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 هـ)١٧/٠٤/١٤٤٢يف  روقبل للنش هـ؛١٧/١١/١٤٤١(قدم للنشر يف 

(التقاضــي عــن بعــد دراســة فقهيــة تطبيقيــة علــى النظــام هــذا البحــث المعنــون بـــ المســتخلص:

)، اعتمد فيه الباحث على المنهج الوصـفي التحليلـي الـذي يعمـل علـى وصـف الظـاهرة، السعودي

رن الـذي اقتضـته طبيعـة الدراسـة يف وتحليل أسباهبا ونتائجها، عالوة علـى االسـتعانة بـالمنهج المقـا

عرض والموازنة بين بعض التشـريعات التـي تناولـت التقاضـي عـن بعـد؛ البعض جزئياهتا من خالل 

 بغية توفير السند الشرعي والقانوين وسد االحتياجات التشريعية يف النظام السعودي. 

التقاضـي واالنتقـال بـه مـن استهدف البحث بيان آثـار المعلوماتيـة والتقنيـات الحديثـة يف تطـوير 

الشكل التقليدي إلى التقاضي عن البعد، والتكييـف الفقهـي والقضـائي للتقاضـي عـن بعـد، وتقـديم 

مقرتحات للنظام السعودي يعمل على وفقها يف تشريع التقاضـي عـن بعـد عـرب الغـرف اإللكرتونيـة، 

ــة علــى األخــذ بنظــام التقا ــة والســلبية المرتتب ــار اإليجابي ــدواعي وبيــان اآلث ــان ال ضــي عــن بعــد، وبي

 والمستجدات التي تجعل من التقاضي عن بعد أمًرا ضروري�ا.

مجموعـة مــن النتـائج، واتخــذ مجموعـة أخــرى مـن التوصــيات؛ فأمــا  إلــىوقـد توصــل الباحـث 

النتائج، فأهمها: أن الغرف اإللكرتونيـة تجعـل الغائـب كالشـاهد مـن خـالل الفيـديو كـونفرانس؛ مـا 

 لسات وشفهية المرافعات.يحقق علنية الج

أما التوصيات، فأهمها: تطوير التعاون المشرتك بين وزارة العدل ونظائرها يف البلـدان التـي كـان 

لهــا الســبق يف خــوض مضــمار التقاضــي عــن بعــد؛ لنقــل الخــربات والتجــارب، عــالوة علــى تجنــب 

 المشكالت التي صادفوها أو معرفة حلولها قبل أن تنشأ.

 التقاضي، الفقه، النظام السعودي. ة:الكلمات المفتاحي
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Abstract: In this research entitled, “Litigation about a practical jurisprudential 
study on the Saudi system”, the researcher adopted the descriptive analytical approach 
which describes the phenomenon and analyzes its causes and results. In addition, the 
researcher used the comparative approach to fulfill the nature of the study and its 
parts through a comparison between some legislations that used the remote litigation; 
to provide a legitimate and legal basis and fulfill the legislative needs in the Saudi 
system. 

The study aimed at clarifying the effects of informatics and modern technologies 
in developing litigation and changing it from the traditional form to remote litigation, 
and jurisprudential and judicial adaption of remote litigation, and presenting proposals 
to the Saudi system to work according to them in the legislation of remote litigation 
through electronic rooms, and clarifying the positive and negative effects resulting 
from using remote litigation, and the reasons and novelties which make remote 
litigation necessary. 

The researcher concluded a set of results and recommendations. As for the results, 
the most important one of them is that electronic rooms make the absent as a witness 
through the video conference, which make the sessions public and pleadings oral.  

As for the recommendations, the most important of them are: developing the 
cooperation between the Ministry of Justice and its counterparts that experienced the 
field of remote litigation; transferring expertise and experiences, besides avoiding the 
problems they encountered or knowing their solutions before they arise. 

Key words: Litigation, jurisprudential, Saudi system. 
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 المقدمة

 

مجـال  إن مصطلح التقاضي عن بعد عرب الغرف اإللكرتونية مصـطلح حـادث يف

التقاضي والمحاكم واإلجراءات القانونية؛ إذ اسـتعمله قلـة قليلـة مـن فقهـاء القـانون؛ 

سواء العرب أم الغربيون، وعلى الرغم من ذلك فهو مصطلح تفرضه الحياة العصـرية 

والتطورات العلمية والتقنية التي شـملت منـاحي الحيـاة كافـة، ومـن الطبيعـي أن تنـال 

 .القضاء والمجال القانوين

بـدورها  وهو يعني يف مجمله الدعاوى المرفوعة عن بعد يف المحاكم التي تحولت

الـدعوى  إلى محاكم إلكرتونية ذات غرف إلكرتونيـة تجـري هبـا اإلجـراءات؛ مـن إقامـة

وتسليم البيانات وأدلة اإلثبات ومرافعات ودفوع وأحكام... وهذا االتجاه الجديد يمثل 

 كونه يستعمل مستجدات التقنية الحديثة، بيد أن حداثةنقلة نوعية يف مجال التقاضي؛ ل

الموضوع لها شق آخر سلبي يتمثل من الناحية البحثية يف ندرة المصادر التـي عالجتـه أو 

تطرقت إليه؛ وهو األمر الذي يطلب من الباحث االجتهاد يف استغالل وتطويـع القواعـد 

بغية الوصول إلى أفضـل أداء  القانونية العامة بما يخدم تطويرات ومستجدات العصر؛

يمكن من خالله االستفادة من الوقت يف السير على هنج اإلجراءات الحديثة يف قـانون 

صر الطرق وأكثرهـا قالمرافعات عرب وسائل االتصال اإللكرتونية؛ بما يحقق العدالة بأ

عيـد سرعة ودقة، والتخلي عن األساليب الورقية العتيقة التي استقرت عليها منذ زمن ب

إجراءات التقاضي التقليدية؛ فلم نعد بحاجة يف هذا العصر إلى األضابير المكدسـة يف 

األقراص الرقميـة، عـالوة علـى أن دفـع بـها نسـتبدل أنغرف المحاكم، يف حين يمكننا 

 رسوم الدعوى نفسها صار متيسًرا عرب وسائل الدفع اإللكرتوين.
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ات طالمــا حلــم هبــا أصــحاب إن مــا يقدمــه التقاضــي عــن بعــد مــن مزايــا وإمكانــ

الــدعاوى وأطــراف التقاضــي كافــة؛ مــن ســرعة ودقــة يف إنجــاز المعــامالت ومواعيــد 

الجلسـات، إلـى جانــب تسـهيل إجــراءات العمـل، عــالوة علـى تمكــين األطـراف مــن 

الحضور إلكرتوني�ا من أي مكان دون الحاجة إلى مثولهم بشكل شخصي وحضورهم 

ت ومشقة ربما ال يسـتطيع تحملهـا بعـض النـاس مـن إلى المحاكم وما يف ذلك من عن

كبار السن أو المرضى، إلى جانب ما يمثله هذا االتجاه من تخفيف العبء عن مرافـق 

اســتعمالها مــن حــوادث إليــه الدولــة مــن طــرق وجســور ووســائل نقــل ومــا قــد يــؤدي 

بيئة ومصادمات واختناقات... كما أن التقاضي عن بعد من خالل استغالل ما تقدمه ال

الرقمية المعلوماتية يسهم بشكل فعال يف الحفاظ على أمن وسـالمة المعلومـات، مـع 

 سهولة االطالع عليها يف أي وقت من قبل األطراف المصرح لهم بذلك.

إن هذا النظام الحديث وما يشتمل عليه مـن أنظمـة وبـرامج متنوعـة؛ مثـل: إدارة 

ة، ونظـام المرافعـات، ونظـام التسـجيل البوابة اإللكرتونية، ونظام االتصاالت اإلداريـ

الصويت، وإدارة المحتويـات، وإدارة خـدمات تقنيـة المعلومـات التحتيـة؛ مـن بـرامج، 

وأمن معلومات، وأجهزة، عالوة على الكـوادر البشـرية... كـل أولئـك وغيرهـا كفيـل 

 باالستغناء عن بعض الخطوات مما يمكن إلغاؤه يف النظام التقليدي.

ــوادر الب ــذه المنظومــة إن الك ــة يف ه ــة المتمثل ــة المدربــة والمؤهل ــرية القانوني ش

القضــائية المعلوماتيــة الجديــدة؛ مــن قضــاة ينظــرون الــدعاوى ويصــدرون األحكــام، 

ــرهم ممــن يقومــون بمهمــات أخــرى؛ كالتأكــد مــن  ــة المواقــع اإللكرتونيــة، وغي وكتب

دعــم اإلدارة الهويــات اإللكرتونيــة وحجيــة المســتندات الرقميــة، ومــن يعملــون علــى 

العليا، ومن ينظمون إجراءات العمل، ومن يتابعون البنى التحتيـة لالتصـاالت... كـل 
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 هؤالء وغيرهم يمثلون حقيقة التقاضي عن بعد على مستوى العنصر البشري.

لم يعد هناك بد يف عصـرنا الحـديث ال سـيما يف ظـل أزمـات كبيـرة عالميـة؛ مثـل 

ي اجتاح العالم، ولـم يـرتك مكاًنـا لـم يدخلـه الذ ١٩جائحة فيروس كورونا المستجد 

ويفتك فيه ببعض الضحايا مخلًفا وراءه حالة عامة مـن الـذعر والركـود والتوقـف عـن 

كل مظاهر الحياة؛ ومن ثم فإن التقاضي عن بعد صار اتجاًهـا ضـروري�ا يجـب اللجـوء 

عنها يف ظـل  إليه؛ بوصفه وسيلة فعالة يف الظروف االعتيادية، ووسيلة ضرورية ال غنى

 األوبئة والجوائح وكل ما من شأنه تعطيل مسيرة الحياة.

 أهمية الموضوع:* 

قاضـي عــن بعــد أهميـة خاصــة يف ظـل الجــوائح واألزمــات تيكتسـب موضــوع ال

الكبيـــرة التـــي تحـــول دون االخـــتالط، وتفـــرض علـــى النـــاس مـــا ُيعـــَرف بالتباعـــد 

للكثيـر مـن النـاس الـذين ال االجتماعي، وعـالوة علـى ذلـك فإنـه يقـدم خدمـة جليلـة 

يستطيعون مباشرة المحاكم ألسباب صحية أو غير ذلك مما يحتم عليهم التعامل عـن 

لمحامين والقضـاة وأجهـزة الدولـة والـدوائر دى ابعد، كما أنه يكتسب أهمية خاصة ل

الحكومية التي يمكنهـا التعامـل قانوني�ـا مـن خـالل هـذا النظـام الحـديث، كمـا أن هـذا 

فتح الباب أمام دراسات أخرى تتناول التقاضي عن بعد من زوايـا أخـرى؛ مـا البحث ي

يعمل على استكمال الموضوع وبلورته يف صورة هنائية تقـدم المزيـد مـن المقرتحـات 

 للجهات المعنية.

 أسباب اختيار الموضوع:* 

 هناك عدة أسباب دعتني إلى اختيار هذا الموضوع؛ لعل أهمها:

  من األمور الحادثة المستجدة يف مجال التقاضي.حداثة الموضوع وكونه 
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  ا ال سيما يف ظل ما يعانيه العـالم اآلن مـن أن هذا الموضوع حيوي وفعال جد�

ــد  ــمن التباع ــدة تض ــل بأشــكال جدي ــب التعام ــذي يتطل ــتجد ال ــا المس ــروس كورون في

 االجتماعي.

 .ما يوفره هذا النظام الجديد من سرعة ودقة يف التقاضي 

 من وسالمة البيانات.الحفاظ على أ 

  سرعة الوصول إلى المعلومات والبيانات والبت فيها بدقـة بـدال مـن البحـث

 كوام األضابير.أعنها يف 

 إشكاليات البحث:* 

تتبلور مشكلة البحـث يف معالجـة مسـألة جديـدة يف مجـال التقاضـي تحتـاج إلـى 

ص الداعمـة تكييف فقهي من ناحية، ومستندات شرعية وقانونية يف ظل غيـاب النصـو

يف النظام السعودي؛ ما يقضي بالبحـث يف القـوانين المنـاظرة، ومحاولـة القيـاس علـى 

ــة تقــديم مقرتحــات يمكــن للنظــام  ــاريخ القضــاء اإلســالمي؛ بغي صــور مشــاهبة مــن ت

 السعودي االستناد إليها يف تشريع المسألة ومنحها النصوص الالزمة.

 تساؤالت البحث:* 

مجموعة من األسئلة التي تفرتضـها طبيعتـه؛ لعـل  عنإن البحث يحاول اإلجابة 

 أهمها:

  ؟صور التقاضي عن ُبعد التي توفرت قديًما، وحديًثاما هي 

 التقاضـي عـن ف القضائي للغرف اإللكرتونية والتي يتصور فيهـا يما هو التكي

 ؟ُبعد

 ما الموقف التشريعي من التقاضي عن بعد يف النظام السعودي؟ 
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 ؟ضعي للتقاضي عن بعدما الحكم الفقهي الو 

  ما هـي الجهـات المختصـة يف النظـام التشـريعي للتقاضـي عـن بعـد يف عمليـة

 التقاضي؟

 أهداف البحث:* 

 يستهدف البحث الوصول إلى مجموعة من األهداف؛ لعل أهمها:

 .تتبع صور التقاضي عن ُبعد قديًما، وحديًثا 

 رتونيةالغرف اإللك - التكييف الفقهي والقضائي للتقاضي عن بعد -. 

  تقديم مقرتحات للنظام السعودي يعمل على وفقهـا يف تشـريع التقاضـي عـن

 بعد عرب الغرف اإللكرتونية.

 .بيان األحكام الفقهية والوضعية المرتتبة على األخذ بنظام التقاضي عن بعد 

  بيان الجهة المختصة يف مراقبة التقاضي عن بعـد والتـي تجعـل مـن التقاضـي

 كمها.عن بعد أمًرا تحت ح

 الدراسات السابقة:* 

بسبب حداثة الموضـوع فهنـاك نـدرة كبيـرة يف المصـادر والمراجـع والدراسـات 

السابقة التي تناولته، لكن أذكر يف السطور اآلتية بعض أهم الدراسات التي تالقت مـع 

 :من األحدث إلى األقدم كاآليت الدراسة الحالية يف بعض الجوانب؛ ومنها

 م):٢٠٢٠ دراسة (الغيام،) ١(

، (مشروع قانون التقاضي اإللكرتوين: أين ضاع العنـوان والمضـمون؟)بعنوان: 

منشـور يف مجلـة منازعـات األعمــال، ُمحكـم ووهـو بحــث . بواسـطة: الغيـام، شـريف

 م.٢٠٢٠، المغرب، هشام االعرج )، الناشر:٥٣العدد (
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ــث ــاول البح ــيدً ت تن ــة جس ــحة العام ــلى للص ــلحة الفض ــوم المص ــاتلا لمفه  لهيئ

وكذا حماية للدفاع وباقي مسـاعي القضـاء يف إطـار مـا  األفراد المكلفة بالبث يف قضايا

بالمرافق القضائي الذي يجد  االجتماعييسمى بالتقاضي عن بعد كأحد صور التباعد 

لقــانون الطــوارئ الصــحية، كنظــام جديــد للتقاضــي  ةالتشــريعيأساســه يف الموجبــات 

ونية للتقاضي أو أن يجعل مـن طـرح مشـروع يسمح بمشروعية استعمال وسائل إلكرت

قانون اعتماد الوسائل اإللكرتونية بإجراءات التقاضي كأرضية قابلة التقعيد الذي أطل 

 .علينا من نافذة االستثناء والطوارئ

 ):٢٠٢٠دراسة (عامر، ) ٢(

، بواسطة: عامر، رباب محمود. وهو (التقاضي يف المحكمة اإللكرتونية)بعنوان: 

ور يف مجلة كلية الرتبية للبنـات للعلـوم اإلنسـانية، جامعـة الكوفـة، العـراق، بحث منش

 )، السنة الثالثة عشرة.٢٥العدد (

مفهوم الحكومة اإللكرتونية، واالنتقال إلى البيئة اإللكرتونية، فقد  البحثتناول 

 تحــتم عليهــا ذلــك بعــد انتشــار التجــارة اإللكرتونيــة يف الثــورة العلميــة الحديثــة، فقــد

 تناولت الدارسة الموضوعات اآلتية:

جاء يف المبحـث األول مفهـوم التقاضـي اإللكـرتوين، والـدعاوى يف التقاضـي  -

 اإللكرتوين، ووسائل التقاضي اإللكرتوين، والتبادل اإللكرتوين للبيانات.

وجاء يف المبحث الثاين مفهوم المحكمة اإللكرتونية، ومسـتلزمات المحكمـة  -

 ر المحكمة اإللكرتونية، وتطبيقات القضاء اإللكرتوين.اإللكرتونية، وصو

 م):٢٠١٧دراسة (العبيدي، ) ٣(

العبيـدي، ، بواسطة: التقاضي اإللكرتوين وآلية التطبيق، دراسة مقارنة)(بعنوان: 
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لحقوق، المجلد ية الك -جامعة تكريت :بحث منشور يف مجلة وهو .عمر لطيف كريم

 م.٢٠١٧ هـ/١٤٣٨)، ١)، الجزء (٣)، العدد (١(

البحـث التحليـل للنصـوص القانونيـة التـي جـاءت يف التشـريعات المدنيـة تناول 

ــرتوين يف  ــي اإللك ــق التقاض ــة تطبي ــي، وآلي ــات العراق ــانون المرافع ــة ق ــورة خاص وبص

التشريعات، وكيفية تطبيق تلك التجربة يف العراق مسـتخدًما المـنهج التطبيقـي، وجـاء 

 البحث يف مبحثان:

ول: ماهيــة التقاضــي اإللكــرتوين، وفيــه ثالثــة مطالــب: المطلــب المبحــث األ -

ــي  ــور التقاض ــاين: خصــائص وص ــب الث ــرتوين، المطل ــي اإللك األول: تعريــف التقاض

 اإللكرتوين، المطلب الثالث: تمييز التقاضي اإللكرتوين عن التقاضي العادي.

رنـة، وفيـه المبحث الثـاين: آليـة التقاضـي اإللكـرتوين يف العـراق والـدول المقا -

ثالثة مطالب: المطلـب األول: آليـة تطبيـق التقاضـي اإللكـرتوين يف العـراق، المطلـب 

الثاين: آلية تطبيق التقاضي اإللكرتوين يف الدول العربية، المطلـب الثالـث: آليـة تطبيـق 

 التقاضي اإللكرتوين يف الدول األجنبية.

 م): ٢٠١٢دراسة (أوتاين، ) ٤(

وهو  .، بواسطة: أوتاين، صفاءونية المفهوم والتطبيق)(المحكمة اإللكرتبعنوان: 

كلية -جامعة دمشق بحث منشور يف مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية،

 م.٢٠١٢)، العدد األول، ٢٨المجلد ( الحقوق،

ــاول  ــل تن ــة مــن خــالل تحلي البحــث تســليط الضــوء علــى المحكمــة اإللكرتوني

العربيـة والغربيـة، والتطـرق لصـحة أن تحـل المحكمـة  مفهومها وتطبيقاهتـا يف الـدول

 اإللكرتونية محل المحكمة بشكلها التقليدي، واشتمل البحث على فصلين:
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ــث:  ــة مباح ــى ثالث ــتمل عل ــة، واش ــة اإللكرتوني ــوم المحكم ــل األول: مفه الفص

المحكمــة  ، المبحــث الثــاين: مقومــاتالمحكمــة اإللكرتونيــة المبحــث األول: ماهيــة

 .المحكمة اإللكرتونية ، المبحث الثالث: تأصيل الجدل حوليةاإللكرتون

ــث:  ــة مباح ــى ثالث ــتمل عل ــة، واش ــة اإللكرتوني ــق المحكم ــاين: تطبي ــل الث الفص

المبحث األول: تطبيـق المحكمـة اإللكرتونيـة يف الـنظم القضـائية األجنبيـة، المبحـث 

ــة، ــنظم القضــائية العربي ــة يف ال ــاين: تطبيــق المحكمــة اإللكرتوني المبحــث الثالــث:  الث

 إمكانية تطبيق المحكمة اإللكرتونية يف سوريا.

 م):٢٠١٦دراسة (الكرعاوي، ) ٥(

نصـيف ، ، بواسـطة: الكرعـاوي(مفهوم التقاضي عن بعـد ومسـتلزماته)بعنوان: 

وأصله  بحث منشور يف مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية، وهو .جاسم

كلية القـانون، -جامعة بابلبى، هادى حسين عبد على الكعالمشرف:  رسالة ماجستير

 م.٢٠١٦)، السنة الثامنة، ١العدد (-المجلد: الثامن العراق

بين هـذا البحـث أن التقاضـي عـن بعـد هـو نظـام قضـائي معلومـايت يـتم بموجبـه 

ــزة  ــة بواســطة أجه ــق المحكمــة اإللكرتوني ــراءات التقاضــي عــن طري ــة إج ــق كاف تطبي

 اإلنرتنت واشتمل البحث على أربعة مباحث: الحاسوب عن طريق شبكة

 المبحث التمهيدي: مالمح تطور القضاء اإلداري يف األردن.

 المبحث األول: ماهية التقاضي اإللكرتوين.

 المبحث الثاين: إجراءات تقديم الدعوى أمام القضاء اإلداري اإللكرتوين.

ــام الق ــة يف نظ ــدعوى اإلداري ــر ال ــراءات نظ ــث: إج ــث الثال ــاء اإلداري المبح ض

 اإللكرتوين والفصل فيها.
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 التعقيب على الدراسات السابقة:

اتفقت الدراسات أهنا ال تنربي على أن تكون سياًجا لمفهوم التقاضي عن بعد أو 

ــا، وممــا جــاء يف التطبيــق جــاء علــى القــانون  ــا ال تطبيًق ــة مفهوًم المحكمــة اإللكرتوني

 م).٢٠١٧دراسة (العبيدي، )، ٢٠٢٠العراقي كما رأينا يف دراسة (عامر، 

التشريعات التي تناولت التقاضي عن بعـد؛ وسـد وتناولت دراستي يف البحث يف 

 يف النظام السعودي.وذلك االحتياجات التشريعية 

 منهج البحث:* 

اعتمد الباحث على المنهج الوصفي التحليلي الذي يعمل على وصف الظاهرة، 

ستعانة بالمنهج المقارن الذي اقتضـته طبيعـة وتحليل أسباهبا ونتائجها، عالوة على اال

الدراسة يف بعـض جزئياهتـا مـن خـالل عـرض والموازنـة بـين بعـض التشـريعات التـي 

تناولت التقاضـي عـن بعـد؛ بغيـة تـوفير السـند الشـرعي والقـانوين وسـد االحتياجـات 

 التشريعية يف النظام السعودي.

 خطة البحث:* 

وخاتمـة  ،وتمهيـد ،ل البحـث علـى مقدمـةأما خطة البحث وتقسيمه، فقـد اشـتم

؛ وذلـك علـى النحـو والمراجـع المصـادر فهـرسبيـذيلها و باحـث،خمسة مهبا  يحيط

 اآليت:

 :واشتملت على أهمية الموضـوع وأسـباب اختيـاره، وإشـكاليات البحـث  المقدمة

 وأهدافه، والدراسات السابقة، ومنهج البحث، وخطته. وتساؤالته،

  :؛ هي:بمطال سةاشتمل على خمالتمهيد 

 .المطلب األول: مفهوم التقاضي عن بعد 



              

 

  م٢٠٢١ ارسم -هـ ١٤٤٢ ) رجب٨٤(العدد 

  د. إميان بنت حممد بن عبد اهللا القثامي

  

٩٧٥ 

  المطلب الثاين: الصور القديمة للتقاضي عن بعد، ككتاب القاضـي إلـى القاضـي

 يف بلدة أخرى.

 .المطلب الثالث: التاريخ المعاصر للتقاضي عن بعد 

  المطلب الرابع: دواعي اللجوء إلى التقاضي عن بعد وضع الجـوائح والظـروف

 القاهرة.

 .المطلب الخامس: أثر المعلوماتية يف تطور اإلجراءات القضائية 

  ،المبحث األول: صور التقاضي عن بعـد وأحكـام كـل صـورة يف الفقـه اإلسـالمي

 مطالب: اشتمل على سبعةو

 المطلب األول: هل الغرف اإللكرتونية تجعل الغائب كالشاهد؟ 

 .المطلب الثاين: التفريع على كال االحتمالين 

 لثالث: حكم سماع أقوال المدعي والمدعى عليه عرب الغرف اإللكرتونية.المطلب ا 

 .المطلب الرابع: مدى اعتبار التوقيع اإللكرتوين 

  المطلب الخـامس: حكـم النظـر يف دعـاوى الحـدود والجنايـات ومـا ُيراعـى فيـه

 الشبهة يف الغرف اإللكرتونية.

