نشأة و خدمات ومشروعية

الفصل التمهيدي
التعاقد باالنترنت.

الفصل التمهيدي :نشأة و خدمات و مشروعية التعاقد باالنترنت.
 المبحث األول :نشأة االنترنت و فوائدها.
o

المطمب األول :نشأة و تاريخ االنترنت.

o

المطمب الثاني  :فوائد االنترنت.

 المبحث الثاني :خدمات االنترنت.
o

المطمب األول :خدمة المواقع.

o

المطمب الثاني :خدمة البريد اإللكتروني.

o

المطمب الثالث :خدمة المحادثات الشخصية.

 المبحث الثالث :مشروعية التعاقد باالنترنت ومبررات ذلك.
o

المطمب األول :مدى مشروعية التعاقد باالنترنت.

o

المطمب الثاني :مبررات مشروعية التعاقد باالنترنت.
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نشأة و خدمات ومشروعية

الفصل التمهيدي
التعاقد باالنترنت.

الفصل التمهيدي :نشأة و خدمات و مشروعية التعاقد باالنترنت.
االنترن تتت ان تتم لنظ تتام منتش تتر ف تتي أمي تتع رنح تتال الع تتالم يت تتأل

م تتن رفت تراد و معموم تتات و

حوانتيب و بروتوكتوالت لتنظتيم االتصتال عبتر الشتبكة و حتتب نوتترب رويتدا رويتدا متن م توم شتبكة
االنترن تتت يتب تتادر هل تتب رذهانن تتا ش تتبكة االتص تتال العادي تتة عب تتر ال تتات

هال رن االنترن تتت تتمي تتز عن تتا

بالنتترعة و المرونتتة و االتنتتاعأل و بتتاألحرى ف ن تتا تمتتك ال ابتتة الكثي تتة متتن م اركتتز تبتتادل المعمومتتات
التتتي تختتزن و تنتتتوبل و تبتتث أميتتع رن تواع المعمومتتات فتتي شتتتب فتتروع المعرفتتة و فتتي كافتتة أوانتتب
الحيتتاة متتن ق تتايا فمن ت ية هلتتب رمتتور العويتتدة و ال ندنتتة الوراثيتتة متأ تتا نحتتو الحتتر اليدويتتة و متتن
البريتتد االلكترونتتي هلتتب البتتث اإلععمتتيأل و متتع متترور الوقتتت نتتتأد ايالت مكانتتا ل تتا فتتي حياتنتتا ال
ألن تتا توتتدم ونتتيمة مريحتتة و م يتتدة و متتوفرة لمأ تتد فحنتتب بتتل ألن تتا تتتدفعنا هلتتب فتتا هبداعيتتة أديتتدة
نتتتترك رث ت ار كبي ت ار فتتي أميتتع منتتاحي الحيتتاةأل ول تتذا نتتنتناول ال صتتل التم ي تدي بالد ارنتتة عبتتر ثتتعث
مباحتتث األول هتتو نشتتأة االنترنتتت و فوائتتدها و الثتتاني ختتدمات االنترنتتت و الثالتتث مشتتروعية التعاقتتد
عبر االنترنت و مبررات ذلك.
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الفصل التمهيدي
التعاقد باالنترنت.

المبحث األول :نشأة االنترنت و فوائدها.
قبتتل رن تصتتبن االنترنتتت عمتتب متتا هتتي عميتتق اليتتوم متترت بنوتتاط ت يتتر كثيتترة و تطتتورات كبيترة و
تعتتددت فوائتتدها تبعتتا ل تتذا الت ي تراتأل و نتتنتناول فتتي هتتذا المبحتتث نشتتأة و تتتاريخ االنترنتتت و نعتترج
عمب ذكر بعض ال وائد.
المطمب األول :نشأة و تاريخ االنترنت.

ظ تترت النتواة األولتتب لشتتبكة االنترنتتت كمشتتروع رمريكتتي رعتتتق و مولتتتق وكالتتة مشتتاريع البحتتوث

المتودمتتة فتتي و ازرة التتدفاع األمريكيتتة التتتي اهتمتتت نتتذاك ببنتتال شتتبكة متمانتتكة يمكتتن رن تصتتمد فتتي
ظتترو

صتتعبة خاصتتة فتتي نوتتل المعمومتتات الحكوميتتة و العنتتكرية ختتعل حتتدوث كارثتتة نوويتتة و هتتو

مشروع " "ARPAفي عام )0(0961أل و الذي كان ينت د

تحوي

هد

انتراتيأي و هتو هرنتال

تعميمتتات التصتتويب متن ختتعل مركتتز التتتحكم هلتتب قواعتتد الصتواريخ حتتتب و لتتو بعتتد تتتدمير أتتزل متتن
شبكات االتصال نتيأة لتعر

ا لم أومأل و قد اتنتع نطتا هتذا الشتبكة نتريعا لتتدخم ا و تتوانتم ا

أميع مصادر المعموماتية في الواليات األمريكية هذ ربطت  51أامعتة ببع ت ا التبعض عتن طريت
نظتتام ""ARPANETأل و قتتد ردى ظ تتور هتتذا الشتتبكة هلتتب ربتتط كبتترى المواقتتع المعموماتيتتة ببع ت ا
التتبعض و هتتو متتا نتتمن ل تتا أميعتتا بانتتتعمال المعمومتتات المتداولتتة عمي تتا متتن ختتعل بنتتال متترن و
منتول عن الحانبات المنتعممة في ا

