الاطار القانوين الناظم لالعالم الالكرتوين واشاكلياته
قد ال ميكن عزل التطورات التكنولوجيه الرسيعة واملتوالية اليت عرفهتا وتعرفها وسائل الاعالم
عن رسعة التغريات اليت يعرفها النظام العاملي اجلديد ،ففي زمخ هذه التغريات الرسيعة حيدث
التحول املفاجئ لوسائل االإعالم احلديثة ،اليت بدأت يه نفسها تتحول شيئا فشيئا من سلطة
رابعة اإىل سلطة خامسة شديدة البأس همابة اجلانب ،حتول معها العامل اإىل قرية كونية صغرية.
لكن هذا التطور قد أحضى اكبوسا يزجع وابس مترار حقوق االإنسان وحرماته حتت مربر
حرية االإعالم  ،وحرية االإعالم والنرش اليت يه من مصمي حقوق االإنسان وحرايته.
يف طيات ذكل يطرح التساؤل عن مدى تأثري الاعالم اجلديد عىل حاةل حقوق
الانسان؟ وما يه الاشاكليات اليت تواجه الاطار القانوين الاعالم الالكرتوين يف الاردن.
ذلا س نقسم هذا الفصل للمباحث التالية:
املبحث الول  :مدى تأثري الاعالم اجلديد( الرمقي) عىل حقوق االإنسان:
لقد تنهبت المم املتحدة اإىل مسأةل تأثري تطور هذه التكنولوجيا عىل حقوق االإنسان منذ
س نة  .1968حيث تعرض مؤمترها الول حلقوق االإنسان املنعقد يف طهران خالل هذه الس نة
لهذه املساةل مربزة رضورة احرتام احلرمات الشخصية ،أخذا بعني الاعتبار اس تغالل أهجزة
التسجيل ادلقيقة املمكن اس تعاملها للتنصت والتسجيل والتصوير ،ويه أهجزة اكنت حكرا عىل
الهجزة الرسية يف ادلوةل ،فصارت اليوم يف متناول أي فرد.
ولقد ازدادت خماطر هذا التطور مع اخرتاع المكبيوتر وقدرته عىل الاحتفاظ ابلرسار
الشخصية قصد اس تعاملها عند احلاجة بأقىص رسعة وبصورة غري قابةل للتلف .بل قد ازدادت
المور تعقيدا مع ظهور النرتنت ،واس تعامالته املتعددة يف خمتلف اجملاالت.
مل مير اإال وقت وجزي عىل مؤمتر المم املتحدة لس نة  1968حيث طرحت فكرة كيف
ميارس التطور التكنولويج الالحق بوسائل االإعالم التأثري عىل حقوق االإنسان وعىل احلياة
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اخلاصة وحرية االإعالم والنرش ،حىت انفجرت "فضيحة واتريكت" يف س نة  )1( 19731وقد
طرحت من جديد ويف نفس البدل وبني نفس الفاعلني الس ياس يني هذه املرة بصورة أمعق يف
قضية "الرئيس لكينتون ومونياك الوينسيك"  .وقد روجهتا وسائل االإعالم بشلك ال نظري هل
وخباصة عىل ش بكة املعلومات ادلولية "الن نرتت".
لقد نهبت الحداث املشار اإلهيا ،اإىل قدرة هذه الوسائل الالمتناهية يف ادلقة عىل
انهتاك حرايت االإنسان وحقوقه ،فاكنت مكنبه للفقهاء ورجال القانون واملرشعني عىل خماطر
الاس تغالل املطلق بدون قيد وال تنظمي لوسائل االإعالم احلديثة ،وتأثريها عىل حقوق االإنسان
وحرايته.
وهذا ما تطرق هل البيان الهنايئ للمؤمتر الول حلقوق االإنسان يف عام  2 1968مكحفز
لدلول من اجل اإصدار قوانني حتد من تأثري وسائل االإعالم احلديثة عىل حقوق االإنسان
وتعديل قوانني قامئة لتساير هذا التطور جاءت محلاية احلياة اخلصوصية للفراد ضد اذلم
والقدح ،والافرتاء والكذب .ففي فرنسا مثال وتأثرا بتطور تكنولوجيا االإعالم واالتصال وبنتاجئ
مؤمتر طهران  1968مت اإدخال تعديل عىل القانون اجلنايئ يف س نة  ،1970حيرم ومينع التقاط
املراسالت ،والحاديث التليفونية بطرق رسية عن طريق الهجزة احلديثة اليت وفرهتا
تكنولوجيا االإعالم ،عىل اعتبارات أن هذا يدخل يف معق ما دهدد حق احلرمة الشخصية
ل إالنسان .3
وهناك اإىل جانب فرنسا دول أخرى سارت يف هذا الاجتاه ويه :أملانيا الاحتادية ،وسويرسا
والربازيل ،هذه ادلول وضعت ترشيعات هبدف مواهجة التوسع يف تسجيل الحاديث اخلاصة
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في الواليات المتحدة األمريكية حيث تم استخدام هذه الوسيلة الدقيقة من اجل التصنت والتجسس من قبل الحزب الجمهوري على الحزب

الديمقراطي في إطار ما يعرف "بفضيحة واتركيت" السياسية والتي على إثرها استقال الرئيس نيكسون من منصبه.
2

