
 مجلة جامعة األنبار للعلوم القانونية والسياسية                العدد الثامن
 

 

 

اقه وضمانات المستهلك نط)   االلتزام باإلعالم قبل التعاقد وتطبٌقاته على العقود اإللكترونٌة»

 «(اإللكترونً

239 

 االلتزام باإلعالم قبل التعاقد وتطبٌقاته على العقود اإللكترونٌة
 -نطاقه وضمانات المستهلك اإللكترونً  -

   

 

 

 

 

 

   

 

 

Résumé: 

   Le contrat doit être 

exécuté conformément a son 

contenu et de bonne foi, cette 

article étudie et analyse 

l’obligation de renseignements 

dans la formation du contrat, 

notamment les contrats 

électronique. Il est évident que 

le but de cet obligation a 

basssés sur l’équité est 

protéger  le consommateur 

dans étude comparative entre 

les directive du conseil  

européen concernant la 

protection des  

consommateurs en matière de 

contras a distance pour une 

protection juridique du 

cyberconsommateur d'une 

exigence de bonne foi à un 

ésprit de collaboration dans les 

contrats électronique.  

م: اٌلكص   

جيببتمفنذوببذماظطبببدمرؾبببممٌببمماذببؿمؾمسلوببفمممممم

وحبلببـمغوببهذموػببذاماٌبببمدمؼهببد مظدرادببهمممم

وهلوببؾماتظؿببزالمضؾببؾماظؿطمضببديذموهدؼببدام م

اظطبقدماإلظكرتوغوبه موعبممدالمافبد معبـمػبذامممممم

اتظؿببزالماظببذيمؼبببقلمسلببكمددببمسماظطداظببهمػببقمم

ريمؼببهماٌلببؿهلؽمظببذظؽمذببملدمػببذ ماظدرادببهمم

قلماظؿقذوهبمدماووريوبهميممؼبهمممماٌبمرغهم مضبم

اٌلؿهلؽم ماظطببقدمسبـميطبدذمظؿقبوبؼمريمؼبهمممممم

ضمغقغوهمظلملبؿهلؽماإلظكرتوغبلمفنذوبذاميلبـممممم

ماظنوهموروحماظؿطمونم ماظطبقدماتظكرتوغوه ممممم

 دوت:معدخؾمبمإذكمظوهماظؾقث:م  ممممم

ميـببؾمرطببـماظرضببمم مذبببمدماظؿطمضببدمسن ببرامممم

رادةمذبقػرماظطببدمممػمعمذموؼرذعمذظبؽمظكبقنماإلمم

ودطـرمعقضقسمففمحمذبهمظلؾوبمنذموتمسفبتمدنمممم

 د. حجاري محمد
 أستاذ محاضر بكلٌة الحقوق والعلوم السٌاسٌة
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فكقنمإرادةماٌؿطمضدم محمذهمظلقممؼهمواظؿؾ ريم

حنيمؼؿطلؼماوعرميطبقدماتدؿهالكماظيتمهمبؾمم

زبمررمسدؼدةمظغبريماٌهب ذمواٌطلبقلمدنماوعبرممممم

حيؿببملمظبببدرمطببم معببـماظؿببقازنماظطبببديذم ببمم

 بدؼه ؼضمـممصقهماظطبدموحيبؼماظطداظهماظط

وؼشهدماظطبم مويشبكؾمطبؾريمفابقرامػبم الممممممممممم

وعؿلمرسمم مفكنقظقذوممسم ماتف متدذمحؿبكمم

دصؾقتمودم ؾماتف مدمايدؼـهموسلبكمرددبهمممم

اإلغرتغببتمودببم ؾمتمميكببـماتدببؿغنملمسنهببمذمم

صؾطدمدنمطمغتماتف متدمفطؿمبدمسلبكمافبمفػمممم

واظذمطسمواظؿلكسمزهردماإلغرتغبتمودصبؾقتممم

لببكم ماتف ببمدموغبببؾماٌطلقعببمدمممماظقدببولهماٌـ

وفبدميهمذمويذضؾمذؾكمدماتف بمتدماظرضموبهممم

زاظتمايدودماٌكمغوبهذموفغبريماظزعبمنميموبم ممممم

اتخؿ مرمواتضبرتا ميدرذبهمطبؾرية موغؿوفبهممممم

فببذ ماظؿاببقرادموعببممصببمحؾهممعببـمفاببقرم مممم

اظكمؾوبببقفرمواتف بببمتدذمزهبببردماظؿفبببمرةممم

معمد ماإلظكرتوغوهمطٌحدىمرواصدمثقرةماٌطلق

واظؿفمرةماإلظكرتوغوهمعـلبهممعـبؾماظؿفبمرةممممممممم

اظؿبلودؼببهمفبببقلمسلببكمفؾببمددماظبببوؿمعببـمدببلعموم

خدعمدم معبميبؾمغببديمدومسبو ذمشبريمدنمعبممممممم

ميّوزماظؿفمرةماإلظكرتوغوهمدغهممفبؿؿمميمدبؿكدالممم

فبنوببمدمغبببؾميومغببمدماظؿطمضببدم مإرببمرمصضببملمممم

إظكرتوغلمعـمخالدمذؾكهمعـمذؾكمدماٌطلقعمدم

تف متدمطمإلغرتغبتذموعبـمثبؿمصلبق مؼبؿؿمممممموا

إيرالماظطبدماإلظكرتوغلم مػذاماإلرمرمدؼضم موضدم

فزاؼببددماظطبببقدماإلظكرتوغوببهميشببكؾمعببذػؾذممم

حوثميمفتممتـؾمغلؾهمػم لهمعـمحفؿماظؿفمرةم

اظدوظوهمواظداخلوهذميؾمدنماوعرمدطـبرمعبـمذظبؽمممم

حوثمندماٌنشىدماظؿفمرؼبهماظطمٌوبهمدصبؾقتمممم

ععمديمسموؾمذدؼبدمتمؼلبؿكدلمممفرصضماظؿطمعؾم

ددببببلق ماظؿطمضببببدماإلظكرتوغببببلمدوماظؿؾببببمددمم

ماإلظكرتوغلمظلؾومغمد 

وغظرامٌممؼؿموبزميبفماظطببدماإلظكرتوغبلمعبـممممممممممم

خ م صذمويمظؿقدؼدماف مصفميمظاميعماظؿفبمريمم

ظلبقاسبدممم-سمدةمم–واتدؿهالطلذموظذظؽمخيضعم

اًمصهمحبممؼهماٌلؿهلؽذمسلبكمسببقمعبممذبملممممم

م7اووريلميشينمريمؼهماٌلؿهلؽمرضؿميمظؿقذوفم

وطبذامضبمغقنماتدبؿهالكماظذرغلبلمممممم1997ظلنهم

وشري ذمواظيتمفذرضمسلكماظؿمذرذماظطدؼبدمعبـممم

اتظؿزاعببمدماظبمغقغوببهماوببم ماٌلببؿهلؽذموعببـمم

دػمهببمماتظؿببزالميببمإلساللمضؾببؾماظؿطمضببدذمدوم ممم

عرحلهمإيبرالماظطببدذمصبيودمعبممؼهبؿماٌلبؿهلؽممممممم

ظكقغفمؼبؿؿمسبـمممم-إلظكرتوغلعطرصؿفم ماظؿطمضدما
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يطدموتمفكقنماظللطهمهتمؼد مطمبمم ماظؿطمضبدممم

ػقماظؾومغمدمواٌطلقعمدماظبيتمفؿ بؾمممم-اظؿبلودي

يمً ببم صماودمدببوهمواظلببممدماىقػرؼببهمممم

ظلمنؿجماظذيمؼلطكمظلق بقدمسلوبفذمصضبالمسبـممممم

عطرصهموهدؼبدمذك بوهماظؿبمذرماإلظكرتوغبل ممممم

مبهمموظذظؽمطمنماخؿوبمريماظؾقبثم مذز وبهمعهممم

فببرفؾطميمٌطببمعالدماإلظكرتوغوببهمؼكببقنمررصمػببمم

عنؿفببببممدومعقزسببببممإظكرتوغوببببمذموعلببببؿهلكمم

إظكرتوغوممدؼضمذمدتموػق:ماتظؿزالميمإلساللمضؾؾم

ماظؿطمضدموفاؾوبمففمسلكماظطبقدماإلظكرتوغوه م

وتذؽمصٌّنمددمسمريمؼهماٌلؿهلؽم ماظطببدممممممم

اإلظكرتوغلمػقماخؿالدماظؿبقازنميبنيماٌلبؿهلؽمممم

واٌهبب مدومافببرت ماظببذيمؼبببدلماظلببلطهمدوممم

اًدعهميمسؿؾمرمػذاماوخريمػقماظار ماوضبقىمم

اضؿ ببمدؼمذموػببقماظببذيمؼذببرضمذببرورفمسلببكمممم

اٌلؿهلؽ موضدمؼؿؿمفنذوذماظطبدماإلظكرتوغلمسب مم

اظشؾكهماإلظكرتوغوهمدؼضممدونمحمذهمإديماظقذقدم

اٌمديماًمرذلميؿلبلوؿماٌنؿفبمدماظكرتوغوبمذمممم

ايمدبتذماظ بقفومدذماظكؿبتذمإديممممعـؾميراعجم

ذمغتميطضماًدعمدذموإذامدضذنممظذظؽماخؿذملم

اظقثببم ؼماظقرضوببهم ماٌطببمعالدماإلظكرتوغوببهذمممم

وصطقيهمهدؼدمػقؼهماٌؿطمضدؼـمغؿوفبهمشوبم ممم

اظطالضهماٌؾمذرةمينيماوررا ماٌؿطمضدةذموشوم م

اظطالضهماٌؾمذرةمينيماوررا ماٌؿطمضدةذمووذقدم

لمضدمؼًديمإديمفذمسؾمذيمسلمينيمودوطماظكرتوغ

سدةمدررا ذموػبقمعبممحيملنبممظلؿلبمىلدمإديمديممممم

عدىمؼؿيثرمػبذاماتظؿبزالموؼؿقبددمغامضبفمفؾطبممممممم

ظلؾوؽببهماإلظكرتوغوببهماظببيتمؼنشببيموؼنذببذمصوهببمممم

اظطبببدوموعببممػببقمغاببم موعضببمقنماتظؿببزالمضؾببؾم

اظؿطمضدم ماظطبدماإلظكرتوغلذموػؾمميكـمفاؾوؼم

اظؿبلوبديوموػبؾمفكذبلممممماوحكملماظطمعهمظلؿطمضبدم

ضببممغمدماٌلببؿهلؽم ماظطبببقدماظطمدؼببهمظؿنظببوؿمم

دحكمعببفمدلمدنماظؿطمضببدماإلظكرتوغببلمظببفمدحكببملمم

خمصهمغموهمسـمرؾوطؿفوموػبؾمواطبتماظببمغقنمممم

دببومممعببممفطلببؼمعنببفمحبممؼببهمممممم-اىزا ببريم

ماظؿاقرمايمصؾوممممممم-اٌلؿهلؽ

مودػموؿف: ثمغوم:معقضقعماظؾقثمممممم

مإمتببملماظطبببدماإلظكرتوغببلمضببدمإنماظلببرسهم مممم

فببًديمإديماظؿلببرعم مإيراعببفمدونماظطلببؿماظكببم م

يؾومغمدماظؿطمضدموخ م صمربلفذموتمخيذكمعمم

دبضببعمظببفمإرادةماٌلببؿهلؽمعببـمضببغطموإشببرالممم

ف ببطتمعبموعؿببفذميلببؾتمايمببالدماإلسالغوببهم

اظببيتمؼلفببيمإظوهببمماٌنؿفببقنمدا مببممظدصطببفمسلببكم

اظيتمؼنؿفقغهبممماظؿطمضدمسلكماظللعمدوماًدعمدم
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دومؼبدعقغهمذمدبومممعبمميمفبتمفؿلبؿميبفمعطظبؿممممممم

اٌنؿفمدمعـمفطبدموفاقرمفب معلؿمرموخاقرةم

سلكمصقهماٌلؿهلؽموحومفبفذماوعبرماظبذيمضبدممممم

ؼلقببؼماظضببررميببفمإذام مؼؿؾببعمعببممؼلببزلمعببـممممم

احؿومربببمدمحبببمدمادبببؿطممفممدومحذظهبببممدوممم

اظؿكلصمعنهمذموعـمثؿمطمنمضرورؼممإظزالماٌنؿجم

حمظلمؿطمضبببدمعطبببفمطمصبببهماظؾومغبببمدميبببينمؼؿبببو

واٌطلقعمدماظيتمفكذؾماتدؿكدالماٌذوبدموامعبـممم

مٌنؿفمفف 

ويببذظؽمصببٌنمريمؼببهمرضببملماٌؿطمضببدمسمقعببمممممممم

واٌلبببؿهلؽمخ قصبببممؼؿقذبببتمصبببرضميطبببضم

اتظؿزاعببمدمسلببكماٌهبب مظ ببموماوودذموظطببؾمم

دػمهمماتظؿزالميمإلساللذميمسؿؾمرماٌدؼـميبفمػبقممم

اىقػرؼبهماٌؿطلببهميشبرو ممممعـمحيقزماظؾومغمدم

وزرو ماظؿطمضدموربلفذمصؾدونمصرضمعـؾمػبذامم

اتظؿببزالمؼؿطببذرمسلببكماٌلببؿهلؽمادبببمذماظبببرارمم

اظ م تميشينمإيرالمسبدماتدؿهالكمعبـمسدعبف ممم

وٌممطمنمػد ماظببقاغنيمػبقمادبؿبرارماٌطبمعالدممممم

وضببممنمصببقهماظطبببقدذموونببتماٌنمزسببمدممممم

يفكمإّتمواظببذيمتمؼؿببم-اظنمذببؽهمي ببددمفنذوببذػمم

يمحرتالماظبقاسدماظبمغقغوهماٌؿطلبهميبرطـماظرضبمممم

صقرصتمسلكمريمؼهمرضملماٌلؿهلؽذميبؾم ممم-

ؼدخرمرذمدماظببمغقنمواظبضبملمذهبدام مفبقصريممممم

فلؽمايممؼهماظبمغقغوهذموذظؽمعـمخالدمفاقؼبعمم

اظبقاسدماظبمغقغوهماظنمصذةذم مزؾماظلفقلماٌؿنمعلم

مظلؿطمضدماإلظكرتوغل م

ؿببزالميببمإلساللإنماتظممم
(1)