2

و فتتي ن ايتتة النتتبعينات بتتدرت شتتبكة تنتتمب " "UNEXفتتي الظ تتورأل و فتتي بدايتتة الثمانينتتات
ظ رت شبكة تنمب " "BITNETو التي كانت شركات االنترنت تنافنت ا بشتدة و بعتد ذلتك ظ ترت
شتبكة ""Computer Science Networkأل ثتم تحووتتت ل تتذا الشتتبكة انطعقتة رقتتوى عنتتدما تبنت تتا
المؤننتتة العمميتتة الووميتتة " "NSFو ذلتتك بمنانتتبة هنشتتال خمنتتة م اركتتز كبتترى لمحانتتبات ال ائوتتة و
ذلتتك ب تتد

النتماح بتتدخول المأتمتتع العممتتي كمتتق هلتتب المعمومتتات المخزونتتةأل و هكتتذا رصتتبحت كتتل

المراكز الأامعية الكبرى متصمة بالشبكة التي رخرأت ا هلب حيز الوأود المؤننة العممية الووميتة و
التتتي لعبتتت في تتا دور العمتتود ال و تتري رو المعبتتر لحركتتة م تترور المعمومتتات الخاص تتة بكتتل الش تتبكات

( )

 1أ .أحمد خالد العلجوني ،التعاقد عن طريق االنترنت دراسة مقارنة ،دار الثقافة و الدار العلمية الدولية للنشر و التوزيع ،ص .14
)
 1 -2د .أسامة أبو الحسن مجاهد ،التعاقد عبر االنترنت ،دار الكتب القانونية ،مصر  ،2002ص03 :
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الفصل التمهيدي
التعاقد باالنترنت.

الداخمتتة في تتاأل و منتتذ ذلتتك الحتتين رصتتبن متتن الممكتتن التتدخول هلتتب ري نوطتتة عمتتب الشتتبكة متتن ختتعل
ري موقع أامعي متصل ب ا.
و قد ربرمت في عام  0987عودا مع بعض الشركات الخاصة من رأل هدارة شبكة المؤننتة
العممية الوطنية و زيادة ك الت ا.
و من تتذ  0992توق تتت المؤنن تتة العممي تتة الوطني تتة ع تتن االن تتتثمار ف تتي الش تتبكة تارك تتة المأ تتال
م توحا ألنواع رخرى من التمويل و من ثمة ألنواع رخرى من االنتعمال ل يتر األرتراض العمميتةأل و
هكذا رصبحت االنترنت بمثابة اتحاد لمشبكاتأل ف ن تا لتم تتوقت

عتن التطتور و رصتبن التدخول هلي تا

فتتي الوقتتت الحتتالي متاحتتا لمكافتتةأل و لتتم يعتتد انتتتخدام ا قاص ت ار عمتتب بتتاحثي الأامعتتات و متتوظ ي
المؤننات العامة فود وأد األفراد و المشروعات الخاصة فائدة كبيرة في اإلبحار عبر الشبكة.
و ي من تتا هن تتا رن نؤك تتد عم تتب رن ش تتبكة االنترن تتت ل تتم تع تتد مأ تترد ون تتيمة لتب تتادل المعموم تتات و
الحصول عمي ا من شتب رنحال العالم بل رن ا قد رصبحت ري ا ونتيمة يتتم متن خعل تا هبترام العوتود
بمختم ت

رنواع تتا و هتتو متتا ينتتمب بالتأتتارة اإللكترونيتتة()0أل حيتتث تشتتير الد ارنتتات األمريكيتتة رن رقتتم

األعمتتال لمبيعتتات المنتأتتات و الختتدمات عمتتب االنترنتتت بم ت ح توالي  225مميتتار دوالر رمريكتتي فتتي
عتتام  0996بزيتتادة قتتدرها  %511عتتن عتتام  0995و قتتد حووتتت المشتتروعات ال رننتتية رقتتم رعمتتال
يورب من  51مميار فرنك ننويا.
المطمب الثاني :فوائد االنترنت.
فتتي هتتذا العصتتر عصتتر المعمومتتات باتتتت م متتة البتتاحثين رقتترب هلتتب النت ولة و الينتتر لمتتا
رتاحتق التكنولوأيا من نبل عدة ترشد الباحث هلب

التقأل و مع انتم اررية التوتدم التكنولتوأي ظ تر

ما يعر بشبكة االنترنت تمك الشبكة و بكل ما تحتويق من عموم و فن و ثوافة و تتاريخ و قتانون و
اقتصاد هتا هتي تنادينتا لنأتوب فتي ررأائ تا ممتمنتين العمتم و المعرفتة لتنيتر دروب العمتم لمبتاحثين و
تتتروي ظمتتأ المنتتافرين البتتاحثين عتتن المعمومتتةأل و الباحتتث عبتتر هتتذا الشتتبكة ال بتتد و رن يأنتتي متتن
ثمارها ما يند رموق و يعينق عمب تمام نيرة العمم و العميا()0أل و من رهم ال وائد:

 - 0توفير الوقت :يخ ض انتخدام االنترنت الكثيتر متن الوقتت ال تائع فتي االتصتال بتين
عناصر الشركة كما يؤمن ونتيمة

تمان لدقتة نتير االتصتاالت و عتدم تكرارهتا و عمتب نتبيل

( )

 1د .أسامة أبو الحسن مجاهد ،المرجع نفسه ،ص9-4-3 :
( )
 1أ .محمد ابراهيم أبو الهيجاء ،التعاقد بالبيع بواسطة االنترنت ،دار الثقافة و الدار العلمية الدولية للنشر و التوزيع األردن ،ص.46-45 :
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الفصل التمهيدي
التعاقد باالنترنت.