 ات االبتدائيـة دون المطلب السادس: حكم قصر القضاء اإللكرتوين على الجلس

 جلسة النطق بالحكم.

 .المطلب السابع: حكم تنفيذ األحكام عرب الغرف اإللكرتونية 

 ب:مطال اشتمل على ثالثة المبحث الثاين: التقاضي عن بعد من المنظور التشريعي 

 .المطلب األول: الموقف التشريعي من التقاضي عن بعد يف النظام السعودي 

  عن بعد هل من شأنه التأثير على االختصاص المكاين؟المطلب الثاين: التقاضي 
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  المحاكمـــة  –المطلـــب الثالـــث: نطـــاق التقاضـــي عـــن بعـــد. (النطـــاق اإلداري

 اإللكرتونية).

  ،بينمطلاشتمل على المبحث الثالث: المحاكمة اإللكرتونية: 

 .المطلب األول: مفهوم المحاكمة اإللكرتونية، وأساسها يف الفقه اإلسالمي 

  واشتمل على ثالثـة الثاين: ضمانات المحاكمة اإللكرتو نية الصحيحةالمطلب ،

 فروع:

 .الفرع األول: تقنيات المحاكمة اإللكرتونية 

 .الفرع الثاين: مبدأ عالنية الجلسات 

 .الفرع الثالث: مبدأ شفوية المرافعة 

  ،اشـتمل علـى المبحث الرابع: النظام اإلجرائي للمحاكمة اإللكرتونيـة الصـحيحة

 :ينبمطل

 .المطلب األول: الجوانب اإلجرائية للمحاكمة يف الفقه اإلسالمي 

 :المطلب الثاين: إجراءات المحاكمة اإللكرتونية، واشتمل على ثالثة فروع 

 .الفرع األول: إيداع صحيفة الدعوى، وإعالهنا للخصوم 

 .الفرع الثاين: الرتافع وإبداء الدفوع 

 .الفرع الثالث: النطق بالحكم 

 بينمطلاشتمل على خامس: آثار التقاضي عن بعد على عملية التقاضي، المبحث ال: 

 ينالمطلب األول: اآلثار اإليجابية، واشتمل على فرع: 

 .الفرع األول: سرعة وسهولة إجراءات التقاضي 

 .الفرع الثاين: تحقيق مفهوم العدالة الناجزة 
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 :المطلب الثاين: اآلثار السلبية، واشتمل على ثالثة فروع 

 ع األول: المشكالت التقنية.الفر 

 .الفرع الثاين: ضعف قدرة القاضي على االتصال التام بالدعوى 

 .الفرع الثالث: مقرتحات للتغلب على اآلثار السلبية للتقاضي عن بعد 

 وفيها:، الخاتمة 

 .النتائج 

 .التوصيات 

 .فهرس المصادر والمراجع 

* * * 
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 التمهيد
 

 وفيه خمسة مطالب:

 .مفهوم التقاضي عن بعد: ولالمطلب األ* 

 لغة: التقاضي(أ) 

قاضيته حاكمته، وقد استقضي علينا «أورد الزمخشري يف األساس أنه يقال: 

، )١(»فالن، واستقضاه السلطان، وقضى اهللا أمًرا، وقضى فالن حاجته، وقّضى حوائجه

ْلَقِضيَُّة) مِثُْلُه َواْلَجْمُع اْلَقَضاُء) اْلُحْكُم َواْلَجْمُع (اْألَْقِضَيُة)، َو(ا«(وعند الرازي 

 (اْلَقَضاَيا)، َو(َقَضى) َيْقِضي بِاْلَكْسِر (َقَضاًء)؛ َأْي: َحَكَم َومِنُْه َقْوُلُه َتَعاَلى:      

            :ي فقضانيه؛ َأي: «ويقال: ، )٢(»]٢٣[اإلسراء َوُيَقال: تقاَضيُته َحقِّ

ين؛ أي: أخذه منه)٣(»ْيُته َفجَزانِيهَتَجاز  .)٤(، وتقاضى زيٌد عمًرا الدَّ

من خالل ما سبق يتبين أن (التقاضي) مصـدر للفعـل (تقاضـى) بصـيغة التفاعـل 

التي تدل على المشاركة؛ ومن ثم فهو يعني التحاكم والتخاصم بـين أكثـر مـن طـرف؛ 

 يت.وهو المعنى الذي انبثق منه المعنى االصطالحي كما سيأ

 القضاء اصطالًحا:(ب) 

 .)٥(»إلزام أمر لم يكن الزًما قبله«هو 

                                           
 ). ٢/٨٦(، للزمخشري أساس البالغة   )١(

 .)٢٥٥، للرازي، (صمختار الصحاح   )٢(

 ).٩/١٧١( ، لألزهريهتذيب اللغة   )٣(

 ).٦/٤٨٣( ، البن سيدهالمحكم والمحيط األعظم   )٤(

 .)١٧٧، للجرجاين، (صالتعريفات   )٥(
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ــَوال، وتصــريف ُأُمــور اْألََنــام، هــو فصــل الحكــم يف  َماء واألبضــاع َواْألَْم فِــي الــدِّ

ْنَيا  والحالل َواْلحَرام. َوتلك خطة اْألَْنبَِياء َومن بعدهْم من اْلُخَلَفاء: َفـَال شـرف فِـي الـدُّ

 .)١(رف من اْلَقَضاءبعد اْلخَالَفة أش

قال الطيبي: األقضية هي ما ترفع إلى الحاكم، وقال األزهري: القضاء يف األصل 

  :إحكام الشيء والفراغ منه، فيكون القضاء إمضاء الحكم، ومنه قوله تعالى    

             :نه يقضي األحكام أل ؛وسمي الحاكم قاضيا  ،]٤[اإلسراء

ويحكمها، ويكون قضى بمعنى أوجب، فيجوز أن يكون سمي قاضيا، إليجابه الحكم 

 .)٢(على من يجب عليه، ويسمى حاكما لمنعه الظالم من الظلم

 إلـىوجـوه تتقـارب معانيهـا ومرجعهـا كلهـا  علـى يـأيت القضاء يف القرآن واللغـة

حكام الشرعية وتنفيذها وسـمي الحـاكم أو بيان األ ،انقطاع الشيء وتمامه والفراغ منه

ألنه يمضـي األحكـام ويحكمهـا فالقاضـي القـاطع لألمـور المحكـم لهـا ومـن  ؛اقاضيً 

 .)٣(يحكم بين الناس بحكم الشرع

 .)٤(هو بيان الحكم واإللزام به، وفصل الخصومات القضاء يف االصطالح الفقهي:

ال ينفك عن القضـاء  ومن ذلك نستطيع التعريف بمفهوم التقاضي عن بعد الذي

 عند الفقهاء.

                                           
 .)٢، للمالقي، (صالمرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا = تاريخ قضاة األندلس   )١(

 ).٦/٢٤٣٩(، للهروي القاري مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ينظر:   )٢(

 ).٤، للشعفي، (صلنور الوضاء يف بيان أحكام القضاءا ينظر:   )٣(

ــد الكــريم الالحــم »فقــه القضــاء والشــهادات«المطلــع علــى دقــائق زاد المســتقنع  ينظــر:   )٤( ، عب

)١/٨.( 
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٩٨٠  

 التقاضي عن بعد اصطالًحا:(ج) 

بأنـه عبـارة عـن  اءأما التقاضي مـن الناحيـة االصـطالحية فقـد عرفـه بعـض الفقهـ

سلطة لعدد من القضاة النظاميين تخول لهم حق نظـر الـدعوى، ومباشـرة اإلجـراءات 

قضائية معلوماتية تتكامل  القضائية من خالل وسائل إلكرتونية حديثة، يف إطار منظومة

فيمــا بينهــا علــى مســتوى كــل مــن الوســائل واألطــراف؛ مســتندة يف ذلــك إلــى تقنيــات 

الشبكة العنكبوتية الدولية، ومستفيدة من برامج محوسبة؛ لنظر الدعاوى والبت فيهـا، 

عالوة على تنفيذ األحكام؛ هبدف الوصول الفصل العاجل يف الدعاوى والتيسير علـى 

 .)١(المتقاضين

هذا التعريف يتسم بالشمول والوضـوح؛ إذ يغطـي إجـراءات التقاضـي عـن بعـد 

 كافة؛ وصوًال إلى تنفيذ األحكام.

وهناك جانب فقهي آخـر تصـدى للتعريـف وأوضـح أنـه عبـارة عـن نقـل بيانـات 

ومستندات التقاضي بطريقة إلكرتونية إلى المحكمة عرب الربيد اإللكرتوين؛ فيفحصها 

 .)٢(قراًرا بشأن قبولها أو رفضها، وإعالم المتقاضي بشأهناالمختص، ويصدر 

ويالحظ أن هذا التعريف قاصر؛ لتضييقه مفهوم التقاضي عن بعد، وقصره علـى 

نقل المستندات إلى المحكمة من خالل الربيد اإللكرتوين؛ متجاهًال بقيـة اإلجـراءات 

 التي يتضمنها هذا النوع من التقاضي.

الحصول على صور الحماية القضائية من خالل استعمال آخر بأنه  باحثوعرفه 

الوسائل التقنية المعينة للعنصر البشري عرب إجراءات إلكرتونية تحقق مبادئ التقاضي 

                                           
 .)٥٧(ص ، لحازم الشرعة،ينظر: التقاضي اإللكرتوين والمحاكم اإللكرتونية   )١(

 .)١٢(ص ، لخالد ممدوح،المحاكم ينظر: الدعوى اإللكرتونية وإجراءاهتا أمام   )٢(
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٩٨١ 

تحت مظلة شرعية تتفق مع القواعد والمبادئ العامة يف قانون المرافعـات، مـع األخـذ 

 .)١(يف االعتبار طبيعة الوسائل اإللكرتونية

هذا التعريف تأكيد الباحث أن الحواسيب يمكنها أن تمثل أجهـزة ويالحظ على 

 مساعدة للهيئة القضائية يف تطبيق اإلجراءات على وفق الضوابط العامة.

ومن خالل التعريفات السابقة يمكن للباحث صياغة تعريف للتقاضـي عـن بعـد 

ق إجـراءات بأنه منظومة قضائية إلكرتونية من خالل الغرف اإللكرتونيـة يمكنهـا تطبيـ

التقاضي كافة؛ مستعينة بكل ما تقدمه المعلوماتية من أنظمة وبرامج وأجهزة؛ للوصول 

 إلى سرعة الفصل، والتيسير على المتقاضين، عالوة على تنفيذ األحكام إلكرتوني�ا.

* * * 

                                           
ــوراه،  ليوســف عــواض، ينظــر: خصوصــية القضــاء عــرب الوســائل اإللكرتونيــة،   )١( أطروحــة دكت

 .)٢٩(ص
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٩٨٢  

 .الصور القديمة للتقاضي عن بعد :ثاينالمطلب ال* 

ء اإللكـرتوين لـه سـند يف تـاريخ القضـاء إن التقاضي عن بعد أو ما ُيعـَرف بالقضـا

اإلسالمي، يمكن االستناد إليه يف التكييـف الفقهـي والتسـويغ الشـرعي؛ فهنـاك صـور 

 لي:قديمة تتمثل فيما ي

اتفـق الشـافعي والكـويف علـى أن كتـاب «؛ وقـد كتاب القاضي إلى القاضيك -١

اص يف الـنفس القاضي إلى القاضي مقبول يف حقوق بني آدم عـدا حـد القـذف والقصـ

والجراح، فإهنما اختلفا يف ذلك؛ فقال الشافعي: كتاب القاضـي إلـى القاضـي جـائز يف 

حقوق الناس من األموال والجراح وغيرهما، وقال الكويف وصاحباه: ال يجوز يف حـد 

وال قصاص، واختلفا يف حـدود اهللا؛ فقـال الشـافعي فيهـا قـولين: أحـدهما: أنـه جـائز، 

 .)١(»ز... وقال الكويف: ال يقبل كتاب قاضي يف حد وال قصاصواآلخر: أنه غير جائ

أجمـع كـل مـن يحفـظ عنـه مـن أهـل العلـم علـى أن «وقد ذكر ابن المنذر أنه قـد 

القاضي إذا كتب إلى قـاٍض آخـر بقضـية قضـى هبـا علـى مـا يجـب، ببينـة عادلـة، وقـرأ 

ي المكتـوب الكتاب على شاهدين، وأشهدهما على ما فيه، فوصل الكتاب إلى القاض

 إليه، وشهد شاهدان عدالن عنده، أّن على المكتوب إليه، أّن على المكتوب إليه قبول

 .)٢(»كتابه إذا كان ذلك يف غير حدٍ 

 حكم القضاء على الغائب. -٢

. وهبـذا قـال ، حقيقة وضمنًاحكم هبا وكان الشخص غائًباإن ادعى على الوكيل، 

ال يرى القضاء على الغائب؛ ألن القضاء هاهنـا أبو حنيفة، والشافعي، مع أن أبا حنيفة 

                                           
 ).١/٣٢٣( ، البن قاصأدب القاضي   )١(

 ).٢٠٠-٤/١٩٩( ، البن المنذر النيسابورياإلشراف على مذاهب العلماء   )٢(
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٩٨٣ 

علـى الحاضــر بوجــوب الشــفعة عليــه، واسـتحقاق انتــزاع الشــقص مــن يــده، وحصــل 

القضاء على الغائـب ضـمنا. فـإن لـم تكـن بينـة، وطالـب الشـفيع بيمينـه، فنكـل عنهـا، 

يقضـي  أالواحتمـل  احتمل أن يقضي عليه؛ ألنه لو أقر لقضي عليه، فكذلك إذا نكـل.

 .)١(ليه؛ ألنه قضاء على الغائب بغير بينة، وال إقرار من الشقص يف يدهع

 :تأخير األقضية فأول ما ينظر فيه القاضي إذا جلس للحكم عدم-٣

وإذا جلس الحاكم يف مجلسه، فأول ما ينظـر فيـه أمـر المحبوسـين؛ ألن الحـبس 

اضـي الـذي كـان عذاب، وربما كان فيهم من ال يستحق البقاء فيه، فينفذ إلى حـبس الق

قبله ثقة، يكتب اسم كـل محبـوس، وفـيم حـبس؟ ولمـن حـبس؟ فيحملـه إليـه، فيـأمر 

مناديا ينادي يف البلد ثالثة أيام: أال إن القاضي فالن بن فالن ينظـر يف أمـر المحبوسـين 

 .)٢(يوم كذا، فمن كان له محبوس فليحضر

ضية ال سيما ما هذا مدخل جيد؛ يدل على أن من المقاصد عدم تأخير األق: قلت

تضمن عذابا كالحبس، ومن البناء على هذا التقاضي عن بعـد إذا تقـرر جـوازه تحقيًقـا 

ن ُيفرد هذا يف أهمية العمل وأن تأخير األقضية بـالء عصـيب أوُيمكن  لهذه المصلحة.

 .يف كثير من األحيان

يم يجب على اإلمام أن ينصب يف كل إقلأنه تيسير القضاء على الناس من صور - ٤

 ا.قاضيً 

ا عنـه فيكتـب لـه بأنـه واله، وأنـه يـأمره ا إذا كـان غائًبـيكتب اإلمام للقاضـي عهـدً 

                                           
 ).٥/٢٦٦( ، البن قدامةالمغني ينظر:   )١(

 ).١٠/٩٢( المصدر السابق   )٢(
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٩٨٤  

  .)١(بتقوى اهللا

علـى  ؛ حفاًظـايف كل ناحيـة أصـلح مـن يقـدر عليـه القاضي استخالف جواز -٥

 .مصلحة رعية بلد القاضي

ا ويأمره أن يتخلف يف كل صقع بضم الصاد أي ناحية أصلح من يقـدر عليـه لهمـ

ألن يف ذلك خروجا من الخالف يف جواز االستخالف وتنبيها على مصلحة رعيـة بلـد 

 .)٢(القاضي وحثا له على اختيار األصلح

 :(وله العمل بخط المفتي، وإن لم يسمع الفتوى من لفظه إذا عرف أنه خطه) -٦

يكتب لعماله ووالته وسعاته ويعملون بذلك، ولدعاء الحاجة إليـه  كان ألنه 

ف الحاكم قلت: ومن ذلك العمل بكتب األئمة إذا علم أهنا خطهم أو نقلها الثقة بخال

 .)٣(عن خطهم

 فهـي صـورة مـنً  ولهم كالم يف استعمال الخط يف الشهادة والحكـم وغيـر ذلـك.

 عن ُبعد. ا؛ فقد ُيخرج منها التقاضُي صور العمل مع الظن تيسيرُ 

تقاضي على الناس؛ فال يكون ال على أن من المقاصد تيسير ةالمسألتين دال لتاوك

 يف البلد، والتقاضي عن ُبعد تيسير بما يتناسب مع تطور العصر. قاض واحدٌ 

  ومن ثم فالتقاضي عن بعد لـه صـورة قديمـة يسـتأنس هبـا يف التكييـف والقيـاس، 

ــى  ــير عل ــل يف التيس ــدة تتمث ــة واح ــة والحديث ــورتين القديم ــة يف الص ــيما أن الغاي ال س

 المتقاضين.

                                           
 .)٦/٢٨٧(، للبهويت كشاف القناع عن متن اإلقناع ينظر:   )١(

 .)٦/٢٨٧( المصدر السابق ينظر:   )٢(

 .)٦/٣٠٨( ينظر: المصدر السابق   )٣(
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٩٨٥ 

 .التاريخ المعاصر للتقاضي عن بعد: مطلب الثالثال* 

إن فكــرة التقاضــي عــن بعــد قــد ظهــرت المــرة األولــى يف التــاريخ المعاصــر 

بالواليات المتحدة األمريكيـة؛ مـن خـالل تسـوية منازعـات التجـارة اإللكرتونيـة عـن 

ضـي طريق استعمال الشبكة العنكبوتية يف التحكيم اإللكرتوين، واستعمال برنامج القا

م علـى يـد أسـاتذة مركـز ١٩٩٦االفرتاضي؛ وهي فكرة أمريكية ظهرت يف مارس عـام 

) هـذا AAAالقانون وأمن المعلومات، وقـد دعمـت جمعيـة المحكمـين األمـريكيين (

، والمركز الـوطني (Cyber space Law Institue)االتجاه، وكذلك معهد قانون الفضاء 

لمشـروع الـرئيس تقـديم حلـول سـريعة لبحوث المعلوماتية األمريكي، وكـان هـدف ا

للمنازعات المتعلقة باإلنرتنت من خالل وسيط معتمد من المركز له خـربة قانونيـة يف 

التحكيم والقوانين المنظمة للتجارة اإللكرتونية وعقودها وقانون اإلنرتنت، ويتحـاور 

 القاضي االفرتاضي مـع أطـراف النـزاع الـذين تقاضـوا مـن خـالل هـذه المنظومـة عـرب

 . )١(ساعة ٧٢الربيد اإللكرتوين، على أن يفصل يف النزاع خالل 

* * * 

                                           
 .)١٨٨، لصفاء أوتاين، (صينظر: المحكمة اإللكرتونية (المفهوم والتطبيق)   )١(
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٩٨٦  

 .دواعي اللجوء إلى التقاضي عن بعد: المطلب الرابع* 

ال شك أننا نعيش يف عالم صاخب متسارع مملوء باألعمال والمسـؤوليات التـي 

جعلت الحياة مركبة ومعقدة؛ وهذا انعكس بدوره على أوقات النـاس فصـارت ضـيقة 

إنجاز القليل من مهامهم وروتين حياهتم اليومية؛ وهذا كفيل بالتفكير إال ال يستطيعون 

يف حلول مبتكـرة تسـتفيد مـن الثـورة التقنيـة الكبيـرة والطفـرة العظيمـة يف االتصـاالت 

المســتويات؛ لتقريــب المســافات، وإنجــاز كافــة والنقلــة النوعيــة غيــر المســبوقة علــى 

ــــــــــب   عالوة على الدقة الكبيرة واألرشفة الرقميةاألعمال يف أوقات قياسية،  والرتتي

والتنظيم الكبيرين، وعلى الرغم من أن هذا يدعو إلـى اللجـوء إلـى التقاضـي عـن بعـد 

لما فيه من كل المزايا السابقة التي توفرها المعلوماتية، فإن الباحث يـرى أن الـدواعي 

 آلتية:الرئيسة للجوء إلى التقاضي عن بعد تتمثل يف األمور ا

 الجوائح واألوبئة العالمية: -١

إن األوبئة واألمراض المعدية ال سيما تلك التـي تنتشـر علـى مسـتوى الـدول أو 

ها مستوى العالم بأسره كما هو الحال يف ظل الجائحة األخيرة التي يعيش العالم يف ظل

ي عن تقضي بالتباعد االجتماعي وغيره من وسائل الوقاية قد جعلت من التقاضوالتي 

بعد حال� مناسًبا للفصل يف الدعاوى بطريقة آمنة تحافظ على سالمة جميـع األطـراف؛ 

 من القضاة والمحامين والمتقاضين، والكتبة وغيرهم.

 االضطرابات السياسية: -٢

االضطرابات السياسية التي قد تقع يف مجتمع ما، وما ينجم عنهـا مـن مظـاهرات 

ثورات ومصادمات بين المعرتضـين وقـوات  وواحتجاجات وإضرابات أو انقالبات أ

ل السياسية التي تلقي بظاللها علـى اسـتقرار المجتمعـات قاألمن ونحو ذلك من القال
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توقف حركة الحياة وتحول دون التقاضي أو تعطل الفصل يف الدعاوى؛ وهـو األمـر و

الذي قد يرتتب عليه أضرار جسيمة وعواقب وخيمة ببعض األطراف؛ وهنا يظهر دور 

التقاضي عن بعد بوصفه حال� جوهري�ا جذري�ا فريًدا يقشـع غيـوم أفـق العدالـة، ويعمـل 

 على سالسة المرور إلى طريق الفصل.

 الحروب: -٣

إن الحروب من أشد األحداث فتًكا بالبشـرية والعمـران وبالبنيـات التحتيـة، وال 

عـد يف مثـل هـذه بالكثير من المصالح؛ ومن ثم فـإن التقاضـي عـن بجًدا شك أهنا تضر 

 األحوال يعد حال� مناسًبا شريطة توافر بنيته األساسية واحتياجاته ومتطلباته التقنية.

 االنفالت األمني: -٤

يتمثل االنفالت األمني يف عدم قدرة المنظومة األمنية يف مجتمع ما من التصـدي 

مــاعي للجريمـة أو الحــد مــن وقوعهــا، وإن مثــل هـذه األحــوال تقضــي بالتباعــد االجت

ــأيت دور  ــا ي ــة؛ وهن ــاكن العام ــارع واألم ــى الش ــروج إل ــذر يف الخ ــة والح ــذ الحيط وأخ

 التقاضي عن بعد ليوفر بيئة للتقاضي تتسم باألمن والسالمة.

