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  المسؤولية المدنية للمواقع اإللكترونية اإلعالمية
  

  إعداد طالبة الدكتوراه
    أروى تقوى                                                     

  إشراف األستاذ الدكتور   
  أيمن أبو العيال

  قسم القانون الخاص
  كلية الحقوق
  جامعة دمشق

  

  الملخص

 حتَّى إنَّها نافست اإلعالم ، أثبتت أهميتها في ساحات التغيير،ثورة إعالميةأفرزت المواقع اإللكترونية 
 أهمها التساؤل عن ،كما أثارت إشكاالت عديدة على الصعيد القانوني.  دوراً وحضوراً،التقليدي

ومع كثرة . مسؤولية المواقع اإللكترونية اإلعالمية مدنياً عن محتواها الضار أو غير المشروع
 وكذلك الحاالت ، القائمين على عمل هذه المواقع يثار التساؤل عن تحديد الشخص المسؤولاألشخاص

  .   التي تقوم فيها مسؤولية المواقع اإللكترونية اإلعالمية
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  :مقدمة
 ،في عالمنا المعاصر هي المصدر الرئيس للحصول على المعلوماتInternet  نترنتأصبحت شبكة اإل

 ،لتأخذ مكانها على الشبكة) مقروءة أو مسموعة أو مرئية(إلعالم المختلفة وهذا ما دفع وسائل ا
نص أو صورة أو ( وتنوع في المحتوى المنشور ،ها من سرعة في االتصالاتميزمستفيدة من 

  . وجمهور يمكن الوصول إليه في أي زمان ومن أي مكان،)فيديو

 كغيرها من وسائل ،حرية في ممارستها اإلعالمية تتمتع به المواقع اإللكترونية اإلعالمية من ومع ما
 مما يثير التساؤل عن مسؤوليتها المدنية عما تسببه من ،1 إال أن حريتها هذه ليست مطلقة،اإلعالم

  ضرر جراء تجاوز حدود هذه الحرية؟

 من خالل ، هذه الدراسة البحث في مسؤولية المواقع اإللكترونية اإلعالمية في المجال المدنيتوتناول
 ،)المطلب التمهيدي(محاور ثالثة أولها الجوانب التقنية والقانونية للموقع اإللكتروني اإلعالمي 

 وثالثها ،)المطلب األول(وثانيها تحديد الشخص المسؤول عن محتوى المواقع اإللكترونية اإلعالمية 
  .)المطلب الثاني(حاالت مسؤولية المواقع اإللكترونية اإلعالمية وتطبيقاتها القضائية 

الجوانب التقنيـة والقانونيـة للموقـع اإللكترونـي         -المطلب التمهيدي 
  اإلعالمي

 ودراسة القواعد ، وبيان خصائصه،تناول المطلب التمهيدي التعريف بالموقع اإللكتروني اإلعالمي
  .القانونية التي تنظم عمل المواقع اإللكترونية اإلعالمية

  : اإللكتروني اإلعالمي وخصائصه تعريف الموقع-الفرع األول 
 تاريخ 108عرفت المادة األولى من قانون اإلعالم السوري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 

موقع إلكتروني تستخدمه وسيلة تواصل على « بأنَّه ، الموقع اإللكتروني اإلعالمي،28/8/20112
  . »حديث ويشتمل على محتوى إعالمي قابل للت،نترنت وخاصة اإل،الشبكة

                                                             
 علـى أن  28/8/2011 تـاريخ    108 نصت المادة الثانية من قانون اإلعالم السوري الصادر بالمرسـوم التـشريعي رقـم                - 1
  .»بحرية؛ وال يجوز تقييد حريته إال وفقاً ألحكام الدستور والقانون اإلعالم، بوسائله كافة، مستقل يؤدي رسالته «
  .1242، ص 2011 أيلول 14 تاريخ 38ر عدد . منشور في ج- 2
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  :اآلتية أن الموقع اإللكتروني اإلعالمي يتصف بالخصائص تبينيومن قراءة هذا التعريف 

   : موقع إلكتروني-أوالً 
عرفت المادة األولى من قانون تنظيم التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية السوري 

منظومة «موقع اإللكتروني بأنَّه  ال،8/2/20123 تاريخ 17الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 
معلوماتية، لها اسم أو عنوان يعرفها، وتتضمن معلومات أو خدمات يمكن الوصول إليها عن طريق 

  .» نترنت وخاصة اإل،الشبكة

 تشغل مكاناً على الشبكة ،إن أول خصائص الموقع اإللكتروني اإلعالمي كونه منظومة معلوماتية
الوصول إليه باستخدام يجري  و،ل إليه وجود حاسوب واتصال بالشبكة ويتطلب الوصو،المعلوماتية

  . اسم محدد يعرفه

 ونـشاطه  ، فهو موقع محترف،ه الدراسة هو الموقع اإلعالمي تحديداً  توالموقع اإللكتروني الذي تناول   
  . مع إمكانية تقديمه لمعلومات وخدمات إضافية،يغطي مجال اإلعالم من حيث المبدأ

  :ع تستخدمه وسيلة تواصل على الشبكة موق-ثانياً 
  . والمقصود بالشبكة، المقصود بوسيلة التواصل على الشبكةاآلتية السطور تبين

  : وسيلة التواصل على الشبكة- 1
الوسائل « وسيلة التواصل على الشبكة بأنَّها ،عرفت المادة األولى من قانون اإلعالم السوري

 بنشر محتوى إعالمي على الشبكة يمكن ألي فرد الوصول إليه اإلعالمية اإللكترونية التي تسمح
  .»تباع إجراءات محددةاب

 بمعنى ، الوسيلة اإلعالمية محل الدراسة عن غيرها من وسائل اإلعالم كونها إلكترونيةميزإن ما ي
ل  فتستفيد من خصائصها وأهمها في مجا،)نترنتاإل(أنَّها تنشر محتواها اإلعالمي على الشبكة 

 ، وقدرتها على الجمع بين المحتوى المقروء والمسموع والمرئي،اإلعالم تنوع محتواها اإلعالمي
ويستوي في الموقع اإلعالمي أن يكون محتواه منشوراً في وسيلة إعالمية أخرى أو أن . والتفاعلية

  .يكون قائماً بذاته مستقالً عن غيره من وسائل اإلعالم

                                                             
  .221، ص 2012 شباط 15 تاريخ 7ر عدد . منشور في ج- 3
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  : الشبكة- 2
 منظومة للتواصل اإللكتروني تسمح « الشبكة بأنَّها ،األولى من قانون اإلعالم السوريعرفت المادة 

 ومن ، وفق إجراءات محددة،بتبادل المعلومات بين مرِسل ومستقِبل أو مجموعة من المستقبلين
  . » أو الشبكة النقالة أو ما يشابهها نترنتاإل: أمثلتها

  :اآلتيةتع بالخصائص  أن الشبكة تتمتبينيمن خالل التعريف 

 بل هي مجموعة منسقة من األجهزة والبرمجيات الحاسوبية ،الشبكة ليست جهازاً منفرداً •
  ". منظومة"ر عنه قانون اإلعالم السوري باستخدام عبارة  وهو ما عب،4والمعدات المتعلقة بها

 أو تبادل المعلومات  والمقصود به بث أو إرسال أو استقبال،تستخدم الشبكة للتواصل اإللكتروني •
  .5بالوسائل اإللكترونية أو الكهرطيسية أو الضوئية أو الرقمية أو ما يشابهها

 بينهم بحسب دور كل منهم في تداول ميز وت،توفر الشبكة إمكانية االتصال بين األفراد إلكترونياً •
 أو المستقبلين وهم  والمستقِبل، فهناك المرِسل وهو مالك الموقع اإللكتروني اإلعالمي،المعلومات

  .جمهور مستخدمي الشبكة
   : موقع يشتمل على محتوى إعالمي قابل للتحديث-ثالثاً 

 جملة المعلومات التي تهم « المحتوى اإلعالمي بأنَّه ،عرفت المادة األولى من قانون اإلعالم السوري
  .»و تعليقات أو ما يشابهها وتأخذ شكل مقاالت أو أخبار أو تحقيقات أو برامج أو مالحظات أ،المتلقي

إن ما نحن بصدد الحديث عنه هو المواقع اإللكترونية التي تختص بنقل الخبر والحدث وتتناول 
 مثلما يحدث ،األحداث اليومية بأقالم اإلعالميين وتحليالتهم من خالل تحليالت ووجهات نظر الكتَّاب

ها مؤسسة إعالمية يعمل فيها عدد من  إنَّ: مما يمكن معه القول،تماماً على صفحات الجرائد
  . 6حسب األبواب الموجودة في الموقعباإلعالميين المختصين 

 يطرح التساؤل عن قواعد ممارسة ، وعرض خصائصه،وبعد االنتهاء من تعريف الموقع اإللكتروني
  . تناوله الفرع الثاني، وهو ما العمل اإلعالمي في المواقع المذكورة

                                                             
فحة الجريمة المعلوماتية الـسوري،     المادة األولى من التعليمات التوضيحية والتنفيذية لقانون تنظيم التواصل على الشبكة ومكا            - 4

  .589 ص 2012 حزيران 13 تاريخ 24ر عدد.، منشور في ج7/5/2012 تاريخ290الصادرة بقرار وزارة االتصاالت والتقانة رقم 
  . المادة األولى من قانون اإلعالم السوري- 5
  .33، ص  2009دن، عمان، الطبعة األولى، زيد منير سليمان، الصحافة اإللكترونية، دار أسامة للنشر والتوزيع، األر - 6



      أروى تقوى                                2014- العدد األول-30المجلد – القتصادية والقانونية مجلة جامعة دمشق للعلوم ا

 447 

واعد ممارسة العمل اإلعالمي في المواقع اإللكترونية  ق-الفرع الثاني 
  :اإلعالمية

 على مراعاة عدد من القواعد ،تقوم ممارسة العمل اإلعالمي في المواقع اإللكترونية اإلعالمية
  : وأهمها، قد يترتب على مخالفتها قيام مسؤوليتها المدنية،القانونية

  :كترونية اإلعالمية حرية الرأي والتعبير في المواقع اإلل-أوالً 
من دستور 43فقد نصت المادة .  حرية الرأي والتعبير من أهم مقومات العمل اإلعالميتُعد 

 تكفل الدولة حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل « على أن ،7الجمهورية العربية السورية
  .»اإلعالم واستقالليتها وفقاً للقانون 

حرية «ن اإلعالم السوري على أنَّه تستند ممارسة العمل اإلعالمي إلى  من قانو3كما نصت المادة 
  . »التعبير والحريات األساسية المكفولة في دستور الجمهورية العربية السورية