المثتتال :قتتد ترنتتل العديتتد متتن الطمبتتات عتتن طريت البريتتد اإللكترونتتي دون رن تحصتتل االنتتتأابة
همتتا ألن الطتتر الثتتاني لتتم يتص ت ن الرنتتالة رو ألنتتق لتتم ي م تتا متتن رول م ترةأل رمتتا االنترنتتت ف ت ن
تنظيم تبادل المعمومات و الخدمات اإلدارية يتم عن طري نماذج معياريتة مت ت عمي تا و ال يتتم
هرنال ا عن طري النظام البريدي الداخمي قبل انتتي ال المعمومتات المطموبتة بكامم تا و متن ثمتة
يتتتم ح ظ تتا ليتتا فتتي الأ تتاز الختتادم رو الأ تتاز ختتادم البريتتد اإللكترونتتي و تظ تتر لتتدى الطتتر
()2

الثاني بعد وقت قصير أدا و بذلك تؤمن االنترنت الدقة و توفير الوقت.

- 2البحث عن كافة المعمومات :لمبتاحثين عتن المعمومتة فتي شتتب الميتادين و لمتن يدفعتق
ال

ول لمأرد المعرفة ها هي االنترنت تحمل في طيات ا العديد من دروب المعرفة و كتل ذلتك

بآلية بحث ال تأخذ الكثير من الأ د و الوقت لموصول هلب المطموب.
فالشتتبكة وفتترت ليتتة بحتتث مينترة لمتراربين ال ت ط عمتتب م تتتاح البحتتث حتتتب تبتتدر عمميتتة البحتتث
األتوماتيكيت تتة داخت تتل الشت تتبكة إليصت تتال الباحت تتث لممطمت تتوب عت تتن طري ت ت عت تترض نت تتائر مت تتا يتعم ت ت
بالمعمومتتة و لمباحتتث االختيتتار فتتي متتا ينانتتبق ليوتتوم بعمميتتة فتتتن لممم ت

الموأتتود بتتق المعمومتتة و

هك تتذا..أل و ق تتد قام تتت العدي تتد م تتن الأامع تتات ف تتي الع تتالم بان تتت عل ه تتذا الطريو تتة بوان تتطة هنت تزال
ص حة ل ا عمب االنترنت تت من نائر متا يتعمت ب تذا الأامعتات متن ميتزات و كي يتة هأترالات
التنتتأيل لتتدي ا و شتتروط ذلتتكأل و عمتتب التراربين فتتي م ارنتتمة هتتذا الأامعتتات كتابتتة انتتم الأامعتتة
وال ت ت ط عم تتب م ت تتاح البح تتث ليأ تتدوا رن نت ت م رم تتام صت ت حة تم تتك الأامع تتة و ن تتائر م تتا رنزلت تتق
بص ت حت ا عمتتب االنترنتتت حتتتب هذا متتا رراد م ارنتتمت ا رتتتم ذلتتك بوانتتطة عنوان تتا البريتتدي الموأتتود
من ما تعر ق صت حت األ و هتذا الطريوتة فتي هنتزال صت ة عمتب االنترنتت ارأتت كثيت ار منتاا متا
()0

يتعم بالدول و مؤننات ا الحكومية و من ا ما يتعم بالمعمومات التأارية.

-3االن تتتوعلية و المرون تتة :تت تربط االنترن تتت ب تتين رأ ت تزة كمبي تتوتر م تتن رنت تواع مختم تتة مث تتل
 APPLEو الكمبيتتوتر الشخصتتي  PCحال تتا فتتي ذلتتك حتتال كتتل الشتتبكات الحديثتتة رمتتا الأديتتد
التتذي تن تترد بتتق االنترنتتت ف تتو همكانيتتة الن تتاذ لم توارد المعمومتتات عتتن طري ت تطبي ت واحتتد و هتتو
المن تتتعرض و م تتن منص تتات عم تتل مختم تتة تمك تتن ه تتذا الصت ت حة المن تتتخدمين م تتن الول تتوج هل تتب
( )

 2أ .منير محمد الجنبيهي و ممدوح محمد الجنبيهي ،الطبعة القانونية للعقد اإللكتروني ،دار الفكر الجامعي اإلسكندرية ،ص.20 :
( )
 1أ .محمد ابراهيم أبو الهيجاء ،المرجع السابق ،ص.47 :
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نشأة و خدمات ومشروعية

الفصل التمهيدي
التعاقد باالنترنت.

محتويتتات الأ تتاز الختتادم ب تض النظتتر عتتن منصتتة العمتتل التتتي يعممتتون عمي تتا ه تتافة هلتتب رن
نشتتر المعمومتتات عتتن طري ت الموقتتع التتداخمي يتتتم فتتي التتزمن الحويوتتي و ال يحتتتاج هلتتب عمميتتات
()2

هعداد منبوة.