* * * 
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 .أثر المعلوماتية يف تطور اإلجراءات القضائية: المطلب الخامس* 

العــالم مــؤخًرا ال شــك أن المعلوماتيــة وثــورة االتصــاالت الهائلــة التــي شــهدها 

انعكست على مناحي الحياة كافة، ولم يكن القضاء وإجراءاته بمنأى عـن هـذه الثـورة 

ــاء اإلداري  ــوير القض ــى تط ــة عل ــت المعلوماتي ــد عمل ــم فق ــن ث ــرة؛ وم ــرة الكبي والطف

التقليدي وتحويله إلى التقنيـات اإللكرتونيـة؛ فحلـت نظـم المعلومـات واالتصـاالت 

تـي اعتـاد المتخاصـمون القيـام هبـا لتحريـك ورفـع ومباشـرة محل اآلليات التقليدية ال

أو إجـراءات الدعاوى أمام المحاكم المختصة، ومتابعـة مـا يسـتجد فيهـا مـن قـرارات 

 .)١(قضائية حتى صدور الحكم النهائي والطعن عليه

وبالنظر إلى النظام السعودي وتصور ما ينبغي أن يكون عليه التقاضـي عـن بعـد، 

يسير التقاضي على وفق أسلوب غير تقليدي يف اإلجراءات وحفـظ فمن المفرتض أن 

الملفات، وتنطلق فكرة التقاضي من تضافر األجهـزة القضـائية كافـة المتعلقـة بـديوان 

المظالم السعودي يف دوائره المختلفة، وجمعها يف منظومة تفاعلية؛ وهـو األمـر الـذي 

علـى؛ كـي أط الجميـع بمـا هـو يقضي أن تعمل كل دائرة يف الديوان على حـدة، ثـم ربـ

تؤدي دورها من خـالل الوسـائل التقنيـة، ويكـون التواصـل بينهـا مـن خـالل الوسـائل 

نفسها؛ فتحل هذه الوسائل اإللكرتونية محل الوثائق والمستندات الورقية واألضابير؛ 

وهو األمر الذي يتيح سرعة الوصول إلى المعلومـات واسـرتجاعها والـربط بينهـا مـن 

رة األداء يف مرفـق العدالـة، وال شـك أهنـا وسـيلة فعالـة إلدارة الوقـت ضـمن خالل إدا

                                           
ــة   )١( ــة  ينظــر: الحكومــة اإللكرتوني ــق العملــي، مــؤتمر الحكومــة اإللكرتوني ــة والتطبي ــين النظري ب

 .)٨(ص ،علي لطفيل السادس،
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 .)١(االسرتاتيجيات الحديثة للتعامل مع الوقت

ومن ثم فإن هذه المنظومـة القضـائية اإللكرتونيـة ُتعـّد صـياغة أو هيكلـة جديـدة 

 لإلجراءات القضائية؛ ما يحسن ويجود الخدمة القضائية مـع تـوفير يف رسـومها؛ ومـن

ثم يتجاوز النظام القضائي المرحلة الورقية؛ فتعمـل المحكمـة علـى فـض النـزاع عـرب 

، لكن هذا ال يعني االسـتغناء عـن القاضـي البشـري، ليحـل محلـة )٢(الشبكة العنكبوتية

ن الحكـم يصـدر أالحاسوب المربمج بالبيانات والمعلومات؛ كي يفصـل يف النـزاع، و

 .)٣(لقاضيدون أدنى إعمال للسلطة التقديرية ل

* * * 

                                           
 .)٣٧(ص ،رحيمة الصغيرل ينظر: العقد اإلداري اإللكرتوين دراسة تحليلية مقارنة،   )١(

(2)  David BENICHOU, comitefranco-brutannique de cooperation judiciaire, Rapport du stage 
effectuealondres du 26-30 avril 2004, sur le theme: jisticeen ligne, p.1,  

 .)٣١٨(ص ،يوسف عواضل ينظر: خصوصية القضاء عرب الوسائل اإللكرتونية،   )٣(
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 المبحث األول

 صور التقاضي عن بعد وأحكام كل صورة يف الفقه اإلسالمي

 وفيه سبعة مطالب: 

 هل الغرف اإللكرتونية تجعل الغائب كالشاهد؟: المطلب األول* 

نائي ثالغرفة اإللكرتونية يف مجال التقاضي عن بعد عبارة عن حيز تقني معلومايت 

كة الربط الدولية باإلضافة إلـى مبنـى المحكمـة؛ ومـن ثـم الوجود؛ فهي تتكون من شب

كافـة فالظهور المكاين ال يختلف يف شكله األثيري الفضائي عنـه يف الواقـع؛ وذلـك يف 

 صور التقاضي عن بعد والمتمثلة يف التحكيم اإللكرتوين، والمحكمة اإللكرتونية.

 أوًال: التحكيم اإللكرتوين:

اءاته عرب الشبكة العنكبوتية مـن خـالل وسـائل وهو نوع من التحكيم تجري إجر

سمعية بصرية عالمية مفتوحة االتصال عن بعد، دون الحاجة إلى اجتمـاع المتنـازعين 

، وقد ظهـر هـذا النـوع مـن التقاضـي حـال� لـبعض )١(والمحكمين يف مكان حقيقي معين

 مشكالت التجارة اإللكرتونية.

 ثانًيا: المحكمة اإللكرتونية:

ومة يف المحكمـة اإللكرتونيـة مـن خـالل صـحيفة الـدعوى المحـررة تبدأ الخص

معلومات ترسل أو  أوعلى مستند إلكرتوين؛ وهو عبارة عن وثيقة تحتوي على بيانات 

                                           
ــة،   )١( ــارة اإللكرتوني ــات التج ــل منازع ــرتوين يف ح ــيم اإللك ــر: دور التحك ــادر ل ينظ ــد الق ــد عب هن

تمر المغـاربي األول عـن المعلوماتيـة والقـانون، متـوافرة ورقة عمل مقدمة إلى المـؤ ،سليمان

 :٢٠٢٠يوليو  ٢٥بتاريخ الزيارة  على الرابط اآليت

 https://iefpedia.com/arab/?p=17802 
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، ثـم )١(تستقبل كلي�ا أو جزئي�ا بوسيلة إلكرتونية قابلة لالسرتجاع بصـورة يمكـن إدراكهـا

ــة  ــة المختص ــاالت يف المحكم ــم اإلح ــى قس ــل إل ــد ترس ــت بالربي ــبكة اإلنرتن ــرب ش ع

اإللكرتوين، ويتعرف المدعي رقم دعـواه علـى الفـور، ثـم تراسـل المحكمـة المـدعى 

عليه، وتبلغه استدعاء الدعوى المقامة ضده خالل مدة معينة من تسجليها، وله الحـق 

دعي؛ مـيف قبول المثول أمـام المحكمـة أو القبـول بمـلء اسـتمارة مماثلـة السـتمارة ال

ر الذي يجنـب المحكمـة البحـث المـادي عـن عنـاوين األطـراف مـن خـالل وهو األم

المحضرين ومندوبي اإلعـالن، وعـالوة علـى ذلـك فمـن خـالل الوسـيط اإللكـرتوين 

القضائي يستطيع أطراف الدعوى االتصال المباشر مع العاملين يف المنظومة القضائية 

 .)٢(والحصول على المعلومة واالستفسار عن اإلجراءات

اء علــى مــا تقــدم ومــن خــالل عــرض صــور التقاضــي عــن بعــد المتمثلــة يف وبنــ

التحكيم اإللكرتوين والمحكمة اإللكرتونية وبيـان طبيعـة كـل منهمـا، يمكـن للباحـث 

ــه يف  ــة تجعــل الغائــب كالشــاهد؛ هــذا إذا افرتضــنا غياب ــأن الغــرف اإللكرتوني القــول ب

يمكـن تسـميتها بالحضـور األساس، أما على الحقيقة فهذه صورة من صورة الحضور 

األثيري أو الحضـور اإللكـرتوين، وهـو يختلـف عـن الحضـور الـواقعي الملمـوس يف 

مسألة الوجود المـادي، أمـا آثـاره المتمثلـة يف الصـوت والصـورة والتفاعـل بمختلـف 

 ألوانه وأشكاله فال يختلفان فيه.

                                           
 .)٢١-١/١٧( ،محمد سعيد إسماعيلل ينظر: اإلثبات بالوسائل اإللكرتونية،   )١(

مقــال منشــور علــى الموقــع  ،ماريــا إســكندر بــدري ينظــر: التقاضــي والمحــاكم اإللكرتونيــة،   )٢(

 :٢٠٢٠يوليو  ٢٥بتاريخ الزيارة  اإللكرتوين

 http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=155127&r= 
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 ديثة:حكم إجراء العقد بوسائل االتصال الح بيان فتوى المجمع الفقهي يف

والمقصود بوسائل االتصال الحديثة: الهاتف والربقيات والالسـلكي والـتلكس 

والفاكسميلي وغيرها مما يمكن أن يخـرتع يف المسـتقبل والجـامع بينهـا أنـه لـيس هنـا 

 محل مكاين واحد يجمع بين الموجب والقابل أو بين طريف العقد.

طلق الصيغة اللفظية أو يكفي أوًال: هل يعترب يف العقد أن يجري بصيغة معينة أو م

 فيه ما ينوب عن الصيغة اللفظية من إبراز اإلرادة من قبل المتعاقدين.

 النقطة األولى: اعتبار الصيغة المباشرة أو كفاية ما ينوب عنها:

يطـرح الفقهــاء عــادة هــذا البحــث يف موضــوع المعاطــاة إذ يقســمون العقــود إلــى 

يرتكز فيها البحـث عـن مـدى نيابـة الفعـل عـن قسمين: عقد بالصيغة وآخر بالمعاطاة و

 اللفظ يف تحقيق مقتضيات العقد.

يف حين أن البحث يجب أن يتم على ثالثة مستويات إذا أريد له أن يكون مستوىف 

أي أن يتخلل البحثين بحث حول مدى إمكان االستعاضة عن اللفظ الصريح باإلشارة 

فظ يف البيع بـل يف جميـع العقـود ممـا نقـل ن اعتبار اللأ(والحاصل:  والكناية والكتابة.

عليه اإلجماع وتحقق فيه الشهرة العظيمة مع اإلشارة إليه يف بعض النصوص لكن هذا 

ما مع العجز عنه كاألخرس فمع عـدم القـدرة علـى التوكيـل ال أيختص بصورة القدرة 

ة علـى إشكال وال خالف يف عدم اعتبار اللفظ وقيـام اإلشـارة مقامـه، وكـذا مـع القـدر

ــه (أي التوكيــل)  ــى  ألن - قيــل كمــا -التوكيــل ال ألصــالة عــدم وجوب الوجــوب بمعن

 .)١(االشرتاط كما فيما نحن فيه هو األصل

                                           
 .)٦/٥٩٦مجلة مجمع الفقه اإلسالمي (، بجدة اإلسالميينظر: منظمة المؤتمر    )١(
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أجمع الفقهاء علـى أن العقـد «ونقل الفتوى بالصحة الشيخ وهبة الزحيلي فقال: 

يشـرتط  ينعقد بين الغائبين كما يف آالت االتصال الحديثـة بمجـرد إعـالن القبـول، وال

فلــو كــان المتعاقــدان  العلــم بــالقبول بالنســبة للطــرف الموجــب الــذي وجــه اإليجــاب

ــاتف أو  ــدثان باله ــلكيتح ــيارة يبالالس ــدار أو الس ــك ال ــر: بعت ــدهما لآلخ ــال أح ، وق

الفالنيــة، وقــال اآلخــر: قبلــت، انعقــد العقــد، بمجــرد إعــالن القبــول، ولــو لــم يعلــم 

ولو وجّه أحد العاقدين خطاب� أو برقيـة  بينهما.الموجب بالقبول، بأن انقطع االتصال 

إلى آخر أو تلكس� أو فاكسـ�، وفيهـا إيجـاب ببيـع شـيء، أو بـإبرام عقـد زواج، انعقـد 

العقد بعد وصول الربقية أو الخطاب ونحوهما، وإعالن اآلخر قبوله، دون حاجة إلـى 

 .)١(»علم الموجب أو سماعه بالقبول

* * * 

                                           
 ).٤/٢٩٥١( ، للزحيليالفقه اإلسالمي وأدلته   )١(
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 .لتفريع على كال االحتمالينا: المطلب الثاين* 

ضـور يقتضـي حكال المحكمـة اإللكرتونيـة على القول بأهنـا األول التفريعيكون 

ــة. ــة الحقيقي ــري يف المحكم ــا يج ــل م ــويز ك ــك ب تج ــبعض وذل ــوم ب ــن أن نق ــا ُيمك أنن

اإلجراءات كطلب األوراق، وسماع الحجج، وتبقى جلسـة النطـق بـالحكم هـي فقـط 

 الحضورية.

على المنع: بأن نقوم ببعض اإلجـراءات كطلـب األوراق، بالقول  الثاينوالتفريع 

ــة  ــورية دون الغرف ــط الحض ــي فق ــالحكم ه ــق ب ــة النط ــى جلس ــج، وتبق ــماع الحج وس

 اإللكرتونية. 

لكن إبعادًا لكل لبس أو غموض، وتمكينـ� مـن إثبـات العقـد، وتأكيـدًا إلبرامـه، 

تلكس العـرض، ثـم تلكـس  جرى العرف الحاضر يف التلكس مثالً ونحوه على إرسال

القبول، ثم تلكس البيع، وساعد على ترسيخ هذا العرف ما تنص عليه بعض القـوانين 

 الوضعية كالقانون المدين المصري، فإنه نص على ما يلي:

التعبيـر عـن اإلرادة ينـتج «) علـى أن ٩١يف التعاقد بين حاضـرين: تـنص المـادة (

ه إليـه، ويعتـرب وصـول التعبيـر قرينـة علـى أثره يف الوقت الذي يتصل فيه بعلم مـن وجـ

واشرتاط السماع أو العلم بـالقبول حتـى » العلم به، ما لم يقم الدليل على عكس ذلك

 .)١(بين الحاضرين أخذ به بعض فقهاء الحنفية مثل النسفي وابن كمال باشا

الباحـث يف المطلـب السـابق أن الغـرف اإللكرتونيـة تجعـل  هقـررومما سبق لمـا 

كالشاهد؛ ومن ثم يرتتب على ذلك مقتضيات ال بد من توافرها، ونتائج يجب  الغائب

                                           
 ).٤/٢٩٥٢(للزحيلي  ،الفقه اإلسالمي وأدلتهينظر:    )١(
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 التسليم هبا واإلذعان لها.

 أوًال: مقتضيات جعل الغائب كالشاهد يف الغرف اإللكرتونية:

 إن هذا الحكم يستلزم توفير بعض المسائل يف الغرف اإللكرتونية؛ وهي:

 :قضاة المحكمة 

يــة الدوليــة عــرب منظومــة الــدائرة المعلوماتيــة بحضــورهم علــى الشــبكة العنكبوت

 .)١(القضائية

 :كتبة المواقع اإللكرتونية 

ــب  ــات الحاس ــام بتقني ــديهم إلم ــوقيين ل ــين الحق ــن المختص ــة م ــم مجموع وه

ــبء  ــوض بع ــؤهلهم للنه ــا ي ــة؛ بم ــع اإللكرتوني ــميم وإدارة المواق ــات وتص والربمجي

ت، وتحصيل الرسـوم، وإعـالم تسجيل الدعاوى وإرسالها، وتنظيم المواعيد للجلسا

 .)٢(األطراف بالدعوى

 :المحامون المعلوماتيون 

الذي حصـلوا علـى شـهادات بمعـرفتهم بعلـوم الحاسـب ونظـم  امونوهم المح

 .)٣(تصميم الربامج والمواقع اإللكرتونية، وتوافر األجهزة والمعدات يف مكاتبهم

                                           
رع ينظر: التقاضي اإللكرتوين والمحاكم اإللكرتونية كنظام قضائي معلومايت عالي التقنية وكفـ   )١(

 .)٦٢(ص ،حازم محمد الشرعة من فروع القانون بين النظرية والتطبيق،

 مفهوم التقاضي عن بعد ومستلزماته، مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية، ينظر:   )٢(

 .)٣٠٤، (صهادي حسين عبد علي، نصيف جاسم الكرعاوي

 السابق نفسه.المصدر ينظر:    )٣(
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 :التقنيون والفنيون 

تقاضي بسالسة وإصالح أية أعطال، وحماية وهم منوط هبم متابعة سير عملية ال

 .)١(النظام من الفيروسات أو هجمات القراصنة والمخربين

 :األجهزة والمعدات 

وهـي أجهـزة إلكرتونيـة يمكنهـا معالجـة البيانـات وإرسـالها واسـتقبالها بوســائل 

إلكرتونية، عالوة على الربمجة والتخـزين واالسـرتجاع، وإجـراء العمليـات الحسـابية 

عة منقطعـــة النظيـــر، وللحواســـيب مكونـــات ماديـــة تتمثـــل يف أجزائـــه الماديـــة، بســـر

 .)٢(ومكونات معنوية تتمثل يف الربمجيات

 :شبكات الحاسوب 

وهي منظومة مرتابطة من الحواسيب التي يمكنها االستفادة والتبادل فيمـا بينهـا؛ 

الرسـوم وهي وسيلة اتصال مفتوحة لنقل جميع أنواع الرتاسـل بالنصـوص والصـور و

 .)٣(والصوت، يف سرعة ومن أي مكان دون حق الرقابة من جهة

                                           
لكرتوين والمحاكم اإللكرتونية كنظام قضائي معلومايت عالي التقنية وكفـرع ينظر: التقاضي اإل   )١(

 .)٦٣(ص ،حازم محمد الشرعة من فروع القانون بين النظرية والتطبيق،

ــب،   )٢( ــروس الحاس ــة يف مواجهــة في ــودل ينظــر: مشــكالت المســؤولية المدني ــالة  ،عــزة محم رس

حـاتم جعفـر: بحـث ل وتطـوير العدالـة،؛ دور التقاضي اإللكـرتوين يف دعـم )١٨(ص ،دكتوراه

؛ النظـام القضـائي )٤مقدم إلى مؤتمر المناخ القضـائي الـداعم لالسـتثمار، اإلسـكندرية، (ص

؛ الربيد اإللكـرتوين دراسـة قانونيـة، عقيـل )٦٣عبد الفتاح بيومي، (ص للحكومة اإللكرتونية،

 .)١٤٠سرحان، أسعد فاضل، (ص

؛ التجـارة اإللكرتونيـة )١٧٦صفاء أوتاين (ص مفهوم والتطبيق،ينظر: المحكمة اإللكرتونية ال   )٣(

 ).١/١٣٦راسم سميح (ل يف خدمة التجارة والمصارف العربية،
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 :برامج الحاسوب 

وهي مجموعـة بيانـات أو تعليمـات إلكرتونيـة للتعامـل مـع المعلومـات إدخـاًال 

ومعالجة واسرتجاًعا ونقـًال وتفـاعًال، ويف الغـرف اإللكرتونيـة تسـتعمل لفـة الكيبـورد 

)xmlرفع الدعاوى إلكرتوني�ا؛ ما يرتتب عليه توحيـد  ) بمواصفات قانونية إلنشاء نظام

 .)١(نظم إدارة الدعوى بين مختلف المحاكم

 :السجالت اإللكرتونية 

وهي قاعدة بيانات لكل دعوى على الشبكة الداخليـة لكـل غرفـة إلكرتونيـة، تقيـد 

من خاللها بيانات الدعوى وتعطى رقًما معلوماتي�ا متسلسًال يمكن من خاللـه اسـتخراج 

سجل ملف الدعوى الذي يشتمل على نوعين مـن الحفـظ التقنـي؛ أحـدهما: المـربزات 

ــين المتقاضــين يف صــورة ملفــات  وتمثــل الوثــائق ولــوائح االدعــاء والوكالــة المرســلة ب

)pdf وثانيهما: محاضر إلكرتونية تدون إجراءات المحاكم على وفق آلية مباشـرة، ثـم ،(

رب الشــبكة الداخليــة إلــى مكتــب المتابعــة بعــد اكتمــال تصــميم ملــف الــدعوى ترســل عــ

 .)٢(لقاضي المعلومات؛ كي تعرض يف موعد الجلسة ضمن أسس وآليات برمجية

 :موقع المحكمة اإللكرتونية 

 أويتم تصميم موقـع علـى اإلنرتنـت يعـد عنواًنـا إلكرتوني�ـا للمحكمـة أو الـدائرة 

تفادة مــن نــوعين مــن الغرفــة اإللكرتونيــة، يســتطيع مــن خاللهــا كــل ذي عالقــة االســ

 الخدمات:

                                           
ختـــام ل ينظـــر: تســـوية منازعـــات التجـــارة اإللكرتونيـــة عـــرب االتصـــال الحاســـوبي المباشـــر،   )١(

 .)٢١٩رسالة دكتوراه، (ص ،عبدالحسن شنان

 .)٣٠٣(ص ،هادي حسين، نصيف الكرعاوي بعد ومستلزماته، مفهوم التقاضي عن ينظر:   )٢(
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ــات، واإلجــراءات  أحــدهما: ــول علــى المعلوم ــيالحص تمــت بخصــوص  الت

 الدعوى أو االتصال اإللكرتوين المباشر مع الموظفين.

إنجــاز ومباشــرة الــدعوى والــدخول يف التقاضــي دون الحاجــة إلــى  ثانيهمــا:

قنـي بملفـات الحضور الشخصي؛ من خالل الوسيط القضـائي اإللكـرتوين والـربط الت

 .)١(الدعوى للتدوين

 ثانًيا: نتائج يجب التسليم هبا:

ــة  ــرتاف بحجي ــام واالع ــليم باألحك ــية التس ــراف المتقاض ــل األط ــى ك ــب عل يج

اإلجــراءات كافــة، واإلذعــان لقــرارات المحكمــة اإللكرتونيــة؛ ألهنــا ال تختلــف عــن 

سـرع وأقـدر المحكمة الواقعية ذات الحضور الشخصي إال يف كوهنـا أيسـر وأفضـل وأ

 على تحقيق مبدأ العدالة الناجزة.

* * * 

                                           
ينظر: التقاضي اإللكرتوين والمحاكم اإللكرتونية كنظام قضائي معلومايت عالي التقنية وكفـرع    )١(

 .)٦٢(ص ،حازم محمد الشرعةل من فروع القانون بين النظرية والتطبيق،
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 .سماع أقوال المدعي والمدعى عليه عرب الغرف اإللكرتونيةكيفية : المطلب الثالث* 

عليـه عـرب الغـرف  ىوالمـدع يأما فيما يتعلق بسماع أقوال المتقاضين من المدع

ــة ــدوائر التليفزيوني ــا ال ــيمكن االســتعانة بتكنولوجي ــة، ف ــة  اإللكرتوني ــة المعروف المغلق

ـــوال الخصـــوم والشـــهود وعمـــل االســـتجوابات،  ـــديو كـــونفرنس يف ســـماع أق بالفي

ــة التــي تســهل  واالســتماع إلــى المحــامين والمرافعــات...الخ، لمــا تــوفره هــذه التقني

االجتماعات المرئية مـن الناحيـة الفنيـة؛ مـن خـالل تقنيـات الصـوت والصـورة لعقـد 

لشبكة العنكبوتية؛ وذلك عرب شاشات تليفزيونية موصلة اتصال بين اثنين أو أكثر عرب ا

بشبكة اتصاالت لرؤية جميع األطراف المعنية بمسألة معينـة؛ فيـرى كـل مـنهم اآلخـر 

، وهـي وسـيلة ويسمعه ويتبادل معه اآلراء والنقـاش، وكـأن الجميـع يف مجلـس واحـد

ي يتطلب الفصل فيها اإلثبات الحديثة يستند إليها القاضي يف الكثير من المنازعات الت

و غيـر أو عجـز أسماع الشهود الذين يتعذر حضـورهم لمقـر المحكمـة بسـبب مـرض 

ذلك من الموانع والصوارف، أو عند الحاجة لمناقشة الخبير فيما قدمـه مـن تقـارير يف 

المسائل الفنية المتعلقة بالنزاع، أو لبعض األسباب األمنية؛ كما هو الحال مع المعتقل 

 .)١(ى ذمة التحقيقات الجنائيةوالمحبوس عل

وال تحتــاج هــذه التقنيــة الســتعمالها ســوى حاســوب مــزود بميكرفــون وكــاميرا 

فيــديو، وعــالوة علــى ذلــك فــإن هــذه األداة تحــتفظ علــى تــوافر مبــدأ المواجهــة بــين 

الخصوم يف الخصومة القضائية، فضال عن المساواة بيـنهم يف مـنحهم جميًعـا الفرصـة 

 مستنداهتم وحججهم وكل دفوعهم. لبيان آرائهم وعرض

                                           
(1) Commission europeenne pour l'efficacite de la justice CEPEJ systèmes judiciaires 

europeens, esition 2012 donnees 2012 efficacite et qualite de la justice p.p 17, 18 sur le 
site: 

  https://journal-la-mee.fr/ 
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وقــد نســقت االتفاقيــة األوربيــة للتعــاون القضــائي يف المجــال الجنــائي رقــم 

) كيفية تفعيـل هـذه التقنيـة (الفيـديو كـونفرنس) أمـام القضـاء الجنـائي ١٨٢/٢٠٠١(

% من النظم القضائية األوربية استند إليهـا يف نطـاق القضـاء ٨٠األوربي؛ حتى إن نحو 

عقد جلسات استماع أقوال المجني عليه والشهود على نحو يتسـم بالسـالمة الجنائي ل

واألمان، عالوة على سماع إجاباهتم عن أسئلة االدعاء، كما ألزمـت الالئحـة األوربيـة 

م بعض الدول األوربيـة باسـتعمالها يف عقـد ٢٨/٥/٢٠٠١) الصادرة يف ١٢٠٦رقم (

نية التي قد تعرض لنظر الـدعوى أمـام الجلسات الستماع أقوال الخبير يف المسائل الف

 .)١(القضاء اإلداري؛ كما هو الحال يف ألمانيا على سبيل المثال

* * * 

                                           
، ضـاء اإلداري، أحمـد بـن محمـد الشـمريينظـر: دور اإلدارة اإللكرتونيـة يف تطـوير مرفـق الق   )١(

 .)٣٤(ص
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 .مدى اعتبار التوقيع اإللكرتوين: المطلب الرابع* 

 هناك اتجاهان فقهيان لتعريف التوقيع اإللكرتوين:

 أحدهما: يركز على وسيلة إنشائه.

