهّصاحبها ّمنّدونّ
الشخصية ّتعودّبالفائدةّعليه
تعديلّ،أوّتحريفّ،أوّتغييرّ،أوّأيّاعتداءّآخرّ–ّوهذهّحقوقّأدبيةّ-يحققّللفردّالمردودّالماليّ
َّ
ّ،وعلىّالعكسّمنّذلكّ،فإنّ
ادهّعندماّقررّاستغاللّبعضّبياناته ّمالي ا ّعلىّسبيلّالمثال
الذيّأر
َّ
اإلعتداءّعلىّتلكّالبياناتّبالتحريفّ،أوّالتغييرّ،أوّالتعديلّ،ينعكسّسلباّعلىّتلكّالحقوقّ(ّ .)1
بناءّعلىّماّتقدمّ،يمكنّأنّنحددّالمقصودّبالمعتديّعلىّالبياناتّالشخصيةّلألفراد َّ
ّ،بأنهّكلّ
ا
شخصّيتطاولّعلىّحقّمنّحقوقّالفردّالمعترفّبهاّقانونّاّعلىّبياناتهّالشخصيةّ .
وهناك ّطرائق ّمختلفة ّتعالج ّبها ّالقوانين ّمحل ّالمقارنة ّموضوع ّاإلعتداء ّعلى ّهذا ّالحقّ،
اعتبارّكلّم ْنّانتهكّ
فبعضهاّينصّعلىّإدانةّجميعّصورّاإلعتداءّعلىّهذاّالحقّبصفةّعامةّ،و
َ
ّ()2
ّ،وبعضهاّيتضمنّأحكام اّ
أيّحقّمنّالبياناتّالشخصيةّلألفراد ّفيهّمعتدي ا ّعلىّحقوقّاألفراد
َّ

تفصيليةّلصورّاإلعتداءّعلىّتلكّالبياناتّالمعاقبّعليهاّ(ّ .)3

(ّ)1عبدّالرحمنّ،محمودّ،التطوراتّالحديثةّلمفهومّالحقّفيّالحياةّالخاصةّ،مرجعّسابقّ،صّ.182
(ّ)2منّهذهّالقوانينّ:قانونّرقمّ(ّ)13لسنةّ1116مّبشأنّحمايةّخصوصيةّالبياناتّالشخصيةّفيّقطرّ،وقانونّرقم(ّ)31
لسنةّ1118مّبشأنّحمايةّالبياناتّالشخصيةّفيّالبحرين.

(ّ)3منّهذهّالقوانينّ:القانونّرقمّّ 12.18لسنةّّ 1112المتعلقّبحمايةّاألشخاصّالذاتيينّتجاهّمعالجةّالمعطياتّذاتّ
الطابعّالشخصيّفيّالمملكةّالمغربية.
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المطلب الثاني:

خصائص التعدي على البيانات الشخصية لألفراد عبر شبكة اإلنترنت
حقيقة ّأن ّتلك ّالخصائص ّل ّتخرج ّعن ّكونها ّهي ّذاتها ّخصائص ّالجرائم ّاإللكترونية؛ّ
باعتبارّأنّوسيلةّالتعدي ّعلىّالبياناتّالشخصيةّلألفرادّهيّوسيلةّإلكترونيةّتتمّعبرّاإلنترنتّ،
ومن ّثم ّيدرك ّالمستخدمين ّلشبكة ّاإلنترنت ّما ّقدمته ّهذه ّالوسيلة ّمن ّتسهيالت ّكبرى ّلألنشطةّ
اإلجراميةّ– ّالمنظمةّوالفرديةّ– ّعلىّالسواءّجاعلةّاألمنّاإلجتماعي ّّواإلقتصاديّوالقوميّأيضّاّ
لكثيرّمنّالبلدانّعرضةّلمخاطرّوأنماطّجديدةّمنّالجريمةّالذكيةّعابرةّالحدودّالتيّباتتّاليومّ
كيانّالمجتمعّاإلنسانيّكلهّ،ولهذاّالتعديّعبرّالشبكةّمجموعةّمنّالخصائصّ،نوجزهاّفيّ :
 .1أنّالتعديّليتركّأث ّارّلهّبعدّارتكابهّلغيرّالمختص.
 .1صعوبةّالحتفاظّالفنيّبآثارهّالتعديّإنّوجدت.
 .3أنّأكتشافّالتعديّيحتاجّإلىّخبرةّفنيةّويصعبّعلىّالمحققّالتقليديّالتعاملّمعه.
 .4أنهّيسهلّ(نظريّا)ّارتكابّالتعديّذوّالطابعّالتقني.
 .5يلعب ّالبعد ّالزمني ّ(اختالف ّالمواقيت ّبين ّالدول) ّوالمكاني ّ(إمكانية ّتنفيذ ّالتعدي ّعن ّبّعد)ّ
والقانونيّ(أيّقانونّيطبق؟)ّدوراّمهماّفيّتشتيتّجهودّالتحريّوالتنسيقّالدوليّلتعقبّمكانّ
وقوعّالفعلّالضار.
 .6يتسمّهذاّالتعديّبالغموضّ،حيثّيصعبّإثباتهّوالتحقيقّفيهّليسّكماّهوّالحالّفيّالتعديّ
التقليدي.
 .7أنهّكثيرّمنّالتعديّلّيتمّاإلبالغّعنهّإماّلعدمّاكتشافّالضحيةّلهّ،أوّخشيتهّمنّالتشهير.

48

 .8اعتمادّالتعديّعلىّالذكاءّفيّارتكابهّ(.)1
ّمستخدموا ّشبكة ّاإلنترنت ّيصنف ّتحت ّباب ّالجرائم ّالمعلوماتيةّ
ّ
 .2أن ّالتعدي ّالذي ّيرتكبه
المرتكبة ّبواسطة ّالنظام ّالمعلوماتي ّوالشبكة ّالعالمية ّول ّيمكن ّالتعدي ّبدونهاّ ،أي ّأنه ّلّ
يتصورّوقوعّالتعديّإلّبوجودّخدمةّاإلنترنتّواألجهزةّالحاسوبيةّالذكية.

(ّ)1األلفيّ،محمدّمحمدّصالحّ(1114م)ّ،أنماطّجرائمّاإلنترنتّ،صّ،3-1المملكةّالمغربيةّالمندوبيةّالساميةّللتخطيطّ،
المركزّالوطنيّللتوثيقّّ http://www.eastlaws.com/Uploads/Morafaat/pdf:ABHAT
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المبحث الثاني:

أنماط التعدي على البيانات الشخصية لألفراد عبر شبكة اإلنترنت
هناك ّصور ّووسائل ّ عديدة ّللتعدي ّعلى ّالبيانات ّالشخصية ّلألفراد ّالموجودة ّعلى ّشبكةّ
اإلنترنتّ ،وتكمن ّمخاطر ّهذه ّالصور ّوالوسائل ّمن ّخالل ّتجميع ّالبيانات ّالشخصية ّمن ّقبلّ
الجهات ّالعامة ّأو ّالخاصة ّفي ّالدولةّ ،ومن ّثم ّتصنيفها ّفي ّصورة ّقواعد ّبيانات ّتضم ّملفاتّ
خاصةّلكلّعميلّومستخدمّمتضمنةّالعديدّمنّبياناتهّالشخصيةّ،وبعدّذلكّيتمّالتعاملّمعّتلكّ
البياناتّمنّخاللّالنشرّاإللكترونيّ،عنّطريقّقيامّالشركاتّبتبادلّقواعدّالبياناتّمعّالشركاتّ
األخرىّ ،كما ّأن ّقواعد ّالبيانات ّقد ّتتعرض ّللفقد ّأو ّالسرقة ّعن ّطريق ّالقراصنة ّوالبرامجّ
الفيروسية_(ّ .)2(ّ)1
وعليهّ،يقسمّهذاّالمبحثّإلىّأربعةّمطالبّ :

المطلب األول:
التعدي على البيانات الشخصية لألفراد عبر شبكات التواصل اإلجتماعي
لّشكّأنّأكثرّصورّالتعدي ّوقوعا ّعلىّالبياناتّالشخصيةّلألفرادّيتمّمنّخاللّشبكاتّ
التواصلّاإلجتماعيّ،ولذلكّلّبدّمنّبيانّالتعريف ّبالتواصلّاإلجتماعيّ،والتعريفّبشبكاتّهذاّ
التواصلّ،ونشأتهاّ،واستخداماتهاّ،وخصائصهاّالفنيةّ،وذلكّفيّفرعينّ .
(ّ)1التهاميّ،سامحّعبدّالواحدّ،مرجعّسابقّ،صّ .328ّ–ّ327
(ّ)2القرصانّأوّالهاكرّأوّ الشقيّهو"ّ:فردّيتمتعّبقدرّكبيرّمنّالمعرفةّبتقنيةّالحاسوبّ،كماّيتمتعّبقدرةّعلميةّعلىّتغييرّ
وتعديلّالبرامجّونظمّالحاسوبّ،ويطلقّعليهّ"مدمنّالحاسوب"ّحيثّأنهّيقضيّمعظمّوقتهّفيّالبحثّلمعرفةّأسرارّ

أحد ّالبرامجّ ،أو ّتشغيل ّنظام ّمعينّ ،وحتى ّمع ّظهور ّالعديد ّمن ّالمشاكل ّالتي ّيسببها ّاألشقياء ّلشركات ّالحاسوبّ
والمبرمجات ّبمعرفتهم ّأسرار ّبرامجها ّونظمهاّ ،فإن ّما ّيمتلكونه ّمن ّمهارات ّيكون ّجانبا ّهاما ّفي ّتصميم ّالمنتجاتّ

الجديدة ّويسد ّنقصا ّويتالفى ّعيوب ّالمنتجات ّالمتوافرة ّفي ّالسوقّ .انظرّ :حمادّ ،علم ّالهدى ّ(1224م)ّ ،موسوعةّ
مصطلحاتّالحاسوبّ،أمريكاّ،منشوراتّدارّالهدايةّ،بيروتّ،طّ،1صّ .455

51

الفرع االول :التعريف بشبكات التواصل اإلجتماعي.
الشبكة ّاإلجتماعية ّهي ّببساطة ّوسيلة ّإلكترونية ّحديثة ّللتواصل ّبين ّاألشخاصّ ،حيث ّأنهاّ
تكونّبنيةّاجتماعيةّافتراضيةّتجمعّبينّأشخاصّأو ّمنظماتّتتمثلّفيّنقاطّالتقاءّمتصلةّبنوعّ
محددّمنّالروابطّاإلجتماعيةّ،إذّيجمعّالمشاركينّفيهاّصداقةّأو ّقرابةّأو ّمصالحّمشتركةّ،أوّ
توافقّفيّالهويةّأوّالفكرّ،أوّّرغبةّفيّالتبادلّالماديّأوّالمعرفيّأوّمحبةّأوّكراهيةّلشيءّمعينّ
أوّعالقاتّعقديةّأوّدينيةّ،أوّتناسقّفيّالمعرفةّأوّالمركزّالجتماعيّ(ّ .)1
وجاء ّتعريف ّالشبكات ّاإلجتماعية ّّ social networking service ODLISهي ّ(خدمةّ
إلكترونية ّتسمح ّللمستخدمين ّبإنشاء ّوتنظيم ّملفات ّشخصية ّلهمّ ،كما ّتسمح ّلهم ّبالتواصل ّمعّ
اآلخرينّ(ّ .)2
ومنّغير ّالمجدي ّتحديدّوحصر ّهذه ّالشبكاتّفي ّواقع ّهذاّالتزايد ّوالتسارع ّالتقني ّالكبيرّ،
ولعلّالوصفّلهاّيجعلّمنّالسهلّمعرفتهاّوتمييزهاّفيّشبكاتّالتواصلّاإلجتماعيةّالحاليةّوالتيّ
سوفّتنشأّمستقبالّ،والىّجانبّالمواقعّالتيّتساعدّعلىّنشرّأعمالّفنيةّعامةّوشخصيةّلنشرّ
ّواإلجتماعية ّ(ّ ،)3وباإلضافة ّإلى ّتلك ّالشبكاتّ
الصوتيات ّوالشعر ّواألخبار ّوالتعليقات ّالسياسية ّ
هناكّمواقعّللتعارفّبهدفّالزواجّأوّالصداقةّبينّالجنسينّ(ّ .)4

(ّ )1العبادّ ،ايمن ّبن ّناصر ّبن ّحمد(1115م)ّ ،المسؤولية ّالجنائية ّلمستخدمي ّشبكات ّالتواصل ّالجتماعي،دراسة ّمقارنةّ،
طّ،1مكتبةّالقانونّوالقتصادّ،الرياضّ،صّ .55

)2) Online Dictionary for Library and Information Science, by Joan M. Reitz
قاموسّعلىّاإلنترنتّعنّالمكتباتّوالمعلوماتّالعلميةّ،بواسطةّجوانّإمّريتز ّ
www.abc.clio.com/ODLIS/searchODLIS.aspx
(ّ)3مثلّموقعّيوتيوبّّYouTubeللموادّالمرئيةّالمتحركةّ،وانستجرامّّInstagramللصورّالفوتوغرافيةّوالمرئيةّ .
(ّ)4العبادّ،أيمنّبنّناصربنّحمدّ،مرجعّسابقّ،صّ .61
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ومنّأمثلةّشبكاتّالتواصلّاإلجتماعيةّالمرتبطةّبشبكةّاإلنترنتّ:فيسبوكّّ،Facebookمايّ
سبيسّّ،Myspaceتويترّّ،Twitterتمبلرّّ،Tumblrبلوجرّّ،Bloggerتاجدّّ،Taggedليفّ
بوونّّ،Lifeboonسكايبّّ،Skypeجيّميلّّ،Gmailويندوزّليفّمسنجرّ Windows Live
ّ،Messengerبالكسوّّ....ّ،Plaxoوغيرهاّالكثيرّالتيّيصعبّحصرهّومالحقةّجديدةّ .
وفيّالوقت ّالراهنّ،أصبحتّالشبكاتّاإلجتماعيةّوسيلةّفعالةّللتواصلّاإلجتماعي ّكماّأنهاّ
تتيحّ–ّبفضلّماّتتمتعّبهّمنّذكاءّ–ّّربطّبزمالءّوأصدقاءّفقدتّالتصالّمعهمّمنذّفترةّطويلةّ .
ّوالشبكاتّاإلجتماعيةّ،تماماّكمحركاتّالبحثّعبرّشبكةّاإلنترنتّ–ّوالتيّتزدادّفعاليتهاّكلماّ
زادت ّعدد ّالمعلومات ّوالمواقع ّالتي ّتقوم ّبفهرستها ّوالمرور ّعليها ّ– ّالشبكات ّاإلجتماعية ّهيّ
األخرى ّتظهر ّقوتهاّكلما ّازداد ّعدد ّالمسجلينّفيهاّ ،قد ّتكون ّالشبكات ّاإلجتماعيةّفيّالمستقبلّ
القريبّأولّوسيلةّيمكنّاللجوءّإليهاّفيّحالةّرغبةّشخصّأوّجهةّماّللتواصلّمعّفردّمنّاألفرادّ
والبحثّعنهّ .1
ّولم ّيحظَّ ّموقع ّإلكتروني ّعلى ّشبكة ّاإلنترنت ّبتلك ّالشهرة ّالتي ّاكتسبها ّالفيس ّبوكّ
ّ Facebookالموقع ّالشهيرّ ،لما ّيقدّمه ّمن ّخدمات ّإلكترونية ّمتنوعة ّلجميع ّمستخدميه ّببساطةّ
وحريةّتامةّ،ولحتواءهّعلىّبياناتّشخصيةّلمستخدميهّ .
ويشترك ّفيه ّماليين ّمن ّمستخدمي ّالشبكة ّويتيح ّلهم ّإمكانية ّالتعارف ّوالتواصل ّاإللكترونيّ
بجميع ّأشكاله ّ(مرئيّ ،مسموعّ ،مكتوب) ّمن ّخالل ّإنشاء ّحسابات ّخاصة ّّ Accountsلكلّ
مستخدم ّوبصالحيات ّخاصة ّبه ّلتأمين ّمعلوماته ّوللتواصل ّمع ّالغيرّ ،ويمكن ّلصاحب ّالحسابّ

(ّ)1العبادّ،ايمنّبنّناصرّبنّحمدّ،مرجعّسابقّّ،ص.61
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اإللكتروني ّمن ّضم ّالعديد ّمن ّاألصدقاء ّّ Friendsلقائمته ّّ Contactويمتد ّاألمر ّألصدقاءّ
األصدقاءّ ،وهكذا ّتتوسع ّوتتشابك ّشبكة ّالتعارف ّاإللكترونية ّمن ّمستخدمي ّالموقع ّوتتجاوزّ
الحدودالجغرافيةّوالزمنيةّوالعقائديةّ،دونّأيّقيدّأو ّشرطّ،وتسمحّبتبادلّالمعلوماتّبأنواعهاّبينّ
مستخدميّالموقعّ،وطبقاّللشروطّالتيّيضعهاّكلّمستخدمّفيّعالقاتهّمعّاآلخرينّ(ّ .)1
ويزخرّهذا ّالموقعّبالعديدّمنّالقراصنةّاإللكترونيينّّ Hackersممنّيتخصصونّفيّإلقاءّ
شباكهمّاإللكترونيةّعبرّالموقعّ،لصطيادّضحاياهمّوابتزازهمّأو ّالحتيالّوالنصبّعليهمّ،وسرقةّ
أموالهم ّوممتلكاتهم ّمن ّخالل ّاستخدامهم ّللعديد ّمن ّاألساليب ّالحتيالية ّاإللكترونيةّ ،بغرضّ
الحصول ّعلى ّبيانات ّ ّومعلومات ّخاصة ّبالغيرّ ،أو ّصور ّشخصيةّ ،أو ّمقاطع ّفيديو ّمصورةّ
لستغاللهاّعلىّنحوّغيرّمشروعّابت از ّازّوتشهي ّارّبضحاياهمّ .
الفرع الثاني :نشأة شبكات التواصل اإلجتماعية ،واستخدماتها ،وخصائصها الفنية.
بدأت ّمجموعة ّمن ّالشبكات ّاإلجتماعية ّفي ّالظهور ّفي ّأواخر ّالتسعينيات ّمثلّ
ّ Classmates.comعام ّّ 1225للربط ّبين ّزمالء ّالدراسة ّوموقع ّّ Six Degrees.comعامّ
ّ 1227وركزّذلكّالموقعّعلىّالروابطّالمباشرةّبينّاألشخاصّ،وظهرتّفيّتلكّالمواقعّالملفاتّ
الشخصيةّللمستخدمينّوخدمةّإرسالّالرسائلّالخاصةّلمجموعةّمنّاألصدقاءّ،وبالرغمّمنّتوفيرّ
تلك ّالمواقع ّلخدمات ّمشابهة ّلما ّتوجد ّفي ّالشبكات ّاإلجتماعية ّالحالية ّإل ّأن ّتلك ّالمواقع ّلمّ
تستطع ّأن ّتدر ّربحّا ّلمالكيها ّوتم ّإغالقهاّ ،وبعد ّذلك ّظهرت ّمجموعة ّمن ّالشبكات ّاإلجتماعيةّ
التيّلمّتستطعّأنّتحققّالنجاحّالكبيرّبينّاألعوامّّ1222وّّ1111ومعّبدايةّعامّّ1115ظهرّ
موقعّيبلغّعددّمشاهداتّصفحاتهّأكثرّمنّّ Googleوهوّموقعّّ MySpaceاألمريكيّالشهيرّ
(ّ)1العبادّ،أيمنّبنّناصرّبنّحمدّ،مرجعّسابقّ،صّ.61
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ويعتبرّمن ّأوائلّوأكبر ّالشبكات ّاإلجتماعية ّعلىّمستوى ّالعالمّومعه ّمنافسه ّالشهير ّفيسّبوكّ
والذيّبدأّأيضّا ّفيّالنتشارّالمتوازيّمعّمايّسبيسّحتىّقامّفيسّبوكّفيّعامّّ 1117بإتاحةّ
تكوينّالتطبيقاتّللمطورينّ ،وهذاّماّأدىّإلى ّزيادةّأعدادّمستخدميّفيسّبوكّبشكلّكبيرّويعتقدّ
أنّعددهمّحاليّاّيتجاوزّّ811مليونّمستخدمّعلىّمستوىّالعالمّ(ّ .)1
ولفتت ّنتائجّالدراسةّالتيّأجرتهاّيونيفيرسالّماكانّّ Univresal McCannإلى ّتطورّدورّ
هذهّالشبكاتّمنّمصدرّللمعلوماتّوالتسوقّلتصبحّمرآةّلحياةّالمستخدمينّالذينّيقومونّبتحديثّ
صفحاتهمّباستمرارّلنقلّأحوالهمّوتغطيةّمجرياتّحياتهمّاليوميةّمنّخاللّتحميلّالصورّوأفالمّ
الفيديوّوكتابةّاآلراءّوالتعليماتّبشكلّمنتظمّ،وباإلضافةّإلىّمشاهدةّوتشاطرّكليباتّالفيديوّعبرّ
الشبكة ّاإللكترونية ّواستخدام ّالتراسل ّالفوري ّوزيارة ّصفحات ّأصدقائهم ّعلى ّشبكات ّاإلعالمّ
اإلجتماعي ّ وقراءةّالمدوناتّفإنّعدداّمتزايداّمنّالمستخدمينّالناشطينّلإلنترنتّفيّالمنطقةّبلغّ
متوسطهّّ %61قدّفتحّصفحةّشخصيةّعلىّأحدّمواقعّالشبكاتّاإلجتماعيةّخاللّالشهورّالستةّ
الماضيةّ(ّ .)2
وفي ّالمملكة ّاألردنية ّالهاشميةّ :الفيس ّبوك ّيعتبر ّرابع ّالمواقع ّاألكثر ّزيارةّ ،وفق ّتصنيفّ
موقعّإليكسا ّ(ّ،)3ألهميتهّفيّالتواصلّبينّمستخدميهّ،وقدّشهدّموقعّالفيسّبوكّكثيراّمنّالجدلّ
في ّبدايته ّخصوصا ّمن ّاعتقاد ّوجود ّمؤامرة ّتقف ّخلف ّإنشاء ّالموقع ّوبأنه ّيهدد ّبشكل ّمباشرّ
سالمةّالمجتمعّ،إلّأنّالوتيرةّخفتتّ .
(ّ)1مركزّالدراساتّالستراتيجيةّبالجامعةّاألردنيةّ،المعرفةّوشبكاتّالتواصلّالجتماعيّاإللكترونيةّ،مرجعّسابقّ،ص-2
ّ .11

