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أساسية في مهمات المصارف المركزية، نظرًا إلى أهمي تها ركيزة ل أنظمة الدفع تشك  
 نظام الماليء الألدا مهما   عاملً  إضافة إلى كونهافي تحقيق اإلستقرار النقدي والمالي، 

 ة للدولة.لتطبيق الناجح للسياسات النقديوا
مهمته تشمل المحافظة على  هذا الموضوع كون نفسه معني ًا ب مصرف لبنان وجد

اإلقتصادي وتطوير السوق النقدية والمالية  والنظام المصرفي وتحقيق اإلستقرار نقدسلمة ال
تعديل مهمة مصرف لبنان في تشرين كما جرى من قانون النقد والتسليف.  07المادة بحسب 

وأنظمته تشمل تطوير وسائل الدفع ل، 911/9999 ، بموجب القانون 99999األول من العام 
بما فيها التحاويل اإللكترونية، إضافة إلى عمليات وتنظيمها ية وعمليات التحاويل النقد

 .2المقاصة والتسوية العائدة لمختلف وسائل الدفع واألدوات المالية
، من أهم التحديثات التي يمكن أن تتناول أنظمة الدفع وعمليات التحاويل النقديةو 

ة إن أن  مثل هذه العمليات توجب لوضع التحاويل اإللكترونية. إل   ها قيد التنفيذ ضمانات عد 
لجهة معاقبة الجرائم  أو ،ختراقلجهة إحاطتها بنظام حماية غير قابل للقرصنة أو ال

التي ستعتمد في  - يتوجب على المصارففمباشرة أو غير مباشرة.  بطريقة المرتبطة بها
المصرفية  تحاويللل المتعاملينإذ أن  لجوء  ،أن تحصنها - نظامها التحاويل اإللكترونية

 هذه العمليات.لالمصرف  تين يؤم نهماللاإللكترونية يرتبط بمدى ثقتهم بالحماية والحصانة ا
فما هي قواعد الحماية المعتمدة في الدول التي تطبق عمليات التحاويل اإللكترونية؟ 

 إلى أي مدى تعاقب؟ و على نحٍو ملئموهل يستطيع لبنان إدراجها في نظامه المصرفي 
وفي  ؟التحاويل والدفع والتجارة اللكترونيةتتناول  الجرائم التي على ارتكابلقوانين اللبنانية ا

 أي منزلة تقع بالنسبة إلى القوانين العالمية في هذا المجال؟
                                                 

ع:  لبنان مصرف بمهام المتعلق 911/9999 رقم القانون   9  من 07 المادة في المحددة لبنان مصرف مصرف مهام وس 
 اآللي الصر اف طريق عن وتنظيمها المجراة  بالعمليات الخاصة الدفع وأنظمة وسائل تطوير لتشمل والتسليف النفد قانون 

 واألدوات الدفع وسائل مختلف إلى العائدة والتسوية المقاصة ملياتوع اإللكترونية التحاويل وعمليات اإلئتمان، وبطاقات
 .التجارية والسندات األسهم فيها بما المالية،

 .2792 األول كانون  6 النهار، ،"الدفع أنظمة" مؤتمر في سلمة رياض األستاذ لبنان مصرف اكمح مداخلة  2
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  على الصعيد الدولي

ساهمت التشريعات الدولية في إيجاد نموذج استوحت منه مختلف الدول لتطوير 
قامت لجنة األمم المتحدة للقانون التجاري الدولي في هذا المجال فوتحديث تشريعاتها 

قانون حول  اعتماد نموذجإلى  9996 عام أفضت حول التجارة اإللكترونيةعدة بدراسات 
 عام تم ذلكك. قانون حول التوقيع اإللكترونينموذج  إلى 9727 عام، و 1التجارة اإللكترونية

معاهدة األمم المتحدة إلستعمال وسائل التواصل اللكترونية في العقود  تبن ي 2772
مختلف النصوص  كبير في تنسيق القانونية إلى حد    نصوصساهمت هذه الو  .4الدولية

 .والتجارة اإللكترونية وتوحيدها القانونية التي ترعى موضوع التوقيع اإللكتروني
لم بحيث ألة التثبت من أصالة الشخص، مس تقوم علىن  وسائل الدفع اللكترونية إ

التطور السريع الذي ف .تعد تكفي الطرق العادية وحدها لضمان األصالة في التجارة الرقمية
م على شكل قواعد قانونية على رج  ت  طال عالم المعلوماتية يوجب إعتماد قواعد موثوقة، ت  

لجذب  مستوى ثقة عال   لياً تاالصعيدين المحلي والدولي للحد من مخاطر اإلحتيال ولتضمن 
 .2أكبر عدد ممكن من العملء

 
 افرنس

تندرج مهمة الرقابة على عمل المصارف تحت سلطة المصارف المركزية كونها 
 .أخرى الوحيدة التي تضمن قيمة العملة الوطنية من جهة، وإستقرار أنظمة الدفع من جهة 