ذمخمصببهم ماٌرحلببهم

ضؾؾماظلميبهمسلكماظؿطمضدذمظوسمحبدؼثماظنشبيةممم

يؾمسرصفماظنظملماظبمغقغلمظلطبقدمعنذمزعـذمشبريمم

دنماظذبفمواظؿبننيم ماظدودماظطريوهم مؼذردامظبفمم

اظن ببقاماًمصببهمواظدرادببمدماٌلؿذوضببهمإّتممم

عًخراذمخ قصمميطبدمدنمدصبؾحمرببالمظببقاغنيممممم

ؽماٌلببؿقدثهذمواظببيتمفقظببتمممريمؼببهماٌلببؿهلم

فنظومفميشللمعـماظؿذ وؾ مصضالمدّنمفزاؼدمصقرم

ودشببراضماٌنؿفببمدذموازدؼببمدمحفببؿموغاببم ممممم

اظؿطببمعالدماإلظكرتوغوببهمددىمتزدؼببمدماتػؿمببملم

يهذاماتظؿبزالموافلبمعمغامضبفمظوشبمؾمسببقدام مممممم

ؼطهدػممعـمضؾؾميب دمهبوبؼماظؿبقازنماظطببديمممم

سببببقدميبببنيماٌؿطمضبببدؼـذمخمصبببهم مذببببمدممم

اتدببؿهالك موػببقمعببممصببرضماظؾقببثم مػببذامممم

اتظؿزالذموغؿوفبهمظلقمذبهمإديمفابقؼرماٌذبمػوؿممممم

اظبمغقغوهماظيتمطمغتمدم دةذمطمممصرضؿفماظرشؾهم

  معقاطؾهماظؿاقرماظؿب  مممممممممممم
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ثمظـم:معذمػوؿمسمعهمحبقدماظطببدماإلظكرتوغبلممممممم

موخ م  ف:مم

يببدلامحيلببـمينببممفطرؼببػمسبببدماتدببؿهالكممممم

اإلظكرتوغببلذموػببقماظطبببدماظببذيمؼبب لميقدببولهم

إظكرتوغوهمينيماٌه مواٌلؿهلؽميشينمدبلطهمدومم

خدعمدمؼببدعهمماوودمظلـبمغلمإلذبؾمعمحمذمفبفممممم

اظشك بببوهمدوماظطم لوبببه
(2)

 مصقاضبببحمدنمػبببذام

اظؿطرؼػمؼبؿ رمسلكماظؿطمضدماإلظكرتوغبلذمطمبمممم

ؼؿضمـمسنمصرممتووزمسبقدماتدؿهالكمعـمحوثم

عه موعلبؿهلؽذموفبردمسلبكمممممطقغهممف لميني

عنؿفمدمفلزلماوخريمدومدصرادمددبرففمعبـمدذبؾمممم

إذببؾمعمايمذببمدماظشك ببوهماظببيتمتمصببلهمفببمم

حبرصؿفمدومعهنؿف موتمفبؿ رمسبقدماتدبؿهالكمم

سلكمسبقدماظؾوعمصببطذميبؾمفشبمؾمطمصبهماظطببقدمممممم

اظيتمميكـمدنمفبردمسلبكماظلبلعمواًبدعمدذمدوممممم

مؼببهممسلببكماٌنؿفببمدمطمببممسّرصهببممضببمغقنمريمممم

ماٌلؿهلؽ م

وميكبببـمادبببؿكالامدػبببؿمخ بببم صمسببببقدمممم

ماتدؿهالكماإلظكرتوغلمعـمغقاحلمسّدة:

عـمحوثمربؾماظؿطمضبد:مصوؿمـبؾمربلبهمم ممممم-1

اٌنؿفمدمواًدعمدماظالزعبهمإلذبؾمعمايمذبمدمممم

اظشك وهمواظطم لوهمظلملؿهلؽذمواظيتمتمسالضهم

فممينشمرفماٌهب ذمطشبرالمعبقادمشذا وبهذمدوممممم

علكـذمدومرلتماي قدمسلبكمخدعبهمممادؿؽفمرم

طمشمػدةمضنقادمدوميراعجمفلذزؼقغوبهمعطونبهمدوممم

اإلغرتغت  وضدمؼؿمـؾمػبذاماظطببدم ماظؿبيعنيمدومممم

 ماظطببباللماظابببالمدوماتدؿشبببمرادماظذنوبببهمدوم

ماظبمغقغوه 

عـمحوثماظؿقازنماظطبديمينيماظابرصني:مإنممم-2

اظلببؾتم مفنظببوؿمسبببقدماتدببؿهالكمووذببقدمممم

مؼهماٌلبؿهلؽمفؿمـبؾم مطبقنممممفشرؼعمخمامحبم

اٌلببؿهلؽمطيحببدمرببر ماظطبببدذمػببقماظاببر ممممم

اظضطوػم ماظراياهماظطبدؼهذمواظذيمحيؿبملمإديمم

ايممؼهمي قرػمماٌكؿلذبهذموذظبؽمغؿوفبهمسبدلممممم

اظؿقازنماٌطر مواظبمغقغلمواتضؿ مديمينيمربر مم

اظطبدذمصموودموػقماير مواٌه مؼؿمؿعميبدرةم

وبهموصنوبهذمطمبممحيبوطممممموعكنهماضؿ مدؼهموضمغقغ

سلممميمظؾومغمدمواٌطلقعمدماىقػرؼبهماظبيتمعبـمممم

ذببيغهمماظؿببيثريم مضببرارماظؿطمضببدمدومعضببمقغف ممم

وزؼمدةمسلكمذظؽمصبٌّنمسببدماتدبؿهالكمضبدمؼبردمممممم

سلبببكمدبببلطهمدومخدعبببهمحيؿكرػبببمماٌهببب مدوم

افرت ذمحبوثمتمجيدماٌلؿهلؽميبدؼالمسبـممم

 ماظؿطمضببدمعطببفميشببيغهمذميببؾمضببدمؼلفببيماٌنببؿجم

دؾوؾمفروؼجمعنؿفمففمظقدم ؾماظدسمؼهماظيتمعبـمم



 مجلة جامعة األنبار للعلوم القانونية والسياسية                العدد الثامن
 

 

 

اقه وضمانات المستهلك نط)   االلتزام باإلعالم قبل التعاقد وتطبٌقاته على العقود اإللكترونٌة»

 «(اإللكترونً

244 

ذببيغهممدنمدبلببؼمظدؼببفماظرشؾببهم ماضؿنببملمفلببؽمم

اٌنؿفمدمغؿوفهمودم ؾماإلشبرالماٌؿنقسبهماظبيتمممم

ؼلؿقدثهمماٌنؿجماوم ماٌلؿهلؽ
(3)

ذموغؿوفبهمم

ظظهقرمصكرةمات ؿممنماتدؿهالطلماغؿشرماإلضدالم

سلكماتدؿهالكمشريمافلق ذموإيرالماظطدؼبدمم

عـمسببقدماتدبؿهالكمدونمفبرّومدومفبديرمواسبلمممممم

مظبرارماظؿطمضد 

عببـمحوببثماظؿنظببوؿماظبببمغقغل:مغؿوفببهمٌببممممم-3

فؿموزميفمسبقدماتدؿهالكمسـميمضلماظطببقدمعبـممم

حوثمرؾوطهمربلهممدومصذهمدرراصهبمذمحرصبتممم

اظدودذموعنهممعطظبؿماظبدودماظطريوبهمسلبكمدبـمممممم

ضمغقنمخماميهمذمحبوثمؼطدماظشرؼطهماًمصبهمم

يشببيغهم
(4)

 موفؿلببؿماظبقاسببدماًمصببهمحبممؼببهم

اٌلؿهلؽميمظاميعمامعبرمظكقغهبممفنؿمبلمظذكبرةممممم

اظنظملماظطملمايمم ل
(5)

ذموذظؽميهد مريمؼبهمم

اٌلؿهلؽمعبـمخبالدمإطلبميفميطبضمايببق مدومممممم

إظببزالماٌؿطمضببدمعطببفم)اٌهبب (ميمظطدؼببدمعببـمممممم

اتظؿزاعمدذموسلكمرددهمماتظؿزالميمإلساللمدقالم

دومدثنملممم-وػقمربقرمحبـنممم–ضؾؾمإيرالماظطبدم

مفنذوذ  مممم

مرايطم:معنهجماظدرادهموفبلوؿ:مممم

ذملدمدػموهمػذ ماظدرادبهم مهدؼبدمعبدىمممممممم

ايمذهمإديمفؾ ماتظؿزالميمإلساللمضؾؾماظؿطمضديم

 ماظطبببقدماإلظكرتوغوببهم ماظبببمغقنماىزا ببريممم

يممؼهماٌلؿهلؽذمعـمخالدمعنمضشهمعممإذامطبمنمم

اظؿبببننيماىزا بريم معطمىببهمممػنبمكمض بقرم مم

ػذاماٌقضقعم مزؾمخلقمديمضمغقنمعلبؿبؾمؼبنظؿممم

اٌطببمعالدماإلظكرتوغوببهميببمىزا رذمدلمميكببـمممم

اتطؿذببملميمظبقاسببدماظطمعببهماٌبببررةم ماظبببمغقنمممم

اٌدغلذمطمممفلطكمػذ ماظدرادهمإديمهدؼدمغام م

ػذاماتظؿزالموضممنمسدلماظؿطلػم مادبؿطممظف مم

د ماٌؾؿغبببكمفلبببطكمػبببذ موظلقصبببقدمإديمافببب

اظدرادببهمإديماتدببؿذمدةمعببـماظبببقاغنيماٌبمرغببهذم

ويشببكؾمخببمامفقذوببفماإلهببمدماووريببلمرضببؿمم

يشينمريمؼهماٌلؿهلؽم ماظؾوعمسبـميطبدذمممم97/7

ودؼضممضمغقنماظـبهم ماتضؿ مدماظرضملماظذرغلبلمم

ذمصضالمسـميطضمفاؾوبمدم2004ظلنهمم575رضؿم

ماهمامفوه:اظبضملماٌبمرن مومتمذظؽموصؼماً

اٌؾقثماوود:معمػوهماتظؿزالميبمإلساللمضؾبؾممممممم

ماظؿطمضدموصقر  م

اٌؾقثماظـمغل:مغام ماتظؿزالميبمإلساللمضؾبؾممممممم

ماظؿطمضدماإلظكرتوغل 
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اٌؾقبببثماظـمظبببث:مضبببممغمدماٌلبببؿهلؽم مممممم

ماٌرحلهمضؾؾمإيرالماظطبدماإلظكرتوغل 

اٌؾقببثماوود:معمػوببهماتظؿببزالميببمإلساللمضؾببؾمم

ماظؿطمضدموصقر  

ؼلؿلزلميومنمدحكملماتظؿزالميمإلساللماظؿطر مممم

سلكمعذهقعفمومتووز مسـمشري معبـماتظؿزاعبمدممم

اٌشميههذموعـمذينمذظؽمفولريمادبؿنؾم مذبرو ممم

غشببقلماتظؿببزالميببمإلساللمورؾوطؿببفماظبمغقغوببهذمم

مصضالمسـماظؿطر مسلكمصقر ماٌكؿلذه 

ماٌالبببتماوود:مفطرؼبببػماتظؿبببزالميبببمإلساللمم

مومتووز 

 مؼطّر ماظبمغقنماىزا بريمممم
(6)

دوماظذرغلبلممم

اتظؿزالميبمإلساللموػبقمعبممفبركمالبمدمظلذببفممممممم

واظبضملمظقضعماظؿطرؼػماٌنمدتذمواظذيمؼؿالللم

عببعمفاببقرمسبببدماتدببؿهالكموودببم ؾمإيراعببفذمم

وتذؽمدنماظؿطرؼػماظبدضوؼمفبذاماتظؿبزالمؼطبدممممم

ز ماظقدولهماٌـلكمظقضبعماودبسماٌنمدبؾهمظؿمووبمممم

مسـماتظؿزاعمدماٌرفؾاهميف 

دوت:ماٌب قدميمتظؿزالميبمإلسالل:مؼؿطبّوـميبدالةمممم

اإلذمرةمإديمدنماظذبفمؼالؼمسلكمػذاماتظؿزالمسبدةمم

فلمومدذمصمظؾطضمؼلموفماتظؿزالميبمإلساللذمدومم

اظؿببزالميمظؿؾ ببريذمواظببؾطضمامخببرمؼببرىمدغببفمم

اظؿزالميمإلصضملميمظؾومغمدمواٌطلقعمدذمدوماظؿزالم

خؾمرذمدوماإلص محميمإل
(7)

م مم

ويغضماظنظرمسـماظؿلبموهماظبيتمفالبؼمسلبكممممممممم

ػذاماتظؿزالذمصٌغفمميـبؾماظؿزاعبممسمعبمم مسببقدممممم

اتدؿهالكذموؼؿقاصرمي ذهمددمدبوهم ماٌرحلبهممم

اظلببميبهمسلببكماظؿطمضببدميهببد مفنببقؼرمإرادةممممم

اٌلؿهلؽذمطمممؼقذبدم معرحلبهمإيبرالموفنذوبذممممم

فمظلؿاؾوبؼمدبقالممماظطبدمدؼضمذمصضبالمسبـمضميلوؿبممم

فطلببؼماوعببرميطبببدماتدببؿهالكماظؿبلوبببديمدوممممم

اإلظكرتوغبببلذاموإنمطمغبببتميفظوؿبببفم مايمظبببهممم

اوخريةمدبؿلػمسنهمم مايمظهماوودي
(8)

م م

وؼطرِّ ماظؾطضمػبذاماتظؿبزالمييغبف:متاظؿبزالمممممممم

ضمغقغلمدميؼمسلكمإيرالماظطبدماإلظكرتوغلمؼلؿزلم

دم قذؾببفمدحببدماظاببرصنيماظببذيمميلببؽمعطلقعببم

ذقػرؼببهمصومببممخيببصماظطبببدماٌزعببعمإيراعببفمممم

يؿبدميهمميقدم طمإظكرتوغوهم ماظقضتماٌنمدتذم

ويكببؾمذببذمصوهمودعمغببهمظلاببر مامخببرماظببذيمتم

ميكنفماظطلؿميهمميقدم لفماًمصهت
(9)

 موسّرصبفمم

يفخرمييغف:متاظؿزالمدحبدماظابرصنيميؿببدؼؿمطمصبهممممم

اظؾومغببمدمواٌطلقعببمدماظالزعببهمٌلببمسدةماظاببر م

كمإيرالماظطببدمدومفنذوبذ ميبؾمهبذؼر مممممامخرمسل
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وظذتمغظر مإذامادبؿدسكماوعبرمذظبؽتممم
(10)

 مو م

دببوم مزبؿلببػمحببمودماظببؾطضموضببعمفطرؼببػمم

علؿبؾمفذاماتظؿزالمسـمغظري ماًمام رحلهم

فنذوذماظطبدذموسّرصبفمييغبف:متاظؿبزالمؼببعمسلبكمممممم

اظاببر ماٌبميببؾمظلملببؿهلؽم مسبببقدماظؿفببمرةممم

ؾماظطبببدذمو ماإلظكرتوغوببهذم معرحلببهمعببممضؾببم

عرحلهمفكقؼنفمدومإيراعفذموؼلبؿمرمحؿبكميطبدمممم

إيرالماظطبدت
(11)

م مممم

وعـمخالدمعممدؾؼمميكننممفطرؼبػميبمتظؿزالمممممم

يمإلساللمضؾؾماظؿطمضدماإلظكرتوغبلمييغبف:ماظؿبزالمممم

دميؼمسلبكماظؿطمضبدمؼذرضبفماظببمغقنمسلبكمدحبدممممممم

رر مسبدماتدؿهالكذمدوميمتفذم مينيمدرراصبفذمم

يببمإلدتلميمظؾومغببمدماىقػرؼببهمؼلؿببزلم قذؾببفم

اٌرفؾاهميمظؿطمضدمظلار مامخرماظذيمجيهلهمذم

يقدببم طمإظكرتوغوببهموعلببؿكدعمم مذظببؽمظغببهمممم

معال مهمظاؾوطهماظطبدموربلف مم

وعببـمخببالدمعببممدببؾؼمعببـماظؿطرؼذببمدمميكببـمممم

مادؿنؾم معممؼيفل:

حموظنممإؼبرادماظؿطرؼذبمدماظبيتمفرطبزمسلبكممممممم-1

طمضدمدونماظالحبهمسلبكمماتظؿزالميمإلساللمضؾؾماظؿ

إيراعببفمدومدثنببملمفنذوببذ ذميببمظرشؿمعببـمدنمػببذامم

اوخريمتمخيلقمعـمصم دةذموتمؼببؾمدػموبهمسبـمممم

ماٌرحلهماظلميبهمسلكماظطبد م

تمفب بببرمػبببذ ماظؿطرؼذبببمدمصبببذهماٌبببدؼـمم-2

يمتظؿزالمسلكماٌه مدومافبرت ذميبؾموطبؾمممم

عببـماظاببر مامخببرم ميطببضماوحوببمنمعببدؼنممممم

مإلسالل مطممم موطبؾذم مذبملبهمذممميمتظؿزالمي

ػذاماتظؿزالمضمصرامسلكمسببدمعطبنيذميبؾمميؿبدممممم

مظوشمؾمطمصهمسبقدماتدؿهالك ممممم

حموظببتميطببضماظؿطرؼذببمدمإيببرازماظقدببولهممم-4

اٌال مهمظاؾوطبهماظطببدموربلبفمدبومممإذامفطلبؼمممممم

اوعببرميمظؿطمضببدماإلظكرتوغببلذمحوببثمتمفكذببلممم

مظؿزال اظقدم ؾماظؿبلودؼهمظؿنذوذمػذامات

حموظنببمم مفطرؼذنببمماٌبببرتحمإيببرازماظلغببهذممم-5

حوثمفشرت ميطبضمضبقاغنيميممؼبهماٌلبؿهلؽممممم

ادؿكدالماظلغهماظقرنوهم ماإلدتلميمظؾومغمدذمإّتم

دغفمتمؼنؾغلمدنمفكقنماظبقاسبدماًمصبهميمظلغبهمممم

سم بممدعملمػذاماظطبدماظطميرمظلقدودذمصٌذامطمغبتمم

اظلغقؼبهممودولهماظدسمؼبهمفبقزعمخبمرلمعنابؿهبمممممم

وضررماٌلؿهلؽمدنمؼؿطمضدمصٌغفمؼؿطنيمدنمؼبؿالزلمم

اتظؿزالميمإلساللماإلظكرتوغبلمضؾبؾماظؿطمضبدمعبعممممم

ظغهماٌنؿجمدوماٌه ماظقرنوهماظبذيممتميهبممسب مممم

ماظشؾكهمفرذيهمإديمظغهمدذنؾوهمدخرىمعذهقعه 
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ؼلمحمفطرؼذنمميؾومنمودولهمفنذوذماتظؿبزالممم-6م

ظؽمدّنميفظوهماظقصبملمميمإلساللمضؾؾماظؿطمضدذمويومنمذ

يمتظؿزالمم محمظهماظؿطمضدماإلظكرتوغبلمدبؿلبػممم

مسنهمم محمظهماظؿطمضدماظؿبلودي 

ثمغوم:ممتووزماتظؿزالميبمإلساللمسبـماتظؿزاعبمدمممم

اٌشببميهه:مؼؿذببؼماإلظؿببزالميببمإلساللمعببعميطببضمم

اتظؿزاعببمدماوخببرىم مغببقاحلمسببدةذمطقضببتممم

نمادؿلزالمطؾمعنهبممدوميفظوؿبفمدومشرضبف   سلكمدممم

ػذاماتظؿزالمؼظؾمدا مممعؿموزامسنهممخب م  بفمم

موعلؿبالمييحكمعف 

اتظؿزالميمإلساللمواتظؿزالميمظؿطمون:مؼؿمـؾمم-1

اتظؿزالميمظؿطمونم ماظللقطومدمواظؿ رصمدماظيتم

فهد مظلطمؾمسلكمخدعهمربر ماظطببدموهبوبؼمممم

ع ميهممماٌشرتطهذموؼطدمفاؾوبممواضبقممٌؾبددممم

 ذهقعبفماظقادبعمممحلـماظنوهم ماظؿطمضبدم
(12)

 م

صوؿمـبؾماتظؿبزالميبمإلساللم مدبلقكمصبرديمعبـممممممم

ذمغببتمدحببدمرببر مسبببقدماتدببؿهالكذمطمببممممممم

مخيؿلذمنمعـمحوثمافد  

اتظؿبببزالميبببمإلساللمواتظؿبببزالميمظؿقبببذؼر:مم-2

غؿوفهمظؿطبدمإغؿملماظلبلعمواًبدعمدموخابقرةمممم

اظؿطمعؾمعطهممغشيماتظؿزالميمظؿقذؼرماظبذيمؼببعممم

جمدوماٌقزعذموؼطّر مييغبفماظؿبزالمممسلكمسمفؼماٌنؿ

فؾطلمؼبعمسلكمسمفؼمدحدماظابرصنيذميبينمحيبذرمممم

اظاببر مامخببرمدومؼببـريماغؿؾمػببفمإديمزببرو مدوم

عطلقعببمدمعطونببهذمحبوببثمحيواببفمسلمببمم ببمممم

ؼكؿنػمػذاماظطبدذمدومعممؼنشيمسنفمعبـمزببمررممم

عمدؼهمدومضمغقغوه
(13)

مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

واٌالحبببظماذبببرتاكماتظؿبببزاعنيمعبببـمحوبببثمممم

افببببؾذماظببببذيمؼؿمـببببؾم ماإلدتلميببببؾطضمم

اظؾومغببمدذموفببرفؾطمفلببؽماظؾومغببمدم محمظببهممممم

اتظؿزالميمظؿقذؼرميمظ ذهماًارةمظلشبللمرببؾممم

اظؿطمضدمظضممنماتدؿكدالمامعبـمظبفذموعبعمػبذاممممم

ؾبببم ماظقثوبببؼميبببنيماتظؿبببزاعنيذمصٌغهمبببمماترف

ؼؿموزانمعـمدوذبفمزبؿلذبه ممصمبـمحوبثموضبتمممممم

فنذوذماتظؿزالذمصٌنماتظؿزالميمإلساللمضبدمؼؿطلبؼممم

 رحلببهمإيببرالماظطبببدمطمببممضببدمؼببرفؾطم رحلببهم

فنذوذماظطبدذمدعبمماتظؿبزالميمظؿقبذؼرمصوكؿلبػممممم

فؾطممظنقعماٌنؿجموصذمففماودمدبوه موعبـمحوبثمممم

ؾومغمدم محمظهماتظؿزالميمإلساللماظنام مصنام ماظ

دودعمعدىمعنفمصومممخيصماتظؿزالميمظؿقبذؼرذمم

تضؿ ببمرمػببذاماوخببريمسلببكماظؾومغببمدماٌؿ ببلهمم

يمظ ذهماًابرةمظلمنؿفبمد مطمبممخيؿلذبمنمعبـمممممم

حوثماودمسماظبمغقغلمظكؾمعنهمم
(14)

م 
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اتظؿزالميمإلساللمواتظؿزالميؿبدؼؿماظن بوقهممم-3

ممعـمحوبثمدغهبممفبردممممدوماٌشقرة:مؼؿذبمنمذيوط

سلببكمربببؾمواحببدذموػببقمفبببدؼؿماظؾومغببمدمدومممم

اٌطلقعمدمظلدا ـميبمتظؿزالذم مدبؾوؾمعطموغؿبفمممم

سلكمادبمذمضرارمعطنيذموؼؿموزانم مدنماتظؿبزالمم

يمإلساللمؼبعمسمدةمسلكمسمفؼماٌه موإنمطمنمؼبعم

 ميطضماوحومنمسلكمسمفؼماٌلؿهلؽمذاففموصببممم

يومغبمدموعطلقعبمدذممممظاؾوطهماظطبدموعممؼلزلمعـ

صشك ببوهماٌببدؼـميببمتظؿزالمضببدمتمفكببقنمربببؾمم

اسؿؾمرم ماظؿطمضبدمميبذادماظببدرماظبذيمؼكبقنم مممممم

حمظبهمسببدماٌشبقرةمدوماٌلبمسدةماظذنوبهذمحوببثمممممم

ؼكقنماٌدؼـمدا مممذامخ ةم مذبمدمعمذمصؿكبقنمم

يذظؽماً ةماٌهنوهمػلماظلؾتماظداصعمظلؿطمضبدمم

لذبمنمعبـمحوبثمممم مذبمدمػذ ماظطببقد مطمبممخيؿمم

رؾوطهماتظؿزالذمصمتظؿزالميمإلساللمضدمحيمبؾم مم

رومففمإجيميممعلزعممؼنطببدميبفمسببدماتدبؿهالكممممم

إذامصمدصفمضؾقدمعابميؼمعبـمذمغبتماٌلبؿهلؽذممممم

وضدمميـؾمذبردمدسقةمظلؿطمضدمدوموسداميفذمصهبقمم

اظؿزالمضمغقغلمتمحيؿملمتفذم مخبمامظقذبقد  ممم

اظؿزاعمميؿقبوؼمدّعمماتظؿزالميمظن وقهمصٌغفمؼطدم

غؿوفهذمػلمادبمذماظدا ـميهذاماتظؿزالمضرارامدوم

إحفمعفمسـماظؿطقؼؾمسلكمعممضدعفمظفماٌدؼـمعبـمم

غ بببوقهميمسؿؾبببمر مصبببمحتماًببب ةماظذنوبببهمم

اٌنشقدة
(15)

م مممم

وؼببرىماظببؾطضممم
(16)

دنماتظؿببزالمم- حبببؼم–م

يؿبدؼؿماٌشبقرةمدوماظن بوقهمتمؼطبدومدنمؼكبقنممممم

ساللذمصهببقمذببزلمتمإحببدىمصببقرماتظؿببزالميببمإل

ؼؿفزدمعـماتظؿزالميمإلساللمودرذبهمعؿببدلمعبـمممم

درذمفبببفذمويبببموحرىمصهبببقماظؿبببزالمعؿشبببددمم

يببمإلساللذمظببذظؽمطببمنماظؿببزالماٌببدؼـميمظن ببحم م

الببمدماٌطلقعببمفلمدطـببرمذببدةمعببـماتظؿببزالممممم

يمإلدتلميمظؾومغمدمدوماظؿقبذؼرذمصهبذاماتظؿبزالمممم

عطببفمؼؿفببموزمذبببردمإدتلماٌببقردمٌببـمؼؿطمضببدمم

يؾومغببمدمحببقدمخ ببم صماٌطببدادمواظبب اعجمممم

يٌجيميومفهممودلؾومفهمذمصمإلدتلميمظؾومغمدمإمنمم

ؼؿؿمسلكمدؾوؾمايثمواإلؼ مل موتمؼبدحم مػذام

اظرديمدنماإلخالدميمتظؿزالميمظن وقهمعـمذبيغفمم

إثمرةماٌلبًوظوهماظطبدؼبهمظلمبدؼـميبفذم محبنيمممممم

مؼرتفبتمسلببكماإلخبالدميببمتظؿزالميبمإلساللمضؾببؾممم

ماظؿطمضدمإثمرةماٌلًوظوهماظؿب ريؼهمظلمدؼـميف مم

اتظؿزالميمإلساللمواتظؿزالميمتدؿطالل:معؿكمم-4

فقصردمذرا طماتظؿزالميمإلساللمصٌنمسلبكماٌبدؼـممم

يببفمدنمؼببدظلميمظؾومغببمدماظالزعببهمدببقالمطببمنممممم
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حيقزػممػقمذك وممدوماضبارمظالدبؿطاللمسنهبممممم

تمظلقصببملميمظؿزاعببفذمصفهببؾماٌببدؼـميمظؾومغببمدمم

ؼطذوفميمظضرورةمعـماتظؿبزالميبمإلسالل موميكبـمممم

فطرؼػماتظؿبزالميمتدبؿطاللمعبـمدذبؾماإلسباللمممممم

عهنوبمممم-ييغف:متاظؿزالمض دمعنفمدنمؼلؿزلماٌدؼـ

يببمظؿقريمواظؾقببثمسّمببممم-طببمنمدومشببريمعهبب 

جيهلفمعـمعطلقعبمدمؼبؿطنيمسلوبفمفببدميهممإديممممم

اظبدا ـميبمتظؿزالميببمإلساللمضؾبؾماظؿطمضببدتممم
(17)

 م

طمغتماظبمسبدةمدّنمسلبكمطبؾمعبـمؼببدلمسلبكمممممممموإذا

اظؿطمضببدمدنمؼؾقببثميقدببم لفماظشك ببوهمسببـممممم

اٌطلقعمدمواظؾومغبمدماظبيتمفلبزلمظؿكبقؼـمردؼبفمممممم

وهدؼببدمضببرار ذمصببٌنمفاؾوببؼمذظببؽمضببدمؼؿطببذرمم

دحومغبببمميلبببؾتمرؾوطبببهماظؾومغبببمدمدومصبببذهممم

اٌؿطمضد
(18)

ذمو مػبذ مايمظبهمصبٌنماٌلبؿهلؽمممممم

دبؿنمدامإلظبزالمممؼطذكمعبـماتظؿبزالميمتدبؿطاللماممم

اٌهبب ميٌسالعببفذموتمجيببقزمفببذاماوخببريمدنممم

ؼؿكلصمعبـماىبزالماٌببررمظلخبالدميمظؿزاعبفمممممم

يمإلساللذمادؿنمدامإديمدنماٌلبؿهلؽمطبمنميقدبطفمممم

ماتدؿطاللمينذلف مم

اٌالتماظـمغل:مذبرو مغشبقلماتظؿبزالميبمإلساللممممم

مضؾؾماظؿطمضدمورؾوطؿفماظبمغقغوه

إلساللمفقصرمسددمعبـممؼؿطنيمظقذقدماتظؿزالميمممم

اظشبببرو معنهبببممعبببممؼؿطلبببؼم قضبببػماٌهببب مم

واٌلؿهلؽمعـماظؾومغمدمربؾماإلساللذموعنهممعبممم

ؼرفؾطمياؾوطهمػذ ماظؾومغمدمودػموؿهمميمظنلبؾهمم

مظلدا ـ 

دوت:مذببرو موذببقدماتظؿببزالميببمإلساللمضؾببؾمممممم

ماظؿطمضدم:م

سلببؿماٌهبب مدومإعكمغوببهمسلمببفميمظؾومغببمدممممم-1

إلسالل:مصمدؿلزالمػبذاماظشبر مممواٌطلقعمدمربؾما

ؼطببدمدعببرامعنابوببمذمإذمتمؼطبببؾمإظببزالماٌببدؼـمممم

يببمإلدتلميؾومغببمدمدومعطلقعببمدموػببقمدصببالمتممم

ؼطلمهمذموظوسم مإعكمغفماظطلؿميهبم موجيبتمدنممم

ؼؿقبؼمسلؿماٌدؼـميؿلؽماظؾومغمدم ماظلقظهماظيتم

جيتمسلوفماإلصضملمصوهمميؿلؽماظؾومغبمدذموػبلممم

إيرالماظطبد مطمممدنمعبدارمعرحلهماظؿذموضموضؾؾم

اٌطلقعمدمودػموؿهممدبؿلػموصببممظ بذهماٌبدؼـمممم

يمتظؿزالذمص ذهماٌبدؼـميهبذاماتظؿبزالمفذبرتضممممم

ضدرامطبؾريامعبـماٌطرصبهذمحوبثمؼذبرتضمطبقنممممممم

اٌدؼـمعلممميكمصهماظؾومغمدماٌرفؾاهم قؾماظطبدم

موينقد  

وؼبعمستلمإثؾبمدمعطرصبهماٌبدؼـميمظؾومغبمدممممممممم

ذمدومدغفمطمنميٌعكمغفماظطلؿميهبممإذاممربؾماإلصضمل
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يذدماظطنمؼبهماظالزعبهمسلبكمسبمفؼماظبدا ـماظبذيممممممم

