املقدمة

ىف عرص خضم باملعلومات( ،)1صارت املعلومات فيه مورد ًا اقتصادي ًا ورضورة
حضارية اهتمت هبا الدول الكربى لتعىل من مكانتها ،فقد برز ىف نطاقها أشخاص برعوا
فيها وصارت حرفتهم ،لذا اهتم هبم املرشع ىف الدول الغربية وغريها من الدول املتقدمة،
بحاميتهم تار ًة من خالل قوانني حق املؤلف وجتريم االعتداء عىل قيمهم التنافسية ،وتار ًة
أخرى يتدخل املرشع من أجل محاية احلريات واخلصوصية من التعسف واألعامل غري
املرشوعة ىف إطار النظم املعلوماتية .وبني هذا أو ذاك ظهر تأمني خطر مسئوليتهم املهنية
كوسيلة الغرض منها محاية ذمتهم املالية ومرشوعاهتم االقتصادية -ذات النفع العام -ومع
ذلك مل حيظ هذا التأمني بذلك االهتامم الذى حظيت به بعض املعضالت األخرى املرتبطة
بمجال املعلوماتية وشبكات املعلومات ،كاحلريات ،وخماوف االعتداء عليها ،واجلرائم
املعلوماتية ،ومحاية امللكية الفكرية ،ومحاية املستهلك املعلوماتى.

أهمية الدراسة:
برغم أن املسئولية املدنية بشقيها العقدى والتقصريى كانت وما زالت مهد
اإلشكاليات القانونية ،إال أن ذلك مل خيل مطلق ًا من أمهيتها بالنسبة للمرضور -املستهلك
املعلومايت -أو أمهية تغطية خطرها بالنسبة للمهنى املعلوماتى أو للمجتمع .ويشري الباحث
إىل هذا األمر ىف عجالة  -حلني استعراض مربرات تأمني هذا اخلطر بشكل مفصل – عىل
النحو التايل:

أو ًال :بالنسبة للمضرور:

عادة ما هيتم املرضور باملسئولية املدنية أكثر من اهتاممه بام عداها من املسئولية اجلنائية
أو التأديبية ،إذ ما الفائدة التى تعود عىل املجنى عليه الذى اعتدى عىل سمعته أو حقوقه
املالية املرتبطة بحق املؤلف من أن يسجن اجلانى فهذه العقوبات هى حق املجتمع ويبقى
بعد ذلك حق املرضور ىف تقرير تعويض يساعده -ولو جزئي ًا -عىل جرب ما أمل به من جراء
((( ورغم أن هذا العرص يستحق بجدارة أن يوصف بعرص املعلومات (بدء ًا باكتشاف احلاسب إىل أجل
ال يعلمه إال اهلل) نظر ًا للتأثري املتزايد للمعلوماتية عىل خمتلف قطاعات املجتمع واالقتصاد العاملى
وتأثريها عىل املعرفة اإلنسانية ،إال أننا ال نعيش هذا العرص بعد فامزال العامل حييا سامت االنتقال
هلذا العرص .وخاصة ىف إطار أوطاننا العربية التى مازالت تواجهه الكثري من التحديات واملعوقات
لالنتقال إىل جمتمع املعلوماتى والذى يعد الركيزة األساسية لرواج تأمني اخلطر حمل البحث؛ لذا
فسوف نتناول هذه املعوقات بيشء من التفصيل الحق ًا .راجع ىف هذا البحث ص.54: 51
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اجلريمة هذا من ناحية.