 .الثاين: يركز على إبراز وظائفه

ومن ثم يرى بعـض الفقهـاء أن التوقيـع االلكـرتوين عبـارة عـن تعبيـر شـخص عـن 

إرادته يف االلتزام بتصرف قانوين معين عن طريق تكوينه لرموز سرية يعلمها هـو وحـده، 

تسمح بتحديد هويته، يف حين عرفه جانب فقهي آخر بأنه عبارة عن توقيـع رقمـي يـرتبط 

المعطيـات التـي تـدل على اآلخر، ويحتوي التوقيع بمعلومات يراد إيصالها إلى الطرف 

 .)١(على ارتباط صاحبه واعرتافه بما ورد على الوثيقة اإللكرتونية المرسلة

 اإللكرتوين يف بعض صوره؛ مغفلينَ  لكنهما تعريفان قاصران؛ لحصرهما التوقيع

ا يغلـق صوًرا أخرى ال سيما التي تعتمد على الخواص الذاتية (التوقيع البيومرتي)؛ مـ

 الباب أمام االعرتاف هبا.

كمــا عرفــه الفقــه الفرنســي بأنــه مجموعــة مــن اإلجــراءات التقنيــة، التــي تســمح 

بتحديــد شخصــية مــن تصــدر عنــه، وقبولــه بمضــمون التصــرف الــذي يصــدر التوقيــع 

 .)٢(بمناسبته

وهذا التعريف جـامع مـانع؛ لتضـمنه مفهوًمـا واسـًعا لوسـيلة إنشـاء التوقيـع؛ مـع 

بجميع صوره، كما أوضح وظائفه؛ من تحديـد هويـة الموقـع، والتعبيـر عـن  االعرتاف

 إرادته بالموافقة على مضمون السند الموقع عليه.

                                           
 . )١٢(ص ،محمد أمين الروميل ينظر: النظام القانوين للتوقيع االلكرتوين،   )١(

 . )٣٠(ص ،عالء محمد نصيراتل ينظر: حجية التوقيع اإللكرتوين يف اإلثبات،   )٢(
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التوقيــع عالمــة شخصــية، يمكــن مــن خاللهــا تمييــز هويــة الموقــع، وتــدل علــى 

؛ ومـن ثـم فهـو قـادر علـى تحديـد هويـة الشـخص )١(صاحبها داللة ناهيـة ال لـبس فيهـا

يع صوره بصفة ممتازة، إذا ما كانت الوسائل المنشـأة لـه مدعمـة بوسـائل الموقع بجم

ا لذاتيته، فـال )٢(توفر الثقة الكافية هبا ؛ فإن لم يكن التوقيع كاشفا لهوية صاحبه، ومحدد�

 .)٣(يعتد به يف أداء دوره القانوين يف إسباغ الحجية على المحرر

يضــفيه عليــه الشــارع مــن قــوة أمــا حجيــة التوقيــع اإللكــرتوين فهــي مرهونــة بمــا 

اإلثبات بوصفه أداة إلثبات الحقوق والواجبات أو وسيلة لحفظ البيانات التـي تكـون 

حجيتهــا يف إثبــات الوقــائع كانــت النتيجــة المرتتبــة علــى ذلــك أن المســاس هبــذه  الهــ

، وهنـاك اعـرتاف مـن معظـم التشـريعات )٤(السجالت والتوقيعات يشكل فعـًال مجرًمـا

وقيــع االلكــرتوين يف المعــامالت التــي يتفــق فيهــا األطــراف علــى إجرائهــا بســريان الت

بالوسائل االلكرتونية؛ وهو ما يشمل جميع المعامالت المدنيـة والتجارية يف غياب ما 

ــع الشــروط  ــع اإللكــرتوين لجمي ــتوىف التوقي ــك متــى اس ــانوين، وذل ــنص ق ــتثنيها ب يس

 .)٥(واألوضاع التي اشرتطها القانون

 ك شروًطا يجب توافرها يف التوقيع اإللكرتوين، تتمثل فيما يأيت:على أن هنا

                                           
 .)٤١يهي (صالجنبلمنير وممدوح التوقيع االلكرتوين وحجيته يف اإلثبات،  ينظر:   )١(

 .)٦٨، (صعالء محمد نصيراتلينظر: حجية التوقيع اإللكرتوين يف اإلثبات،    )٢(

 .)٣٦(ص ،ثروت عبد المجيدل ينظر: التوقيع اإللكرتوين،   )٣(

 ينظر: يراجع موقع:    )٤(

www.arablaw.com 
 .)١٦٤، ١٦٢(ص ،عالء محمد نصيراتل اإلثبات، ينظر: حجية التوقيع اإللكرتوين يف   )٥(
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 .)١(التميز واالرتباط بصاحب التوقيع -١

 .)٢(تحديد التوقيع لصاحبه -٢

 .)٣(تحكم صاحب التوقيع يف منظومة التوقيع -٣

 .)٤(إمكانية كشف أي تبديل أو تعديل يف بيانات التوقيع اإللكرتوين -٤

السعودي يف نظام التعامالت اإللكرتونيـة إلـى أن التوقيـع هذا وقد أشار المشرع 

اإللكرتوين مقبول بوصـفه دليـل إثبـات للقاضـي أن يقبلـه أو يرفضـه؛ إذ نـص علـى أن 

يقبل التعامـل اإللكـرتوين أو التوقيـع اإللكـرتوين دلـيًال يف اإلثبـات إذا اسـتوىف سـجله «

، وقـد سـوى النظـام بـين )٥(»اماإللكرتوين متطلبـات حكـم المـادة الثامنـة مـن هـذا النظـ

نـه أالتوقيعين الخطي واإللكرتوين، وأوضح أن هذا األخيـر لـه شـروطه؛ إذ نـص علـى 

إذا تشرتط وجود توقيع خطي على مستند أو عقد أو نحـوه، فـإن التوقيـع اإللكـرتوين «

ة الذي يتم وفًقا لهذا النظام يعد مستوفًيا لهذا الشـرط، ويعـد التوقيـع اإللكـرتوين بمثابـ

 .)٦(»التوقيع الخطي، وله اآلثار القانونية نفسها

                                           
)؛ ١/١٨١( ليـاس أبـو عبيـدإل ينظر: نظرية اإلثبات يف أصول المحاكمات المدنية والجزائيـة،   )١(

 .)١٣٣(ص ،عالء محمد نصيراتل حجية التوقيع اإللكرتوين يف اإلثبات،

 .)١٣٤(ص ،عالء محمد نصيراتل ينظر: حجية التوقيع اإللكرتوين يف اإلثبات،   )٢(

؛ التوقيـع االلكـرتوين )٦١محمد أمـين الرومـي (ص ينظر: النظام القانوين للتوقيع االلكرتوين،   )٣(

 .)٤٤٤عبد الفتاح بيومي (ص يف النظم القانونية المقارنة،

 .)١٣٧-١٣٦(ص ،عالء محمد نصيرات ينظر: حجية التوقيع اإللكرتوين يف اإلثبات،   )٤(

 هـ.٨/٣/١٤٢٨) يف ٨لمعامالت اإللكرتونية السعودي، رقم (م/) من نظام ا٩المادة (   )٥(

 هـ.٨/٣/١٤٢٨) يف ٨) من نظام المعامالت اإللكرتونية السعودي، رقم (م/١٤المادة (   )٦(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات اإلسالمية

  »دراسة فقهية تطبيقية على النظام السعودي«التقاضي عن بعد 

١٠٠٤  

النظر يف دعاوى الحـدود والجنايـات ومـا ُيراعـى فيـه الشـبهة يف  :المطلب الخامس* 

 .الغرف اإللكرتونية

م فكـرة التقاضـي عــرب يعمــلتهنـاك توجـه عـام لــدى النظـام القضـائي السـعودي؛ 

ر على القضاء اإلداري، ويفهم المحاكم وال تقتصكافة الغرف اإللكرتونية؛ كي تشمل 

العاملين يف الديوان من كافة ذلك مما تقوم به البوابة اإللكرتونية من هتيئة التواصل بين 

قضاة وموظفين من خالل الربيد اإللكرتوين، وعالوة على ذلك فإن البوابة تقدم خدمة 

ــديوان علــى رابــط المحكمــة ــدعاوى والطلبــات لــدى ال ــة تتمثــل يف نمــاذج ال  مؤقت

اإللكرتونية؛ ليشمل محاكم المملكة كافة، ما يرتتـب عليـه تـوفير الكثيـر مـن النفقـات 

على الدولة، عالوة على توفير الجهد على القضاة والمتقاضـين ومـوظفي المحكمـة، 

ــاء  ــع يف أثن ــي تق ــة الت ــاء المادي ــب األخط ــدعاوى، وتجن ــاز ال ــرعة إنج ــى س ــافة إل إض

 التعامالت التقليدية.

ستعمال التقاضي عـن بعـد مـن خـالل الغـرف اإللكرتونيـة يف والباحث يوصي با

دعاوى الحدود والجنائيات، لما تحتاجه هذه النوعيـة مـن القضـايا مـن تـأمين وكوهنـا 

ن بعـد فيمـا يخـص عتؤجج مشاعر الحقد واالنتقام؛ فيكون من األفضل التعامل معها 

ل مــع مجــرمين أو المتقاضــين، عــالوة علــى أن هــذه الجــرائم عــادة يكــون فيهــا التعامــ

مسجلين خطر؛ وهؤالء بطبيعة الحـال يكونـون محبوسـين علـى ذمـة القضـية؛ فيكـون 

األفضل التعامل معهم من خالل الفيديو كونفرنس كما هم يف محابسهم دون الحاجـة 

 إلى اإلتيان هبم إلى قاعة المحكمة بشكل شخصي.

ا يف شروط إثبات ا كبيرً هذا مع العلم بأن تطبيق القصاص والحدود يتطلب تشددً 

، بــل إن الحــدود ومنهــا التقاضــي عــن بعــد عنــد الجريمــة، ممــا ال نكــاد نجــد لــه مثــيًال 
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 )ادرؤوا الحــدود بالشــبهات(القصــاص تســقط بالشــبهات عمــالً بالحــديث النبــوي: 

. )وا الحــدود بالشــبهاتؤادر(: الفقهيـة قاعــدةهــذه الإسـقاط الحــدود بالشــبهة علـى و

عن أبي هريرة، قـال: قـال رسـول اهللا و .)١(عن حديث عائشةوهي قاعدة منقولة باللفظ 

 :)٢()ادفعوا الحدود ما وجدتم له مدفعا(. 

الشبهة حتاج إلى كثير من الضبط بحيث تؤدي ين موضوع الشبهة الدارئة للحد إ

 دورها يف درء الحد عمن سـارت الشـكوك حـول اقرتافـه للجـرم، ال لتعطيـل الحـدود،

تفاهة الموضوع ولحظات الغضـب واالنفعـال واالنـدهاش، وقد نص الفقهاء على أن 

تعترب من مربرات سـقوط الـدعوى أو تأجيـل النظـر فيهـا، بـل إن الشـارع حفاًظـا علـى 

العالقات االجتماعية ال يلجأ إلى قسوة الحكم لدى تنفيذه، فهو يتجاوز عن بعضه مع 

وقـد توسـع  بعـد.اإلرشاد إلى اسـتكماله، لـو بـدت أسـباب السـتكماله الشـرعية فيمـا 

الفقهاء يف بيان ما هو شبهة مسقطة للحد توسـع� كبيـرًا، حتـى إن مجـرد ادعـاء الشـبهة 

كادعاء الزوجية يف حال الوطء مـن المـتهم يسـقط الحـد، وكـذا هـرب المحـدود أثنـاء 

                                           
)، حـديث رقـم: ٤/٣٣، (الرتمذي يف الحـدود، بـاب مـا جـاء يف درء الحـدود الحديث أخرجه   )١(

يف ، والحــاكم )٨)، حــديث رقــم: (٣/٨٤( والــدارقطني كتــاب الحــدود والــديات، )،١٤٢٤(

التلخــيص الحبيــر ط العلميـــة )، وحســنه الحــافظ ابـــن حجــر يف ٤/٣٨٤(كتــاب الحــدود، 

)٤/١٦١.( 

باب السرت على المؤمن ودفع الحـدود بالشـبهات  ،كتاب الحدود ،»سننه«يف  ابن ماجه أخرجه   )٢(

» جة يف زوائد ابـن ماجـهمصباح الزجا«قال البوصيري يف  .)٢٥٤٥، حديث رقم: ()٢/٨٥٠(

ا الحــدود عــن المســلمين مــا والرتمــذي يف الجــامع مرفوعــا وموقوفــا بلفــظ ادرؤ«: )٣/١٠٤(

 .»استطعتم الحديث وقال كونه موقوفا أصح
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 .إقامة الحد يسقط الحد

 وإن – والوسـائل اإللكرتونيـة أن الحدود تسقط بالشبهة، والغـرففبعد استقرار 

 ،بنى عليها الحدود والجنايـاتتخلو من شبهة تالعب!، فال تُ  ال -كالحضور اعتربناها

 :فقـال ابـن المنـذر فقد حكاه ع من أهل العلم أن الحدود تدرأ بالشبهات،اجموهناك إ

وقد اختلفوا يف معنى  ه من أهل العلم يرى أن يدرأ الحد يف الشبهة.نوكل من نحفظ ع«

التي يجب أن يدرأ هبا الحد: ما يفعله وهو ال يعلم تحـريم فقال بعضهم: الشبهة  ؛ذلك

قـال ابـن المنـذر: وهـذا  لك حـالًال لـه.ذنكاح المتعة وهو يحسب أن  ؛ذلك، كالناكح

مذهب، فأما من درأ الحد عمن نكح أمه، وهو عالم بتحريم ذلك فبعيد الشبه من هذا، 

 . )١(»بل عليه الحد ال إشكال فيه

* * * 

                                           
 .)٧/٢٩١( ، للنيسابورياإلشراف على مذاهب العلماء   )١(
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حكم قصـر القضـاء اإللكـرتوين علـى الجلسـات االبتدائيـة دون  :دسالمطلب السا* 

 .جلسة النطق بالحكم

إن قصر القضاء اإللكرتوين على الجلسات االبتدائية دون جلسة النطـق بـالحكم 

يتعارض مع بعض األهداف الرئيسة التي من أجلها ظهر هذا النوع مـن القضـاء؛ ومـن 

 أهمها: 

ح الوبائية أو غيـاب األمـن كمـا سـبق بيانـه، وال التباعد االجتماعي بسبب الجوائ

 شك أن هذه الظروف ستظل قائمة ولن تكون مقصورة على الجلسات االبتدائية.

وعـــالوة علـــى ذلـــك فـــإن جلســـة النطـــق بـــالحكم أولـــى مـــن غيرهـــا بالقضـــاء 

اإللكرتوين؛ إذ يكـون فيهـا الفصـل يف منازعـات ماليـة أو قصـاص جنـائي يف حـدود أو 

، وال شك أن مثـل هـذه األحكـام يرتتـب عليهـا تـأجيج لمشـاعر عوائـل دعاوى جنائية

األطراف المتخاصمة؛ ما ينجم عنه مشاحنات أو مصادمات ربمـا ال ُتحمـد عقباهـا أو 

 ال يمكن السيطرة عليها واحتواؤها.

باسـتخدام تقنيـات المعلومـات واالتصـال  -  جلسة النطق بالحكم - ويتعلق هذا النوع 

التقاضي اإللكرتونية وذلك عن طريق وسـائل التواصـل الحديثـة، فتكـون  يف إنجاز إجراءات

بآليات برمجية متطورة تختلف يف الشكل والمضمون عن المحاكم العادية، كما تختلف آليـة 

تقديم البيانات، مما يصدر وجود المحاكم اإللكرتونية يف كل وقت وعرب الشبكات يف 

ت يف الـدعاوي والحـدود، وتـوفير الجهـد مكان، األمر الذي يؤدي إلـى سـرعة البـ كل

 .)١(وإنقاذ حقوق قد تضيع مع ضيق الوقت يف المحاكم الحقيقية والمال،

                                           
االقتصـادية اإللكرتونيـة=  ينظر: المحاكم اإللكرتونية، ليحيى مفرح الزهراين، مقالة مـن صـحيفة   )١(
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 وتقع المحاكمة تحت عدة مبادئ:

: المقصــود بــه أن جميــع اإلجــراءات التــي تقــوم هبــا المحكمــة مبــدأ العلنيــة

 اإللكرتونية يجب أن تكون بصورة علنية، والنص على ذلك يف القانون.

: هذا يف كونه يساعد يف تقديم األدلة والدعاوى والشكاوى بصوت مبدأ الشفوية

 مسموع ومسجل.

ــب ــدأ التعق ــب مب ــدود لتعق ــة بالقضــاء والح ــة خاص ــة إلكرتوني ــون بواب ــأن يك : ب

 الشكاوى والدعاوى.

* * * 

                                           
 م الساعة التاسعة صباًحا:١/٨/٢٠٢٠=من الرابط وكانت الزيارة بتاريخ 

https://Aleqt.com 
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 .عرب الغرف اإللكرتونيةالصادرة األحكام جية ح: المطلب السابع* 

فى على التعامالت اإللكرتونية شرعية ومنحهـا حجيـة المشرع السعودي قد أض

وإلزاًمــا؛ فقــد نصــت المــادة الخامســة مــن نظــام التعــامالت اإللكرتونيــة الســعودي أن 

يكون للتعامالت والسجالت والتوقيعـات اإللكرتونيـة حجيتهـا الملزمـة، وال يجـوز «

 - كلي�ـا أو جزئي�ـا -ب أهنـا تمـت بنفي صحتها أو قابليتها للتنفيذ، وال منـع تنفيـذها بسـ

بشكل إلكرتوين بشرط أن تتم تلك المعـامالت والسـجالت والتوقيعـات اإللكرتونيـة 

، وأكدت المادة نفسها يف بندها الثاين أنـه »بحسب الشروط المنصوص عليها يف النظام

ال تفقد المعلومات التي تنتج من التعامل اإللكرتوين حجيتها أو قابليتها للتنفيذ، متى «

ــة  كــان ــة الخاص ــات اإللكرتوني ــمن منظومــة البيان ــا ض ــيلها متاًح ــى تفاص االطــالع عل

؛ ومــن ثــم فــإن األحكــام الصــادرة عــن »بمنشــئها، وأشــير إلــى كيفيــة االطــالع عليهــا

التقاضي عـن بعـد عـرب الغـرف اإللكرتونيـة تأخـذ صـفة الحجيـة واإللـزام، وال يجـوز 

 دفعها أو التشكيك فيها أو يف سالمة إجراءاهتا.

ومن ثم فإن تنفيذ األحكام عرب الغرف اإللكرتونية بالشروط والحيثية المـذكورة 

تـتم عـن طريـق إقامـة الـدعوى إلكرتونًيـا مـروًرا بـإجراءات  التي تحقق مبادئ القضـاء

  التقاضي األخرى وإصدار القرارات، ومراجعة طرق الطعن وحفظ الدعاوى.

بعـد  وهـذا بـدوره يكـونواقـع،  ال بـد لـه مـنفـ يالتنفيـذفإذا تطرقنا إلـى الحكـم 

التقاضي عن بعد يتم التنفيذ واقعًيا، بعد التحقق من شخصيات الجاين والمجني عليـه 

  يف برنــامج القاضــي اإللكــرتوين، حيــث يوجــد الربنــامج  اً كمــا نجــده مقــرر يف الواقــع،

على جهاز حاسوب محمول يحمله قاضي متجول، والهـدف منـه سـرعة  - التطبيق -

 إنجاز التنفيذ، وقد صمم هذا الربنامج القاضـي (فـالس فيـو روزا) عضـو المساعدة يف
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محكمــة االســتئناف العليــا يف واليــة إســبيريتو ســانتو، وخضــع الربنــامج قبــل تســويقه 

 .)١(الختبار ثالثة قضاة يف الوالية

* * * 

                                           
ينظر: النظام القانوين للحكومة اإللكرتونية، الكتاب األول الحكومة اإللكرتونية، عبـد الفتـاح    )١(

 .)٤٠بيومي، (ص
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 المبحث الثاين

 التقاضي عن بعد من المنظور التشريعي

 وفيه ثالثة مطالب: 

 .الموقف التشريعي من التقاضي عن بعد يف النظام السعودي: األولالمطلب * 

لـــم يكـــن المشـــرع الســـعودي بمنـــأى عـــن المســـتجدات والتطـــورات التقنيـــة 

والمعلوماتية التي طرأت على السلك القضائي؛ ومن ثم فقد اهتم اهتماًمـا كبيـًرا هبـذه 

ونيـة؛ مؤكـًدا حجيـة المسألة، وتم إصدار المرسوم الملكي يف نظام التعامالت اإللكرت

يكون التعامالت والسجالت والتوقيعات «التوقيع اإللكرتوين الملزم؛ إذ نص على أن 

اإللكرتونية صحتها ملزمة، وال يجوز نفي صحتها أو قابليتها للتنفيذ بسـبب أهنـا تمـت 

ـــتم تلـــك التعـــامالت أو الســـجالت  ـــا بشـــكل إلكـــرتوين، بشـــرط أن ت ـــا أو جزئي� كلي�

 .)١(»لكرتونية بحسب الشروط المنصوص عليها يف هذا النظاموالتوقيعات اإل

ـا علـى أن  وتكلم المشرع السعودي يف النظام نفسه عن الكتابة اإللكرتونيـة؛ ناص�

السجل اإللكرتوين: البيانات التي تنشأ أو ترسـل أو تسـلم أو تبـث أو تحفـظ بوسـيلة «

 .)٢(»كل يمكن فهمهاإلكرتونية، وتكون قابلة لالسرتجاع أو الحصول عليها بش

على أن المشرع السـعودي قـد أشـار أيًضـا يف هـذا النظـام إلـى أن المعلومـات يف 

الســجل اإللكــرتوين تكــون ذات أثــر قــانوين يف حالــة أصــلها؛ بحيــث تســتعمل يف هــذا 

 .)٣(الصدد وسائل وضوابط فنية لالستيثاق من سالمتها ودقتها يف شكلها النهائي

                                           
 هـ.٨/٣/١٤٢٨) يف ٨رتونية السعودي، رقم (م/) من نظام المعامالت اإللك٥/١المادة (   )١(

 هـ.٨/٣/١٤٢٨) يف ٨) من نظام المعامالت اإللكرتونية السعودي، رقم (م/١/١٣المادة (   )٢(

 هـ.٨/٣/١٤٢٨) يف ٨) من نظام المعامالت اإللكرتونية السعودي، رقم (م/٨المادة (   )٣(
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 من شأن التقاضي عن بعد التأثير على االختصاص المكاين؟هل : المطلب الثاين* 

بداية فإن مصطلح االختصاص مصطلح قانوين، لكـن يقابلـه يف الفقـه اإلسـالمي 

، وهـو؛ أي: )١(مصطلح الوالية؛ ومـن ثـم فاالختصـاص القضـائي يعنـي واليـة القضـاء

ده ولـي االختصاص القضائي يعني قصر والية القاضي على بعض محتوياهتا؛ كأن يقي

 .)٢(األمر بزمان أو مكان أو مسألة يقضي فيها، أو بشخوص معينين يفصل بينهم

تخويـل ولـي األمـر أو نائبـه لجهـة قضـائية الحكـم يف قضـايا عامـة أو «وقيل: هو 

خاصة ومعينة، ويف حدود زمان ومكان معينين أو هو قدر ما لجهة قضـائية أو محكمـة 

 .)٣(»من والية يف فصل نزاع من المنازعات

أما االختصاص المكاين: يقصد به توزيع العمل بـين المحـاكم علـى أسـاس جغـرايف 

أو ترابي أو إقليمي، أي أن تختص كل محكمة بقضايا منطقة معينة تسمى دائرة اختصـاص 

ولقواعد االختصاص المحلـي أهميـة كـربى، فقـد شـرعت لمصـلحة المـدعى  المحكمة.

حـين ثبـوت العكـس. كمـا هتـدف إلـى ضـبط نظـام  عليه ما دام األصل هو براءة الذمـة إلـى

 .  )٤(المواطنينالتقاضي وتسهيل مأمورية الجهاز القضائي فضال عن تقريبه من 

                                           
حسـًما للتـداعي، وقطـع المنازعـات  يراد بالقضاء من الناحية االصطالحية فصل الخصـومات   )١(

 ).٥/٣٢٥( البن عابدين ينظر: رد المحتار على الدر المختار،على وجه خاص. 

رسـالة  ،محمـد كمـال ينظر: االختصاص الوظيفي والمكاين للمحاكم الشرعية يف قطـاع غـزة،   )٢(

 .)٢٤(ص ر،ماجستي

ــق ا   )٣( ــان التطبي ــالمي مــع بي ــائي يف الفقــه اإلس ــاص القض ــة االختص ــة العربي ــاري يف المملك لج

 .)٤١(ص ،ناصر الغامديل السعودية،

 =قـانون المسـطرة المدنيـة )؛٣٢(ص ،لطيـب الفصـايليالمغـرب، لالتنظيم القضائي يف ينظر:    )٤(
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 إذا أطلق االختصاص القضائي المكاين فإنه يراد منه عدة معان:

: التحديد الجغرايف: كتحديد الدولة أو المدن أو القرى أو الضواحي، التي األول

 نظر يف القضايا التي تقع بين ساكنيها، أو الداخلين إليها. يجوز للقاضي ال

  ، أم المسـجد، ةالمحكمـ: تحديـد محـل مباشـرة القاضـي للقضـاء؛ أهـو يف الثاين

 أم داره، أم البوادي، أم غير ذلك مما يحدده ولي األمر مكان� للقضاء.