(ّ)2العبادّ،ايمنّبنّناصرّبنّحمدّ،مرجعّسابقّ،صّ .65
(ّ)3مركزّالدراساتّالستراتيجيةّبالجامعةّاألردنيةّ،المعرفةّوشبكاتّالتواصلّالجتماعيّاإللكترونيةّ،مرجعّسابقّ،صّ .13
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كسر ّالكثير ّمن ّالحواجز ّبينّ
كذلكّ ،فإن ّموقع ّالفيس ّبوك ّوتوتير ّفي ّوقتنا ّالحاضر ّ ّا
المسؤولينّوالمواطنينّ .
ومنّاستخداماتّشبكاتّالتواصلّاإلجتماعيةّ(ّ :)1
 .1إتاحةّالتحكمّالتامّلكلّمشتركّفيمنّيطلعّعلىّالبياناتّّوالمعلوماتّالتيّيعرضهاّعلىّملفاته.
 .1يكونّلكلّملفّمستخدمّلوحةّحيثّيمكنّألصدقائهّتركّرسالةّأوّفيديو.
 .3يمكنّإضافةّأصدقاءّوالتفاعلّمعهمّبالكتابةّعلىّلوحاتهمّأوّالربطّمعّصورهمّأوّالشراكةّفيّ
فيديو ّمن ّيوتيوبّ ،أو ّالدردشة ّعبر ّالرسول ّالفوريّ ،أو ّتحديهم ّفي ّلعبة ّأو ّتنظيم ّفعالية ّأوّ
إرسالّرسالةّخصوصية.
 .4تشكيل ّمجموعات ّتشترك ّفي ّاهتمامات ّخاصةّ ،ويمكن ّألعضاء ّكل ّمجموعة ّالمساهمة ّفيّ
ندواتّأو ّالمشاركةّفيّصورّوفيديوّوتنظيمّفعالياتّوتوجيهّرسائلّ،وكلّمجموعةّلهاّمستوىّ
خصوصيةّمالئمّلها.
 .5بإمكانّكلّعضو ّالشتراكّفيّشبكة ّأو ّأكثرّمن ّشبكات ّالمدارس ّأو ّالجامعات ّأو ّاألقاليمّ
بحيثّيسهلّالبحثّعنّأشخاصّمألوفينّفيّالحياةّالطبيعية.
 .6يمكنّالتواصلّعبرّالرسائلّالخاصةّالتيّتسلمّإلى ّصندوقّالمرسلّإليهّوالتيّتحتفظّتحتّ
تصنيفهّتميزّرسائلّاألصدقاءّمنّرسائلئّمستخدمينّآخرينّ،كماّيمكنّبعثّرسائلّخاصةّ
إلىّمجموعةّمنّاألصدقاء.
 .7يمكن ّرفع ّعدد ّغير ّمحدود ّمن ّالصور ّوتصنيفها ّفي ّألبوماتّ ،ويمكن ّلألصدقاء ّالرتباطّ
بالصورّأوّالتعليقّعليها.
(ّ)1العبادّّ،ايمنّبنّناصرّبنّحمدّ،مرجعّسابقّ،صّّ67إلىّصّ.68
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 .8يمكنّالشراكةّفيّفيديوّمنّيوتيوبّ(بعضّالشبكاتّتسمحّبتحميلّفيديوهاتّخاصةّمباشرةّ،
ويالحظّأنّفيسبوكّيحددّحجمّكلّفيديوّيمكنّتحميله).
 .2يمكن ّتنظيم ّفعاليات ّبسيطة ّأو ّمهنية ّمع ّإضافة ّمرئيات ّخاصة ّومع ّالحرية ّفي ّجعل ّتلكّ
الفعالياتّعلنيةّأوّخاصةّبمجموعة.
 .11يمكنّلألعضاءّتحديّأصدقائهمّفيّبعضّاأللعابّالخاصةّوتسجيلّالنتائج.
 .11يمكنّلألعضاءّتبادلّالكروتّاإللكترونيةّفيّالمناسبات.
 .11هناكّبرامجّتذكرّالمشتركينّبالمناسباتّالخاصةّمثلّعيدّميالدّصديق(.)1
إلى ّ غيرهاّمنّالستخداماتّالتيّتشتركّبعضّالشبكاتّفيهاّوتنفردّأخرىّبخصائصّومزاياّ
تختلفّعنّغيرهاّلتكونّفكرةّتواصليةّجديدةّتجذبّمنّخاللهاّالمشتركينّ .
لشبكاتّالتواصلّاإلجتماعيةّخصائصّومزاياّتميزهّعنّغيرهّ،منّأهمهاّ :
 .1التفاعليةّ:حيثّيؤثرّالمشاركونّفيّعمليةّالتواصلّاإللكترونيّ،علىّأدوارّاآلخرينّوأفكارهمّ،
البياناتوالمعلوماتّ ،وهو ّما ّيطلق ّعليه ّالممارسة ّالتصاليةّ ،والمعلوماتيةّ
ّ
ويتبادلون ّمعهم ّ
المتبادلةّأو ّالتفاعليةّ،فمنّخاللّمنصاتّالتواصلّاإللكتروني ّظهرّنوعّجديدّمنّمنتدياتّ
ال تصالّ،والحوارّالثقافيّالمتكاملّ،والمتفاعلّعنّبعدّ،مماّجعلّالمتلقيّمتفاعالّمعّوسائلّ
التصالّتفاعالّإيجابيا.
 .1غيرّجماهيريةّ:حيثّيمكنّتوجيهّالتواصلّاإللكترونيّإلىّفردّأوّمجموعةّمعينةّمنّاألفراد.
 .3ليستّتزامنيةّغالباّ:حيثّيمكنّعنّطريقّالتواصلّاإللكتروني ّالقيامّبالنشاطّالتصاليّ،فيّ
الوقتّالمناسبّللفردّ،دونّارتباطّباألفرادّاآلخرينّّ،أوّالجماعاتّاألخرىّالحركيةّالتيّتعنيّ
(ّ)1مركزّالدراساتّالستراتيجيةّبالجامعةّاألردنيةّ،المعرفةّوشبكاتّالتواصلّالجتماعيّاإللكترونيةّ،مرجعّسابقّ،ص-14
ّ .15
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إمكان ّنقل ّالبيانات ّّوالمعلومات ّعن ّطريق ّالتواصل ّاإللكتروني ّمن ّمكان ّآلخر ّبكل ّيسرّ
وسهولةّ،وقد ّتكون ّتزامنيةّأحيانا ّكما ّفي ّبرامج ّالتواصلّالمباشرّالمرئي ّوالصوتي ّكبرنامجّ
"سكايب"ّوّ"تانجو"ّوغيرها.
 .4القابليةّللتحويلّ:أيّالقدرةّعلىّنقلّالمعلوماتّعنّطريقّالتواصلّاإللكتروني ّلهاّمنّوسيطّ
آلخر.
 .5الشيوعّوالنتشارّ:بمعنىّالنتشارّحولّالعالمّ،وداخلّكلّطبقةّمنّطبقاتّالمجتمع.
 .6العالمية ّأو ّالكونيةّ :على ّأساس ّأن ّالبيئة ّاألساسية ّالجديدة ّللتواصل ّاإللكتروني ّووسائلّ
التصالّوالمعلوماتّأصبحتّبيئةّعالمية.
 .7القضاءّعلىّمركزيةّوسائلّاإلعالمّوالتصالّ:إذّستعملّاألقمارّالصناعيةّعلىّالقضاءّعلىّ
المركزية ّفيّنشرّالمعلوماتّوالبياناتّ،ولنّيرتبطّالناسّبوسائلّاإلعالمّمنّخاللّالمسافاتّ
الجغرافيةّفقطّ،وانماّسيرتبطونّمعاّمنّخاللّاهتماماتهمّالمشتركة.
 .8زوال ّالفروق ّالتقليدية ّبين ّوسائل ّنشر ّالمعلومات ّالمتمثلة ّفي ّالصحف ّوالكتب ّوالمجالتّ:
حيثّأصبحّمضمونّأيّوسيلةّمنهاّعنّطريقّالتواصلّاإللكترونيّ،متاحّاّومشاعّاّفيّجميعّ
الوسائلّاألخرىّوبأشكالّوأساليبّبعرضّوتقديمّمختلفةّومتطورةّ(.)1
 .2النموّ:فشبكاتّالتواصلّاإلجتماعيةّفيّنموّمتزايدّومطردّمنّناحيتينّ،منّجانبّأعدادّهذهّ
البرامجّاإلجتماعيةّالتواصليةّ،ومنّجانبّأعدادّمستخدميها.

(ّ)1مسفرّ،محمدّبنّسعودّ(1114م)ّ،التواصلّالجتماعيّ(أنواعهّ،ضوابطهّ،آثارهّ،ومعوقاته)ّ،دارّالمسيرةّ،بيروتّ،طّ،1
صّ .37

57

 .11إنّهدفّالمواقعّاإلجتماعيةّخلقّجوّمنّالتواصلّبينّمجتمعّافتراضيّتقنيّيجمعّمجموعةّ
منّاألشخاصّم نّمناطقّودولّمختلفةّعلىّموقعّواحدّ،تختلفّوجهاتهمّومستوياتهمّوألوانهّ،
وتتفقّلغتهمّالتقنية.
 .11إنّالجتماعّيكونّعلىّوحدةّالهدفّسواءّالتعارفّأو ّالتعاونّأو ّالتشاورّأو ّلمجرد ّالترفيهّ
فقطّوتكوينّعالقاتّجديدةّأوّحبّلالستطالعّوالكتشاف.
 .11الشخصّفيّهذاّالمجتمعّعضوّفاعلّ،فهوّيرسلّويستقبلّويقرأّويكتسبّويشاركّ،ويسمعّ
ويتحدثّ،فدورهّهناّتجاوزّالدورّالسلبيّمنّالستماعّوالطالعّفقطّ،ودورّصاحبّالموقعّ
ّ administrationفي ّهذه ّالشبكات ّدور ّالرقيب ّفقطّ ،أي ّالطالع ّومحاولة ّتوجيه ّالموقعّ
للتواصلّاإليجابيّ(.)1
وقد ّتعددت ّصور ّالتعدي ّعلى ّالبيانات ّالشخصية ّلألفراد ّمن ّخالل ّوسائل ّالتواصلّ
اإلجتماعيّكماّسيتضحّمنّخاللّالفروعّالالحقة.

المطلب الثاني:
التعدي على البيانات الشخصية لألفراد عبر وسيلة النشر اإللكتروني
عرفّالنشرّاإللكترونيّبتعاريفّعديدةّلّحصرّلهاّنذكرّمنهاّماّيليّ :
أّ -فيعرفه ّأحد ّالباحثينّ :أنه ّالختزان ّالرقمي ّللمعلومات ّمع ّتطويعها ّوبثها ّوتوصيلها ّوعرضهاّ
إلكترونيّاّأو ّرقميّاّعبرّشبكاتّالتصالّ،هذهّالمعلوماتّقدّتكونّفيّشكلّنصوصّ،صورّ،
رسوماتّ،يتمّمعالجتهاّآليّاّ(ّ .)2
(ّ )1الصاعديّ ،سلطان ّمبارك ّ(1111م)ّ ،الشبكات ّالجتماعية ّخطر ّأم ّفرصةّ ،بحثمنشور ّعلى ّشبكة ّاأللوكةّ -فرعّ
الدراساتّواألبحاثّ،صّ .2

(ّ)2أحمدّّ،بدرّ(1226م)ّّ،علمّالمكتباتّوالمعلوماتّ،دراساتّفيّالنظريةّوالرتباطاتّالموضوعيةّ،دارّالغريبّ،القاهرةّ،
طّ،1صّ .312
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ويعرفه ّآخر ّأنه"ّ :عملية ّإصدار ّعمل ّمكتوب ّبالوسائل ّاإللكترونية ّوخاصة ّالحاسب ّسواءّ
مباشرةّأوّمنّخاللّشبكاتّالتصال"ّ(ّ .)1
ويعرفه ّ آخرّأنهّ"العتمادّعلىّالتقنياتّالحديثةّوتقنياتّالتصالتّبعيدةّالمدىّفيّجميعّ
الخطواتّالتيّتنطويّعليهاّعملياتّالنشر"ّ(ّ .)2
وقدّيتمّالنشرّاإللكتروني ّللبياناتّالشخصيةّلألفرادّمنّخاللّالتسويقّالمباشرّ:أيّإرسالّ
أي ّمادة ّإعالنية ّأو ّتسويقية ّبأي ّوسيلة ّإلى ّأشخاص ّبعينهم ّ(ّ ،)3أو ّمن ّخالل ّمشغل ّالموقعّ
اإللكترونيّ:وهوّالشخصّالذيّي ِّ
شغلّموقعا ّعلىّشبكةّاإلنترنتّ،أو ّيعرضّمنتجاتّأو ّخدماتّ
منّخاللهّ،ويقومّبجمعّأوّمعالجةّالبياناتّالشخصيةّلمستخدميّذلكّالموقعّأوّزوارهّ(ّ .)4
وتتنوع صور التعدي على البيانات الشخصية لألفراد من خالل النشر اإللكتروني:
أوال :التجسس اإللكتروني على البيانات الشخصية لألفراد
والمقصود ّهنا ّأن ّالتجسس ّاإللكتروني ّيتيح ّللمتجسس ّالفاعل ّمن ّالدخول ّعلى ّالبرامجّ
والبياناتّومعرفةّمحتوياتهاّالمعنويةّوالمعلوماتيةّدونّنسخهاّوسحبهاّونحوّذلكّ(ّ .)5

(ّ)1شاهينّ،شريفّكاملّ(1116م)ّ،مصادرّالمعلوماتّاإللكترونيةّفيّالمكتباتّومراكزّالتوثيقّ،الدارّالمصريةّاللبنانيةّ،
بيروتّ،طّ،1صّ .15

(ّ)2الهوشّ،أبوّبكرّمحمودّ(1111م)ّ،التقنيةّالحديثةّفيّالمعلوماتّوالمكتباتّ،نحوّإستراتيجية ّعربيةّلمستقبلّمجتمعّ
المعلوماتّ،دارّالفجرّللنشرّوالتوزيعّ،القاهرةّ،صّ .151

(ّ)3انظرّ:المادةّ(ّ)1منّالقانونّالقطريّلسنةّ1116مّبشأنّحمايةّخصوصيةّالبياناتّالشخصيةّ،وانظرّتفصيالّ:عزانّ،
أمينّ(1113م)ّ،حمايةّالبياناتّالشخصيةّللمستهلكّاإللكترونيّ،مجلةّالقتصادّوالمستهلكّ،المركزّالوطنيّللوساطةّ
والتحكيمّ،المغربّ،العددّّ5وّّ،6يونيوّ،صّ11وماّبعدهاّ .

(ّ)4انظرّ:المادةّ(ّ)1منّالقانونّالقطريّلسنةّ1116مّبشأنّحمايةّخصوصيةّالبياناتّالشخصيةّ .
(ّ)5الخاليلةّ،عايدّ(1117م)ّ،المسؤوليةّالتقصيريةّاإللكترونيةّ،دارّالثقافةّ،عمانّ،طّ،1صّ .115

59

وقد ّيتم ّالتجسس ّهذا ّفي ّمرحلة ّمعالجة ّالبيانات ّالشخصية ّلألفرادّ :ويقصد ّبها ّالقيام ّبأيةّ
عمليةّ ،أو ّعمليات ّمنطقيةّ ،أو ّحسابية ّعلى ّالبيانات ّالشخصيةّ ،سواء ّكانت ّإلكترونية ّأو ّغيرّ
ذلكّ ،والتي ّتهدف ّبشكل ّخاص ّإلى ّجمع ّالبيانات ّالشخصيةّ ،أو ّالطالع ّعليهاّ ،أو ّتسجيلهاّ ،أوّ
نسخهاّ ،أو ّحفظهاّ ،أو ّتخزينهاّ ،أو ّتنظيمهاّ ،أو ّتنقيحهاّ ،أو ّاستغاللهاّ ،أو ّاستعمالهاّ ،أو ّإرسالهاّ،
أوّتوزيعهاّ،أوّنشرهاّ،أوّربطهاّببياناتّأخرىّ،أوّإحالتهاّ،أوّتحويلهاّ،أوّنقلهاّ،أوّعرضهاّبأيّ ّ
شكلّمنّاألشكالّ،أوّإخفاءّهويتهاّ،أوّترميزهاّ،أوّإتالفهاّ(ّ .)1
ولعلّمنتجيّالبرامجّبشكلّعامّقدّتدفعهمّمصالحهمّإلى ّمثلّهذهّاألفعالّللتعرفّعلىّنتاجّ
بعضهمّالبعضّلماّيفيدّفيّسياقّالمنافسةّبينهمّ،وكذلكّالدولّفيماّبينهاّ(ّ .)2
ولعل ّفي ّمقدمة ّالوسائل ّالمساعدة ّعلى ّارتكاب ّفعل ّالجسس ّهو ّعملية ّإنزال ّما ّيسمى ّبـّ
(المبرمجّالمتجسس)ّفيّالحواسيبّمنّقبلّالشركاتّالكبرىّالمجهزةّلهاّالتيّتستطيعّمنّخاللهّ
التنصتّعلىّكافةّاألعمالّوالتقاطّالمعلوماتّكافةّالتيّيخزنهاّالحاسوبّاآلليّالمرتبطّباإلنترنتّ
أوّتدونّعليهّمنّقبلّأشخاصّأوّشركاتّ(ّ .)3
وتكمن ّخطورة ّالتجسس ّاإللكتروني ّفي ّالقيام ّباختراعات ّالبرامج ّالتجسسية ّعبر ّأجهزةّ
المخابراتّفيّبعضّالدولّللتجسسّعلىّالدولّاألخرىّ،وقدّوجدتّحالتّللتجسسّالدوليّومنهاّ
(ّ)1انظرّ:المادة ّ(ّ)1منّمشروعّقانونّحمايةّالبياناتّالشخصيةّاألردنيّلسنةّ1111مّ،والمادة(ّ)1/1منّالقانونّالمغربيّ
المتعلق ّبحماية ّاألشخاص ّالذاتيين ّتجاه ّمعالجة ّالمعطيات ّذات ّالطابع ّالشخصي ّلسنة ّ1112مّ ،والمادة ّ(ّ )1منّ

القانونّالقطريّلسنةّ1116مّبشأنّحمايةّخصوصيةّالبياناتّالشخصيةّ،والمادة(ّ)1منّالقانونّالبحرينيّلسنةّ1118مّ
بشأنّحمايةّالبياناتّالشخصيةّ .

(ّ)2الشواّ،محمدّساميّ(1114م)ّ،ثورةّالمعلوماتّوانعكاساتهاّعلىّقانونّالعقوباتّ،دارّالنهضةّالعربيةّ،القاهرةّ،طّ،1
صّ ّ.131

(ّ )3الزبيديّ ،وليد ّ(1112م) ّالقرصنة ّعلى ّاإلنترنت ّوالحاسوب ّ(التشريعات ّالمقارنة)ّ ،دار ّأسامة ّللنشر ّوالتوزيعّ ،عمانّ،
صّ .31
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ما ّاكتف ّعن ّمفتاح ّوكالة ّاألمن ّالقومي ّاألمريكي ّّ NSAالتي ّقامت ّبزراعته ّفي ّنظام ّويندوزّ
ّ WINDOWSالشهيرّ ،وربما ّيكون ّهذا ّأحد ّاألسباب ّالرئيسة ّالتي ّدعت ّالحكومة ّاأللمانيةّ
بإعالنهاّفيّالفترةّاألخيرةّعنّاستبدالهاّبأنظمةّتشغيلّأخرىّ(ّ .)1
ومن ّأحدث ّوأشهر ّأمثلة ّالتجسس ّاإللكتروني ّما ّيحدث ّمن ّتتبع ّللمطلوبين ّعبر ّاألقمارّ
الصطناعيةّووسائلّالتصالّ(ّ .)2
من ّقضايا ّالتجسس ّاإللكتروني ّالتي ّتم ّضبطها ّالقضية ّالتي ّحدثت ّفي ّربيع ّعام ّّ1221
حيث ّتمكن ّمكتب ّالتحقيقات ّالفدرالية ّاألمريكية ّّ FBIووكالة ّالستخبارات ّالمركزية ّّ CIAمنّ
القبضّعلىّأعضاءّجهازّالستخباراتّالفرنسيةّعندماّكانواّمتلبسينّبجريمةّالتجسسّفقدّتمكنّ
الجواسيس ّالفرنسيون ّمن ّالوصول ّإلى ّالبيانات ّالخاصة ّبالمعلومات ّالداخلية ّإلحدى ّالشركاتّ
وكانواّيهدفونّإلىّمعرفةّاألسرارّالصناعيةّ .
كماّتمكنّشابّفيّبريطانياّبوساطةّجهازهّالحاسوبّمنّاختراقّشبكاتّالمعلوماتيةّالعسكريةّ
األمريكيةّوكشفّأدقّالتصالتّ،وقدّاعترفتّالسلطاتّاألمريكيةّالمسؤولةّبهذاّاإلخت ارق ّوعدتهّ
األشد ّخطورةّ ،حيث ّأشارت ّالصحيفة ّالبريطانية ّاإلندبدنت ّإلى ّهذا ّاإلختراق ّقد ّأثر ّفيّ
الستعداداتّالعسكريةّ،واألغربّمنّذلكّأنهّكانّمنّالممكنّعدمّالكشفّالحدثّلوّلمّيخطئّ
بترك ّجهازه ّمفتوحا ّطيلة ّالليلّ ،األمر ّالذي ّيظهر ّمدى ّخطورة ّالمعلوماتية ّوتطور ّهذا ّالخطرّ

(ّ)1الجنبيهيّ،منيرّوممدوحّّ،مرجعّسابقّ،صّ .87
(ّ)2المرجعّالسابقّ،صّ .21
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بشكل ّيصعب ّاللحاق ّبهّ ،فالخطر ّل ّيكمن ّفقط ّفي ّحماية ّالمعلوماتية ّإنما ّأيضّا ّفي ّأمنّ
البيانات_(ّ .)1
ثانيا :القرصنة اإللكترونية على البيانات الشخصية لألفراد
كثر ّالحديثّفيّعصرناّالحاضرّعنّالقرصنةّاإللكترونيةّ ،فأصبحّمنّالطبيعيّسماعّهذاّ
المصطلح ّأو ّقرصنة ّالبرامج ّأو ّالقرصنة ّاإللكترونيةّ ،فأصبح ّمن ّالمصطلحات ّالمرادفة ّلهذهّ
التسمياتّوالقرصنةّيمكنّالقولّ :بأنهاّكلّعملّعنفّغيرّمرخصّبهّيرتكبّبقصدّالنهبّمنّ
قبلّسفينةّخاصةّضدّسفينةّأخرىّفيّوسطّالبحارّ .
إلّأنّلفظّالقرصنةّفيّعصرناّالحاضرّأصبحّوصفّا ّيطلقّعلىّنهبّالمصنفاتّالمنشورةّ
ل لغيرّمنّخاللّالحصولّعلىّنسخةّمنهاّدونّالحصولّعلىّموافقةّمالكهاّ،وقدّعرفتّقرصنةّ
برامجّالحاسوبّبأنهاّ" ّالستيالءّعلىّملكّالغيرّعنّطريقّالنهبّأو ّالسرقةّ،دونّاللجوءّإلىّ
العنفّ ،أو ّالترهيبّ ،أو ّالتهويلّ ،أو ّالقتلّ ،وهي ّمخالفة ّللقرصنة ّالتقليديةّ ،كونها ّتمارس ّبهدوءّ
نظ ّارّللتطورّالتكنولوجيّلوسائلّالتبليغّوالبثّوتعددّمداخليهاّمهمةّجدّاّ(ّ .)2
ويكون ّهدف ّالفاعل ّفي ّقرصنة ّالبرامج ّوالبيانات ّاإللكترونية ّإما ّإعادة ّإنتاجها ّأو ّنسخهاّ
لالستفادةّمنهاّأوّبيعهاّوالحصولّعلىّمنفعةّماديةّمنهاّ(ّ .)3

(ّ )1مغبغبّ ،نعيم ّ(1111م)ّ .مخاطر ّالمعلوماتية ّواإلنترنتّ ،المخاطر ّعلى ّالحياة ّالخاصة ّوحمايتها ّ(دراسة ّفي ّالقانونّ
المقارن)ّ،بيروتّ،صّ .21-82

(ّ)2قنديلّ،عبدّالرؤوفّ(1222م)ّ،اإلطارّالمؤسساتيّلحمايةّحقوقّالمؤلفّ،بحثّمقدّمّإلى ّندوةّاليومّالمدرسيّالمنظمّ
بالتعاون ّبين ّو ازرتي ّالعدل ّوالتصال ّبتاريخ ّّ 18نيسان ّّ ،1222بالمعهد ّالوطني ّللدراسات ّالقضائية ّبالرباط ّبعنوانّ:
حمايةّحقّالمؤلفّفيّالغربّ،الواقعّواآلفاقّ،الرباطّ،صّ .73

(ّ)3عفيفيّ،كاملّ(1228م)ّ.جرائمّالكمبيوترّوحقوقّالمؤلفّوالمصنفاتّالفنيةّ،دراسةّمقارنةّ،اإلسكندريةّ،صّ .111
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اعتداءّعلىّحقّالملكيةّالفكريةّمتىّتوافرتّشروطّ
اّ
وقدّيشكلّفعلّالقرصنةّاإللكترونيةّأحيانّاّ
الاّفيّنطاقّحمايةّحقّالمؤلفّالفكريةّ(ّ .)1
البرنامجّأوّالبياناتّلعتبارهّداخ ّ
ّواإلقتصادية ّالتي ّتلحق ّبمنتجي ّبرامج ّالحاسوبّ
ول ّيخفى ّعلى ّأحد ّحجم ّالخسائر ّالمادية ّ
نتيجةّالنسخّغيرّالقانونيةّلتلكّالبرامجّ،فقدّقدرتّعامّّ،2019فيّعمومّالعالمّ(ّ 11.75مليارّ
دولر)ّفأصبحتّخط ّارّحقيقيّاّيهددّصناعةّتكنولوجياّالمعلوماتّ(ّ،)2مماّيؤديّبالّشكّإلىّإبطاءّ
عملياتّالتطورّوالبحثّالعلميّفيّهذاّالمجالّ .
هناك ّالعديد ّمن ّاألشكال ّالتي ّتمثل ّالقرصنة ّاإللكترونيةّ ،ومن ّأشكال ّهذه ّالقرصنة ّعلىّ
النحوّالتاليّ :
أ -تقليد برامج الحاسوب
ويقصد ّبتقليد ّبرامج ّالحاسوب ّ"محاكا ّبرنامج ّمعين ّبصنع ّأو ّإنتاج ّنسخ ّعلى ّمثاله ّبحيثّ
تبدوّعندّتسويقهاّكاألصل"ّ(ّ .)3
والتقليدّالجزئيّللبرامجّكافّّللقولّبتقليدهّماّدامتّالمحاكاةّتتعلقّبأجزائهّالرئيسةّ .
ب -نسخ برامج الحاسوب
وتعدّهذهّالصورةّأهمّصورّالقرصنةّعلىّالبرامجّ،وتتمثلّفيّعمليةّالنسخّالكليّأو ّالجزئيّ
للبرامج ّسواء ّعن ّطريق ّالمحاكاة ّأم ّالنسخ ّالمباشرةّ ،حيث ّتقوم ّبعض ّالشركات ّبنسخ ّالبرامجّ