جاء في هذا البيان :احترام الحرمات الشخصية أخذا في االعتباار اساتل ل أجهازة التساجيل الدقيقاة –عادم اساتل ل األجهازة االلوترونياة
في اإلساءة إلى حقوق الفرد ...إلخ
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قانون اإلعالم واالتصال في ظل المتغيرات العالمية -الدكتور علي كريمي
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والتقاط الصور عن طريق الهجزة احلديثة مما أدى اإىل هتديد احلرايت اخلاصة والعامة اإىل
أقىص درجة.
لقد جاء عقد الس بعينات من القرن املنرصم بتطورات أساس ية وجذرية ذات ارتباط بتطور
تكنولوجيا االإعالم يف ارتباط مع ظهور الاهامتم العارم حبقوق االإنسان وربط ذكل حبامية
واحرتام ادلميقراطية وحرية االإعالم واالتصال عىل الصعيد العاملي .فاكن مؤمتر المن والتعاون
الوريب الول يف هلس نيك س نة  1975أمه مناس بة رفع فهيا هذا الشعار ،وعليه سوف
نالحظ بدءا من هذا التارخي كيف أن حرية االإعالم  ،ستبدأ يف أخذ ماكنة الصدارة يف القانون
ادلويل حلقوق االإنسان  ،وتعاظم الاهامتم هبا أكرث بعد دخول العهد ادلويل للحقوق املدنية
والس ياس ية حزي التنفيذ يف س نة  ،1976املتضمن للامدة  19املفصةل للامدة  19من االإعالن
العاملي حلقوق االإنسان.
املبحث الثاين  :الاشاكليات اليت تواجه الاطار القانوين الاعالم الالكرتوين يف الاردن:.
قبل البحث يف االإطار القانوين للصحافة الالكرتونية البد من بيان ما اإذا اكنت هناك فعال
حصافة الكرتونية ممتزية خمتلفة عن الصحافة الورقية والاعالم املريئ واملسموع تقتيض تنظامي
خاصا؟ وما يه الوضعية القانونية للصحايف االإلكرتوين ،وهل ينطبق عليه ما ينطبق عىل
الصحايف يف الصحافة الورقية والاعالم املريئ واملسموع ؟ أم أن هل خصوصيته اليت ينفرد
هبا؟و كيف يمت التعامل مع اجلرامئ املرتكبة من طرف الصحافة االإلكرتونية خاصة حيامن يتعلق
المر ابملساس ابحلياة اخلاصة للفراد ،وما يتعلق ابلتحريض مبختلف أنواعه ،وأيضا كيف
يتعامل مع هذه الوس يةل االإعالمية حيامن تسعى اإىل املساس ابلنظام العام والمن ادلاخيل
واخلاريج لدلوةل ...اإخل
أن التساؤالت املطروحة هنا يه معق النظام القانوين ل إالعالم الالكرتوين  ،اإذ ال ميكن
احلديث عن اإطار قانوين للصحافة االإلكرتونية دون االإملام ابلقضااي املشار اإلهيا ابعتبارها معق
هذا االإطار القانوين.
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اإن الصحافة االإلكرتونية يه نوع من االإعالم يتقاطع مع االإعالم التقليدي يف العديد من
اخلصائص ،ولكن يف نفس الوقت هناك أمور كثرية متزيها عن االإعالم الوريق واملريئ
واملسموع .فهل هذا الامتيز جيعلها يف حاجة اإىل تنظمي قانوين خاص هبا؟
من املعلوم أن أول جريدة ظهرت عىل الش بكة يف العامل يف س نة  1994يه جريدة
"الواش نطن بوست" ،فاكنت الرشارة الوىل لظهور الصحف االإلكرتونية واالإعالم املتعدد
الوسائط ،حىت صار من النادر يف الوقت الراهن أن جتد مؤسسة اإعالمية ال متتكل موقعا
اإلكرتونيا.
ويف الاردن أدى انتشار اس تخدم الانرتنت يف الردن اإىل تزايد الاهامتم ابالإعالم
الالكرتوين كوس يةل فاعةل يف اجملمتع الردين  .فض ًال عام ميتع به الفرد من حرية خالل اس تخدام
االإعالم الالكرتوين تفوق حريته يف التعبري بواسطة االإعالم املقروء أو املسموع أو املريئ ،
ويعد االإعالم االإلكرتوين عرب االإنرتنت وس يةل فعاةل من وسائل االتصال ونقل وانتشار
املعلومات والآراء تفوق الوسائل التقليدية حيث يتيح للفرد العادي غري املنمتي اإىل مؤسسة
حصفية أن ينشئ موقعا خاصا به يبدى من خالهل رأيه يف موضوع معني أو أكرث دون قيد أو
رشط حيد من مشاركته أو من املساحة املتاحة هل الإبداء رأيه.
وقد بدأت املؤسسات احلكومية يف الردن اإدراك ذكل من خالل اإنشاء مواقع حكومية لها
عرب ش بكة الانرتنت تعرض فهيا خلدماهتا اخملتلفة واجنازاهتا اإال أن تكل املواقع ظلت مواقع
خدمية ال تسمح مبشاركة املواطنني ابلتواصل مع تكل اجلهات من خالل املشاركة بأآراهئم يف
الداء احلكويم.
وتتعدد وسائل االإعالم الالكرتوين يف الاردن من مواقع الكرتونية ومدوانت وراديو وقنوات
املرئية عىل الانرتنت ،ابالإضافة اإىل الش باكت الاجامتعية ،وسوف نلقي نظرة رسيعة عىل تكل
الوسائل يف النقاط التالية:
أ -الصحافة الالكرتونية:
4