()1

ومن ناحية أخرى ،حتقق الصفة العاملية لقانون املسئولية املدنية الشخصية مصلحة
املرضور ىف املجال املعلومايت -وخاصة املستهلك العادي -عندما تنغلق السبل األخرى
أمامه؛ حيث ُتواجه املسئولية املؤسسة عىل اخلطأ املتغريات االجتامعية التى تتميز من جمتمع
آلخر ،وتعالج عجز املرشع عاملي ًا عن متابعة التطور ىف املجال املعلوماتى جنائي ًا وتأديبي ًا.
ٍِ
( )2ىف الوقت الذى سار فيه اخلطر قرين ًا للمعلوماتية
بشكل لن يكون من باب املبالغة أن
نقول إن اخلطر واملعلوماتية وجهان لعملة واحدة .فكل تكنولوجيا جديدة حتمل ىف طياهتا
خماطر جديدة وكلام ارتقت التكنولوجيا تضمنت خماطر بالقدر الذى تتعاظم به منافعها،
وال يمكن أن تكون هذه املخاطر جمرد عارض يزول بفعل الزمن .فإذا كان الزمن كفي ً
ال
بمعاجلة األخطار القديمة إال أنه يظهر املستحدث منها.
أما فيام يتعلق باملهنى املعلومايت :فقد أصبح تغطية خطر املسئولية املدنية املهنية
ٍ
للمهنيني العاملني ىف املجال املعلوماتى رضورة ظهرت  -بشكلٍ
خاص  -مرتافقة مع
التطور البارز ملوردى اخلدمات املعلوماتية ،وبصفة خاصة رشكات اخلدمات واملشورة
()3
املعلوماتية .SSCI

ثان ًيا :بالنسبة للمجتمع:

فإن تأمني اخلطر حمل البحث يساعد عىل تطوير قطاع املعلوماتية الوطنى ،خاص ًة
()4
داخل البيان االقتصادى للدولة ،باعتباره قاطر ًة لغريه من القطاعات.

ولقد تعالت الصيحات املحذرة من املخاطر املعلوماتية والثقة الزائدة ىف قدراهتا
وثامرها التطبيقية ،نظر ًا خلسائرها املالية الفادحة ،سواء من قبل خرباء املعلوماتية أو القانون

((( د /حممد عبد الظاهر حسني :املسئولية القانونية ىف جمال شبكات اإلنرتنت ،بدون نارش،2004/2003،
ص  68وما بعدها.
((( د/حمسن البيه :حقيقة أزمة املسئولية املدنية ودور تأمني املسئولية ،مكتبة اجلالء اجلديدة -املنصورة
 ،1993ص ،70ف .59

;(3) Daniel Martin: La criminalité informatique ، Presses Universitaires de Franc 2006، p.1
Philippe Ullmann: les assurance de l’informatique،Le droit des Informatiques.
principes et applications 1983 467

((( وبذلك يعمل التامني عىل ضامن اخلاصية الثالثة ملجتمع املعلومات ،املحددة بواسطة اليونسكو وهى "
إمكان تطوير القطاع املعلوماتى داخل النسق االقتصادى تكون مهمته تقديم التسهيالت واخلدمات
املعلوماتية لألفراد واملؤسسات " راجع التقرير الدوىل عن املعلومات ،الصادر عن منظمة اليونسكو
عن العام (.)1998/1997
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أومن قبل االحتاد الدوىل ملراقبى التأمني  IAISأو رشكات التأمني.

()1

وإذا نظرنا للخطر من الناحية القانونية لوجدناه عامد العقد وموضوعه ،ولواله ما
وجد العقد وما ثار احلديث عن التأمني .كام يأتى العقد من وراء القسط ومبلغ التأمني،
وهو حمل عملية الضامن ،وهو العنرص اجلوهرى الذى يعطى للعقد خصائصه وتؤثر طبيعته
وخصائصه الذاتية عىل نطاق الضامن ومداه عىل النحو الذى سنراه جليا ىف نطاق البحث.

ويتضح من العرض السابق أن تأمني خطر املسئولية املهنية للمحرتف املعلوماتى
رضورة اجتامعية واقتصادية وحضارية ملحة ،إال أنه يواجه عدد ًا من التحديات يلزم
اإلشارة إليها عىل نحو تفصيىل ملعرفة كيفية معاجلتها ومواجهتها عىل النحو الذى سنعرض
له الحقا.
صعوبات الدراسة :تتمثل أهم املعوقات التى واجهت الباحث خالل إعداد هذه
الدراسة والتى تنبع من حداثة املجال املعلوماتى فيام ييل:

 -1ما اعرتف به بعض الفقه املرصي( )2بأن دراسة املسئولية ىف جمال املعلومات ليس أمر ًا
سه ً
ال عىل اإلطالق؛ نظر ًا إىل عدم وضوح مجيع جوانب هذه املسألة بدرجة كافية
حتى اآلن ،وهو ما دفع الباحث للبحث عن تأصيل بعض املسائل الغامضة املتعلقة
باملسئولية املدنية املهنية للمحرتف املعلوماتى والتى ينعكس أثرها عىل تأمني اخلطر
حمل الدراسة؛ كتحديد الطبيعة القانونية للربامج وصعوبات تطبيق النظام القانونى
للعيوب اخلفية ىف املجال املعلوماتى.
 -2ندرة الترشيعات التى تتناول املجال املعلوماتى بالتنظيم وتعالج جوانبه املختلفة،
وخاص ًة عدم وجود اشرتاطات قانونية معينة فيمن يامرس األنشطة املحرتفة فيه،
والفراغ الترشيعى فيام يتعلق بتأمني اخلطر حمل البحث.

 -3الطابع التقنى للمعلوماتية وتأثريه عىل اجلانب القانونى هلا وخاص ًة اعتبارات األمن
املتصلة بالقانون .وعدم اكتامل علم اللغة املعلوماتية وعدم بذل اجلهد الكاىف
لتعريبها .هذا إىل جانب ندرة املؤلفات الفقهية التى هتتم بدراسة اخلطر حمل البحث
((( ولكن التى يقترص حتذير هذه الرشكات -ىف الغالب-عىل األخطار التى هتدد التجهيزات واملعدات
املعلوماتية القتصار نشاطها عىل تأمني األشياء ىف املجال املعلوماتى.
((( د /أيمن إبراهيم العشاموى :املسئولية املدنية عن املعلومات ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،2004
ص.42
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حيث كانت حلداثة املعلوماتية ،وكذلك حداثة التأمني من أخطارها ،وقلة الكتابات
القانونية املرتبطة هبا( ،)1أثرها ىف املعاجلات الفقهية  -من قبل الفقه الفرنيس -للخطر
حمل البحث ،حيث مل تكن سوى استقراء لوثائق التأمني املعمول هبا فع ً
ال ىف نطاق
الرشكات الفرنسية ،حيث اقترص دور هذا الفقه عىل دراسة واستقراء تلك الوثائق
وكيفية تطبيقها عىل األخطار املعلوماتية( ،)2وهو ما جيعل الباحث أسري تلك النامذج،
ويؤثر عىل حماولة تأصيل نظام تأمينى خلطر املسئولية ىف املجال املعلوماتى ،يراعى ذاتيته
اخلاصة ويقىض عىل معوقاته ،ويشجع رشكات التأمني عىل العمل ىف هذا املجال.

هدف الدراسة:

أوجد التطور املتالحق ىف املجال املعلوماتى فراغ ًُا ترشيعي ًا كبري ًا ،يزداد اتساع ًا مع
كل فجر يأتى معه تطبيق جديد من التطبيقات املعلوماتية ،أو يتم االستفادة من املعلوماتية
ىف قطاع مل يكن يستفاد منها فيه؛ لذلك قام الباحث بإعداد هذه الدراسة كمسامه ًة بسيطة ىف
مالحقة التطور ىف املجال املعلوماتى ،بتغطية أهم اجلوانب املتعلقة بظاهرة املعلوماتية ،أال
وهو اخلطر املعلوماتى ،وعىل وجه اخلصوص خطر املسئولية املدنية للمهنى املعلوماتى.

وذلك من خالل تأصيل نظام قانونى لتأمني هذا اخلطر يراعى ذاتيته اخلاصة ويقىض
عىل معوقاته ،ويشجع رشكات التأمني عىل التدخل ىف هذا املجال بالشكل الذى يدعم نمو
القطاع املعلوماتى ىف مرص والوطن العربى ،وحيقق مصالح األشخاص املتصلني به ىف إطار
دراسة قانونية متعمقة ،دونام أن يغفل الباحث الطبيعة الفنية للخطر ،أو ما يتصل به من
إشكاليات فنية .وىف سبيل ذلك حاول الباحث اإلجابة عىل التساؤالت التالية:
س :ما مفهوم اخلطر املعلوماتى (وعىل اخلصوص اخلطر حمل الدراسة)؟ وذاتيته؟
وخصائصه؟ وتأثري ذلك عىل األحكام القانونية املنظمة لعملية ضامنه؟ وما هى األمهية
القانونية للخطر ىف نطاق التأمني؟