(ّ )1محمودّ ،عبد ّاهلل ّحسين ّعلي ّ(1111م)ّ .سرقة ّالمعلومات ّالمخزنة ّفي ّالحاسب ّاآلليّ ،دار ّالنهضة ّالعربيةّ ،القاهرةّّ،
مصرّ،دبيّ،دولةّاإلماراتّالعربيةّالمتحدةّ،طّ،1صّّ .167

(ّ)2الزبيديّ،وليدّ،مرجعّسابقّ،صّ .31
(ّ)3رستمّ،هشامّمحمدّفريد(1224م)ّ.قانونّالعقوباتّومخاطرّتقنيةّالمعلوماتّ،مكتبةّاآللتّالحديثةّّ،مصرّ،صّ .111
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وبيعها ّدون ّترخيص ّالشركة ّالمنتجةّ ،ويتم ّكذلك ّسرقة ّالبرنامج ّاألصل ّعن ّطريق ّإزالة ّمعالمهّ
وتغييرّهيئتهّواعادةّتجهيزهّعلىّنحوّيبدوّكمنتجّجديدّ .
والنسخ ّنوعان ّيمكن ّأن ّيرد ّبهما ّنسخ ّالبرامجّ :النسخ ّالمباشر ّأو ّما ّيطلق ّعليه ّالنسخّ
الحرفيّ،ويقصدّبهّقيامّمرتكبّهذاّالفعلّبنسخّالبرنامجّبصفةّكاملةّأوّبيعهّدونّالحصولّعلىّ
ترخيصّبذلكّمنّالجهاتّالمعنيةّ(ّ .)1
وهناكّبعضّالتطبيقاتّالقضائيةّعلىّالنحوّالتاليّ :
أّ -حكمت ّالمحكمة ّالملكية ّالبريطانية ّفي ّمدينة ّردينغ ّعلى ّشركة ّ"سايبر ّسوفت" ّبغرامة ّقدرهاّ
ّ 11111جنيه ّإسترلينيّ ،بعدما ّثبت ّأنها ّتتعاطى ّقرصنة ّالبرامج ّوبعد ّأن ّوجد ّفي ّمكاتبهاّ
ّ1311قرصّتتضمنّبرامجّمنسوخةّوّ711مرجعّمستوردّمنّالشرقّاألدنىّدونّإذنّرسميّ
بذلكّ(ّ .)2
بّ -أيضّا ّماّنشرتهّمجلةّلوبانّالفرنسيةّمنّأنّبرنامجّا ّصغيرّالحجمّأطلقّعليهّّDE CSS
معدّلكسرّالشفرةّالمعلوماتيةّالتيّتحميّأجهزةّّ،DVDضدّالقرصنةّالمعلوماتيةّ،قدّهزّأكبرّ
الستوديوهاتّاألمريكيةّ،ففيّ1111مّقامتّشركةّشرطة ّالنرويجّبمداهمةّمنزلّحدثّيبلغّ
من ّالعمر ّّ 16عامّا ّيرأسّمجموعة ّمن ّالعابثينّ ،بحثّا ّعن ّالبرنامج ّالمذكورّ،وبعد ّالتحقيقّ
لساعاتّطويلةّمعّالحدثّوجهتّإليهّتهمةّ(خرقّالملكيةّالصناعية)ّ(ّ .)3

(ّ)1الخاليلةّ،عايدّ،مرجعّسابقّ،صّ .113
(ّ)2المرجعّالسابقّ،صّ .114
(ّ)3الخاليلهّ،عايدّ،مرجعّسابقّ،صّ .114
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وقد ّانخفضت ّنسبة ّالقرصنة ّعلى ّمستوى ّالعالمّ ،وبلغت ّالنسبة ّّ %35وقد ّبلغت ّالخسائرّ
العالميةّالناتجةّعنّقرصنةّالبرامجّّ 31.7مليارّاألمرّالذيّيدلّعلىّأنّقرصنةّالبرامجّلّتزالّ
تمثلّتحديّاّكبي ّارّلالقتصادّالعالميّ(ّ .)1
وهناكّصورّللضررّفيّالنشرّاإللكترونيّ :
 -2التعديل في وظائف البرامج اإللكترونية بالحذف أو اإلضافة
يقصد ّبالبيانات ّاإللكترونية ّللحاسوبّ :البيانات ّالمدخلة ّوالبيانات ّالمعالجة ّوالمخزنةّ
والمعلومات ّالمخزنة ّوالمعلومات ّالمخرجة ّوالبرامج ّبأنواعها ّالتطبيقية ّوبرامج ّالتشغيل ّتتمثل ّهذهّ
الصورةّفيّإدخالّبياناتّمختلفةّأو ّمحرفةّفيّنظامّمعلوماتّالحاسوبّ ،أو ّتغييرّمسارّالبياناتّ
الصحيحةّالمدخلةّ،أو ّالجمعّبينّاألمرينّمعّاّ،وهيّأمورّسهلّالقيامّبهاّفيّأولّمراحلّتشغيلّ
نظامّمعلوماتّالحاسوبّ(ّ .)2
وهذه ّالمرحلة ّهي ّمرحلة ّإدخال ّالبيانات ّالشخصية ّلألفراد ّلمعالجتهاّ ،حيث ّإن ّأكثر ّمنّ
نصفّالجرائمّالمعلوماتيةّتقعّباستخدامّهذهّالطريقةّ(ّ .)3
بل ّإن ّهناك ّأيضّا ّفيروسات ّوبرامج ّحصان ّطروادةّ ،بعضها ّبارع ّفي ّطريقة ّتغير ّوحذفّ
أشياءّمنّالنظامّوالبعضّاآلخرّواضحّفيّالتغييرّوفيّكالّالحالتينّفنشاطهاّمزعجّبشكلّكبيرّ
ومأساويّ .

(ّ )1مقال ّبعنوان ّ"مستوى ّقرصنة ّالبرامج ّيسجل ّانخفاضا ّنسبيا ّفي ّمنطقة ّالشرق ّاألوسط ّخالل ّّ ،"1114منشور ّعبرّ
النترنتّبتاريخّّ .1115/6/2

(ّ)2الطوالبةّ،عليّحسنّ(1113م)ّ .التفتيشّالجنائيّعلىّنظمّالحاسوبّواإلنترنتّ(دراسةّمقارنة)ّ،رسالةّدكتوراهّمقدمةّ
إلىّجامعةّعمانّالعربيةّللدراساتّالعلياّ،عمانّ،صّ .38

(ّ)3قشقوشّ،هدىّحامدّ(1221م)ّ.جرائمّالحاسبّاإللكترونيّفيّالتشريعّالمقارنّواألنظمةّالعربيةّ،القاهرةّ،صّ .41
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فهذه ّالصورة ّقد ّتحدث ّأيضّا ّمن ّخالل ّعمليات ّاختراق ّالحاسوب ّبهدف ّتدمير ّالبرامجّ
والبيانات ّالموجودة ّفي ّالملفات ّالمخزنة ّفي ّالحاسوبّ ،وتعد ّهذه ّالصورة ّمن ّأخطر ّالصورّ ،إذّ
تحدث ّلدى ّقيام ّشخص ّما ّبوضع ّأمر ّمعين ّلبرامج ّالحاسوبّ ،وعند ّتنفيذ ّهذا ّاألمر ّيتم ّعملّ
مسحّكليّأوّجزئيّللملفاتّالمرتبطةّبهذاّالبرنامجّ(ّ .)1
ومن ّالقضايا ّالعملية ّلهذه ّالصورة ّوالتي ّوصلت ّإلى ّالقضاء ّقيام ّموظف ّسابق ّفي ّشركةّ
ويدعىّرونالدّجينّبييرّلسونّفيّّ 1285/2/11بالدخولّللنظامّالمعلوماتيّللشركةّعنّطريقّ
الباب ّالخلفي ّللنظام ّالذي ّيعلمه ّبحكم ّوظيفته ّالسابقة ّكضابط ّأمنّ ،وزراعة ّفيروسّ ،ومحوهّ
ّ 168.111سجلّعمولتّبيعّ،ثمّقيامهّبعدّيومينّبتنشيطّذاتّالفيروسّ ،فأدىّذلكّإلى ّإغالقّ
النظامّاألمرّالذيّترتبّعليهّقيامّالخبراءّببناءّنظامّمعلوماتيّجديدّبدءّاّمنّالصفر؛ّألنهّلمّيكنّ
مؤكدّا ّلهمّماّإذاّكانتّالنسخّاإلحتياطيةّوكذلكّقواعدّالبياناتّملوثةّهيّاألخرىّ،وحكمّللشركةّ
بالتعويضّالذيّطالبتّبهّوالبالغّّ11811دولرّ،وكانّذلكّفيّعامّّ .)2(ّ1286
ويمكن ّإجراءّهذهّالتعديالتّبواسطةّأيّشخصّوالذيّساهمّأو ّلهّحقّالولوجّفيّعملياتّ
إنشاءّوتشفيرّوتسجيلّونقلّوالتحققّمنّنقلّالبياناتّالمخصصةّلإلدخالّفيّنظمّالمعلوماتّ .
 -0التحكم في أجهزة حاسوب اآلخرين
ل ّيتطلب ّإلحاق ّهذا ّالنوع ّمن ّالضرر ّالمساس ّبالوظائف ّالعادية ّللحاسوبّ ،ول ّتعديلّ
البياناتّالشخصيةّلألفراد ّالمخزنةّفيّذاكرتهّ ،بلّيقتصرّاألمرّعلىّالدخولّمنّجانبّالبعضّ

(ّ)1محمدّسليمانّمصطفىّ(1222م)ّ .بحثّبعنوانّ:جرائمّالحاسوبّوأساليبّمواجهتهاّ،مجلةّاألمنّوالحياةّ،جامعةّنايفّ
العربيةّللعلومّاألمنيةّ،الرياضّ،العددّّ،122صّ .42

(ّ)2الخاليلةّ،عايدّ،مرجعّسابقّ،صّ .131
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إلىّمركزّنظمّالمعلوماتّوأداةّإلكترونيةّتسمحّبالتقاطّالمعلوماتّوالبياناتّأوّالتنصّتّعليهاّمنّ
بعدّتسللّحركتهاّ(ّ .)1
إلّأنّاألمرّيتطلبّمنّجهةّأخرىّاختراقّأجهزة ّحاسوبّتعودّلآلخرينّّ ،واإلختراق ّإماّأنّ
يكونّماديّاّأوّإلكترونيّاّ،فاإلختراقّالماديّيسمحّبالدخولّإلىّأجهزةّالحاسوبّمنّخاللّاستعمالّ
وسائل ّمادية ّكاألشرطة ّالممغنطة ّأو ّاإلنتظار ّحتى ّيتقدّم ّشخص ّمسموح ّبه ّبالدخول ّويفتح ّلهّ
البابّفيدخلّمعهّفيّالوقتّنفسهّ(ّ .)2
ولكي ّتتم ّعملية ّاإلختراق ّفال ّبد ّمن ّبرنامج ّيتم ّتصميمه ّليتيح ّللمخترق ّالذي ّيريد ّاختراقّ
الحاسب ّاآللي ّلشخص ّآخر ّأن ّيتم ّذلك ّاإلختراقّ ،وقد ّصّمّم ّالعديد ّمن ّتلك ّالبرامج ّالتي ّتتيحّ
عملية ّاإلختراق ّويجعلها ّسهلةّ ،إل ّأن ّمعظمها ّكان ّبها ّنقطة ّضعف ّأساسية ّتعطل ّكثي ّار ّمنّ
إمكانياتهاّ،وهيّإمكانيةّالشعورّبتلكّالبرامجّوالقضاءّعليهاّ،فيماّعداّبرنامجّواحدّتمكّنّمصمّموهّ
منّالتغلبّعلىّهذاّالعيبّالموجودّفيّكافةّبرامجّاإلختراقّاألخرىّوأطلقّعلىّهذاّالبرنامجّاسمّ
(حصانّطروادة)ّ(ّ .)3
ةّ،وتكمنّخطورته ّفيّكونهّيتيحّللمخترقّأنّيحصلّ
ّ
ويعدّحصانّطروادةّمنّالبرامجّالخطر
على ّكلمة ّالسرّ ،وبالتالي ّيكون ّالدخول ّبطريقة ّل ّتثير ّأية ّريبة ّأو ّشكّ ،فال ّيتمكن ّصاحبّ
الجهازّمنّمالحظةّوجودّدخيلّيتمكنّمنّالدخولّعلىّالجهازّفيّغيبةّصاحبهّ(ّ .)4

(ّ)1محمودّعبدّاهللّحسينّ،مرجعّسابقّ،صّ .111
(ّ)2الخاليلةّ،عايدّ،مرجعّسابقّ،صّ .131
(ّ)3الجنبيهيّ،منيرّوممدوحّّ،مرجعّسابقّ،صّ .48
(ّ)4المرجعّالسابقّ،صّ .48
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وبالرغمّمنّخطورةّاختراقّأجهزةّالحاسوبّالعائدةّلآلخرينّ،إلّأنناّنجدّلألسفّأنّهذاّالفعلّ
ّمجرم ّفي ّالقانون ّالعراقيّ ،بخالف ّالقانون ّاألردني ّإذ ّيعد ّمجرمّا ّبموجب ّقانون ّالجرائمّ
غير ّ
اإللكترونيةّ .

المطلب الثالث:

التعدي على البيانات الشخصية لألفراد من خالل البرامج الفيروسية
ُّ
تعد ّالبرامج ّالفيروسية ّوسيلة ّللتعدّي ّعلى ّالبيانات ّالشخصية ّلألفراد ّعبر ّاإلنترنتّ ّ ،وفيّ
الوقتّالحاضر ّزادّخطرّالفيروساتّاإللكترونية؛ ّألنّاإلتالفّلألجهزةّوالبرامجّأصبحّيّرتكبّعنّ
طريقهاّعنّبّعدّ،فالّيستطيعّالمضرورّمعرفةّمرتكبّهذاّاإلتالفّالذيّحدثّلهّأيّا ّكانّنوعهّ،
إضافةّإلى ّأنّبعضّالفيروساتّيصعبّالكشفّعنهاّنظ ّارّلطبيعتهاّ،فقدّتحدثّآثارهاّالتخريبيةّ
الاّ .
وتخرجّدونّعلمّالمضرورّبوجودّالفيروسّأص ّ
وقدّعرفّفيروسّالحاسبّبعدةّتعاريفّمنهاّبأنهّ"عبارةّعنّبرنامجّيصممهّبعضّالمخربينّ
ةّعلىّربطّنفسهّببرامجّأخرىّثمّيتكاثرّوينتشرّداخلّالنظامّ
ّ
ألهدافّتخريبيةّ،معّإعطائهّالقدر
حتىّيتسببّفيّتدميرهّتماما"ّ(ّ ّ.)1
فيّحينّعرفهّالبعضّاآلخرّبأنهّبرنامجّيتكونّمنّعدّةّأجزاءّمكتوبّبإحدىّلغاتّالبرمجةّ
بطريقةّخاصةّتسمحّلهّبالتحكمّفيّبرامجّأخرىّوقادرةّعلىّتكرارّنفسهّويحتاجّإلىّوسيطّكعائلّ
لهّأوّمساحةّتنفيذيةّعلىّاألسطوانةّ(ّ .)2

(ّ)1الخاليلةّ،عايدّ،مرجعّسابقّ،صّ .111
(ّ)2المرجعّالسابقّنفسهّ .
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وأضرار ّهذه ّالفيروسات ّل ّتّعد ّول ّيمكن ّحصرهاّ ،فمنها ّسرقة ّوقت ّالحاسب ّوالبياناتّ
الشخصيةّلألفرادّالمخزنةّفيهّ ّ،وتدميرّقطاعّالتحميلّ ّ،وتدميرّجدولّالتوزيعّللملفاتّ،والتجسسّ
علىّالنظمّ .
ومنّأنواعّفيروساتّالحاسبّاآلليّ :
 -2الفيروسات الحاسوبية
وهي ّالفيروسات ّالتي ّتستهدف ّملفات ّبرامج ّالحاسوبّ ،وكذلك ّالبيانات ّالشخصية ّلألفرادّ
المخزنةّفيّالحاسبّ،ويطلقّعليهاّفيّهذهّالحالةّ(فيروسّالتالعبّبالبيانات)ّ،والذيّيعرفّبأنهّ
برنامج ّفيروسيّيتمّإنشاؤهّليتحرك ّبصفة ّخاصة ّمنّملف ّإلى ّآخر ّكيّيحصل ّعلىّمعلوماتّ
محددةّأوّيعدلهاّأوّيحلّمحلهاّ(ّ .)1
وفيّالقانون ّالمغربيّالمتعلقّبحمايةّاألشخاصّالذاتيينّتجاهّمعالجةّالمعطياتّذاتّالطابعّ
الشخصي ّلسنة ّ1112مّ ،أوضحت ّالمادة ّ(ّ )1منه ّمفهوم ّ"ملف معطيات ذات طابع
شخصي"ّ(ملف)ّبأنهّ:كلّمجموعةّمهيكلةّمنّالمعطياتّذاتّالطابعّالشخصيّيمكنّالولوجّإليهاّ
وفقّمعاييرّمعينةّسواءّكانتّهذهّالمجموعةّممركزةّأو ّغيرّممركزةّأو ّموزعةّبطريقةّوظيفيةّأوّ
جغرافيةّ،مثلّالمحفوظاتّوبنوكّالمعطياتّوملفاتّاإلحصاءّ .
 -0برامج الدودة
وهيّالبرامجّالتيّتتصفّبأنّلديهاّقدرةّتعطيلّأو ّإيقافّنظامّالحاسبّبصورةّكاملةّوذلكّ
عن ّطريق ّاستغالل ّفجوة ّفي ّنظام ّتشغيل ّالحواسيبّ ،متنقلة ّمن ّحاسب ّآلخر ّلتغطي ّشبكةّ

(ّ)1حسينّ،عبدّاهللّّ،مرجعّسابقّ،صّ .181
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بأكملهاّ،وقدّيتكاثرّعددهاّعنّطريقّإنتاجّنسخّمنهاّوهيّتشبهّالبكتيرياّفيّتكاثرهاّ،كماّتهدفّ
هذه ّالبرامج ّإلى ّشغل ّأكبر ّنطاق ّممكن ّمن ّسعة ّالشبه ّمما ّيؤدي ّإلى ّالتقليل ّأو ّالخفض ّمنّ
قدرتهاّ،وقدّتتجاوزّذلكّفيّبعضّاألحيانّوتقومّبأعمالّتخريبّحقيقيةّللملفاتّوالبرامجّوأنظمةّ
تشغيلّالحاسبّووسائلّالتصالّالخاصةّبهّ(ّ .)1
 -3القنابل المنطقية أو القنابل الموقوتة أو الزمنية
ويقصدّبهذاّالنوعّتلكّالفيروساتّالتيّتتولىّتدميرّالبرامجّواتالفهاّ(ّ،)2وهذاّالنوعّيظلّساكنّاّ
دونّفاعليةّوبالتاليّغيرّمنكشفّلمدةّطويلةّأوّقصيرةّ،يحددهاّمؤشرّموجودّفيهاّ،وهذاّالمؤشرّ
لّيقتصرّعلىّالمدّةّالزمنيةّ،إنماّقدّيمتدّإلىّماّيعرفّبتوافرّشروطّمنطقيةّمعينةّداخلّبرنامجّ
معينّأوّملفّمعينّ،فإذاّحلّالميعادّأوّتوافرتّالشروطّبدأّبرنامجّالقنبلةّبمهامهّالتخريبيةّ،علمّاّ
بأنهاّتؤديّمهامهاّبسرعةّفائقةّوفيّزمنّقياسيّيصلّإلىّبضعّدقائقّأوّثوانّبلّجزءّمنّالثانيةّ
وفقّماّهوّمحددّلهاّ(ّ .)3

المطلب الرابع:
صور ووسائل أخرى للتعدي على البيانات الشخصية لألفراد عبر شبكة اإلنترنت.
لقد ّتنوعت ّوسائل ّالتعدي ّاإللكتروني ّعلى ّالبيانات ّالشخصية ّلألفراد ّعبر ّشبكة ّاإلنترنتّ
بطرقّوأساليبّمتعددةّ،منهاّ(ّ :)4

(ّ)1السالميّ،عالءّعبدّالرزاق(1114م)ّ.تكنولوجياّالمعلوماتّ،دارّالمناهجّللنشرّوالتوزيعّ،عمانّ،طّ،1صّ .411
(ّ)2منصورّ،محمدّحسينّ،مرجعّسابقّ،صّ .125
(ّ)3داودّ،حسنّظاهرّ(1111م)ّ.الحاسبّوأمنّالمعلوماتّ،مركزّالبحوثّبمعهدّاإلدارةّالعامةّ،ّ،الرياضّ،طّ،1صّ ّ.77
(ّ)4انظرّ:الرشيديّ،محمود(1115م)ّ.العنفّفيّجرائمّاإلنترنتّ،دارّالمسيرةّ،بيروتّ،طّ،1صّ58وماّبعدهاّ .
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 .1اإلختراق ّاإللكترونيّ ،الدخول ّغير ّالمشروعّ ،لحسابات ّّ Accountsالغير ّمن ّمستخدميّ
الموقعّوالستيالءّعلىّالرقمّالكوديّّ Passwordوصالحياتّاإلدارةّّ Adminمنّالمستخدمّ
األصليّ،ثمّمساومتهّ– ّمثالّ– ّعلىّإعادةّالحسابّوصالحياتهمّلهّمرةّأخرىّمقابلّسدادّ
مبلغّمالّأوّعمليةّشحنّهوائيّلتلفونّمحمولّخاصّبالمتهم.
 .1استخدامّأساليبّاحتياليةّللتنكرّاإللكترونيّ،وطلبّاإلضافةّكصديقّللمجنيّعليهّ،وماّأنّتتمّ
الموافقةّيقومّالجانيّبالحصولّعلىّنسخةّمنّكلّخصوصياتهّالمسجلةّعلىّحسابهّالخاصّ
(بياناتّومعلوماتّ،صورّ،مقاطعّفيديوّمصورةّ،قائمةّأصدقاءّّ)...ثمّاستخدامهاّعلىّنحوّ
الاّصفةّالمجنيّعليه.
مشروعّ،كالتشهيرّواإلبتزازّأوّإنشاءّحسابّجديدّمنتح ّ
 .3استهداف ّمستخدمي ّالموقع ّمن ّالفتيات ّالراغبات ّفي ّالزواج ّوممن ّيترددون ّعلى ّمواقعّ
التعارف ّاإللكتروني ّالمختلفةّ ،ويسجلون ّالبريد ّاإللكتروني ّالخاص ّبهمّ ،للتواصل ّمعهم ّمنّ
الشبابّالراغبّفيّالزواجّ،ومنّثمّيتمّاإلبتزازّمقابلّماّتحصّلّعليهّالجانيّمنّبيانات.
 .4استغالل ّغرف ّالمحادثة ّّ Chatting Roomلصطياد ّضحايا ّجدد ّمن ّخالل ّعملياتّ
اإلختراق ّاإللكتروني ّأو ّانتحالّالصفةّللتواصلّمعّالغيرّللحصولّعلىّالموافقةّللضمّلقائمةّ
ّوتٌتبع ّفي ّهذا ّالشأن ّوسائل ّعديدةّ ،كما ّتستغل ّغرف ّالمحادثة ّفي ّتأجيجّ
المراسالت ّ
الصراعات ّوالحتقانات ّالعرقية ّوالطائفية ّوالحزبية ّوالجنسية ّمن ّخالل ّضمّها ّللعديد ّمنّ
مستخدميّالشبكةّغيرّمحدديّالهوية.
 .5الحريةّالمطلقةّفيّإنشاءّأيّعددّمنّالحساباتّاإللكترونيةّّ Accountsلمستخدميّالموقعّ
وبالتاليّأتاحتّللعديدّمنهمّأنّينشئّأكثرّمنّحسابّوبأكثرّمنّاسمّطبقّاّلنوعيةّاستخدامهّ.
"ّكماّتستخدمّتلكّالحساباتّالفاضحةّوالمشينةّفيّاإلساءةّوالتشهيرّبالغيرّ،حيثّيمكنّأليّ
مستخدم ّمن ّإنشاء ّحساب ّباسم ّالغير ّ(شابّ ،فتاة) ّويضع ّفيه ّبعض ّالمعلومات ّوالبياناتّ
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ّلرغبته ّفي ّإقامة ّعالقات ّجنسية ّمع ّاآلخرينّ ،ويمكن ّوضع ّأرقامّ
الكاذبة ّعن ّهذا ّالغيرّ ،
تلفوناتّحقيقيةّلمنّيرادّالعملّعلىّإيذائهمّوالتشهيرّبهمّ،حتىّيتعرضواّلمضايقاتّتلفونيةّ
عديدةّمنّزوارّهذاّالموقعّالفاضحّ .
وعلى ّضوء ّما ّ سبقّ ،يرى ّالباحث ّأنه ّقد ّتكون ّهناك ّ ّوسائل ّوصور ّأخرى ّللتعدي ّعلىّ
البياناتّالشخصية ّلألفراد ّالتيّتمّجمعهاّتتمثلّفيّإغراقّالمستخدمينّبرسائلّواعالناتّدعائيةّ
مزعجةّلمنتجات ّالشركاتّالدعائيةّ،أو ّالبتزازّوالتهديدّوالدعايةّالمضللةّونشرّالفيروساتّلتدميرّ
ومسح ّالبيانات ّوالملفات ّوالمعلومات ّالموجودة ّفي ّالبريد ّاإللكترونيّ ،وهذه ّاإلعالنات ّتوصفّ
بالرسائلّالمزعجةّأو ّغيرّالمرغوبّفيهاّ،وتصلّهذهّالرسائلّإماّعلىّالبريدّاإللكتروني ّالعاديّ
الخاصّبالمستخدمّّ Gmail, Hotmail, yahoo:أو ّعبرّالبريدّاإللكتروني ّالموجودّفيّشبكاتّ
التواصلّاإلجتماعيّ .
يقصد ّبالرسائلّالمزعجةّأو ّغيرّالمرغوبّفيهاالتيّتشكلّتهديداّللبياناتّالشخصيةّلألفرادّ:
إرسالّكمّهائلّمنّالرسائلّالعشوائيةّوغيرّالمطلوبةّ،أوّالمتوقعةّ،أوّالمرغوبةّمنّقبلّالمستلمينّ
لهذه ّالرسائل ّ(ّ .)1أو ّيسمى ّبالبريد ّالمتطفل ّالذي ّيقوم ّعشوائيا ّبالتصال ّبالمستخدم ّعن ّطريقّ
الحمالتّاإلعالنيةّويطلبّمنهّالدخولّللبريدّوالنقرّعلىّزرّماّفتحملّفيّبريدهّملفاتّضارةّأوّ
ترسلهّلموقعّآخرّلسرقةّبياناتهّالشخصيةّ(ّ .)2