كمحـل  : تحديد المحكمـة التـي يجـوز للخصـوم رفـع قضـاياهم أمامهـا،الثالث

محل الزوجة، أو غير ذلك من  إقامة المدعى عليه، أو محل العقار، أو محل الزوج، أو

 .)١(المعايير التي يجمعها تحديد المحكمة المختصة بنظر النزاع

يسند إلى القاضي قضاء بلد بعينه أو إقليم منها، ويكون اختصـاص أن هو وقيل: 

ويجـوز «؛ ومـن ثـم )٢(لقضاياالقاضي شامًال جميع الحقوق األخرى؛ فيقضي يف عامة ا

أن يولي قاضيا عموم النظر يف خصوص العمل، فيقلده النظر يف جميع األحكام يف بلد 

بعينــه، فينفــذ حكمــه فــيمن ســكنه، ومــن أتــى إليــه مــن غيــر ســكانه، ويجــوز أن يقلــده 

خصوص النظر يف عموم العمل، فيقول: جعلت إليك الحكم يف المداينات خاصة، يف 

ويجوز أن يجعـل حكمـه يف قـدر مـن المـال، نحـو أن يقـول: احكـم يف جميع واليتي، 

المئة فما دوهنا؛ فال ينفذ حكمه يف أكثر منهـا، ويجـوز أن يوليـه عمـوم النظـر يف عمـوم 

العمل، وخصوص النظر يف خصوص العمل، ويجوز أن يولي قاضـيين وثالثـة يف بلـد 

                                           
 .)١/١٠١(عبد العزيز توفيق التعديالت، لمع آخر =

محمـد ، لإلسـالميالنظـام القضـائي يف الفقـه ا )؛١٦/١٣( ، للمـاورديالحـاوي الكبيـرينظر:    )١(

 .)٢٩١ص، (رأفت

 ) وما بعدها.١/١٥٥( للماوردي ينظر: أدب القاضي،   )٢(
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واآلخـر الحكـم يف  واحد، يجعل لكـل واحـد عمـال، فيـولي أحـدهم عقـود األنكحـة،

المداينات، وآخر النظـر يف العقـار، ويجـوز أن يـولي كـل واحـد مـنهم عمـوم النظـر يف 

 .)١(»ناحية من نواحي البلد

ومن ثم فإن نزاًعا ينشأ على عقار مثًال، تختص بالنظر فيه المحكمة يف دائرته، دون 

 هبــذه الحيثيــة ، وطالمــا أن االختصــاص المكــاين)٢(النظــر إلــى مكــان المتقاضــين أنفســهم

المــذكورة، وبــالنظر إلــى التقاضــي عــن بعــد عــرب الغــرف اإللكرتونيــة التــي تمثــل مكاًنــا 

افرتاضي�ا من حيـث الحيـز الجغـرايف، فـإن اسـتعمال هـذه الوسـيلة التقنيـة المعلوماتيـة يف 

التقاضي ما هـي إال ظـل للتقاضـي الحقيقـي وصـورة منـه كمـا ينظـر المـرء إلـى نفسـه يف 

جاز التعبير، غير أن جانـب المكـان مفقـود وغيـر معتـرب يف األسـاس؛ ومـن ثـم المرآة إن 

 يرى الباحث أنه ال تأثير ألبتة للتقاضي عن بعد يف االختصاص المكاين.

حدد الفقهاء أهم المعايير التي تحكم االختصاص القضـائي المكـاين عنـد حالـة 

النـزاع تحـدد القاضـي  التنازع بين المدعي والمـدعى عليـه بحيـث إذا رجـع إليهـا عنـد

المختص بنظر الدعوى، والذي يجوز أن ترفع الدعوى أمامه، ويجوز له أن يحكم بين 

 الخصمين فيها، وأهم هذه المعايير:

 معيار اإلقامة: -١

إذا كان المدعي والمدعى عليـه يقيمـان يف مـوطن واحـد: فـال خـالف يف تحديـد 

 ن فيه.اوطنهما الذي يسكنالقاضي المختص بنظر النزاع بينهما، وهو قاضي م

                                           
 ).١٠/٩٢( ، البن قدامةالمغني   )١(

ينظــر: التنظــيم القضــائي يف الفقــه اإلســالمي دراســة مقارنــة بــين المــذاهب الفقهيــة واألنظمــة    )٢(

 .)٨٩(ص ،طفى الزحيليمحمد مصل والقوانين يف سورية والسعودية واإلمارات العربية،
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واسـتقالل كـل منهمـا بمـوطن  القضـاة،والخالف بين الفقهاء هـو يف حالـة تعـدد 

يختص بالقضاء بـين أهلهـا، وال يتعـداها إلـى غيرهـا، فقـد اختلـف الفقهـاء يف تحديـد 

القاضي المختص بنظر الدعوى، أهو قاضي موطن المدعي، أم قاضي موطن المدعى 

 وكان خالفهم على أقوال:  عقار؟العليه، أم قاضي موطن 

ذهـب جمهـور  رفع الدعوى إلى القاضـي الـذي يختـاره المـدعي: :القول األول

الفقهاء مـن الشـافعية والحنابلـة وأبـو يوسـف مـن الحنفيـة إلـى أن الـدعوى ترفـع إلـى 

 ،القاضي الذي يختاره المدعي، وهذا قول المالكية إذا تعدد القضاة يف نطاق بلد واحد

 .تنازعان من أهل هذا البلدوكان الم

وإلـى هـذا  نظر الدعوى يكون للقاضي الذي يختاره المدعى عليه: القول الثاين:

 به عند الحنفية. المفَتىوهو  ،الرأي ذهب محمد بن الحسن 

فقد اتفقوا مع الشـافعية وأبـي يوسـف  ،وهو ما ذهب إليه المالكية القول الثالث:

حديد القاضي المختص بنظر الدعوى يف حالة تعدد يف أن االختيار يكون للمدعي يف ت

 القضـاة،القضاة يف نطاق البلد الواحد، إال أهنم اختلفوا معهم يف تحديده عندما يتعـدد 

 .)١(واختلفت آراؤهم يف ذلك باختالف المدعى به ،وتتعدد البالد

* * * 

                                           
 ، البـن نجـيمالبحـر الرائـق شـرح كنـز الـدقائق )؛١/٩٥، البـن فرحـون (تبصرة الحكام ينظر:   )١(

الحكـام يف شــرح  درر )؛٥/٥٤٢( ، لعـالء الــدينرد المحتـار علــى الـدر المختــار )؛٧/١٩٣(

 .)٤/٦٠٥( ، لعلي حيدرمجلة األحكام
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 .إللكرتونية)المحاكمة ا –نطاق التقاضي عن بعد (النطاق اإلداري : المطلب الثالث* 

ــة  ــا: المحاكم ــدهما: اإلدارة، ثانيهم ــاقين؛ أح ــد يف نط ــن بع ــي ع ــرى التقاض يج

 .اإللكرتونية

 أوًال: التقاضي عن بعد يف النطاق اإلداري:

إن اســتعمال المعلوماتيــة يف اإلدارة حقيــق بتحويلهــا إلــى مــا ُيعــَرف بــاإلدارة أو 

كاملـة تتبـاين بشـكل كبيـر عمـا الحكومة اإللكرتونية؛ وهي عبارة عن منظومة تقنيـة مت

كانت عليه اإلدارة التقليدية؛ إذ تحتوي على تحول كبير يف العمل بما يشـمل األنشـطة 

الحياتية يف الدول؛ سواء من الناحية البشرية أم االجتماعية أم االقتصـادية أم اإلنتاجيـة 

، ويمكـن )١(بغية التطوير الداخلي لتقـديم خـدمات أفضـل ممـا قدمتـه اإلدارة التقليديـة

تعريفها بأهنا استعمال التكنولوجيا الحديثة ووسائلها؛ من إنرتنت، وهواتف، وفاكس، 

وحواســيب، وأنظمــة مراقبــة، وأجهــزة تتبــع، وراديــو وتلفــاز بغيــة تقــديم المعلومــات 

ــة ــركات الخاص ــواطنين أم الش ــواء للم ــة؛ س ــة الحكومي ــذا )٢(والخدم ــك أن ه ، وال ش

الذي ستحل به النظم المعلوماتية لالتصال محل تلـك  التحول سينال القضاء اإلداري

؛ ومن ثم سيكون التقاضي عن بعـد يف النطـاق )٣(اآلليات التقليدية التي جرت هبا العادة

                                           
رتونيــة، دراســة تطبيقيــة علــى اإلدارة العامــة للمــرور ينظــر: إدارة مرفــق األمــن بالوســائل اإللك   )١(

 .)٥١(ص ،عبد السالم هابس السويفان بدولة الكويت،

، حمـد بـن محمـد الشـمريألينظر: دور اإلدارة اإللكرتونية يف تطوير مرفـق القضـاء اإلداري،    )٢(

 .)٩(ص

ــق العملــي، مــؤتمر ال   )٣( ــة والتطبي ــين النظري ــة ب ــة ينظــر: الحكومــة اإللكرتوني حكومــة اإللكرتوني

 .)٨(ص ،علي لطفيل السادس،
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األجهزة القضائية الخاصـة بـديوان المظـالم السـعودي كافة فر ااإلداري من خالل تض

خالل ربطها على مستوى يف مختلف الدوائر وتجميعها يف منظومة تفاعلية واحدة؛ من 

ــة  المحافظــات، ثــم ربطهــا بمــا هــو أعلــى ليكــون عملهــا مــن خــالل الوســائل كاف

اإللكرتونية؛ وهو األمر الـذي يسـهم يف تشـكيل قاعـدة بيانـات تحتـوي علـى المبـادئ 

القضائية الصادرة من مختلـف محـاكم القضـاء السـعودي؛ حيـث يسـتطيع المتقاضـي 

تحرير صحيفة الدعوى عرب البوابة اإللكرتونية لـديوان  إنجاز اإلجراءات كافة بدًءا من

 ٣٩-٦-٢١٩المظالم؛ وذلك بناء على قرار المجلس األعلى للقضاء السعودي رقـم 

) الصادر بتاريخ ١٤٣٨٨هـ المؤسس على األمر الملكي رقم (١٤٣٩-٤-٢١وتاريخ 

 هـــ والــذي اشــتمل علــى الســماح باســتخدام الوســائل اإللكرتونيــة يف١٤٣٩-٣-٢٥

ــة  ــة المختص ــى الجه ــل إل ــي اإلداري أن يرس ــاح للقاض ــا أت ــائية، كم ــات القض التبليغ

ــة عــرب هــذه الوســائل  ــة أم النهاي ــة المتنوعــة أحكامــه ســواء التمهيدي بالجهــات اإلداري

اإللكرتونية لتنفيذها، عالوة على المتقاضين والمحامين؛ تحقيًقا لمبدأ إعالم أطـراف 

 الطعن إن كان ثمة دواٍع قانونية لذلك.الدعوى؛ كي يستطيع المحكوم عليه 

 ثانًيا: التقاضي عن بعد يف المحاكمة اإللكرتونية:

أوجدت المعلوماتية من خالل اقتحامها المجـال القاضـي مـا ُيعـَرف بالمحكمـة 

اإللكرتونية، وألن المصطلح حديث ظهر عقب ذيوع مصطلح الحكومة اإللكرتونيـة، 

ــتص بخــد ــة تخ ــة اإللكرتوني ــإن المحكم ــطف ــاكم فق ــي )١(مات المح ــة  -؛ وه المحكم

                                           
ومـا بعـدها؛ مفهـوم التقاضـي عـن بعـد  )١٧(ص ،محمد الصيريفل ينظر: اإلدارة اإللكرتونية،   )١(

 .)٣٠٠(ص ،هادي حسين، نصيف الكرعاويل ومستلزماته،
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عبارة عن حيز تقني ثنـائي الوجـود مـن شـبكة الـربط العنكبوتيـة ومبنـي  - اإللكرتونية

المحكمة؛ وهي صورة حديثة أوجدهتا المعلوماتية إلتمام عملية التقاضي عـرب تقـديم 

 الطلبات والدفوع من خالل الحاسوب والشبكة؛ تمهيًدا لصدور الحكـم وتنفيـذه مـن

خالل وسائل االتصال اإللكرتونية دون الحاجة إلى الحضور الفعلـي لألطـراف، كمـا 

تمكن المحكمة اإللكرتونية أطراف التقاضي ووكالءهم من الرتافع وتحضير الشـهود 

وتقديم البيانـات واالتصـال المباشـر مـع العـاملين يف المحكمـة يف أي وقـت ومـن أي 

ت جديدة متطورة لمتابعة الـدعاوى واالطـالع مكان، وعالوة على ذلك فإهنا توفر آليا

 .)١(على مجريات الجلسات وقرارات األحكام بيسر وسهولة تامين

* * * 

                                           
شــد عــايض را ينظـر: مــدى حجيـة الوســائل التكنولوجيـة الحديثــة يف إثبـات العقــود التجاريـة،   )١(

؛ التقاضي عن )٥٠(ص ،هنى الجال ؛ المحكمة اإللكرتونية،)٤٣(ص ،رسالة دكتوراه ،المري

 .)٣(ص ،أسعد فاضل منديل بعد دراسة قانونية،
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 المبحث الثالث

 المحاكمة اإللكرتونية

 وفيه مطلبان: 

 .مفهوم المحاكمة اإللكرتونية، وأساسها يف الفقه اإلسالمي: المطلب األول* 

 ة:أوًال: مفهوم المحاكمة اإللكرتوني

تدور فكرة المحكمة اإللكرتونية حول االنتقال بالقضاء من الشكل التقليدي من 

األوراق واألضــابير والحضــور الشخصــي إلــى قاعــة المحكمــة إلــى اســتعمال أدوات 

وســائل  المعلوماتيــة والتكنولوجيــا والتقنيــات المتطــورة يف خلــق كيــان افرتاضــي عــرب

يـدور  أنت وتوقيعات وكل ما من شـأنه التكنولوجيا للتقاضي صوًتا وصورة ومستندا

يف المحكمة التقليدية، ولكن عرب األثير ويف بيئـة ثنائيـة األبعـاد، وُيَعـد هـذا المصـطلح 

(المحكمـة اإللكرتونيـة) حـديًثا نسـبي�ا، اللهـم إال مـا ظهـر مـن إرهاصـاته يف الواليــات 

ع فكـرة تجهيـز المتحدة األمريكية والمركز القـانوين لتكنولوجيـا المحـاكم الـذي وضـ

ــورت روم  ــة (الك ــر مــن القضــاة ٢١قاعــة المحكم ــزاًرا لعــدد كبي ــارت م ــي ص )، والت

والمحامين حول العالم؛ وقد علقوا بأن الربامج المستعملة يف تلك القاعة وفرت ثلث 

وقت المرافعة التقليدية، وأن نصف الوقت تم توفيره عند استعمال تكنولوجيا قاعات 

 .)١(المحاكم

إلحصاءات األخيرة التـي أجراهـا المركـز الفـدرالي األمريكـي فـإن ومن خالل ا

% مــن المحــاكم يف أمريكــا لــديها تكنولوجيــا عاليــة يف هــذا المجــال، يكــون ٢٥نحــو 

                                           
 .)٢٩٩(ص للكرعاوي مفهوم التقاضي عن بعد ومستلزماته، ينظر:   )١(
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مسؤوًال عنها يف قاعة المحكمة عضو هيئـة المحكمـة يـتم تعيينـه لهـذا الغـرض؛ وهـو 

 .)١(مةمسؤول عن اإلشراف والصيانة، وتشغيل تكنولوجيا قاعة المحك

 ثانًيا: أساسها الفقهي:

ــا مســتحدًثا مــن  ــدأ التقاضــي عــن بعــد نوًع ــة أو مب ــد المحاكمــة اإللكرتوني ال ُتَع

القضاء، بل هو القضاء نفسه كما تقـررت أحكامـه، وغايـة األمـر وقصـاراه اسـتحداث 

ــه مــن طلــب الــدعوى والرتافــع والــدفوع وســماع  ــه وخطوات أدوات جديــدة إلجراءات

لفصل والنطق بالحكم؛ فاللفظ المسموع عرب األدوات اإللكرتونيـة أو الشهود انتهاء با

ــي إال  ــا ه ــررات م ــتندات والمح ــخوص والمس ــات للش ــرب الشاش ــة ع ــورة المرئي الص

وسائل، بيد أن المراد هو دالالهتا المتمثلة يف الرضا أو الرفض أو القبـول أو االمتنـاع، 

تقاضــي الــواقعي أو مــن خــالل وغيــر ذلــك مــن المعــاين المــرادة المقصــودة؛ ســواء بال

 .)٢(الغرف اإللكرتونية بوسائلها المعلوماتية والتقنية الحديثة

ومن خالل النظر إلى طبيعة التقاضي عن بعد، فإن أدواته من حاسوب ومايكات 

عــالوة علــى الصــورة المرئيــة والصــوت  pdfأو  wordوإيمــيالت ومحــررات بصــيغة 

 اللحظة نفسها ونقله لجميع األطراف عـرب المسموع والمباشرة؛ أي: وقوع الحدث يف

َلـْو َتنَاَدَيـا َوُهَمـا «األثير يقضي بإمكانية قياس المسألة على قول النووي يف المتبايعين: 

؛ وهذا دليل مفاده أن العربة بإيصال الصـوت )٣(»ُمَتَباِعَداِن َوَتَباَيَعا َصحَّ اْلَبْيُع بَِال ِخَالٍف 

حادثـات وردود تشـي بـالقبول أو الـرفض أو تحـدد والصورة وما يصاحب ذلك مـن م

                                           
 .)٢٩٩(ص للكرعاوي مفهوم التقاضي عن بعد ومستلزماته،ينظر:    )١(

 ).٢/١٣٨( للشاطبي الموافقات، ينظر:   )٢(

 ).٩/١٨١المجموع شرح المهذب مع تكملة السبكي والمطيعي (   )٣(
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غير ذلك من المواقف التي يتخذها أطراف التقاضي؛ ومن ثم فالبعد المكـاين ال يـؤثر 

يف صحة التقاضي يف هذه الحال، بـل أكـاد أدعـي أنـه غيـر معتـرب يف األسـاس، كيـف ال 

نولوجيـة؛ واألطراف جميعها حاضرة مًعا صوًتا وصورة بفضل الوسـائل الحديثـة التك

التقاضـي تسـمع وتـرى وتوقـع  أطـرافومن ثم فبعد المسافة ال يوثر طالمـا أن جميـع 

وتكتب وتحرر، ولست أقـيس التقاضـي عـن بعـد بكتـاب القاضـي إلـى القاضـي؛ ألن 

 القاضي هنا هو نفسه، واألطراف حاضرة عرب األثير.

رتشـاد وها هي ذي مجموعة مـن أقـوال أهـل العلـم يمكـن االسـتناد إليهـا واالس

الكتاب كالخطاب، وكذا اإلرسال حتـى اعتـرب «بمضامينها ودالالهتا؛ قال المرغيناين: 

َينَْعِقـُد اْلَبْيـُع بَِمـا َيـُدلُّ َعَلـى «، وقـال ابـن عرفـة: )١(»مجلس بلوغ الكتاب وأداء الرسـالة

َضا َداًرا لُِفـَالٍن َوُهـَو  َلْو َباَع مِْن َغائٍِب َكَأْن َقاَل: بِْعت«، وقال الخطيب الشربيني: )٢(»الرِّ

َوإِْن َكـاَن «، وقـال البهـويت: )٣(»َغائٌِب َفَقبَِل ِحيَن َبَلَغُه اْلَخَبُر َصحَّ َكَما َلْو َكاَتَبـُه َبـْل َأْوَلـى

ي بِْعُت اْلُمْشَتِري َغائًِبا َعْن اْلَمْجلِِس َفَكاَتَبُه اْلَبائُِع َأْو َراَسَلُه: إنِّي بِْعُتك َداِري بَِكَذا َأْو إنِّ 

ــا َبَلَغــُه؛ َأْي: اْلُمْشــَتِرَي اْلَخَبــُر َقبِــَل اْلَبْيــَع َصــحَّ  ــُزُه َداِري بَِكــَذا َفَلمَّ ُفَالًنــا َوَنَســَبُه بَِمــا ُيَميِّ

 .)٤(»اْلَعْقدُ 

يتضح من األقوال السابقة أن التجارة وما فيها من بيع وشراء يكفي لصحة العقـد 

علـى بلـوغ الخـرب، وأن اإلبـالغ أو اإلعـالم لـيس توافر الرضـا بـين المتبـايعين المبنـي 

                                           
 ).٣/٢٣( للمرغيناينالهداية يف شرح بداية المبتدي،    )١(

 ).٣/٢حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، (   )٢(

 ).٢/٣٢٩(للشربيني  مغني المحتاج إلى معرفة معاين ألفاظ المنهاج،   )٣(

 ).٣/١٤٨( للبهويت كشاف القناع عن متن اإلقناع،   )٤(
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مشروًطا بوسيلة معينة محددة، بل الكتابة إحدى هذه الوسائل، وال شك أن كل عصـر 

له أدواته ومبتكراته، وتبقى المقاصد هي المطلوب تحقيقها، والتقاضي محمول فيمـا 

 سبق على التجارة والعقد التجاري.

* * * 
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 .لمحاكمة اإللكرتو نية الصحيحةضمانات ا: المطلب الثاين* 

 الفرع األول: تقنيات المحاكمة اإللكرتونية: -

هناك مجموعة من التقنيات التي يجب توافرها يف المحـاكم اإللكرتونيـة، والتـي 

 :)١(يمكن إجمالها على النحو اآليت

 .الحاسوب 

 .شبكة الحاسب 

 .الشبكة العنكبوتية 

 .برمجيات حاسوبية 

 .قواعد البيانات 

 الت اإللكرتونية.السج 

 .موقع المحكمة اإللكرتوين 

 .الحماية التقنية 

 الفرع الثاين: مبدأ عالنية الجلسات: -

المراد بمبدأ عالنية الجلسات أن يكون نظر القضـية مـن خـالل جلسـات علنيـة؛ 

وهـــذا يتطلـــب إذن القاضـــي لغيـــر األطـــراف بحضـــور مجلـــس القضـــاء؛ فيســـمعون 

الفقهـاء لـم ينصـوا صـراحة  أنئع، وعلى الرغم من ويشاهدون كل ما يدور فيه من وقا

على هذا المبدأ إال أن طبيعة القضاء وتاريخه يف اإلسالم يدل علـى أنـه مبـدأ راسـخ يف 

                                           
؛ التقاضـي يف )١٧٦-١٧٥(ص ،صفاء أوتـاين ينظر: المحكمة اإللكرتونية المفهوم والتطبيق،   )١(

مجلة كلية الرتبية للبنات للعلوم اإلنسـانية، العـدد ، المحكمة اإللكرتونية، رباب محمود عامر

 وما بعدها. )٤٠٦)، (ص٢٥(
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يف القضـايا إنمـا كـان يـدور يف  وخلفائـه  التقاضي، ومن المعلوم أن نظر النبي 

ي اْلَمْسِجِد َأْنَفى لِلتُّْهَمِة اْلَقَضاَء فِ «؛ ومن هذا المنطلق رأى بعض الفقهاء أن )١(المسجد

ُخوِل َعَلْيـِه، َفَأْجــَدُر َأْن َال ُيْحَجــَب َعنْــُه َأَحــدٌ  ، ويف )٢(»َعـْن اْلَقاِضــي َوَأْســَهُل لِلنَّــاِس لِلــدُّ

ْعبِيُّ َعَلى َباِب َداِرهِ (صحيح البخاري:  ِريِق َوَقَضى الشَّ ، )٣()َقَضى َيْحَيى ْبُن َيْعَمَر فِي الطَّ

اِس َال َيُكـوُن ُدوَنـُه  : «لشافعي وقال ا ُأِحبُّ َأْن َيْقِضَي اْلَقاِضي فِـي َمْوِضـٍع َبـاِرٍز لِلنـَّ

ًطا لِْلِمْصِر َوَأْن َيُكوَن فِي َغْيِر اْلَمْسِجِد لَِكْثَرِة َمْن َيْغَشاُه لَِغْيِر َما  ِحَجاٌب َوَأْن َيُكوَن ُمَتَوسِّ

؛ )٤(»َذلَِك فِي َأْوَفِق اْألََماكِِن بِِه َوَأْحَراَها َأْن َال ُيْسِرَع َمَالَلُتُه فِيهِ ُبنَِيْت َلُه اْلَمَساِجُد َوَيُكوُن 

ومن ثم فإن مبدأ العالنية يف القضاء قررته أفعال السلف وأقوالهم، وإن كانت األخيرة 

 غير قطعية.