ودبذوذبممفبذاممم ؼؿببررمػبذاماتظؿبزالمظ بميفذمممم

اظطتلمفبررماظؿولريم مودم ؾماإلثؾمدذمحبوثم

ؼلؿاوعماظدا ـمإثؾمدمسلؿماٌدؼـميهبذاماتظؿبزالممم

ميكمصهمرر ماإلثؾمد ممم

عببـمذببيغهممدنمفكببقنماظؾومغببمدمواٌطلقعببمدمم-2

اظؿببيثريمسلببكمإرادةماٌلببؿهلؽ:مصلولببتماظطبب ةم

 فببردماظطلببؿميمظؾومغببمدميببؾماوػببؿمػببقمعببدىمم

فيثريػببممسلببكمإرادةماٌلببؿهلؽذمويوببمنمذظببؽمدنم

اظؾومغمدمشريماىقػرؼبهذمواظبيتمتمفبيثريمفبمممممم

سلكماظبرارماظؿطمضديمظلملؿهلؽمتمؼلبزلماإلدتلمم

ػبممميهم موميكـمادؿنؾم مدػموهماظؾومغبمدموفيثريم

سلكمرضمماٌلؿهلؽمعـمخالدمسبدةمضبرا ـمعنهبممممم

حببراماٌلببؿهلؽمسلببكمرلببتمفلببؽماظؾومغببمدمممم

واتدؿذلمرميشيغهم موسلكمطؾمصٌنمفبدؼرمدػموهم

فلؽماظؾومغمدمؼطدمعـمعلم ؾماظقاضعماظيتمفبدخؾمم

 مفبدؼرمضمضبلماٌقضبقع مشبريمدنماٌالحبظذمو ممممم

زؾموذقدمضبقاغنيمعلبؿبلهميممؼبهماٌلبؿهلؽذممممم

ن قامغذلهممهدؼدماظؾومغمدماظيتمصبدمفقظتماظ

ؼؿطنيمسلكماٌه ماإلصضملميهممظلملبؿهلؽذموإّتمم

فبررمعًاخذففمدونمحمذهمإديمافذم مخمامؼبررم

ذظؽ
(19)

م 

ذهؾماٌلؿهلؽميمٌطلقعمدمربؾماإلسالل:مإنمم-3

اٌؾمظغهم مربميمةماٌلؿهلؽمعـمذبيغهممظلخبالدممم

يمظؿقازنماظطبديماٌنشبقدذموإػبدارمٌؾبددمحلبـممممم

ظنوببهم ماظطبببقدذمونمصببرضماتظؿببزالميببمإلساللما

سلكماٌه ميشكؾمعالؼمدونمددغكمواذبتمسلبكممم

اٌلبببؿهلؽمعبببـمذبببيغفمدنمؼدصطبببفمظلؿكمدبببؾمممم

واتدؿهؿمرم مإيرالماظؿ رصمدماظبمغقغوبهذمدونمم

ددغببكميببذدمظلطنمؼببهماظالزعببه موخمصببهمإذامطببمنم

رببر ماظطبببدمعببـماٌهنببونيمؼؿطمضببدانم مذبببمدممم

المضبرورةمفبدسقمظذبرضممممدب  هممماٌهب ذمصبمم

اتظؿزالميمإلساللمسلكمسمفؼماٌبدؼـماٌهب مػنبم مممم

وفؾطممظذظؽمؼرىماظؾطضمدنماىهؾماظبذيمميكبـممم

ضؾقظفمعـمذمغتماٌلؿهلؽمػقماىهؾماٌشروعمدوم

اٌ رذمصفهؾماٌلبؿهلؽميمٌطلقعبمدمضبدمؼرذبعممممم

ودؾم معقضقسوهذموذظؽمعؿكمطمغتماٌطلقعبمدمم

رببؾماظؿطمضبدمدوممممفرفؾطميمظقضعماظبمغقغلمظلشلل

يقصببذفماٌببمديمدومياببر مادببؿكداعف
(20)

 موضببدم

ؼرذببعمذهببؾماٌلببؿهلؽمودببؾم مذك ببوهذممممم

طضببطػمعطرصؿببفماظببيتمفلببؿلزلمفببدخؾماٌهبب مم

ظؿنقؼرمإرادففموفطقؼضمغبصمخ فف
(21)

م مممم
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ويلؾتمزرو ماظؿطمضبدمواظقدبولهماٌلبؿطملهممممممم

صوببفذمصببٌنمذهببؾماٌلببؿهلؽميمٌطلقعببمدمربببؾمم

ذرتضمم ماظؿطمضدماإلظكرتوغلذماإلساللمضدمؼكقنمع

وغفمذبمدمفؿطددمصوفمودبم ؾماظغبشمواًبداعذمممم

وظذظؽمجيبتمريمؼبهماٌلبؿهلؽذموػبقماظابر مممممم

اظضببطوػذم مغاببم مػببذاماظؿطمضببدذمونماظطداظببهم

فبؿضلمدنمغبوؿمفقازغممسبدؼممحبوبوممعبـمخبالدممم

إجيمدماظضقايطماظيتمفضمـمذظؽ موغؿوفبهمظبذظؽممم

فبقصريمايممؼبهممممصٌنماظبضملماظذرغللذم مدبؾوؾم

اظكمصوببهمظلملببؿهلؽذمؼؿقدببعم مف ؼببرمذهببؾممم

اٌلؿهلؽميمٌطلقعمدذوعـمثؿمؼطذوفمعبـمواذبتممم

اتدؿطاللذوطؾمذظؽمفطقؼالمسلكماظـبهماٌشروسهمم

واٌ رةم ماظار مامخر
(22)

م 

وإذامطنممغذبرتضماظضبطػم ماٌلبؿهلؽذمصبٌنمممممممم

اظبمغقنمظوسمعدسقاميممؼهماٌغذلنيذمصمظؿشبدؼدمم

ًوظوهمافرتصببنيمتمجيببقزمدنمؼبببقدمإديمم معلبب

سدلمهموؾماظابر مامخبرمدؼبهمعلبًوظوهموإديممممم

درذهمدنمجيطؾمعنفمربفقرامسلوف
(23)

  م

ثمغوببببم:ماظاؾوطببببهماظبمغقغوببببهمظالظؿببببزالم     

ميمإلسالل:م

إنمدػموهماظؾقثم مػذ ماىز وهمؼؿيفكمعـممممممم

طقنمػذاماتظؿزالمضدمجيدمذبمظفم ماٌرحلهمضؾبؾمم

ؼببهمعببـمدذببؾمفنببقؼرمإرادةماٌلببؿهلؽذمممماظؿطمضد

وؼرتطزماظؾقثمحقدمصكرفلماظاؾوطهماظبمغقغوبهمم

دوماظطبدؼببهمظالظؿببزالميببمإلساللذموعببممإذامطببمنمممم

اظؿزاعمميؿقبوؼمغؿوفهمدلميؾذدمسنمؼبه موجيبتممم

دنمغشريمإديمدنماتظؿزالميمإلساللم ماٌرحلهمضؾبؾمم

اظؿطمضدؼهمضبدمميـبؾمإجيميبممؼنطببدميبفماظطببدذممممممم

ففماإلظكرتوغوببهذمعؿببكمصببمدصفممخمصببهم مصببقر

ضؾقدمعاميؼذموذظبؽم محمظبهمفقذوبفماإلجيبم ممممم

اإلظكرتوغببلموذببكمامربببددةمدببلذمذمطمببـممممم

ؼؿطمعببؾمعببعماٌقذببتمدببلذم مورؾوطببهماتظؿببزالمممم

يمإلساللمػنممفكقنمرؾوطهمضمغقغوهذمونماظببمغقنمم

ػقماظذيمؼذرضمػذاماتظؿبزالموؼبؾنيماٌطلقعبمدمممم

ددماىزالماظذيماظيتمؼؿطنيماإلدتلميهمذمطمممحي

ؼاؾؼم محمظهماإلخالدميفذمصوطدمإخالتميمظؿزالم

ضمغقغلذموتمميكـماظبقدم ماٌرحلهمضؾؾماظؿطمضدم

دنماتظؿببزالمذومرؾوطببهمسبدؼببهذمإذمضببدمؼببًثرممممم

اإلخالدميفمسلبكمصبقهماظطببدذمّ بممؼبًديمإديمممممم

 إػدارماظطبدموياالغفمعـماودمس ممممم

ساللمػببقمواظببراذحمغظببراذمدنماتظؿببزالميببمإلممم  

اظؿزالميقدولهمدوميؾذدمسنمؼه
(24)

ذمونمعممسلكم
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اٌدؼـمػبقماإلدتلميمظؾومغبمدموإحمربهماٌلبؿهلؽممممم

يمظطلؿميهمذم ماٌرحلهماظلميبهمسلكماظطبدذموصبمم

ٌممؼنصمسلوفماظبمغقنذموظكنبفمتمؼضبمـماػؿمبملمممم

اظدا ـميهمموصهمفمفمموادؿذمدففماظذطلوهمعنهمذم

إسالعبفماٌلبؿهلؽمممحوثمف دمذعهماٌدؼـم فردم

 ممؼلزلمعـميومغبمدمحؿبكمؼب لماظطببدميبٌرادةمممممم

واسوببهذموحؿببكمؼلطببتمدورامإجيميوببمم مإيببرالممم

م اظطبدموفنذوذ  ممم

وفاؾوبببممظلبقاسببدماظطمعببهذمصطلببكماٌببدؼـمدنمممممم

ؼؾببذدم مدببؾوؾمفنذوببذماظؿزاعببفمسنمؼببهماٌهبب مم

عؿقدطمايراذمحؿبكموظبقمدػمبؾماٌلبؿهلؽم ممممم

دذمعمم مؼؿذؼماظارصمنمسلكماتدؿذمدةمعـماظؾومغم

خببال مذظببؽ معببعماظؿنؾوببفم ماوخببريمإديمدنممممم

اتظؿببزالمربببقرماظدرادببهمخيؿلببػمعببـمحوببثممم

رؾوطؿفمسـماتظؿزالميضممنمعاميبهماٌؾوبعماظبذيممم

ؼطدماظؿزاعمميؿقبوؼمغؿوفهذمونماٌناؼمواظطبددمم

ؼبؿضببلمدنمؼلببلؿماٌهبب مإديماٌلببؿهلؽمعنؿفببمممم

عاميبمموصبممٌممافذبممسلوف
(25)

  

 

ددبببمسماتظؿبببزالميبببمإلساللماٌالبببتماظـمظبببث:م

اإلظكرتوغلمضؾؾماظؿطمضدماإلظكرتوغبلم ماظببمغقنممم

ماىزا ري

يمظنلؾهمٌقضػماظبمغقنماىزا بريمصبمطؿذكممممممممم

عـماظبمغقنمم17يمظنصمسلكمػذاماتظؿزالم ماٌمدةم

اٌؿطلؼمحبممؼهماٌلؿهلؽموضمبعماظغبشذمواظبذيمممم

ؿبزالذمصكوبػمممععمحداثؿبفم مؼشبرمإديمػبذاماتظممم

يشببرورفموودببم لفذموغاببم مايممؼببهماٌبببررةمممم

ظلملببؿهلؽذماظببذيمؼبببعمضببقوهمظلسببالنمشببريممم

عكؿمبؾماظؾومغبمدمم
(26)

 مإنمفذ بوؾماٌبمدةمدسبال مممم

ٌلّمكماظقدؿ
(27)

تمؼلؿغر مواذتماإلسباللم ممم

اٌطبببمعالدماإلظكرتوغوبببهماظبببيتمدبؿلبببػمسبببـمم

اٌطببمعالدماظطمدؼببهذمظببذامطببمنمظزاعببممدنمؼطلببؿمممم

كرتوغومم طلقعمدمومتنحمظفمضبممغمدمماٌؿطمضدمإظ

تمفؿببقصرمظلمؿطمضببدماظطببمدي موظببوسمشرؼؾببممدنممم

ؼطؿ ماظؾطض
(28)

اظطبقدماظيتمفبؿؿمسبـمررؼبؼممممم

اظؿطمضببدماإلظكرتوغببلمعببممػببلمإتمسبببقدمإذسببمنذم

حوببثمؼكببقنماظبؾببقدمصوهببممضمصببرامسلببكمذبببردم

اظؿللوؿميشرو معبررةمدلذممؼضبطهمماٌقذبتموتممم

لبقاسدماظطمعبهماظبيتمممؼبؾؾمعنمضشهمصوهمذمووصبممظ

ورددميشينمسبقدماإلذسمنماظؿبلودؼهمصٌغفمؼؿطنيم

سلكماٌبنـمدنمؼؿ دىمظلذسبمنم مثقيبفماىدؼبدمممم

وصقر مايمظوهماظيتمفؿؿمس مسببقدماٌطلقعمفوبهممم

وسبببقدماًببدعمدماإلظكرتوغوببهذموؼذببرضمسلببكم
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اظار ماظببقيمعبـمحوبثماظدراؼبهمواظطلبؿمضؾبؾممممممم