هناك نوعان من الصحف الالكرتونية عىل الانرتنت النوع الول حصف الكرتونية اكمةل قامئة
بذاهتا  ،أما النوع الثاين وهو النسخة الالكرتونية من الصحيفة الورقية ،وتمتزي الصحافة
الالكرتونية عن الصحف التقليدية يف النقل الفوري للخبار ومتابعة التطورات اليت تطرأ
علهيا مع قابلية تعديل النصوص يف أي وقت ،مما جعلها تنافس الوسائل االإعالمية الخرى
اكالإذاعة والتلفزيون ابالإضافة اإىل قدرة الصحف الالكرتونية عىل اخرتاق احلدود
والقارات وادلول دون رقابة أو موانع أو رسوم ،بل وبشلك فوري  ،وذكل عرب الانرتنت
وبذكل فاإن حصف ًا ورقية مغمورة ابت مبقدورها أن تنافس من خالل نسخهتا الالكرتونية حصف ًا
دولية كبرية أذا متكنت من تقدمي أشاكل تقنية متقدمة وهمارات اإرسال ،ونوعية جيدة من
املضامني وخدمات ممتزية.
هذا ابلطبع فضال عن التاكليف املالية للصحف الالكرتونية اليت تقل بكثري مما هو مطلوب
الإصدار حصيفة ورقية ،فهيي ال حتتاج اإىل توفري املباين واملطابع والورق ومس تلزمات الطباعة
انهيك عن متطلبات التوزيع والتسويق ،والعدد الكبري من املوظفني واحملررين والعامل.
وتس تطيع الصحافة الالكرتونية أن توفر عدد من التقنيات اليت ال توجد يف الصحف الورقية
مثل اس تخدام وسائل تقنية الوسائط املتعددة مبا يسمح بنرش الخبار ابلصوت والصورة  ،كام
تتيح اإماكنية اشرتاك املواطن ابلتعليق عىل الخبار وإابداء أرائه فامي ينرش من مواضيع انهيك
عن اإماكنية معل اإحصائيات دقيقة عن عدد القراء والزوار للصحفية ابالإضافة اإىل اإماكنية
وجود أرش يف الكرتوين الإعداد الصحيفة السابقة .وقد فرضت الصحافة الالكرتونية واقعا
همنيا جديدا فامي يتعلق ابلصحفيني وإاماكنيهتم ورشوط معلهم فقد أصبح املطلوب من الصحفي
املعارص أن يكون ملام ابالإماكنيات التقنية احلديثة اليت تسمح هل ابس تخدام الانرتنت.
ومن خالل تتبع الصحف الالكرتونية احمللية وادلولية وجد أن الصحف اليت تنرش بواسطة
النرش االإلكرتوين تقسم اإىل أنواع مهنا :نسخ اإلكرتونية من حصف مطبوعة ورقيا معروفة ابمسها
واترخيها ،وما تقدمه هذه جمرد نسخة اإلكرتونية طبق الصل  PDFأو خمترصات ملا تقدمه
الصحيفة الورقية  ،وحصف اإلكرتونية حتمل امس الصحيفة الورقية  ،لكهنا ختتلف عهنا يف
حمتواها وخدماهتا وتوهجاهتا  ،وتعمتد عىل التحديث املس متر واس تطالع الرأي والتفاعلية ،
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مبعىن أن املوقع االإلكرتوين يمتزي خبصائص من بيهنا :اس تقالليته التحريرية يف فريق معهل وتوهجه
عن اجلريدة الورقية ،أي أنه يعامل كصحيفة قامئة بذاهتا وأن يكون للصحيفة حمررون
ومراسلون يزودون املوقع االإلكرتوين بأحدث التقارير والخبار والفعاليات  ،وهذه املواد
الصحفية ال تنرش ابلصحيفة املطبوعة .اإضافة اإىل وجود ساحة احلوار والنقاش والتعليقات
التفاعلية كوجود منابر لتكل الصحف .
وهناك حصف اإلكرتونية ليس لها أصل وريق .،ولقد أثبتت املواقع الالكرتونية االإخبارية أهنا
اإحدى أمه وسائل االإعالم اجلديد عىل الساحة االإعالمية الردنية  ،واليت قدمت اإعالما
جديدا" يف الشلك واملضمون  ،ففي الشلك مجع هذا االإعالم بني اللكمة والصوت والصورة
املتحركة أو الصور احلية  ،أما احملتوى فقد قدم مضموان أكرث تفاعال مع توهجات واحتياجات
امجلهور ،وأكرث تفاعلي ًة مع هذا امجلهور اذلي يس تطيع التعليق عىل ذكل احملتوى سواء مبارشة
اإذا اكن ابب التعليقات مفتوح وهو السلوب المع أو ابلتعليق غري املبارش ابإرسال التعليقات
اإىل الربيد الالكرتوين اخلاص ابملوقع الالكرتوين .
وقد لبت املواقع الالكرتونية متطلبات امجلهور يف الخبار الرسيعة املتجددة لك ساعة ولك
دقيقة  ،بعد أن اكن عليه الانتظار لليوم التايل لصدور الصحيفة اليومية أو لهناية الس بوع
حىت تصدر الس بوعية .
ب -املدوانت و مواقع التواصل الاجامتعي:
املدونة أو التدوين يه أحد تطبيقات الانرتنت ويه يف ابسط صورها عبارة عن صفحة عىل
ش بكة الانرتنت تظهر علهيا تدوينات ( كتاابت) مؤرخة ومرتبة ترتيبا زمنيا ويتحمك فهيا مدير
أو انرش املدونة  ،واملدوانت بشلك عام متتاز بطابعها الشخيص.
لقد اعتربت املدوانت عند ظهورها ثورة يف جمال االإعالم .وأول مدونة من هذا النوع ظهرت
يف الوالايت املتحدة المريكية عام  .1997وبعد انتشار هذه املدوانت أصبحت وس يةل اإعالم
جديدة تنافس وسائل االإعالم التقليدية ،ابخلصوص بعد أن قامت مدونة "سالم ابكس"
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بتغطية احلرب عن العراق .واس مترت أمهية هذه املدوانت عندما متت تغطية اكرثة اإعصار
تسوانيم من طرف بعض املدونني الناجني من هذه الاكرثة.
وهذا دفع اإىل احلديث عن سلطة خامسة متثلها هذه "الصحافة املواطنة" اليت حتولت اإىل
وس يةل يف يد املواطن متكنه من أن يقوم هو بنفسه مبهمة البحث عن املعلومة اليت ميكن أن
حتجهبا عنه وسائل االإعالم التقليدية .فالصحافة املواطنة شلك جديد من التعبري يتطور بشلك
متوازي مع االإنرتنت .مبوجب هذه الوس يةل ،يصبح املواطن حصفي ينقل ما جيري يف حميطه
برسعة اتمة وليك يكون كذكل يكفي أن يتوفر عىل ثقافة عامة ومعرفة ولو بس يطة ابلتقنيات
اجلديدة ل إالعالم واالتصال.
اإىل جانب هؤالء الشخاص اذلين ال عالقة هلم ابلصحافة مكهنة هناك مدوانت لصحفيني
همنيني و صفحات او حساابت هلم عىل مواقع التواصل الاجامتعي قد يزاوجون بني التدوين و
الكتابة عىل صفحاهتم عىل مواقع التواصل الاجامتعي وبني العمل يف وسائل االإعالم التقليدية،
لن هذه الوس يةل قد تتيح هلم نرش ما ال ميكن نرشه يف اجلرائد أو االإذاعات والتلفزيون.
وهناك حصفيون اكنوا يش تغلون يف مؤسسات اإعالمية قبل أن يرتكوها ويتوهجوا اإىل النرش عرب
املدوانت او عرب حساابهتم و صفحاهتم عىل مواقع التواصل الاجامتعي.
اإن ما يشغل الباحث يف الاطار القانوين لالعالم الالكرتوين (وابخلصوص يف الوقت اذلي
صارت فيه هذه الوس يةل االإعالمية تنشئ عىل رأس لك اثنية مدونة جديدة عىل الصعيد
العاملي) ،هو هل ينطبق علهيا ما ينطبق عىل الصحافة التقليدية فامي خيص ارتاكب اجلرامئ
الصحافية الناجتة عن النرش .عند تناولها لذلم والقدح واملساس ابلنظام العام .والمن ادلاخيل
واخلاريج لدلوةل .وهل علهيا الالزتام بأآداب وأخالقيات همنة الصحافة و االإعالم ؟
ج -اإذاعات الانرتنت:
اإذاعات االإنرتنت أو راديو نت هو مصطلح يشري اإىل اس تخدام الانرتنت لتقدمي اخلدمات
االإذاعية ،تقني ًا فاإن املواد االإذاعية املقدمة من خالل الويب أو االإنرتنت ال يمت اإرسالها عرب
خطوط السلكية ،ذلا تطلق التسمية اإذاعة ويب .ومن ممزيات مذايع الش بكة (االإنرتنت)
اخنفاض تلكفة اإدارة اخلدمة االإذاعية وتشغيلها ،وإاماكنية وصولها اإىل أي مس متع يس تخدم
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الش بكة يف أي ماكن يف العامل ،هذا ابلطبع فضال عن أن حمطات االإذاعة التقليدية ميكن أن
تنشأ موقع ًا خاص ًا هبا عىل الش بكة (االإنرتنت) ،وتبدأ يف بث حمتوايهتا.
د -القنوات املرئية عرب الانرتنت:
متثل خدمة تليفزيون الانرتنت نوع ًا جديد ًا من أساليب تقدمي احملتوي والفيديو حتديدا عىل
الويب  ،فهيي ليست خدمة تزنيل بل توصيل مبارش ،وأصبح الانرتنت انفذة هممة من النوافذ
اليت توظفها القنوات الفضائية يف نرش وتوزيع مادهتا  ،فنس بة كبرية من هذه القنوات تعرض
عىل مواقعها من خالل الانرتنت حمتوى الربامج املهمة اليت قدمهتا ،بل ويقدم بعضها خدمة
البث املبارش عىل الش بكة  ،وكثريا ما تس تخدم هذه الآلية يف حتقيق قدر أكرب من التفاعلية
بني امجلهور املشاهد لها واحملتوى الرباجمي اذلي تقدمه ،ومل يقترص المر عىل البث املبارش
للقنوات الفضائية عىل الانرتنت بل طور موقع اليوتيوب خدماته ليمتكن املتصفح العادي من
اإنشاء قناة تبث بشلك مبارش حمتوايت مصورة يضعها هو وحيددها .فأصبح ابإماكنك أن تنشأ
قناة خاصة بك تبث علهيا اكفة احملتوايت اخلاصة بك .
وعودا عىل بدأ ،يعترب اليوم التنظمي القانوين ل إالنرتنت اإحدى أمه التحدايت اليت تشغل ابل
فقهاء القانون وابخلصوص فقهاء قوانني الاعالم عىل الصعيد العاملي.
ذلا اعترب التحمك (الادارة) بش بكة االإنرتنت عىل الصعيد ادلويل من بني النقط الرئيس ية اليت
تناولهتا القمة العاملية للمعلومات يف جزهئا الثاين اذلي انعقد بتونس ما بني  16و 18نونرب
 2005وخاللها دافعت الوالايت املتحدة المريكية عام اعتربته حقها يف الاس تئثار ابإدارة
االإنرتنت .ومل تس تطع القمة عىل الرمغ من ضغوطات الاحتاد الوريب والصني اإال االإعالن عن
تأسيس "منتدى دويل للحوار حول اإدارة االإنرتنت".
كام أن اإعالن مراكش ،الصادر عن مؤمتر تتبع القمة العاملية جملمتع االإعالم ابإفريقيا وادلول
العربية ،واذلي انعقد مبراكش ما بني  24-22نونرب  2005قد اندى "برضورة متتيع االإن نرتت
وابيق وسائل االإعالم احلديثة بنفس امحلاية املتعلقة حبرية الرأي والتعبري اليت تتوفر علهيا
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وسائل االإعالم التقليدية ،وأضاف االإعالن أن النقاش حول مسأةل ادارة الانرتنت جيب أن
تس متر من أجل التدبري اجليد ل إالن نرتت وليس كذريعة تسمح لفرض تقنني جائر عىل احملتوى".
وتدق مسأةل التنظمي القانوين لالعالم الالكرتوين اليوم أكرث نظرا لطبيعته كوس يط أصبح
ابإماكن ماليني الشخاص من اخملتلف احناء العامل الاطالع عىل املاليني من صفحات الويب
مما خيلق تداعيات عىل صعيد حرية الرأي والتعبري وعىل الترشيع الوطين ل إالعالم.
يتضح مما أرشان اليه أن التنظمي القانوين ل إالنرتنت كوس يةل اإعالمية اإلكرتونية ال زال بعيد املنال،
وال زالت هناك اإشاكالت تطرهحا الصحافة االإلكرتونية يف حتديد العديد من الامور عىل
الصعيد القانوين.
ففي الاردن لوحظ ازدايد عدد الشاكوى اليت قدمت حبق املواقع االإخبارية الالكرتونية -بعد
ازدايد ملموس يف عدد هذه املواقع . -
وحقيقة لعب سابقا" أطراف املعادةل يف احلاةل القانونية للمواقع الالكرتونية االإخبارية لعبة "
التخفي " فاملترضرين والنيابة العامة بصفهتا ممثةل للحق العام للمجمتع يبحثون عن بعض
االإعالميني اذلين يكتبون يف املواقع الالكرتونية وعن مالكها أو انرشدها وعن رؤساء حتريرها.
والبعض خيتبأ وراء عدم انطباق بعض القوانني عىل املواقع الالكرتونية االإخبارية والبعض الآخر
خيتبأ وراء عدم وجود ما يثبت ملكيته للموقع وأآخرين عدم وجود أدةل قانونية مرشوعة عىل
ارتباطهم املهين بتكل املواقع .
وخالل العامني  2008و 2009أقميت العديد من القضااي عىل املواقع الالكرتونية بشلك
متخبط  ،فقسم مهنا أقمي أمام حمامك الصلح وقسم مهنا أقمي أمام النيابة العامة اليت أحالهتا بدروها
اإىل حمامك البداية  ،وبعضها أقمي عىل أشخاص ليسوا خصوم أساسا نظرا للخلط يف املسؤولية
القانونية للمسؤولني عن املواقع االإخبارية الالكرتونية.
اإضافة اإىل التخبط يف اجلرامئ املس ندة ل إالعالميني وللمواقع االإخبارية الالكرتونية نظر ًا للتخبط
يف حتديد القانون الواجب التطبيق .
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المر اذلي ترتب عليه انتقال متعدد للقضية بني قضاة حمامك الصلح وبني املدعني العامني وبني
حمامك البداية وبني حمامك الاس تئناف دون ادلخول بعد يف موضوع القضية .
وبقي احلال عىل ما هو عليه حىت صدور القانون املعدل لقانون املطبوعات والنرش رمق 32
لس نة  .2012حيث اعترب هذا التعديل املواقع الاخبارية الالكرتونية مطبوعات الكرتونية
وختضع الحاكم قانون املطبوعات والنرش من حيث الرتخيص والالزتام ابلرشوط امللقاه عىل
عاتق الصحف الورقية.
وعليه اجهتدت يف هذه الورقة أن أسلط الضوء عىل أمه املشالكت القانونية اليت تثور عند
وقوع جرمية عرب املواقع الالكرتونية االإخبارية .وفقا للتقس مي الآيت :
املطلب الول  :اإشاكلية مسؤولية املوقع الالكرتوين االإخباري :
املطلب الثاين :اإشاكلية مسؤولية صاحب املوقع الالكرتوين االإخباري واكتب املادة الصحفية
ومدخل املعلومات أو املواد الصحفية:
املطلب الثالث  :اإشاكليات االإثبات
الفرع الول  :اإشاكلية اإثبات هوية الفاعل واثبات عنارص اجلرم املادي واملعنوي:
الفرع الثاين  :هل النرش عرب املوقع الالكرتوين ا إالخباري يعترب احد وسائل العلنية املفرتضة.
املطلب الول:
اشاكلية مسؤولية املوقع الالكرتوين الاخباري :
حقيقة مل يعاين املدعني العامني من اشاكلية حتديد مسؤولية املوقع الالكرتوين ،الن الواقع
العميل أثبت أن املدعي العام اكن يكتفي ابإقامة وحتريك دعوى احلق العام جتاه املوقع
الالكرتوين ويس ند هلم الهتم مبجرد حضور اي من الاعالميني املش تىك علهيم دليه،و مبجرد
10