ها إحدى وسائل اإلعالم بوصفهاإال أنَّه تجب اإلشارة إلى أن حرية التعبير في المواقع اإللكترونية ب
 وإال قامت مسؤولية الموقع المدنية ،ه الحرية تُمارس في حدود القانون بل إن هذ،ليست مطلقة

 من قانون اإلعالم السوري التي أوجبت على الوسائل اإلعالمية 4وهذا ما أكدته المادة . والجزائية
  . »بوعي ومسؤولية « أن تمارس حرية التعبير كلّها

  :ي المواقع اإللكترونيةفوآدابها احترام التشريعات وأخالقيات الصحافة -ثانياً
 وال يقتصر دور المعرفة القانونية على حماية ،ال يمكن للمهنة اإلعالمية االستغناء عن القانون

 ولكنها تُسهل أيضاً على اإلعالمي ممارسة ،اإلعالمي من األخطاء التي قد تؤدي إلى قيام مسؤوليته
مواد القانونية والدستورية التي بموجبها  االستعانة بمختلف ال-في أحيان كثيرة-مهنته التي تتطلب 

  .8يمكنه فهم القضية التي يكون بصدد معالجتها إعالمياً

                                                             
 القاضي بأن ينشر في الجريدة الرسمية دستور الجمهوريـة العربيـة            28/2/2012 تاريخ   94 صدر المرسوم التشريعي رقم      - 7

ر .، وقد نشر الدستور في ج     27/2/2012 ليعد نافذاً من تاريخ      26/2/2012السورية الذي أقره الشعب باالستفتاء الجاري بتاريخ        
  .274، ص 2012 شباط 29الجزء األول تاريخ )  ملحق9(عدد 

  .128 - 127، ص 2011عمر بوشموخة، الصحافة والقانون، منشورات زين الحقوقية واألدبية، بيروت، الطبعة األولى،  - 8
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 وفي مقدمتها التعدي على ، من التحدياتاًوفي الواقع حملت المواقع اإللكترونية اإلعالمية معها كثير
ا يتم تناوله من أخبار  وعدم احترام المصداقية والثقة في كثير مم،حقوق التأليف الخاصة باآلخرين

ل بعداً مهماً جديراً بالبحث من الناحية  ولذلك فإن هذا المدخل يمثّ،ومعلومات عبر هذه المواقع
  .9القانونية

احترام ميثاق « من قانون اإلعالم السوري على الوسائل اإلعالمية 4وفي هذا المجال أوجبت المادة 
  . »الشرف الصحفي الصادر عن اتحاد الصحفيين

 ومن ثم يجب ،ولما كان النص الوارد نصاً عاماً فإنَّه يشمل في حكمه المواقع اإللكترونية اإلعالمية
على الصحفيين العاملين في المواقع المذكورة احترام ميثاق الشرف الصحفي الصادر عن اتحاد 

  .الصحفيين السوري

 االلتزام بالصدق واألمانة والنزاهة «ولعل من أهم القواعد الواجب اإلشارة إليها في هذا المجال 
  ). من قانون اإلعالم السوري 4المادة  ( »والدقة والموضوعية في نقل المعلومات 

 إال أن أهميته تزداد ،هاجميعوسائل اإلعالم وصحيح أن االلتزام المتقدم يتناول من حيث نطاقه 
  .  وتتضاعف في المواقع اإللكترونية اإلعالمية

  :الحق في الحصول على المعلومات -ثالثاً 
 وتلقي اإلجابة عنها ، للمواطن الحق في السؤال عن أية معلومة،يتيح حق الحصول على المعلومات

 وسواء من الحكومة أو ، سواء على شكل مطبوع أو مكتوب أو في أي قالب آخر،بصورة أو بأخرى
  .10 شريطة االلتزام بحدود القانون،مجلس الشعب أو القضاء

 الحصول على المعلومات « من قانون اإلعالم السوري بحق المواطن في 3د اعترفت المادة وق
 أن اإلعالمي يستمد حقه في الحصول على هموفي هذا الصدد أكد بعض. »المتعلقة بالشأن العام

 فإن كان لإلنسان الحق في الوقوف على ،المعلومات واألخبار من حق اإلنسان في المعرفة واإلعالم

                                                             
  .124ص ، 2010فيصل أبو عيشة، اإلعالم اإللكتروني، دار أسامة للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة األولى، .د - 9

، دار الثقافـة، عمـان، األردن، الطبعـة األولـى،     "دراسة مقارنة "   أشرف فتحي الراعي، حق الحصول على المعلومات       - 10
  .36، ص 2010
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 فمن باب أولى أن يكون لإلعالمي الحق في الحصول على األخبار من مصادرها ،جريات األمورم
  .11ه همزة الوصل بين ما يجري في العالم وبين جمهور القراءوصفالمختلفة ب

 من قانون اإلعالم السوري 4ولذا فقد أوجبت المادة . والحق في الحصول على المعلومات ليس مطلقاً
حق اإلعالمي في «احترام -  ومن بينها المواقع اإللكترونية اإلعالمية -المية على الوسائل اإلع

  .12»األحكام الواردة في القانون« مع مراعاة »الحصول على المعلومات واستخدامها
ها عن ميز وت،هذا عرض ألهم القواعد التي تنظم ممارسة العمل اإلعالمي في المواقع اإللكترونية

  ). اإلعالميةغير (المواقع األخرى 
وإذا كانت ممارسة العمل اإلعالمي في المواقع اإللكترونية تثير مسؤوليتها المدنية عما تسببه من 

 فإن األمر يتطلب في البداية تحديد الشخص الذي ،ضرر بسبب محتواها الضار أو غير المشروع
 فهل تقع ،لموقع وتشغيله وذلك في ضوء تعدد األشخاص القائمين على إدارة ا،يتحمل تلك المسؤولية

 ناحاول تقع على عاتقهم جميعاً؟ هذا ما المسؤولية المدنية على عاتق أحد األشخاص منفرداً؟ أم
  . اإلجابة عنه في المطلب األول

 تحديد الشخص المـسؤول فـي المواقـع اإللكترونيـة         -المطلب األول   
  اإلعالمية

جماع متفقاً على مسؤولية المواقع اإللكترونية  وإذا كان اإل،دون مسؤولمن  ال مسؤولية المبدأ أن
؟ يمكن التمييز )مدنياً( فالسؤال هنا من هو المسؤول ،اإلعالمية عن محتواها الضار أو غير المشروع

   وهل هي خدمات معلوماتية أم تقنية؟،بين طائفتين من األشخاص تبعاً لطبيعة الخدمات التي يقدمونها

ائمون على تقديم الخدمات المعلوماتية في  األشخاص الق–الفرع األول 
  :المواقع اإللكترونية اإلعالمية

 مسؤولية المواقع اإللكترونية اإلعالمية عما يرد فيها من ، وحسناً فعل،أقر قانون اإلعالم السوري
 من قانون 60من المادة ) ب(فقد نصت الفقرة . أو التعليقات عليه) نص أو صورة أو فيديو(محتوى 

                                                             
  .54  أشرف فتحي الراعي، حق الحصول على المعلومات، مرجع سبق ذكره، ص - 11
 لتحديد المعلومات والبيانـات التـي يكـون    11/1/2012و تاريخ . م653 صدر قرار رئاسة مجلس الوزراء السوري رقم        - 12

  .للجهات العامة عدم الكشف عنها ألي جهة إعالمية
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تُعد وسيلة التواصل على الشبكة مسؤولة أمام الغير وأمام القضاء عما «الم السوري على أنَّه اإلع
  .»يرد فيه من محتوى أو التعليقات عليه 

  : اإلعالمي اإللكتروني-أوالً 
 الفقرة التالية تعريف اإلعالمي اإللكتروني وبيان مدى مسؤوليته عن محتوى الموقع تتناول

  .مياإللكتروني اإلعال

  : تعريف اإلعالمي اإللكتروني– 1
 دون تمييز بين المطبوعات ،كلّهاجاء قانون اإلعالم السوري شامالً في أحكامه وسائل اإلعالم 

 وحدد مهامه في المادة األولى منه التي عرفت ، واقتصر على استعمال اصطالح اإلعالمي،وغيرها
 أو جمع ، أو تحليل محتوى إعالمياً أو تحريراًو إعداد أاًكّل من تكون مهنته تأليف«اإلعالمي بأنَّه 

   .» بغية نشر هذا المحتوى في وسيلة إعالمية ،المعلومات الالزمة لذلك

ويالحظ من التعريف المذكور أنَّه حدد اإلعالمي في أنَّه من يكون نشاطه المعتاد أو األساسي ممارسة 
  ...).، تحرير،تأليف(ه في المحتوى اإلعالمي  أياً كان دور،العمل اإلعالمي في وسيلة إعالمية

وإن من أهم المهام المناطة بنقابات واتحادات الصحفيين في هذا المجال االعتراف بالصحفيين 
العاملين في المواقع اإللكترونية ومساواتهم مع زمالئهم العاملين في وسائل اإلعالم األخرى من حيث 

  .قة الصحفيةالحقوق والواجبات والحصول على البطا

 مدى مسؤولية اإلعالمي اإللكتروني المدنية عن محتوى الموقع اإللكتروني – 2
  :اإلعالمي

يسأل اإلعالمي العامل في المواقع اإللكترونية اإلعالمية مدنياً عن الضرر الذي يسببه المحتوى الضار 
 وفقاً للقواعد العامة في وتقوم مسؤوليته هذه. أو غير المشروع الذي يزود الموقع اإللكتروني به

 من القانون المدني 164نص المادة إلى  وذلك استناداً ،المسؤولية المدنية على خطأ واجب اإلثبات
 كّل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض «السوري التي نصت على أن «.  