المبحث الثاني :خدمات االنترنت.
متتن البتتدي ي رننتتا لتتن نتنتتاول فتتي هتتذا الد ارنتتة الوانونيتتة الكثيتتر متتن الت اصتتيل ال نيتتة الخاصتتة
بشتتبكة االنترن تتت و لكنن تتا نن تتطر حتم تتا هل تتب انتتتخدام بع تتض المص تتطمحات المتداول تتة بش تتأن ه تتذا
الشتبكة هال رننتتا لتتن ننتتتطيع بتدل الد ارنتتة هال بعتتد التعتتر عمتتب ثتعث ختتدمات رنانتتية متتن الختتدمات
التتتي توتتدم عمتتب شتتبكة االنترنتتت والتتتي تنتتتخدم بص ت ة انانتتية فتتي التعاقتتد عبتتر االنترنتتتوهي خدمتتة
المواقع او شبكة المواقعألخدمة البريد االلكترونيوخدمة المحادثات الشخصية.
المطمب األول :خدمة المواقع.
خدمتة  WORLD WIDE WEBالمنتماة شتبكة  WEBاختصتا ار و هتذا الكممتة األخيترة
تعني بالعربية شبكة العنكبوت و الكممة معبرة هلب درأتة تو تن متدى تشتابك و تونتع االنترنتت فتي
شتتتب منتتاط العتتالمأل و هاتتتق الخدمتتة يعبتتر عن تتا التتبعض بالعربيتتة بشتتبكة المعمومتتات العالميتتة ف تتي
الخدمتتة التتتي يمكتتن متتن خعل تتا زيتتارة مختم ت

المواقتتع عمتتب شتتبكة االنترنتتت و تص ت ن متتا ب تتا متتن

ص حات من رأل الوصول هلب معمومات معينة رو من رأل هبرام عود مع رحد التأار الذي يعترض
منتأاتق عمب الشبكة مثع.

()0

و ين تتتطيع ك تتل ش تتخص طبيع تتي رو معن تتوي رن ي تتع ل تتق موقع تتا دائم تتا و ثابت تتا عم تتب ش تتبكة
االنترنتتت متتن خعلتتق ينتتتطيع عتترض رو اإلعتتعن عتتن ري شتتيل يتتود توديمتتق كمعمومتتة رو كعتترض
إليأتتاب معتتينأل و انتتتخدام موقتتع عمتتب الشتتبكة يعنتتي انتتتم اررية هتتذا الموقتتع عمتتب متتدار النتتاعة و
األيام

2

(

 2أ .منير و ممدوح محمد الجنبيهي ،المرجع السابق ،ص.20 :
 -1د .أسامة أبو الحسن مجاهد ،المرجع السابق ،ص.7
 -2أ ./أحمد خالد العجلوني ،المرجع السابق،ص16.
 -3د /أسامة أبو الحسن مجاهد ،المرجع نفسه ،ص.7
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نشأة و خدمات ومشروعية

الفصل التمهيدي
التعاقد باالنترنت.

و رهم المصطمحات التي توابمنا في هتذا الشتأن هومصتطمن موقتع  WEBSITEو يوصتد بتق
كتتل مكتتان يمكتتن زيارتتتق عمتتب شتتبكة المعمومتتات العالميتتةأل و هنتتاك المعيتتين متتن مواقتتع التتوب عمتتب
الشتتبكة لكتتل من تتا عنوانتتق الختتاص التتذي يشتتار هليتتق بتتأحر االختصتتار و التتذي يوتتوم موتتام العن توان
العادي رو رقم ال ات
و هنا نو

و لكي تتمكن من زيارة موقتع متا فمتن يكتون عميتك نتوى تحريتر هتذا العنتوانأل

تدخل عمب هذا الموقع و رول متا يطالعتك فيتق هتو الصت حة األم  HOME PAGEو

هتتي الصت حة الرئينتتية لمموقتتع و التتتي يمكتتن متتن ختتعل متتا ب تتا متتن روابتتط و هشتتارات الوصتتول هلتتب
الص حات األخرى التي يت من ا الموقع و التي يررب الزائر فتي الحصتول عمتب معمومتات من تا رو
التعاقتتد عمتتب منتتت معتتين عمتتب نتتبيل المثتتال و تنتتمب هتتذا الص ت حات فتتي العمتتل ص ت حات التتوب-
.-WEB PAGE

3

المطمب الثاني :خدمة البريد اإللكتروني .E-MAIL
هتتي ببنتتاطة انتتتخدام شتتبكة االنترنتتت كمكتتتب لمبريتتد حيتتث ينتتتطيع منتتتخدم االنترنتتت بوانتتطت ا
هرنتتال الرنتتائل هلتتب ري شتتخص لتتق عنتوان بريتتد هلكترونتتيأل كمتتا يمكنتتق ري تتا تموتتي الرنتتائل متتن ري
منتتتخدم ختتر لعنترنتتت متتن ختتعل نظتتام تكبيتتر الرنتتالة هلتتب حتتزم تمتتر متتن ختتادم هلتتب ختتر حتتتب
الوصول هلب الموصد و بمأرد وصول الحزم يعاد اتحادها هلب صورت ا األصمية و تتم هذا الخدمتة
مأانتتا و ال ينتتت ر هرنتتال الرنتتالة و انتتتوبال ا نتتوى ب تتع ث توان ب تتض النظتتر عتتن المنتتافة بتتين
المرنل و المرنل هليقأل و كل شخص حتب ي ع لق عنوانا هلكترونيا ال بد لق من
انتتتخدام انتتم رو رقتتم رمتتزي و نطتتا فرعتتي و نطتتا ذروتتتق عاليتتةأل و إلرنتتال رنتتالة متتا عبتتر البريتتد
اإللكتروني نحتاج هلب كتابة مو وع الرنالة عمب الحانب و هعطال الحانتب العنتوان المرنتل هليتق
حيتتث يك تتي النوتتر عمتتب رمتتر اإلرنتتال و بتتذلك تكتتون الرنتتالة قتتد ردرأتتت تحتتت عن توان المرنتتل هليتتق
عمتتب الشتتبكةأل و لكتتي يتتتمكن المرنتتل هليتتق متتن مطالعت تتا متتا عميتتق نتتوى رن ينتتتعمل برنتتام بريتتدا
اإللكتروني و يصدر رمت ار بتحميتل الرنتائل عمتب صتندو بريتدا اإللكترونتي التوارد و هنتا نتو