المعلومات التي تخص حسابات الزبائن  عتبر المصرف المركزي الفرنسي أن  بعضفا
ل يصح أن تعرض  (IBANالعنوان المصرفي )المصرفية كرقم البطاقة المصرفية أو 

                                                 
3  Loi type de la CNUDCI sur le commerce  électronique. 
4  Convention des Nations Unies sur l'utilisation de communications électroniques dans les 

contrats internationaux du  23 novembre 2005. 
 للمزيد راجع:   2

 .90، ص2776، تشرين أول 20، "التوقيع اإللكتروني"، مجلة المحاسبين المجازين في لبنان، عدد ول مرقصب -
 . 11، ص 2776، "التجارة اللكترونية"، مجلة اتحاد المصارف العربية، عدد حزيران ول مرقصب -
، تشرين األول 12العربية للفقه والجتهاد، عدد "التشريعات العربية للتجارة اللكترونية"، المجلة ، ول مرقصب -

 .981، ص2772
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على المصارف ضرورة  مالكترونيًا لسهولة إعادة إستعمالها من المجرمين. لهذا السبب عم  
تأكد من أصالة التنبه لخطورة نشر هذه المعلومات الكترونيًا في غياب نظام حماية جدير لل

مصرف المركزي ال كما أك دمحاولت قرصنة محتملة.  يالمستخدم كما والكشف السريع عن أ
لكترونيًا إلى حساب العملء ل يكفي للتأكد إن  إستعمال رقم الحساب وحده للدخول أالفرنسي 

لحماية الحسابات المصرفية تعريف إضافية  ائليجب إضافة وسبل من أصالة المستخدم، 
. فإضافة . يمكن اللجوء في هذا الخصوص إلى وسائل حماية ثنائيةلهاخرق  أيإستبعاد و 

كلمة مرور سرية من جهة ووسيلة أخرى عشوائية وغير  ، يمكن اعتمادرقم الحسابإلى 
 One timeمكررة عبر جهاز الخليوي الخاص بالعميل أو عبر نظام كلمة المرور الواحدة 

password  6من جهة أخرى. 
ل أبرز التحديات بالنسبة ألنظمة الدفع األهمية المرتبطة بأصالة المستخدم تشك   هذه

كان ل بد   ،اللكترونية. وفي غياب نص قانوني يعر ف معنى األصالة من الوجهة القانونية
لتعريفها. وجرى بمعرضها التطر ق  من اإلستعانة بالنصوص التي ترعى التوقيع اللكتروني

كانون األول  91تاريخ  91/9999 التوجيه رقممن  2المادة  جاء في إلى األصالة بحيث
التوقيع  " ما يلي: لكترونيبالتوقيع اإل الخاصو الصادر عن البرلمان األوروبي  9999

خرى ت ألكتروني، مرتبطة أو موصولة منطقيًا بمعطياإ معلومة مقدمة على شكل اللكتروني
 ."وهي تستعمل كوسيلة للتثبت من األصالة

لتوقيع اللكتروني آمنًا إذا راعى أحكام المادة باالجهاز أو النظام الخاص وي عت ب ر 
 4-9196في تطبيق المادة  2779ذار آ 17تاريخ  202-2779الثالثة من المرسوم رقم 

ل بموجب المرسوم رقم   212-2772من القانون المدني الخاص بالتوقيع الكتروني والمعد 
 على ما يلي:الثالثة المذكورة أعله المادة  تنصو  ،2772نيسان  98تاريخ 
 أولً: يعتبر النظام أو الجهاز الخاص بالتوقيع الكتروني آمناً إذا راعى األحكام التالية:"

  :ضمان عبر وسائل تقنية وإجراءات مناسبة أن معلومات إنشاء التواقيعال  -9
  .ل يمكن تكرارها أكثر من مرة وأن سريتها مؤمنة 

                                                 
6  Eric A. CAPRIOLI,  « De l’authentification à la signature électronique: quel cadre juridique 

pour la confiance dans les communications électroniques internationales?». 
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 إيجادها عبر عملية إستبعاد سهلة كما أنها محمية ضد كل وسائل  ل يمكن
 التزوير. 

  يمكن حمايتها من الموقع ضد أي إمكانية إعادة إستعمالها من الألشخاص
 الثالثين.

ق بتاتًا تمكن و ل تؤدي إلى أي تغيير في مضمون المستند المراد توقيعه ول يع  -2
 الواردة في المستند. تلوماالدقيق على المع الموقع من اإلطلع

ثانياً: يجب التأكد من تطابق النظام المعتمد للتوقيع اللكتروني مع ما حددته المادة 
 :المذكورة
 212-2772رئيس الوزراء، ضمن الشروط المحددة في المرسوم رقم  إما من 

  .2772 نيسان 98تاريخ 
 ظمة منظمة متخصصة لذلك تعيين من جانب أي بلد عضو في المن وإما من

 ." وروبيةاأل
 
 كندا

قانونًا يتعل ق بحماية المعلومات الشخصية  2772أما في كندا فقد أصدر المشترع عام 
 التوقيع يعتبر "من هذا القانون على ما يلي:  2. وتنص المادة 0والمستندات اللكترونية