ضائي رفضت محكمة استئناف وفيما يتعلق بالمعيار الذي يقاس به خطأ اإلعالمي فعلى الصعيد الق
Québec) تأسيس مسؤولية وسائل اإلعالم والصحفيين على مفهوم 1994في حكم لها عام ) كندا 

وبدالً من ذلك رأت أن مسؤوليتهم ستكون مثل .  المرتبطة بنشاطاتهم a concept of riskالمخاطر 
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 Reasonable personر الشخص المعقول  التي تحيل إلى معيا،Professional Liabilityالمسؤولية المهنية 
  .13الذي يعمل في قطاع معلومات كهذا

 إذا كان المعيار الذي يقاس به خطأ اإلعالمي وفق القواعد العامة في المسؤولية عن :ويمكن القول
 فإن خصوصية الوسيلة اإلعالمية اإللكترونية تتطلب ،الفعل الشخصي هو معيار اإلعالمي المعتاد

 فالموقع اإللكتروني ،وهذا التشدد له ما يبرره. على معيار اإلعالمي الحريص وليس المعتاداالعتماد 
 ومن ثم يتسع نطاق ، إلى جمهور واسع يغطي أغلب الدول، وخالل وقت قصير،اإلعالمي يصل

  . الضرر ليتجاوز حدوده العادية التي يقتصر عليها في وسائل اإلعالم األخرى

 فال شك أنَّها تكون مسؤولية عقدية في مواجهة مالك الموقع ،ية اإلعالميأما عن طبيعة مسؤول
 في حين أنَّها تكون تقصيرية في مواجهة الغير الذي أصيب ،اإللكتروني الرتباطه بعقد عمل مع األخير

 وهذا هو ،...)، صورة،مقال(بضرر ناتج عما نشره اإلعالمي في الموقع اإللكتروني من محتوى 
 تبقى المسؤولية محتفظة بطبيعتها العقدية في حال كان هناك اتفاق بين اإلعالمي ي حينف ،الغالب

  .  وذلك عمالً بالقواعد العامة في المسؤولية المدنية،والمضرور

  : رئيس تحرير الموقع اإللكتروني اإلعالمي-ثانياً 
محتوى اإلعالمي يتولى رئيس التحرير في الموقع اإللكتروني اإلعالمي مهمة اإلشراف على ال

  .والموافقة على نشره

  : تعريف رئيس تحرير الموقع اإللكتروني اإلعالمي– 1
الشخص الطبيعي الذي تكون «  رئيس التحرير بأنَّه ،عرفت المادة األولى من قانون اإلعالم السوري

لة  ويعينه صاحب الوسي،...،مهمته األساسية اإلشراف على سياسة التحرير في وسيلة إعالمية
   .»اإلعالمية

                                                             
13 - Société radio-Canada v. Radio Sept-Iles Inc., (1994) R.J.Q. 1811, 1819-1820, Le Bel, J. Cited in 
Michel Racicot & others, The Cyberspace is not a “No Law Land”, a Study of the Issues of  Liability 
for Content Circulating on the Internet, prepared for Industry Canada, February 1997, P 190, 
Available at: 
http://scholar.google.com/scholar?start=40&q=study+on+the+liability+of+internet+intermediaries&h
l=ar&as_sdt=0 23/3/2011. 

http://scholar.google.com/scholar?start=40&q=study+on+the+liability+of+internet+intermediaries&h
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 ،14ولما كان رئيس تحرير الموقع اإللكتروني اإلعالمي هو من يقوم بإدارته واإلشراف عليه ومتابعته
 في الصفحة الرئيسة »اسم رئيس التحرير« من قانون اإلعالم السوري ذكر 63فقد أوجبت المادة 

   .للموقع

التحرير ممن تتوافر فيه الخبرة وينبغي على صاحب الموقع اإللكتروني اإلعالمي اختيار رئيس 
 من قانون اإلعالم 58من المادة ) هـ(ويجوز وفقاً للفقرة .  المهارة التقنيةفضالً عنالتحريرية 

كما يجوز استناداً . السوري أن يكون صاحب الموقع اإللكتروني رئيس تحرير أو مديراً مسؤوالً له
 على أن تتحقق ،ي المدير المسؤول ورئيس التحريرمن المادة نفسها الجمع بين وظيفت) و(لفقرة إلى ا

  .15الشروط التي يحددها المجلس الوطني السوري لإلعالم

  : مدى مسؤولية رئيس التحرير المدنية عن محتوى الموقع اإللكتروني اإلعالمي– 2
 ومن بينها المواقع ،قرر قانون اإلعالم السوري مسؤولية رئيس تحرير الوسائل اإلعالمية

فقد نصت المادة األولى منه على أن رئيس التحرير .  عما تنشره من محتوى إعالمي،رونيةاإللكت
   .»يكون مسؤوالً عن نشر المحتوى اإلعالمي في تلك الوسيلة«

وتكون مسؤولية رئيس تحرير الموقع اإللكتروني اإلعالمي هذه تقصيرية وتقوم وفقاً لقواعد 
فر شروط هذه المسؤولية المنصوص عليها في اا ما يتطلب تو وهذ،مسؤولية المتبوع عن فعل تابعه

  . 16 من القانون المدني السوري175المادة 

 بحيث يكون ،ويجب لقيام مسؤولية المتبوع عن فعل التابع أن توجد عالقة تبعية بين شخصين
فعلية في ويتحقق هذا متى كان للمتبوع على تابعه سلطة ). المتبوع(خاضعاً لآلخر ) التابع(أحدهما 

 بأنَّه من يلتجئ إلى خدمات شخص ، استناداً إلى هذا المعيار،ومن ثم يحدد المتبوع. الرقابة والتوجيه

                                                             
 .106 - 105، ص 2010يوسف أبو الحجاج، أشهر جرائم الكمبيوتر، دار الكتاب العربي، دمشق، الطبعة األولى،  - 14

  . المتضمن تأليف المجلس الوطني لإلعالم20/11/2011 تاريخ 462صدر المرسوم التشريعي رقم  - 15
 المتبوع مسؤوالً عن الضرر الذي يحدثه تابعـه بعملـه    يكون-1«  من القانون المدني السوري على أنه 175نصت المادة  - 16

  .غير المشروع، متى كان واقعاً منه في حال تأدية وظيفته أو بسببها
  .» تقوم رابطة التبعية، ولو لم يكن المتبوع حراً في اختيار تابعه متى كانت له عليه سلطة فعلية في رقابته وتوجيهه– 2
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 الطريقة التي يتعين عن ويصدر له األوامر والتعليمات ، لمصلحته وحسابه،نجاز عمل معينآخر إل
  .17عليه فيها أن يؤدي هذا العمل

الموقع اإللكتروني اإلعالمي يمارس السلطة الفعلية في الرقابة وتجدر اإلشارة إلى أن رئيس تحرير 
 رئيس التحرير تابعاً  ومن ثم يعد، وليس لحسابه الشخصي،والتوجيه لحساب مالك الموقع اإللكتروني

  . لمالك الموقع

 أو وكذلك يسأل رئيس تحرير الموقع اإللكتروني اإلعالمي مدنياً إذا كان هو من قام بكتابة الموضوع
تزويد المحتوى وتكون مسؤوليته في هذه الحالة مسؤولية شخصية وليست مسؤولية عن فعل 

  . 18الغير

وقبل الختام تجب اإلشارة إلى أن مسؤولية رئيس التحرير المدنية ال تقتصر على المحتوى اإلعالمي 
لتعليقات التي يوردها للموقع اإللكتروني بل تتناول أيضاً المسؤولية عن الضرر الذي يمكن أن تسببه ا

  . مستخدمو الشبكة في معرض تفاعلهم مع هذا المحتوى

  : المدير المسؤول عن الموقع اإللكتروني اإلعالمي–ثالثاً 
الشخص الطبيعي الذي يمثل «  المدير المسؤول بأنَّه ،عرفت المادة األولى من قانون اإلعالم السوري

   .» ويعينه صاحب الوسيلة اإلعالمية،هات اإلدارية والقضائيةالوسيلة اإلعالمية أمام الغير وأمام الج

 في الصفحة »اسم المدير المسؤول  « ذكر - وحسناً فعلت - من القانون نفسه 63وقد أوجبت المادة 
 من قانون تنظيم التواصل على الشبكة ومكافحة 5وهذا ما ذهبت إليه المادة . الرئيسة للموقع

ي التي أوجبت على مقدم خدمات التواصل على الشبكة بالصفة االحترافية الجريمة المعلوماتية السور
  . وبياناتهذكر اسم المدير المسؤول في الموقع اإللكتروني وعنوانه ووسيلة االتصال به

ف هذا النص في تمكين من يلحقه ضرر بسبب محتوى منشور في الموقع من تعر وتبدو أهمية
  . التعويض عليهالشخص المسؤول الذي يمكن رفع دعوى

                                                             
، )المـصادر غيـر اإلراديـة   (مصادر االلتـزام  : الجزء األول: ج2، )ظرية العامة لاللتزام  الن(محمد وحيد الدين سوار،     . د - 17

  .133 - 131، ص 1996منشورات جامعة دمشق، 
، رسالة ماجستير، دار وائل للنشر، عمان، األردن، الطبعـة   "دراسة مقارنة "سامان فوزي عمر، المسؤولية المدنية للصحفي        - 18

  .142، ص 2007األولى، 
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المادة (هذا وتقوم المسؤولية المدنية للمدير المسؤول وفقاً للقواعد العامة في المسؤولية المدنية 
 وال يمكن في هذا المجال االستناد إلى قواعد مسؤولية المتبوع ،) من القانون المدني السوري164

 إال أنَّه يمارس تلك السلطة لحساب ،قع ألن المدير المسؤول وإن كان يتولى إدارة المو،عن فعل تابعه
  . وليس لحسابه الخاص، وهو مالك الموقع، ومصلحتهالمتبوع األصلي

  :Site Proprietor مالك الموقع اإللكتروني اإلعالمي -رابعاً 
أقر القانون السوري مسؤولية مالك الموقع اإللكتروني اإلعالمي عن الضرر الناجم عن المحتوى 

  . هالمنشور في موقع

  : تعريف مالك الموقع اإللكتروني اإلعالمي– 1
كّل من يملك وسيلة « عرفت المادة األولى من قانون اإلعالم السوري صاحب الوسيلة اإلعالمية بأنَّه 

ويجوز أن يكون صاحب الوسيلة . إعالمية ويحوز على الترخيص أو االعتماد الالزم إلصدارها
   .»رياً اإلعالمية شخصاً طبيعياً أو اعتبا

 ويمنح االعتماد وفقاً للقانون ،صاحب الموقع اإللكتروني اإلعالمي هو من يحوز وثيقة اعتماد
 ويستوي في ذلك ،) من قانون اإلعالم السوري58المادة (السوري من قبل المجلس الوطني لإلعالم 

  .أن يكون مالك الموقع اإللكتروني اإلعالمي شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً

 من قانون تنظيم التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية ذكر 5د أوجبت المادة هذا وق
  .اسم صاحب الموقع اإللكتروني وعنوانه وسجله التجاري في حال وجوده

وتتجلى أهمية هذه المعلومات في تحديد شخصية صاحب الموقع اإللكتروني بما يمكن المضرورين 
  .  لدعوى في مواجهته ومطالبته بالتعويضمن محتوى الموقع من إقامة ا