ورود هذه املعلومة عىل لسان املش تيك دون التثبت فنيا من حصة هذه املعلومة وبعيد تعديل
قانون املطبوعات و النرش و جحب املواقع الالكرتونية غري املرخصة و اصبح لزاما ترخيص
املواقع الالكرتونيه ،قام ماليك املواقع الالكرتونية ترخيص مواقعهم مما اصبح من السهوةل
خماطبة هيئة الاعالم من قبل املدعي العام ملعرفة ماكل املوقع دون اي عناء .
وبذات الوقت أكرث ما يعاين من هذه الاشاكلية مه القضاة اذلين ينظرون ادلعاوى املقامة عىل
املواقع الالكرتونية الاخبارية  ،خاصة عند اجراء التبليغات القانونية  ،وكيفية افهامه الهتمة
املس ندة هل من النيابة العامة وسؤاهل عهنا .
والسؤال املطروح دوما  ،كيف ميكن التوصل اىل صاحب املوقع واثبات ذكل قانوني ًا ؟؟؟
ولكنين اعتقد انه حىت لو متت الاجابة عىل هذا التساؤل  ،فانه لن حيل اشاكلية مسؤولية
املوقع الالكرتوين .
الن السؤال اذلي نعتقد بأولويته يف الطرح يف هذا املقام  ،هو هل يعترب املوقع الالكرتوين من
مضن الاشخاص املسؤولني جزائيا وفقا لحاكم املسؤولية الواردة يف املواد  84 -74من
قانون العقوابت واليت حددت فاعل اجلرمية وأحاكم الاشرتاك اجلريم  .؟؟؟
ولكن قبل الاجابة عىل ذكل البد من التعرف عىل الطبيعة الفنية وابلتايل الطبيعة القانونية
للموقع الالكرتوين  .الن حتديد ماهية املوقع الالكرتوين والتعرف عىل جسمه سيساعد يف بناء
نظرية قانونية سلمية حول طبيعته القانونية وابلتايل حتديد مسؤوليته القانونية اجلزائية.

 ماهية املوقع الالكرتوين:
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يعد املوقع الالكرتوين فكرة جديدة ارتبط ظهورها بظهور الانرتنت وزايدة التبادل التجاري
4
عرب الرشكة  ،مبا يتضمنه ذكل من معليات تبادل جتاري ودفع الكرتوين عرب مواقع الانرتنت.
وبعد مراجعة نشأة املواقع الالكرتونية وجدت أن فكرهتا جاءت نتيجة انتشار التجارة
الالكرتونية  ،حيث اتسع نطاق التجارة ابالس تفادة من التطور التكنولويج وأصبح ابالإماكن
حتقيق دعاية هممة لاكفة انواع السلع واخلدمات عىل مجيع صفحات املواقع الالكرتونية  ،مع
متكني مس تعمل الانرتنت  ،ومن خالل معلية بس يطة الانتقال الفوري اىل املوقع الالكرتوين
املتضمن الاعالن التفصييل عن السلعة او اخلدمة . 5بدال من بذل اجلهد والوقت يف الزنول
اىل املقر اجلغرايف لتكل الرشاكت  ،والاكتفاء بزايرة املقر الالكرتوين " الافرتايض " لها.
 تعريف املوقع الالكرتوين :
تعددت التعريفات اخلاصة ابملوقع الالكرتوين  ،خالل العقد املايض  .واختلفت مضاميهنا
بسبب تعدد الزاوية اليت ينظر الهيا يف تعريف املوقع الالكرتوين .
فتعريفه ابلنظر اىل طبيعته الفنية خيتلف عن تعريفه من زاوية تكوينه والذلان خيتلفان عن
تعريفه ابلنظر اىل وظيفة املوقع الالكرتوين  .وعليه س نطرح التوهجات الثالث لتعريف املوقع
الالكرتوين وفقا للآيت :
أو ًال  :تعريف املوقع الالكرتوين استنادا اىل الطبيعة الفنية للموقع :
يعرف املوقع من حيث طبيعته الفنية بأنه عبارة عن حتويل او نقل مجموعة من الارقام يف صورة
حروف تشلك مصطلحا هو يف الاساس عنوان املوقع الالكرتوين .
الن الانرتنت هو ش بكة تصل المكبيوترات بعضها ببعض يف احناء العامل ،وتصل هذه
المكبيوترات عن طريق بروتوكول يسمى (  ) IPوهو كناية عن مجموعة من الارقام يكتهبا