(ّ )1الغثبرّ ،خالد ّبن ّسليمان ّوبن ّهيشةّ ،سليمان ّبن ّعبد ّالعزيز ّ(1112م)ّ .الصطياد ّاإللكتروني ّاألساليب ّواإلجراءاتّ

المضادةّ،جامعةّالملكّسعودّ،الرياضّ،المملكةّالعربيةّالسعوديةّ،طّ،1صّ.16كتابّمتاحّعلىّالموقعّاإللكترونيّ

لمركزّالتميزّألمنّالمعلوماتّ .www.coeia.ksu.edu.saّ:

(ّ )2الشاعرّ ،عبد ّالرحمن ّبن ّإبراهيم ّ(1115م)ّ .مواقع ّالتواصل ّالجتماعي ّوالسلوك ّاإلنسانيّ ،دار ّصفاءّ ،عمانّ ،طّ،1
صّ .57
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ويمكن ّأن ّترسل ّهذه ّالرسائل ّالمزعجة ّعلى ّشبكات ّالتواصل ّاإلجتماعيّ ،أو ّالمدوناتّ
اإللكترونيةّ،أو ّالمنتدياتّ،أو ّعلىّجهازّالهاتفّالنقالّفيّصورةّرسائلّنصيةّقصيرةّأو ّوسائطّ
متعددة(ّ،)1وترسلّمنّقبلّالشركاتّالتجاريةّأو ّالمتاجرّاإللكترونيةّالتيّتهدفّإلى ّالترويجّعنّ
منتجاتهاّوتحقيقّالربحّولكنّبصورةّمزعجةّ .
والصفةّالغالبةّفيّطبيعةّالرسائلّالمزعجةّهيّالصفةّالتجاريةّ،ولكنّيمكنّأنّتكونّذاتّ
تروجّألفكارّطائفيةّأوّجنسيةّ(ّ .)2
طبيعةّسياسيةّأوّدينيةّأوّ ّ

(ّ)1الغثبرّ،خالدّبنّسليمانّوبنّهيشةّ،سليمانّبنّعبدّالعزيزّّ،مرجعّسابقّ،صّ .16
(ّ)2العوضيّ،عبدّالهاديّفوزي(1113م)ّ،الحمايةّالقانونيةّلحقوقّالمستهلكّاألساسيةّ،دراسةّمقارنةّفيّالقانونّالفرنسيّ
والمصريّوالعمانيّ،كليةّالحقوقّ،جامعةّالسلطانّقابوسّ،سلطنةّعمانّ،صّ .41

73

الفصل الرابع:

المسؤولية المدنية الناشئة عن التعدي على البيانات الشخصية لألفراد عبر
شبكة اإلنترنت وآثارها
بعدّأن ّتمّبيانّأنماط ّالتعدي ّعلى ّالبياناتّالشخصية ّلألفراد ّوأدواته ّووسائلهّوصورهّ،فإنهّ
يجدرّبيانّاألحكامّالمتعلقةّبالمسؤوليةّالمدنيةّالناشئةّعنّهذاّالتعديّ .
ومنّخالل ّهذاّالفصلّيتمّدراسةّطبيعة ّالمسؤوليةّالمدنيةّالناشئةّعنّالتعدي ّعلىّالبياناتّ
الشخصيةّلألفرادّ،واآلثارّالمترتبةّعليهاّ،وذلكّفيّمبحثينّ :
المبحث األولّ:طبيعةّالمسؤوليةّالمدنيةّالناشئةّعنّالتعديّعلىّالبياناتّالشخصيةّلألفرادّ .
المبحث الثانيّ:اآلثارّالمترتبةّعلىّالمسؤوليةّالمدنيةّالناشئةّعنّالتعديّعلىّالبياناتّالشخصيةّ
لألفرادّ .

المبحث األول:
طبيعة المسؤولية المدنية الناشئة عن التعدي على البيانات الشخصية لألفراد
منّالمتصورّفيّالواقعّالعمليّأنّيترتبّعلىّالتعدي ّعلىّالبياناتّالشخصيةّلألفرادّعبرّ
اإلنترنت ّمسؤوليةّمدنيةّبحقّالمعتديّعلىّهذهّالبياناتّ،وهذهّالمسؤوليةّقدّتكونّتقصيريةّ،أوّ
عقديةّ .
وعليهّ،سأقسمّهذاّالمبحثّإلىّمطلبينّ :
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المطلب األول:

الفعل الضار الناشئ عن التعدي على البيانات الشخصية لألفراد عبر اإلنترنت.
قد ّيترتب ّعلى ّالتعدي ّعلى ّالبيانات ّالشخصية ّلألفراد ّعبر ّشبكة ّاإلنترنت ّنشوءّالمسؤوليةّ
المدنية ّالتقصيريةّ ،هي ّإخالل ّبالتزام ّقانوني ّواحد ّل ّيتغيرّ ،هو ّاإللتزام ّبعدم ّاإلضرار ّبالغيرّ،
وحتى ّتقوم ّهذه ّالمسؤولية ّبحق ّالمعتدي ّل ّبد ّمن ّتوافر ّثالثة ّأركانّ ،هي ّالضرار ّوالضررّ
والعالقةّالسببيةّبينهماّ .
وعليهّسأبحثّهذهّاألركانّفيّثالثةّفروعّ .
الفرع األول :االضرار.
ُّ
يعد ّالفعل ّالضار ّمن ّأهمّمصادر ّاإللتزام ّوأكثرها ّتطبيقّا ّفي ّالحياةّالعمليةّ،ويأتي ّبالمرتبةّ
الثانيةّبعدّالعقدّ،حيثّيعدّالفعلّالضارّأولّالمصادرّغيرّاإلراديةّكالحوادثّالتيّيترتبّعليهاّ
آثارّقانونيةّ .
القاعدةّالعامةّفيّالقانونّالمدنيّالعراقيّوالقانونّالمدنيّاألردنيّأنّكلّتعد ّيّصيبّالغيرّ
بضرر ّيستوجب ّالتعويضّ ،وهذا ّالتعويض ّأثر ّللمسؤولية ّالمدنيةّ ،وعلى ّذلك ّنصّ ّالمشرعانّ
اقيّواألردنيّعلىّهذاّالنوعّمنّالمسؤوليةّ،فالمشرعّالعراقيّنظمهاّفيّالموادّمنّ(ّ416وحتىّ
العر ّ
ّ)452مبين اّجوانبهاّالمختلفةّ،ونظيرهّاألردنيّفيّالموادّ(ّمنّّ494وحتىّّ .)454
اقيّواألردنيّالتوجهّالعامّالذيّأسساّوبنياّعليهّنظريتهماّ،حيثّنصّ
وقدّبينّالمشرعانّالعر ّ
فيّالمادةّ(ّ)416مدنيّعراقي ّبأنّ "ّ :كلّتعد ّيصيب ّالغير ّبأي ّضرر ّآخرّغير ّما ّذّكر ّفيّ
المواد ّالسابقة ّيستوجب ّالتعويض"ّ ،ونصت ّالمادة ّ(ّ )494مدني ّأردني ّعلى ّأنّ "ّ :كل ّإضرارّ
بالغيرّيلزمّفاعلهّولوّغيرّمميزّبضمانّالضرر"ّ .
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ّواألردني ّقد ّأقامم ّالمسؤولية ّالتقصيرية ّعلى ّأساسّ
يتضح ّمن ّذلك ّأن ّالمشرعين ّالعراقي ّ
الفعلّالضارّولمّيشترطاّوجودّالخطأّ .
وحسنا ّفعل ّالمشرعان ّحين ّاقتبسا ّهذه ّالنظرية ّمن ّالفقه ّاإلسالميّ ،مخالفين ّبذلك ّما ّعليهّ
الحالّفيّمعظمّالتشريعات ّومنّبينهاّالمشرع ّالمصريّوالذيّأقامهاّعلىّالخطأّ،حيثّنصّفيّ
المادةّ(ّ)541علىّأنه"ّ:كلّخطأّسببّضر ارّللغيرّيلزمّمنّارتكبهّبالتعويض"ّ .
ّواألردني ّهي ّأقرب ّإلى ّالعدالةّ ،فمن ّأدى ّفعله ّإلى ّضررّ
ذلك ّأن ّنظرة ّالمشرعان ّالعراقي ّ
باآلخرين ّينبغي ّأن ّيتحمل ّنتيجة ّهذا ّالفعل ّالضار ّوذلك ّبتعويضه ّإياهمّ ،وأنه ّفي ّحالة ّاألخذّ
بوجهة ّالنظر ّاألخرى ّوأقمنا ّهذه ّالمسؤولية ّعلى ّالخطأّ ،فسوف ّيؤدي ّهذا ّالمنطق ّإلى ّوجودّ
أضرارّمحققةّبالناسّولّنجدّمنّيتحملّعبءّالتعويضّعنّهذهّاألضرارّ،وذلكّفيّالحالتّ
التيّلّنستطيعّأنّننسبّللشخصّالخطأّ،وفقا ّللمعنىّالسائدّفيّالفقهّالقانونيّوهوّالخروجّعنّ
السلوكّالمألوفّللشخصّالمعتادّ(ّ .)1
فالقانون ّالمدني ّالعراقي ّونظيره ّاألردني ّل ّيشترطان ّالخطأ ّلقيام ّالمسؤولية ّالتقصيريةّ ،بلّ
يكفي ّأن ّيكون ّالفعل ّضا ارّ ،أي ِّ
ّيؤدي ّالفعل ّإلى ّالضرر ّفي ّذاتهّ ،لذلكّ ،ل ّيشترط ّلقيام ّتلكّ
المسؤوليةّأنّيكون ّالمسؤولّممي ازّ،أيّمدرك ا ّلماّفيّفعلهّمنّمعنىّاإلنحرافّ،أو ّالتعديّ.وقدّ
استقىّالمشرعانّالعراقيّّواألردنيّهذاّاألساسّالسابقّذكرهّمنّالحديثّالنبويّالشريفّ"ّلّضررّ
ولّضرار"ّ(ّ.)2وعليه؛ّ َّ
فإنّالغيرّيلزمّبتعويضّاألضرارّالتيّيسبِّبهاّللمتضررّالمعتدىّعلىّبياناتهّ

(ّ)1حمزةّ،محمودّجاللّ(1285م)ّ.العملّغيرّالمشروعّباعتبارهّمصد ارّلاللتزامّ،دراسةّمقارنةّ،القاهرةّ،طّ،1صّ .51
يينّ،عمانّ،
(ّ)2راجعّ:المذكراتّاإليضاحيةّللقانونّالمدنيّاألردنيّ،جّ،1إعدادّالمكتبّالفنيّفيّنقابةّالمحامينّاألردن
َّ
ص.177
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ِّ
َّ
اّ،أمّلّ،وذلكّألن ّالقانونينّ
ّكانّفعلهّيشكلّخطأ
بغضّالنظرّإن
الشخصيةّعبرّشبكةّاإلنترنت ّ
ْ
َّ
ينّأعالهّقدّاعتداّبالمسؤوليةّالموضوعيةّللمتسبِّبّبالضررّدونّالنظرّللنشاطّالذيّيق ّومّ
المذكور
بهّسواءّأكانّخطأاّأمّلّ .
َّ
ُّبّ،فإنّكانّبالمباشرةّلزمّالضمانّولّشرطّلهّ،
كماّأنّاإلضرارّقدّيكونّبالمباشرةّ،أوّبالتسب
ْ
التعمدّ،أوّأنّيكونّالفعلّمفضي اّإلىّالضررّ(ّ.)1والمباشرّ
واذاّوقعّبالتسبُّبّ،فيشترطّالتعديّ،أوّ ُّ
يتحملّتعويضّاألضرارّالتيّيسبِّبهاّللغيرّدونّاإلعتدادّفيماّإذاّكانّفعلهّخطأّأمّلّ .
َّ
ّواألردني ّيناسبّويتالءم ّمعّ
وعلى ّضوء ّما ّسبق ّيجد ّالباحثّأنّمسلك ّالمشرعينّالعراقي ّ
مفهومّالفعلّالضارّفيّالمسؤوليةّالتقصيريةّالناشئةّعنّالتعدي ّعلىّالبياناتّالشخصيةّلألفرادّ
عبرّشبكةّاإلنترنت.
وبالرجوع ّإلى ّمشروعّقانونّحمايةّالبياناتّالشخصيةّاألردنيّلسنةّ1112مّيجدّالباحثّأنّ
المشرع ّقد ّأسس ّالمسؤولية ّالتقصيرية ّالناشئة ّعن ّالتعدي ّعلى ّالبيانات ّالشخصية ّلألفراد ّعلىّ
أساسّالخطأّالجسيمّأو ّالتعديّ،أيّالفعلّالضارّ،وهذاّماّتضمنتهّالفقرةّحّمنّالمادةّ(ّ)13منّ
المشروعّبنصهاّ"ّ :في ّحالة ّالخطأ ّالجسيم ّأو ّالتعدي ّمن ّقبل ّالمسّؤول ّعن ّالمعالجةّ ،فإنه ّيكونّ
ملتزمّاّبتعويضّالشخصّالمعنيّبالمعالجةّعنّأيةّتكاليفّأوّأضرارّماديةّأوّمعنويةّوقعتّعليهّ
بسببّحدوثّأيّإخاللّبأمنّوسالمةّبياناتهّالشخصيةّوالتيّتقعّفيّعهدةّالمسؤولّعنّالمعالجةّ
وفقااّألحكامّالمسؤوليةّوالتعويضّفيّالقانونّالمدني"ّ .

(ّ )1تنص ّالمادة ّ(ّ )157من ّالقانون ّالمدني ّاألردنيَّ ،
فإن ّكانّ
ّبأنّ -1"ّ :يكون ّاإلضرار ّبالمباشرة ّأو ّالتسبُّبْ ّ -1ّ .
ِّ
التعمدّ ،أو ّأن ّيكون ّالفعل ّمفضيا ّإلىّ
بالمباشرة ّلزم ّالضمان ّول ّشرط ّله ّواذا ّوقع ّبالتسبُّب ّفيشترط
ّالتعديّ ،أو ّ ُّ
الضرر".

77

الفرع الثاني :الضرر
لّيكفيّلقيامّالمسؤولية ّالتقصيرية ّتوافرّالتعديّ،أو ّتوافرّاإلضرارّ،بلّيجبّأنّينجمّعنّ
الفعل ّضررّ ،فإذا ّانتفى ّالضرر ّفال ّتقبل ّالدعوى؛ ّألنها ّدعوى ّبغير ّمصلحة ّوالمكلف ّبإثباتّ
الضررّهوّالمضرورّولهّإثباتهّبكافةّطرقّاإلثباتّبماّفيّذلكّالبينةّوالقرائن؛ّألنّالضررّواقعةّ
ماديةّ(ّ .)1
فالضررّهوّالركنّالذيّلّخالفّعليهّمنّأركانّالمسؤوليةّالمدنيةّ،فهوّالش اررةّاألولىّالتيّ
ينبعثّمنها ّالتفكيرّفيّمساءلةّمنّأحدثهّسواءّأكانتّالمساءلةّوفقّقواعدّالمسؤوليةّعنّالفعلّ
الشخصيّ،أمّفعلّالغيرّ،أمّفعلّاألشياءّ(ّ .)2
وقدّتشعبتّأنواع ّالضررّبشكلّكبيرّبحسبّدرجةّجسامةّنتائجّالفعلّالضارّ،فهذاّاألخيرّ
قدّيؤديّإلى ّإتالفّالمالّأو ّموتّالمصابّأو ّجرحهّأو ّالمساسّفيّشرفهّوكرامتهّ،لذلكّفإنّ
المضرورّكماّيطالبّبالتعويضّعنّالضررّاألدبيّأيضّاّ،كماّأنّصورّالحضارةّالحديثةّوالترفّ
الذي ّيعيشه ّاإلنسان ّفي ّالوقت ّالحاضر ّقد ّأدت ّإلى ّزيادة ّوتشعيب ّعناصر ّاألضرار ّالماديةّ
والجسديةّوخصوصّاّاألضرارّالمعنويةّ(ّ .)3

(ّ )1سلطانّ ،أنور ّ(1287م)ّ .مصادر ّاللتزام ّفي ّالقانون ّالمدني ّاألردني ّوالفقه ّاإلسالميّ ،منشورات ّالجامعة ّاألردنيةّ،
عمانّ،طّّ،1صّ .171

(ّ )2السرحانّ ،عدنان ّو ّخاطرّ ،نوري ّحمد ّ(1111م)ّ .شرح ّالقانون ّالمدنيّ ،مصادر ّالحقوق ّالشخصية ّ(اللتزامات) ّدارّ
الثقافةّوالنشرّ،عمانّ،طّ،1صّ .418

(ّ)3المرجعّالسابقّ،صّ .412
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وقد ّدرج ّالفقه ّعلى ّتقسيم ّالضرر ّإلى ّنوعينّ :ضرر ّمادي ّوهو ّاإلخالل ّبمصلحة ّماليةّ،
يشملّكلّماّيلحقّالشخصّمنّخسارةّوماّيفوتهّمنّكسبّأيّاّكانّقدرهاّوالضررّاألدبيّأوّغيرّ
الماليّوهوّاإلخاللّبمصلحةّغيرّماليةّ(ّ .)1
وفيّالضررّيكمنّفارقّجوهريّبينّالمسؤوليةّالمدنيةّوالمسؤّوليةّاألخالقيةّالتيّلّتعبأّإلّ
بالخطيئةّ،وكذلكّالمسؤوليةّالجنائيةّالتيّلّيلزمّلقيامهاّ،علىّاألقلّفيّالقاعدةّالعامةّ،أنّينجمّ
ضرر ّمعينّ ،بالمعنى ّالذي ّنقصده ّعن ّالفعلة ّالتي ّمن ّشأنها ّتهديد ّالنظام ّاإلجتماعيّ ،والعبثّ
بمصالحّالجماعةّ(ّ .)2
لذلكّ ،إذاّارتكبّالشخصّمخالفةّقانونيةّدونّأنّيوقعّضر ّارّ،كماّلوّلمّيحترمّإشارةّالمرورّ
لاّجنائيّاّ،إلّأنهّلّيسألّمدنيّا (ّ .)3
الحمراءّ،إلّأنهّلمّيلحقّضرراّبالغيرّفإنهّيمكنّأنّيكونّمسؤوّ
_

ولّيعدّالمساسّبحقّأوّمصلحةّمشروعةّلشخصّضر ّارّيوجبّالمسؤوليةّإلّإذاّجعلّمركزّ
صاحب ّالحق ّأو ّالمصلحة ّأسوأ ّمما ّكان ّقبل ّذلكّ ،فإذا ّاستبدل ّالفعل ّالمتضرر ّمنه ّبالضررّ
الاّضا ّارّولّيستوجبّالمسؤوليةّ(ّ .)4
األشدّضر ّارّأخفّمنهّفالّيعدّفع ّ
أوال :الضرر المادي
بالنظرّإلى ّالضررّالماديّ ،فإنّالدراساتّفيهّبجميعّجزئياتهّدرستّبشكلّكبيرّومستفيضّ
وألجلّاإللمامّبجميعّجوانبهّوجزئياتهّفسيؤديّإلى ّاإلسهابّفيهّمماّيبعدناّعنّموضوعناّالرئيسّ،
(ّ )1السنهوريّ ،عبدالرازق ّ(1111م)ّ .الوسيط ّفي ّشرح ّالقانون ّالمدنيّ ،جّ ،1دار ّاحياء ّالتراث ّالعربيّ ،بيروتّ -لبنانّ،
صّ .855

(ّ)2زكيّ،محمودّجمالّالدين(1278م)ّ.الوجيزّفيّالنظريةّالعامةّلاللتزاماتّ،مطبعةّجامعةّالقاهرةّ،طّ،3صّ .ّ545
(ّ)3السرحانّوخاطرّ،مرجعّسابقّ،صّ .418
(ّ)4مرقسّ،سليمان(1276م)ّ.الوافيّفيّشرحّالقانونّالمدنيّ،جّ،1صّ .136

79

لذلكّسنقتصرّعلىّمفهومّالضررّالماديّ،ثمّبعدّذلكّنذهبّإلىّالشروطّالتيّصيغتّلجعلّذلكّ
الضررّصالحّاّللتعويضّعنهّ .
الض ّرر ّالمادي ّهو ّاإلخالل ّبحق ّللمضرور ّذي ّقيمةّ ،أو ّبمصلحةّمشروعةّله ّذات ّقيمةّ،
ويشملّفيّالحالتينّالخسارةّالتيّلحقتّبالمضرورّوالكسبّالذيّفاتهّ(ّ .)1
ويعد ّضر ّارّماديّا ّكلّمساسّبحقوقّالشخصّالماليةّكحقّالملكيةّوحقّالنتفاعّ،وكذلكّكلّ
مساس ّبصحة ّوسالمة ّاإلنسان ّوجسمه ّإذا ّكان ّيترتب ّعليه ّخسارة ّمالية ّكاإلصابة ّالتي ّتعجزّ
الشخصّعنّالكسبّعج ّازّكليّا ّأو ّجزئيّا ّأو ّتقتضيّعالجّا ّيكلفّنفقاتّ،وكذلكّكلّ ّمساسّ ّبحقّ
منّالحقوقّالمتصلةّبشخصّاإلنسانّ،كالحريةّالشخصيةّوحريةّالعملّوحريةّالرأيّإذاّكانّيترتبّ
عليهّخسارةّماليةّ،كحبسّشخصّدونّحقّأو ّمنعهّمنّالسفرّإلى ّأيّجهةّمعينةّللحيلولةّدونّ
قيامهّبعملّمعيّنّيعودّعليهّبالربحّالماليّأوّيدرأّعنهّخسارةّماليةّ،وليسّيلزمّفيّالضررّالماديّ
أنّيكونّماسّاّبحقّيحميهّالقانونّبدعوىّخاصةّ،بلّيكفيّأنّيكونّماسّاّبمصلحةّمشروعةّولوّ
لمّيكفلهاّالقانونّبدعوىّخاصةّ(ّ .)2
وبالنظرّإلىّماّسبقّفإنّالضررّالماديّينقسمّإلىّقسمينّ :
أّ.ضررّجسديّيقعّعلىّالشخصّفيّحياتهّسواءّأكانّناتجّاّعنّالجرحّأمّالقتلّ .
بّ.ضررّماليّيصيبّالذمةّالماليةّللمضرورّ .
فالضررّالماديّمختص ّارّهوّ:األذىّالذيّيمسّّالشخصّفيّمالهّأوّفيّجسدهّ .