 عن نتج إذا محمياً  الكترونية ومستندات وثائق في الواردة للمعلومات المصادق اللكتروني
 :التالية العمليات تطبيق

 تطبيق عملية مزج المعلومات الواردة في المستند اللكتروني لستخلص موجز الرسالة. -
 تطبيق مفتاح خاص لموجز الرسالة بهدف تشفيره. -
 إدخال، إضافة أو مزج الموجز المشفر بالمستند اللكتروني. -
 ة إلى إحدى األمور التالية:ارسال المستند اللكتروني والموجز المشفر إضاف -

 إما شهادة التوقيع الرقمي 
 وسيلة تمكن الولوج إلى هذه الشهادة أو 

                                                 
7  Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, 

1/2/2005, DORS/2005-30.  
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 عند تلقي المستند اللكتروني والموجز المشفر والتوقيع الرقمي أو وسيلة الولوج إليه: -
  تفعيل المفتاح العام الموجود في شهادة التوقيع اللكتروني لفك الرموز والموجز

 .قاً المذكور ساب
  تفعيل وظيفة مزج المعلومات الموجودة على المستند اللكتروني إلنشاء موجز

 جديد.
  في الفقرة الثانية  األولى مع ذلك المذكور ةالمقارنة بين الموجز المذكور في الفقر

 للتأكد من تطابقهما.
  1التأكد من صحة شهادة التوقيع الرقمي تطبيقاً للمادة". 

 من القانون عينه ما يلي:  1كما جاء في المادة 
 تطبيقاً  ياللكترون لمستندالحة يجب أن يتم  التوقيع على اص الرقمي التوقيع شهادة ن لتكو " 

 :مجتمعة التالية للشروط باإلضافة أعله 2 لمادةا في المذكورة للشروط
ة وواضحة وقابلة لإلدراك من الشخص أو وءالشهادة مقر أن نكون  -

 طلع عليها.المجموعة المسموح لها اإل
 انتهت أو تم سحبها. قد صلحيتها أن ل تكون  -

 TD عمد مصرفوتطبيقًا للحماية القصوى في مجال المعلوماتية المصرفية، 

Canada Trust  عبر نظام  عتماد نظام حماية متين للمعاملت اللكترونيةا في كندا إلى
ل (، وهوbitبايت ) 928التشفير لغاية  أعلى درجات مستويات األمان المتوافرة لضمان  يشك 

التحاويل مختلف كما ويضمن السرية ل، حماية سرية المعلومات المتعلقة بالعملء
ن  المعلومات المرسلة من العميل تتحول تطبيقًا لهذا النظام إلى رسالة أإذ  ،اللكترونية

عندما تصل إل ذ نصها األساسي محملة برموز لدى إرسالها، ول تفك الرموز لتعود وتأخ
 للمتلقي. يعد  هذا النظام حاليًا من أمتن أنظمة الحماية للمعاملت اللكترونية، ويلجأ العديد

إلى مثل هذا النظام حيث باتوا يجرون عمليات التحاويل اللكترونية بأمان من المتعاملين 
 8وبمنأى عن مخاطر القرصنة.

                                                 
8  www.tdcanadatrust.com 
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 الواليات المتحدة

ميركية. إذ أن ه وفي قرار ًا أكبر في الوليات المتحدة األز الموضوع حيخذ هذا إت  
 29تاريخ  Shames Yeakel vs Citizen Financial Bank في قضية Illinoisلمحكمة 

، قبلت المحكمة اإلستدعاء المقدم من أحد ضحايا القرصنة اللكترونية على 2779آب 
قرارها إلى مقارنة سّلم نظام الحماية  عمدت فين  المحكمة إضد المصرف. إذ  ،حسابه

الحكم لئحة بالوسائل التي يجب سم ى هذا  .المعتمد من المصرف بأنظمة الحماية المعتمدة
 mot) عملئها ومنها: كلمة المرور أن تطبق من المصارف بهدف تأمين الحماية لحسابات

de passe) شخصيةالتعريف ال، أرقام (numéros personnels d’identification PIN ،)
 ماديةالدعم الأنظمة إلى (، إضافة certificats électroniques) لكترونيةاإلشهادات ال
(supports physiquesكالبطاقات الذكية ) (smart cardsأو المفاتيح اإل )كترونية (clés 

USB( أو كلمة المرور لمرة واحدة )mots de passe uniques وغيرها من )
  (.tokensالرموز)

قرارًا  81/88/02829وأصدرت محكمة االستئناف في فرساي في فرنسا بتاريخ 
. وما نستطيع اعتبرت فيه من الممكن أن ترّتب مسألة األمان مسؤولية على المصرف

استنتاجه من هذا القرار هو أن مسألة األصالة باتت أكثر من مجر د وسيلة للتحقق من هوية 
 ISOالشخص، بل وسيلة أمان لتنظيم الولوج إلى المعلومات بحسب ما تنص عليه قاعدة الـ 

27001
97. 