س :ما مسببات هذا اخلطر؟ ونطاق ضامنه؟ وكيفية إعامل هذا الضامن؟ وحكم هذا
الضامن ىف الفقه اإلسالمي؟ وما مدى مالئمة فرض تأمني هذا اخلطر إجباريا عىل عاتق
املهدد به؟

((( وقد أشار بعض الفقه (د /نبيلة رسالن :التأمني ىف جمال املعلوماتية والشبكات ،1999 ،ص ،4بند
 )3رصاحة إىل قله املراجع واألبحاث القانونية ىف املكتبة العربية.

(2) Roland RASSART Assurance et la responsabilité civile en matiére Informatique،
Informatique et droit en europe 1985.Editons de l’université de Bruxelles، P.274
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س :ما مفهوم املعلوماتية؟ وفروعها؟ وما هى الطبيعة القانونية لربامج احلاسوب؟
وما هى األمهية القانونية ملكونات النظام املعلومايت؟

س :ما مفهوم املهنى املعلومايت؟ وكيفية حتديد األشخاص اخلاضعني لنطاق
البحث؟

منهج البحث:
اتبع الباحث ىف إعداد هذه الدراسة املنهج االستقرائى واملنهج االستنباطى ،وقد
حاول الباحث ىف إعدادها التوفيق بني عدد من املتناقضات واملصالح املتعارضة؛ كحامية
املستهلك املعلوماتى وحاجة املحرتف املعلوماتى للحامية وصيانة مصاحله؛ وبني التقيد
بنطاق البحث وضبط بعض املسائل التى مازال يكتنفها الغموض وحتتاج إىل إيضاح.

وىف إطار االعتامد عىل املصادر اإللكرتونية رأى الباحث ،أوال -اختيار األبحاث
املنشورة عىل شكل ملفات اإلكروبات  adobe PDFوالتى تكون عبارة عن صور ضوئية
للوثائق واملراجع األصلية .ثانيا -التأكد من رسمية املوقع ونسبته إىل إحدى الرشكات
العاملية العاملة ىف جمال التأمني أو املعلوماتية أو إحدى املنظامت املهتمة هبذا املجال أو
باآلخر ،وهو ما يستشف من خالل وجود العالمة التجارية للمؤسسة املنسوب إليها
املوقع ،وموطنها ،وتكرار اإلشارة إليه ىف املؤلفات الفقهية ،ومستوى إخراج املوقع ..الخ.
ثالثا -اإلشارة إىل مؤلفى املقاالت وتاريخ النرش عىل املوقع ،وسوابق النرش التقليدى مع
اإلشارة إىل عنوان املوقع اإللكرتونى.
خطة الدراسة:

بناء عىل ما سبق ذكره فقد فرضت اعتبارات الدراسة تقسيم أطروحة البحث عىل
النحو التايل:

فصل متهيدي :ويشري فيه الباحث إىل التأثري املتبادل بني املعلوماتية والقانون
والتأمني .والتعريف بالنظام املعلوماتى ،وكيفية مواجهة األخطار املعلوماتية .ورشعية
تأمني اخلطر حمل البحث وحتمية فرضه إجباريا ومعوقات انتشار هذا التأمني ،كام يتناول
فيه األشخاص املتصلني هبذا اخلطر.
الباب األول :وخيصصه الباحث لدراسة األمهية القانونية للخطر حمل البحث ،من
حيث تعريفه ،ومدى قابليته للتأمني ،وخصائصه .هذا إىل جانب دراسة الوظائف املختلفة
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للخطر ،ومسببات اخلطر" صور اخلطأ ىف جمال املعلوماتية".

الباب الثاين :ويدرس فيه الباحث نطاق اخلطر كمحل لعملية الضامن من حيث
النشاط املضمون ،واألشخاص والزمان وأخري ًا من حيث األخطار املضمونة واملستبعدة،
كام يستعرض فيه معاجلة آثار اخلطر(إعامل الضامن).
اخلـامتـة :وقـد انتهـت الدراسـة إلـى جمموعـة من النتائـج والتوصـيات.
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