 4د .شريف محمد غنام  ،النقود االلكترونية  ،دار الجامعة الجديدة ،االسكندرية  2007ص . 10
 5د .هاني دويدار  ،نظرات في التنظيم القانوني للتجارة االلكترونية  .ص 9
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مس تخدم الانرتنت للوصول للموقع اذلي يريده  ،حيث ان ش بكة الانرتنت مليئة ابملاليني من
املواقع الالكرتونية. 6
ونظرا لصعوبة حفظ هذه الارقام الكبرية وصعوبة التعامل معها قررت الهيئات والرشاكت اليت
تعمل يف جمال الانرتنت ان تستبدل هبذه الارقام حروفا بس يطة يسهل التعامل معها وحفظها
وعىل ذكل مبجرد كتابة املس هتكل لبعض احلروف اليت تش تق من امس موقع الرشكة أو عالمهتا
التجارية يصل اىل موقعها مبارشة  ،وابلتايل يس تطيع املس هتكل أن يصل اىل املواقع الالكرتوين
لي رشكة بدال من كتابة مجموعة من الارقام .7
اثني ًا  :تعريف املوقع الالكرتوين استنادا اىل تكوينه :
ووفقا لهذا التعريف يتكون املوقع الالكرتوين من جزئني ،جزء اثبت وجزء متغري .ويمتثل
اجلزء الثابت دامئا يف املقطع ( . )wwwويشري هذا اجلزء اإىل الربوتوكول املس تخدم،وحيدد ان
املوقع يوجد عىل ش بكة االتصاالت العاملية (.8)world wide web
ويشري هذا اجلزء اىل مجيع املرشوعات والرشاكت والشخاص اذلين ميتلكون مواقع عىل
الش بكة .اما اجلزء املتغري  ،وهو اجلزء اذلي ييل هذا اجلزء الثابت،فهو اذلي ميزي املرشوع عن
غريه من املرشوعات  ،وهو اذلي يطلق عليه امس املوقع الالكرتوين او()domain name
وينقسم هذا اجلزء اىل نوعني:
الاول وهو العنوان الالكرتوين من ادلرجة الاوىل ( )top level domain nameوميثهل
املقطع ( )comاو( )orgاو( )netاو املواقع الالكرتونية اليت تنهتيي حبرفني من حروف ادلول
واليت تسمى اسامء املواقع الالكرتونية الوطنية مثل (  ) joاي .JORDAN

 6د .سامي منصور  ،نظام االثبات في القانون اللبناني والتقنيات الحديثة  ،ورقة عمل مقدمة ضمن اعمال المؤتمر العلمي األول حول
الجوانب القانونية واالمنية للعمليات االلكترونية والذي عقده مركز البحوث والدراسات  ،اكاديمية شرطة دبي  ،االمارات العربية المتحدة
بتاريخ  28-26ابريل . 2003
 7د .شريف محمد غنام  ،دراسة منشورة في مجلة الحقوق  /مجلس النشر العلمي بجامعة الكويت  ،العدد الثالث  ،سبتمر  ، 2004ص 321
.
 8د.سهري فهمي حجازي,مقدمة يف تكنولوجيا احلاسبات والشبكات,القاهرة ,1998,ص288
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اما الثاين املوقع الالكرتوين من ادلرجة الثانية ويقصد به ()second level domain name
وميثهل احلروف الاوىل من امس املرشوع او املنظمة او حروف لك امس.
ولتوضيح ذكل نعرض مثاال،مفثال موقع منظمة التجارة العاملية ( )wtoفس يكون عنوان املوقع
عىل النحو التايل(  )http: //www.wto.orgويكون ( )http://wwwهو اجلزء الثابت
من العنوان  ،اذلي تتشابه فيه لك العناوين عرب الانرتنت  ،ويكون املقطع (  )orgهو امس
املوقع الالكرتوين من املس توى الاول  ،اما ( )wtoفهو امس املوقع الالكرتوين من املس توى
الثاين.
اثلث ًا :تعريف املوقع الالكرتوين استناداً اىل وظيفته:
ابالإضافة اىل التعريفات السابقة اليت استندت اىل الطبيعة الفنية للموقع الالكرتوين وتكل اليت
استندت اىل تكوينه جند ان جانبا اخر من الفقه يستند يف تعريفه اىل الوظيفة اليت يؤددها هذا
املوقع  ،فقيل انه يعد بديال للعنوان الربيدي اذلي حيدد عنوان خشص بعينه او موقع رشكة
عىل ش بكة الانرتنت.9
وابالإشارة اىل لك ما تقدم حول تعريف املوقع الالكرتوين جند ان هناكل الكثري من التعريفات
اليت تدور حول املوقع الالكرتوين ،مفن هذه التعريفات ان املوقع الالكرتوين "عنوان
للمرشوعات عرب ش بكة الانرتنت ،وهو عنوان افرتايض لنه ال حيدد مواقع املرشوعات عىل
10
ارض الواقع ولكنه حيددها عىل ش بكة الانرتنت.

9

د.محمد حسام لطفي ,المشك ت القانونية في مجال المعلوماتية ,بحث مقدم الى مؤتمر تحديات حماية الملوية الفورية من منظور عربي

ودولي ,القاهرة,ص .94
10

د.شريف محمد غنام النقود االلوترونية ,2007,ص 326
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بيامن جند رأ ًاي اخر يعرف املوقع الالكرتوين بأنه عنوان فريد وممزي يتكون من عدد من الاحرف
الاجبدية الالتينية او الارقام اليت ميكن بواس تطها الوصول ملوقع ما عىل الانرتنت فهو وس يةل
االتصاالت عرب ش بكة الانرتنت.11
والآن وبعد التعرف عىل ماهية املوقع الالكرتوين من عدة جوانب ميكن لنا الوصول اىل
الطبيعة القانونية للموقع الالكرتوين.
 الطبيعية القانونية للموقع الالكرتوين :
نعتقد انه وابلنظر العميق يف التعريفات الثالث السابقة للموقع الالكرتوين  ،جند ان القامس
املشرتك بيهنا هو اعتبار املوقع الالكرتوين عنواان وموطنا افرتاضيا لصاحبه عىل ش بكة
الانرتنت.
مفن حيث طبيعته الفنية هو عنوان واذلي اكن يف الاساس عبارة عن مجموعة من الارقام مت
حتويلها اىل احرف مجعت ليتشلك مهنا ذكل العنوان .
وكذكل الامر من حيث تكوينه من جزئني ،الثابت واملتغري .فالثابت وهو (،. )wwwحيدد
ان املوقع يوجد عىل ش بكة االتصاالت العاملية( . )world wide webاذن هو مبثابة س ند
ملكية يثبت حق صاحب املوقع بشغل مساحة عىل ش بكة الانرتنت ادلولية .
ولتشبيه اوحض متاما مكن ميكل حق الانتفاع أو امللكية يف مساحة جغرافية معينة من مدينة
عامن .ويس تخدم هذه املساحة اجلغرافية الإدارة اعامهل  .فهو اكملبىن للرشكة  ،تسري اعاملها من
خالهل ويكون موطهنا .
11

انظر رامي علوان ,المنازعات حول الع مات التجارية واسماء مواقع االنترنت ,دراسة منشورة في مجلة الشريعة والقانون الصادر عن