 
 لبنان

عشرات تصالت رغم تكنولوجيا المعلومات واإلليس ثمة قانون في لبنان، ينظ م 
تسارع وتيرة التطور صيغ اقتراحات القوانين والجتماعات )لجنة تكنولوجيا المعلومات( ورغم 

 من عدد إلى الحديثة النصوص بعض وبمعرض تطر ق  اللبناني التشريع أن   إل  اإللكتروني. 
                                                 
9  Décision N° 09/06634, Marie-Maure C. épouse A. c/ SA Natixis Interepargne. 
10  The International Organization for Standardization ISO is ISO 27001  هو معيار نظام ادارة أمن

  .المعلومات
 



 التحاويل النقدية االلكترونية

 عام الصادر والفنية دبيةاأل الملكية حماية قانون  مثل نترنتواإل المعلوماتية قطاع وجهأ
 رقم القانون و  ،المعلوماتية جرائم نواعأ بعض لمعاقبة صريحة نصوصاً  فردأ والذي ،9999

 فرض الذي اللبنانية راضياأل على تصالتاإل خدمات قطاع بتنظيم المتعلق 419/2772
 عليها يعاقب جرائم تشكل كانت ذاإ المخالفات بعض على قضائية وملحقات عقوبات
 .النافذة القوانين بموجب

جزئيًا عن هذا ولو التعويض عن القطاع المصرفي اللبناني ذلك لم يغن   إل أن 
لحماية  بوضع األنظمة الداخلية المناسبة اللبنانية المصارف . فقد قامتالنقص التشريعي

لجهة الخدمات المصرفية عقود نموذجية مع العملء وفيها تم  إعتماد  معاملتها وتحاويلها،
قات المصرفية، الستعلم عن حركة ورصيد الحساب وتحويل المبالغ )البطا التي تقدمها

 غالبًا بين حسابات العميل نفسه(. 
إطار  تحديدفقد تم  . في هذا المجال لبنان بوضع أنظمة عامَّة مصرف كما قام

عليها و  ،يجب أن تخضع لمبدأ الصدق والشفافية التي لكترونيةالمعاملت المصرفية اإل
تاريخ عن حاكم مصرف لبنان الصادر  69التعميم رقم بموجب  حماية قصوى ضمان نظام 

المباشرة  إبلغه رغبتها المصارف علىاشترط المصرف المركزي  ذلك. ك17/1/2777
قوانين واألحكام ، واشترط إخضاع هذه األخيرة للجزئي على نحو لكترونية ولوبالمعاملت اإل

لكترونية التقليدية. كما حدد التعميم المصرفية اإلالتي ترعى المعاملت عينها والتعاميم 
لكتروني. أما سقف األموال التي يجوز أن الشروط الواجب توافرها لقبول صحة التوقيع اإل

موال من مجموع قيمة األ %27ـتخضع للمعاملت اللكترونية فقد حدده التعميم المذكور ب
 العائدة للشخص العادي أو المعنوي.

لمحاولت الحثيثة من مصرف لبنان لسد النقص التشريعي في هذا هذه اولكن رغم 
شبه لكترونية، وهو األهم لدى المتعاقدين، المجال، يبقى عامل الثقة في المعاملت اإل

دفع الكترونية يجب أن يتدخل المشترع الستعمال وسائل االفرقاء على  لحث  و . إذ أنه منعدم
لجهة  أوشكلي تنظيم إطارها الترعى هذه المعاملت، إن لجهة  واضحة قوانين عبر سن  

  معاقبة الجرائم التي تحيطها.
بين نوعين من جرائم المعلوماتية: الفئة األولى تنحصر في هذا اإلطار  زونمي  

أما الفئة الثانية فهي  ،بإستعمال المعلوماتية كوسيلة إلرتكاب جرائم يعاقب عليها القانون 



 التحاويل النقدية االلكترونية

تعد  غريبة عن قانون  تاليًا هيجودها مع تطور المعلوماتية ونشأت في ظله و جرائم تزامن و 
الوسيلة  إل أن   األولى هي جرائم تقليدية تناولها المشرع وعاقب مرتكبيها، الجرائمفالعقوبات. 

القوانين كجرائم اإلبتزاز عبر  وصغريبة عن نصتبقى أو األداة المستعملة في إرتكاب الجرم 
 فياألخطر، إذ أنها  فهيمات تم الحصول عليها الكترونيًا. أما الفئة الثانية إستعمال معلو 

غير المشروع إلى األنظمة والتعرض لسرية كالدخول  ،ذاتها غريبة عن القوانين المرعية
جرائم محررة من هذه ال، تبقى "ل عقوبة من دون نص" وتطبيقًا لمبدأ .المعلومات أو البيانات

ر العقاب األمر الذي  جوء إلى المعاملت اللكترونية. الل عن األفرقاء يؤخ 
قطاعه إلى في محيطه بالنسبة  مصرفياً  محافظة على دور لبنان الرائدوبهدف ال