وبناء على ما تقـرر فـإن مبـدأ عالنيـة جلسـات التقاضـي أمـر ثابـت قـرره التنظـيم 

هــ ١٣٩٥ضائي يف المملكة العربيـة السـعودية؛ إذ نـص نظلـم القضـاء الصـادر عـام الق

جلسـات المحـاكم علنيـة إال إذا «) بقولهـا: ٣٢على مبدأ عالنية المحاكمة يف المـادة (

رأت المحكمة جعلها سرية؛ مراعاة لآلداب العامة أو حرمة األسـرة أو محافظـة علـى 

من نظام المرافعات الشرعية يف المملكة العربية ) ٦١، وقد نصت المادة (»النظام العام

إال إذا رأى القاضـي مـن  تكون المرافعـة علنيـة: «االسعودية على ذلك أيًضا؛ فجاء فيه

ا؛ محافظة على النظـام، أو  تلقاء نفسه أو بناء على طلب من أحد الخصوم إجراءها سر�

                                           
 ) وما بعدها.١٠/٤٠( البن قدامة غني،ينظر: الم   )١(

 .)١٨معين الحكام فيما يرتدد بين الخصمين من األحكام، (ص   )٢(

 أخرجه البخاري يف صحيحه، باب (الَقَضاِء َوالُفْتَيا فِي الطَِّريِق).   )٣(

 ).٦/٢١٤( للشافعي األم،   )٤(



              

 

  م٢٠٢١ ارسم -هـ ١٤٤٢ ) رجب٨٤(العدد 

  د. إميان بنت حممد بن عبد اهللا القثامي

  

١٠٢٥ 

ــرة ــة األس ــآلداب العامــة، أو لحرم ــاة ل ــك »مراع ــى ذل ــذ نظــام ، وعــالوة عل ــد أخ فق

ــه ( ــدأ يف مادت ــذا المب ــة هب ــراءات الجزائي ــى أن ١٥٥اإلج ــت عل ــي نص ــات «) الت جلس

أن تنظــر الــدعوى كلهــا أو بعضــها يف  -اســتثناء-المحــاكم علنيــة، ويجــوز للمحكمــة 

جلسات سرية، أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها؛ مراعاة لألمن، أو محافظة علـى 

 ».ك ضروري�ا لظهور الحقيقةاآلداب العامة، أو إذا كان ذل

إن الوسائل اإللكرتونية المستعملة يف التقاضي عـن بعـد؛ تلـك الوسـائل التـي ال 

تقضي بالحضور المباشر، تثير للوهلة األولى مسألة المساس بمبدأ عالنية الجلسات؛ 

وهو مبدأ من األهمية بمكان، وهو مشروع أصًال لتحقيق ثقة المجتمع يف القضاء، بيـد 

من المساس هبذا المبدأ إذا أدركنا طبيعة هـذه الوسـائل المعلوماتيـة  البتةال تخوف أنه 

وما يمكن أن توفره للتقاضي من إمكانات؛ فيمكن تحقيق مبدأ عالنيـة الجلسـات مـن 

 خالل ثالث وسائل؛ هي:

البث المباشـر مـن الغرفـة اإللكرتونيـة لموقـع المحكمـة اإللكـرتوين أو  األولى:

ات القضائية على الشبكة العنكبوتية؛ فيتـاح بـذلك لكـل مـن لـه عالقـة لدوائر المعلوم

ـــائع التقاضـــي وكـــأهنم حاضـــرون  ـــدعوى وللجمهـــور بشـــكل عـــام مشـــاهدة وق بال

بأشخاصــهم يف قاعــة المحكمــة، بــل أفضــل يف رأيــي مــن الحضــور الفعلــي؛ إذ تعــدد 

ة ال يحققهـا الكاميرات وبثها من زوايا مختلفـة يحقـق مشـاهدة متكاملـة ومتابعـة مثاليـ

 الحضور الشخصي.

من خالل تقنية (الزوم إن) يمكن عرض ملـف الـدعوة اإللكرتونيـة علـى  الثانية:

ــبكة  ــى الش ــة عل ــرئيس للمحكم ــع ال ــات يف الموق ــة الجلس ــص لعالني ــرابط المخص ال

 العنكبوتية.



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات اإلسالمية

  »دراسة فقهية تطبيقية على النظام السعودي«التقاضي عن بعد 

١٠٢٦  

إنشاء قناة فضائية باسم المحكمة، تبث عليها مباشرة وقائع التقاضي مـن  الثالثة:

لغرفـة اإللكرتونيـة؛ فـيمكن بـذلك للجمهـور متابعـة التقاضـي والوقـوف علـى داخل ا

 الدفوع واألحكام.

 الفرع الثالث: مبدأ شفوية المرافعة: -

إن مبدأ الشفوية يف إجراءات الدعوى والمرافعات هو األصل يف النظام القضائي 

افهة، يـتم مشـ وخلفائـه الراشـدين  اإلسالمي؛ إذ كان التقاضي يف عصر النبـي 

عالوة على أن الفصل يف القضايا وإصدار األحكام كان يتم مشافهة أيًضا، وقـد أعمـل 

النظام القضائي السعودي هذا المبدأ بالمحاكم الشرعية (جهـة القضـاء العـادي)؛ فقـد 

تكون المرافعة شفوية، على أن ذلـك «نص نظام المرافعات الشرعية على ذلك بقوله: 

أو الدفوع يف مذكرات مكتوبة تتبادل صورها بين الخصوم،  ال يمنع من تقديم األقوال

فاألصـل يف المرافعـة ؛ )١(»ويحفظ ألصلها يف ملف القضية مع اإلشارة إليهـا يف الضـبط

المشافهة؛ ومن ثم يدلي كال المرتافعين بدلويهما مشافهة أمام القاضي بشكل مباشـر، 

، وال يخفــى أن هـذا هــو )٢(ويـدون ذلــك كـل مــن لـه عالقــة بالـدعوى يف ضــبط القضـية

(األصل) ال الواجب، كما ال يخفى حاجة أطراف التقاضي بمـن فـيهم القاضـي نفسـه 

إلى مراجعة المرافعات من حين آلخر أو عند الحاجة؛ ومن ثم فالمشافهة ال تغني عن 

 التدوين أو التسجيل.

هـدر بيد أن نظام الدوائر المغلقة عـرب الكـونفرنس يتـيح شـفوية المرافعـات وال ي

هذا المبدأ األصيل؛ إذ يتمكن المحامون من الرتافع مشـافهة بالصـوت والصـورة عـرب 

                                           
 ) من نظام المرافعات الشرعية.٦٢المادة (   )١(

 ).١/٣١٩عبد اهللا آل خنين (ل يف شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي، ينظر: الكاشف   )٢(
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الغرفة اإللكرتونية أمام القاضي وأطراف التقاضي، كما يمكنهم رفع مذكرات الرتافـع 

وإرفاقها قي شكل صور إلكرتونية ضمن وثائق ومسـتندات القضـية؛ وبـذلك يكونـون 

ه األكمـل، عـالوة علــى تحقيـق مسـألة التــدوين قـد حققـوا مبــدأ المشـافهة علـى الوجــ

 والتسجيل يف الوقت نفسه.

* * * 
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 المبحث الرابع

 النظام اإلجرائي للمحاكمة اإللكرتونية الصحيحة

 

 مطلبان: وفيه

 .الجوانب اإلجرائية للمحاكمة يف الفقه اإلسالمي: المطلب األول* 

جـراءات عنـد شـرعي فقهـي لإل تعريـف - الباحـثيف حـدود علـم  -ليس هناك 

الفقهــاء المســلمين، علــى أهنــم مارســوا اإلجــراءات بشــكل عملــي دون الــنص علــى 

ن تكـون مجـرد وسـيلة للوصـول إلـى غايـة، علـى أنـه أتعريف للمفهوم؛ فهي ال تعدو 

يمكن صياغة تعريف لإلجراءات من الناحية الفقهية بأهنـا التـدبير الشـرعي المضـبوط 

 تب عليها من آثار يف نزاع ما.بقواعد واجبة ملزمة، لصحة ما يرت

وهنــاك مجموعــة مــن اإلجــراءات التــي بينهــا الفقــه اإلســالمي للتقاضــي، والتــي 

 يمكن تناولها على النحو اآليت: 

 أوًال: الدعوى:

وردت مشروعية الدعوى من خالل السـنة واإلجمـاع، أمـا السـنة فقـد ُرِوي عـن 

 حضرموت، َوَرُجٌل من كِنَْدَة إلـى النبـي َعلَقَمَة بن َوائٍِل عن أبيه قال جاء َرُجٌل من 

: يا َرُسـوَل اهللا إِنَّ هـذا قـد َغَلَبنِـي علـى َأْرٍض لـي  يختصمان يف أرض، فقال الحْضَرمِيُّ

، فقـال رسـول  : ِهَي َأْرِضي يف َيِدي َأْزَرُعَها ليس له فيهـا َحـقٌّ كانت ِألَبِي، فقال الكِنِْديُّ

:  اهللا  ، قـال: يـا َرُسـوَل اهللا، إِنَّ )َفَلـَك َيِمينُـهُ (، قال: ال قـال: )؟يِّنَهٌ َأَلَك بَ (لِلَحْضَرمِيِّ

ُع من َشْيٍء، فقال:  ُجَل َفاِجٌر َال ُيَبالِي على ما َحَلَف عليه َوَلْيَس َيَتَورَّ ليس لـك منـه (الرَّ

ا َأْدَبَر:  ؛ َفاْنَطَلَق لَِيْحلَِف فقال رسول اهللا )إال ذلك َلَف على َمالِِه لَِيْأُكَلُه َأَما َلئِْن َح (َلمَّ
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؛ فالحديث صريح يف رفع الدعوى إلى القضاء بين )١()ُظلًما َلَيلَقَينَّ اهللا وهو عنه ُمْعِرٌض 

 يف النزاع والخصومة التي وقعت بين الحضرمي والكندي. يدي رسول اهللا 

وأجمعـوا علـى أن البينـة علـى المـدعي «أما اإلجماع: فقد جاء قول ابن المنذر: 

 .)٢(»واليمين على المدعى عليه

 ثانًيا: الدفاع:

يراد بحق الدفاع أن يدفع المتهم عن نفسه االهتام؛ وذلك إما بإثبـات فسـاد دليـل 

االهتام، أو بإقامة الدليل على نقيضه؛ فاالهتـام يحمـل الشـك، وعلـى قـدر هـذا الشـك 

ذا الحـق؛ فعـن ، وقـد تكفلـت الشـريعة اإلسـالمية هبـ)٣(يحق للمتهم أن يدافع عن نفسه

إَِلى اْلَيَمِن َقاِضًيا، َفُقْلـُت: َيـا َرُسـوَل  َبَعَثنِي َرُسوُل اهللاِ قال:  علي بن أبي طالب 

، َوَال ِعْلـَم لِـي بِاْلَقَضـاِء، َفَقـاَل: نِّ إِنَّ اَهللا َسـَيْهِدي َقْلَبـَك، ( اهللاِ، ُتْرِسُلنِي َوَأَنا َحِديُث السِّ

َفإَِذا َجَلَس َبْيَن َيَدْيَك اْلَخْصَماِن، َفَال َتْقِضيَنَّ َحتَّى َتْسَمَع مَِن اْآلَخِر، َكَما  َوُيَثبُِّت لَِسانََك،

ِل، َفإِنَّهُ َأْحَرى َأْن َيَتَبيََّن َلَك اْلَقَضاءُ  ؛ فكما أن للمدعي الحق أن يرفع )٤( )َسِمْعَت مَِن اْألَوَّ

ل االعـرتاض بالبينـة؛ ودليـل ذلـك دعواه، فمن حق المتهم أن يدافع عن نفسه من خال

                                           
اِر)،    )١( الحـديث رقـم رواه مسلم يف صحيحه، باب (َوِعيِد َمِن اْقَتَطَع َحقَّ ُمْسلٍِم بَِيِميٍن َفـاِجَرٍة بِالنـَّ

)٢٢٣.( 

 .)٧٧(ص للنيسابوري، اإلجماع،   )٢(

عــدنان ل ية وتطبيقاهتــا يف المملكــة العربيــة الســعودية،اإلجــراءات الجنائيــة اإلســالم ينظــر:   )٣(

؛ مبدأ الشرعية الجنائيـة يف القـانون الوضـعي والفقـه الجنـائي اإلسـالمي، )٨٤(ص ،الرتكماين

 .)١٢٢، (صعصام عفيفيل

 ).٣٥٨٢رواه أبو داود يف سننه، باب (كيف القضاء)، الحديث (   )٤(
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ُجُل، َوَقْد َسَقَطْت َعْينَاُه، َفَال َتْقـِض «قول عمر بن عبد العزيز:  َقاَل ُلْقَماُن: إَِذا َجاَءَك الرَّ

ُه َأْن َيْأتَِي َوَقْد َنَزَع َأْرَبَعَة َأْعُينٍ «َلُه َحتَّى َيْأتَِي َخْصُمُه َقاَل: َيُقوُل:   .)١(»َلَعلَّ

بل يحق للمتهم أن يطعن يف الشهود؛ فشهادهتم أمـام القاضـي توجـب لـه العقوبـة؛ 

 .)٢(حتى إن القاضي يطلب من المتهم بيان ما يقدح يف الشهود إن كان لديه ما يقدح فيهم

 ثالًثا: وسائل اإلثبات الشرعية:

وضعت الشـريعة مجموعـة مـن الوسـائل اإلثباتيـة، والتـي يمكـن إجمالهـا علـى 

 يت:النحو اآل

 ٣(الشهادة: وهي إخبار بحق للغير على الغير بلفظ أشهد(. 

 ٤(اإلقرار: وهو إخبار بحق عن ثبوت حق للغير على النفس(. 

  اليمين: وهي تأكيد ثبوت الحق أو نفيه باستشهاد اهللا ٥(أمام القضاء(. 

 ٦(القسامة: وهي األيمان المكررة يف دعوى قتل معصوم(. 

  ٧(علمه بوقائع الدعوى وأسباب وجوهبااإلثبات بعلم القاضي: وهو(. 

                                           
)، وينظـر: ١٥٣٠٧قضـى علـى غائـب)، الحـديث (أخرجه عبـد الـرازق يف مصـنفه، بـاب (ال ي   )١(

 ).٨/٤٣٦المحلى باآلثار، (

 ).٨/١٨٤المبدع يف شرح المقنع، (ينظر:    )٢(

 ).٤/٣١٨ينظر: حاشيتا قليوبي وعميرة على شرح المحلي، (   )٣(

 ).٥/٢( )؛ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق٧/٢٤٩ينظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق (   )٤(

ــة واألحــوال الشخصــيةينظــ   )٥( ــالمية يف المعــامالت المدني ــات يف الشــريعة اإلس  ر: وســائل اإلثب

 ).١/٣١٩( للزحيلي

 .)٢٢٩(ص للمروزي اختالف الفقهاء، ينظر:   )٦(

 ).١٣/١٥٧ينظر: الجامع لعلوم اإلمام أحمد (   )٧(
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 ١(القرائن: وهي كل قرينة تصاحب شيًئا خفي�ا تشير إليه(. 

  الكتابة: ومنها: خط المورث، والشاهد، والقاضي إلـى القاضـي، وسـجالت

 .)٢(القضاء، ودواوين الدولة، والصك أو الحجة وغير ذلك

 رابًعا: ندب الخرباء:

و أالخـرباء واالسـتعانة هبـم يف المسـائل الفنيـة أجازت الشريعة اإلسـالمية نـدب 

العلمية التي تحتاج على دقة واختصـاص؛ وذلـك اسـتناًدا إلـى القـرآن الكـريم والسـنة 

 النبوية الشريفة.

فأما القرآن فقد وردت آيات تحث على االستعانة بأهل الخربة فيما خفي من 

 األمور؛ ومن ذلك قوله جل شأنه:           :؛ أي: َعالًِما بِِه، َأْي ]٥٩[الفرقان

 وقوله عز من قائل: ، )٣(بِِصَفاتِِه َوَأْسَمائِهِ             :؛ أي: الخبير ]١٤[فاطر

  ، وقوله تعالى: )٤(الصادق الخرب                           

                            :؛ وهم أهل العلم ]٨٣[النساء

 .)٥(والفقه الذين يعول عليهم ويستند إلى آرائهم

َدَخـَل َعَلـيَّ َمْسـُروًرا،  : إِنَّ َرُسـوَل اهللاِ وأما السنة فقد قالت السيدة عائشة 

ًزا َنَظَر آنًِفا إَِلى َزْيِد ْبِن َحاِرَثَة َوُأَسـاَمَة ْبـِن (َتْبُرُق َأَساِريُر َوْجِهِه، َفَقاَل:  َأَلْم َتَرْي َأنَّ ُمَجزِّ

                                           
 ).١/٣٢٢( لعبد اهللا آل خنين وصيف األقضية يف الشريعة اإلسالميةتينظر:    )١(

 ).٢/٦١٥ينظر: وسائل اإلثبات، (   )٢(

 ).١٣/٦٣( للقرطبي الجامع ألحكام القرآن   )٣(

 ).٩/٢٢البحر المحيط يف التفسير ( ينظر:   )٤(

 ).٢/٢٦٩( للجصاص ينظر: أحكام القرآن،   )٥(
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 .)١()َزْيٍد، َفَقاَل: إِنَّ َهِذِه األَْقَداَم َبْعُضَها مِْن َبْعضٍ 

حاقه النسب؛ وهذا مفهوم مـن سـروره؛ إذ ال يقـر إال يف إل مجزًزا فقد أقر النبي 

الحق؛ وإقراره من جملة األدلة علـى المشـروعية؛ فالقيافـة حـق مشـروع؛ إذ كـان النـاس 

 .)٢(بذلك يقدحون يف نسب أسامة؛ لسواده وبياض أبيه؛ فلما شهد القائف، سر النبي 

ــؤمنين  ــة أم الم ــن عائش ــا ع ــت:  وأيًض ــَتْأَجَر النَّ (قال ــيُّ َواْس   ]، ٨٩[ص: بِ

يًتا  يِل، ُثمَّ مِْن َبنِي َعْبِد ْبِن َعِديٍّ َهاِدًيا ِخرِّ يُت: الَماِهُر  -َوَأُبو َبْكٍر َرُجًال مِْن َبنِي الدِّ الِخرِّ

ـاِر ُقـَرْيٍش،  -بِالِهَداَيِة  َقْد َغَمَس َيِميَن ِحْلٍف فِي آِل الَعاِص ْبِن َوائٍِل، َوُهَو َعَلى ِديـِن ُكفَّ

ا مِنَاُه َفَدَفَعا إَِلْيِه َراِحَلَتْيِهَمـا، َوَواَعـَداُه َغـاَر َثـْوٍر َبْعـَد َثـالَِث َلَيـاٍل، َفَأَتاُهَمـا بَِراِحَلَتْيِهَمـَفأَ 

، َفَأَخَذ بِهِ  يلِيُّ لِيُل الدِّ ْم َصبِيَحَة َلَياٍل َثالٍَث، َفاْرَتَحالَ َواْنَطَلَق َمَعُهَما َعامُِر ْبُن ُفَهْيَرَة، َوالدَّ

اِحلِ  َة َوُهَو َطِريُق السَّ ؛ وهنا يبدو الرجوع ألهل الخـربة عنـد عـدم الدرايـة )٣()َأْسَفَل َمكَّ

 بأمر ما، مع إباحة االستعانة بغير المسلم إذا كان مأموًنا.

 : التوقيع على الحكم:خامًسا

ال بد من التوقيـع علـى الحكـم عقـب صـدوره، لكـن فقـدان التوقيـع ال يقـدح يف 

لكــن يرتتــب عليــه عــدم التنفيـذ؛ ومــن ثــم فــإن تنفيــذ األحكــام مرهــون الحكـم نفســه، 

 .)٤(بالتوقيع عليها
 

                                           
 ).٨/١٥٧رواه البخاري يف صحيحه، باب (القائف)، الحديث (   )١(

 ).١١/٣٠٥اإلمام الشافعي (الحاوي الكبير يف فقه مذهب  ينظر:   )٢(

ــُروَرِة، َأْو إَِذا َلــْم ُيوَجــْد َأْهــُل    )٣( رواه البخــاري يف صــحيحه، بــاب (اْســتِْئَجاِر الُمْشــِركِيَن ِعنْــَد الضَّ

 ).٢٢٦٣الحديث (رقم اِإلْسالَِم)، 

 .)٢٨٤ينظر: اإلجراءات الجنائية وتطبيقاهتا، (ص   )٤(
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 .إجراءات المحاكمة اإللكرتونية: المطلب الثاين* 

 الفرع األول: إيداع صحيفة الدعوى وإعالهنا للخصوم: -

الدعوة القضائية حق إجرائي أو سلطة ممنوحة لصـاحبها تعطيـه سـلطة االلتجـاء 

؛ طلًبا للحماية القضائية لحقه أو مركزه القانوين الذي تعـرض لالعتـداء أو إلى القضاء

لخطــر االعتــداء عليــه؛ أي: إهنــا وســيلة قانونيــة حــددها القــانون لألشــخاص لحمايــة 

؛ فالحق يظل مستقًرا ظالما ال يعتدى عليه، فإذا وقع االعتداء، تحرك الحـق )١(حقوقهم

 .)٢(م االعتداء الواقع على هذا الحقيف صورة دعوى قضائية إلى المحكمة لحس

على أن الخصومة اإللكرتونية يف التقاضـي عـن بعـد تعنـي االسـتناد إلـى تقنيـات 

منها ما هو كهربي أو رقمي أو مغناطيسـي أو بصـري أو كهرومغناطيسـي أو غيـر ذلـك 

 .)٣(من الوسائل المشاهبة من خالل الشبكة العنكبوتية

ل الوسائل اإللكرتونية لرفع الدعوى واإلعـالن وقد أقر النظام السعودي استعما

ــــاريخ ٣٩-٦-٢١٩هبــــا بموجــــب قــــرار المجلــــس األعلــــى للقضــــاء رقــــم ( ) وت

هــ ٢٥/٣/١٤) وتـاريخ ١٤٣٨٨هـ المبني على األمر الملكـي رقـم (٢١/٤/١٤٣٩

 الذي تضمن الموافقة على استعمال الوسائل اإللكرتونية يف التبليغات القضائية اآلتية:

د اإلبالغ بالوسائل اإللكرتونيـة منتًجـا آلثـاره النظاميـة وتبليًغـا لشـخص يع أوًال:

 المرسل إليه على وفق اآليت:

 .إرسال الرسالة النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة 

                                           
 .)٢٦المدنية والتجارية (ص ينظر: الوسيط يف قانون المرافعات   )١(

 .)١١٢ينظر: المرافعات المدنية، (ص   )٢(

 .)١٤ينظر: اإلنرتنت والجوانب القانونية لنظم المعلومات، (ص   )٣(
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  اإلرسال عرب الربيد اإللكرتوين للشخص الطبيعي والمعنوي، إذا كـان مجـال

بلَّغ، أو كان مدوًنا يف عقد بين طريف الدعوى، أو يف الموقع الربيد اإللكرتوين عائًدا للم

 اإللكرتوين الخاص به، أو موثًقا لدى جهة حكومية.

  اآللية الحكوميةيف أي من األنظمة  الحسابات المسجلةالتبليغ عن طريق إحدى. 

يضاف للبيانات الواجب توافرها يف التبليغ ويف صحيفة الدعوى رقم الهوية  ثانيًا:

السجل التجاري للمدعي عليه أو المنفذ ضده أو المبلَّغ، ويكون عبء توفير ذلـك أو 

 على المدعي أو طالب التنفيذ أو طالب التبليغ بحسب الحال.

يكون استخدام الوسـائل اإللكرتونيـة المـذكورة عـرب األنظمـة اإللكرتونيـة  ثالًثا:

 المعتمدة لدى وزارة العدل.