(ّ)1زكيّ،محمودّ،مرجعّسابقّ،صّ .553
(ّ)2مرقسّ،سليمانّ،مرجعّسابقّ،صّ .138
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اعتاد ّالفقهّوضعّبعضّالشروط ّالتي ّيجبّتوافرهاّفيّالضررّبنوعيهّالماديّوالمعنويّ،إلّ
أنهمّاختلفواّفيّعددهاّ،فالبعضّيقولّإنهاّشرطّواحد ّ(ّ،)1فيّحينّيرىّالبعضّأنهاّشرطان ّ(ّ،)2
وقالّآخرونّأنهاّثالثةّشروط ّ(ّ،)3والبعضّيرىّأكثرّ ،ولكنّبالنظرّفيهاّفإنهّيمكنّدمجّبعضهاّ
ببعض ّفتقلّ ،ومنهم ّمن ّفرقها ّفيزيد ّعددهاّ ،وهنا ّجمع ّودمج ّللشروط ّفي ّالقانونين ّالعراقيّ
ّواألردنيّ،والتيّهيّثالثّنذكرهاّكالتاليّ :
 )1اإلخاللّبمصلحةّمشروعةّ:ومنهاّاإلخاللّبحقّأوّمصلحةّكقتلّشخصّآلخرّفيّحادثةّ
ماّ،كانّلمنّيعولهمّحقّالرجوعّعلىّالمسؤولّبالتعويضّ.والمصلحةّالماليةّتكفيّلتحقيقّ
الضررّ،إذاّحصلّاإلخاللّبهاّإلّأنهّيشترطّأنّتكونّهذهّالمصلحةّمشروعةّ(.)4
()5
ّ،وكونهّمباشر ّ(ّ.)6فالتعويضّفقطّيقعّبالفعلّ
 )1أنّيكونّمحققّالوقوعّ"تحققّالضرر" ّ
ّّا

الذيّوقعّحتمّا ّأماّالمتوقعّفالّتعويضّفيهّ،وكونهّوقعّنتيجةّمباشرةّالفعلّالضارّفالّ
يعقلّتحميلّالنتائجّحتىّالبعيدةّوغيرّالمباشرةّ،لشخصّماّ(.)7
 )3إثبات ّالضرر ّمن ّالمضرور ّأو ّمن ّيمثله ّفقط ّ(ّ :)8فالضرر ّواقعة ّماديةّ ،فيجوزّإثباتهاّ
بكافةّ"طرقّاإلثبات"ّللشهود ّوالقرائنّويقعّعبءّإثباتّالضررّعلىّالمضرور ّويخضعّ
ذلكّلتقديرّالقاضيّ(.)9
(ّ)1زكيّ،محمودّ،مرجعّسابقّ،صّ .548
(ّ)2السنهوريّ،مرجعّسابقّ،صّ .855

()3السرحانّوخاطرّ،مرجعّسابقّ،صّ .435

(ّ)4الفارّ،عبدالقادرّ(1114م)ّ.مصادرّاإللزامّفيّالقانونّالمدنيّ،دارّالثقافةّ،عمانّ،طّ،1صّّ .141
(ّ)5سلطانّ،أنورّ،مرجعّسابقّ،صّ .117

(ّ)6السرحانّوخاطرّ،مرجعّسابقّ،صّ .438
(ّ)7المرجعّالسابقّ،صّ .438

(ّ)8الصدةّ،عبدّالمنعمّ(1288م)ّ.مصادرّاللتزامّ،القاهرةّ،صّ .521
(ّ)9سلطانّ،أنورّ،مرجعّسابقّ،صّ .166
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ثانيا :الضرر المعنوي
يلتقي ّالضررّالمعنويّمعّالضررّالماديّفيّالكثيرّمنّاألحكامّوحتىّلّنقعّفيّالتكرارّ،
فسنقف ّعلى ّاألمور ّالتي ّيختلف ّفيها ّالضرر ّالمعنوي ّعن ّالمادي ّ(ّ ،)1فنبدأ ّبمفهوم ّالضررّ
المعنويّ،ثمّبعدّذلكّشروطهّوأنواعهّ :
ّ
تكمنّصعوبة ّتحديدّمفهومّالضررّالمعنويّفيّأنّهذاّالنوعّمنّالضررّيلحقّنواحيّغيرّ
مادية ّلدى ّالمضرورّ ،فقد ّيلحق ّسمعة ّالشخص ّأو ّشرفه ّأو ّاعتبارهّ ،لذلك ّاقتصر ّالبعض ّفيّ
تعريفهّعلىّأنهّالضررّالذيّلّيصيبّالشخصّفيّمالهّ،أوّالضررّالذيّلّيردّعلىّذمةّماليةّ .
ومفهومّالضررّالمعنويّعرفّبتعريفاتّكثيرةّعدةّ،فهوّكلّتعدّّعلىّالغيرّفيّحريتهّأوّفيّ
لا ّعنّ
عرضه ّأو ّفي ّشرفه ّأو ّمركزه ّاإلجتماعي ّأو ّفي ّاعتباره ّالمالي ّيجعل ّالمعتدي ّمسؤوّ
الضمان"ّ(.)2
كماّسبقّوأنّرأيناّ،فإنّغالبيةّالفقهّتذهبّإلىّأنّالشروطّالواجبّتوافرهاّفيّالضررّالماديّ
هيّذاتهاّالمطلوبّتوافرهاّفيّالضررّاألدبيّ،بلّويلحقّالتشابهّبينهماّمنّحيثّوجودهّونشأتهّ
على ّالنحو ّالذي ّيكون ّفيه ّسببا ّلقيام ّالمسؤولية ّعنهّ ،ومن ّثم ّقيام ّحق ّالشخص ّالمضرورّ
بالمطالبةّعنهّ .
وبالتاليّفإنّالخوضّفيّهذهّالشروطّمرةّأخرىّيعنيّالتكرارّلذلكّنكتفيّبماّذكرّفيّشروطّ
الضررّالماديّ .

(ّ)1السنهوريّ،مرجعّسابقّ،صّ .865
(ّ)2الفقرةّاألولىّمنّالمادةّّ167منّالقانونّالمدنيّاألردنيّ .

82

ولكنّيمكنّتقسيمّالضررّإلىّنوعينّنذكرهاّفيماّيليّ :
النوع األول :الضررّاألدبيّالمرتبطّبضررّماديّ،كالضررّالذيّيصيبّالشخصّفيّشرفهّ،
أو ّسمعتهّ ،أو ّكرامتهّ ،أو ّاعتباره ّوينتج ّعن ّذلك ّفصل ّالمضرور ّمن ّوظيفتهّ ،أو ّعمله ّنتيجةّ
اإلساءة ّسمعتهّ ،أو ّكالضرر ّالذي ّيسببه ّشخص ّآلخر ّفي ّوجه ّرجل ّمصدر ّرزقه ّفي ّصوتهّ
الحسنّمماّأدىّإلىّفقدانهّصوتهّمماّيعودّعليهّبالضررّوانقطاعّمصدرّرزقهّوماّتعدّبالنسبةّلهّ
مهنته.
النوع الثانيّ :الضررّاألدبيّغيرّالمرتبطّبأيّضرر ّماديّ،كتلك ّاآللمّالعاطفيةّوالنفسيةّ
التيّتصيبّالوالدينّبفقدهماّطفليهماّأو ّاآللمّالتيّتصيبّالزوجةّبفقدّزوجهاّأو ّاإلبنّبفقدّأحدّ
والديهّ(ّ .)1
ويتصورّوقوعّالضررّالمرتدّحيثّلّيقتصرّالضررّعلىّالمضرورّ،بلّمنّالممكنّأنّيمتدّ
ّ
أثرهّإلى ّغيرهّممنّتربطهمّروابطّمعينةّ،وهوّضررّمباشرّبالنسبةّإلى ّالمتضررّباإلرتدادّّ ،وحتىّ
يتمّ التعويضّعنهّلّبدّمنّتوافرّبعضّالشروطّ،لذلكّلّبدّمنّوقوعّالضررّعلىّالمضرورّ
األصلي ّباإلضافة ّأنهّل ّبدّمنّوجودّرابطةّبينّاألصليّوالمتضررّباإلرتدادّ،ولّبدّمنّتوافرّ
العالقةّالسببيةّبينّاألضرارّوالضررّالمرتد.
ولكن ما مدى مالءمة مفهوم الضرر للفعل الضار الناشئ عن التعدي على البيانات الشخصية
لألفراد عبر شبكة اإلنترنت؟

ّّ

(ّ)1السنهوريّ،مرجعّسابقّ،صّ .865ّ،864
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بالنظرّإلى ّمفهومّالضررّكماّوردّفإنّالمسؤوليةّوالتعويضّتكونّحاصلةّفيّحالّالمساسّ
واألذىّأليّشخصّفيّحقّمنّحقوقهّ ،أو ّمصلحةّمشروعةّلهّ،سواءّأكانّذلكّالحقّ ،أو ّتلكّ
المصلحة ّمتعلقة ّبسالمة ّجسمهّ ،أو ّعاطفتهّ ،أو ّمالهّ ،أو ّحريتهّ ،أو ّشرفهّ ،أو ّاعتباره ّأو ّغيرّ
ذلكّ ،وهذا ّهو ّمضمون ّالبيانات ّالشخصية ّلألفرادّ ،أي ّأنه ّل ّيشترط ّأن ّيكون ّالحق ّالحاصلّ
الضررّبهّمالياّكحقّالملكيةّ ،أو ّحقّالنتفاعّ،بلّيكفيّالمساسّبأيّحقّيحميهّالقانونّكالحقّ
الحقّفيّسالمةّالجسمّوحقّالحريةّالشخصيةّوغيرهاّ،بلّأنهّلّيشترطّأنّيكونّ
ّ
فيّالحياةّأو ّ
المساسّبحقّيحميهّالقانونّ،ويكفيّأنّيقعّعلىّمصلحةّللشخصّولوّلمّيكفلهاّالقانونّبدعوىّ
خاصةّماّدامتّتلكّالمصلحةّمشروعةّأيّأنّالقانونّأجازهاّوليستّمخالفةّلهّ،كمصلحةّمنّ
يعولهمّالشخصّدونّإلزامّقانونيّعليهّ،فيّبقاءّهذاّالشخصّعلىّقيدّالحياةّ .
وقد ّدرج ّشراح ّالقانون ّعلى ّتقسيم ّالضرر ّإلى ّنوعينّ :ضرر ّمادي ّيقع ّالضرر ّفيه ّعلىّ
مصلحةّماديةّللشخصّالمضرورّأيّتفويتّربحّأوّكسبّعلىّالمضرورّمحققّ،أوّإيقاعّخسارةّ
مادية ّلذلك ّالمضرورّ ،والنوع ّالثانيّ :ضرر ّأدبي ّأي ّغير ّمالي ّويكون ّبإيقاع ّخسارة ّعلىّ
المضرورّفيّمصلحةّغيرّماديةّ .
وقد ّوضعت ّمجموعة ّمن ّالشروط ّفي ّالضرر ّالواقع ّلتقوم ّالمسؤولية ّالتقصيرية ّليصلح ّأنّ
يكون ّأساسّا ّللتعويضّ ،فمن ّوجهة ّنظر ّالباحث ّلهذه ّالشروط ّننظر ّهنا ّمدى ّفاعلية ّالمسؤوليةّ
محلّالبحثّلتكونّأساسّاّللتعويضّ .
فبالنظرّإلىّتلكّالشروطّوالمسؤوليةّمحلّالبحثّ،ومدىّفاعليتهاّلتكونّأساسّاّللتعويضّ،فإنّ
صورّالضررّفيّالمسؤوليةّمحلّالبحثّكثيرةّولّيمكنّحصرهاّ ،بلّوتتطورّمنّفترةّلفترةّ ،فبالّ
شكّأنّتطبيقّكلّالشروطّالتيّيجبّتوافرهاّفيّكلّضررّيقعّفيّهذهّالمسؤوليةّمحلّالبحثّ
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أشبه ّما ّيكون ّبالمستحيل ّمما ّيسبب ّخسارة ّكثيرة ّمن ّالمضرورين ّلحقوقهم ّفي ّالتعويض ّمنّ
األضرارّالتيّأصابتهمّ .
فإنّتطبيقّالقواعدّالعامةّللمسؤوليةّالتقصيريةّعلىّالضررّالذيّيصيبّالشخصّالمضرورّ
منّجراءّالمساسّبحقّمنّحقوقهّأوّبمصلحةّمشروعةّلهّسواءّكانّذلكّالمساسّبمصلحةّماديةّ
أو ّغير ّماديةّ ،فإنه ّهنا ّفي ّهذه ّالمسؤولية ّمحلّ ّالبحث ّتقف ّالقواعد ّالعامة ّللمسؤولية ّالعامةّ
الا ّمن ّحصول ّالتعويضات ّللمضرورين ّفي ّصور ّكثيرة ّللضررّ،
بشروط ّالضرر ّالتابعة ّلها ّحائ ّ
باإلضافةّإلىّأنهّيصعبّعلىّالناظرّوصفّأنّهذاّضررّماديّأوّغيرّماديّ(ّ .)1
وكما ّذكر ّأن ّصور ّالضرر ّفي ّهذه ّالمسؤولية ّمحلّ ّالبحث ّل ّيمكن ّحصرهاّ ،بل ّصورهاّ
متعددةّوتتطورّمنّفترةّلفترةّ،فقدّينتجّالضررّعنّنشرّمعلومةّخاطئةّأوّسريةّ،أوّغيرّمكتملةّ،
أو ّإشاعة ّكاذبةّ ،أو ّصحيحة ّحتىّ ،وغالبية ّالضرر ّفي ّالمسؤولية ّمحل ّالبحث ّيكون ّضر ّارّ
الاّقدّيؤديّنشر ّبياناتّغيرّصحيحةّ
معنويّاّ ،لكنّذلكّلّيمنعّأبدّاّمنّوقوعّالضررّالماديّ،فمث ّ
عنّفردّماّإلىّتفويتّصفقةّعقدّأوّصفقةّماليةّكانّمخططّاّعلىّإتمامهاّوهكذاّ(ّ .)2
فبعدّالنظرّإلى ّماّسبقّمنّعدمّإمكانيةّتحققّكلّالشروطّفيّأيّضررّفيّهذهّالمسؤوليةّ
محلّالبحثّمماّيعنيّحرمانّالمتضررينّمنّحصولهمّعلىّالتعويضّمعّوجودّالضررّووقوعهّ
على ّمصلحة ّشخصية ّلهمّ ،فإنه ّمن ّالواجب ّاألخذ ّبالمفهوم ّالواسع ّليتحقق ّالعدل ّوهو ّوقوعّ
الضررّوكونهّوقعّعلىّمصلحةّشخصيةّللمضرورّبنوعيهّإماّماديّأوّغيرّماديّ .

(ّ)1الخاليلة،عايدّ،مرجعّسابقّ،صّ .145
(ّ )2حسينّ ،محمد ّعبد ّالظاهر(1111م)ّ ،المسؤولية ّالقانونية ّفي ّمجال ّشبكات ّاإلنترنتّ ،دار ّالنهضة ّالعربيةّ ،القاهرةّ،
صّ .116
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وقد ّيسأل ّسائلّ :لماذا ّوجوب ّتحقق ّتلك ّالشروط ّكاملة ّيعد ّحائال ّأمام ّالمضرورين ّفيّ
المسؤوليةّمحلّالبحثّفيّالحصولّعلىّالتعويضات؟ ّ
فأقولّ :أنه ّيمكن ّأن ّيتحقق ّشرط ّأو ّبعض ّالشروطّ ،لكن ّل ّيمكن ّأن ّتجتمع ّكل ّالشروطّ
للحصول ّعلى ّالتعويضات ّفي ّالمسؤولية ّمحل ّالبحثّ ،فمثال ّإثبات ّالضرر ّفقد ّل ّيستطيعّ
المضرور ّإثبات ّالضرر ّمع ّوجوده ّوقد ّل ّيستطيع ّتقدير ّكمية ّالضرر ّالذي ّوقع ّعليهّ ،فمثالّ
التجسس ّعلىّالبياناتّالشخصيةّلألفراد ّقدّيعلم ّالمضرور ّبالتجسسّ ،ولكنّلّيعلمّماّالذيّتمّ
التجسسّعليه ّمن ّقبل ّالمعتدي ّفهو ّيعلم ّبوجود ّالضررّ ،ولكن ّل ّيستطيعّإثباتهّومدىّالضررّ
الذيّوقعّعليهّ،وذلكّلصعوبةّإثباتهّبالنسبةّلإلنترنتّواستخدامهّولتوسعّهذاّالمجالّبشكلّمّطّردّ
وسريعّومتجددّ .
وفقّا ّللقواعد ّالعامة ّللمسؤوليةّ ،فإن ّعبء ّاإلثبات ّيقع ّعلى ّالمدعي ّوعليه ّإثبات ّعناصرّ
المسؤوليةّوأركانهاّ،منّفعلّضارّوضررّوعالقةّسببيةّ،فيقعّعبءّاإلثباتّعلىّمنّيدّعيهّوذلكّ
وفقّاّلماّتقضيّبهّالقاعدةّالعامةّمنّأنّّالمدّعيّهوّالمكلفّبإثباتّماّيدعيهّكماّفيّالحديثّعنّ
النبيّصلىّاهللّعليهّوسلمّ"ّالبيّنةّعلىّالمدّعيّ،واليمينّعلىّالمدعىّعليهّوفيّلفظّواليمينّعلىّ
من ّأنكر" ّ(ّ ،)1واثبات ّالضرر ّأو ّنفيه ّمن ّاألمور ّالواقعية ّالتي ّتقدرها ّمحكمة ّالموضوعّ ،فيقيمّ
دعوىّالمسؤوليةّمنّأصابهّالضررّالناشئّعنّالعملّغيرّالمشروعّ(ّ .)2

(ّ )1الراويّ :جد ّعمرو ّبن ّشعيب ّالمحدثّ ،األلبانيّ ،المصدرّ :إرواء ّالغليلّ ،الصفحة ّأو ّالرقمّ 1661ّ :خالصة ّحكمّ
المحدثّ:صحيحّ .

(ّ)2السنهوريّ،عبدالرزاقّ،مرجعّسابقّ،صّ .861
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ول ّيكتفي ّمن ّالمدعي ّبإثبات ّالضرر ّالذي ّأصابه ّ ّوفعل ّالمدعي ّعليهّ ،بل ّعليه ّأن ّيثبتّ
الضررّالذيّيدعيهّإنماّهوّناشئّعنّفعل ّالمدعيّعليهّمباشرةّ ،أيّأنّيثبتّالعالقةّالمباشرةّ
بينّالضررّوالفعلّالضارّالمسببّللضررّوتلكّهيّالعالقةّالسببيةّ،فيكونّللمدعيّأنّيقيمّالدليلّ
بكافةّطرقّاإلثباتّ .
الفرع الثالث :العالقة السببية بين األضرار والضرر
تعرفّعالقةّالسببيةّبأنهاّالعالقةّالمباشرةّالتيّتقومّبينّالفعلّالضارّالذيّارتكبهّالمسؤولّ
والضررّالذيّأصابّالمضرورّ،وهيّالركنّالثالثّفيّالمسؤوليةّ،فالّيكفيّلقيامّالمسؤوليةّأنّ
يكون ّهناك ّفعل ّضار ّوضررّ ،بل ّل ّبد ّأن ّيكون ّالخطأ ّهو ّالسبب ّالذي ّأدى ّإلى ّوقوعّ
الضرر(ّ .)1
وفكرة ّالسببية ّفكرة ّمنطقية ّتفيد ّتعاقبا ّضروريا ّبين ّحادثتينّ ،حيث ّإن ّانعدام ّاألول ّيؤديّ
بالضرورةّإلى ّانعدامّالثانيّ،وانعدامّالثانيّيؤديّبالضرورةّإلى ّانعدامّاألولّ،فاألولّسببّوالثانيّ
نتيجةّفالّنتيجةّبالّسببّوالعكسّصحيح؛ّفالسببّيسبقّالنتيجةّويؤديّإليهاّ(ّ .)2
فعالقة ّالسبب ّبين ّالفعل ّوالضرر ّركن ّضروري ّفي ّالمسؤولية ّالتقصيرية ّوهو ّمستقل ّعنّ
ركنيّالفعلّالضارّوالضرر؛ ّألنّمنّالبديهيّألّيّسألّمرتكبّالفعلّإلّعنّاألضرارّالتيّتعدّ
نتيجةّلخطئهّ،وأهميةّهذاّالركنّتظهرّفيّعبءّاإلثباتّ(ّ .)3
ّ

(ّ)1السنهوريّ،عبدالرزاقّ،مرجعّسابقّ،صّ .871
(ّ)2محمدّلبيبّشنبّ،موجزّفيّمصادرّاللتزامّ(المصادرّغيرّاإلرادية)ّ،بالّدارّنشرّ،لبنانّ،1262ّ،صّ .38
(ّ)3أنورّسلطانّ،مصادرّاللتزامّ،صّ .166

87

وقدّنصتّالمادةّّ161منّالقانونّالمدنيّاألردنيّعلىّأنهّ"ّإذاّأثبتّشخصّأنّالضررّقدّ
نشأّعنّسببّأجنبيّلّيدّلهّفيهّكآفةّسماويةّ،أوّحادثّفجائيّ،أوّقوةّقاهرةّ،أوّفعلّالغيرّ،أوّ
فعلّالمتضررّكانّغيرّملزمّبالضمانّماّلمّيقضّالقانونّأوّالتفاقّبغيرّذلك"ّ(ّ .)1
ولذلكّبإمكانّالمدعيّعليهّأنّينفيّعالقةّالسببيةّبإثباتّأنّالضررّقدّنشأّعنّسببّأجنبيّ
لّيدّلهّفيهّ(ّ .)2
فعالقةّالسببيةّهيّحلقةّالوصلّبينّالخطأّوالضررّ،فبدونهاّتنفكّعرىّالمسؤوليةّولّتقومّ
ولذلكّتظلّ– ّدائماّ– ّهيّالهدفّالذيّيصوبّعليهّالمدعىّعليهّسهامهّليبطلهاّفإذاّتمكنّمنّ
ذلكّسقطتّمنّعلىّعاتقهّالمسؤوليةّوب أرتّذمتهّمنّالتعويضّ .
وفي ّالحقيقة ّأنه ّفي ّحالة ّوحدة ّالسبب ّ(الفعل) ّوالنتيجة ّ(الضرر) ّفإنه ّيكون ّمن ّالسهلّ
استظهارّعالقةّالسببيةّبينّالخطأّوالضررّ،لكنّيصبحّاألمرّيتسمّبالصعوبةّفيّاستظهارّعالقةّ
السببيةّفيّحالةّتعددّاألسبابّالمنتجةّلضررّواحدّوفيّحالةّتعددّالنتائجّالناشئةّعنّسببّواحدّ .
ّوكيّتتحققّالمسؤوليةّينبغيّأنّيرتبطّالضررّبالفعلّالضارّسواءّأكانّذلكّهوّالشخصّأمّ
فعلّالشيءّبرابطةّسببيةّمحققةّومباشرةّ .
يقعّعبءّاإلثباتّفيّإثباتّعالقةّالسببيةّعلىّالمضرورّ،فهوّالمدعيّفيّدعوىّالمسؤوليةّ
وعليهّإقامةّالبينةّعلىّادعائهّبإثباتّأركانّالمسؤوليةّومنهاّعالقةّالسببيةّ،واإلثباتّيمكنّأنّيتمّ
ّ
ويستطيعّالقاضيّأنّيكونّقناعتهّاعتمادّاّعلىّالظروفّوالقرائنّ(ّ .)1
ّ
بكافةّطرقّاإلثباتّ،

(ّ)1المادةّّ161منّالقانونّالمدنيّاألردنيّ .
(ّ)2السرحانّ،عدنانّ،وخاطرّ،نوريّ،مرجعّسابقّ،صّ .441
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غير ّأنه ّجرى ّالعمل ّعلى ّأنه ّمتى ّتمكن ّالمضرور ّمن ّإقامة ّالدليل ّعلى ّالضرر ّوالفعلّ
الناشئ ّعنهّ ،وكان ّالضرر ّينشأ ّعادة ّعن ّهذا ّالفعل ّقامت ّلمصلحته ّقرينة ّعلى ّتوافر ّرابطةّ
السببيةّبينّالفعلّوهذاّالضررّ،ولكنّهذهّالقرينةّبسيطةّمهمتهاّنقلّعبءّاإلثباتّمنّعلىّعاتقّ
المدعيّإلىّعاتقّالمدعىّعليهّالذيّيستطيعّنفيهاّبإثباتّالسببّاألجنبيّ(ّ،)2األمرّالذيّيترتبّ
عليهّانتفاءّعالقةّالسببيةّبينّالفعلّالضارّوالضررّالناجمّومنّثمّعدمّقيامّالمسؤوليةّ .

المطلب الثاني:
المسؤولية العقدية الناشئة عن التعدي على البيانات الشخصية لألفراد عبر
اإلنترنت.