  : مدى مسؤولية مالك الموقع اإللكتروني اإلعالمي المدنية عن محتوى الموقع– 2
حمل قانون اإلعالم السوري صاحب الوسيلة اإلعالمية المسؤولية عن تعويض األضرار التي تلحق 

 من قانون 78من المادة ) ب(فقد نصت الفقرة . الغير نتيجة المحتوى المنشور في هذه الوسيلة
 صاحب الوسيلة اإلعالمية مسؤول بالتضامن مع رئيس التحرير واإلعالمي «اإلعالم السوري على أن

   .»بالتعويض عن األضرار التي تلحق بالغير
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 بمـا فيهـا الوسـائل       ، جميعهـا  ولما كان النص عاماً فإن حكمه ينطبق على الوسـائل اإلعالميـة           
 وتطبيقـاً لـذلك يكـون مالـك الموقـع اإللكترونـي اإلعالمـي مـسؤوالً                ،ونيـة اإلعالمية اإللكتر 

بالتضامن مع رئـيس تحريـر الموقـع واإلعالمـي عـن تعـويض الـضرر الـذي أصـيب بـه                      
  .المضرور من جراء المحتوى المنشور في الموقع

ـ         وتقوم مسؤولية  وع مالك الموقع اإللكترونـي اإلعالمـي المدنيـة وفقـاً ألحكـام مـسؤولية المتب
   .عن أعمال تابعه متى توافرت شروطها

كما يمكن أن تقوم مسؤولية مالك الموقـع اإللكترونـي اإلعالمـي عنـدما يكـون هـو مـن زود                     
 وتكـون مـسؤوليته فـي هـذه الحالـة مـسؤولية             ،الموقع بالمحتوى الضار أو غير المـشروع      

  .شخصية وليست مسؤولية عن فعل الغير

  : صاحب الكالم-خامساً 
كـّل مـن يـورد أو يـدون     «  صاحب الكالم بأنَّـه  ،مادة األولى من قانون اإلعالم السوريعرفت ال

 ،محتوى أو مادة أو معلومة أو خبـراً أو تحقيقـاً أو مالحظـة أو تعليقـاً فـي وسـيلة إعالميـة                      
   .»؟سواء أكان إعالمياً أم ال

ـ           فـي  ...ادة أووقد حدد النص المذكور صاحب الكـالم بأنَّـه مـن يـورد أو يـدون محتـوى أو م
 ودون األخـذ  ،)معيـار موضـوعي  (وسيلة إعالمية دون اشـتراط أن يكـون المحتـوى إعالميـاً            

  ). معيار شخصي( كون صاحب الكالم إعالمياً أم ال بالحسبان

وتقوم مسؤولية صاحب الكالم المدنية وفقاً للقواعد العامة فـي المـسؤولية التـي تتطلـب تحقـق             
  ).  من القانون المدني السوري164المادة (ة بينهما الخطأ والضرر والعالقة السببي

إذاً ال خالف على قيام مسؤولية األشـخاص القـائمين علـى تقـديم الخـدمات المعلوماتيـة فـي                    
 إال  ،المواقع اإللكترونية اإلعالمية عن الضرر الذي يـسببه محتواهـا الـضار أو غيـر المـشروع                

ودي الخـدمات التقنيـة عـن محتـوى تلـك        ما مـدى مـسؤولية مـز      : أن التساؤل المطروح هنا   
  . اإلجابة عنه من خالل الفرع الثانيناالمواقع؟ هذا ما حاول
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 األشخاص القائمون على تقديم الخدمات التقنية في -الفرع الثاني 
  :المواقع اإللكترونية اإلعالمية

ات على الشبكة تتفق التشريعات المتخصصة واالتجاهات الفقهية على عدم مسؤولية مزودي الخدم
عن محتوى المواقع اإللكترونية اإلعالمية مادام دورهم قاصراً على تقديم الخدمات التقنية دون 

  . التدخل في توفير المحتوى المعلوماتي أو تعديله

  :Internet Service Provider (ISP) مزود خدمة الدخول إلى الشبكة -أوالً 
فادة من ن المستخدمين من الدخول إلى الشبكة تمهيداً لإليتولى مزود خدمة الدخول إلى الشبكة تمكي

  .خدماتها

  : تعريف مزود خدمة الدخول إلى الشبكة– 1
عرفت المادة األولى من قانون تنظيم التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية السوري 

الشبكة  للمشتركين لديه النفاذ إلى مقدم الخدمات الذي يتيح «مزود خدمات الدخول إلى الشبكة بأنَّه 
  . »والوصول إلى المعلومات والخدمات المتوفرة عليها 

 مزودي خدمات ،(LCEN) من قانون الثقة في االقتصاد الرقمي ،I / 1 / 6وفي فرنسا عرفت المادة 
لى خدمات األشخاص الذين يتمثل نشاطهم في تزويد الجمهور بالدخول إ «الدخول إلى الشبكة بأنَّهم 

االتصال على الشبكة وإعالم مشتركيهم بوجود وسائل تقنية تمكِّنهم من تقييد الدخول إلى بعض 
  .  19»الخدمات أو اختيارها ويعرضون عليهم على األقل إحدى هذه الوسائل 

 يقتصر دور مزود خدمة الدخول إلى الشبكة على تمكين مستخدمي الشبكة من ،ووفقاً لهذا التعريف
 - من حيث المبدأ - دون أن يكون له ، الدخول إلى الموقع اإللكتروني اإلعالميومن ثم ، إليهاالدخول

  .دور في تزويد الموقع اإللكتروني اإلعالمي بالمحتوى أو إدارته أو تعديل مضمونه

  

                                                             
19 - Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 ( relative à la confiance dans l'économie numérique).JORF 

n°143 du 22 juin 2004 page 11168، http://www.legifrance.gouv.fr 

http://www.legifrance.gouv.fr
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 مدى مسؤولية مزود خدمة الدخول إلى الشبكة عن محتوى الموقع اإللكتروني – 2
  :اإلعالمي
 من الفقه على أن مزود خدمة الدخول للشبكة يقوم بدور فني بحت يقتصر على توفير اتفق جانب

 دون أن يكون مزوداً ، مقابل قيمة االشتراك، التي تمكِّن زبائنه من الدخول إلى الشبكة،الوسائل الفنية
 عن مضمون المحتوى الذي يمر عبر -من حيث المبد - ومن ثم فال تقوم مسؤوليته ،للمحتوى

  .20وسائله الفنية

ب من قانون تنظيم التواصل /3وسايرت التشريعات هذا االتجاه الفقهي؛ ففي سورية نصت المادة 
 م خدمات النفاذ إلى الشبكة غير مسؤول عن «على الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية على أنمقد 

  .  »د إليه بذلك مراقبة المحتوى المتبادل عن طريقه أو المخزن لديه أو لدى من يعه

 ومن ثم ،على أن هذا النص ال يعني تشجيع مزود خدمة الدخول إلى الشبكة على اتخاذ دور سلبي
فيمكن استصدار أمر من السلطة القضائية  يتضمن إلزام مزود خدمة الدخول إلى الشبكة بمنع 

 من قانون تنظيم 3لمادة من ا) ب(نص الفقرة  وذلك استناداً إلى ،الوصول إلى أي جزء من المحتوى
  . التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية السوري

 8/6/2000 تاريخ 2000/31 من التوجيه األوربي رقم 12واستناداً إلى الفقرة األولى من المادة 
المتعلق ببعض المظاهر القانونية لخدمات مجتمع المعلومات وخصوصاً التجارة االلكترونية في 

 ال يكون مزود خدمة الدخول إلى شبكة االتصال مسؤوالً ،)توجيه التجارة االلكترونية( الداخلية السوق
 وأال يختار ، وأال يختار مستلم اإلرسال، شريطة أال يكون هو مصدر اإلرسال،عن المعلومات المرسلة

  .21أو يعدل في المعلومات موضوع اإلرسال

                                                             
 الحقوقيـة،  ، منـشورات الحلبـي  )العقد االلكتروني في القانون المقـارن  (  القاضي الدكتور إلياس ناصيف، العقود الدولية   - 20

عبد الهادي فوزي العوضي، الجوانب القانونيـة للبريـد االلكترونـي، دار      . د - 261، ص   2009بيروت، لبنان، الطبعة األولى،     
 المستشار الدكتور عبد الفتاح بيومي حجازي، التجارة االلكترونية وحمايتهـا  - 128النهضة العربية، القاهرة، دون عام نشر، ص     

، ص  2007، دار الكتب القانونية، مصر، المحلـة الكبـرى،          )الحماية الجنائية لنظام التجارة االلكترونية    (لثاني  القانونية، الكتاب ا  
136 - 139. 

21 - Directive 2000/31/CE  du Parlement  Européen et du  Conseil du 8 juin 2000 (relative à certains 
aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce 
électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique»),  Journal officiel 
des Communautés européennes 178/1 17/7/2000. 
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 ففي قضية تتلخص وقائعها في قيام اتحاد الطالب اليهود ،وقد أخذ القضاء المقارن باالتجاه السابق
 ،من مزودي خدمات الدخول إلى الشبكة بالتسبب في اضطراب غير مشروع) 9(بتوجيه اتهام إلى 

 قررت محكمة بداية باريس في حكمها الصادر بتاريخ ،ناجم عن نشر رسائل غير مشروعة وعنصرية
 إال ، وأكدت أن مخاوف الجهة المدعية مشروعة،ساسية أن حرية التعبير هي قيمة أ12/6/1996

 أن مزودي خدمة الدخول إلى الشبكة ال يمكنهم من الناحية التقنية مراقبة الشبكة ومنع عدتْأنَّها 
  .22الوصول إلى مواقع ال يستضيفونها

  :Hosting provider) المزود المضيف( مزود خدمات االستضافة على الشبكة -ثانياً 
 فلوال قيامهم ، مزودو خدمات االستضافة على الشبكة من أهم مزودي الخدمات على الشبكةعدي

بتخزين محتوى المواقع اإللكترونية اإلعالمية لما تمكن مستخدمو الشبكة من دخولها أو تصفحها 
  .فادة من محتوياتهاواإل

  :مزود خدمات االستضافة على الشبكة تعريف – 1
 ،ى من قانون تنظيم التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية السوريعرفت المادة األول

 ، مباشرة أو عن طريق وسيط،مقدم الخدمات الذي يوفر« مزود خدمات االستضافة على الشبكة بأنَّه 
المعلوماتية الالزمة لتخزين المحتوى، بغية وضع موقع إلكتروني على الشبكة؛  البيئة والموارد