لفرنســي بقبــول الــدعوة المقدمــة بــأي وســيلة هــذا وقــد قضــى القضــاء اإلداري ا

إلكرتونية شريطة تأكيدها مكتوبة وموقعة من المدعي ومعلنة لخصمه بطريقة تقليدية، 

وذلـك يف أثنـاء ســير الـدعوى وقبــل حجزهـا للحكــم؛ تالفي�ـا لمشــكالت اإلبـالغ عــرب 

 .)١(الوسائل اإللكرتونية

ات اإللكرتونية أتاحـت هبـا وقد أرست وزارة العدل السعودية جملة من اإلجراء

لجميع القضاة إمكانية الدخول على أنظمة المحاكم واالطالع على القضايا والتعامـل 

معها عـن بعـد، ووفـرت لجميـع المتقاضـين إمكانيـة رفـع الـدعوى إلكرتوني�ـا ومتابعـة 

سيرها مـن خـالل الهواتـف الذكيـة والحواسـيب، وأرشـفت قطـاع العدالـة إلكرتوني�ـا، 

محكمة، وأدخلت هذا النظـام  ٤٠بيق االتصال المرئي عن بعد يف أكثر من ووفرت تط

                                           
(1) Miseen oeuvre de la communication par voieelectronique entre les avocats et les 

chambresciviles de la courdeappel de lyon, signature de protocole 9/1/2012, p5, sur le site: 
https://www.cours-appel.justice.fr/lyon 
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 .)١(إلى السجون ضماًنا لعدم تنقلهم مسافات طويلة إلى الجهات القضائية

أما دفـع نفقـات الـدعوى فقـد وفـرت التكنولوجيـا الوسـائل المناسـبة؛ بـدًءا مـن 

)، ATMا بــأجهزة (بطاقــات االعتمــاد؛ مثــل: الفيــزا كــارت، والماســرت كــارت، ومــرورً 

وكذلك الدفع بالذهب اإللكرتوين؛ ومن ثم يمكن اعتماد كثير من الخيـارات لتحديـد 

 .)٢(آلية دفع نفقات الدعوى

 الفرع الثاين: الرتافع وإبداء الدفوع: -

يف التقاضي عن بعـد مـن خـالل الغـرف اإللكرتونيـة يتـاح للمحـامين ومـوكليهم 

اإلجراءات والقرارات القضائية دون الذهاب االطالع على المستندات والمذكرات و

ــدوائر  ــا ال ــتعانة بتكنولوجي ــة االس ــيمكن للمحكم ــع ف ــا الرتاف ــة، أم ــر المحكم ــى مق إل

التليفزيونية المغلقة (الفيديو كونفرنس) التي تمكن جميع األطراف مـن متابعـة ترافـع 

وم المحامين وتقديم الدفوع بالصوت والصورة، عـالوة علـى سـماع الشـهود والخصـ

وعمل االستجوابات، وقد سبق أن بـين الباحـث أن هـذا ال يتعـارض مـع مبـدأ عالنيـة 

 الجلسات؛ ألنه متحقق من خالل استعمال تقنية (الزوم ان).

 الفرع الثالث: النطق بالحكم: -

عقب سماع المحكمة أقوال الخصـوم وفحصـها طلبـاهتم الجوهريـة ومـذكرات 

الـدعوى والمسـتندات المؤيـدة لهـا وسـماعها الدفاع والدفوع التـي تقـدم هبـا أطـراف 

                                           
وما بعدها؛ وينظر أيًضا: مقـال  )١٩٢ينظر: المحكمة اإللكرتونية دراسة تأصيلية مقارنة، (ص   )١(

دار الصـكوك إلكرتوني�ـا يف جزئيـة جـدة، منشـور يف آفـاق لألنظمـة بعنوان: (بدء التقاضي وإص

 م، عرب الموقع اإللكرتوين:٢٠١٠السعودية 

 http://www.afaaqlaws.net/views/ViewNews.aspx?nwsid=176 
 ).٦٥، (صالمحاكم اإللكرتونيةالتقاضي اإللكرتوين وينظر:    )٢(
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شهادة الشهود ومناقشتها الخرباء، تقرر المحكمة قفل باب المرافعة لتدخل يف مرحلة 

المداولة تمهيًدا للنطق بالحكم؛ وذلك باسـتعمال القضـاة تقنيـة (الفيـديو كـونفرانس) 

ولة؛ سواء بالليـل أم ؛ وهذا يتيح لهم عدم التقيد بزمان معين للمدا)١(للتداول فيما بينهم

بالنهار، ثم يكتبون مسودة الحكم التي تشتمل على منطوق الحكـم وأسـبابه ويمهرهـا 

القضاة بتوقيعهم؛ مستعينين يف ذلك بوسائل التكنولوجيا الحديثة، ال سيما أن المـنظم 

لم ينص على وسيلة محددة لكتابة مسودة الحكم، إنما جاء لفظ مسودة يف نص المادة 

نظــام المرافعــات أمــام ديــوان المظــالم الســعودي الــذي صــدر بالمرســوم ) مــن ٢٦(

 هـ.٢٢/١/١٤٣٥) وتاريخ ٣الملكي رقم (م/

ثم من خالل الوسائل التكنولوجيا نفسها يحرر القضاة الصيغة النهائيـة لمنطـوق 

الحكم؛ مستعينين باألنظمة واألحكام القضائية المتاحة علـى موقـع الخـرباء بمجلـس 

دي أو ديوان المظالم الخاصة بالمسألة التي هم بصددها؛ ونظًرا لوحدة الوزراء السعو

مصدر القضاة يف البحث، فسيصلون إلى أحكام واحدة بشكل عفوي؛ ما يرتتـب عليـه 

 تحقق مبدأ المساواة أمام القانون.

ويف النهاية تأيت مرحلة النطق عرب الوسائل اإللكرتونية؛ حيث تتيح هذه الوسـائل 

ــ ــع الخصــوم مــن خــالل تقني ــالحكم أمــام جمي ــديو كــونفرانس للقضــاة النطــق ب ة الفي

والمحامين، بل أمام الجمهور نفسه الذي يتابع سير القضية عـرب الـدوائر التليفزيونيـة؛ 

 فتكون هذه المرحلة من القضية أيًضا مماثلة لما يحدث يف قاعة المحكمة تماًما.

* * * 

                                           
 ) وما بعدها.١٢ينظر: دعوى اإلثبات يف القانون اإلداري يف ظل امتيازات السلطة العامة، (ص   )١(
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 المبحث الخامس

 ملية التقاضيآثار التقاضي عن بعد على ع

 وفيه مطلبان:

 .اآلثار اإليجابية: المطلب األول* 

 الفرع األول: سرعة وسهولة إجراءات التقاضي: -

للتقاضي عن بعد آثار محمودة طيبة تتمثل يف سرعة وسهولة إجراءات التقاضي، 

 والتي يمكن بياهنا على النحو اآليت:

 ة، واالنتقـال إلـى عصـر تجاوز مرحلة األضابير والمستندات والوثائق الورقيـ

ــبكة  ــداولها عــرب الش ــتم ت ــي ي ــة الت ــالل المحــررات اإللكرتوني ــد؛ مــن خ قضــائي جدي

 .)١(العنكبوتية؛ ما يرتتب عليه سرعة يف إنجاز إجراءات التقاضي

  ــان ــهولة بمك ــن الس ــيكون م ــة س ــة اإللكرتوني ــة والمنظوم ــل المعلوماتي يف ظ

خفاض مساحة تخزينها التي تكـاد تصنيف الدعاوى وتداولها وحفظها، عالوة على ان

تكون معدومة؛ ما يرتتب عليه تجنب فقدان أو ضياع الملفات، وتفادي حفظها بشكل 

ــة  ــة اإلداري ــن الناحي ــاكم م ــاءة المح ــع كف ــهم يف رف ــذا سيس ــك أن ه ــوائي؛ وال ش عش

 والقضائية.

  اعمل المنظومة القضائية يف شـكلها اإللكـرتوين الجديـد علـى تـوفير الوقـت؛

 إتاحة نقل رسائل البيانات والمعلومات أسرع من النظام التقليدي. من خالل

  سيعمل التبادل اإللكرتوين للبيانات على سـهولة الوصـول إلـى المعلومـات؛

                                           
 وما بعدها. )١٠٥ينظر: تداول الدعوى القضائية أمام المحاكم اإللكرتونية، (ص   )١(
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 ألهنا مخزنة على دعامات إلكرتونية.

  ال يخفى أن هذه المنظومة اإللكرتونية ستقلل من نفقات االنتقال؛ لما يف نقل

 ن تكلفة محدودة زهيدة.البيانات إلكرتوني�ا م

  يستطيع القاضي يف ظـل التقاضـي اإللكـرتوين بحـث الطلبـات كافـة والـدفوع

القانونية بسهولة ويسر؛ ليرد عليها دون عناء التعامل مع المحاضر الورقية وما فيها من 

 طالسم. 

 الفرع الثاين: تحقيق مفهوم العدالة الناجزة: -

كثيـر مـن اإلشـكاليات اإلداريـة؛ مـن إن نظام التقاضي عن بعـد يسـتهدف حـل ال

خالل الضغط على زر يف الحاسـوب، وعـرب اإلنرتنـت يسـتطيع المتقاضـي أو محاميـه 

رفع ما يشاء من الدعاوى مهما كان عددها أمام مختلف المحاكم، ويمكنه مـن خـالل 

هــذه المنظومــة إرفــاق مــا يشــاء مــن المســتندات الخاصــة بــدعواه، ومــن خــالل أزرار 

 .)١(له الكثير من صيغ الدعاوى يختار منها ما يتصل بقضيته محدودة تظهر

وعالوة على ما سبق يستطيع المتقاضي أو محاميه من خالل الويب الولوج إلـى 

ــق  ــوم وتوثي ــع الرس ــا أن دف ــه، كم ــادرة منزل ــدعوى دون مغ ــع ال ــة ورف ــع المحكم موق

ا إلـى المحـامي المستندات كله ذلك يتم بشكل إلكرتوين، ويتم إرسال بريـًدا إلكرتوني�ـ

 .)٢(أو المتقاضي يؤكد قبول المستندات

ـا يف تيسـير  وبالنسبة للنظام السعودي فقد لعبت التقنيات الحديثة دوًرا فعاًال مهم�

                                           
 .)١٠٨، (صتداول الدعوى القضائية أمام المحاكم اإللكرتونيةينظر:    )١(

 .)٣٤ينظر: الدعوى اإللكرتونية وإجراءاهتا أمام المحاكم، (ص   )٢(
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اإلجراءات أمام القضاء؛ إذ عملـت التكنولوجيـا علـى تـوفير الوقـت والجهـد والمـال 

لوجيا الحديثة المتطورة للمتقاضين وللدولة؛ فسمحت المملكة باستعمال هذه التكنو

يف تحقيق العدالة السريعة الناجزة؛ ولعل محكمة جدة أبرز األمثلـة يف هـذا الصـدد، ال 

ــة  ــائق، وأدل ــتندات والوث ــديم المس ــدعوى، وتق ــد ال ــة بقي ــوات الخاص ــيما يف الخط س

اإلثبات التي يركن إليها المدعي، والسداد اإللكرتوين للرسوم القضـائية، عـالوة علـى 

 ات واإلخطارات القضائية للخصوم ولممثليهم.اإلعالن

* * * 
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 .اآلثار السلبية: المطلب الثاين* 

 الفرع األول: المشكالت التقنية: -

على الرغم من الصورة المشـرقة الواعـدة التـي ترتسـم يف أذهـان الكثيـرين تجـاه 

ياته التقاضـي عـن بعــد؛ لمـا يحققـه مــن مبـدأ العدالـة النــاجزة، إال أن الواقـع لـه مقتضــ

ويفــرض تحدياتــه؛ فهنــاك مجموعــة مــن المشــكالت التقنيــة التــي تعكــر صــفو عمليــة 

 التقاضي عن بعد يمكن إجمالها فيما يأيت:

  ما تتعرض له الحواسيب من حين آلخر من هجمـات فيروسـية شرسـة كفيلـة

 بضياع عملية التقاضي برمتها.

  أوالقاضــي انقطــاع اإلنرتنــت أو التيــار الكهربــائي عنــد أحــد األطــراف أو 

 المحامي أو الكاتب.

 .الفيروسات التي تصيب الحواسيب 

 .تعطل أحد أجهزة الغرفة اإللكرتونية؛ سواء المايك أم الكاميرا أو الحاسوب 

 الفرع الثاين: ضعف قدرة القاضي على االتصال التام بالدعوى: -

قد يعرتض عمل القاضي يف منظومة التقاضي عن بعد مجموعـة مـن الصـعوبات 

ــ ــذه الت ــم ه ــل أه ــدعوى، وتتمث ــام بال ــال الت ــى االتص ــه عل ــعف قدرت ــى ض ــؤدي إل ي ت

 الصعوبات فيما يأيت:

  عدم توافر اإلنرتنت يف األماكن النائيـة؛ مـا يـنجم عنـه عـدم الـتمكن مـن رفـع

 الدعوى إلكرتوني�ا.

  مـــا تتعـــرض لـــه الحواســـيب مـــن القرصـــنة ومحـــاوالت اخـــرتاق المواقـــع

 والمخربين.اإللكرتونية من قبل القراصنة 
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  عــدم اكتمــال أو تخلــف البنيــات التحتيــة لقطــاع االتصــاالت اإللكرتونيــة يف

الدول النامية، مع التوجـه العـدائي والشـعور بالريبـة يف هـذه الـدول تجـاه المعـامالت 

 اإللكرتونية.

  ذيوع األمية المعلوماتية بين الناس، عالوة علـى التفـاوت التقنـي الهائـل بـين

 نامية.الدول المتقدمة وال

  عدم الشـعور باألمـان علـى الشـبكة العنكبوتيـة، عـالوة علـى ضـعف اإللمـام

باللغات األجنبية؛ وهو األمر الذي يحـول دون التأكـد مـن مصـداقية نقـل المسـتندات 

 .)١(والكتابة والتوقيع اإللكرتوين عرب الوسائط اإللكرتونية

 اضي عن بعد:الفرع الثالث: مقرتحات للتغلب على اآلثار السلبية للتق -

إن أي دولة تحاول األخذ بنظام التقاضي عن بعد لالسـتفادة مـن الفوائـد الجمـة 

يف هذه المنظومة وما يرتتب عليهـا مـن تحقـق مبـدأ العدالـة النـاجزة، فعليهـا أن تعمـل 

 على توفير األمور اآلتية:

 .بنية تحتية قوية حديثة متطورة على مستوى الكهرباء والشبكة المعلوماتية 

 ــمن إت ــي تض ــدة؛ ك ــعار زهي ــا بأس ــت لمواطنيه ــاء واإلنرتن ــة الكهرب ــة خدم اح

 توافرها للمواطنين كافة، وبشكل منتظم مستقر.

  الصيانة الدورية والتحـديث الشـامل المسـتمر للشـبكات والبنـى التحتيـة بمـا

 يضمن توافرها، وقيامها بالخدمة على الوجه األكمل.

                                           
ــرتوين، (ص   )١( ــالتحكيم اإللك ــات ب ــض المنازع ــر: ف ــام )٢٨ينظ ــائية أم ــدعوى القض ــداول ال ؛ ت

 .)١٠٩المحاكم اإللكرتونية، (ص
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  ال سـيما الـربامج التـي ُتسـتعمل يف إلزام المواطنين باإللمام بعلـوم الحاسـب

 الغرف اإللكرتونية بوصفها برامج أساسية ال يستغنى عنها المواطنون.

  توفير الحواسيب للمواطنين بأسعار زهيدة يف زمان صارت األميـة فيـه تقـاس

 بمدى الدراية بعلوم الحاسب ال بمجرد معرفة القراءة والكتابة من عدمها.

 ــات القا ــد البيان ــوفير قواع ــتوى ت ــى مس ــبعض عل ــها ب ــرتبط بعض ــي ي ــة الت نوني

 المحاكم كافة يف الدولة.

  توفير الكوادر الفنية المدربة والمؤهلة إلدارة الغرف اإللكرتونيـة؛ مـن فنيـين

ومـديري مواقـع وكتبــة، عـالوة علــى القضـاة والمحـامين المــؤهلين للنهـوض بعمليــة 

 التقاضي اإللكرتوين.

 ائيـة لبيانـات ومسـتندات ووثـائق المحكمـة توفير الحماية المعلوماتيـة والجن

ــدابير واإلجــراءات التــي تحــول دون  ــة؛ وذلــك مــن خــالل اتخــاذ كافــة الت اإللكرتوني

االعتداء على تلك الوثائق أو البيانات، مع تـوفير إمكانيـة الوصـول وتحديـد شخصـية 

 من يحاول اخرتاق أو قرصنة تلك المواقع القانونية.

 ثائق وكافة إجراءات التقاضي؛ وذلك من خالل العمل على تشفير بيانات وو

تحويل الكلمـات إلـى أرقـام أو صـور رقميـة ال يمكـن معرفـة مضـموهنا، إال عـرب فـك 

ــورهتا  ــالة يف ص ــوى الرس ــتعادة محت ــة اس ــتقبل إمكاني ــدى المس ــون ل ــأن يك ــفرة؛ ب الش

 .)١(األصلية؛ من خالل عملية عكسية ُتعَرف بالحل

                                           
كرتونيـة، ينظر: أمن وسرية المعلومات يف الحكومة اإللكرتونية، ندوة متطلبات الحكومـة اإلل   )١(

 م.٢٠٠٢شباط،  ٥-٤اإلمارات، وزارة الداخلية، من 
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  يقـة ُتعـَرف بوثيقـة خصوصـية المعلومـات؛ يكون لدى المحكمة وث أنينبغي

 تحدد تلك الوثيقة الخطوات الالزمة للحصول على مستويات عالية من الخصوصية.

  تــأمين ســرية المعلومــات؛ وذلــك مــن خــالل التحقــق مــن شخصــية المرســل

أطرافها، وعالوة على  قبل والمستقبل، وعدم إمكانية معرفة تفاصيل أية دعوى إال من

 تأمين البيانات ضد محاوالت التغيير أو المحو أو التعديل.ذلك فال بد من 

  تحديــد األشــخاص المصــرح لهــم بالــدخول إلــى قاعــدة البيانــات وتســجيل

الــدعاوى واالطــالع عليهــا؛ مثــل: القضــاة، مــوظفي المحكمــة، المحــامين، الخــرباء، 

 أطراف الدعوى.

 لــى ، والعمــل ع)١(التصــدي لفيروســات الحواســيب ومحاربتهــا بشــكل فعــال

حفظ نسخة احتياطيـة مـن بـرامج الحاسـوب المتعلقـة بشـبكات تشـغيل المحكمـة أو 

الغرفــة اإللكرتونيــة للتقاضــي، وتــوفير خــادم احتيــاطي، ينقــل العمــل إليــه يف حــال تــم 

 اخرتاق البيانات أو تدميرها.

  تـوفير الحمايـة الجزائيـة مـن خـالل تجـريم كافـة صـور التعـدي علـى بيانـات

 .)٢(للتقاضي عن بعد ومعلوماهتا وأموالها الغرفة اإللكرتونية

* * * 

                                           
؛ ثـورة المعلومـات )١٣ينظر: اإلتالف العمـدي لـربامج وبيانـات الحاسـب اإللكـرتوين، (ص   )١(

ـــات، (ص ـــانون العقوب ـــى ق ـــاهتا عل ـــف )١٨٩وانعكاس ـــوق المؤل ـــوتر وحق ـــرائم الكمبي ؛ ج

 .)٢٢٣-٢١٥والمصنفات الفنية ودور شرطة الفنون، (ص

الجــرائم الناشــئة عــن اســتخدام الحاســب اآللــي، الحمايــة الجنائيــة للحاســب اآللــي،  ينظــر:   )٢(

 .)٣(ص
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 الخاتمة

 

تطبيقيـة علـى  (التقاضـي عـن بعـد دراسـة فقهيـةبــ يف هناية هـذا البحـث المعنـون 

 عدة توصيات. واتخذلنظام السعودي) توصل الباحث إلى مجموعة من النتائج، ا

 أوًال: النتائج:* 

 ن خالل الغرف اإللكرتونيـة التقاضي عن بعد هو منظومة قضائية إلكرتونية م

يمكنها تطبيق إجراءات التقاضي كافة؛ مستعينة بكل ما تقدمـه المعلوماتيـة مـن أنظمـة 

وبرامج وأجهزة؛ للوصول إلى سرعة الفصل، والتيسير على المتقاضين، عـالوة علـى 

 تنفيذ األحكام إلكرتوني�ا.

 ء اإلسـالم؛ إذ لم يعدم التقاضـي عـن بعـد الخلفيـة التاريخيـة يف تـاريخ القضـا

 كانت له صور مبكرة وإرهاصات تمثلت يف كتاب القاضي إلى القاضي.

  ــرت ــد ظه ــد ق ــن بع ــي ع ــرة التقاض ــر لفك ــاريخ المعاص ــى يف الت ــرة األول لم

بالواليات المتحدة األمريكيـة؛ مـن خـالل تسـوية منازعـات التجـارة اإللكرتونيـة عـن 

وين، واستعمال برنامج القاضـي طريق استعمال الشبكة العنكبوتية يف التحكيم اإللكرت

 م.١٩٩٦االفرتاضي؛ وهي فكرة أمريكية ظهرت يف مارس عام 

  هناك دواٍع وأسباب تقتضـي األخـذ بمنظومـة التقاضـي عـن بعـد عـرب الغـرف

اإللكرتونية؛ لعل أهم هـذه األسـباب: األوبئـة والجـوائح العالميـة، الحـروب وتـدمير 

 ..أو غياب األمن واألمان.البنى التحتية، 

  ــدة ــة جدي ــالل هيل ــن خ ــائية م ــة القض ــياغة المنظوم ــة ص ــادت المعلوماتي أع

لإلجراءات؛ ما يحسن ويجود الخدمة القضائية مع توفير يف رسومها؛ ومن ثم يتجـاوز 
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النظــام القضــائي المرحلــة الورقيــة؛ فتعمــل المحكمــة علــى فــض النــزاع عــرب الشــبكة 

ي البشري، ليحـل محلـة الحاسـوب العنكبوتية، لكن هذا ال يعني االستغناء عن القاض

المربمج بالبيانات والمعلومات؛ كـي يفصـل يف النـزاع، وان الحكـم يصـدر دون أدنـى 

 إعمال للسلطة التقديرية للقاضي.

  الغـــرف اإللكرتونيـــة تجعـــل الغائـــب كالشـــاهد؛ هـــذا إذا افرتضـــنا غيابـــه يف

بالحضـور  الحضـور يمكـن تسـميتها األساس، أما على الحقيقة فهذه صورة من صـور

األثيري أو الحضـور اإللكـرتوين، وهـو يختلـف عـن الحضـور الـواقعي الملمـوس يف 

مسألة الوجود المـادي، أمـا آثـاره المتمثلـة يف الصـوت والصـورة والتفاعـل بمختلـف 

 ألوانه وأشكاله فال يختلفان فيه.

  طالما أن الغرف اإللكرتونية تجعل الغاب كالشـاهد، فإنـه يرتتـب علـى ذلـك

وفير القضــاة والمحــامين المعلومــاتيين، والتقنيــين والفنيــين، واألجهــزة ضــرورة تــ

 والمعدات.

  يجب اإلذعان ألحكام التقاضـي عـن بعـد والغـرف اإللكرتونيـة؛ لمـا يف هـذه

 الوسائل من عدم اإلخالل بشروط التقاضي ومبادئه.

  ـــة الجلســـات يف التقاضـــي عـــن بعـــد عـــرب الغـــرف ـــدأ عالني ال مســـاس بمب

فمـن خـالل االسـتعانة بالـدوائر التليفزيونيـة المغلقـة الفيـديو كـونفرانس اإللكرتونية؛ 

 يمكن للمحكمة سماع أقوال المتقاضين.

  ــع ــى أن التوقي ــة إل ــامالت اإللكرتوني ــام التع ــعودي يف نظ ــرع الس ــار المش أش

 اإللكرتوين مقبول بوصفه دليل إثبات للقاضي.

 م فكرة التقاضي عرب هناك توجه عام لدى النظام القضائي السعودي؛ كي يعم
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الغرف اإللكرتونية؛ كي تشمل المحاكم كافة وال تقتصر علـى القضـاء اإلداري؛ ومـن 

 ثم يشمل النظر يف دعاوى الحدود والجنايات وما يراعى فيه الشبهة.

  إن قصر التقاضي عن بعد عرب الغرف اإللكرتونيـة علـى الجلسـات االبتدائيـة

 لكرتونية القضائية الجديدة.يفوت الغاية من وضع هذه المنظومة اإل

  ــي ــه إال ظــل للتقاض أمــا عــن االختصــاص فمــا التقاضــي عــن بعــد يف حقيقت

الحقيقي وصورة منه كما ينظر المرء إلى نفسه يف المرآة إن جاز التعبير، غير أن جانـب 

للتقاضي  البتةالمكان مفقود وغير معترب يف األساس؛ ومن ثم يرى الباحث أنه ال تأثير 

  االختصاص المكاين.عن بعد يف

  التقاضي عن بعد هو مما تمخضت عنه المعلوماتية والتكنولوجيا الحديثة يف

 مجالي اإلدارة والمحاكم اإللكرتونية.