المسؤوليةّالعقدية ّهيّجزاءّاإلخاللّبالتزامّعقديّسواءّبالتأخيرّفيّتنفيذهّ ،أو ّالمتناعّعنّ
تنفيذّاإللتزاماتّالناشئةّعنهّ،أوّالتنفيذّالمعيبّلاللتزامّ(ّ .)3
ّأن ّيصدر ّاإلعتداء ّعلى ّالبيانات ّالشخصية ّلألفراد ّمن ّجانب ّالمتعاقد ّمعّ
ومن ّالمتصور ْ
صاحبّتلكّالبياناتّكأنّيكونّمؤلفاّلمصنفّفكريّرقميّمنشورّعبرّاإلنترنتّ،فيقومّالناشرّ،أوّ
المنتجّ ،أو ّالموزع ّبالتعدي ّعلى ّتلك ّالبياناتّ ،أو ّأي ّشخص ّارتبط ّمعه ّالمؤلف ّبعقد ّيتعلقّ
باستغاللّمصنفهّمالي اّ،فيعتديّعلىّتلكّالبياناتّ ّ.
َّ
ّالمصنف ّالمشترك ّالمنشور ّعبرّ
كذلكّ ،قد ّيكون ّهذا ّاإلعتداء ّصاد ار ّمن ّأحد ّالشركاء ّفي
اإلنترنتّ،كماّلوّأضر ّأحدّالمؤلفين ّالشركاءّبغيرهّمنّالشركاءّفيّحالّالمصنفّالمشتركّالذيّ
لّيمكنّتمييزّنصيبّكلّشريكّفيهّ،فالتعديلّفيّالبياناتّالشخصيةّذاتّالصلةّالذيّيرغبّأحدّ
(ّ)1السرحانّ،عدنانّّ،وخاطرّ،نوريّ،مرجعّسابقّ،صّ .446
(ّ)2المرجعّالسابقّّ،صّ .441
(ّ)3الفارّ،عبدالقادرّ(1118م)ّّ.أحكامّاللتزامّ،دارّالثقافةّ،عمانّ،طّ،1اإلصدارّالرابعّعشرّ،صّّ .141
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َّ
كاء؛ّألن ّكلّمنّالشركاءّيملكّالمصنفّعلىّالمشاعّ
افقةّجميعّالشر
ّ
الشركاءّالقيامّبهّيتطلبّمو
معّغيرهّمنّالشركاءّ،ولّيمكنّفرزّحصةّكلّواحدّمنهمّعلىّحدةّ(ّ .)1
ومن ّذلك ّقيام ّالموقع ّاإللكتروني ّالمسجل ّفيه ّحساب ّشخصي ّللفرد ّبالتعدي ّعلى ّبياناتهّ
الشخصيةّمنّخاللّنشرهاّللعمومّ،أو ّالتنازلّعنهاّللغيرّمنّقبلّهذاّالموقعّ،مماّيمكنّالرجوعّ
عليهّوفقّقواعدّالمسؤوليةّالعقديةّ .
تتمثلّأركانّالمسؤوليةّالعقديةّفيّاآلتيّ :
 .1الخطأ.
 .1الضرر.
 .3عالقةّالسببيةّبينهما.
الفرع األول :الخطأ العقدي
وهوّعدمّتنفيذّالمدينّللتزامهّالتعاقديّ(اإلخالل)ّأو ّالتأخيرّفيّتنفيذهّيعتبرّفيّذاتهّخطأّ
يرتبّويوجبّمسؤوليةّالمدينّ .
ويشملّأيضّاّالخطأّالعقديّغشّالمدينّوخطأهّالجسيمّوالعملّغيرّالمشروعّ،وفيّهذهالحالةّ
فإنّالتعويضّلّيقتصرّعلىّمجردّالتعويضّالعادلّ ،بلّيتعداهّإلى ّالتعويضّالكاملّ،كماّيشملّ
إلىّجانبّالضررّالمتوقعّّوالضررّغيرّالمتوقعّ(ّ .)2

(ّ )1انظر ّفي ّهذا ّالمعنىّ :منصورّ ّ ،محمد ّحسين ّ(1113م)ّ .المسؤولية ّاإللكترونيةّ ،دار ّالجامعة ّالجديدةّ ،اإلسكندريةّ،
طّ،1صّ .371

(ّ)2عطريّ،زكرياّ(1116م)ّ.المسؤوليةّالمدنيةّ-األحكامّالعامةّ،بيروتّ،ص.27
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واثباتّوقوع ّالخطأّيقعّعلىّعاتقّالمضرورّ،وتنتفيّالمسؤوليةّبإثباتّإنّكانّسببّأجنبيّ
(قوةّقاهرةّأوّظرفّطارئ)ّهوّالذيّحالّدونّالتنفيذّ .
والخطأ ّنوعان ّ:خطأّجسيمّوخطأّيسيرّ،فالجسيمّيشترطّفيهّسوءّالنيةّكيّيسألّعنهّ،أماّ
الخطأّاليسيرّفيسألّعنهّعداّفيّحالتّمنهاّاألخطارّالفنيةّوالنقلّبغيرّأجرّ(ّ .)1
الفرع الثاني :الضرر
ويقوم ّعلى ّعنصرين ّهما ّالخسارة ّالتي ّلحقت ّبالمضرور ّوالكسب ّالذي ّفاتهّ ،وهو ّنوعانّ:
ماديّّ،وأدبيّ .
وهو ّالضررّالمادي ّماّيلحقّالمتضررّفيّمالهّ،أماّالضررّاألدبيّوهوّماّيلحقّالمتضررّ
فيّشرفهّواعتبارهّأوّفيّعاطفتهّوشعورهّ .
والتعويضّفيّنطاقّالمسؤوليةّالعقديةّيكونّعنّالضررّالمباشرّالمتوقعّ،والعبرةّفيّتوقعهّ
بوقتّالتعاقدّ(ّ .)2
ويسألّالمدينّعنّالضررّالمباشرّغيرّالمتوقعّفيّحالتيّالغشّوالخطأّالجسيمّ .
الفرع الثالث :عالقة السببية بين الخطأ والضرر
لّيكفيّوجودّالخطأّمنّجانبّأحدّطرفيّالعقدّوالضررّالذيّيلحقّبالمضرورّللحكمّلهّبلّ
يشترط ّفوق ّذلك ّأن ّيكون ّالخطأ ّهو ّالسبب ّفي ّالضررّ ،فإذا ّانقطعت ّعالقة ّالسببية ّانتفتّ
المسؤوليةّويكونّذلكّبأنّيثبتّالمخطئّبأنّعدمّالتنفيذّيرجعّإلىّسببّأجنبيّ .

(ّ)1زكيّ،محمودّجمالّالدينّ(1111م)ّ.مصادرّاللتزامّ،دارّالنهضةّالعربيةّ،القاهرةّ،ص.111
(ّ)2الفارّ،عبدالقادرّ،مرجعّسابقّ،ص.143
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أركانهاّالسابقةّ،والشروطّاآلتيةّ(ّ :)1
ّ
ولّتتحققّالمسؤوليةّالعقديةّإلّبتوافرّ
الشرط األولّ :وجودّعقدّصحيحّبينّالدائنّوالمدينّ،فإذاّانتفىّالعقدّأو ّكانّباطالا ّأو ّقابالاّ
لإلبطالّوتقررّإبطالهّفالّتقومّالمسؤوليةّالعقديةّ،وكذلكّلّتتحققّالمسؤوليةّالعقديةّإذاّوقعّخطأّ
بعدّانتهاءّالعقدّ .
الشرط الثانيّ:قيامّالمسؤوليةّالعقديةّبينّطرفيّالعقدّالدائنّوالمدينّ،أماّإذاّأثيرتّالمسؤوليةّ
من ّشخص ّأجنبي ّعن ّالعقد ّفال ّتعد ّهذه ّالمسؤولية ّمن ّحيث ّالمبدأ ّعقديةّ ،ويعد ّالخلف ّالعامّ
والخلف ّالخاص ّللمتعاقد ّوكذلك ّالمنتفع ّمن ّالعقد ّبمنزلة ّطرف ّفي ّالعقدّ ،فإذا ّأثار ّأحد ّمنهمّ
مسؤوليةّالمتعاقدّاآلخرّفتكونّهذهّالمسؤوليةّعقديةّ .
الشرط الثالثّ:أنّيكونّالضررّالذيّلحقّبالدائنّناشئ اّمنّعدمّتنفيذّالتزامّناتجّمنّالعقدّ .
الشرط الرابعّ :اإلعذارّ،فهوّشرطّلستحقاقّالتعويضّفيّالمسؤوليةّالعقديةّ،ويعنيّذلكّأنهّ
يشترطّلستحقاقّالتعويضّعنّعدمّتنفيذّاإللتزامّأوّالتأخيرّفيّتنفيذهّإعذارّالمدينّ،ماّلمّينصّ
علىّغيرّذلكّ .
والمقصودّمنّاإلعذار(ّ)2هوّوضعّالمدينّفيّمركزّالطرفّالمتأخرّعنّتنفيذّالتزامهّويسجلّ
عليهّذلكّ،حتىّلّيحملّسكوتّالدائنّعندّحلولّاألجلّمحملّالتسامحّوالرضاءّالضمنيّبتأخيرّ
المدين ّ في ّهذا ّالتنفيذّ ،وباإلعذار ّيقومّحق ّالدائن ّفي ّطلب ّالتعويض ّعن ّالضرر ّكأثر ّمترتبّ
عليهّ،واإلعذارّغيرّمطلوبّفيّحالةّاستحالةّتنفيذّاإللتزامّأوّكانّيترتبّعلىّعملّغيرّمشروعّ .
(ّ)1المرجعّالسابقّ،صّ.144
(ّ)2عرفةّ،السيدّعبدّالوهابّ(1114م)ّ .القانونّالمدنيّ -أحكامّاللتزامّ،جّ،1دارّالمطبوعاتّالجامعيةّاإلسكندرية،طّ،1
صّ .16
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المبحث الثاني:

اآلثار المترتبة على المسؤولية المدنية الناشئة عن التعدي على البيانات
الشخصية لألفراد
إن ّاألثر ّالذي ّيترتب ّعلى ّالمسؤولية ّالمدنية ّحال ّثبوتها ّبحق ّالمعتدي ّعلى ّالبياناتّ
الشخصيةّلألفرادّعبرّشبكةّاإلنترنتّ،هوّتعويضّالمتضررّعماّأصابهّمنّجراءّذلكّ،ولّيتأتىّ
للمتضرر ّذلك ّإل ّبدعوى ّيرفعها ّأمام ّالقضاء ّطالبا ّالحكم ّله ّبالتعويضّ ،وعندئذ ّيلزم ّالقاضيّ
المتسببّبتعويضّالضررّالذيّيراهّمناسب اّ،والكيفيةّالتيّيؤديّبهاّهذاّالتعويضّ .
وعليهّلّبدّمنّمعرفةّأطرافّالدعوىّ،والمحكمةّالمختصةّبنظرهاّ،ومنّثمّبيانّحدودّحمايةّ
القضاءّللبياناتّالشخصيةّلألفرادّعبرّشبكةّاإلنترنتّ،وذلكّفيّمطلبينّ :

المطلب األول:

أطراف الدعوى ،والمحكمة المختصة بنظرها
المدعيّفيّدعوىّالمسؤوليةّالناشئةّعنّالتعدي ّعلىّالبياناتّالشخصيةّلألفرادّعبرّشبكةّ
اإلنترنت ّهو ّالمضرورّ ،والذي ّيحق ّله ّبحسب ّاألصل ّأن ّيطالب ّبالتعويض ّعما ّأصابه ّمنّ
ضررّ ،إذ ّإن ّسبب ّهذه ّالدعوى ّهو ّالفعل ّالضار ّالذي ّأدى ّإلى ّاإلخالل ّبمصلحة ّمشروعةّ
للمضرورّ،وقدّيكونّالمعنيّهوّخلفّالمضرورّالذيّتنتقلّإليهّدعوىّالتعويضّسواءّأكانّخلفّاّ
عامّا ّأمّخلفّا ّخاصّاّ،واذاّكانّالضررّماديّاّ،فإنهّينتقلّإلى ّالورثةّبقدرّحصةّكلّمنهمّ،أماّإذاّ
كانّمعنويّا ّفإنهّلّينتقلّإلّإذاّتحدّدتّقيمتهّبمقتضىّاتفاقّأو ّحكمّنهائي ّ(ّ،)1وفيّحالةّكونّ

(ّ)1السنهوريّ،مرجعّسابقّ،صّ .1172
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المضرورّعديمّاألهليةّأو ّناقصهاّفإنّدعوىّالمسؤوليةّترفعّمنّوليهّأو ّوصيهّ،ومنّالقيمّإذاّ
كانّمحجو ّارّعليهّ(ّ .)1
وقدّيتعددّالمضرورونّبحيثّيكونّكلّمضرورّقدّأصابهّضررّمستقلّعنّالضررّالذيّ
أصابّاآلخرّ،فعندئذّيكنّلكلّمنهمّالحقّفيّرفعّدعوىّالتعويضّعماّأصابهّمنّضررّبصفةّ
مستقلةّ،ويقدرّالقاضيّتعويضّاّلكلّمنهمّعلىّحدةّ(ّ .)2
أماّالمدعىّعليهّفيّدعوىّالمسؤوليةّ،فهوّالمسؤولّعنّالفعلّالضارّ،يستويّفيّذلكّأنّ
لاّعنّفعلهّالشخصيّ،أوّعنّفعلّالغيرّ،أوّاألشياءّالتيّتكونّفيّحراستهّ .
يكونّمسؤوّ
ويقومّمقامّالمسؤولّالمدعىّعليهّنائبهّ،فإذاّكانّهذاّالمسؤولّقاص ّارّكانّنائبهّأو ّوليّهّأوّ
وصيهّواذاّكانّمحجو ّارّعليهّكانّالنائبّهوّالقيّمّ،واذاّكانّبالغّاّرشيدّاّكانّنائبهّالوكيلّ(ّ .)3
ويتعلقّالتعويضّبتركةّالمسؤولّعندّوفاتهّوفيّحدودّهذهّالتركةّوذلكّبعدّأنّتسددّديونّ
لاّلقاعدةّ"ّلّتركةّإلّبعدّسدادّالديونّ"ّ .
التركةّامتثا ّ
لاّبنسبةّنصيبهّفيهّ،وللمحكمةّأنّ
واذاّتعددّالمسؤولونّعنّالفعلّالضارّكانّكلّمنهمّمسؤوّ
تقضيّبالتساويّ،أوّبالتضامنّ،أوّبالتكافلّفيماّبينّالمسؤولينّ(ّ .)4

(ّ)1منصورّ،أمجدّمحمدّ(1116م)ّ.النظريةّالعامةّلاللتزاماتّمصادرّاللتزامّ،دراسةّفيّالقانونّالمدنيّاألردنيّوالمصريّ
والفرنسيّومجلةّاألحكامّالعدليةّوالفقهّاإلسالميّمعّالتطبيقاتّالقضائيةّلمحكمتيّالنقضّوالتمييزّ،دارّالثقافةّللنشرّ

والتوزيعّ،عمانّ،طّ .347ّ،1
(ّ)2المرجعّالسابقّ،صّّ .347

(ّ)3السنهوريّ،مرجعّسابقّ،1187ّ،والصدةّ،عبدّالمنعمّ،مرجعّسابقّ،صّ .516
(ّ)4منصورّ،أمجدّ،مرجعّسابقّ،صّ .348
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أما ّعن ّالمحكمة ّالمختصة ّبنظر ّدعاوى ّالتعويض ّعن ّاألضرار ّالناشئة ّعن ّالتعدي ّعلىّ
البيانات ّالشخصية ّلألفراد ّفي ّالعراقّ ،فإنه ّبعد ّأن ّكان ّالختصاص ّالقضائي ّلمحاكم ّالبداءةّ
استنادا ّلوليتهاّالعامةّوالشاملةّبموجبّأحكامّالمواد ّ(ّ)31ّ،31ّ،12منّقانونّالمرافعاتّالمدنيةّ
رقمّ(ّ)83لسنةّّ1262وتعديالتهّ،تحولّالختصاصّفيّنظرّهذهّالدعاوىّلمحكمةّقضاياّالنشرّ
واإلعالمّ ّ.
وهذه ّالمحكمة ّأسسها ّمجلس ّالقضاء ّاألعلى ّلتكون ّمتخصصة ّفي ّقضايا ّالنشر ّواإلعالمّ
بموجب ّالبيان ّرقم ّ(ّ /81ق/أ) ّفي ّ1111-7-11مّ ،وترتبط ّبرئاسة ّمحكمة ّبغدادّ /الرصافةّ
اإلتحاديةّ .
وفي ّالقانون ّاألردنيّ ،فإن ّمشروع ّقانون ّحماية ّالبيانات ّالشخصية ّلسنة ّ1112م ّقد ّحددّ
الختصاص ّبنظر ّهذه ّالدعاوى ّفي ّالمادة ّ(ّ )1منه ّبمحكمة ّالبداية ّالتي ّيقع ّالمركز ّالرئيسيّ
للمسؤول ّعن ّالمعالجة ّضمن ّاختصاصها ّالمكانيّ ،وفي ّاألحوال ّالتي ّيقع ّالمركز ّالرئيسيّ
للمسؤولّعنّالمعالجةّخارجّالمملكةّتكونّمحكمةّبدايةّعمانّهيّالمحكمةّالمختصة.

المطلب الثاني:
حدود حماية القضاء للبيانات الشخصية لألفراد عبر شبكة اإلنترنت.
إنّحدودّهذهّالحمايةّتشملّوقفّاإلعتداءّكوسيلةّوقائيةّلحمايةّالحقّفيّالبياناتّالشخصيةّ
لألفرادّ،كماّوتشملّأيضّاّالتعويضّ،وسأبحثّذلكّفيّفرعينّ .
الفرع األول :وقف اإلعتداء كوسيلة وقائية لحماية الحق في البيانات الشخصية لألفراد.
من ّأجل ّتوفير ّالحماية ّالقضائية ّالفعالة ّللحق ّفي ّالبيانات ّالشخصية ّلألفرادّ ،فإن ّالوقايةّ
مهمةّجدّاّ،وليستّكماّيقالّبأنّالوقايةّخيرّمنّالعالجّ،بلّإنّالوقايةّفيّحمايةّهذاّالحقّهيّ
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الحمايةّالحقيقيةّالفعلية؛ّألنّهذاّالحقّليسّمنّالحقوقّالماليةّ،ولذلكّمتىّماّتمّاإلعتداء ّعليهّ
فال ّيقوم ّبمالّ ،وانما ّيكون ّالتعويض ّعلى ّشكل ّترضيه ّللمضرور ّبكل ّاألحوالّ ،ومهما ّقدرتّ
الا ّإذا ّما ّقيس ّبقيمةّهذا ّالحقّ ،إضافة ّإلى ّذلكّأنهّبعدّ
بتع ّويضّ ،فإن ّذلك ّالتعويض ّيعد ّضئي ّ
لا ّللعلن ّعندّ
التعويض ّسيصبح ّهذا ّالحق ّوالذي ّيحرص ّعليه ّصاحبه ّبأل ّيمس ّول ّيكون ّمجا ّ
جمهور ّغير ّمحدود ّمن ّالناس ّبعد ّما ّكان ّأمام ّقلة ّمن ّالناس ّقبل ّالدعوىّ ،فالوسائل ّالوقائيةّ
لحماية ّالحق ّفي ّالبيانات ّالشخصية ّلألفراد ّهيّاإلجراءات ّالتي ّيتمّاللجوء ّإليهاّ ،والغرضّمنهاّ
عدمّالمساسّبهذهّالحقوقّ(ّ،)1وتعدّهذهّاإلجراءاتّالحلّاألمثلّلحمايةّهذاّالحقّ ّ.
اقيّواألردنيّعلىّرفعّدعوىّوقفّاإلعتداء ّفيّ
ومنّهذاّالمنطلقّفقدّحرصّالمشرعانّالعر ّ
حالّاإلعتداءّعلىّالحقوقّالمالزمةّللشخصيةّ(ّ .)2
ويرى ّالباحث ّأنه ّل ّبد ّمن ّالنص ّعلى ّأنه ّيجوز ّللقضاة ّأن ّيتخذوا ّكافة ّالوسائل ّالوقائيةّ
لحمايةّالحقّفيّالبياناتّالشخصيةّلألفرادّ،مثلّ:الحراسةّ،والحجزّ،وغيرهاّمنّاإلجراءاتّلمنعّ
اإلعتداءّعلىّالحياةّالخاصةّلألفرادّأوّوقفهّ،ويستطيعّأنّيأمرّقاضيّالستعجالّبهذهّاإلجراءاتّ
متىّتوافرّشرطّالستعجالّ،وذلكّدونّإخاللّبحقّالشخصّفيّتعويضّماّيصيبهّمنّضررّ .
ويذهبّجانبّمنّالفقهّ(ّ)3إلىّإمكانيةّاللجوءّإلىّالقضاءّالمستعجلّلوقفّاإلعتداءّعلىّهذاّ
الحقّ ،وأصل ّهذه ّالفكرة ّيرجع ّإلى ّالمادة ّالتاسعة ّمن ّالقانون ّالمدني ّالفرنسيّ ،والتي ّبموجبهاّ
أصبحّللقاضيّأنّيلجأّإلىّاإلجراءاتّالوقائيةّعندّتوافرّشروطّالستعجالّ(ّ .)4

(ّ)1األهوانيّ،حسامّالدينّ،مرجعّسابقّ،صّّ .381
(ّ)2أنظرّ:المادةّ(ّ)43منّالقانونّالمدنيّالعراقيّ،والمادةّ(ّ)48منّالقانونّالمدنيّاألردنيّ .
(3) G. Levasseur(2000):, Protection dela personne, de, limuge et de la vie privee. Daroit penal
general, 15 ed D, p. 21.
(ّ)4األهوانيّ،حسامّالدينّّ،مرجعّسابقّ،صّ .387
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ُّ
القضاءّالمستعجلّيعد ّأسلوب ا ّفيّالتقاضيّالمدنيّيختصّبالفصلّفيّالقضاياّالمستعجلةّ،
و
والتيّيخشىّعليهاّمنّفواتّالوقتّبشرطّعدمّالمساسّبأصلّالحقّ،وغايةّهذاّالستعجالّهوّ
إبعاد ّالخطر ّالحقيقي ّالمحيط ّبالحق ّالمطلوب ّحمايتهّ ،حتى ّيتم ّالفصل ّفي ّهذه ّالقضايا ّمنّ
محكمةّالموضوعّ(ّ .)1
ومنّأهمية ّالقضاءّالمستعجلّأنهّيسعفّالخصومّبإصدارّق ارراتّمؤقتةّدونّأنّيمسّأصلّ
الحقّ،حتىّيتمّلمحكمةّالموضوعّالبتّفيّالخصومةّ،وانّلهذاّاإلجراءّاقتصادّاّفيّالوقتّ،وبهذاّ
يكونّالمشرعّقدّوفقّبينّماّيلزمّلحسنّسيرّالقضاءّوبينّماّيلزمّلمراعاةّمصلحةّالخصومّ(ّ .)2
ويخضع ّالقضاء ّالمستعجل ّللقواعد ّالعامة ّالمنصوص ّعليها ّفي ّقانون ّأصول ّالمحاكماتّ
المدنيةّاألردنيّ(ّ،)3وقانونّالمرافعاتّالمدنيةّالعراقيّ(ّ .)4
ووقفّاإلعتداءّهوّبمثابةّالتنفيذّالعينيّللتزامّالكافةّباحترامّالحقّفيّحرمةّالحياةّالخاصةّ،
وقدّيفهمّمنّعبارةّوقفّاإلعتداءّأنّالقانونّلّيسمحّبمنعّاإلعتداءّوانماّوقفهّفقطّ(ّ،)5ولكنّأرىّ
أنّعبارةّوقفّاإلعتداءّمنّالتساعّبحيثّتشملّمنعّاإلعتداءّقبلّأنّيحدثّ،وتشملّكذلكّوقفّ
اإلعتداءّالذيّحدثّ،فإذنّعبارةّوقفّاإلعتداءّيمكنّأنّتكونّبمنعّاإلعتداءّقبلّأنّيحدثّأيضّاّ .