  .»مى اختصاراً المضيفويس

 مزودي خدمات ،(LCEN) من قانون الثقة في االقتصاد الرقمي I / 2 / 6وفي فرنسا عرفت المادة 
 ، ولو بالمجان،األشخاص الطبيعيون أو االعتباريون الذين يؤمنون«االستضافة على الشبكة بأنَّهم 

 ، أو الكتابات، تخزين الرموز،لجمهوربغية وضع خدمات االتصال مع العموم على الشبكة في متناول ا
 أو الرسائل أياً كانت طبيعتها المقدمة من قبل المستفيدين من هذه ، أو األصوات،أو الصور

  .»الخدمات

ومن ثم يتمثل الدور الذي يقوم به مزود خدمات االستضافة على الشبكة في توفير مساحة على 
  .الموقع اإللكتروني اإلعالميالقرص الصلب لحاسوبه الخادم لتخزين محتوى 

                                                             
الة دكتوراه، المؤسسة الحديثـة للكتـاب، طـرابلس،       أودين سلوم الحايك، مسؤولية مزودي خدمات اإلنترنت التقنية، رس        . د - 22

 .111 - 110، ص 2009لبنان، 
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 مدى مسؤولية مزود خدمات االستضافة على الشبكة عن محتوى الموقع – 2
  :اإللكتروني اإلعالمي

لجأ القضاء الفرنسي في ظل غياب قواعد خاصة بمسؤولية مزودي خدمات االستضافة على الشبكة 
 ،يق العملي أثبت عدم فعالية هذا االتجاه أن التطب إالَّ،إلى تطبيق أحكام القوانين الخاصة بالمطبوعات
  .وهذا ما دفع المشرع إلى وضع تشريعات خاصة

 االتجاه السابق لمسؤولية المزود المضيف عن محتوى الموقع اإللكتروني –أ 
  :اإلعالمي

 من قانون المطبوعات الفرنسي لعام .ff 42تنظم المسؤولية عن جرائم المطبوعات بموجب المادة 
 يمكن أن في حين ،هاأو محرروالمطبوعات ام تعاقبي؛ فمن حيث المبدأ يسأل ناشرو  وفق نظ1881

ا في أم.  وفي حال عدم وجود ناشر معروف يكون المؤلف هو المسؤول الوحيد،يسأل المؤلف كشريك
 نطاق وسعوقد . يمكن أن تقوم مسؤولية البائع أو الموزعفحال عدم وجود أحد المذكورين 

 La Communication Audiovisuelleلتعاقبية بموجب قانون االتصاالت السمعية البصرية المسؤولية ا
وفي قضية مدنية تتعلق بالتعدي على الحياة .  البصرية-لتطبق على االتصاالت السمعية  1982عام 

 طبقت محكمة استئناف باريس بموجب حكمها ،Estelle Hallyday v. Valentin Lacambreالخاصة 
 ، القواعد السابقة بطريق القياس على أحد مزودي خدمات االستضافة1999 شباط 19بتاريخ الصادر 

 فإنَّه يتعرض ،فعندما يسمح األخير ألحد زبائنه أن يرسل بشكل مجهول مادة على حاسوبه الخادم
 ويجب عليه أن يتحمل نتائج نشر المحتوى غير المشروع على ، المسؤول الوحيدعدهتلقائياً لخطر 

 1999 أيلول 28 في حكمها الصادر بتاريخ Puteaux وفي تطبيق الحق قررت محكمة بداية .جهيزاتهت
 ألنَّه لم يمارس الرقابة على محتوى 1982عدم مسؤولية مزود خدمات االستضافة وفقاً لقانون 

  .23 وفي هذه القضية كان مؤلف البيان التشهيري معروفاً،قبل نشرها) التشهير(المعلومات 

 مخاطر تطبيق قانون المطبوعات عددتFalque Pierrotin أن اللجنة الوزارية التي ترأستها السيدة إال 
 خطر مغادرة مزودي الخدمات فضالً عن ،نترنت الذي قد يؤدي إلى الحد من تطور اإلنترنتعلى اإل

                                                             
23 - Mr. Kamiel Koelman and Professor Bernt Hugenholtz, Online Service Providers Liability For 
Copyright Infringement, Workshop on Service Providers Liability, IPO, Geneva, December 9 and 10, 
1999, P 22, available at: http://dare.uva.nl/document/6178 21/5/2011. 

http://dare.uva.nl/document/6178
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مطبوعات على  وعليه ال يمكن تطبيق قانون ال،فرنسا والبحث عن بلدان تكون تشريعاتها أقل قساوة
  .24مضيفي المحتوى

 االتجاه الحالي لمسؤولية المزود المضيف عن محتوى الموقع اإللكتروني –ب 
  :اإلعالمي

ذهب الفقه إلى أن دور مزود خدمات االستضافة يقتصر على مجرد توفير الوسائل الفنية ووضع 
 ؛ وسيط محايد في نقل المحتوىنزلةبم في هذه الحالة  يعدِإذْ ،أجهزته تحت تصرف الزبون مدة معينة

 ال عالقة له بهذا أنما السيو ،ولذلك فهو ال يكون مسؤوالً عن األضرار التي يلحقها هذا المحتوى
  .25 وتحديد مدى مشروعيته، وليس من واجبه ممارسة الرقابة عليه،المحتوى

 من 4من المادة ) ب(فقرة  نصت الِإذْ ،وعلى الصعيد التشريعي أخذ القانون السوري بهذه القاعدة
 م خدمات االستضافة «قانون تنظيم التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية على أنمقد

  .»ل عن مراقبة المحتوى المخزن لديهعلى الشبكة غير مسؤو

فقرتين  وال، التجارة اإللكترونيةعن من التوجيه األوربي 14وعمالً بأحكام الفقرة األولى من المادة 
 من قانون الثقة في االقتصاد الرقمي الفرنسي تنتفي مسؤولية مزود خدمات 6من المادة ) 3 - 2(

االستضافة على الشبكة إذا لم يتوافر لديه العلم الحقيقي بالطابع غير المشروع للنشاط أو المعلومات 
أو المعلومات غير المشروعة  أو العلم بالوقائع والظروف التي يكون فيها النشاط ،التي يقوم بتخزينها

  .واضحاً

ومن ثم تقوم مسؤولية المزود المضيف إذا علم بمحتوى الموقع الذي يربط بينه وبين مستخدمي 
 مسؤوالً من لحظة علمه بمحتوى  فيعد، واستطاع أن يمنعهم من الوصول إليه ولم يفعل،الشبكة

لمنع الوصول إلى هذا المحتوى واستخدم الوسائل  كلّهاالموقع ما لم يثبت أنَّه اتخذ الجهود الكافية 
  .26التي تمكنه من ذلككلّها 

                                                             
 .82 - 81أودين سلوم الحايك، مسؤولية مزودي خدمات اإلنترنت التقنية، مرجع سبق ذكره، ص . د- 24

  .267، 266 القاضي الدكتور إلياس ناصيف، العقد االلكتروني في القانون المقارن، مرجع سبق ذكره، ص - 25
  أكمل يوسف السعيد يوسف، المسؤولية الجنائية لمقدمي المواد اإلباحية لألطفال عبر اإلنترنت، مجلـة البحـوث القانونيـة         - 26

  :، متوفر على الموقع36، ص 2011واالقتصادية، جامعة المنصورة، 
scc.mans.eun.eg/faclaw/arabic/megala/documents/50/9.pdf  24/3/2012بتاريخ.  
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 من قانون تنظيم التواصل على الشبكة ومكافحة 4من المادة ) ب(وفي هذا المجال فرضت الفقرة 
 على عاتق المزود المضيف التزاماً بسحب أي جزء من المحتوى ،الجريمة اإللكترونية السوري

 ساعة في حال ورود طلب من صاحب المحتوى أو المسؤول المعني 24 المخزن لديه خالل
 أو عند حصول معرفته الفعلية بالطابع غير ، أو ورود أمر من السلطة القضائية المختصة،بالمحتوى

  .المشروع للمحتوى

 نخلص مما تقدم إلى أن مسؤولية األشخاص القائمين على إدارة المواقع اإللكترونية اإلعالمية
 تقوم مسؤولية مقدمي الخدمات ِإذْ ، تتوقف على الدور الذي يقوم به الشخص المعني،وتشغيلها

 سواء أكانت مسؤولية شخصية أم مسؤولية ،المعلوماتية وفقاً للقواعد العامة في المسؤولية المدنية
 ،لتقنية تبنت التشريعات قواعد خاصة بشأن مسؤولية مزودي الخدمات افي حين ،عن عمل الغير

  . وتطبيقاتها القضائية،وننتقل اآلن إلى البحث في الحاالت التي تقوم فيها هذه المسؤولية

 حـاالت مـسؤولية المواقـع اإللكترونيـة اإلعالميـة        -المطلب الثاني   
  وتطبيقاتها القضائية

وع يثار بعد إقرار مسؤولية المواقع اإللكترونية اإلعالمية مدنياً عن محتواها الضار أو غير المشر
  . التساؤل عن الحاالت التي تقوم فيها هذه المسؤولية

 ،وفي الواقع تتعدد الحاالت التي تقوم فيها مسؤولية المواقع اإللكترونية عن محتواها اإلعالمي
  .وعرضهاوأهمها ويقتصر هذا المطلب على تناول بعض هذه الحاالت 

  : الذم والقدح والتحقير اإللكتروني-الفرع األول 
 التي تتناول الرموز 27ثرت على صفحات المواقع اإللكترونية فصول الذم والقدح والتحقيرتكا

 ومحاولة فض ، بهدف تشكيك الناس في مدى مصداقية هؤالء، وحتَّى الدينية، والفكرية،28السياسية

                                                             
نسبة أمر إلى شخص ولو في معـرض الـشك   «  من قانون العقوبات السوري، الذم بأنَّه 375من المادة ) 1(عرفت الفقرة  - 27

وكّل لفظة ازدراء أو سـباب  « من المادة نفسها، معنى القدح، بقولها ) 2(كما بينت الفقرة . »واالستفهام ينال من شرفه أو كرامته 
  .»حقير يعد قدحاً إذا لم ينطو على نسبة أمر ما وكّل تعبير أو رسم يشفان عن الت

  .» كّل ما يمس برموز الدولة « من قانون اإلعالم السوري على الوسائل اإلعالمية نشر 12 حظرت المادة - 28
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 أو ،30 أو بغية تضليل الرأي العام من خالل تقديم مادة إعالمية مشوهة ومزيفة ،29الناس من حولهم
  .نشر أخبار كاذبة