 ماظضطوػميكؾمإيرالماظطبدماظؿزاعمميٌساللماظار

اٌطلقعببببمدماىقػرؼببببهذمطيحببببدماظضببببممغمدم

اودمدببوهماظكذولببهميٌجيببمدمرضببملمدببلوؿموإرادةم

مواسوهمعدرطه 

ودعملمػذاماظنبصمفؾبكماظطالضهمينيماٌلؿهلؽممممم

وعبببدلماًدعببهمدوماٌهبب مسببـمررؼببؼماظقدببم طمم

اإلظكرتوغوهمخمضطهمظلبقاسدماظطمعبهماٌؿمـلبهم ممم

ـماظنوبهموهدؼبدممموذق مفنذوذماظطبدمرؾبمميلبم

عضمقغفمرؾبممٌممػقمعـمعلؿلزعمففموصبممظلطبر مم

واظطداظهمورؾوطبهماتظؿبزالذمؼضبوذفماظبمضبلمإديممممم

عضبببمقنماظطببببدذماظبببذيمؼؿضبببمـمإديمذمغبببتممم

اتظؿزاعمدماودمدوهذماظؿزاعمدمدخبرىمإضبمصوهممم

مفبؿضوهممرؾوطهمطؾمسبد 

صقوحمإنماتظؿزالميمإلساللمػقماظؿزالمعبرفؾطمممممم

الميمظؿلبلوؿذمحوبثمؼقذبتمسلبكممممموفميعمظالظؿبزم

اظؾببم عمفزوؼببدماٌشببرتيميمٌطلقعببمدمواظؾومغببمدمم

اظالزعهمسـماٌؾوعذمظكنفم ماظقضبتمذافبفماظؿبزالمممم

علؿبؾموضروريمظضممنماظؿقازنماظطبديموضبممنمم

محلـمفنذوذماظطبد 

ودعببملماظؿاببقرمايمصببؾم ماظبببمغقنماٌبببمرنم مممم

ميومنماٌرطزماظبمغقغلمظلملبؿهلؽمٌقاذهبهمفغبريممم

اووضمعماظؿطمضدؼهمواظؿبنوبهمايدؼـبهذميهبد مممم

فقصريمريمؼهمخمصهمظلملؿهلؽذمصٌغنبممدبنققدممم

يومنمػبذاماظؿابقرمسلبكماظ بطودماووريبلمسمعبهممممممم

واظذرغللمخمصهذمحؿكمؼكقنمذظؽمدظوالمظؿاقؼرم

اظبمغقنمعبـمذهبهذموعرذبدامظلبضبملم مفذلبريمممممم

اظن قاماظبم مهمعـمذههمدخرىذمدبوممم مزبؾممم

درؼمنمافذمضومدماىبمدذمودعبملمممغظملماظطقٌهذمو

اظاميعماظطمٌلمظلمطبمعالدماإلظكرتوغوبهذمحوبثمممم

دببوؿيثرماٌلببؿهلؽماىزا ببريمدببلؾممدومإجيميببممم

ميمظنظؿمواظبقاسدماووريوهماظنمصذةم مػذامالمد مم

 

اٌؾقببثماظـببمغل:مغاببم ماتظؿببزالميببمإلساللمضؾببؾم

ماظؿطمضدماإلظكرتوغل

قعمفوبهمدصبؾحمممإنماظؿبدلمافم بؾم مسبم ماٌطلمممممم

ؼشببكؾمودببولهمإشببرالمظلملببؿهلؽمظذببؿحماظارؼببؼم

دعمعفمإديمسم ماظؿفبمرةماإلظكرتوغوبهذموتمرؼبتمممم

 مادبؿبالدمرؾوطبهماٌطبمعالدماإلظكرتوغوبهمعبـمممممم

حلمددبلق ماإلسبالنمسنهبممواظؿذبموضميشبيغهممممممم

وطوذوهمإيراعهمموفنذوذػمذمومنطماظؿللوؿموادصبعمم

زمواإلثؾمدمصوهبم مفبذامطبمنمعبـماظاؾوطبلميبرومممممم

ايمذهمظؿقحودماظنظملماظبمغقغلمظؿلؽماٌطبمعالدمم

واظؿنلببوؼميببنيماٌراطببزماظبمغقغوببهمظلمؿطمضببدؼـذم

موافلمعمغام مايممؼهماًمصهميمٌلؿهلكني 
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وضدمفطبدددمافبموتدماظدوظوبهمظلقممؼبهذممممممممم

صؿؾنتمىنبهماوعبؿماٌؿقبدةمظلببمغقنماظؿفبمريمممممم

منببقذلمم16/12/1996(م م(cnudciاظببدوظلم

ؿفمرةماإلظكرتوغلذمويفخبرمسبـماظغرصبهممممضمغقنمظل

ذمودخبرياماظؿطلومبمدمممcci)اظؿفمرؼهماظدوظوبهم)م

صومببممؼؿطلببؼمم20/5/1997اووريوببهماظ ببمدرةم م

حبممؼهماٌلؿهلؽم مذبمدماظؿطمضدمسـميطد موضدم

متمصببدورماظبببمغقنماظذرغلببلميممؼببهماٌلببؿهلؽم

ذموعنببذمذظببؽمايببنيمدصببؾحمػنببمكمم1993دببنهم

ؾوعمسـميطدذموظكـمدعبملممفنظوؿمضمغقغلمٌقضقعماظ

زهببقرماإلغرتغببتمثببمرماظؿلببمىلدمسّمببممإذامطببمنمممم

اٌلؿهلؽم ماظؿفمرةماإلظكرتوغوهمؼؿمؿبعميبنذسممم

ايممؼهماظيتمحيظكميهبممسلبكمصبطودماظؿفبمرةممممم

ماظؿبلودؼه 

وفؾطممٌممفببدلمصٌغبفمجيبتمدنمؼكبقنماظطبرضممممممممم

ذقهمذمذهماإلغرتغتمرببدداميدضبهممماٌبدلمسلكمص

وواضقمموعذهقعمذموتيدمعـماظؿيطدميظهبقرمطبؾممم

اظؾومغمدماإلظزاعوهماًمصهميمظؿطمضدمععماظطبرضمم

اٌبدلذمؼلؿقيم مذظؽماظؾومغمدماظيتمغصمسلوهمم

ضببمغقنمريمؼببهماٌلببؿهلؽ موؼن ببتماتظؿببزالممممم

يمإلساللمضؾؾماظؿطمضبدماإلظكرتوغبلمحبقدمثالثبهممممم

هدؼببدمػقؼببهماٌهبب ممربببمورمددمدببوه:ماوود

اٌؿطمضدم)اٌبدؼـ(ذماظـبمغلميوبمنم بمدماٌبمدمدومممممم

 اًدعهذموثمظـمميومنماظشرو ماظطمعهمظلطبد 

اٌالتماوود:مهدؼدمػقؼهماٌه ماٌؿطمضدمعطبفمم

مإظكرتوغوم

وفكمـمدػموهميوبمنمذبكصماٌبدؼـميبمإلساللذمممممممم

حؿكمؼكقنماٌلؿهلؽمسلكميّونهمعـمدعر ذمور مم

اسؿؾبمرم ماظؿطمضبدذموؼؿبقاصرميبفمممممطمنمذظؽمربؾم

سن رماوعمنم ماظؿطمضدمسبـميطبدذميمإلضبمصهمإديمممم

دػموهمذظبؽماظؿقدؼبدم ميوبمنمعرطبز ماظببمغقغلمممممم

ووضقحماظؿزاعمففموعدىمإعكمغوهمفنذوبذػم مإذمتمم

ؼكذلمدنمؼطلؿماٌؿطمضدمسلكمعمذامؼؿطمضدذميؾمعبعمم

عـمؼؿطمضدمدؼضمذمونمصبذهماٌهب مفكبقنمسبمدةممممم

 ماظؿطمضبد موحيظبكمذظبؽمييػموبهمممممربؾماسؿؾمرم

ض قىم مذبمدمسبقدماتدؿهالكماإلظكرتوغوبهذمم

غظرامظ طقيهماظؿوبـمعـمذك وهماظار مامخبرمم

 ماظؿطمضببدذموػببقمعببممضببدمؼلقببؼمضببرراميلوغببمممم

يمٌلؿهلؽذمصهذاماوخريمؼهمبفمؼبونبمماظؿطبر مممم

سلكماٌؿطمضدمعطفمواترمؽنمنمسلكمخ ففموحلـم

تظؿزاعمدماٌن بقامم طؿفموضدرففمسلكمفنذوذما

سلوهمم قذتماظبمغقنمدوماتفذبم ذمطمبممميّكنبفمممم

وخمصبهممم-ذظؽم محمظهمإخالظفميبييماظؿزاعمفبفممم
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عببـماظرذببقعمسلوببفميكمصببهممم-اتظؿببزالميببمإلسالل

اظقدم ؾماظبمغقغوه
(29)

م 

/دمعببـمم14/1وفؾطببممظببذظؽماذببرترتماٌببمدةمممممممم

يشببينمم1997ظلببنهمم7اظؿقذوببفماووريببلمرضببؿمم

اظؾوعمسـميطدميومنمػقؼبهمدومممريمؼهماٌلؿهلؽم 

 Identité du“ذك ببببوهماٌهبببب م

fornisseur”موغظراموػموبهمػبذاماظؾوبمنمممم 

دصؾحمربؾماػؿمملماظطبقدماظنمقذذوهذمصضالمسـم

ضمغقنمريمؼهماٌلبؿهلؽمواظؿقذوهبمدماووريوبهمممم

ذادماظ لهذموعـمذظؽمعممضررففماظشرو ماظطمعبهمم

مظلطبقدماظنمقذذوبهماًمصبهميبمٌراطزماظؿفمرؼبهمممم

اإلظكرتوغوهذموعنهمماٌرطزماظؿفمريماتصرتاضبلمم

 Surf and buy”اظذرغلبلماٌلبمكميببمممم

dibn Europe” م م

وادببؿكممتمظللومدببهمايمم وببهمظلملببؿهلؽممممممم

اظبببيتمفنؿهفهبببمماظطدؼبببدمعبببـماظؿقذوهبببمدممم

م575اووريوببهذمدصببدرم مصرغلببمماظبببمغقنمرضببؿمم

م “ذمواٌلببمكميببب21/6/2004 مم2004ظلببنهم

 La Loi “ ماإلضؿ مدماظرضمبلممضمغقنماظـبهم

pour la confiance dans 

l'économie numériqueواظببذيم ذ

متم قذؾفمفطدؼؾمدحكبملميطبضمعبقادماظببمغقنممممم

اٌدغلموضبمغقنمريمؼبهماٌلبؿهلؽم بممجيطلبهمممممممم

عال منيمظؿنظوؿماظطبقدماإلظكرتوغوبه موضبدميبنيمممم

م25/2واٌبمدةممم09ػذاماظبمغقنم مطبؾمعبـماٌبمدةمممم

ظيتمسلكماٌدؼـماتظؿزالميبمإلساللمضؾبؾممماظؾومغمدما

اظؿطمضديماإلدتلميهمم مغام مسببقدماتدبؿهالكممم

اإلظكرتوغوببهذموفؿمقببقرمػببمفنيماٌببمدفنيمحببقدم

عطمىهمدوذفمض قرماتظؿزالميمإلساللمخمصبهم مم

سبدماظؾوعماإلظكرتوغل
(30)

م ممم

وي ببددميوببمنمذببكصماٌهبب ذمصببٌنماوعببرم     

ؼبؿؿماظطبرضمعبـمممممؼؿقضػمسلكمعكمنماٌقضعماظذي

مخالظفذمومنوزمصوفمينيمصرضني:مم

اٌقاضببعماٌقذببقدةم مصرغلببم:مجيببتمدنمؼببؿؿمم-1

اظطببرضماٌقذببقدمسلببكماظشمذببهمادببؿماظؾببم عممممم

)ذكصمرؾوطلمدومعطنقي(ذموسنقاغبفمم ورؾوطؿف

اإلظكرتوغلذموسنقانمعنشيففذمورضؿمػمفذفذمودنم

فؿضمـماظذقافريماًمصهميبفماظالؾبمدمواودبطمرمممم

الغوهذموطذظؽميمظنلبؾهمٌرادبالففمممواظقثم ؼماإلس

وإؼ ببمتففماٌؿ ببلهمييغشبباؿفذمحوببثمجيببتمدنم

فكقنمعقضطبهميم بفمودبفلفماظؿفبمريموعكبمنمممممم

اظؿلببفوؾذمورضببؿمضوببد ماظضببرؼال
(31)

ذموادببؿم

وسنقانماىهبهماظبيتمعنقؿبفمفبرخوصمعزاوظبهمممممم
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اظنشم مإذامطمنمغشمرفمؼبؿضلماظرتخوصماظلميؼم

مؼؿالبتممٌممردؿفذموإذامطمنماٌه مؼؾمذرمسمبالم

اتغضمملمظنبميبهمعهنوبهمطمظاؾوبتموافبمعلذممممم

صٌغفمؼلؿزلميمإلص محمسـمادؿماظنبميبهمدوماٌنظمبهممم

اٌهنوببهماظببيتمؼنضببؿمإظوهببمذمصضببالمسببـمعلببمكمم

عهنؿببفذمواظبقاسببدماظبمغقغوببهماظببيتمحيكمهببمذمم

وطذظؽماظدوظهماظيتمعنقؿفمحؼم مردؿفماٌهنبهمم

ماظيتمؼؿطمضدميشيغهممإظكرتوغوممععماٌلؿهلكني 

اٌقاضببعماٌقذببقدةم مدوظببهمسضببقميمإلهببمدمممم-2

اووريل:محوثمفبررماظؿقذوهمدماووريوهميبينمم

اظلفقلمإديمغظبملماظؿطمضبدمسبـميطبدمتمؼنؾغبلمدنمممممم

ميسميمٌطلقعبمدماظبيتمؼبؿطنيمإعبدادماٌلبؿهلؽمممممم

يهمذموفضعماظؿزاعبمممعشبددامسلبكمسبمفؼماٌبقردمممممم

يببٌساللماٌلببؿهلؽذمحوببثمجيببتمفزوؼببد ذم ممم

تموضؾؾمإيرالماظطبدذميؾومنمذبكصمماظقضتماٌنمد

اٌقّردموسنقاغفذمخمصبهمإذامطبمنماظطببدمؼبؿضبلممممم

اظدصعمعبدعمذمصضالمسـميوبمنماظطنبقانماىغبرا مممم

ظلمًدلهماظذيمميكـمظلملؿهلؽماظؿقذفميالؾمففم

مإظوف م

وضببدمدسببر ماللببسماظببقر مظلملببؿهلؽمممممممم

(cncم مصؿبببقا ماظ بببمدرةم مم)دنمم4/12/1997

كنيمسلكماٌقاضعماظؿفمرؼهمفلهوؾمدخقدماٌلؿهل

ؼبؿضلمفبننيماإلذرالادماظالزعهمظؿقدؼدمػقؼبهمم

اٌقاضببعموذببذمصوهمودعمغببهماظطببروضماظؿفمرؼببهمممم

اٌذاسهمس ماإلغرتغتذموعـماوصضؾذمضؾؾمإيبرالمم

اظطبدذمدنمفكقنمهبتمف بر ماٌلبؿهلؽمطمصبهممممم

اٌطلقعمدماٌؿطلبهميمظؿفمرمواظقداملماٌطروضبنيمم

مسلكماظشؾكه 

سكماظؾطضمايكقعبمدماظبم مبهمسلبكمممموظذظؽمدممم

اظلفالدماظؿفمرؼهماظقرنوهموضطهممسلكمذبؾكهمم

وإظزالماٌقاضعماظؿفمرؼهميذطرميومغمدم اإلغرتغتذ

إظزاعوببهمسببـماتدببؿمواظطنببقانموافببد معببـممممم

اظؿقاذد
(32)

  مم

اٌالتماظـمغل:ميوبمنماظلبممدماودمدبوهمظللبلعممممم

مواًدعهمربؾماظؿطمضد

كـماسؿؾمرمسرضبفممؼؿطّوـمسلكماٌه محؿكمميمممم

سلكماظشؾكهمإجيميممدنمؼبؾنيميقضبقحماٌطلقعبمدمممم

اىقػرؼهمظلللطهمدوماًدعهماٌطروضهذموي ذهم

خمصببهماظ ببذمدماظببيتمفؿطلببؼميببمظكؿمواظكوببػذم

واظذرتةماظيتمفكقنمصوهممضابعماظغوبمرمعؿمحبهم مممم

اظلببق ذمصضببالمسببـمدببطرماٌنؿببقلميشببللمعببـمممم

اظؿذ وؾمظلؿيطدمعـمفنمدؾفمعبعمفلبؽماً بم صمممم

ميتمدحم ميهمموععمإعكمغمففماٌمظوه اظ
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وؼرفؾطميومنماظلطرميضرورةميوبمنمع بمرؼػممممممم