(ّ)1البلداويّ،عدنانّ.)1228(ّ،القضاءّالمستعجلّ،دارّالنهضةّالعربيةّ،القاهرةّ،طّ،1صّ .11
(ّ )2خطابّ،ضياءّ .)1222(ّ،القضاءّالمستعجلّوالولئيّفيّقانونّالمرافعاتّالمدنيةّ،بحثّمنشورّفيّمجلةّالمحاميّّ،
الكويتّ،العددّالثانيّ،السنةّالخامسةّوالعشرونّ،صّ .2

(ّ)3الموادّ(منّّ)33-31منّقانونّأصولّالمحاكماتّالمدنيةّاألردنيّ .
(ّ)4الموادّ(منّّ)54-48منّقانونّالمرافعاتّالمدنيةّالعراقيّ .
(ّ)5األهوانيّ،حسامّالدينّ،مرجعّسابقّ،صّ .413
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نستنتجّمماّسبقّتمتعّالحقّفيّالبياناتّالشخصيةّلألفرادّبإمكانيةّحمايتهّعنّطريقّالرجوعّ
إلى ّالقضاءّالمدنيّوالمطالبةّبوقفّاإلعتداء ّالذيّينالّمنهّ،وتشملّتلكّالمطالبةّمنعّوقوعّهذاّ
اإلعتداء ّأيضّاّ ،كما ّيمكن ّاللجوء ّإلى ّالقضاء ّالمستعجل ّنتيجة ّلالستفادة ّمن ّالسرعة ّفيّ
اإلجراءاتّ،وتالفيّاألضرارّالتيّمنّالممكنّحصولهاّلوّاتبعناّإجراءاتّالقضاءّالعاديّ .
الفرع الثاني :التعويض كأثر للمسؤولية المدنية في حماية البيانات الشخصية لألفراد
التعويض لغ ًةّ:هوّمصدرّالفعلّعوضّ،جاءّفيّالمعجمّالوسيطّعاضهّبكذاّ،ومنهّعوضهّ:
أعطاهّإياهّبدلّماّذهبّمنهّ،والعوضّالبدلّوالخلفّ(ّ .)1
والتعويضّلغةّعوضّأو ّقيمةّمنّالمالّتدفعّإلى ّالعاملّأو ّالموظفّعندّصرفهّمنّعملهّ،
أوّتدفعّتغطيةّلنفقاتّانتقالّأوّنحوهاّ(ّ .)2
والتعويض اصطالحاًّ :هو ّما ّيلتزم ّبه ّالمسؤول ّفي ّالمسؤولية ّالمدنية ّتجاه ّمن ّأصابهّ
الضرر(ّ ، )3فالتعويض ّهو ّالحكم ّالذي ّيترتب ّعلى ّتحقيق ّالمسؤوليةّ ،وهو ّجزاؤهاّ ،ويسبق ّذلكّ
دعوى ّالمسؤولية ّذاتهاّ ،ففي ّالكثرة ّالغالبة ّمن ّاألحوال ّل ّيسلم ّالمسؤول ّبمسؤوليتهّ ،ويضطرّ
المضرورّإلىّأنّيقيمّعليهّالدعوىّ(ّ .)4
ويبدوّأنّذلكّهوّنفسّالمعنىّالذيّقصدهّالمشرعانّالعراقيّّواألردنيّ،بأنّكلّإضرارّبالغيرّ
يلزمّفاعلهّولوّغيرّمميزّبضمانّالضررّ .

(ّ)1إبراهيمّمصطفىّ،أحمدّالزياتّوآخرونّ،المعجمّالوسيطّ،مرجعّسابقّ،صّ .661
(ّ)2جبرانّبنّمسعودّالرائدّ(ّ.)1267معجمّلغويّعصريّ،دارّالعلمّللماليينّ،بيروتّ،طّّ،1صّ .417
(ّ)3نصرّالدينّ،محمدّ(ّ.)1286المسؤوليةّالمدنيةّ،دارّالحكمةّ،بغدادّ،طّ،1صّ .3
(ّ)4السنهوريّ،عبدالرزاقّ،مرجعّسابقّ،صّ .771
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والتعويض ّجزاء ّالمسؤولية ّالمدنيةّ ،وهو ّوسيلة ّالقضاء ّلمحو ّالضررّ ،أو ّتخفيف ّوطأتهّ
باألخصّإذاّكانّالضررّأدبيّاّ،ألنهّلّيقدّرّبتعويضّ،وبهذاّيختلفّالتعويضّعنّالعقوبةّاختالفّاّ
واضحّاّ ،فالغاية ّمن ّالعقوبة ّزجر ّالمخطئ ّوتأديبهّ ،بينما ّالغاية ّمن ّالتعويض ّجبر ّالضررّ
واصالحهّ،أو ّالتخفيفّمنهّ،ومعنىّهذاّأنهّيجبّأنّيتكافئ ّالتعويضّمعّالضررّفالّيزيدّعليهّ،
ولّينقصّعنهّقدرّالمستطاعّ(ّ .)1
والضرر ّالذي ّيصيب ّالشخص ّفي ّالحق ّفي ّحرمة ّالحياة ّالخاصة ُّ
ّيعد ّضر ّار ّمعنويّا ّفيّ
أغلبّاألحيانّ،وقدّيكونّماديّاّفيّبعضّاألحيانّ .
وتتعدد ّطرق ّالتعويض ّعن ّاألضرار ّالتي ّتصيب ّالشخص ّفي ّهذا ّالحق ّأمام ّالقاضيّ،
واختيار ّإحداها ّدون ّاألخرى ّقبل ّأن ّيصدر ّحكمه ّيكون ّله ّاألثر ّالبالغ ّفي ّتحقيق ّالغاية ّمنّ
التعويضّ .
ولماّكانتّالطريقةّالمثاليةّلتحقيقّالتعويضّهيّإرجاعّالحالّإلى ّماّكانّعليهّقبلّالمساسّ
بالحق ّوقبل ّوقوع ّالضررّ ،فهذا ّيسمى ّبالتعويض ّالعينيّ ،والذي ّهو ّنادر ّالتطبيق ّفي ّمجالّ
تعويض ّاألضرار ّالناتجة ّعن ّالمساس ّبالحق ّفي ّحرمة ّالحياة ّالخاصة؛ ّألن ّالتعويض ّعنّ
األضرارّالمعنويةّفيّأغلبّاألحيانّلّيكونّبإزالتهّ،وانماّبالتخفيفّعنّالمضرورّوارضائهّ،وعندّ
الا ّإلى ّاللجوءّإلى ّالتعويضّبمقابلّ،
عدمّاللجوءّإلى ّطريقّالتعويضّالعينيّفالّيجدّالقاضيّسبي ّ
والتعويضّبمقابلّإماّأنّيكونّتعويضّاّنقديّاّواماّتعويضّاّغيرّنقديّ(ّ ّ.)2

(ّ)1سلطانّ،أنورّ،،مرجعّسابقّ،صّ154وماّبعدهاّ ّ.
(ّ)2السرحانّ،عدنانّوّخاطرّّ،نوريّ،مرجعّسابقّ،صّّ355وماّبعدهاّ .
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إن ّمن ّاألمور ّالتي ّتؤخذ ّفي ّالعتبار ّعند ّتقدير ّالتعويض ّسلوك ّالمعتدى ّعليهّ ،حيثّ
ينخفضّمقدارّالتعويضّإذاّكانّالمجنيّعليهّقدّشجعّبسلوكهّعلىّاإلعتداءّعلىّحقهّفيّحرمةّ
الحياة ّالخاصةّ ،فالضرر ّالذي ّيصيبه ّيكون ّأقل ّمن ّالضرر ّالذي ّيصيب ّمن ّيحرص ّعلىّ
المحافظةّعلىّخصوصياتّحياتهّ(ّ .)1
وبالتاليّ ،وفي ّكل ّاألحوال ّيجب ّأن ّتراعي ّالسلطة ّالتقديرية ّللقاضي ّفي ّمجال ّتقديرّ
التعويض ّعن ّالضرر ّاألدبيّ ،فالتعويض ّيقدّر ّجملة ّواحدة ّبالنظر ّإلى ّالضرر ّاألدبي ّبصفةّ
عامةّ،وأساسّتعويضّالضررّاألدبيّيصلحّمبر ّارّلالعتداءّعندّتقديرّالتعويضّ(ّ .)2
ّيترتب ّعن ّاإلعتداء ّعلى ّالبيانات ّالشخصية ّلألفراد ّضر ّار ّماديّا ّقد ّيختلطّ
وفي ّالغالب ّما ّ
الا ّمنهماّمستقلّعنّ
بالضررّاألدبيّ،ففيّهذهّالحالةّيجبّتعويضّكلّمنّالضررينّ،إذّإنّك ّ
اآلخرّ،وتعويضّإحداهماّلّيغنيّعنّاآلخرّ(ّ .)3
غير ّأن ّالتعويض ّعن ّالضرر ّاألدبي ّفي ّالغالب ّيصعب ّجبره ّعلى ّأساس ّأنه ّغير ّقابلّ
لإلصالحّ،وعليهّإذاّاعتبرناّأنّالهدفّمنّالتعويضّهوّإعادةّالمضرورةّإلى ّالمركزّالذيّكانّ
عليهّقبلّوقوعّالضررّ،وهوّغيرّمتحققّفيّحالةّحدوثّالضررّاألدبيّ،بحيثّأنّتلكّاألضرارّ
لّتقدرّبثمنّ(فمثالّاإلعتداء ّعلىّالشرفّوالسمعة)ّ،إلّأنّالقاضيّيقدرّتعويضّا ّيجبرّبهّقد ّارّ
منّالضررّ،وهذاّعلىّأساسّأنّالضررّاألدبيّلّيزولّبتعويضّماديّ،وانماّالمقصودّبهّأنّ
الاّعماّأصابهّمنّالضررّاألدبيّ،فالخسارةّلّتزولّ،ولكنّيقومّإلىّ
يستحدثّالمضرورّلنفسهّبدي ّ

(ّ)1السنهوريّ،مرجعّسابقّ،صّ .771
(ّ)2سلطانّ،أنورّ،مرجعّسابقّ،صّّ .158
(ّ)3عبدّالعزيزّ،خنفوسيّ،مرجعّسابقّ،صّّ .41
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جانبها ّكسب ّيعوضهاّ ،وليس ّهناك ّمعيار ّلحصر ّأحوال ّالتعويض ّعن ّالضرر ّاألدبيّ ،إذ ّكلّ
ضررّيؤذيّاإلنسان ّفيّشرفهّأو ّاعتبارهّأو ّيصيبّعاطفتهّواحساسهّومشاعرهّيصلحّأنّيكونّ
الا ّللتعويضّ،هذاّمنّجهةّ،ومنّجهةّأخرىّفإنّالضررّاألدبيّغيرّقابلّللتقييمّ،واذاّكانتّ
مح ّ
هناكّصعوبةّفيّتقديرّالتعويضّالناتجّعنّاإلعتداء ّعلىّحرمةّالحياةّالخاصةّ،فإنهّيستعصيّ
علىّالقاضيّأنّيحللّنفسيةّالمضرورةّ،وهذاّلمعرفةّمدىّاأللمّالذيّيعانيهّفيّوجدانهّوشعورهّ
منّجراءّخطأّالمسؤولّ(ّ .)1
وهكذاّ ،يرى ّالباحث ّأن ّالصعوبة ّالتي ّتصادف ّالقاضي ّفي ّتقدير ّالتعويض ّعن ّالضررّ
األدبيّ،وبخاصةّعنّالحقّفيّالبياناتّالشخصيةّلألفراد ّيمكنّالتغلبّعليهاّبشيءّمنّالمالئمةّ
التي ّيستوجبها ّفي ّكل ّحالة ّعلى ّحدةّ ،وازاء ّهذه ّالصعوبة ّالحقيقية ّفي ّتقدير ّمبلغ ّالتعويضّ
الجابر ّلضرر ّحرمة ّالحياة ّالخاصةّ ،فإن ّالخيارات ّالمطروحة ّأمام ّالقضاء ّتتمثل ّفي ّالتعويضّ
الرمزيّ،أيّالتعويضّبمبلغّصغيرّمنّالمالّإلثباتّأحقيةّالمضرورّ،أيّبمعنىّالعترافّبمبدأّ
التعويضّفقطّ،وقدّيكونّالتعويضّالعادلّهوّالمرحلةّالوسطىّبينّالتعويضّالرمزيّالذيّيمثلّ
التعويض ّاألقلّ ،ثم ّالتعويض ّاألوسط ّوهو ّالتعويض ّالعادلّ ،ثم ّفي ّالنهاية ّالتعويض ّالكاملّ
باعتبارّأنهّيمثلّالتطورّالنهائيّللتعويضّ،ويمثلّالمرحلةّاألخيرةّمنّمراحلّالتعويضّوحجمهّ،
والتعويضّلّيكونّكامالّإلّبالتعويضّعنّعنصرينّهماّماّلحقّمنّخسارةّوماّفاتّمنّكسبّ،
حيثّلّيجوزّالتعويضّللمضرورّبأكثرّمنّالضررّالذيّأصابهّ،ولّينقصّعنّمقدارّماّأصابهّ
منّضررّ .

(ّ )1حجازيّ ،عماد ّ(1118م)ّ .المسؤولية ّالمدنية ّالمترتبة ّعلى ّالعتداء ّعلى ّحرمة ّالحياة ّالخاصةّ ،القاهرةّ ،طّ ،1مرجعّ
سابقّ،صّّ .358
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وفيّالرجوعّإلىّنظامّالتجارةّاإللكترونيةّالسعوديّنجدّالمشرعّقدّأقرّوحددّقدراّللتعويضّفيّ
حالّاخاللّموفرّالخدمةّبالتزامهّبحمايةّالبياناتّمعّعدمّالخاللّبأيّعقوبةّأشدّينصّعليهاّ
نظامّآخرّ،وقدّبينّأنّفيّحالّاإلخاللّقدّيفرضّعلىّالمخالفّعقوبةّأوّأكثرّمماّوردّفيّنصّ
المادةّالثامنةّعشرّمنهّ :
أّ.اإلنذارّ .
بّ.غرامةّلّتزيدّعنّ(ّ)1,111,111مليونّريـالّسعوديّ .
جّ.إيقافّمزاولةّالتجارةّاإللكترونيةّمؤقتّاّأوّدائمّاّ .
دّ.حجبّالمحلّاإللكترونيّبالتنسيقّمعّالجهةّالمختصةّجزئيّاّأوّكليّاّمؤقتّاّأوّدائمّاّ(ّ .)1

(ّ)1انظرّفيّذلكّ:نظامّالتجارةّاللكترونيةّالسعوديّلسنةّ1441ه1112ّ/م.
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الفصل الخامس:

الخاتمة ،النتائج والتوصيات
ختام ا ّوألهمية ّالبيانات ّالشخصية ّسيما ّتلك ّالتي ّالموجودة ّعلى ّشبكة ّاإلنترنتّ ،ومن ّأجلّ
حمايةّتلكّالبياناتّتمّالبحثّآنف اّفيّهذاّالموضوعّ،ومنّخاللّذلكّتمّالتوصلّإلىّ ّ:

أوالً :النتائج
 -1أن ّالمقصود ّبالبيانات ّالشخصية ّلألفراد ّالمحفوظة ّعبر ّاإلنترنتّ ،هي ّتلك ّالبيانات ّالتيّ
تتصل ّبالجانب ّالمادي ّوالمعنوي ّللحياة ّالخاصة ّللفرد ّالذي ّيجب ّأن ّيترك ّفيه ّلذاته ّدونّ
تدخلّمنّالغيرّ،معّمراعاةّماّتفرضهّالحياةّاإلجتماعيةّمنّحدودّوقيودّ،تقتضيهاّالمصلحةّ
العامةّ،أوّالنظامّالعامّواآلدابّالعامةّللمجتمع.
 -1انّالحمايةّالمقررةّهناّتشملّالشخصّالطبيعيّدونّالشخصّالمعنوي.
 -3أنّالبياناتّالشخصيةّلألفرادّالمحفوظةّعبرّشبكةّاإلنترنتّتمتازّبأنهاّمعلوماتّيتمّترجمتهاّ
إلى ّشكل ّيكون ّمالئما ّلنقلها ّومعالجتهاّ ،وأنها ّبيانات ّتشغيليةّ ّ ،وتمتاز ّبأنها ّتكون ّمتصلةّ
بشخصّصاحبهاّودالةّعليهّسواءّأكانّذلكّبطريقّمباشرّأمّغيرّمباشر.
 -4يرتبطّالحقّفيّحرمةّالبياناتّالشخصيةّلألفرادّعبرّاإلنترنت ّبحقهم ّفيّالحريةّالشخصيةّ
وحق ّالخصوصية ّارتباطا ّوثيقاّ ،وما ّيترتب ّعلى ّذلك ّمن ّاحترام ّآلدميتهم ّوصون ّلكرامتهمّ
اإلنسانية.
 -5عدمّكفايةّالقواعدّالعامةّفيّاضفاءّالحمايةّالكافيةّللبياناتّنظراّللطرقّالكثيرهّالمستحدثةّ
فيّالتعديّعلىّهذهّالبياناتّفيّظلّالتطورّوالثورهّاللكترونيةّ.
 -6تتنوعّالبياناتّالشخصيةّلألفرادّإلىّبياناتّشخصيةّعاديةّ،وبياناتّشخصيةّحساسة.
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 -7أنّالقوانينّمحلّالمقارنة ّ(األردني ّوالعراقي)ّخلتّمنّالنصّعلىّضماناتّمنّشأنهاّتعزيزّ
فعاليةّحمايةّالبياناتّالشخصيةّلألفرادّعبرّاإلنترنتّ.
 -8أنّالبياناتّالشخصيةّلألفراد ّتعد ّمنّقبيلّحقوقّالشخصية؛ّذلكّأنّأساسّالحمايةّالقانونيةّ
لتلكّالبياناتّ،هوّماّلإلنسانّمنّحقّشخصيّفيّحرمةّحياتهّالخاصةّ،مماّيوفرّالحمايةّ
لهذاّالحقّفيّمواجهةّالكافة.
ُّ -2
تعد ّوسائلّالتواصلّاإلجتماعيّ ،ومنهاّاإلنترنت ّمنّأحدّاألسبابّالتيّكانّلهاّعظيمّاألثرّ
فيّالمساسّبالحقّفيّالبياناتّالشخصيةّلألفرادّ،وهيّأكثرّصورّالتعدي ّوقوعّا ّفيّالوقتّ
الحاضر.
ّ-11أنّالدستورّوالقانونّالمدنيّفيّالعراقّيّعدانّأساسّاّقانوني اّلحمايةّالبياناتّالشخصيةّلألفرادّ
فيّظلّعدمّوجودّقانونّخاصّيحميّتلكّالبيانات.
ّ -11أن ّأي ّاعتداءّيقعّعلىّالبياناتّالشخصيةّلألفرادّعبرّشبكةّاإلنترنت ّيعني ّذلكّ:استعمالّ
غيرّمصرحّبهّلبيانّشخصيّمشمولّبالحمايةّبموجبّالقانونّ.
َّ
 ّ -54هناك ّصور ّووسائل ّعديدة ّللتعدي ّعلى ّالبيانات ّالشخصية ّلألفراد ّالموجودة ّعلى ّشبكةّ
اإلنترنتّ،وتكمنّمخاطرّهذهّالصورّوالوسائلّمنّخاللّتجميعّالبياناتّالشخصيةّمنّقبلّ
الجهاتّالعامةّأو ّالخاصةّفيّالدولةّ،ومنّثمّتصنيفهاّفيّصورةّقواعدّبياناتّتضمّملفاتّ
خاصةّلكلّعميلّومستخدمّمتضمنةّالعديدّمنّبياناتهّالشخصية.
ّ -13يمكنّالتصورّأنّتنشأّالمس ّؤليتانّالعقدية ّوالتقصيريةّعندّاإلعتداء ّعلىّالبياناتّالشخصيةّ
لألفرادّعبرّشبكةّاإلنترنتّ ّ.
ّ -14التعويض ّووقف ّاإلعتداء ّهما ّاألثر ّالمترتب ّعلى ّالمسؤولية ّالمدنية ّعند ّاإلعتداء ّعلىّ
البياناتّالشخصيةّعبرّشبكةّاإلنترنتّ.
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ثانياً :التوصيات
يتمنّىّالباحثّعلىّالمشرعينّاألردنيّوالعراقيّماّيليّ ّ:
ّ -1على ّالمشرع ّاألردني ّوكذلك ّالمشرع ّالعراقي ّأدراك ّخصوصية ّبيانات ّمجتمعاتهم ّوأفرادهمّ
ووضع ّقوانين ّخاصة ّاسوةا ّبالمشرعين ّاللذين ّسبقوهم ّبهذا ّالشأنّ ،فالموضوع ّل ّيقف ّعندّ
خصوصيةّالبياناتّالشخصيةّبلّيتعداهاّالىّخصوصيةّالبلدانّوأمنهاّ ّ.
ّوالمعنية ّبحماية ّالبيانات ّالشخصيةّ ،بنشرّ
ّ -2يتمنى ّالباحث ّعلى ّالجهات ّذات ّالختصاص ّ
الوعيّاعالمي ا ّبأهميةّحمايةّالبياناتّلمستخدمي ّشبكاتّالنترنتّ ،وذلكّلماّيتم ّتداوله ّمنّ
خاللهاّمنّمعل ّوماتّوأسرارّومراسالتّوماّقدّيتعرضّلهّهؤلءّالشخاصّمنّسرقةّبياناتهمّ
والتشهيرّبهمّ ّ.
ّواّجرائية ّفعالة ّمنّ
ّ -3على ّالمشرع ّاألردني ّوكذلك ّالمشرع ّالعراقي ّان ّيضعوا ّضمانات ّقانونية ّ
شأنهاّتفعيلّاإللتزامّبحمايةّالبياناتّالشخصيةّلألفرادّعبرّشبكةّاإلنترنتّ،لضمانّعدمّفقدانّ
هذهّالحمايةّلفعاليتهاّأثناءّعمليةّالتطبيقّالعمليّمنّقبلّالجهاتّذاتّاإلختصاصّ .
ّ -4على ّالمشرع ّاألردني ّالنص ّفي ّمشروع ّقانون ّحماية ّالبيانات ّالشخصية ّلألفراد ّأن ّتعرضّ
للنظرّفيّالنزعاتّالناشئةّعنّالتعديّعلىّ
ّا
دعاوىّهذاّالقانونّعلىّجهةّقضائيةّمتخصصةّ
هذهّالبياناتّوليسّعلىّمحكمةّالبدايةّوكماّالحالّفيّالقانونّالعراقيّ ّ.
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قائمة المصادر والمراجع
أوالً :المعاجم اللغوية
ابنّفارسّ،أحمدّ(ّ122م)ّ.امعجمّمقاييسّاللغةّ،دارّصادرّ،بيروتّ،طّ .1
ابنّمنظورّ،محمد ّبن ّمكرم ّبنّعلي(1114م)ّلسانّالعربّ ،دار ّالعلم ّللماليينّ ،بيروتّ،طّ،3
جّ .11
الزبيديّ،محمد ّبن ّمحمد ّبنّعبدّالرزاقّالحسيني(1111م)ّ،تاج ّالعروس ّمن ّجواهر ّالقاموسّ،
دارّالهدايةّ،بيروتّ،طّ،3جّ .31
مصطفىّ ،إبراهيمّ ،والزياتّ ،أحمدّ ،وعبدالقادرّ ،حامدّ ،والنجارّ ،محمد ّ(1114م)ّ ،معجم ّاللغةّ
العربيةّ،مجمعّاللغةّالعربيةّ،القاهرةّ،جّ .1

ثانياً :الكتب القانونية العربية
أحمدّّ،بدر(1226م)ّ .علمّالمكتباتّوالمعلوماتّ،دراساتّفيّالنظريةّوالرتباطاتّالموضوعيةّ،
دارّالغريبّ،القاهرةّ،طّ .1

إسماعيلّ،محمودّحسنّ(1114م)ّ،مبادئ ّعلمّالتصال ّونظريات ّالتأثيرّ ،الدار ّالعالمية ّللنشرّ
والتوزيعّ،مصرّ،طّ .4

األهوانيّ ،حسام ّالدين ّكامل ّ(1221م)ّ ،الحماية ّالقانونية ّللحياة ّالخاصة ّفي ّمواجهة ّالحاسبّ
اآلليّ،مجلةّالعلومّالقانونيةّواإلقتصاديةّ،جامعةّعينّشمسّ،مصرّ،العددانّاألولّوالثاني.
ّ
األهوانيّ،حسامّالدينّكاملّ،)1287(ّ،أصولّالقانونّ،دارّالنهضةّالعربيةّ،القاهرةّ،ط.1
البلداويّ،عدنانّّ،)1228(ّ،القضاءّالمستعجلّّ،دارّالنهضةّالعربيةّ،القاهرةّ،طّ .1
ّواإلنترنت ّفي ّالقانون ّالعربيّ
حجازيّ ،عبد ّالفتاح ّبيومي ّ(1117م)ّ ،مكافحة ّجرائم ّالكمبيوتر ّ
النموذجيّ،دراسةّقانونيةّمتعمقةّفيّالقانونّالمعلوماتيّ،دارّالكتبّالقانونيةّ،مصرّ .