 رفعت دعوى تعويض على الصحفي رامي منصور والناشر ،ومن األمثلة العملية في سورية
 لمطالبتهما بالتضامن بتعويض قدره ، العاملَين في موقع حكاية سورية،اإللكتروني طارق الخطيب

  .31 الموقع المذكور فينُِشر بتهمة نشر أخبار غير صحيحة في حوار صحفي ، مليار ليرة سورية1،5

وفي هذا الصدد حكمت محكمة استئناف بيروت الناظرة في قضايا المطبوعات في حكمها الصادر 
 بأن حق وسائل اإلعالم بنشر األخبار وإبداء الرأي فيها ال يخولها حق المساس 1/6/1998بتاريخ 

  .32بشخص أو أشخاص من تتناولهم تلك األخبار والنيل من شرفهم وكرامتهم

عندما يرتكب الذم والقدح والتحقير بواسطة المواقع اإللكترونية اإلعالمية فإن القائم بالتشهير يفسح و
 قد نشر ألنَّه وقد يحمل الناس على تصديقه ،طالع على ما أسنده إلى الغيرلكثير من الناس لالالمجال 

  .33 من وجه إليه أكبر يكون أثره السلبي على سمعة وكرامة، ومن ثمفي إحدى وسائل اإلعالم

ومن ثم يكون للمضرور من جرائم التشهير في المواقع اإللكترونية الحق في المطالبة بالتعويض عما 
   .34 أو طلب حجب تلك المواقع،أصابه من ضرر

 أن طلب حذف 1996 نيسان 16 محكمة البداية في باريس بقرارها الصادر بتاريخ عدتْوتأكيداً لذلك 
 وأكدت المحكمة ، طلب محقنترنتمن قدحاً وذماً بأحد األشخاص منشورة على شبكة اإلمزاعم تتض

  .35بقرارها أنَّه يحق للمضرور طلب وقف التعرض له

  
                                                             

، المكتـب   )جرائم الحاسب اآللي واإلنترنت في مصر والدول العربيـة        ( المستشار عمرو عيسى الفقي، الجرائم المعلوماتية        - 29
  .112 - 110، ص 2006الجامعي الحديث، األزاريطة، االسكندرية، 

 .45، ص 1985عدنان أبو فخر، الصحافة السورية بين النظرية والتطبيق، دار الكاتب العربي، دمشق، . د - 30

 مـن  ومقال يكلّف صـحفياً أكثـر  ..  مليار ليرة أكبر تعويض طلبه مدٍع من صحفي سوري في قضية نشر   1.5رغد البني،    - 31
  .www.aliqtisadi.com:  من مجلة االقتصادي، متوفر على الموقع96 ألف ليرة، منشور في العدد 500

  .107 - 94، ص 2002 المحامي نزيه نعيم شالال، دعاوى القدح والذم والتحقير، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، - 32
  .86كره، ص سامان فوزي عمر، المسؤولية المدنية للصحفي، مرجع سبق ذ - 33
ال يحجـب الموقـع   «  من قانون تنظيم التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية السوري على أنه 7نصت المادة  - 34

  .»بأمر من السلطة القضائية ...، حجباً كلياً أو جزئياً، دائماً أو مؤقتاً، إال...اإللكتروني
  .109اإلنترنت التقنية، مرجع سبق ذكره، ص أودين سلوم الحايك، مسؤولية مزودي خدمات . د- 35

http://www.aliqtisadi.com


      أروى تقوى                                2014- العدد األول-30المجلد – القتصادية والقانونية مجلة جامعة دمشق للعلوم ا

 463 

  : التعدي على حق المؤلف على الشبكة-الفرع الثاني 
امجاً  سواء أكان أدبياً أم فنياً أم علمياً أم برن،المؤلف هو الشخص الذي أبدع أو ابتكر المصنف

 من خالل االعتراف له بعدد ، وفي هذا المجال عملت التشريعات على توفير الحماية للمؤلف،حاسوبياً
  . التي ال يجوز ممارستها إال من قبله أو بإذن منه،من الحقوق االستئثارية

من مقاالت وتحقيقات ( على مصنفاته Copyrightواإلعالمي كغيره من المؤلفين يتمتع بحق المؤلف 
وإن االعتراف لإلعالميين بحقوق التأليف ال يقتصر على مصنفاتهم المنشورة في ...). حليالت ووت

  .البيئة الورقية أو السمعية أو البصرية بل يمتد ليشمل البيئة اإللكترونية أيضاً

تطبق على أي محتوى إعالمي القوانين « من قانون اإلعالم السوري على أنَّه 5فقد نصت المادة 
 وحماية حقوق الملكية الفكرية والتجارية ،فذة المتعلقة بحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورةالنا

   .»والصناعية وبراءات االختراع

 أنَّه 1995 تشرين األول 25 محكمة نيويورك في حكمها الصادر بتاريخ عدتوعلى الصعيد القضائي 
 فيجب ، على حساب حق المؤلفنترنتكة اإل شبميزال يجوز ممارسة حرية تداول المعلومات التي ت

على كّل ناشر لمحتوى معين التحقق من احترام حقوق المؤلف على المصنف أو أي عنصر محمي 
  .36يرغب بنشره وبإعادة إنتاجه

 الحكم المذكور أنَّه يقوم على أساس تحقيق الموازنة بين حرية تداول المعلومات من ميزوإن ما ي
  . وحسناً فعل، دون تغليب إحداهما على األخرى،ؤلف من جهة أخرىجهة وحماية حق الم

 التي تحظى باهتمام واسع نترنتوفي مجال إعداد الروابط التشعبية تبرز معظم قضايا التأليف على اإل
 Shetlandففي قضية بين مؤسستين إعالميتين شهيرتين هما جريدة . عدم الرغبة في ترابط الصفحات

Time ووكالة أنباء Shetland News،لمنعها من عرض العناوين  وذلك ، قاضت الجريدة وكالة األنباء
على عنوان  فحينما ينقر مستفيد. المستنسخة من صفحة الويب الخاصة بالجريدة على صفحة الوكالة

 يحال المستفيد إلى موقع الويب الخاص بوكالة ،Shetland Timeعلى موقع الويب الخاص بجريدة  ما
 Shetland Timeوفي ضوء ذلك ادعت جريدة .  يعرض النص الكامل للمقالةِإذْ ،Shetland Newsأنباء 

 وقد يؤدي خطأ إلى اعتقاد المستفيد بأن المقالة ، ينتهك حق التأليف بعناوينهاLinkأن هذا الرابط 
 حسم  وقد،Shetland Time هي في الحقيقة مكتوبة بواسطة مراسلي جريدة في حينجزء من األخبار 

                                                             
  .129أودين سلوم الحايك، مسؤولية مزودي خدمات اإلنترنت التقنية، مرجع سبق ذكره، ص .  د- 36
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ألحد ) ربط( شملت التسوية االتفاق على أن تُظهر كل إحالة ِإذْ ،الطرفان القضية بعيداً عن المحاكم
 الشعار الخاص بها في كّل مرة مع تخصيص لوحة خاصة Shetland Timeعناوين موضوعات جريدة 

  .37ة وقبلت المحكمة هذه التسوي،تتيح االتصال بصفحة عناوين الجريدة على الخط المباشر

 والجديد فيها هو الطريقة التي استخدمت في ،وتتناول القضية المذكورة التعدي على حق المؤلف
تبدو ِإذْ  ، وذلك من خالل قيام المدعى عليه بإنشاء رابط لعناوين مقاالت المدعي،التعدي على الحق

لشبكة التي تكاد ال  ولما كانت الروابط إحدى التقنيات الشائعة على ا،وكأنها من إبداع المدعى عليه
 ما انتهت إليه القضية المذكورة أنَّها لم تحظر استخدام اتميز فإن من ،تخلو صفحة ويب منها
 من خالل إظهار شعار الجريدة ، وإنَّما قيدته بعدم التعدي على حقوق الغير،الراوبط من حيث المبدأ

  .التي تملك حقوق التأليف في المقاالت محل القضية

ضيةق وتُعدTotal News وتركز هذه القضية ، أحد النماذج األمريكية للقضايا ذات المالبسات الشبيهة 
وتتلخص وقائع القضية . ما بشخص الخاصة الويب مادة تسيجي الت  Framesعلى استخدام اإلطارات 

 في أنTotal Newsبما كةالشب على المتاحة األخبار مصادر جمع على تقوم  وهي إحدى المؤسسات التي 

 على ما ينقر مستفيد فعندما المعروضة، األخبار لمصادر يالتكنولوج لإلطار استثمار من ذلك عليه ينطوى

، نترنتاإل علىTotal News عليها عنوان  وضع وقد كاملة، محتوياتها تظهر اإلخباري، المصدر لوحة
(URL)،المحتويات هذه أصحاب من ستة ذلك دعىاو. تستثمرها يالت واإلعالنات بها، الخاص  والشعار 

 Reuters، CNN، Time Warner، The Washington Post، The Wall Street Journal، The LA Times : وهم
 انتحال مثل ذلك يف مثلها قرصنة عمليات إال هو ما" التأطير هذا مثل أن بدعوى Total News مقاضاة إلى

إساءة  تهمة الذكر سالفة المؤسسات وجهت عليه، بناءو. "نترنتاإل على التأليف حق لها يالت المواد
 والسبب وراء ذلك هو عدم ، Total Newsمؤسسة  إلى بها الخاصة التجارية العالمة وانتحال استعمال

 Totalأقرت  المحاكم، عن بعيدا وبالتسوية. إيضاح مسؤولياتهم تجاه ما تقدمه هذه المؤسسة من أخبار

Newsأو التجارية أطير محتويات صفحات المؤسسات المدعية واستخدام عالماتها بعدم أحقيتها في ت 

 واستخدام المدعين صفحات محتويات بتأطير يقوم ثالث طرف بأي االتصال أو الويب على شعاراتها

                                                             
، 6محمد إبراهيم حسن محمد، حقوق المؤلفين والنشر اإللكتروني فـي بيئـة اإلنترنـت، ص    .تشارلز أوبنهايم، ترجمة د. د-  37

 .31/7/2010 تاريخ pdf.18/studies/Informatics/contents/info.nic-yemen.www://http :متوفر على الموقع



      أروى تقوى                                2014- العدد األول-30المجلد – القتصادية والقانونية مجلة جامعة دمشق للعلوم ا

 465 

) الربط( امتياز االتصال  Total News وفي المقابل منح المدعون ،نترنتعلى اإل التجارية عالماتهم
  .38ميزم بنط خالل من الذي قد يتاح Hyper Links  الويب من خالل الربط التكويني بمواقعهم على