اظؿللوؿموعقاسودماظقصملميبمظـمـذموعبممإذامطمغبتمممم

فبعمسلكمسمفؼماٌه مدلمفندرلمضمـماظـمـماظذيم

متماتفذم مسلوبفم مسببدماتدبؿهالكممم
(33)

ذموعبممم

إذامطمنماظلطرمذمعالمطؾمدغقاعماظضبرا تذموػبؾممم

ؼماظرذقعم ماظ ذبهموعدففذمصضبالممظلملؿهلؽمح

سـمهدؼدماظطملهماظيتمؼبؾؾماظقصبملميهبمموصبرتةمممم

صالحوهماظطرض موإذامطمغتميطبضماظؿشبرؼطمدممم

تمفلببزلماٌهبب ميببذطرمررؼبببهماظقصببملميلببطرممممم

اٌنؿفمدمربؾماظؿطمضدذمصٌنمشمظؾوهماٌؿمذرماظيتم

ف لمفطمضدافهممإظكرتوغومذمهبرامسلبكميوبمنمممم

واٌبؾقظبهمحبمدماظؿطمضبدمممممددمظوتماظبدصعماٌؿمحبهمم

عطهبببؿذمودػمهبببمماظؾامضبببمدمدوماظؿقبببقؼالدممم

اإلظكرتوغوه
(34)

م ممم

اٌالتماظـمظث:ماإلساللمخب قاماظشرو ماظطمعهم

مظلطبدمس ماإلغرتغت

يهببد مفببقصريمريمؼببهمعنمدببؾهمظلملببؿهلؽمممممم

وضممغممظؿنقؼرمإرادففماظؿطمضدؼهذمدوذؾتماٌبمدةمم

مببلمعببـمضببمغقنماظـبببهم ماإلضؿ ببمدماظرضمم11-25

م1-1369واظيتمدصؾقتمػبلماٌبمدةمممم-اظذرغللم

سلببكماٌهبب م مسبببقدمممم-عببـماظبببمغقنماٌببدغلمم

اتدؿهالكماإلظكرتوغوهمدنمؼؿوحمظلملؿهلؽمس م

اظشؾكهماظشرو ماظطمعهمظلؾوعمسلكمسبقمؼلمحمظفم

يذهمهممواتحؿذمزميهبمموغلبكهم مووصببممفبذاممممم

اظببنصمجيببتمدنمؼببؿؿماإلص ببمحمسببـماٌطلقعببمدممم

مامفوه:

اببقادمواٌراحببؾمواذؾببهماإلفؾببمعمإليببرالمماًم-م

ماظطبدمإظكرتوغوم 

اظقدم ؾماظؿبنوهماظبيتمفلبمحمظلملبؿهلؽميبينمممممم-

ؼؿطر مضؾؾمإيرالماظطبدذمسلبكمعبمموضبعمسند بذممممم

وؼؾّوـمعمم ماظؾومغمدمعـمدخابملذموضدرفبفمسلبكمممم

مف قوقهم 

معممؼبرتحفماٌه معـمظغمدمإليرالماظطبد م-

ظماظطبببدمعببمممتمادببؿكداعفمعببـمودببم ؾميذببممم-

يقادبباهماٌقذببتذموذببرو ماظببدخقدمإديماظطبببدمم

ماٌكزنمدومافذقزم قذتمػذ ماظقدم ؾ 

ودببم ؾماظؿطببر مإظكرتوغوببممسلببكماظبقاسببدمممممم-

اٌهنوهمواظؿفمرؼهماظيتمخيضعمفمماٌهب مسنبدممم

ماظلزول م

وؼنؿبدميطضماظشراحمعللؽماظبمغقنماظذرغلبلممممم

مغمدمػذامييغفمتمظزولمتدؿغراضفم مادؿلزالماظؾو

اظؿذ ببولوهماظببيتمؼلؿببزلماٌهبب ميببمإلدتلميهببمذمم

وضرورةمفركمايرؼهمظلمه ميقضعمعممؼشملمعـم
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اظشرو ماظؿطمضدؼهمواإلطؿذملميٌسممدمحكؿماظبقاسدم

اظطمعهمظلطبقدذمسلكماسؿؾمرمدغهممدطـرمفقازغممعـم

اظشببرو ماًمصببهذموؼبببرتحم مضببقلمذظببؽمذطببرمم

ذماظؾومغببمدماٌهمببهذماظببيتمدشذببؾمسنهببمماظبببمغقنم

طشببرو ماظؿلببلوؿمواتدببؿؾدادذموعببدىموذببقدممم

خدعببهماظ ببومغهمدومخدعببهمعببمميطببدماظؾوببعذمممممم

وإعكمغوهماظرذقعم ماظؿطمضدمعـمسدعف
(35)

  ممممم

اٌؾقثماظـمظث:مضبممغمدماٌلبؿهلؽم ماٌرحلبهمممم

مضؾؾمإيرالماظطبدماإلظكرتوغل

وفطدمػذ ماظبضوهممثرةمهبوؼمواذتماإلساللمممم

ـممم خالفبممؼؿبؾنيممممضؾؾماظؿطمضبدماإلظكرتوغبلذمصمب

عدىمطذمؼبهماظقدبم ؾماظبمغقغوبهمظؿقبوبؼمضبممنمممممم

دط مظلملؿهلؽميمظؿطمضدمسـمرضممفملمدومعطوبت مم

وميكـمفرطوزماظؾقبثم مػبذ ماٌلبيظهم مثبال ممممم

مغبم  

اٌالببببتماوود:مودببببولهماإلدتلميمظؾومغببببمدممم

مواٌطلقعمد

وؼؿطلؼمػذاميؾومنمرؾوطهمدومذكؾماٌطلقعبمدمممممم

ـمخالفببممإفمحؿهببمممواظقدببولهماظببيتمؼببؿؿمعببممم

عـمضبمغقنممم121-18ظلملؿهلؽ موضدمفقظتماٌمدةم

عـمم4/2ريمؼهماٌلؿهلؽماظذرغللذموطذظؽماٌمدةم

ميومنمذظؽ م1997ظلنهمم7اظؿقذوفماووريلمرضؿم

وؼلببزلموصبببممظلن ببنيماظلببميبنيمدنمفكببقنممممممممم

اٌطلقعمدمواظؾومغبمدماظبيتمؼذ بحمسنهبمماٌبدؼـمممممم

وبمريذمممواضقهموعذهقعهموزمػرةموذادمرميع

حؿكمؼؿؾنيمظلملؿهلؽمدغفمؼؿطمضدمإظكرتوغوممعبعمم

معه معطني 

وعـمحوثماظقدولهماظيتمجيتمدنمؼلؿكدعهمممممم

اٌه م موصقدماٌطلقعبمدمظلملبؿهلؽذمصوفبتمممم

دنمفؿؿمعـمخالدمدسمعبهمإظكرتوغوبهمرمٌبممطمغبتممممم

فؿ ببػميمظببدوالمواإلدببؿمرارؼهموطمغببتمهببتمم

اظيتمف ر ماٌلؿهلؽذمديمعؿمحهمسلكماظ ذقهم

ؼقذدمسلوهمماإلجيم محؿكمهبؼمػذ ماظؾومغمدم

دوماٌطلقعمدماظغمؼهمعـمإظزاعهممواإلص محمسنهمذم

وؼط مػذامدغفمتمجيبقزمظلمهب ماظبذيمؼؿطمضبدممممم

سببب ماإلغرتغبببتمدنمؼببببقلميمتف بببمدمفلذقغوبببمم

يمٌلببؿهلؽمظؿؾ ببري ميهببذ ماٌطلقعببمدذموإمنببمممم

جيتمدنمؼؿؿمذظؽمعـمخالدمعقضطفماإلظكرتوغبل مم

ـبببؾماظدسمعبببهماإلظكرتوغوبببهم ماوضبببراامموفؿم

اٌدذبهمودضبرااماظذوبدؼقماظرضموبهمواودباقاغهممممم

اظ لؾهماًمصهميميمدتماظشك لمظلملؿهلؽذم

واظببيتمدبؿببزنماظردببم ؾماإلظكرتوغوببهذموطببذظؽم

اوداقاغمدماٌطلقعمفوه
(36)

م مممممم
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وؼببرىميطببضماظشببراحمإديمدنماظقدببولهماظببيتمممممم

دنمفلبؿكدلممفلؿفمعمذرو ماظدسمعهماظيتمجيتم

 مإسبباللماٌلببؿهلؽم ماٌرحلببهماظالحبببهمسلببكمممم

اظؿطمضببدمفؿمـببؾم ماظردببمظهماإلظكرتوغوببهماظببيتمم

جيببتمدنمفؿضببمـماظؾومغببمدمواٌطلقعببمدماظببيتممم

ؼؿطنيماإلصضبملميهبممواظؿيطوبدمسلوهبمذموؼبؿطنيمممممم

إردببمفممظلملببؿهلؽذموتمؼكذببلمدنمؼؿببوحمػببذ م

اٌطلقعمدمسلكمعقضطفماإلظكرتوغلذموذظبؽمحؿبكممم

كقنماٌلؿهلؽم محمذهمإديماظؾقثمسبـمفلبؽمممتمؼ

اظؾومغمدمواٌطلقعمد
(37)

م 

وفبػمعلًوظوهماٌه مسندمحبدمإردبمدمفلبؽممممممم

اظردمظهذمدقالمارلبعماٌلبؿهلؽمسلوهبمموادبؿذمدممممم

عنهممدلمتذمإذمتمذينمظلمه مدوماٌدؼـميمإلساللم

يذظؽ موميكـمح رمذبرو موخ بم صماظدسمعبهمممم

ملماإلساللم :اظـميؿهماظيتمؼؿقبؼميهمماظؿزا

اظؾببمد:محوببثمفؿببوحمظلملببؿهلؽمادببرتذمعمم-1

إذامرشببتم مذظببؽمظؿنببقؼرمإرادفببفمدوم اظؾومغببمد

مضممنمدالعؿف 

اظقضببقح:موؼطبب مذظببؽمدنمفكببقنمعبببرولةمممم-2

ميلهقظهمووضقحذموإتمصبددمضومؿهمماظبمغقغوه 

اوعمن:موؼطب مذظبؽمسبدلمإعكبمنمهرؼبػممممممم-3

هلؽمعضمقغهمذمونمػذامعـمذيغفمفضبلوؾمماٌلبؿمم

ميدتمعـمإسالعف 

اإلفمحبببه:مديمدنمفكبببقنمهبببتمف بببر مممم-4

اٌلؿهلؽم ممميكنفمعـمادبرتذمعماٌطلقعبمدمدوممم

اظؾومغببمدماٌـؾؿببهمسلوهببمم ماظقضببتماظببذيمؼببرا مم

معنمدؾممظف 

اٌالببتماظـببمغل:محببؼماٌلببؿهلؽمدومخوببمر م مممم

ماظطدود

سبدلممغظرامظلقدولهماظبيتمؼبؿؿميهبمماظطببدذموممممممم 

طلوهمٌطمؼنبهماٌنبؿجمواظطلبؿممممإعكمغوهماٌلؿهلؽماظذ

خب م صماًدعهمضؾؾمإيرالماظطببدذمواظبذيمضبدمممم

ؼ عفمعؿلرسمميبدونمصكبرةمواسوبهموطمصوبهمسبـمممممم

اٌؾوبببببعذمصٌغبببببفمؼبببببؿطنيممتؿطبببببفمحببببببؼمم

اظطببدود
(38)

droit de rétractionم 

وعًدا مػقمحؼماٌلؿهلؽميٌسمدةماظنظبرم ماظطببدممم

اظذيمديرعبفموغبضبفمواظؿقلبؾمعنبفمخبالدمعبدةممممممم

لببػميببمخؿال مربببؾماظطبببدذمدونمربببددةمدبؿ

فقضػمذظؽمسلكمإرادةماظار مامخبرذموؼنؿهبلممم

ميردماٌؾوعموادرتدادماظـمـ 

وؼطدمحؼماظرذقعمعـماظنظملماظطبملمتمجيبقزمممممممم

اتفذم مسلكمخالصفذمويمظؿمظلمتمحيؼمظلملؿهلؽم
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اظؿنمزدمسنفمعلؾبمذموتمجيقزمفبوودميييمذبكؾمم

معـماوذكمد م

هماٌلببؿهلؽماظذرغلببلموؼبضببلمضببمغقنمريمؼببممممم

واظؿطلومبببمدماووريوبببهمييحبوبببهماٌلبببؿهلؽم م

اظطدودمسـماظ ذبهماظيتمضؾلهمذمدونمدنمؼؿطرضم

ىزالمودونمإيدالماودؾم ذموذظؽمخالدمعدةمتم

فبببؾمسببـمدببؾطهمدؼببملذموفزؼببدمفلببؽماٌببدةم مممممم

اظؿقذوهببمدماووريوببهذميمظنلببؾهمظلكببدعمدذممم

محوثمفبضكمييغفم محمظبهمسبدلماحبرتالماٌبقردمممم

تظؿزاعفميمإلساللماٌكؿق ذمصٌنمػذ ماٌبدةمف بؾممم

إديمثالثهمدذهر
(39)

  مم

طمببممفبضببلماظؿقذوهببمدماووريوببهمييغببفم مممم  

حمظهمسدلموذقدمافذم مزبمظػذمصٌنمحؼماظطدودم

تمميكبببـم مردبببؿفميمظنلبببؾهمظطببببقدمفقرؼبببدم

اًببدعمدماظببيتميببددمفنذوببذػمميمتفذببم معببعمممممم

بقدمفقرؼدماٌلؿهلؽمضؾؾمغهمؼهماظلؾطهمدؼملذموس

اظللعمواًدعمدماظيتمؼؿقددماظـمـمصوهبممرؾببمممم

ظؿؾمؼـمددبطمرماظلبق ماٌبمظلماظبيتمظبوسميقدبعممممممم

اٌقّردماظلوارةمسلوهمذموسببقدمفقرؼبدماظ بقػمممم

والببببالدمواظببببدورؼمدذموسبببببقدمفقرؼببببدمم

اظؿلفوالدماظ قفوهمواٌر وهمويبراعجمايمدبتممم

ماٌ ممهمينملمسلكمرلتماٌلؿهلؽ 

لؼميؾدلمدرؼمنمعهلهماودبؾقعممدعممصومممؼؿطممممممم

طقؼمظلطدودذمصٌنماظؿقذوهبمدماووريوبهمفببوؿمممم

فذرضبهميبنيماوعبقادمواًبدعمدذمصؿؾبددماٌهلبهممممممم

يمظنلؾهمظألعقادمعـمؼقلمادؿاللماٌلؿهلؽمفبمذمم

ويمظنلؾهمظلكدعمدمصؿؾددمعـمؼبقلمإيبرالماظطببد مممم

طؾمػبذاميشبر مدنمؼكبقنماٌبقّردمضبدمدطبدمطؿميبهمممممممم

سالل مدعممإذام مؼبق ماٌبقردممموصمل ميمتظؿزالميمإل

يهذاماتظؿزالمإتميطدمإيبرالماظطببدذمصبٌنماٌهلبهممممم

فؾببددمعببـمذاكمايببنيميشببر مدتمفؿفببموزمعببدةممم

اظـالثهمدذهرمعـمفمرؼخماظؿللوؿمدوماإليرال
(40)