كلية الشريعة والقانون بجامعة االمارات ,العدد  ,2005 ,22ص246

15

اما اجلزء املتغري وهو اذلي يطلق عليه امس املوقع الالكرتوين او()domain name
فهو اذلي ميزي املرشوع عن غريه من املرشوعات  ،مبعىن أآخر هو عنوان  .وإاذا ما رضبنا
ذات املثال السابق فيكون اجلزء املتغري هو عبارة عن عنوان الرشكة وليس امسها .
وابلنظر للتكييف القانوين للموقع الالكرتوين من انحية وظيفته فانه يلعب دور املوطن
الافرتايض للشخص .
فعندما يقوم خشص أو رشكة ابختاذ موقع الكرتوين عىل ش بكة الانرتنت ،يكون بذكل اختار
مقرا قانونيا افرتاضي ًا ترتبط به مصاحله ويبارش من خالهل نشاطه ومعهل ،وكيفية االتصال به
ومدوانته . 12ويعترب انشاء املوقع الكرتوين  ،ترصحي ًا من صاحبه ملتصفحي الانرتنت لزايرة هذا
املوقع .
وحيث اننا توصلنا اىل املوقع الالكرتوين هو عبارة عن موطن وعنوان لصاحبه .
فاإننا نعتقد انه ال ميكن بأي حال من الاحوال مقاضاة املوطن بل صاحب املوطن .وهذا ينفي
القول السائد بأن املوقع الالكرتوين الاخباري هو اكجلريدة الورقية ميكن مقاضاهتا.
بعدما تعرفنا عىل ماهية املوقع الالكرتوين وطبيعته القانونية نعود من جديد لطرح التساؤل
حول مدى اعتبار املوقع الالكرتوين من مضن الاشخاص املسؤولني جزائيا وفقا لحاكم
املسؤولية الواردة يف قانون العقوابت .
نقول – من ابب التذكري – ان املرشع الاردين ساوى يف املسؤولية اجلزائية فامي اذا اكن
الفاعل خشصا طبيعيا أو معنو ًاي ولكنه فرق بيهنام من حيث العقوبة فالهيئات املعنوية ال تواجه
الا الغرامات املالية.
ومن املمكن ان يكون الشخص (معنو ًاي او طبيعي ًا) فاعال أو رشياك او متدخال أو حمرض ًا
وهذا واحض يف املواد  84 -74عقوابت .
 12د .نبيل صبيح  ،حماية المستهلك في التعامالت االلكترونية  ،دراسة قانونية منشورة في مجلة الحقوق الكويتية الصادرة عن مجلس النشر
العلمي بجامعة الكويت ،العدد  -2السنة  ،32يونيو  2008منشورات المجلس – الكويت  2008ص .199
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وبعد استبعاد اماكنية ان يكون املوقع الالكرتوين خشصا طبيعيا  ،نطرح اماكنية ان يكون
املوقع الالكرتوين هيئة معنوية حىت تكون مسؤوةل جزائيا عن اعامل مديرها وأعضاء ادارهتا
وممثلهيا وعاملها عندما يأتون هذه الاعامل ابمس الهيئة أو ابإحدى وسائلها بصفهتا خشصا معنو ًاي
.وفقا ملا جاء يف املادة  74عقوابت .
كنا قد توصلنا وعند احلديث عن الطبيعة الفنية والقانونية للموقع الالكرتوين انه عبارة عن
موطن وعنوان لصاحبه  -اذلي ميكن أن يكون خشصا طبيعيا أو معنواي – وعليه ال ميكن
القول – برأينا – ان املوقع الالكرتوين عبارة عن هيئة معنوية أو خشص معنوي  .هذا من
هجة .
ومن هجة اخرى ونظرا لعدم وجود تعريف للهيئة املعنوية او الشخص املعنوي يف قانون
العقوابت  ،فانه البد من الرجوع اىل القواعد العامة الواردة يف القانون املدين واليت عرفت يف
املادة  50منه واليت جاء فهيا :
الاشخاص احلمكية يه :
 .1ادلوةل والبدلايت ابلرشوط اليت حيددها القانون واملؤسسات العامة وغريها من املنشأآت
اليت مينحها القانون خشصية حمكية.
 .2الهيئات والطوائف ادلينية اليت تعرتف لها ادلوةل بشخصية حمكية.
 .3الوقف .
 .4الرشاكت التجارية واملدنية.
 .5امجلعيات واملؤسسات املنشاة وفق ًا الحاكم القانون.
 .6لك مجموعة من الاشخاص او الاموال تثبت لها الشخصية احلمكية مبقتىض نص يف القانون.
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وعليه وحيث ان املواقع الالكرتونية ليست من مضن الاشخاص احلمكية الواردة يف املادة
السابقة فال ميكن القول بأهنا هيئات معنوية وابلتايل تكون مسؤوةل جزائي ًا .
ولكن يف الوقت ذاته من املمكن تسجيل رشكة يف وزارة الصناعة والتجارة يكون من مضهنا
انشاء موقع الكرتوين عىل الانرتنت  .وميكن لها ان تسجل امس املوقع الالكرتوين اكمس جتاري
لها  .وظهرت مؤخرا بعض الرشاكت اليت تقوم بذكل لغاايت حامية حقوقها يف امللكية الفكرية
ولكن جيب التفرقة بني خمامصة املوقع الالكرتوين وبني وخمامصة الرشكة اليت متكل ذكل املوقع
الالكرتوين .
املطلب الثاين
اشاكلية مسؤولية صاحب املوقع الالكرتوين الاخباري واكتب املادة الصحفية ومدخل
املعلومات أو املواد الصحفية:
ولكن قبل احلديث عن املسؤوليات البد من نبدي رأينا يف أن الركن املادي يف اجلرمية املرتكبة
بواسطة الانرتنت من خالل املوقع الالكرتوين الاخباري يتكون يف الغالب من أكرث من
سلوك جريم واحد  .حبيث حتتاج اجلرمية اىل اكرث من فاعل واحد لتحقيق عنارصها عندها
يكون لك واحد مهنم فاعل أصيل للجرمية .وفقا ملا ورد يف املادة  74عقوابت .
ولكن هذا ال مينع من قيام الركن املادي عىل سلوك جريم واحد يف هذا النوع من اجلرامئ اليت
ترتكب بواسطة الانرتنت مكن ينرش عىل صفحته عىل الفيس بوك ) ) Facebookأو عىل
مدونته ما يسئ اىل أحد الاشخاص .
 )1مسؤولية صاحب املوقع الالكرتوين الاخباري :
حيث عرفت املادة  75من قانون العقوابت الفاعل بأنه من أبرز اإىل حزي الوجود العنارص اليت
تؤلف اجلرمية أو سامه مبارشة يف تنفيذها.
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بناء عليه فاإن الفاعل هو من يرتكب الركن املادي للجرمية من نشاط ونتيجة ورابطة س ببية
و ً
تقرتن ابلركن املعنوي للجرمية .وحيث ال حيمك عىل أحد بعقوبة ما مل يكن قد أقدم عىل الفعل
عن وعي وإارادة مع ًال ابملادة  74من قانون العقوابت وحيث أن القصد اجلريم يف اجلرامئ
القصدية يعترب ركن ًا هام ًا يتوجب عىل النيابة العامة اإثباته فيه من خالل ثبوت أن املش تىك
عليه اكن مدراكً حلقيقة اجلرم املس ند هل وداللته اجلزائية اإدرااكً يقيني ًا ال افرتاضي ًا .لهذا
فميكننا القول ان صاحب املوقع اذا مل يقم بأي فعل يسامه أو يساعد يف ظهور املادة الصحفية
عىل املوقع الالكرتوين الاخباري سواء ابالإطالع عليه وإاعادة صياغته كام يفعل البعض  ،ام
من خالل اجازة نرشه  ،أو السامح لي خشص يف اس تخدام مفاتيح املوقع اليوز نمي
والباسوورد (  )user name , Passwordكام يشاء وقامت شاء فانه ال يسأل جزائيا كونه مل
يسامه مبارشة يف تنفيذ اجلرمية أو تدخل يف ارتاكهبا وحممكة املوضوع صاحبة الصالحية يف
تقدير ذكل.
ان نص املادة  74يف رصحي لفظه وواحض داللته يشري اىل ان الفاعل اما ان ينفرد جبرميته او
يسهم معه غريه يف ارتاكهبا فاإذا اسهم فاإما ان يصدق عىل فعهل وحده وصف اجلرمية التامة وإاما
ان يأيت معدا معال تنفيذاي فهيا اذا اكنت اجلرمية ترتكب من مجةل افعال سواء حبسب طبيعهتا او
طبقا خلطة تنفيذها وعندئذ يكون فاعال مع غريه اذا حصت دليه نية التدخل يف ارتاكهبا ولو ان
اجلرمية مل تمت بفعهل وحده بل متت بفعل واحد او اكرث ممن تدخلوا معه فهيا عرف او مل يعرف
اعتبارا بأن الفاعل مع غريه هو ابلرضورة رشيك جيب ان يتوافر هل وبه  -عىل الاقل  -مما
يتوافر دلى الرشيك من قصد املسامهة يف اجلرمية او نية التدخل فهيا اذا وقعت نتيجة االتفاق
بني املسامهني ولو مل ينشأ اإال حلظة تنفيذ اجلرمية حتقيقا لقصد مشرتك هو الغاية الهنائية من
اجلرمية اي ان يكون لك مهنم قصد قصد الآخر يف ايقاع اجلرمية املعينة واسهم فعال بدوره يف
تنفيذها حبسب اخلطة اليت وضعت او تكونت دلدهم جفأة وإاذ مل يبلغ دوره عىل مرسهحا حد
الرشوع  .وملا اكن القصد امر ابطنيا يضمره اجلاين وتدل عليه بطريق مبارش او غري مبارش
الاعامل املادية احملسوسة اليت تصدر عنه فانه العربة مبا يس تظهره احلمك من وقائع تشهد لقيامه .
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ويف حال اعتبار احملمكة صاحب املوقع الالكرتوين الاخباري رشياك وفقا لنص املادة 76
عقوابت واليت تشري اىل انه :
اإذا ارتكب عدة اشخاص متحدين جناية او جنحة او اكنت اجلناية او اجلنحة تتكون من عدة
افعال فأىت لك واحد مهنم فع ًال او اكرث من الافعال املكونة لها وذكل بقصد حصول تكل
اجلناية او اجلنحة اعتربوا مجيع ًا رشاكء فهيا وعوقب لك واحد مهنم ابلعقوبة املعينة لها يف
القانون كام لو اكن فاع ًال مس تق ًال لها .
ف إان مؤدى ذكل يتطلب من حممكة املوضوع أن تربز يف الواقعة اجلرمية اليت قنعت هبا أفعال
لك واحد من املشرتكني يف هذه اجلرمية وبشلك مفصل وحتديد دوره وبيان فامي اذا اكنت هذه
الافعال من الافعال املكونة لهذه اجلرمية او سامهت يف ارتاكهبا ام ال ومن مث تطبيق حمك
القانون حسب درجة مسامهة هذه الافعال.
مبعىن أآخر جيب علهيا أن تبني ادلور أو الفعل اذلي قام به صاحب املوقع ابلتفصيل  ،وإاس باغ
حمك القانون عىل ذكل الفعل .
مع الخذ بعني الاعتبار انه اذا انعدمت عنارص الاشرتاك يف الرشيك فال يكون هناك
اشرتاك بل تعدد يف اجلرامئ وتعدد يف اجلناة ،وهذه اجلرامئ ال جتمعها اإال صةل الارتباط اليت
جتزي رفع دعوى واحدة بشأهنا ولكن ال يسال لك جان اإال عن الفعل اذلي ارتكبه.
 )2مسؤولية اكتب املادة الصحفية :
نعتقد أنه ال يوجد خالف حول هذه املسؤولية فيطبق علهيا القواعد العامة يف قانون العقوابت
فهو معد املادة الصحفية وهو اذلي يرغب بنرشها عرب وس يةل من وسائل العالنية " الانرتنت