 - من حيث إباحة استخدام الروابط ،وقد انتهت القضية المذكورة إلى ما انتهت إليه القضية السابقة
 وحسناً ، على أال يتضمن استخدامها التعدي على حقوق الغير،على الشبكة -على خالف اإلطارات 

 بل إنَّه يحرم مستخدمي الشبكة ، فحظر الروابط ال يمثل حالً لقضية التعدي على حقوق الغير،لتفع
 وهو ما يتعارض مع مبدأ حرية تداول ، تسهل عليهم الوصول إلى المعلومات،من وسيلة تقنية

  .المعلومات على الشبكة

  : التعدي على الحق في الحياة الخاصة-الفرع الثالث 
 وال يجوز لها تقديم أي محتوى ، لألفرادPrivacyإللكترونية باحترام الحياة الخاصة تلتزم المواقع ا

 من قانون اإلعالم السوري على العمل 4من المادة ) 4(فقد أوجبت الفقرة . يتضمن انتهاكاً لهذا الحق
 شكل  واالمتناع عن انتهاكها بأي، احترام خصوصية األفراد وكرامتهم وحقوقهم«اإلعالمي مراعاة 

  .39»من األشكال 

 يحظر على اإلعالمي أن يتعرض للحياة الخاصة « من القانون نفسه على أنَّه 13كما نصت المادة 
 مساساً بالخصوصية الشخصية توجيه نقد أو نشر معلومات عن المكلفين بعمل أو  وال يعد،لألفراد

  . » ومستهدفاً المصلحة العامة ، على أن يكون المحتوى اإلعالمي وثيق الصلة بأعمالهم،خدمة عامة

 ال يمكن االعتراف بالخصوصية ،Civil law والقانون المدني  Common lawوبموجب الشريعة العامة 
 هي تلك الناشئة عن ،نترنتوالقيود التي تفرض غالباً على الخصوصية على شبكة اإل. كحق مطلق

 ، والحفاظ على النظام العام،عالم األخرى وحرية الصحافة ووسائل اإل، وحرية الرأي والتعبير،الرضا
وعلى الصعيد .  وانتفاء التوقع المعقول للخصوصية،ومصلحة الجمهور في الحصول على المعلومات

 وبعبارة أخرى هل هو شخصية عامة ، مركز الشخص المشهر به،بالحسبانالعملي تأخذ المحاكم 
Public person، أم فرد عادي Private،اكم أكثر تسامحاً مع البيانات المنشورة  حيث تكون المح

 مجال الحياة الخاصة للشخصيات العامة وخصوصاً  ومن ثم يعد،بخصوص الشخصيات العامة
                                                             

نـت، مرجـع   محمد إبراهيم حسن محمد، حقوق المؤلفين والنشر اإللكتروني في بيئـة اإلنتر          .تشارلز أوبنهايم، ترجمة د   .  د  - 38
  .7سبق ذكره، ص 

حق الفرد في حماية أسـراره الشخـصية والعائليـة،    «  عرفت المادة األولى من قانون اإلعالم السوري الخصوصية بأنَّها - 39
  .»ومراسالته، وسمعته، وحرمة منزله، وملكيته الخاصة، وفي عدم اختراقها أو كشفها دون موافقته 
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 أضيق من نطاق الحياة الخاصة ،السياسيين الذين يتولون تمثيل الجماعة وإدارة األموال العامة
   .40للمواطن العادي

  :ي الصورة التعدي على الحق ف-الفرع الرابع 
 أو حتى االعتراض ،إن لكلِّ شخص الحق في أن يعترض على إنتاج صورته أو نشرها دون رضائه

على عرض الصورة وبغض النظر عن الوسيلة المستخدمة في ذلك في حال كان إنتاج الصورة 
  .41برضائه

 في األماكن العامة  ومن ثم يجوز مثالً تصوير األشخاص العامة،إال أن الحق في الصورة ليس مطلقاً
في معرض ممارستهم نشاطهم المهني ألغراض اإلعالم أو األحداث الجارية دون أن يمثل ذلك 

  .42إضراراً بالحق في الصورة

 الحكم الصادر من محكمة ،ومن التطبيقات القضائية للتعدي على الحق في الصورة على الشبكة
موجبه أمر القاضي مزود خدمات االستضافة على  الذي ب2003 كانون الثاني 17باريس االبتدائية في 

وأكدت المحكمة . Jean-Marie LE PENالشبكة بسحب لعبة على هيئة صورة لرجل السياسة المعروف 
بوضوح في هذا الحكم أن المزود المضيف ليس مسؤوالً عن محتوى الموقع أو مضمونه إذا تصرف 

  .43 بوجودهبشكل مناسب لسحب المحتوى غير المشروع منذ علمه

 توضيحاً بشأن مسؤولية 10/11/2004وفي تطبيق آخر أعطى رئيس محكمة بداية باريس بتاريخ 
على صورته .M.C  باعتدائه على حق أحد األفراد Google فقد اتهم محرك البحث ،محركات البحث

بت وقد أث)). خالعي((الفوتوغرافية بطريقة فاضحة عندما ربط بين اسمه وبين موقع إلكتروني 

                                                             
40 - Michel Racicot & others, The Cyberspace is not a “No Law Land”, Op. Cit, P 9, 136, 151, 152, 
153. 

جعفر محمود المغربي وحسين شاكر عساف، المسؤولية المدنية عن االعتداء على الحق في الـصورة بواسـطة الهـاتف         . د - 41
 .60، ص 2010المحمول، دار الثقافة، عمان، األردن، الطبعة األولى، 

بد المعطي خيال، اإلنترنت وبعض الجوانب القانونية، دار النهضة العربية، القاهرة، دون عام نـشر، ص             محمود السيد ع  . د - 42
86 - 87. 

، ص 2008شريف محمد غنام، التنظيم القانوني لإلعالنات التجارية عبر شبكة اإلنترنت، دار الجامعة الجديدة، مـصر،                . د - 43
173.  
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Googleًلى القواعد العامة في المسؤولية إوقد استند الحكم .  أنَّه أوقف التعدي الحاصل فورا
  .44المدنية

 عن الضرر الناجم ،ويالحظ من التطبيقات القضائية المتعلقة بمسؤولية مزودي الخدمات على الشبكة
عدة عدم مسؤولية مزود  أن أحكام المحاكم ال تخرج عن قا،عن المحتوى الضار أو غير المشروع

الخدمة مادام قد تصرف بسرعة لسحب المحتوى أو منع الوصول إليه بمجرد علمه بطابعه غير 
  .المشروع

  : العنف واإلرهاب والعنصرية-الفرع الخامس 
 أي محتوى من شأنه « من قانون اإلعالم السوري على الوسائل اإلعالمية نشر 12حظرت المادة 

  . » أو التحريض على الكراهية والعنصرية ،ب الجرائم وأعمال العنف واإلرهابالتحريض على ارتكا

 الذي يمكن الوصول نترنتوعملياً تميل بعض الدول إلى التدخل ضد المحتوى الضار على شبكة اإل
إليه من أراضيها عن طريق توسيع نطاق تطبيق صالحيتها الجزائية على أراضي الدولة التي يبث 

  .45لضارمنها المحتوى ا

في قراره الصادر بتاريخ  Jean-Jacques Gomezوهذا ما ذهب إليه قاضي محكمة بداية باريس السيد 
لمنع كلّها  اتخاذ اإلجراءات المالئمة Yahoo عندما فرض على الموقع األمريكي ،2000يار أ 22

 المجرمة التي وصول المستخدمين الفرنسيين واألشخاص المقيمين على اإلقليم الفرنسي إلى المواقع
بحظر السلع المتعلقة بالكراهية وحذف العديد من  Yahooوبالفعل قام . تبيع قطعاً تذكارية نازية

 مطالباً بإعالن San José، Californiaإال أنَّه بالمقابل رفع دعوى أمام محكمة . صفحات الويب النازية
 وتجاوز ،ام أنظمة التصفية من جهةبطالن الحكم الفرنسي تأسيساً على استحالة منع الوصول باستخد

 بمعنى عدم قدرتها على تطبيق قوانينها الوطنية على شركة ،المحكمة الفرنسية حدود اختصاصها
 أصدرت المحكمة األمريكية حكمها معتبرة 2001وفي شهر تشرين الثاني . أمريكية من جهة أخرى

  .46م الفرنسي داخل الواليات المتحدةأن التعديل األول للدستور األمريكي يحول دون تطبيق الحك

                                                             
44 - TGI de  Paris, ord. Réf, 10 nov.2004, www.jurisom.net. 

 .201أودين سلوم الحايك، مسؤولية مزودي خدمات اإلنترنت التقنية، مرجع سبق ذكره، ص .مشار إليه لدى د

  .118أودين سلوم الحايك، مسؤولية مزودي خدمات اإلنترنت التقنية، مرجع سبق ذكره، ص . د- 45
46  - Benoît Frydman and Isabelle Rorive, Regulating Internet Content through Intermediaries in 
Europe and the USA, Oxford, January 2002, P5–6, available at: http://www.droit-
technologie.org/upload/dossier/doc/92-1.pdf 21/5/2011. 

http://www.jurisom.net
http://www.droit
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 إال أنَّها من جانب آخر ،الشك أن القضية المذكورة تتعلق بتحديد القانون واجب التطبيق على النزاع
إنَّها ليست محدودة ِإذْ  ، وخطورة ارتكاب األعمال غير المشروعة عن طريقها،تظهر خصوصية الشبكة

  .إن األمر يتطلب جهداً وتعاوناً دولياً يتناسب مع طبيعة الشبكة ومن ثم ف،بالحدود اإلقليمية المعروفة

 ليست ، إلى أن الحاالت المعروضة لمسؤولية المواقع اإللكترونية اإلعالمية،جب اإلشارةتوفي الختام 
 فمن المعلوم أنَّه ال ، وهذا ينسجم مع قواعد المسؤولية المدنية وأحكامها،واردة على سبيل الحصر

 ومن ثم يمكن أن تقوم مسؤولية ،ر صور الخطأ أو التعدي الذي يثير المسؤولية المدنيةيمكن حص
 وتبقى مسؤوليتها من حيث المبدأ خاضعة للمبادئ التي ،المواقع محل الدراسة في غير تلك الحاالت

  . سبق عرضها

  : الخاتمة
 ولما كانت ،رونية اإلعالميةتناولت الدراسة الحالية البحث في المسؤولية المدنية للمواقع اإللكت