ة من مختلف ملء النقص في التشريع. يجدر  المصرفي وقد جرى تقديم مشاريع عد 
قامت وزارة ار أي  منها. فالقطاعات والوزارات إلى مجلس النواب لدرسها إل  أنه لم يتم  إقر 

"التصالت  وضع مشروع قانون حولب 2772و  2774اإلقتصاد والتجارة خلل العامين 
بدعم مادي من اإلتحاد األوروبي وبالتنسيق مع " وذلك والكتابة والمعاملت اللكترونية

لك كذن. مجموعة من اإلختصاصيين في مجالت تكنولوجيا المعلومات واإلتصالت والقانو 
 2776و  2772مت لجنة تكنولوجيا المعلومات في مجلس النواب اللبناني خلل العامين دق

 معاً مع المشروع الذي أعدته وزارة القتصاد والتجارة بحيث يمكن أن يشكل  تكاملً نصًا م
األرضية القانونية الملئمة لسد  النقص التشريعي في هذا المجال فتم اإلتفاق على دمج 

 تيفرعية منبثقة عن اللجان النيابية المشتركة ال ةالنصين وعرض هذا المشروع على لجن
في هذا المشروع أحكام خاصة لمكافحة جرائم  توردوقد . 22/99/2776بتاريخ أقرته 

قتراح تجريم بعض األفعال الجديدة التي غابت عن قانون العقوبات المعلوماتية عن طريق إ
 كونها نشأت بعده.

مه النائب  أحدث اقتراح قانون خاص بالتعامل اإللكتروني في لبنان هو الذي قد 
ص للجرائم اللكترونية وللجانب الجزائي  9/92/2799بطرس حرب في  وقد خ ص 

جريمه لألفعال التي ت رت كب بواسطة الوسائل والعقوبات، والجديد في هذا اإلقتراح هو ت
 اإللكترونية والتي لم يكن يعاقب عليها القانون. 
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 مختلفن القوانين الحالية غير كافية لمعاقبة ئي، فرغم أصعيد القضاالعلى أما  
 توان  تلم  إال أن المحاكمأنواع الجرائم التي استجدت نتيجة التطور التكنولوجي الحاصل 

لهذه الجرائم حيث صدرت خالل السنوات المنصرمة أحكام عدة عاقبت هذه التصدي عن 
الجرائم من خالل تطبيق قانون العقوبات وقانون حماية الملكية األدبية والفنية. فقد 
صدرت أحكام عديدة جّرمت مزوري بطاقات اإلعتماد اإللكترونية ومستخدميها سندًا ألحكام 

. إال أّن بعض األحكام القضائية في 88بات اللبنانيمن قانون العقو  478و 454المادتين 
هذا المجال تكشف عن النقص التشريعي، إذ تضطر المحاكم في ظل عدم وجود قوانين 

 محكمة عن صادرففي قرار  واضحة إلى إصدار أحكام غير متالئمة مع الواقع الجرمي.
 االعتداد التمييز محكمة رفضت 6/0/0228 تاريخ 4/0228 رقم اللبنانية التمييز

 ال أنه واعتبرت ،الورقية التجارية بالدفاتر ومساواتها المعلوماتية المحاسبية بالبيانات
 عرف بأي، أصوالً  التجارية الدفاتر ومسك تنظيم ترعى التي القواعد عن االستعاضة يمكن

 قاعدتين كّرست قد التمييز محكمة تكون  بذلك .االلكترونية البرمجة على قائم مخالف
وسائل االثبات  بعد تكرس لم القوانين المرعية االجراء أن األولى القاعدة، أساسيتين

 لعرفأن ا الثانية لقاعدةذات قوة ثبوتية أمام المحاكم. وا اثبات كوسائل بذاتها االلكترونية
 يةالقانون القواعد يمكن اعتماده بوجه ال االلكترونية البرمجة اعتماد على القائم التجاري 

  .80بذلك القانون  يسمح ال عندما به األخذ يمكن ال االلكتروني ثباتفاإل . المفروضة

 الأن عدد األحكام الصادرة عن المحاكم اللبنانية المتعلقة بجرائم المعلوماتية يبقى 
والسبب يعود إلى قلة الشكاوى من المتضررين وضعف المالحقة نتيجة لعدم  .زال قليال"ي

تزويد األجهزة األمنية بالمعدات المتطورة الالزمة ولعدم انتشار تكنولوجيا المعلومات في 
 . 83ةفي دول العالم المتطور  على نحو ما هو عليه لبنان

                                                 
 ".يعاقب بعقوبة مرتكب التزوير نفسها من استعمل المزور وهو عالم بأمرهمن قانون العقوبات اللبناني: "  424المادة   99

 420و 426المحددة في المادتين من ارتكب التزوير في أوراق خاصة بإحدى الوسائل  "من القانون عينه:  409المادة 
 ".عوقب بالحبس من سنة إلى ثلث سنوات وبغرامة أقلها مئة ألف ليرة