" ومىت ما توافر دليه القصد اجلريم فانه يكون مسؤول قانوان عن اجلرم املس ند اليه حسب
احلال .
 )3مسؤولية مدخل البياانت " املواد الصحفية واملعلومات :
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نعتقد انه س يكون هناك اشاكلية حقيقة يف مسؤولية هذا الشخص اذا ما عرضت حاةل واقعية
امام القضاء .
ومصدر هذه الاشاكلية هو ما ورد يف املادة  74عقوابت من انه ال حيمك عىل احد بعقوبة ما
مل يكن قد أقدم عىل الفعل عن وعي وإارادة .
ولكن اذا ما نظران اىل طبيعة معل هذا الشخص وأآليته يف اجنازه س نجد ان هذه الاشاكلية
غري مربرة  .وإاهنا من الوضوح مباكن  ،الامر اذلي يدفع بعدم مسؤوليته عن اجلرامئ اليت
تس ند هل.
فهذا الشخص يعمتد معهل دوما عىل الرسعة ادخال املعلومات والبياانت والخبار ،مبعىن أآخر
هو املسؤول عن حتديث املوقع الالكرتوين الاخباري  ،وقد يصل عدد ساعات معهل اىل اكرث
من  12ساعة يف اليوم .
وعادة يقوم هذا الشخص بتحديث املوقع مبا يرد اليه من مواد يف الاساس مطبوعة الكرتوني ًا ،
وهو حقيقة يطلع علهيا ويقراها ولكن قراءة املتصحف لالنرتنت أي بطريقة القراءة املسحية
ويه القراءة اليت ال تعمتد عىل قراءة لك لكمة .
وهو يقوم هبذا ادلور لن معهل يرتكز عىل الناحية الشلكية لتكل املواد املطبوعة ودليه معايري
شلكية جيب عليه أن حيققها مهنا  :وجود روابط للمعلومات الكثيفة  ،توزيع الفقرات بشلك
منسق  ،دهمت بعدد اللكامت يف لك فقرة  ،،،،اخل.
طبعا قد يقال ان مثل هذه الادوار تتطلب قراءة املادة املراد حتميلها عىل املوقع لكن يف واقع
الامر هو يقرأ وال يقرأ فهو يقرأ لتنقية الشلك وليس لتنقية احملتوى  ،وجل اهامتمه وتركزيه
عىل الالفاظ واملباين ال عىل املقاصد واملعاين  ،وإاذا كنا نتحدث عن جرم ذم وقدح اذلي قد
قد تظهر فيه الاساءات اإال أن احلال ليس واحدا يف جرامئ النيل من هيبة ادلوةل أو التأثري
عىل سري العداةل أو النيل من املاكنة الاقتصادية لدلوةل .
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وإاذا ما نظران ملفهوم الوعي وا إالرادة وفقها للفقه والقضاء فانه ال ميكن القول ابن مثل هذا
الشخص يدرك ويعي ويريد الفعل اجلريم املنسوب اليه .
فالظروف العملية اليت يعمل هبا زماان وماكان وأآلي ًة من شاهنا شل ارادته يف ارتاكب اجلرمية ،
وتغيب وعيه عن أآاثرها .
املطلب الثالث:
االثبات
قد تكون اشاكلية االثبات يف اجلرامئ املرتكبة بواسطة الانرتنت يه احدى مشالكت القانون
اليت يعاين مهنا هذا العرص  ،فالتطور التكنولويج وصل يف بعض الاحيان حدودا أبعد من
نطاق القانون .
فهناك العديد من املواقع جمهوةل الهوية  ،واليت ترتكب بواسطهتا عرشات اجلرامئ يومي ًا .
وال تس تطيع اجلهات الرقابية اإغالق أي موقع خمالف حيث ميكن بلك بساطة أن تكون هوية
صاحب املوقع خمفية وماكن الاس تضافة خارج الردن ومن غري املعروف هوية الشخاص أو
اجلهات القامئة عىل اإدارة املوقع .ولكن هذا السيناريو ال خيتلف عن الكتب املمنوع تداولها يف
الردن فعندما تطبع مطبعة ما يف لبنان عىل سبيل املثال كتا ًاب تعتربه هيئة الاعالم خمالف
للترشيعات الاردنية فاذلي حيدث ان يقوم مدير الهيئة ابلتعممي عىل نقاط الردن احلدودية مبنع
13
اإدخال و توزيع هذا الكتاب اإىل الردن.
ويف عامل االإنرتنت ميكل الردن الس يادة عىل االإنرتنت داخل حدوده اجلغرافية فميكنه بلك
بساطة التعممي عىل رشاكت االإنرتنت أو عىل نقطة اتصال االإنرتنت الوحيدة مع العامل اخلاريج
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حبجب املوقع اخملالف للترشيعات الاردنية وهكذا يمت اإيقاف املوقع يف الردن وهذا حبد ذاته
رضبة قامصة لي موقع أردين حيث أن زوار املوقع من الردن يشلكون من  90-70ابملئة.
وس يؤدي هذا االإجراء اإىل تصعيب معلية حتديث املوقع من الردن بشلك كبري جد ًا مما
س يؤدي اإىل موت املوقع معلي ًا.
ذلا البد من اجياد نظرايت جديدة حول االثبات بواسطة الانرتنت ومن امه اشاكليات االثبات
التايل .
الفرع الول :
اشاكلية اثبات هوية الفاعل واثبات عنارص اجلرم املادي واملعنوي :
هذه الاشاكلية الامه يف عرصان واليت انتجت بعض الاكتشافات يف سبيل معرفة هوية
الفاعلني.
ولن اقدم أي جديد اذا ما تطرقت لقرينة الرباءة وامه النتاجئ املرتتبة علهيا وهو القاء عبء
االثبات لك عنرص من عنارص اجلرمية عىل عاتق النيابة العامة .
ولكن قد يكون هناك جدة اذا ما قلنا ان قةل من الناس يعرف أن للك هجاز مكبيوتر مش بوك
عىل ش بكة داخلية رمقني  .IP addressواحد داخيل وأآخر خاريج .فعندما تزور موقع ما
من داخل ش بكة املؤسسة أو الرشكة اليت تعمل هبا ،سيسجل عند سريفر املوقع رمق الـip
اخلاريج لرشكتك واذلي تتشارك به أنت ومجيع موظفي الرشكة .ويف هذه احلاةل ال ميكن تتبع
14
من هو الشخص داخل هذه الرشكة أو املؤسسة اذلي قام ابإرسال تعليق ما.
اإال أنه ابالإماكن حتليل طريقة تكوين الش بكة ادلاخلية للرشكة وحفص أهجزهتا لتحديد من
أرسل التعليق أو قام بتحديث املوقع .ففي عاملنا اليوم يوجد عمل اكمل يدعى الدةل اجلنائية
الرمقية Digital Forensicsواذلي خيتص ابس تخراج الدةل القانونية من الهجزة الرمقية
 14المصدر مادة صحفية لخبير امن المعلومات رعد نشيوات – منشورة في صحيفة الحدث االسبوعية تاريخ 2010/1/17
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كهجزة احلاسوب والهواتف النقاةل وغريها .حفىت لو قام الشخص ابإلغاء معلوماته أو قام بعملية
فورمات للمكبيوتر ،ميكن لخصائيني الدةل الرمقية اسرتجاع واس تخالص الدةل اليت تثبت
ماذا اكن يفعل هذا الشخص أو ما اكنت نشاطاته عىل االإنرتنت من املواقع اليت يزورها واترخي
زايرهتا وإان اكن قد أرسل تعليق أم ال.
ومن أآخر قصص جناح الدةل االإلكرتونية طريقة كشف واكةل الاس تخبارات المريكية CIA
عن ش بكة أمريكيني يف ابكس تان خيططون لهجامت اإرهابية حيث وقع هجاز المكبيوتر احملمول
لحد أفراد اخللية بيد الـ CIAواليت قامت بتحليل الدةل عليه ووجدت أن هناكل عنوان بريد
االإلكرتوين عىل موقع ايهوو مت ادلخول اإليه مرة واحدة من اجلهاز احملمول وعند حفص الربيد
االإلكرتوين عرثت الاس تخبارات المريكية عىل خطط اخللية اليت اكنت حمفوظة عىل سريفر
اتبع لرشكة ايهوو يف الياابن.
الفرع الثاين :
هل النرش عرب املوقع الالكرتوين الاخباري يعترب احد وسائل العلنية املفرتضة:
يذهب البعض 15اىل اعتبار املوقع الالكرتوين حمل مباح للجمهور وفقا التعريف الوارد يف
الفقرة الثالثة من املادة  73من قانون العقوابت واليت جاء فهيا ( :الكتابة والرسوم والصور
اليدوية والشمس ية والفالم والشارات والتصاوير عىل اختالفها اإذا عرضت يف حمل عام أو
ماكن مباح للجمهور ،أو معرض للنظار أو بيعت أو عرضت للبيع أو وزعت عىل أكرث من
خشص ) .
اإال أننا خنالفهم الرأي  ،حيث أن مفهوم احملل العام املعرض للجمهور ال ينطبق عىل املواقع
الالكرتونية  ،وس ندان يف ذكل ما ورد يف املادة يف الثانية من قانون العقوابت واليت عرفت
احملل العام :
( لك طريق عام ولك ماكن أو ممر يباح للجمهور املرور به أو ادلخول اإليه يف لك وقت وبغري
 15انظر القاضيين جالل الزعبي واسامة المناعسة في كتابهما جرائم تقنية نظم المعلومات االلكترونية دارسة مقارنة الطبعة االولى 2010
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قيد أو اكن مقيد ًا بدفع مبلغ من النقود ولك بناء أو ماكن يس تعمل اإذ ذاك لي اجامتع أو
حفل معويم أو ديين أو كساحة مكشوفة ) .
وهذا يعين أن املرشع الاردين قصد ابملاكن املعرض للجمهور هو املاكن الواقعي امللموس
وليس الفضاء الافرتايض " الانرتنت "
ونقول هنا ويف هذا اجملال أورد الفقه ان هناك نوعني من العالنية  ،الاول  :عالنية مفرتضة
حبمك القانون وال حتتاج اىل اثبات وهذا ما نصت عليه املادة  73من قانون العقوابت عىل
الآيت:
تعد وسائل للعلنية:
 - 1العامل واحلراكت اإذا حصلت يف حمل عام أو ماكن مباح للجمهور أو معرض للنظار أو
حصلت يف ماكن ليس من احملال املذكورة غري أهنا جرت عىل صورة يس تطيع معها أن
يشاهدها أي خشص موجود يف احملال املذكورة .
 - 2الالكم أو الرصاخ سواء هجر هبام أو نقال ابلوسائل الآلية حبيث يسمعها يف الك احلالني
من ال دخل هل يف الفعل.
 - 3الكتابة والرسوم والصور اليدوية والشمس ية والفالم والشارات والتصاوير عىل اختالفها
اإذا عرضت يف حمل عام أو ماكن مباح للجمهور ،أو معرض للنظار أو بيعت أو عرضت
للبيع أو وزعت عىل أكرث من خشص .
أما النوع الثاين  :لهو العالنية غري املفرتضة واليت حتتاج اىل اثبات من قبل املترضر او النيابة
العامة .ويه غري احلاالت احملددة يف نص املادة  73من قانون العقوابت .
ولقد جرى الفقه احلديث عىل اعتبار املواقع الالكرتونية الاخبارية من النوع الثاين  ،أي البد
ان يقمي املترضر والنيابة العامة البينة عىل توافر العالنية  ،وان الناس قل عددمه ام كرث قد
اطلعوا عىل مضمون املادة الصحفية املنشورة عرب الانرتنت .
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