 تثير العديد ، ومسؤولية المواقع اإللكترونية اإلعالمية بشكل خاص،المسؤولية المدنية بشكل عام
ويتمثل في ) نظري( األول ، على محورين- تحقيقاً للفائدة - فقد اقتصرت الدراسة ،من القضايا

التعويض عن الضرر الذي يسببه  ويلتزم ب،تحديد الشخص الذي يتحمل عبء المسؤولية المدنية
وتبدو أهمية هذا المحور في أن المواقع اإللكترونية ال تقوم . المحتوى الضار أو غير المشروع

 بغية ، بل يتطلب تشغيلها تضافر جهود العديد من األشخاص وتعاونهم،على جهد شخص منفرد
ة إلى أن مسؤولية الشخص  وفي هذا المجال انتهت الدراس،الخروج بالموقع إلى ساحة الشبكة

 وهل هي من ، ونوع الخدمة التي يقدمها، وتشغيلهالمعني تتوقف على دوره في إدارة الموقع
  الخدمات التقنية أم المعلوماتية؟

 من خالل ، ويتمثل في عرض حاالت مسؤولية المواقع اإللكترونية اإلعالمية،)عملي(والمحور الثاني 
 وتؤدي إلى ، التي يمكن أن تسبب ضرراً للغير، أو غير المشروععرض بعض صور المحتوى الضار

  . مع عرض بعض التطبيقات القضائية،قيام المسؤولية المدنية للمواقع اإلعالمية
  :ونختم البحث بجملة من النتائج

المدنية إن نظام المسؤولية المدنية للمواقع اإللكترونية اإلعالمية يجمع بين القواعد التقليدية للمسؤولية  §
  .المبنية على الخطأ وبين اإلعفاءات في القوانين الخاصة بمسؤولية مزودي الخدمات على الشبكة

تتضافر جهود العديد من األشخاص في إعداد المحتوى اإلعالمي وإتاحته للجمهور عبر الموقع  §
 . بخطأ مشتركإسهامهماإللكتروني ومن الطبيعي أن تقوم مسؤوليتهم جميعاً في حال 
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ن مسؤولية مالك الموقع اإللكتروني ورئيس تحريره واإلعالمي مسؤولية كاملة عن المحتوى تكو §
 .المنشور على الموقع

أما مزود الخدمات الذي يتولى استضافة محتوى الموقع اإلعالمي على حاسوبه الخادم فتقوم  §
لسحب مسؤوليته فقط إذا علم بالطابع غير المشروع لمحتوى الموقع ولم يتصرف بسرعة 

 .المحتوى أو منع الوصول إليه

ا أهم التوصيات فتشملأم: 
v  إعداد دراسات معمقة تتناول اإلشكاالت القانونية التي يثيرها استخدام الشبكة وبشكل خاص

 .المسؤولية القانونية الناجمة عن استخدامها
v  تتناول تنظيم إنشاء المواقع اإللكترونية المتخصصة بالتشريعات واالجتهادات المقارنة التي

من معرفة حقوقهم والتزاماتهم في مجال جميعهم استخدام الشبكة مما يمكن أطراف الشبكة 
 .استخدام الشبكة

v دعوة المؤسسات التعليمية إلى إدخال اإلعالم اإللكتروني في مناهجها استجابة للتطورات الحالية.  
v  وعلى . تباعها في عملهاااإلعالمية بصياغة المبادئ األخالقية التي تلتزم المواقع اإللكترونية

عدالخروج على هذه المبادئ خطأ يثير مسؤولية اإلعالمي المدنية إذا توافرت الصعيد القانوني ي 
  .هاجميعأركانها 

v  التعاون بين الجهات العامة والخاصة في توفير البيئة التشريعية والبنية التحتية الالزمة لتطوير
تفعيل دور المشاركة في الندوات والمؤتمرات المحلية والعالمية  مع ،الشبكة واستخداماتها

 . المتخصصة في هذا المجال
v  دعوة الجهات المختصة ووسائل اإلعالم خاصة إلى نشر التوعية القانونية بالتوازي مع المعرفة

 .التقنية لدى مستخدمي الشبكة
v ًمن التوصيات التي يمكن ذكرها في هذا المجال،وختاما ،يشير إلى ضرورة التعامل همعضب  أن 

باألخطاء اإلعالمية تحت اسم  الخاص مع قضايا اإلعالم والنشر إلى درجة إنشاء محاكم خاصة 
 . 47))محكمة اإلعالم والنشر ((

إن مجرد إنشاء محكمة خاصة أو تخصيص إحدى درجات المحاكم لقضايا اإلعالم ليس  :ويمكن القول
 ذلك إصالح النظام القضائي ككل مع اعتماد األتمتة في فضالً عنر يتطلب  بل إن األم،هو الحل الفعال

  . هاجميعفي أو مراحل التقاضي أغلب 

                                                             
 سامان فوزي عمر، المسؤولية المدنيـة للـصحفي،         - 22د منير سليمان، الصحافة اإللكترونية، مرجع سبق ذكره، ص          زي - 47

 .192مرجع سبق ذكره، ص 
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  المراجعالمصادر و
 : اللغة العربية-أوالً 

 ، عمان، دار الثقافة،)دراسة مقارنة (  حق الحصول على المعلومات ،أشرف فتحي الراعي §
  .2010 ، الطبعة األولى،األردن

 ،نترنت المسؤولية الجنائية لمقدمي المواد اإلباحية لألطفال عبر اإل،وسف السعيد يوسفأكمل ي §
 .2011 ، جامعة المنصورة،مجلة البحوث القانونية واالقتصادية

 ،)العقد االلكتروني في القانون المقارن (  العقود الدولية ،القاضي الدكتور إلياس ناصيف §
  .2009 ، الطبعة األولى،نان لب، بيروت،منشورات الحلبي الحقوقية

 المؤسسة ، رسالة دكتوراه، التقنيةنترنت مسؤولية مزودي خدمات اإل،أودين سلوم الحايك.د §
  .2009 ، لبنان، طرابلس،الحديثة للكتاب

 حقوق المؤلفين والنشر اإللكتروني في ،محمد إبراهيم حسن محمد. ترجمة د،تشارلز أوبنهايم.د §
 :لموقع متوفر على ا،نترنتبيئة اإل

 http://www.yemen-nic.info/contents/Informatics/studies/18.pdf. 

 المسؤولية المدنية عن االعتداء على الحق في ،جعفر محمود المغربي وحسين شاكر عساف.د §
 .2010 ، الطبعة األولى، األردن، عمان، دار الثقافة،الصورة بواسطة الهاتف المحمول

 الطبعة ، عمان، األردن، دار أسامة للنشر والتوزيع،لكترونية الصحافة اإل،زيد منير سليمان §
 .2009 ،األولى

 دار وائل ، رسالة ماجستير،)دراسة مقارنة( المسؤولية المدنية للصحفي ،سامان فوزي عمر §
  .2007 ، الطبعة األولى، األردن، عمان،للنشر

 دار الجامعة ،نترنتة اإل التنظيم القانوني لإلعالنات التجارية عبر شبك،شريف محمد غنام.د §
  .2008 ، مصر،الجديدة

 الكتاب ، التجارة االلكترونية وحمايتها القانونية،المستشار الدكتور عبد الفتاح بيومي حجازي §
 ، المحلة الكبرى، مصر، دار الكتب القانونية،)الحماية الجنائية لنظام التجارة االلكترونية(الثاني 
2007.  

 ، القاهرة، دار النهضة العربية، الجوانب القانونية للبريد االلكتروني،عبد الهادي فوزي العوضي.د §
 . دون عام نشر

http://www.yemen-nic.info/contents/Informatics/studies/18.pdf
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 .1985 ، دمشق، دار الكاتب العربي، الصحافة السورية بين النظرية والتطبيق،عدنان أبو فخر. د  §

 في مصر نترنتجرائم الحاسب اآللي واإل( الجرائم المعلوماتية ،المستشار عمرو عيسى الفقي §
 . 2006 ، االسكندرية، األزاريطة، المكتب الجامعي الحديث،)دول العربيةوال

 ، الطبعة األولى، بيروت، منشورات زين الحقوقية واألدبية، الصحافة والقانون،عمر بوشموخة §
2011. 

المصادر (مصادر االلتزام : الجزء األول: ج2 ،)النظرية العامة لاللتزام (،محمد وحيد الدين سوار.د §
 . 1996 ، منشورات جامعة دمشق،)راديةغير اإل

 ، الطبعة األولى، عمان، دار أسامة للنشر والتوزيع، اإلعالم اإللكتروني،فيصل أبو عيشة.د §
2010. 

 ، دار النهضة العربية، وبعض الجوانب القانونيةنترنت اإل،محمود السيد عبد المعطي خيال.د §
 . دون عام نشر،القاهرة

 ، بيروت، منشورات الحلبي الحقوقية،دعاوى القدح والذم والتحقير ،المحامي نزيه نعيم شالال §
2002. 

  .2010 ، الطبعة األولى، دمشق، دار الكتاب العربي، أشهر جرائم الكمبيوتر،يوسف أبو الحجاج §
 .2012دستور الجمهورية العربية السورية لعام  §

ية السوري الصادر بالمرسوم قانون تنظيم التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة المعلومات §
 .8/2/2012تاريخ / 17/التشريعي رقم 

 ،التعليمات التوضيحية والتنفيذية لقانون تنظيم التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية §
 .7/5/2012 تاريخ 290الصادرة بقرار وزارة االتصاالت والتقانة رقم 

 .28/8/2011تاريخ  / 108/ ريعي رقم قانون اإلعالم السوري الصادر بالمرسوم التش §

 .1949 آيار 18 تاريخ 84القانون المدني السوري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم  §

 .قانون العقوبات السوري §

 www.aliqtisadi.com: موقع مجلة االقتصادي §

  : اللغة الفرنسية-ثانياً 
§ Directive 2000/31/CE  du Parlement  Européen et du  Conseil du 8 juin 2000 (relative à certains 

aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce 
électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique»), Journal officiel 
des Communautés européennes 178/1 17/7/2000. 

§ Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 (relative à la confiance dans l'économie numérique). JORF 
n°143 du 22 juin 2004 page 11168, http://www.legifrance.gouv.fr 

http://www.aliqtisadi.com
http://www.legifrance.gouv.fr
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§ Mr. Kamiel Koelman and Professor Bernt Hugenholtz, Online Service Providers Liability For 
Copyright Infringement, Workshop on Service Providers Liability, WIPO, Geneva, December 9 
and 10, 1999, available at: http://dare.uva.nl/document/6178. 
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