 وما يليها. 927د. سامي منصور: اإلثبات اإللكتروني في القانون اللبناني، مجلة العدل، ص.   92
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 خالصة
 تتعل ق أسراراً  باختراقه غةبال خطورة طياته في اإللكترونية الوسائل تطور ييخف

 فيروسات خلق من التطور هذا يرافق عما فضلً  واإلقتصادية، المالية الشخص خصوصياتب
 أو فيها المودعين حسابات وعلى المصارف على تجسسلل للحدود وعابرة متنقلة إلكترونية

 ليس تهدد التي والعشرين، الحادي قرن ال جرائم هي اإللكترونية فالجرائم. معها المتعاملين
 إذا برم ته واستقرارها بأمنها الدولة تهدد إنما فحسب، الدولة في واإلقتصادية المالية النواحي

 .تقمعها جذري ة أحكام دون  وتفاقمت تفل تت هي
 شبكة على والمبادلت والتحاويل اإللكترونية، البطاقات فيه تسود عالم في نعيش

 كما كثب عن ومراقبتها وتنظيمها ضبطها بل الوسائل هذه لغاءإ ليس والمطلوب ،اإلنترنت
  .أجلها من وضعت التي المشروعة الغاية لغير استعمالها سيءي من كل وملحقة

 على أو الداخلي الصعيد على إن والقوانين األطر وضع والملح   الضروري  من لذلك
 .المالي الصعيد

والضامن للسلمة العامة ليست مسألة التشريع اإللكتروني والمعلوماتي الشامل ف
 .94بسلمة التجارة والمعاملت اإللكترونية الدولية بل ترتبط فحسب، سيادية مسألة داخلية

ننتظر الضغوط حتى ل فهل نبادر إلى إنجاز تشريعاتنا واستكمالها في مهلة معقولة 
 الدولية؟!
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 الخدمات اإللكترونية: متى ت ِصُلنا؟
 



 

 
 

مًا على الصعيد القانوني.  تسارعت وتيرة النترنت بصورة كبيرة سبقت التشريعات حتى في أكثر الدول تقد 
أضعاف ما  1أضعاف ما استقطبه الراديو في فترة انطلقه و 8فهذه الخدمة استقطبت في مرحلة انطلقها فقط، زهاء 

مي وسائل الدفع اللكترونية تزداد بنسبة  سنويًا. هذا على الصعيد  %22استقطبه التلفزيون. كذلك، فإن أعداد مستخد 
الدولي. أما على الصعيد العربي، فاإلحصاءات تشير إلى أقل من ذلك بكثير. وتقل  النسبة في ما يتعل ق بالخدمات 

المستفيدين  ربع يتعدى المستفيدون من هذه الخدمات لدى المصارف العربية المصرفية اللكترونية تحديدًا، حتى ل
ب للفارق في أعداد  العملء(. منها لدى المصارف الغربية )مع التحس 

 
 القوانين العربية واللبنانية بين التقليد في وسائل اإلثبات والتحديث

ما خل تجارب  ،والخدمات المصرفية اللكترونيةلم تعرف القوانين العربية عمومًا تنظيم المعاملت التجارية 
أن التشريع  كذلكقليلة. ومرد  ذلك إلى أن الخدمات اللكترونية لم تكن متداولة أو شائعة عند صدور هذه القوانين. 

نانية، في الدول العربية بقي قاصرًا عن استلحاق هذه المعاملت. وكان جل  تركيز القوانين العربية ومنها القوانين اللب
على الوسائل التقليدية في اإلثبات )البي نات الخطية والتواقيع اليدوية، الشهود...(. أما التكنولوجيا والمعلوماتية الحديثة 
فهي مجر دة عن أي مرتكز ورقي أو توقيع يدوي، ويعوزها تبادل النسخ بين المتعاقدين، وحضورهم أصالًة أو وكالًة... 

ة اإلثبات. كذلك فإن العقود والمعاملت اللكترونية ت ختزن خلفًا لما تشترطه القوان ين العربية التقليدية لألخذ في صح 
في آلة، وفي موقع أو حاوية إلكترونية، وليس في صورة مادية لدى المتعاقدين أو لدى مأمور رسمي معترف به في 

لفة لمفهوم التعاقد التقليدي القائم على الكتابة ة مخاالقانون )ل وجود لكاتب بالعدل مثًل(. وهذه المستجدات التقني  
 والتوقيع وحفظ أصل المستند الورقي.

عالمًا فرض قواعده في ذاته. وهو عالم يعني الجميع. لكنه يضغط و  ذاتهفي علوماتية أضحت اليوم علمًا الم
ي كقانوني عرفت هذا بنوع خاص وكل  يوم على رجال القانون أكثر من سواهم. وللمصارحة باألسباب، وأنا نفس

 الضغط المستمر، أقر  بما يلي:
على وفاق  عموماً عارفين بالتكنولوجيا. وليسوا  -العرب منهم على وجه الخصوص -ليس كل القانونيين :أوالً 

معها في حياتهم اليومية. وأكاد أقول أن كيمياء القانون ليست دومًا كيمياء التكنولوجيا. ومرد  ذلك رب ما إلى أن 
نولوجيا قواعدها الذاتية وتنظيمها غير متوق ف على القانون. فهي أكبر من مهنة وهي ليست صناعة عادية. ولذلك للتك

رها. المطلوب إذًا أن تجاري التنظيمًا قانونيًا لم تستجد   قوانين كي تنطلق. ول هي تنتظر تنظيمًا قانونيًا يراعي تطو 
 التكنولوجيا، وليس العكس.