يأتد

أميتع الرنتتائل التتتي وردت هليتق فتتي هتتذا الصتندو أل و ينتتمن البرنتتام المنتتخدم عتتادة ب يأتتاد قائمتتة
بالرنتتائل تت تتمن بيانتتا بالمرنتتمين ومتتع التمييتتز بتتين الرنتتائل التتتي نتتب مطالعت تتا و تمتتك التتتي لتتم
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نشأة و خدمات ومشروعية

الفصل التمهيدي
التعاقد باالنترنت.

يطمتتع عمي تتا المرن تتل هليتتق بعتتدأل ولوت ترالة ري رنتتالة ال بتتد م تتن ال ت ط عمتتب مو تتع ا فتتي الوائم تتة
المذكورة فتظ ر رمام المرنل هليق عمب شاشة أ از الكمبيوتر

1

و ه تتذا الخدم تتة مح وف تتة بالمخ تتاطر و م تتن رهم تتا ع تتدم الخصوص تتية و

تتع

األم تتان حي تتث يو تتوم

المشتركون بانتوبال و هرنال بريدهم من داخل هذا المواقع التي توفر هذا الخدمة.
المطمب الثالث :خدمة المحادثات الشخصية

عنتتدما نتتذكر كممتتة حتتديث عمتتب االنترنتتت ف نتتق يتبتتادر هلتتب رذهاننتتا فتتو ار الحتتديث عبتتر ال تتات

العتتاديأل متتن ألن شتتبكة االنترنتتت تتحتتول هنتتا هلتتب هتتات

كمتتا رن الحتتديث عبتتر الشتتبكة يعنتتي عتتدة

رنتواع متتن االتصتتاالت حيتتث يمكتتن تبتتادل الرنتتائل و المحادثتتات بتتين عتتدة رشتتخاص بشتتكل فتتوري و
الحديث يمكن رن يت من تبادال لألصوات و الصور و هذا الونائل المتعددة هي:
 .0تبادل مباشر لمعبارات بين شخصين ينتخدمان برنامأا يونم الشاشة هلتب قنتمين يظ تر فتي
كتل طتر قنتتمين األول لممرنتل و الثتتاني لممرنتل هليتتق فتأي شتتيل يكتتب لتتدى رحتد الطتترفين
يظ ر عمب شاشة الطر ايخر و هكذا دواليك.
و هناك حاالت يمكن التحتدث في تا متع ركثتر متن شتخص فتي ن واحتد حيتث تونتم الشاشتة
هلب عدة رأزال متناوية الحأتم و منتاوية لعتدد األشتخاص المشتتركين ب تذا الحتديثأل فتيمكن
من خعل هذا الخدمة لألصدقال و رأال األعمال تبتادل الحتديث كتابتة بطريوتة روفتر ماديتا
و نرعة هائمة في أمب الردود.

2

هنتتاك ب ترام تتتتين لمشتتخص تبتتادل الحتتديث صتتوتيا كمتتا فتتي ال تتات

التوميتتدي متتع رشتتخاص

خ ترين و تمكتتن المنتتتخدم متتن هأ ترال مكالمتتات هات يتتة ن توال دوليتتة رو محميتتة و ذلتتك دونمتتا
زيادة عمب نعر االنتخدام.
 .2ررفتتة ال يتتديو :و هتتذا البرنتتام نتتمي رراك و ت ارنتتي و يمكتتن متتن خعلتتق هرنتتال صتتور فيتتديو
لمتعبيتتر عتتن الحركتتة و هتتي خدمتتة فعالتتة توتتدم ا الشتتبكة و يمكتتن انتتت عل ا بالشتتكل العئ ت
لخدمتتة البش تريةأل و بال عتتل تتتم انتتت عل هتتذا الخدمتتة أيتتدا متتن قبتتل منتشت ب ربتتو التريش فتتي
 - 1د /أسامة أبو الحسن مجاهد ،المرجع السابق،ص.8
 - 2أ – أحمد خالد العجلوني،المرجع السابق  ،ص .17
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نشأة و خدمات ومشروعية

الفصل التمهيدي
التعاقد باالنترنت.

الواهرة هذ تم الربط بينق و بين منتش ب طوكيو لطب األط تال و ذلتك لمكشت
و في مراقبة العمميات الأراحية.