حجازيّ ،عماد ّ(1118م)ّ ،المسؤولية ّالمدنية ّالمترتبة ّعلى ّاإلعتداء ّعلىّحرمة ّالحياة ّالخاصةّ،
القاهرةّ،طّ .1
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حسونةّ،محمدّعليّ،)1118(ّ،الحمايةّالدستوريةّللحقوقّوالحرياتّاألساسيةّ،دارّالفكرّالعربيّ،
اإلسكندريةّ،طّ .1

حسينّ،محمدّبكر ّ(ّ .)1117الحقوقّوالحرياتّالعامةّ،دراسةّمقارنةّبينّالشريعةّوالقانونّ،دارّ
الفكرّالجامعيّ،اإلسكندريةّ،طّ .1

حسينّ،محمدّعبدّالظاهر(1111م)ّ،المسؤوليةّالقانونيةّفيّمجالّشبكاتّاإلنترنتّ،دارّالنهضةّ
العربيةّ،القاهرةّ .
حمادّ ،علم ّالهدى ّ(1224م)ّ .موسوعة ّمصطلحات ّالحاسوبّ ،أمريكاّ ،منشورات ّدار ّالهدايةّ،
بيروتّ،طّ .1
حمزةّ ،محمود ّجالل ّ(1285م)ّ .العمل ّغير ّالمشروع ّباعتباره ّمصد ار ّلاللتزامّ ،دراسة ّمقارنةّ،
القاهرةّ،طّ .1

الخاليلةّ،عايدّ(1117م)ّ،المسؤوليةّالتقصيريةّاإللكترونيةّ،دارّالثقافةّ،عمانّ،طّ .1
داودّ ،حسن ّظاهر ّ(1111م)ّ .الحاسب ّوأمن ّالمعلوماتّ ،مركز ّالبحوث ّبمعهد ّاإلدارة ّالعامةّ،
الرياضّ،طّ .1
رستمّ ،هشام ّمحمد ّفريد ّ(1224م)ّ .قانون ّالعقوبات ّومخاطر ّتقنية ّالمعلوماتّ ،مكتبة ّاآللتّ
الحديثةّ،مصرّ .

الرشيديّ،محمودّ(1115م)ّ.العنفّفيّجرائمّاإلنترنتّ،دارّالمسيرةّ،بيروتّ،طّ .1
الزبيديّ ،وليد ّ(1112م)ّ .القرصنة ّعلى ّاإلنترنت ّوالحاسوب ّ(التشريعات ّالمقارنة)ّ ،دار ّأسامةّ
للنشرّوالتوزيعّ،عمانّ .
زكيّ،محمودّجمالّالدينّ(1111م)ّ.مصادرّاإللتزامّ،دارّالنهضةّالعربيةّ،القاهرةّ .
زكيّ،محمودّجمالّالدينّ(1278م)ّ.الوجيزّفيّالنظريةّالعامةّلاللتزاماتّ،مطبعةّجامعةّالقاهرةّ،
طّ .3
السالميّ،عالءّعبدّالرزاق ّ(1114م)ّ .تكنولوجياّالمعلوماتّ،دارّالمناهجّللنشرّوالتوزيعّ،عمانّ،
طّ .1
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السرحانّ،عدنانّوخاطرّ،نوريّحمدّ(1111م)ّ .شرحّالقانونّالمدنيّ،مصادرّالحقوقّالشخصيةّ
(اإللتزامات)ّدارّالثقافةّوالنشرّ،عمانّ،طّ 1

سلطانّ،أنور ّ(1287م)ّ .مصادرّاإللتزام ّفيّالقانونّالمدنيّاألردنيّوالفقهّاإلسالميّ،منشوراتّ
الجامعةّاألردنيةّ،عمانّ،طّ،1صّ .171

سليمّ ،وليد ّالسيد ّ(ّ .)1111ضمانات ّالخصوصية ّفي ّاإلنترنتّ ،دار ّالجامعة ّالجديدةّ ،مصرّ،
طّ .1
السنهوريّ،عبدال ّر ازق ّ(1111م)ّ .الوسيطّفيّشرحّالقانونّالمدنيّ،جّ،1دارّاحياءّالتراثّالعربيّ
ّ،بيروتّ-لبنانّ .
الشاعرّ ،عبد ّالرحمن ّبن ّإبراهيم ّ(1115م)ّ .مواقع ّالتواصل ّاإلجتماعي ّوالسلوك ّاإلنسانيّ ،دارّ
صفاءّ،عمانّ،طّ .1

شاهينّ ،شريف ّكامل ّ(1116م)ّ .مصادر ّالمعلومات ّاإللكترونية ّفي ّالمكتبات ّومراكز ّالتوثيقّ،
الدارّالمصريةّاللبنانيةّ،بيروتّ،طّ .1

شنبّ،محمدّلبيبّ(1262م)ّ .موجزّفيّمصادرّاإللتزام ّ(المصادرّغيرّاإلرادية)ّ،بالّدارّنشرّ،
لبنانّ .

الشواّ ،محمد ّسامي ّ(1114م)ّ .ثورة ّالمعلومات ّوانعكاساتها ّعلى ّقانون ّالعقوباتّ ،دار ّالنهضةّ
العربيةّ،القاهرةّ،طّ .1
الصدةّ،عبدّالمنعمّ(1288م)ّ.مصادرّاإللتزامّ،القاهرةّ .
َّ
الصدةّ ،عبد ّالمنعم ّفرجّ .)1226(ّ ،الحق ّفي ّحرمة ّالحياة ّالخاصة ّفي ّمجال ّاإلثباتّ ،دارّ
النهضةّالعربيةّ،القاهرةّ،طّ .1

الصغيرّ،جميلّعبدّالباقيّ(1114م)ّ.الحقّفيّالحياةّالخاصةّ،مصرّ،طّ .ّ1
ّواإلنترنتّ ،عالم ّالكتبّ
الطوالبةّ ،علي ّحسن ّ(1113م)ّ .التفتيش ّالجنائي ّعلى ّنظم ّالحاسوب ّ
الحديثةّ،إربدّ،األردنّ،ط.1

118

عبد ّالجوادّ ،مصطفى ّأحمد ّ(1111م)ّ .الحياة ّالخاصة ّومسؤولية ّالصحفيّ ،دار ّالفكر ّالعربيّ،
القاهرةّ،طّ .1

عبدّالسميعّ،أسامةّ(1111م)ّ.حمايةّبياناتّاألفرادّفيّمواجهةّالتكنولوجياّ،القاهرةّ،طّ .1
عبدّالعالّ،مدحتّ.)1112(ّ،الحقّفيّالصورةّ،منشأةّالمعارفّ،اإلسكندريةّ،مصرّ،طّ .1
عبدّالعالّ،والمقاطعّ،محمدّعبدّالمحسن ّ(1221م)ّ .حمايةّالبياناتّالخاصةّلألفرادّوضماناتهاّ
فيّمواجهةّالحاسوبّاآلليّ،مطبوعاتّجامعةّالكويتّ،الكويتّ،دونّطبعةّ .
عبدّالعظيمّ،محمدّ،)1222(ّ،الحقّفيّالحياةّالخاصةّ،دراسةّمقارنةّ،مصرّ .
العبادّ ،ايمن ّبن ّناصر ّبن ّحمد(1115م)ّ ،المسؤولية ّالجنائية ّلمستخدمي ّشبكات ّالتواصلّ
الجتماعيّ،دراسةّمقارنةّ،طّ،1مكتبةّالقانونّوالقتصادّ،الرياضّ .

عربّ،يونس(1115م)ّ،قانونّتقنيةّالمعلوماتّوالتجارةّاإللكترونيةّ،دارّوائلّ،األردنّ،طّ .1
العرضي،عبدّالهادي ّفوزي( ّ1118م)ّ ،الحق ّفي ّالدخولّفي ّطي ّالنسيان ّعلىّشبكة ّاإلنترنتّ،
دارّالنهضةّالعربيةّ،القاهرةّ،طّ ّ.1

عرفةّ ،السيد ّعبد ّالوهاب ّ(1114م)ّ ،القانون ّالمدنيّ -أحكام ّاإللتزامّ ،جّ ،1دار ّالمطبوعاتّ
الجامعيةّاإلسكندرية،طّ .1

عطريّ،زكرياّ(1116م)ّ.المسؤوليةّالمدنيةّ-األحكامّالعامةّ،بيروت.
عفيفيّ ،كامل ّ(1228م)ّ .جرائم ّالكمبيوتر ّوحقوق ّالمؤلف ّوالمصنفات ّالفنيةّ ،دراسة ّمقارنةّ،
اإلسكندريةّ .

علتمّ ،شريفّ ،وعبد ّالواحدّ ،محمد ّماهر ّ(ّ .)1111موسوعة ّاتفاقيات ّالقانون ّالدولي ّاإلنسانيّ،
النصوصّالرسميةّلالتفاقياتّوالدولّالمصدقةّوالموقعةّ،إصدارّبعثةّاللجنةّالدوليةّللصليبّ

األحمرّ،القاهرةّ،دونّدارّنشرّ،دونّطبعةّ .

العنتليّ،جاسمّمحمدّ،)1114(ّ،الجرائمّوالتكنولوجياّالحديثةّ،دراسةّمقارنةّ،دارّالنهضةّالعربيةّ،
طّ .1
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العوضيّ،عبدّالهاديّفوزي(1113م)ّ،الحمايةّالقانونيةّلحقوقّالمستهلكّاألساسيةّ،دراسةّمقارنةّ

فيّالقانونّالفرنسيّوالمصريّوالعمانيّ،كليةّالحقوقّ،جامعةّالسلطانّقابوسّ،سلطنةّعمانّ .

الغثبرّ ،خالد ّبن ّسليمان ّوبن ّهيشةّ ،سليمان ّبن ّعبد ّالعزيز ّ(1112م)ّ ،الصطياد ّاإللكترونيّ

األساليبّواإلجراءاتّالمضادةّ،جامعةّالملكّسعودّ،الرياضّ،المملكةّالعربيةّالسعوديةّ،طّ .1

ّواإلنترنتّ ،دارّ
غنامّ ،محمد ّغنام ّ(1113م)ّ .دور ّقانون ّالعقوبات ّفي ّمكافحة ّجرائم ّالكمبيوتر ّ
الفكرّوالقانونّ،المنصورةّ،مصرّ،طّ .1
الفارّ،عبدالقادر(1114م)ّ،مصادرّاإللزامّفيّالقانونّالمدنيّ،دارّالثقافةّ،عمانّ،طّ .1
الفارّ،عبدالقادر(1118م)ّّ،أحكامّاإللتزامّ،دارّالثقافةّ،عمانّ،طّ،1اإلصدارّالرابعّعشرّ .
قشقوشّ،هدىّحامدّ(1221م)ّ .جرائمّالحاسبّاإللكتروني ّفيّالتشريعّالمقارنّواألنظمةّالعربيةّ،
القاهرةّ .

القهوجيّ،عليّعبدّالقادرّ(1111م)ّ،الحمايةّالقانونيةّللبياناتّالمعالجةّإلكتروني اّ،بحثّمقدمّإلىّ
مؤتمرّالقانونّواإلنترنتّ،جامعةّاإلماراتّالعربيةّالمتحدة.
ّ

كيرةّ،حسنّ(1221م)ّ.المدخلّإلىّالعلومّالقانونيةّ،دارّالنهضةّالعربيةّ،القاهرةّ،طّ .1
محمدّ،عبدّالعظيم ّ(1118م)ّ .حمايةّحقوقّاألفراد ّفيّظلّشبكةّاإلنترنتّ ،دارّالعلمّللماليينّ،
بيروتّ،طّ .1

محمودّ،عبدّاهللّحسينّعليّ(1111م)ّ.سرقةّالمعلوماتّالمخزنةّفيّالحاسبّاآلليّ،دارّالنهضةّ
العربيةّ،القاهرةّّ،مصرّ،دبيّ،دولةّاإلماراتّالعربيةّالمتحدةّ،طّ .1

مسفرّ،محمدّبنّسعود ّ(1114م)ّ.التواصلّاإلجتماعي ّ(أنواعهّ،ضوابطهّ،آثارهّ،ومعوقاته)ّ،دارّ
المسيرةّ،بيروتّ،طّ .1

المضحكيّ ،حنان ّريحان ّمبارك ّ(1114م)ّ ،الجرائم ّالمعلوماتيةّ ،دراسة ّمقارنةّ ،منشورات ّالحلبيّ
الحقوقيةّ،بيروتّ،لبنانّ،طّ .1
مخاطرّالمعلوماتيةّواإلنترنتّ،المخاطرّعلىّالحياةّالخاصةّوحمايتهاّ
ّ
مغبغبّ،نعيمّ(1111م)ّ .
(دراسةّفيّالقانونّالمقارن)ّ،بيروتّ .
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منصورّّ،محمدّحسينّ(1113م)ّ.المسؤوليةّاإللكترونيةّ،دارّالجامعةّالجديدةّ،اإلسكندريةّ،طّ .1
منصورّ ،أمجد ّمحمد ّ(1116م)ّ .النظرية ّالعامة ّلاللتزامات ّمصادر ّاإللتزامّ ،دراسة ّفي ّالقانونّ
المدني ّاألردني ّوالمصري ّوالفرنسي ّومجلة ّاألحكام ّالعدلية ّوالفقه ّاإلسالمي ّمع ّالتطبيقاتّ
القضائيةّلمحكمتيّالنقضّوالتمييزّ،دارّالثقافةّللنشرّوالتوزيعّ،عمانّ،طّ .1

الموسىّ ،عصام ّسليمان ّ(1228م)ّ ،المدخل ّفي ّالتصال ّالجماهيريّ ،مكتبة ّالكنانيّ ،إربدّ،
األردنّ .
نايلّ،إبراهيمّعيدّ،)1111(ّ،حمايةّالحقّفيّالحياةّالخاصةّّ،دارّالنهضةّالعربيةّ،القاهرةّ،ط.1
نصرّالدينّ،محمدّ،ّ)1286(ّ،المسؤوليةّالمدنيةّ،دارّالحكمةّ،بغدادّ،طّ،1صّ .3
النمرّ،وليد(1111م)ّ،حمايةّالحقّفيّالحياةّالخاصةّ،دارّالفكرّ،بيروتّ،طّ .1
الهميمّ،عبدّاللطيفّ(ّ.)1114احترامّالحياةّالخاصةّ"الخصوصية"ّفيّالشريعةّاإلسالميةّوالقانونّ
المقارنّ،دارّعمارّ،عمانّ،طّ .1
الهوشّ ،أبو ّبكر ّمحمود ّ(1111م)ّ ،التقنية ّالحديثة ّفي ّالمعلومات ّوالمكتباتّ ،نحو ّإستراتيجيةّ
عربيةّلمستقبلّمجتمعّالمعلوماتّ،دارّالفجرّللنشرّوالتوزيعّ،القاهرةّ .
ثالثاً :الكتب القانونية األجنبية
Albert Chavanne (2015): “les attentes a l’intimite de la vie Privee ou sens
d’article 368 du code penal”, actes du 8 Congres de l’association
Francaise de droit Criminal Face aux novellas Technologies,
.,)ّ,Economica

EAN Malherbe(2017): la vie Privee, et droit moderne, Paris, p. 110,and
Gulphe, De la non-interference de la vie prive sur la vie

– professionnelle salarie en droit francais, JCP 2017, ed. E. – II
15736
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G. Levasseur(2000):, Protection dela personne, de, limuge et de la vie
.privee. Daroit penal general, 15 ed D

J. Ravanas (2014): Protection de la vie prive, delimitaiton de la

protection, in Juris classeur civil, Art. 9, fasc. 10 (5 mars 2012), no.

12, N, Molfessis, Vie professionnelle, vie personnelle et responsabilite
.,des commettants du fait de leurs preposes, Dr. Soc
Kayser, P. (2010): la protection penale de la vie privee par le droit.
Protection du secret de la vie privee, preface d’Henari Mazeud, ed

ّ ..,Economica – PUAM, 3 ed

رابعاً :الرسائل العلمية والبحوث والمقاالت
أبوّالليلّ ،إبراهيم ّالدسوقي(1114م)ّ ،التعاقد ّعبر ّوسائلّالتصال ّالحديثةّ ،بحث ّمنشورّضمنّ
ّواإلنترنتّ ،كلية ّالشريعة ّوالقانونّ ،جامعة ّاإلمارات ّالعربيةّ
أعمال ّمؤتمر ّالقانون ّوالكمبيوتر ّ

المتحدةّ،المنعقدّفيّالفترةّّ3ّ–ّ1مايوّّ،1111المجلدّالثالثّ،طّ .3

بن ّناصرّ ،آلء ّبنت ّسعيد( ّ1115م)ّ ،حماية ّالبيانات ّالشخصية ّلمستخدمي ّشبكات ّالتواصلّ
اإلجتماعيّ،رسالةّماجستيرّ،جامعةّالسلطانّقابوسّ،عمانّ .

التميميّ،صباحّإبراهيم ّ(1117م)ّ .المسؤوليةّالمدنيةّالناجمةّعنّانتهاكّالخصوصيةّفيّمواقعّ
التواصلّاإلجتماعيّ،رسالةّدكتوراهّ،الجامعةّاإلسالميةّفيّلبنانّ،كليةّالحقوقّ .
التهاميّ ،سامح ّعبد ّالواحد(1111م)ّ .الحماية ّالقانونية ّللبيانات ّالشخصيةّ ،دراسة ّفي ّالقانونّ
الفرنسيّ،القسمّاألولّ،مجلةّالحقوقّ،الكويتّ،المجلدّّ،35العددّّ،3سبتمبرّ .
خطابّ،ضياءّ،)1222(ّ،القضاءّالمستعجلّوالولئيّفيّقانونّالمرافعاتّالمدنيةّ،بحثّمنشورّ
فيّمجلةّالمحاميّّ،الكويتّ،العددّالثانيّ،السنةّالخامسةّوالعشرون ّ

الخليفةّ ،بدرّ ،واسماءّ ،سعيدّ .)1115(ّ ،حماية ّاألمن ّالقومي ّوأمن ّالمعلومات ّوالتصالتّ
ّواإلختراق ّوالتجسس ّوالمراقبةّ ،مجلة ّكلية ّالقانونّ
ّواإلنترنت ّضد ّاإلرهاب ّوالجريمة ّالمنظمة ّ
الكويتيةّالعالميةّ،الكويتّ .
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خليلّ ،عصام ّوبديرّ ،أنورّ ،)1115(ّ ،دور ّالمحاكم ّالدستورية ّوالمحاكم ّالعليا ّفي ّتحديد ّمالمحّ
الحق ّفي ّالخصوصية ّوضمان ّاحترامه ّمن ّقبل ّباقي ّسلطات ّالدولةّ ،مجلة ّكلية ّالقانونّ

الكويتيةّالعالميةّ،العددّ،2السنةّّ .3
الشيكليّ،خالدّبنّعبداهلل ّ(1111م)ّ .الحقّفيّحرمةّالحياةّالخاصةّ،رسالةّماجستيرّ،الباحثّ:
خالدّبنّعبداهللّالشكيليّ،كليةّالحقوقّ،جامعةّالسلطانّقابوسّ،عمانّ .

الصاعديّ،سلطانّمبارك(1111م)ّ،الشبكاتّاإلجتماعيةّخطرّأمّفرصةّ،بحثمنشورّعلىّشبكةّ
األلوكةّ-فرعّالدراساتّواألبحاثّ .

صبريّ ،أحمد ّكمال ّأحمد ّ(1116م)ّ ،المسؤولية ّالمدنية ّللمورد ّعلى ّشبكات ّالمعلوماتّ ،رسالةّ
دكتّوراهّ،كليةّالحقوقّ،جامعةّالقاهرةّ .

صبيحّ ،نبيلّمحمدّأحمد ّ(1118م)ّ ،حمايةّالمستهلكّفي ّالتعامالت ّاإللكترونيةّ ،دراسة ّمقارنةّ،
مجلةّالحقوقّ،الكويتّ،المجلدّّ،31العددّّ،1يونيوّ .
الصغيرّ ،جميل ّعبد ّالباقي1115(،م)ّ ،الحق ّفي ّالصورة ّوالثبات ّالجنائيّ ،مجلة ّكلية ّالقانونّ
الكويتيةّالعالميةّ،الكويتّ،العددّّ،11السنةّّ،3يونيو ّ
م)ّ،التفتيشّالجنائيّعلىّنظمّالحاسوبّواإلنترنت ّ(دراسةّمقارنة)ّ،
ّ
الطوالبةّ،عليّحسنّ(1113
رسالةّدكتوراهّمقدمةّإلىّجامعةّعمانّالعربيةّللدراساتّالعلياّ،عمانّ .

عبد ّالرحمنّ ،محمود(1115م)ّ ،التطورات ّالحديثة ّلمفهوم ّالحق ّفي ّالحياة ّالخاصةّ ،مجلة ّكليةّ
القانونّالكويتيةّالعالميةّ،الكويتّ،العددّّ،2السنةّّ،3يونيوّ .

العجارمةّ ،نوفان ّالعقيلّ ،)1113(،الصحافة ّبين ّحرية ّالتعبير ّوحماية ّالخصوصيةّ -وجهة ّنظرّ
قانونيةّ،مقالّمنشورّفيّصحيفةّالرأيّاألردنيةّفيّالعددّالصادرّبتاريخّّ6أيارّ .

عدنانّ،سوزانّ،)1114(ّ،انتهاكّحرمةّالحياةّالخاصةّعبرّاإلنترنتّ،مجلةّجامعةّدمشقّللعلومّ
اإلقتصاديةّوالقانونيةّ،المجلدّّ،12العددّالثالثّ .
عليّ،أحمد(1111م)ّ ،مفهوم ّالمعلومات ّوادارة ّالمعرفةّ ،مجلة ّجامعة ّدمشقّ ،العدد ّّ،18المجلدّ
ّ .1وبنيّأحمدّ،خالدّعليّسليمانّ(1118م)ّ .الضوابطّالشرعيةّالمتعلقةّبالعملّالمحوسبّ
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مقارنا ّبالقانونّ ،بحث ّمنشور ّفي ّالمجلة ّاألردنية ّفي ّالدراسات ّاإلسالميةّ ،المجلد ّالرابعّ،

العددّ .1

العيشّ ،الصالحين ّمحمد( ّ1112م)ّ ،التنظيم ّالقانوني ّلستخدام ّالبيانات ّالشخصية ّفي ّاإلعالمّ
الجديدّ،مجلةّالحقوقّ،جامعةّبنغازيّ،المجلدّّ،13العددّّ .1

الفيصلّ،عبداألميرّمويتّ،وسيدّ،إسراءّهاشم(ّ1112م)ّ،انتهاكّالخصوصيةّفيّمواقعّالتواصلّ
اإلجتماعيّ،مجلةّالباحثّاإلعالميّ،العراقّ،العددّ.36
محمدّسليمانّمصطفىّ(1222م)ّ،بحثّبعنوانّ:جرائمّالحاسوبّوأساليبّمواجهتهاّ،مجلةّاألمنّ
والحياةّ،جامعةّنايفّالعربيةّللعلومّاألمنيةّ،الرياضّ،العددّّ .122
مركز ّالدراسات ّاإلستراتيجية ّبالجامعة ّاألردنية(ّ1111م)ّ ،المعرفة ّوشبكات ّالتواصل ّاإلجتماعيّ
اإللكترونيةّ،بحوثّاإلصدارّالتاسعّوالثالثونّ .

منصات ّالتواصل ّأم ّالتناحر ّاإلجتماعيّ ،مقال ّبقلم ّالملك ّعبد ّاهلل ّالثاني ّابن ّالحسين(ّ،)1118
بتاريخّّ31تشرينّأولّ،متوفرةّعلىّموقعّرئاسةّالوزراءّاألردنيةّ .

خامساً :القوانين
دستورّالمملكةّاألردنيةّالهاشميةّلسنةّ1251مّوتعديالتهّ .
دستورّجمهوريةّالعراقّلسنةّ1115مّالنافذّ .
القانونّالمدنيّاألردنيّرقمّ(ّ)43لسنةّ1276مّ .
القانونّالمدنيّالعراقيّرقمّ(ّ)41لسنةّ1251مّ .
قانونّرقمّّ 12.18لسنةّ1112مّالمتعلقّبحمايةّاألشخاصّالذاتيينّتجاهّمعالجةّالمعطياتّذاتّ
الطابعّالشخصيّفيّالمملكةّالمغربيةّ .
قانونّرقمّ(ّ)13لسنةّ1116مّبشأنّحمايةّخصوصيةّالبياناتّالشخصيةّفيّدولةّقطرّ .
قانونّرقمّ(ّ)31لسنةّ1118مّبشأنّحمايةّالبياناتّالشخصيةّفيّمملكةّالبحرينّ .
نظامّالتجارةّالكترونيةّالسعوديّلسنةّّ1441هـ ـ ـ ــّ1112,مّ .
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المذكرات ّاإليضاحية ّللقانون ّالمدني ّاألردنيّ ،جّ ،1إعداد ّالمكتب ّالفني ّفي ّنقابة ّالمحامينّ
يينّ،عمان ّ
األردن
َّ

مشروعّقانونّحمايةّالبياناتّالشخصيةّاألردنيّلسنةّ1112مّ .
ّ