المدارس وسائر مؤسسات التعليم في البلدان العربية حتى اآلونة األخيرة عن تعليم  جل  فت : تخلَّ ثانياً 
السائد دون اإلضاءة على "القانون"  المعلوماتية. ودأبت كليات الحقوق، على الكتفاء بتدريس الحقوق أو باألحرى 

المستجدة ومنها خصوصًا قوانين المعلوماتية والتوقيع واإلثبات اللكتروني وسائر المعاملت  "الحاجات التشريعية"
رًة " القانون  "علوماللكترونية. ورك زت هذه الكليات على تدريس  وليس على القوانين العلمية. أما حديثًا، فقامت متأخ 



 

ختيارية أو مواد الدراسات العليا، غالبًا من اانوية أو ين المعلوماتية كمواد ثفي تدريس المعلوماتية القانونية وقوان
ى طوال  اختصاصيين جي دين ل يجيدون أصول التعليم، أو من قانونيين غير ضالعين بالمعلوماتية. األمر الذي أد 

بة السنين األخيرة لزدهار الخدمات اللكترونية، إلى تخريج أجيال من القانونيين ل يتمت عون بالمعرفة المطلو 
 بالتكنولوجيا وبنظمها.

ياسة : لم تول  الحكومات العربية المعلوماتية الشأن الذي تستحق ه من الموارد المالية والخبرة األجنبية والساً ثالث
قيفية والتحفيزية، باستثناء تجارب نادرة وغالبًا غير مكتملة كمشروع الحكومة اللكترونية في الستراتيجية الهادفة والتث

 ني أو األردني على سبيل المثال.لتشريعات البحريدبي أو ا
لهذه األسباب، وسواها مم ا ل يت سع ذكره هنا، ظل ت التشريعات العربية قاصرة، ومعها المحاكم، عن مجاراة 
بل تتب ع التكنولوجيا عمومًا والخدمات اللكترونية، المصرفية منها وغير المصرفية. ولم تستطع الحكومات، وبدرجة 

ر في مضمونه وفي الحاجة الحيوية إليه. ولذلك قل ما نجد تشريعات عربية  أقل   البرلمانات العربية، فهم هذا التطو 
حديثة ومتكاملة على غرار ما هي الحال عليه في البلدان األوروبية كفرنسا وبلجيكا وفي أوستراليا وفي الوليات 

 المت حدة على وجه الخصوص.

 

 تجربة المصارف اللبنانية
، أستذكر بمرارة دة والبحرين واألردن واليمن مثلً خلف محاولت حثيثة كما في دولة اإلمارات العربية المتحب

ناني طوال اللب مشترعشديدة تجربة لبنان التشريعية في هذا الصدد، وسواه العديد من الدول العربية، حيث لم يفلح ال
 2777صدار قانون للمعاملت اللكترونية رغم أن الحكومة اللبنانية كانت قد أقرت عام إسنين من الدراسة في 

مشروع قانون في هذا الخصوص هو األول من نوعه بين الدول العربية وأرسلته إلى المجلس النيابي حيث أحيل إلى 
قتصاد. لكن  القطاع مع وزارة ال خرى جديدة وبالتعاون لجنة المعلوماتية البرلمانية وبقي قيد الدرس فيها مع صيغ أ

في التعويض جزئيًا عن هذا النقص التشريعي، على مستويين: المستوى األول  لفتشكل في المصرفي اللبناني نجح 
يتمث ل بقيام المصارف بوضع األنظمة الداخلية المناسبة إضافًة إلى العقود النموذجية مع العملء التي تتيح لهم 

ها )البطاقات المصرفية، الستعلم عن حركة ورصيد الحساب وتحويل المبالغ غالبًا بين حسابات الستفادة من خدمات
هذه في ة بعد تفويضه نفسه(. والمستوى الثاني يتمث ل بقيام المصرف المركزي في لبنان بوضع أنظمة عامَّ  عميلال

 ل المشترع.بتدخ   إذًا إلَّ  ناجعاً  الصلحية من المجلس النيابي. ولكننا نخلص إلى القول أن ل حلَّ 
 

 التشريع وحده ال يكفي
ذاته، فهو يبقى خطوة منشودة على الطريق. ذلك أن التوقيع في التشريع ليس كافيًا  مهما كان من أمر، فإنَّ 

ة موثوق بها من شأنها التعريف اللكتروني لن يصبح معتمدًا من العام ة إل  حين ت ستخدم وسائل أو إجراءات تقني  
بصاحب التوقيع وتأكيد الصلة بين التوقيع وبين السند الذي يقترن به وإبقائه تحت سلطة صاحبه الحصرية وضمان 
عدم التلعب بالمضمون الذي مهر به التوقيع. ومن شأن هذه الوسائل أن تعطي موثوقية مفترضة حتى إثبات 



 

ء في مطلق األحوال سلطة تقدير واسعة لستثبات صحة السند اإللكتروني وحفظ لقضاإلى االعكس. كذلك فإنه يعود 
 حق ه بالمفاضلة عند القتضاء بين هذا السند والسند العادي.