عتن المر تب

1

المبحث الثالث :مشروعية التعاقد باالنترنت و مبررات ذلك
بمتتا رن التعاقتتد عبتتر شتتبكة االنترنتت متتا زال فتتي بدايتتتق و خاصتتة فتتي وطننتتا العربتتي فت ن التشتريعات
الوانونية العربية لتم تتدخل فتي نصوصت ا و تشتريعات ا النصتوص المتعموتة ب تذا النتوع متن التعاقتدأل و
فتتي ظتتل هتتذا ال يتتاب فت ن النظريتتة العامتتة لمعوتتد قتتد يمكن تتا رن ننتتد هتتذا ال تترع و ذلتتك لحتتين صتتدور
تشريعات خاصة باالنترنت.
المطمب األول :مدى مشروعية التعاقد باالنترنت
أوال :هن م وم االتصال عبر الشبكة يوترب أدا متن م توم ال تات
الشبكة هلب هات

التوميتدي بتل و يمكتن رن تحتول

عادي عبر المحادثة الش يةأل و هذا الشبكة تعتمد عمب وأتود أ تاز و مرنتل و

مرنل هليق ف ي ال تعدو رن تكون ركثر من ونيمة اتصال حديثة و يمكن التأكيد عمب هتذا بمتا ذكترا
الدكتور رنور نمطان بوولق":هن التعاقد بالتم ون رو رية ونتيمة مماثمتة ال يثيتر صتعوبة هال فيمتا يتعمت
بتعيين مكان انعوتاد العوتد و هتو يأختذ متن هتذا الناحيتة حكتم التعاقتد بتين ال تائبين التذين ت ترق م شتوة
المكتتان رمتتا فيمتتا يتعم ت بزمتتان انعوتتاد العوتتد فالتعاقتتد بتتالتم ون رو بتتأي ونتتيمة مماثمتتة ال ي تتتر عتتن
التعاقد بين الحا رين فيعتبتر التعاقتد بتالتم ون تتم فتي الوقتت التذي يعمتن فيتق متن وأتق هليتق اإليأتاب
قبولق".
باإل تتافة هل تتب رن التعاق تتد كم تتا ي تتتم ب تتين حا ت ترين يأمع م تتا مأم تتس عو تتد واح تتد ك تتذلك م تتن
الممكتن رن يتتم بتين رتائبين ال يأمع متا مأمتس عوتد واحتد فيتتم العوتد فتي هتذا الحالتة بتين شخصتين
عتتن طري ت رنتتول يبم ت تعبيتتر كتتل من متتا هلتتب ايختتر رو بالمكاتبتتة بالبريتتد رو البتتر رو ال تتاكس رو
ريرها من ونائل االتصال حيث تمر فترة زمنيتة بتين صتدور كتل متن التعبيتر وبتين وصتولق لمطتر
ايخرأل فبعد المنافة بين المتعاقتدين ال يمنتع انعوتاد العوتد فالوتانون ال يشتترط الوأتود الثنتائي ال عمتي
فتتي مكتتان واحتتد ألط ت ار

العوتتد لحظتتة تبتتادل اإليأتتاب و الوبتتول حيتتث يمكتتن رن يتتتم تبادل متتا عتتن
()0

طري ونائل االتصال المختم ة كالرنائل و الونائل الحديثة من تمكسأل تم رامأل انترنت.
 - 1ا – محمد إبراهيم أبو الهيجاء  ،المرجع السابق  ،ص .49-48

( )1أ .أحمد خالد العجلوني ،المرجع السابق ،ص.21-20:
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نشأة و خدمات ومشروعية

الفصل التمهيدي
التعاقد باالنترنت.

و قد نتص المشترع الأ ازئتري عمتب كي يتة تحديتد زمتان و مكتان انعوتاد العوتد بتين رتائبين(م 67

م)

الذي تعتبر العوود التي تتم عبر االنترنت من بين ا.
ثانيااااا:هن م 61

م ج ت تتنص عم تتب رن":التعبي تتر ع تتن اإلرادة يك تتون ب تتالم ظ و بالكتاب تتة رو باإلش تتارة

المتداولة عرفا كما يكون باتخاذ موق

ال يدع ري شك في داللتق عمب موصود صاحبق".

فالعبتتارة األخيترة متتن نتتص المتتادة تتتتين المأتتال قانونيتتا ألنتتموب التعاقتتد عبتتر االنترنتتت حيتتث رن قيتتام
ري فتترد بعتترض موقتتع ثابتتت و دائتتم لتتق عمتتب شتتبكة االنترنتتت يعنتتي رن يوصتتد اتختتاذ منتتمك و طريت
يشير و يعمن فيتق لمنتاس نيتتق فتي التعاقتد عبتر موقعتق و يؤكتد هتذا التوأتق التدكتور توفيت فترج بوولتق
رن ":التعبيتتر عتتن اإلرادة يكتتون باتختتاذ موق ت
موصودا"أل فوقو

ال تتتدع ظتترو

الحتتال شتتكا فتتي داللتتتق عمتتب حويوتتة

نيارات األأرة ذات األنعار المحددة في األماكن المعدة ل ا يعد عر تا صتريحا

لمأم تتور و ك تتذلك الش تتأن لو تتع الت ميكانيكي تتة لبي تتع الحم تتوى و زأاأ تتات المش تتروبات رو و تتع
أ از تم ون لي.
و شبكة االنترنت تعرض عمب مدار الناعة اإلععنات و ونائل البيع و الشترال و المتزادات
العمنيتة و التوتديم لموظتائ