م م

اٌالببتماظـمظببث:مريمؼببهماٌلببؿهلؽم معقاذهببهم

 عبدلمخدعهماإلغرتغتم

ذمضبملممينملمسلكمرلتموزؼرماإلضؿ مدماظذرغللمممم

إديمم21/2اللسماظبقر مظالدبؿهالكميؿبمرؼخمممم

يبببٌذرالمدرادبببهمظلبببق مسبببروضمم23/9/1997

اتذرتاكم ماإلغرتغتمذموضدلمعبرتحمدمفهد م

إديماظؿيثريم مفاقرماظلبق مسببقمضبدرمدطب معبـمممممم

اظشببذمصوهم معقاذهببهماٌلببؿهلؽذموفزوؼببدمػببذام

اوخريميطنمصرماظؿقضوحمواإلسباللمصومبممؼؿطلبؼمممم

ؼببؿطنيمصق ببهممسنببدماخؿوببمرمممميمووذببفماظببيتم

اظطببرضماٌبببدلمظالذببرتاكم مخدعببهماإلغرتغببت م

واسؿبب ماللببسمدنماٌطلقعببمدماٌبدعببهمظولببتم
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طمصوببهموتمفلببمحمظببفميمتدببؿققاذمسلببكمطمصببهممم

اٌطاوببمدمايوقؼببهماظببيتممتّكنببفمعببـماتخؿوببمرم

اظقاضبببحماٌلبببؿنريذموؼرذبببعمذظبببؽمظؿطبوبببدمممم

شبػمماٌطلقعمدذمودنمزبؿلػماظقثم ؼماٌبدعهمفك

سبـمسبدلماإلٌبملميبمظؿنظوؿماظببمغقغلممممممم-دحومغمم–

اظلمريذمودرسهمفابقرماٌطلقعبمدمواوذهبزةذمممم

وػقمعممؼذلرمسدلمذطرماٌقرِّدؼـمفبمم مطؿوؾبمدممم

اظدسمؼهماظؿفمرؼهذمصضالمسـمدنمعبقّرديمخدعبهممم

اتغرتغببتمػببلمعشببروسمدمحدؼـببهمغلببؾومذم مم

وغؿوفببهمظببذظؽمؼقصببلممفلببؿبرمػومطلببهمميطببد مم

فزوؼببدماٌلببؿهلؽميمٌطاوببمدماللببسميقذببق م

مامفوه:ممم

هدؼببدمذك ببوهماٌببقّردمويومغمفببفذموي ببذهمم-1

خمصببهماظغمؼببهمعببـماظنشببم ذمورضببؿمفلببفوؾمممممم

ماظشرطهذمواظطنقانمواظؿلذقن 

يوبببمنمعًذبببرادمفبوبببوؿمذبببقدةماتظؿقبببم مم-2

واظؿقاصؾمععماظشؾكهذمودػمهممزبزونمدومعنؾبعمم

Le debit خابق معبقردماًدعبهذمإسبدادمممممم

عقذقدةمهبتمف برصفذمممم Modemsاٌقدؼؿم

سببببددماٌشببببرتطنيذموعطببببددمادببببؿهالطهؿمدوم

ادؿطممفؿمظلكدعه مو محمظهمسدلمإعكمنماإلٌبملمم

يؿلببؽماظطنمصببرذمصونؾغببلمسلببكماوضببؾممتكببنيممم

اٌلؿهلؽمعبـماتدبؿذمدةميذبرتةموريبهمعلبؾبهمممممم

مسلكماظؿطمضد 

فزوؼدماٌلؿهلؽمي اعجماإلحبمرمدوماظلؾمحهمم-3

تغابال م مخضبؿماظشبؾكهمممماظيتمؼؿمكـميهممعـما

ظلؿفقادمواظؾقثمسمممؼرؼد ذموجيتمسلكماٌقردم

يومنميقضقحمعممإذامطمغبتمػبذ ماظب اعجمعبدعبهممممم

ذبمغممدوم بميؾمويييمظغهذمووذبق مهبدؼـهمممم

ععميومنماظارؼبهمواٌبميؾ
(41)

  ممم

و مإرمرمغذبسماٌبرتحبمدمدصبدرماللبسمممممممم  

فقصببومدميهببد مإرذببمدمعببقّرديماًدعببهم مممم

هماظقثم ؼماظؿطمضدؼهمسلكمسبقمفؿذؼمصوفمععمصومش

اظؿشرؼطمدمواظلقا حماظلمرؼهذموفؿلبؿميموعمغبهممم

واظشذمصوهماوم ماٌلؿهلؽ وؼقصلم مضبقلمذظبؽممم

ميب:م

عراسمةماظن قاماٌلزعهماظقاذتمإفؾمسهبممعبـمممم-

ضؾببؾمعببقرديمخدعببهماتذببرتاكم ماإلغرتغببتذمم

وي ببذهمخمصببهمفلببؽماظببقاردةم ماظؿقذوهببمدمممم

ميتمدلػمذطرػم اووريوهماظ

عراسبمةماظؿقصبومدمواٌبرتحبمدماظ بمدرةمعببـمممممم-

اللببسموىنببهماظشببرو ماظؿطلببذوهذموطببذظؽممم
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اظؿقضوقمدماًمصهميمظؿذلريماظقاذبتمإسابمل ممم

ظؾطضماظن قا
(42)

م مم

ماًممته:مم مم

فببؾنيمظنببممعببـمخببالدمػببذاماظؾقببثمحببراممممم  

زبؿلػماظببقاغنيماٌبمرغبهمسلبكمفبقصريمريمؼبهمممممم

خببالدمفؾنوهببمماتظؿببزالمصطمظببهمظلملببؿهلؽمعببـم

يببمإلساللمضؾببؾماظؿطمضببديذموعببممؼبؿضببوفمعببـممممم

ضممغمدمعهمهذمظذظؽمطمغتماظضبرورةمدنمؼكبقنممم

اظؿزالماٌه ميمإلساللماإلظكرتوغلمضؾبؾماظؿطمضبدممم

عشددام بممؼبؿالللمعبعمرؾوطبهمودػموبهمودبولهممممممم

اظؿطمضدذموػلمذؾكهماإلغرتغتماظيتمؼؿؿماظؿطمضدم

لماٌزؼبدمعبـمممعـمخالفممسـميطدذموػقمعممؼلؿلز

 اظضممغمدمظ موماٌلؿهلؽ م

وتمذببؽمصببٌنماظطمببؾمسلببكمفقحوببدماظبقاسببدمم    

اًمصهميٌساللماٌلؿهلؽمسلكماظ طودؼـماظطريلم

واظدوظلم مإربمرماظؿطبمعالدماإلظكرتوغوبهماظبيتممممم

فؿلببؿميمظاببميعماظببدوظلموتمفطببرت ميميببدودممم

عبببـمذبببيغفمفقحوبببدماوحكبببملممممذاىغراصوبببه

وببؾمريمؼببهماٌلببؿهلؽماظبمغقغوببهذموعببـمثببّؿمفذط

وفشببفوعماٌطببمعالدماإلظكرتوغوببهمومنقػببمم ببممم

ؼضمـمع بمومطمصبهمدرراصهبمذمو مذظبؽمفولبريمممممم

حلببؿماٌنمزسببمدمذادماظطن ببرماوذببنالماظببيتمم

ميكـمدنمفنشتم مػذاماظ ددذموضممنمسداظهمعبممم

مؼ درمعـمذيغهممعـمدحكملمدومحلقد 

ودعببملماظببنبصماٌلببفؾم ميطببضماظبببقاغنيمممممممم

ٌؿطلبببهمحبممؼببهماٌلببؿهلؽم مغاببم ممماظطريوببهما

اظؿطمضدماإلظكرتوغلذميمسؿؾمر مذبمدمفؿطددمصوبفمم

مودم ؾماظغشمواًداعذمصٌغنممغقصل:

دوت:ميببمظنصمصببراحهمسلببكمإظزاعوببهمفببقصريممممم

اٌطلقعمدماظلميبهمإظكرتوغوممظلملؿهلؽميارؼببهمم

واضقهموعذهقلمظلرالعمسلوهمم مذيوعمعراحبؾمم

ماٌطمعله 

تمدنمؼؿبببقاصرمظلملبببؿهلؽم ممثمغوبببم:مجيبببممممم

اٌطمعالدماظؿفمرؼهماإلظكرتوغوهمضؾؾمإيرالماظطبدم

ماٌطلقعمدمامفوه:

بببمػقؼببهموسنببقانموػببمفػموصببمطسمواظ ؼببدمممممم

ماإلظكرتوغلمظلؿمذرمدومعبّدلماًدعه 

بموصػمفذ وللمٌراحؾمإنمزماٌطمعلهماظؿفمرؼهم

مورؾوطهموخقاامودطرماٌنؿجمدوماًدعه 

ؿجموعؾلبغمفيعونبفمواظضبرا تممممبمغذبمدمفللوؿماٌن

ماٌلؿقبهمودؼهمعؾمظغمدخرى 

بببماظؾومغببمدماًمصببهمخبدعببهمعببمميطببدماظؾوببعمممم

مواظضممغمدماظؿفمرؼهماٌؿقصرة 
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بمرر موإذرالادماظدصعذمورر مإرذمعماٌنبؿجمدومم

مإيداظفمدومإرذمعماٌؾلغ 

بمذرو موإذبرالادمادبؿطممدمحبؼماظطبدودمسبـمممممم

عببـماظطبببد موهببددمعببدةماظرذببقعميلببؾطهمدؼببملم

فمرؼخمفلبلؿماظؾضبمسهذموثالثبهمدذبهرم محمظبهمممممم

سدلمإساللماٌشرتيمخبومرماظرذقع معبعمضبرورةممم

اظنصمصبراحهمسلبكمحبدودمدبلاهماٌلبؿهلؽم مممممم

ادؿطممظفميؼماظطدودمسلكمدنمؼذببدمػبذامايبؼمممم

مإذاموموزمادؿطممظفمظلؾضم عمػذ مايدود م

بمايدماودغكمٌدةماظطببدذمصومبممخيبصماظطببقدممممم

وؼدماٌلؿهلؽمخبدعهمدومعنؿجمخالدماٌؿطلبهميؿز

معدةمرقؼلهمدومي ذهمدورؼه 

مم
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ماٌراذع:ممم

مدوت:ميمظلغهماظطريوه:م

د مدذر مربمدمديقمحلنيذماظؿزاعبمدماظؾبم عم ماظؿطمضبدميقدبم ؾماتف بمدمايدؼـبهذمعنشبيةماٌطمر ذاإلدبكندرؼهذمممممممممم-1

م 2008

م 1999قسمدماىمعطوهذماإلدكندرؼهذمد ماظلودمربمدمسمرانذماتظؿزالميمإلخؾمرذمدارماٌاؾم-2

م 2006اتظؿزالميمإلساللماإلظكرتوغلمضؾؾماظؿطمضدمسلكمذؾكهماإلغرتغتذماظدارماىمعطوهذميريودمم-3

م 2005د ميقداظلمربمدذماإلظؿزالميمظن وقهم مغام مسبقدماًدعمدذعكؿؾهماظرذمدذماىزا رذمم-4

  م2006مسبدماظؿيعنيم معرحلهمإيرالماظطبدذمدارماظنهضهماظطريوهذاظبمػرةمحلـمحلنيماظ اويذماظؿزالماًٌعـميموعمغهم م-5

م 1996خمظدمذيمدمحلـذماتظؿزالميمإلساللمضؾؾماظؿطمضدذمردمظهمدطؿقرا ذمحبق مددوق ذمم-6

م 2008د خمظدم دوحمإيراػوؿذمريمؼهماٌلؿهلؽم ماظطبدماإلظكرتوغلذدارماظذكرماظبمغقغلذماإلدكندرؼهم-7

م م2000دمدطدمسؾدماظلاللذماتظؿزالميمإلص محم ماظطبقدذمدارماظنهضهماظطريوهذماظبمػرةمد دطوم-8

م 2008د مع اذكمدريدمديقمسمروذماتظؿزالميمإلساللم مسبقدماتدؿهالكذمدرادهمعبمرغهذمعاؾطهمذمعطهمرنامذمم-9

م 2008ظطريوهذماظبمػرةمد ربمدماٌردلمزػرةذمايممؼهماٌدغوهمظلؿفمرةماإلظكرتوغوهذدارماظنهضهمام-10

  2003د مربمدمحلنيمعن قرذماٌلًوظوهماإلظكرتوغوهذمدارماىمعطهماىدؼدةذماإلدكندرؼهمم-11

ربمدمذكريمدرورذمعلًوظوهماٌنؿجمسبـماوضبرارماظبيتمفلبؾؾهممعنؿفمفبفماًابرةذمدارماظذكبرماظطريلذاظببمػرةممممممممم د م-12

م 1983

م 2000مغمدمسندمفكقؼـماظطالضهماظطبدؼهذمردمظهمدطؿقرا ذحبق ماظبمػرةمع اذكمديقمعندورمعقدكذمدورماظطلؿميمظؾوم-13

م 2008د م دوحمربمدمسللمع وكذمضممنمعاميبهماٌؾوعم مغام مريمؼهماٌلؿهلؽذمدارماظنهضهماظطريوهمم-14

  2004د مغؾوؾمإيراػوؿمدطدذماظطبقدماٌلممةذمسبدماظؾوعذمدارماىمعطهماىدؼدةذماإلدكندرؼهمم-15

د غزؼفمربمدماظ مد ماٌهديذماتظؿزالمضؾؾماظؿطمضديميمإلصضملميمظؾومغمدماٌؿطلبهميمظطبدموفاؾوبمفبفمسلبكميطبضمدغبقاعمممممم-16

  1999اظطبقدذمدرادهمعبمرغهذمدارماظنهضهماظطريوهذماظبمػرةم

  م2009غوهذماظبمػرةمػمديمعللؿماظؾشكمغلذماظؿنظوؿماظبمغقغلمظلؿفمرةماإلظكرتوغوهذمدرادهمعبمرغهذمدارماظكؿتماظبمغقم-17

مثمغوم:ميمظلغهماظذرغلوه:

1- Y.Boyer, L’obligation de renseignements dans la formation du 

contrat, Thèse, Air-Marseille 1977.                                                                     

2-M. De Juglar, L'obligation de renseignements dans les contrats, Rtd 

civ, 1945, T 43.                                                                                   
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3- J.Frank, Transposition de la dirèctive n 97-7  relative aux contats 

négocies à distance par l’ordonnance du 23 aout 2001. 

4- J.Ghestin, Traité de Droit Civil, la formation du contrat, 3 ème éd, 

Lgdj, 1993. 

5- J.Huet, Le code civil et les contras électronique, contribution à 

l’ouvrage pour le bicentaire du code civile, Université de Paris, Dalloz, 

2004.       