مًا، لن يكون كامًل. ذلك أن التشريعات  تشريع الخدمات اللكترونية المرجو في الدول العربية، أيًا كان متقد 
مة على هذا الصعيد، كالقانون النموذج  الصادر عن لجنة التجارة الدولية لدى األمم  (”Loi Type“الدولية المتقد 

ى حد  أكبر ( وإل United Nations Commission for International Trade Law-UNCITRALالمتحدة
م التكنولوجي. بل   ن  إالتشريعات األميركية واألوروبية، عرضة للتحديث والتطوير الدائم من أجل مجاراة التقد 

التشريعات الصادرة عن التحاد األوروبي والتشريعات الفرنسية خصوصًا، رغم أنها تسبقنا بأشواط كبيرة، فهي ل تزال 
لمصارف واألعمال، لما ظهر فيها من ثغر نتيجة التجربة. يقتضي تاليًا محاذرة موضع انتقاد دائم من رجال القانون وا

الستناد إلى تشريع غربي واحد لصوغ تشريعاتنا في لبنان والدول العربية. كذلك ل يكفي استنساخ هذه التشريعات، 
هة إليها أيضًا، لتفادي هذه الثغر.  إنما يقتضي مراجعة النتقادات الموج 

 

لقانون الفرنسي ل يبعث كثيرًا على الطمأنينة في نفوس المستثمرين والمتعاملين بالخدمات وإن كان ا
ترك سلطة تقدير واسعة للقضاء، ويفسح المجال في كل  مر ة لتعديل القوانين، إل  أننا نوصي ى لإاإللكترونية نظرًا 

لكترونية في الدول العربية ل تزال طري ة العود بالستئناس به. ذلك أن التجربة اإللكترونية والمعاملت المصرفية اإل
ا هي في الدول الغربية، األمر الذي يجدر معه ترك هامش واسع للقاضي لتكييف النص مع كل حالة وأقل  شيوعًا ممَّ 

رار القانون الفرنسي، مع وضع معايير أحكامهم في صورة كافية عند القضاة  ضوابط لتعليل -على حدة، على غ 
 سند العادي على السند اإللكتروني.تغليب ال

 

  اقتراحات
إذا كان من الضروري أن نشد  على يد المشر عين إلقرار التشريعات المتعل قة بالتجارة اإللكترونية بجرأة، فإنه 

 ي طلب منهم أيضًا عدم إفراغ النصوص التشريعية من محتواها لجهة مواكبة الثورة التكنولوجية وخصوصًا:
سري تها، ألنها  على األعمال المصرفية وضمان سهولة واستمرارية تنفيذها بمرونة والمحافظةعدم إعاقة  -

 ثر من سواه بصدور هذه التشريعات.من فئة التعامل التجاري اإللكتروني األكثر تطورًا والتي ل بد  أن يتأث ر أك
دها دون الخشية من منازعة تخويل المصارف اإلفادة من قرينة إثبات مبدئية لصالحها في ما خص  قيو  -

 في حجي ة هذه القيود أمام المحاكم.  عميلال
 أحكامهم في صورة كافية عند تغليب السند الورقي على السند اإللكتروني.القضاة  تعليل -
صوغ النصوص المطلوبة بدق ة ولكن دون تقييدها، بمعنى التشجيع على اعتماد التجارة اإللكترونية عن  -

قوة الثبوتية والتنفيذية الكاملة للسند اإللكتروني عندما يكون صحيحًا، لئل  ي صار في التعامل إلى طريق إعطاء ال
 مرار في اعتماد السند الورقي.استبعاد هذا السند والست

نطلقًا من التركيز على وظيفته وليس على أشكاله، لئل  ي صار اإعطاء التوقيع اإللكتروني تعريفًا واسعًا  -
ر هذه األشكال مع تطإلى تع ر التكنولوجيا. فالتوقيع اإلديل القانون في كل مر ة تتطو  لكتروني اللزم لكتمال العمل و 
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لكتروني والمعلوماتي الشامل والضامن للسلمة العامة ليست مسألة داخلية سيادية إن مسألة التشريع اإل
لكترونية الدولية، فهل نبادر إلى إنجاز واستكمال تشريعاتنا في مهلة بط بسلمة التجارة والمعاملت اإلفحسب، بل ترت

رار  حة تبييض اإللزامات الدولية التي واجهتنا باألمس في ميدان مكافمعقولة، أم ننتظر الضغوط الدولية على غ 
 ؟! األموال وتمويل اإلرهاب

 

 
 