و الختتدمات و ذلتك فتي هشتتارة صتريحة باتختاذ منتتمك مباشتر ال لتبس فيتتق

عمب الت ار ي.
ثالثااا :األصتتل فتتي التعاقتتد حريتتة الت ار تتي التتتي تو تتي تينتتير المعتتامعت و العوتتود و رفتتع الحتترج و
ع تتدم التعوي تتد هال ان تتتثنالاأل و حري تتة الت ار تتي رص تتبن مب تتدر ارن تتخا ف تتي ال و تتق الو تتانوني بع تتد رن م تتر
بتطتتورات تاريخيتتة طويمتتة و ي ترتبط ارتباطتتا قويتتا متتع مبتتدر نتتمطان اإلرادة حيتتث رن هرادة المتعاقتتدين
قادرة عمب هنشال العوود و كافية لتحديد ثارها و رناس هذا المبدر رن األفراد رحرار بحنتب حتاالت م
الطبيعية فالحرية هي األصلأل حتب صار هذا المبدر دعامة تبنب عميق النظريتات الوانونيتة و هوبعتد
رن تمشي فيق المنط رصبن يشتتمل عمتب رصتمين همتا االلت ازمتات و ثارهتا فتاإلرادة الحترة هتي التتي
ت يمن عمب أميع مصادر االلتزامأل و بما رن هتذا المبتدر رصتبن ارنتخا قانونيتا فتع متانع متن امتتدادا
ليشمل التعاقد باالنترنت()0أل فالمادة 59

م ج تنص عمب رنق":يتم العود بمأرد رن يتبتادل الطرفتان

التعبير عن هرادت ما المتطابوتين دون اإلخعل بالنصوص الوانونية".

( )1أ ،أحمد خالد العجلوني ،المرجع نفسه ،ص.27-26:
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نشأة و خدمات ومشروعية

الفصل التمهيدي
التعاقد باالنترنت.

هذن متتن كتتل متتا نتتب تتحتتدد لنتتا مشتتروعية التعاقتتد عبتتر االنترنتتتأل فاألصتتل رن العوتتود اإللكترونيتتة
مشتتروعةأل لكتتن قتتد تطت رر عمتتب هتتذا العوتتد اإللكترونتتي رمتتور تأعتتل منتتق عوتتدا ريتتر مشتتروع كتتأن يكتتون
مو وعق نمعة رير مشروعة.
و العوود اإللكترونية التي يكون مو وع ا نمعة رير مشروعة تتمثل في عمميتات بيتع المختدرات و
تأأير العاهرات و بيع األفعم اإلباحية و بيع األنمحة و ما هلب ذلك متن عمميتات البيتع التتي يكتون
المبيع في ا نمعة رير قانونية.
و تعد تأارة المختدرات هتي رهتم و رخطتر رنتواع التأتارة المحرمتة عمتب منتتوى العتالم و يتأتي بعتدها
تأارة الرقي االبيض ثم تأارة النعحأل و لم ت من كافة الأ ود المبذولة عمب منتوى العتالم لمو تال
عمب تأارة المخدرات هال في محاولة الحد من ا قميع دون منع ا ن ائيا.
و ق تتد ك تتان تأ تتار المخ تتدرات عم تتب المن تتتوى الع تتالمي يعق تتون ص تتعوبات ش تتديدة ف تتي االت تتا عم تتب
عمميتتات بيع تتا و ت ريب تتا هال رنتتق و بعتتد التطتتور التكنولتتوأي الكبيتتر التتذي نعيشتتق حاليتتا فوتتد انتتت ل
صانعوا و م ربوا المخدرات شبكة االنترنت في االت ا عمب ت ريب منتأات م المحرمة دوليا.
و في تورير نشرتق شبكة  CNNاإلخبارية ذكرت فيق قيام النتمطات ال يدراليتة و المحميتة فتي بعتض
الواليات بحممة وانعة و رلوت الوبض عمب العشرات من مروأي المخدراتأل و من الناحيتة الوانونيتة
و لمتتا كانتتت الواعتتدة العامتتة هتتي عتتدم أتواز االت تتا عمتتب متتا يختتال

الوتتانون فت ن العوتتد اإللكترونتتي

متب كان مو وعق بيع نمعة رو توتديم خدمتة مخال تة لموتانون و معاقتب عمي تا فت ن هتذا العوتد يعتبتر
()0

معدوما و ليس لق رثار قانونية و يعد كأن لم يكن.

المطمب الثاني :مبررات مشروعية التعاقد باالنترنت
نحاول في هذا الأانب التأكيد عمب المبررات التي تدعم ما ذكرناا بالننبة لمشروعية التعاقتد
باالنترنت فيما يمي:
أوال :هن ال وق الوانوني العربي قبل عشرات الننين رشار بشكل وانع هلب التعاقد عن طريت ال تات
و هتتو رنتتموب يوتتترب كثيت ار متتن االتصتتال عبتتر االنترنتتتأل و الويتتاس مشتتروع رصتتع فوتتد ركتتد التتدكتور
توفي فرج بأن التعاقتد التذي يتتم عتن طريت المخاطبتة التم ونيتة رو بتأي طريت مشتابق بمثابتة التعاقتد
التتذي تتتم بتتين حا ترين متتن حيتتث الزمتتان و بتتين رتتائبين متتن حيتتث المكتتان و قتتد رشتتار هلتتب التعاقتتد
( )1أ .منير محمد الجنبيهي و ممدوح محمد الجنبيهي ،المرجع السابق ،ص.185:
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نشأة و خدمات ومشروعية

الفصل التمهيدي
التعاقد باالنترنت.