  6- J.Mstre, D'une exigence de bonne foi à un ésprit de collaboration, 

Rtd, civ, 1986. 
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(موؼنؾغلمدنمغشريمإديمدنمسلؿماٌشرتيميمٌؾوعميشكؾمطم مؼطدمدحدمذرو مدالعهماظرضمموعـمثؿمصقهماظطبدذمسلكمدّنم1)

مػذامتمؼغ مسـماتظؿزالميمإلساللذصموودمؼهد مصبطممتكنيماٌشرتيمعـماٌطمؼنهماظؿمعهمظلمؾوعمحبوثمؼكقنمسلوفمدن

مون موغؿوفه محمذومفف  موضرورففمإلذؾمع مرشؾمفف معع موفقاصبف مظف ماٌؾوع ماظشلل معدىمعاللعه ماظطلؿممؼؿقرىمسـ دحكمل

صٌنممم– مزؾمفنقعماظللعمواًدعمدموفزاؼدموفشميؽماٌطمعالدمم-يمٌؾوعموحدػممتمهبؼمايممؼهماظكمصوهمظلملؿهلؽم

 لؿهلؽموفنظؿمعـمثؿمسبقدماتدؿهالك ممػذاماظقضعماضؿضكمدـمفشرؼطمدمعلؿبلهمفهؿؿمحبممؼهماٌ

ذم2008د مع اذكمدريدمديقمسمروذماتظؿزالميمإلساللم مسبقدماتدؿهالكذمدرادهمعبمرغهذمعاؾطهمذمعطهمرنامذم(م2)

  29ذم28ام

موضدمفؿمـؾمفلؽماظقدم ؾم ماظقسدمجبقا زمعمظوهمدومفبدؼؿمطمومدمعـماظللعمواًدعمدمالمغوهذمدومعنحماٌلؿهلؽ(م3)

 فلهوالدم ماظلداد 

 وفؾبكمدحكملماظبمغقنماٌدغلمدوماظؿفمريمواذؾهماظؿاؾوؼمحمدمخلقماظؿشرؼعماًمامعـمحكؿمظلمليظهماٌـمرة (م4)

  134ذمام2003(مد مربمدمحلنيمعن قرذماٌلًوظوهماإلظكرتوغوهذمدارماىمعطهماىدؼدةذم5)

اًٌرخم مم89/02لؿهلؽموضمعماظغشماظذيمدظغكماظبمغقنمرضؿماٌؿطلؼمحبممؼهماٌم25/04/2009اًٌرخم مم09/03(مرضؿم6)

م07/02 مم1989/ ماٌمدة محوثماطؿذكم  ماٌلؿهلؽذ ماظطمعهميممؼه ميمظبقاسد مييغف:مم17اٌؿطلؼ ماٌلؿهلؽ مإسالل يٌظزاعوه

قدؿمووضعمتجيتمسلكمطؾمعؿدخؾمدنمؼطلؿماٌلؿهلؽميكؾماٌطلقعمدماٌؿطلبهميمٌنؿقلماظذيمؼضطفمظالدؿهالكميقاداهماظ

 اظطالعمدمدومييؼهمودولهمدخرىمعنمدؾهت 

ذم1996(مدغظرم مػذ ماظؿلمومد:مخمظدمذيمدمحلـذماتظؿزالميمإلساللمضؾؾماظؿطمضدذمردمظهمدطؿقرا ذمحبق مددوق ذم7)

ماظطبدذمدارماظنهضهماظطريوهذم230ا ماًٌعـميموعمغهم مسبدماظؿيعنيم معرحلهمإيرال  محلـمحلنيماظ اويذماظؿزال

ما ماظكؿتم87ذما2006ظبمػرة مدار معبمرغهذ مدراده ماإلظكرتوغوهذ ماظبمغقغلمظلؿفمرة ماظؿنظوؿ ماظؾشكمغلذ مػمديمعللؿ  

م ماظك ىذ مافله مام2009اظبمغقغوهذ ماىمعطهم313ذ مدار ماظؾوعذ مسبد ماٌلممةذ ماظطبقد مدطدذ مإيراػوؿ مغؾوؾ مد   

م ماإلدكندرؼه ماٌهد222ذما2004اىدؼدةذ ماظ مد  مربمد مغزؼف مد  ميمظؾومغمدم  ميمإلصضمل ماظؿطمضدي مضؾؾ ماتظؿزال يذ

ماظلودم1999اٌؿطلبهميمظطبدموفاؾوبمففمسلكميطضمدغقاعماظطبقدذمدرادهمعبمرغهذمدارماظنهضهماظطريوهذماظبمػرةم مد   

  9ذمام1999ربمدمسمرانذماتظؿزالميمإلخؾمرذمدارماٌاؾقسمدماىمعطوهذماإلدكندرؼهم

  39اظلميؼذمامم(مد مع اذكمدريدمسمروذماٌرذع8)
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(مد ماظلودمربمدمسمرانذماتظؿزالميمإلساللماإلظكرتوغلمضؾؾماظؿطمضدمسلكمذؾكهماإلغرتغتذماظدارماىمعطوهذميريودذم9)

  82 مو مذادماظلوم مدغظرمد مخمظدمذيمدمحلـذماٌرذعماظلميؼذمام29ذما2006

  م172ذمام2008ارماظنهضهماظطريوهذماظبمػرةم(مد مربمدماٌردلمزػرةذمايممؼهماٌدغوهمظلؿفمرةماإلظكرتوغوهذمد10)

م 95ذما2008(مد مخمظدم دوحمإيراػوؿذمريمؼهماٌلؿهلؽم ماظطبدماإلظكرتوغلذمدارماظذكرماظبمغقغلذماإلدكندرؼهذم11)

 

(12) J.Mstre, D'une éxigence de bonne foi a un ésprit de collaboration, 

Rtd,civ,1986,p 100.  

  217ذماٌرذعماظلميؼذمام(مغزؼفماٌهدي13)

(مد ربمدمذكريمدرورذعلًوظوهماٌنؿجمسـماوضرارماظيتمفلؾؾهممعنؿفمففماًارةذدارماظذكرماظطريلذماظبمػرةذم14)

  م57ذما2000اتظؿزالميمإلص محم ماظطبقدذدارماظنهضهماظطريوهذاظبمػرةم  مد دطودمدطدمسؾدماظلاللذ29ذما1983

  43اظلميؼذمامم(مد اظلودمربمدمسمرانذماٌرذع15)

 مد مدذر مربمدمديقمحلنيذماظؿزاعمدم470(مد محلملماظدؼـمطمعؾماوػقاغلذمسبدماظؾوعم ماظبمغقنماظكقؼيتذمام16)

  149ذما2008اظؾم عم ماظؿطمضدميقدم ؾماتف مدمايدؼـهذمعنشيةماٌطر ذماإلدكندرؼهم

زالمسـمواذتماتدؿطاللماظذيمؼذرضمسلكمطؾم موؼؿموزمػذاماتظؿ283(مد مخمظدمذيمدمحلـذماٌرذعماظلميؼذمام17)

رر مدنمؼؾقثمينذلفمسـماٌطلقعمدمواظؾومغمدماظيتمؼؾ مسلوهممضرار ميشينماإلضدالمسلكماظؿطمضدمدومضؾقدمينقدماظطبد م

ماٌطمر ذم معنشية مواظبمغقنذ ماظشرؼطه ميني معبمرغه مدراده مظلملؿهلؽذ ماظطبدؼه مايممؼه ماظؾمضلذ مسؾد مربمد د سمر

ماظطبدؼهذمردمظهم258ذمام2008ماإلدكندرؼه ميمظؾومغمدمسندمفكقؼـماظطالضه ماظطلؿ معندورمعقدكذمدور مع اذكمديق  

    211 ذما2000دطؿقرا ذمحبق ماظبمػرةم

(19) J.Ghestin, Traité de Droit Civil, la formation du contrat,3ème éd, 

Lgdj,1993,p 578.         M. De Juglar, L'obligation de renseignements 

dans les contrats, Rtd civ,1945,T9 p 43. 
(20) Y.Boyer, L'obligation de renseignements dans la formation du 

contrat, Thèse, Air-Marseille 1977 , p 112.                                                                                                 

 م م

 وعمميطدػم مم83وعمميطدػم مد ع اذكمديقمسمروذماٌرذعماظلميؼذمام290خمظدمذيمدمحلـذماٌرذعماظلميؼذما

(موعـمظفمحنيمؼكقنماظؾم عمدوماٌه مػقماٌ درماظقحودمظطلؿماٌشرتيميمظؾومغمدذمطقذقدماظشللم محومزةماظؾم عم20)

   لكمخ م صماظشللمودوصمصفمم اٌه ذمصالمجيدماٌلؿهلؽماظذرصهماظكمصوهمظلؿطر مس
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    152 (مد مغزؼفمربمدماظ مد ماٌهديذماتظؿزالمضؾؾماظؿطمضديذمعرذعمدميؼذما21)

Cass,Com,14oct 1997:D,1988,Jurisp,p 

115.Cass,Civ,3jan1981:D,1984,Juris, p 457.     (22)  مدحكمعمم مصهنمك مذظؽ معبميؾ و 

اظشرطهماظيتمفطرضمسلكماٌؿطمضدمعطهممدذهزةمإظكرتوغوهمعؿاقرةموصطمظهممضضم وهمػّذيتمػذاماإلرال ذموعـمذظؽ:متدّن

ماظؿزودم ماظطرضمعذضلهمهمؾمزبمرر ماظطموله مرصضتماًٌدله مإذا ميمظؿزاعهم متمفطدمزبّله موايراده ميمإلغذار خمصه

م ينظملمظلغذارمدضؾمصطمظوهذ م م م  Com, 11juin 1985, RTP  صمفرت مظوسمظفمدنمحيؾمربؾمسمولف 

civ,1986,p15 , J Mestre 

  56م 56ذمام2005(مد ميقداظلمربمدذماتظؿزالميمظن وقهم مغام مسبقدماًدعمدذمعكؿؾهماظرذمدذماىزا رذم23)

مظلمطومرماٌطقدمسلوفم ماظؿمووزمينيماتظؿزالميؿقبوؼمغؿوفهمويؾذدمسنمؼهذموػقمعطومرماحؿممظوهمم (24) مطلفموصبم وػذا

 ذما2004اظطمدذماتظؿزالميمظؿقذؼرم مذبمدمسبدماظؾوعذمدارماظنهضهماظطريوهذماظبمػرةمماظنؿوفه مد معريصتمريوعمسؾد

مسمروذماٌرذعماظلميؼذمام149ذم148 مديق مد ع اذكمدريد ماظذرغللمعـمخالدمم88  ماظبضمل مضرر  معم موػق ميطدػم  وعم

ظؿزالمحمدمغظرمدسقىماٌلًوظوه مدحكملمفًطدمذظؽمصراحهذمدومعـمخالدماظنؿوفهماظيتمفنؿهلمإظوهمميشينمفكووػمػذامات

ماٌـمد: مدؾوؾ  Cass,Civ, 23avril1985:D,1985, P558, note S.Dion م وسلك

Cass,Com,11 juin 1985:Rtd, Civ,1986,obs. J.Mestre                                      

           

   113ذما2008ؿهلؽذمدارماظنهضهماظطريوهذ(د م دوحمربمدمع وكذضممنمعاميبهماٌؾوعم مغام مريمؼهماٌل25)

عـماظبمغقنماظؿقغللماًماميمٌؾمدتدمواظؿفمرةماإلظكرتوغوهمرضؿمم14(موعـمدمسـماظؿفمر ماظطريوهذمذملمغصماٌمدةم26)

مم83 ماظال قهم2000ظلنه ماظيتمهددػم ماظؾومغمدماودمدوه مإؼراد مخدعه مدو مدلطه مسـ مإظكرتوغوم ماإلسالن متؼؿطنيمسند :

مؼهت اظؿنذوذ

خاقةمعقصبهمسندعممغصمصراحهمسلكماتظؿزالميمإلساللماإلظكرتوغلمضؾؾمم2001طمممخاكمضمغقنماٌطمعالدماوردغلمظلنهمممم

  مماظؿطمضدمس مذؾكهماتغرتغت م

م27) م ماٌمدة مفطرؼػماظقدؿ مذمل مم17( ماظغشمرضؿ موضمع ماٌنمصله مضمغقن ماظكؿميمدمدومم03-09عـ ماظؾومغمدمدو متطؾ دغف:

دوماظطالعمدمدوماٌموزادمدوماظ قرمدوماظؿممثوؾمدوماظرعقزماٌرفؾاهميللطهذمفظهرمسلكمطؾمشال مدوموثوبهمدومماإلذمراد

تصؿهذماوم هماومعل بهمدوميامضهمدومخؿؿمدومعطلبهمدومعرصبهمدومداظهمسلكمرؾوطهمعنؿقلمعهمممطمنمذكلهممودندػمذميغضم

 اظنظرمسـمررؼبهموضطهمت م
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 مععمدغنممتمغطؿ مدنمػذاماتظؿزالمفاؾوبممعـمفاؾوبمدمايممؼهم30ا سمرانذماٌرذعماظلميؼذ(مد اظلودمربمدماظلودم28)

 اٌبررةمظلار ماٌذسـم مسبقدماإلذسمن 

   274 (مد مدمعحمسؾدماظقاحدماظؿهمعلذماظؿطمضدمس ماإلغرتغتذمعرذعمدميؼذما29)

  يشينماظؿفمرةماإلظكرتوغوه م2000ظلنهمم5(موضدمادؿبكمدحكملماٌمدفنيمدسال معـماظؿقذوفماووريلمرضؿم30)

   عـمضمغقنماظـبهم ماإلضؿ مدماظرضمل م19/2(ماٌمدةم31)

   141(مد مربمدمحلنيمعن قرذماٌلًوظوهماإلظكرتوغوهذمعرذعمدميؼذما32)

مظؾومنمع مرؼػماتدؿاللمم121-18وضدمذملدماٌمدةم(م33) عـمضمغقنمريمؼهماٌلؿهلؽماظذرغللمصرحيهم مادؿلزاعهم

  وهدؼدماظار ماظذيمؼؿقملهم ممم

   م275 مد مدمعحمسؾدماظقاحدماظؿهمعلذاٌرذعماظلميؼذما142(مد مربمدمحلنيمعن قرذماٌرذعماظلميؼذما34)

 (36) J. Huet, Le code civil et les contras électronique, contribution a 

l'ouvrage pour le bicentaire du code civile, Université de Paris, Dalloz, 

2004, p 16.                                        
 عـماظؿقذوفماووريلماًماميمظؿطمضدمسـميطدم مذبمدماظرتوؼجمظلكدعمدماٌمظوهمظدىماٌلؿهلؽ م02(ماٌمدةم36)

(37)J.Frank,Transposition de la directive n 97-7 relative aux contrats 

négociés à distance par l’ordonnance du 23 aout 2001. 

                                                                           

(موفلؿكدلمسدةمع القمدمظلدتظهمسلكمػذامايؼمعنهممعهلهماظرتويمدوماظؿذكريذمدومحؼماظندلذمدومإسمدةماظنظرم م38)

 اظطبقد 

(39) Art 121 du code de la consommation.art 6 de la dirèctive.                  

م                       

  وعمميطدػم م147(مد مربمدمحلنيمعن قرذماٌرذعماظلميؼذمام40)

 

  Anne Sale, Consumer protection, May 1999, vol 3 ,15 Issue, p 158.         

 (م41)                        

  163نيمعن قرذماٌرذعماظلميؼذما(مد مربمدمحل42)