بتتالتم ون رو بتتأي طريت مماثلألكمتتا راى التتدكتور انتتور نتتمطان ان مأمتتس العوتتد هتتو االأتمتتاع الواقتتع
فيتتق العودنتوال طتتال او قصتتر ومأمتتس العوتتديكون حويويتتا او حكميتتا كمتتا فتتي التعاقتتد فتتي التمي تتون او
باي طري مماثلأل و األصل رن أميع العوتود يمكتن هبرام تا بتين رتائبين هذا فصتمت فتترة متن التزمن
بين صدور الوبول و عمم الموأب بق.
و قد تأتاوزت الد ارنتات الوانونيتة الحديثتة متا درج عميتق ال وتق حيتث رصتبن يشتير و بصتراحة
تامتتة هلتتب التعاقتتد باالنترنتتت حيتتث رن الكمبيتتوتر قتتد دختتل حيتتز التن يتتذ فتتي هب ترام العوتتود ال نتتيما فتتي
مأتتال التعاقتتد متتع البنتتوك و الخطتتوط الأويتتةأل و رحكتتام التعاقتتد بتتالكمبيوتر ال يتتتم هال هذا كتتان هنتتاك
ونتتيمة اتصتتال بتتين هتتذا األأ تزة اإللكترونيتتة ري وأتتود شتتبكة كمبيتتوتر ينتتتطيع المشتتترك فتتي تمتتك
الش تتبكة االتص تتال مباشت ترة م تتع ري مش تتترك خ تتر يمتم تتك ن تتس الأ تتاز وفو تتا ل تترقم رو هش تتارة رو كمم تتة
()2

معينة.

ثانياااا :رصتتبحت منتأتتات الكمبيتتوتر متتن رو ار كتابيتتة و تواقيتتع رقميتتة تأتتد ل تتا مكانتتا و حأتتة فتتي
اإلثبات حتتب رن المتادة  3/04متن ات اقيتة هتامبورج لنتنة  0978اعتبترت رن التوقيتع الموبتول قانونتا
هتو التوقيتع بختط اليتد رو بالصتورة المطبوعتتة رو المطابوتة لمتوقيتع األصتمي رو بالتثويتب رو بتتالختم رو
ب تتالرموز رو ب تتأي طريو تتة ميكانيكي تتة رو هلكتروني تتةأل و كت تذلك رو تتحت ذات الم تتادة هأازت تتا لمبيان تتات
الص تتادرة ع تتن الحان تتب ايل تتي باعتب تتارا حأ تتة ل ثب تتات مثم تتق مث تتل ن تتند الش تتحن التومي تتديأل و بم تتا رن
منتأات الكمبيوتر قد رخذت ل ا مكانا في اإلثبات فاألولب رن تأد ل ا موقعا في انعواد العود.
ثالثاااا :ال يوأتتد متتانع متتن الحتتذو حتتذو التتدول المتودمتتة فتتي هتتذا المأتتال حيتتث صتتدر قتتانون النوتتل
المص ت تترفي ب ت تتالطر اإللكتروني ت تتة األمريك ت تتي ن ت تتنة 0978أل و ف ت تتي فرنن ت تتا ص ت تتدر الو ت تتانون المتعمت ت ت
بالتصرفات الوانونية التي تتم عن طري ونائل االتصال ال توري ذات المعالأتة ايليتة نتنة 0981أل
و ق تتانون حماي تتة المعموم تتات األمريك تتي ن تتنة 0984أل و ف تتي األعت توام الن تتابوة تت توالب ص تتدور قت توانين
التأتتارة اإللكترونيتتة فتتي العديتتد متتن دول العتتالم كمتتا رقتترت األمتتم المتحتتدة بشتتأن عوتتد البيتتع التتدولي
لمب ائع ات اقيتة فينتا فتي  0981/14/00فأأتازت رن يوتع اإليأتاب و الوبتول بال تات

رو التتمكس رو

ريتتر ذلتتك متتن ونتتائل االتصتتال ال تتوريأل باإل تتافة لموتتانون النم توذأي المصتتحوب بتتدليل لمتش تريع و
المعد من قبل لأنة األمم المتحدة لموانون التأاري االوننترال في أويمية  0996و تم اإلقترار فيتق
( )2أ .أحمد خالد العجلوني ،المرجع السابق ،ص.23:
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نشأة و خدمات ومشروعية

الفصل التمهيدي
التعاقد باالنترنت.

ب نشال العوود و صحت ا و وقتت و مكتان هرنتال و انتتعم رنتائل البيانتاتأل و ف تع عتن ذلتك فت ن
لأنت تتة االتحت تتاد األوروبت تتي قت تتد رعت تتدت عت تتام  0994االت ت تتا النمت تتوذأي األوروبت تتي المتعم ت ت بالتبت تتادل
اإللكتروني.
رابعا :هن التعاقد عبر االنترنت لن ينشتبل عوتودا أديتدة رو ينتتحدث نظريتات أديتدة بتل هتو ونتيمة
تكنولوأية حديثة إلنشال العوودأل فالنظرية العامة لمعوود هي التتي نتت طي هتذا النتوع متن العوتود متع
()0

بعض الخصوصية ل ذا النوع من التعاقد.

( )1أ .أحمد خالد العجلوني ،المرجع السابق ،ص.27-25 :
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