  تدور فكرة المحكمة اإللكرتونية حول االنتقال بالقضاء من الشكل التقليدي

ل أدوات من األوراق واألضابير والحضور الشخصي إلى قاعة المحكمة إلـى اسـتعما

المعلوماتية والتكنولوجيا والتقنيـات المتطـورة يف خلـق كيـان افرتاضـي عـرب الوسـائل 

التكنولوجيا للتقاضي صوًتا وصورة ومستندات وتوقيعات وكل ما من شـأنه أن يـدور 

 يف المحكمة التقليدية.

  إن التجــارة ومــا فيهــا مــن بيــع وشــراء يكفــي لصــحة العقــد تــوافر الرضــا بــين

لمبني على بلوغ الخرب، وأن اإلبالغ أو اإلعالم ليس مشروًطا بوسيلة معينة المتبايعين ا

محددة، بل الكتابة إحدى هذه الوسائل، وال شك أن كـل عصـر لـه أدواتـه ومبتكراتـه، 

وتبقى المقاصد هي المطلوب تحقيقها، والتقاضي محمـول فيمـا سـبق علـى التجـارة 

 والعقد التجاري.



              

 

  م٢٠٢١ ارسم -هـ ١٤٤٢ ) رجب٨٤(العدد 

  د. إميان بنت حممد بن عبد اهللا القثامي

  

١٠٤٧ 

 تــي يجــب توافرهـا يف المحــاكم اإللكرتونيــة؛ هنـاك مجموعــة مــن التقنيـات ال

منها: الحاسـوب، شـبكة الحاسـب، الشـبكة العنكبوتيـة، برمجيـات حاسـوبية، قواعـد 

 البيانات.

  يتحقق مبدأ شفوية المرافعات يف التقاضي عـن بعـد عـرب الغـرف اإللكرتونيـة

فـع من خـالل نظـام الـدوائر المغلقـة عـرب الكـونفرنس؛ إذ يـتمكن المحـامون مـن الرتا

مشافهة بالصوت والصورة عرب الغرفـة اإللكرتونيـة أمـام القاضـي وأطـراف التقاضـي، 

كما يمكنهم رفع مـذكرات الرتافـع وإرفاقهـا قـي شـكل صـور إلكرتونيـة ضـمن وثـائق 

ومستندات القضية؛ وبذلك يكونون قـد حققـوا مبـدأ المشـافهة علـى الوجـه األكمـل، 

 يف الوقت نفسه.عالوة على تحقيق مسألة التدوين والتسجيل 

  تتمثل الجوانب اإلجرائية للمحاكمة يف الفقه اإلسالمي يف بعض اإلجـراءات

 التي منها: الدعوى، الدفاع، وسائل اإلثبات، ندب الخرباء.

  هناك إجراءات للمحاكمة اإللكرتونية تتمثل يف بعض األمور التي منها: إيداع

 دفوع.صحيفة الدعوى وإعالهنا للخصوم، الرتافع وإبداء ال

  هناك مجموعة من اآلثار اإليجابية للتقاضي عـن بعـد؛ منهـا: سـرعة وسـهولة

 اإلجراءات، تحقيق مبدأ العدالة الناجزة.

  ،هناك مجموعة من اآلثار السلبية للتقاضي عن بعد؛ منها: المشكالت التقنية

 ضعف قدرة القاضي على االتصال التام بالدعوى.

 ثانًيا: التوصيات:* 

البحث اتخذ الباحث مجموعة من التوصيات للنظام السعودي على  يف هناية هذا

 وجه الخصوص، ولمن يهمه األمر بشكل عام؛ ومن ذلك:
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  ضــرورة التوســع يف تحــديث وتعــديل إجــراءات التقاضــي؛ بمــا يــوفر أرضــية

تشريعية تسمح بانتقال التقاضي من الشكل التقليدي إلى الشكل المعلومايت الحـديث 

 افة.يف فروع القضاء ك

  تطوير التعاون المشرتك بين وزارة العـدل ونظائرهـا يف البلـدان التـي كـان لهـا

السبق يف خوض مضمار التقاضي عـن بعـد؛ لنقـل الخـربات والتجـارب، عـالوة علـى 

 تجنب المشكالت التي صادفوها أو معرفة حلولها قبل أن تنشأ.

 ضـوابط ضرورة إصدار نظام إلكرتوين من خـالل يعتمـد القاضـي؛ ويشـمل ال

التقنية والنظامية الالزمة لحمايـة قواعـد البيانـات، وأنظمـة الـذكاء االصـطناعي؛ ألهنـا 

 عناصر أساسية يف القاضي اإللكرتوين.

  ضرورة تقديم الربامج التدريبية المؤهلة للقضاة؛ كـي يتمكنـوا مـن اسـتعمال

 ينهم.وسائل المعلوماتية، وأن يكون اجتيازهم للربامج التدريبة من مسوغات تعي

* * * 
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 والمراجع المصادر فهرس

 

 القرآن الكريم.أوًال: 

 : المراجع العربية:ثانًيا

مـؤتمر القـانون  ،هـدى حامـد قشـقوش اإلتالف العمدي لربامج وبيانات الحاسب اإللكرتوين، - 

 م.٢٠٠٠والكمبيوتر واإلنرتنت، جامعة اإلمارات، 

إسـماعيل، د. محمـد سـعيد  انونيـة المتخصصـة،اإلثبات بالوسائل اإللكرتونيـة، الموسـوعة الق - 

 م.٢٠١٠، هيئة الموسوعة العربية، ١ط

 ،عدنان خالد الرتكمـاين اإلجراءات الجنائية اإلسالمية وتطبيقاهتا يف المملكة العربية السعودية، - 

 م.١٩٩٩، أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية، مركز الدراسات والبحوث، الرياض، ١ط

تحقيق: أبـو عبـد األعلـى خالـد بـن  ،أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري ع،اإلجما - 

 م.٢٠٠٤، دار اآلثار للنشر والتوزيع، القاهرة، ١محمد بن عثمان، ط

تحقيـق:  ،هــ)٣٧٠أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصـاص الحنفـي (المتـوىف:  أحكام القرآن، - 

 م.١٩٩٤ار الكتب العلمية، بيروت، ، د١عبد السالم محمد علي شاهين، ط

 االختصاص القضائي يف الفقه اإلسالمي مع بيان التطبيق الجاري يف المملكة العربية السعودية، - 

 م.٢٠٠٠، مكتبة الرشيد، الرياض، ١ط ،د. ناصر بن محمد بن مشري الغامدي

 ،صـابر السوسـيمحمد كمـال  االختصاص الوظيفي والمكاين للمحاكم الشرعية يف قطاع غزة، - 

رســالة ماجســتير غيــر منشــورة، كليــة الشــريعة والقــانون، قســم القضــاء الشــرعي، الجامعــة 

 م.٢٠٠٩اإلسالمية، غزة، 

تحقيـق:  ،هـ)٢٩٤أبو عبد اهللا محمد بن نصر بن الحجاج الَمْرَوِزي (المتوىف:  اختالف الفقهاء، - 

د َطاِهر َحكِْيم، ط  م.٢٠٠٠، أضواء السلف، الرياض، ١ُمَحمَّ

 (دط)، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، (دت). ،د. محمد الصيريف اإلدارة اإللكرتونية، - 



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات اإلسالمية

  »دراسة فقهية تطبيقية على النظام السعودي«التقاضي عن بعد 

١٠٥٠  

إدارة مرفــق األمــن بالوســائل اإللكرتونيــة، دراســة تطبيقيــة علــى اإلدارة العامــة للمــرور بدولــة  - 

 م.٢٠١١(دط)، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية،  ،د. عبد السالم هابس السويفان الكويت،

تحقيـق:  ،هــ)٤٥٠أبو الحسن علـي بـن محمـد بـن حبيـب المـاوردي (المتـوىف:  أدب القاضي، - 

 م.١٩٧١محيي هالل السرحان، (دط)، مطبعة اإلرشاد، بغداد، 

دراسـة  ،هــ) ٣٣٥أبو العباس أحمد بن أبي أحمد الطربي ابن القاص (المتـوىف:  أدب القاضي، - 

 م.١٩٨٩الصديق، المملكة العربية السعودية،  ، مكتبة١وتحقيق: حسين خلف الجبوري، ط

-٥٣٨أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمـد، الزمخشـري جـار اهللا (المتـوىف:  أساس البالغة، - 

 م.١٩٩٨، دار الكتب العلمية، بيروت، ١تحقيق: محمد باسل عيون السود، ط ،هـ)

نـذر النيسـابوري (المتـوىف: أبـو بكـر محمـد بـن إبـراهيم بـن الم اإلشراف على مذاهب العلماء، - 

، مكتبـة مكـة الثقافيـة، رأس الخيمـة، ١تحقيق: صغير أحمد األنصاري أبـو حمـاد، ط ،هـ)٣١٩

 م.٢٠٠٤

الشافعي أبو عبد اهللا محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بـن  األم، - 

 م.١٩٩٠ر المعرفة، بيروت، (دط)، دا ،هـ)٢٠٤عبد مناف المطلبي القرشي المكي (المتوىف: 

نــدوة متطلبــات  ،رامــي نعمــان الجــاغوب أمــن وســرية المعلومــات يف الحكومــة اإللكرتونيــة، - 

 م.٢٠٠٢شباط،  ٥-٤الحكومة اإللكرتونية، اإلمارات، وزارة الداخلية، من 

، دار الفكـر ١ط ،د. محمـد السـعيد الرشـدي اإلنرتنت والجوانب القانونيـة لـنظم المعلومـات، - 

 م.٢٠١٤الجامعي، اإلسكندرية، 

زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم المصري  البحر الرائق شرح كنز الدقائق، - 

 ، دار المعرفة، (دت).٢ط ،هـ)٩٧٠(المتوىف: 

البحر المحيط يف التفسير، أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسـف بـن حيـان أثيـر الـدين  - 

ــو ــي (المت ـــ٧٤٥ىف: األندلس ــه ــروت، ق)، تحقي ــر، بي ــل، (دط)، دار الفك ــد جمي ــدقي محم : ص

 هـ.١٤٢٠

مجلـة القـانون المقـارن، العـدد  ،عقيل سرحان، أسـعد فاضـل الربيد اإللكرتوين دراسة قانونية، - 

 م.٢٠٠٨)، ٥٧(
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إبراهيم بن علـي بـن محمـد، ابـن فرحـون، ، تبصرة الحكام يف أصول األقضية ومناهج األحكام - 

 .م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦، مكتبة الكليات األزهرية، ١)، طهـ٧٩٩الدين اليعمري (المتوىف: برهان 

ــز الــدقائق، -  ــن علــي الزيلعــي تبيــين الحقــائق شــرح كن ــدين عثمــان ب ، دار الكتــاب ٢ط ،فخــر ال

 اإلسالمي، (دت).

 ،يمد. راسم سميح محمد عبـد الـرح التجارة اإللكرتونية يف خدمة التجارة والمصارف العربية، - 

 م.١٩٩٧اتحاد المصارف العربية، 

(دط)،  ،القاضـي محمـد عصـام الرتسـاوي تداول الدعوى القضائية أمام المحاكم اإللكرتونية، - 

 م.٢٠١٣دار النهضة العربية، القاهرة، 

 ،ختام عبد الحسن شنان تسوية منازعات التجارة اإللكرتونية عرب االتصال الحاسوبي المباشر، - 

 م.٢٠١٥كلية الحقوق، جامعة كربالء،  رسالة دكتوراه،

ق: يـحقت ،هــ)٨١٦علي بـن محمـد بـن علـي الـزين الشـريف (المتـوىف:  ،الجرجاين، التعريفات - 

-هـــ ١٤٠٣ ،دار الكتــب العلميــة بيــروت ،١طضــبطه وصــححه جماعــة مــن العلمــاء بإشــراف 

 .م١٩٨٣

(دط)، دار الثقافـة  ،الشـرعةالقاضي حـازم محمـد  التقاضي اإللكرتوين والمحاكم اإللكرتونية، - 

 م.٢٠١٠للنشر، 

 م.٢٠١٤القانون، جامعة القادسية،  منديل، كليةأسعد فاضل  التقاضي عن بعد دراسة قانونية، - 

مجلـة كليـة الرتبيـة للبنـات للعلـوم  ،د. ربـاب محمـود عـامر التقاضي يف المحكمة اإللكرتونية، - 

 م.٢٠١٩ )، السنة الثالثة عشرة،٢٥اإلنسانية، العدد (

 مقال منشور على الموقع اإللكرتوين:  ،ماريا إسكندر بدري التقاضي والمحاكم اإللكرتونية، - 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=155127&r 
دراسة مقارنة بين المذاهب الفقهية واألنظمـة والقـوانين يف  التنظيم القضائي يف الفقه اإلسالمي - 

، دار الفكـر المعاصـر، ٢ط ،د. محمد مصطفى الزحيلـي سورية والسعودية واإلمارات العربية،

 م.٢٠٠٢بيروت، 
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 الثالثـة، :الطيب الفصـايلي، مطبعـة النجـاح الـدار البيضـاء الطبعـةالمغرب، التنظيم القضائي يف  - 

 .م٢٠٠٢-هـ  ١٤٢٣

تحقيـق:  ،هــ)٣٧٠محمد بن أحمد بن األزهري الهروي، أبـو منصـور (المتـوىف:  هتذيب اللغة، - 

 م.٢٠٠١، دار إحياء الرتاث العربي، بيروت، ١محمد عوض مرعب، ط

ــة، -  ــة المقارن ــنظم القانوني ــع االلكــرتوين يف ال ــومي حجــازي التوقي ــاح بي ــد الفت (دط)، دار  ،د. عب

 ، (دت).الجامعة الجديدة، األزاريطة

دار  ،منير محمـد الجنبيهـي، ممـدوح محمـد الجنبيهـي التوقيع االلكرتوين وحجيته يف اإلثبات، - 

 م.٢٠٠٥الفكر الجامعي، اإلسكندرية، 

 م.٢٠٠٧دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، ، التوقيع اإللكرتوين، د. ثروت عبد المجيد - 

، دار النهضـة ٢ط، بات، د. محمـد سـامي الشـواثورة المعلومات وانعكاساهتا على قانون العقو - 

 م.٢٠٠١العربية، القاهرة، 

أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فـرح األنصـاري الخزرجـي  الجامع ألحكام القرآن، - 

، دار ٢تحقيق: أحمد الربدوين وإبـراهيم أطفـيش، ط ،هـ)٦٧١شمس الدين القرطبي (المتوىف: 

 م.١٩٦٤الكتب المصرية، القاهرة، 

، دار الفـالح للبحـث العلمـي، ١ط ،خالد الرباط، سـيد عـزت عيـد الجامع لعلوم اإلمام أحمد، - 

 م.٢٠٠٩

د.  جرائم الكمبيوتر وحقوق المؤلف والمصـنفات الفنيـة ودور شـرطة الفنـون، دراسـة مقارنـة، - 

 م.٢٠٠٠(دط)، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،  ،فتوح الشاذلي، عفيفي كامل عفيفي

الجرائم الناشئة عن استخدام الحاسب اآللي، الحماية الجنائية للحاسب اآللي، دراسة مقارنة،  - 

 م.٢٠٠٠، دار النهضة العربية، القاهرة، ١ط، د. أحمد حسام طه تمام

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، محمد بـن أحمـد بـن عرفـة الدسـوقي المـالكي (المتـوىف:  - 

 لفكر، (دت).(دط)، دار ا، هـ)١٢٣٠

(دط)،  ،شـهاب الـدين القليـوبي، الشـيخ عميــرة حاشـيتا قليـوبي وعميـرة علـى شـرح المحلــي، - 

 مكتبة دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، (دت).
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أبـو الحسـن علـي بـن  الحاوي الكبير يف فقه مذهب اإلمام الشافعي وهو شرح مختصـر المـزين، - 

تحقيـق: الشـيخ  ،هــ)٤٥٠ي المـاوردي (المتـوىف: محمد بن محمد بن حبيب البصـري البغـداد

، دار الكتـب العلميـة، بيــروت، ١علـي محمـد معـوض، الشـيخ عـادل أحمـد عبـد الموجـود، ط

 م.١٩٩٩

(دط)، دار الثقافة للنشر والتوزيع،  ،عالء محمد نصيرات حجية التوقيع اإللكرتوين يف اإلثبات، - 

 م.٢٠٠٥عمان، 

مؤتمر الحكومة اإللكرتونية ، نظرية والتطبيق العملي، د. علي لطفيالحكومة اإللكرتونية بين ال - 

ــة  ــة المنظمــة العربي ــة، المــنظم بمعرف ــدة والحكومــة اإللكرتوني الســادس، اإلدارة العامــة الجدي

للتنمية اإلدارية، جامعة الدول العربية، دبي، اإلمارات العربية المتحـدة، المنعقـد خـالل الفـرتة 

 م.٢٠٠٧ديسمرب  ١٢-٩من 

د. يوسـف سـيد سـيد عـواض: أطروحـة دكتـوراه،  خصوصية القضاء عرب الوسائل اإللكرتونية، - 

 م.٢٠١٢جامعة عين شمس، القاهرة، 

 ،هــ)١٣٥٣علـي حيـدر خواجـه أمـين أفنـدي (المتـوىف: ، الحكام يف شـرح مجلـة األحكـام درر - 

 .م١٩٩١ -هـ ١٤١١الطبعة: األولى، ، الناشر: دار الجيل، تعريب: فهمي الحسيني

ــازات الســلطة العامــة، -  ــانون اإلداري يف ظــل امتي ــات يف الق د. حمــد محمــد حمــد  دعــوى اإلثب

 م.٢٠٠٨(دط)، دار المطبوعات الجامعية، اإلسكندرية،  ،الشلماين

(دط)، دار الفكــر  ،د. خالــد ممــدوح إبــراهيم الــدعوى اإللكرتونيــة وإجراءاهتــا أمــام المحــاكم، - 

 م.٢٠٠٨الجامعي، 

كليـة  ،د. أحمـد بـن محمـد الشـمري اإلدارة اإللكرتونية يف تطـوير مرفـق القضـاء اإلداري، دور - 

 إدارة األعمال، جامعة حفر الباطن، المملكة العربية السعودية، (دت).

ورقـة  ،هند عبد القـادر سـليمان دور التحكيم اإللكرتوين يف حل منازعات التجارة اإللكرتونية، - 

 المغاربي األول عن المعلوماتية والقانون، متوافرة على الرابط اآليت: عمل مقدمة إلى المؤتمر 

https://iefpedia.com/arab/?p=17802 
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بحث مقـدم إلـى مـؤتمر المنـاخ  ،حاتم جعفر دور التقاضي اإللكرتوين يف دعم وتطوير العدالة، - 

 م.٢٠١٥ستثمار، اإلسكندرية، فرباير القضائي الداعم لال

ابــن عابــدين، محمــد أمــين بــن عمــر بــن عبــد العزيــز عابــدين  رد المحتــار علــى الــدر المختــار، - 

 م.١٩٩٢، دار الفكر، بيروت، ٢ط ،هـ)١٢٥٢الدمشقي الحنفي (المتوىف: 

الحسـيني عـالء الـدين محمـد بـن عمـر بـن عبـد العزيـز عابـدين  ،رد المحتار على الدر المختار - 

 .لبنان –لناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت ، اهـ)١٣٠٦الدمشقي (المتوىف: 

(دط)، دار  ،رحيمــة الصــغير ســعد نمــديلي العقــد اإلداري اإللكــرتوين دراســة تحليليــة مقارنــة، - 

 م.٢٠٠٧الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، 

 ،هــ)٨٦١حـد السيواسـي ابـن الهمـام (المتـوىف: كمـال الـدين محمـد بـن عبـد الوا فـتح القـدير، - 

 (دط)، دار الفكر، (دت).

، دار النهضة العربية، القاهرة، ٢ط ،د. خيري عبد الفتاح فض المنازعات بالتحكيم اإللكرتوين، - 

 م.٢٠١٢

َحْيلـِـّي،، الفقــه اإلســالمي وأدلتــه -  ، دمشــق –ســوريَّة  -الناشــر: دار الفكــر  َوْهَبــة بــن مصــطفى الزُّ

لة بالنِّسبة لما سبقها (وهـي الطبعـة الثانيـة عشـرة لمـا تقـدمها مـن ا حة المعدَّ ابعة المنقَّ لطبعة: الرَّ

 .طبعات مصورة)

الثقافـة الـدار البيضـاء طبعـة  توفيـق، دارعبد العزيز التعديالت، قانون المسطرة المدنية مع آخر  - 

 م.١٩٨٨ -هـ ١٤٠٩

 ،عبـد اهللا بـن محمـد بـن سـعد آل خنـين ة السـعودي،الكاشف يف شرح نظام المرافعات الشرعي - 

 م.٢٠١٢، دار ابن فرحون، ٥ط

منصور بن يونس بن صالح الدين ابن حسن بن إدريـس البهـويت  كشاف القناع عن متن اإلقناع، - 

 (دط)، دار الكتب العلمية، بيروت، (دت). ،هـ)١٠٥١الحنبلي (المتوىف: 

، البصيرلجنائي اإلسالمي، عصام عفيفي عبدلوضعي والفقه امبدأ الشرعية الجنائية يف القانون ا - 

 م.٢٠٠٧(دط)، (دن)، 
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إبراهيم بن محمد بن عبد اهللا بن محمد ابن مفلح، أبو إسـحاق، برهـان  المبدع يف شرح المقنع، - 

 م.١٩٩٧، دار الكتب العلمية، بيروت، ١ط ،هـ)٨٨٤الدين (المتوىف: 

أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شـرف  كي والمطيعي،المجموع شرح المهذب مع تكملة السب - 

 (دط)، دار الفكر، (دت). ،هـ)٦٧٦النووي (المتوىف: 

المحاكم اإللكرتونيـة: يحيـى مفـرح الزهـراين، مقالـة مـن صـحيفة االقتصـادية اإللكرتونيـة مـن  - 

 https:// Aleqt.com الساعة التاسعة صباًحا: م٢٠٢٠/ ٨/ ١الرابط وكانت الزيارة بتاريخ 

ــوىف:  المحكــم والمحــيط األعظــم، -  ــن ســيده المرســي (المت ــن إســماعيل ب ــو الحســن علــي ب أب

 م.٢٠٠٠، دار الكتب العلمية، بيروت، ١تحقيق: عبد الحميد هنداوي، ط ،هـ)٤٥٨

ــوم والتطبيــق)، -  ــة (المفه ــاين المحكمــة اإللكرتوني ــوم  ،د. صــفاء أوت مجلــة جامعــة دمشــق للعل

 م.٢٠١٢)، ١)، العدد (٢٨المجلد ( االقتصادية والقانونية،

(دط)، دار نـايف  ،عبـد العزيـز بـن سـعد الغـانم المحكمة اإللكرتونيـة دراسـة تأصـيلية مقارنـة، - 

 .م٢٠١٧للنشر، الرياض، 

)، كـانون الثـاين، ٤٧المجلـة المعلوماتيـة السـورية، العـدد (، المحكمة اإللكرتونية، هنـى الجـال - 

 م.٢٠١٠

بـو محمـد علـي بـن أحمـد بـن سـعيد بـن حـزم األندلسـي القرطبـي الظـاهري أ المحلى باآلثـار، - 

 (دط)، دار الفكر، بيروت، (دت). ،هـ)٤٥٦(المتوىف: 

زيـن الـدين أبـو عبـد اهللا محمـد بـن أبـي بكـر بـن عبـد القـادر الحنفـي الـرازي  مختار الصـحاح، - 

 م.١٩٩٩يروت، ، المكتبة العصرية، ب٥تحقيق: يوسف الشيخ محمد، ط ،هـ)٦٦٦(المتوىف: 

مختصر اختالف العلماء، أبو جعفر أحمد بن محمد بن سالمة بن عبد الملك بن سلمة األزدي  - 

، دار البشائر ٢تحقيق: عبد اهللا نذير أحمد، ط ،هـ)٣٢١الحجري المصري الطحاوي (المتوىف: 

 هـ.١٤١٧اإلسالمية، بيروت، 

 ،عـايض راشـد المـري لعقـود التجاريـة،مدى حجيـة الوسـائل التكنولوجيـة الحديثـة يف إثبـات ا - 

 م.١٩٩٨رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 
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 م.٢٠٠٦، المكتبة القانونية، بغداد، ١النداوي، طد. آدم وهيب  المرافعات المدنية، - 

 علي بن سـلطان محمـد، أبـو الحسـن نـور الـدين المـال، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح - 

 .م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٢، دار الفكر، بيروت، ١)، طهـ١٠١٤الهروي القاري (المتوىف: 

علي بن عبـد اهللا بـن محمـد  ،المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا = تاريخ قضاة األندلس - 

تحقيـق: ، هــ)٧٩٢بن محمد ابن الحسن الجذامي النبـاهي المـالقي األندلسـي (المتـوىف: نحـو 

هــ ١٤٠٣، بيروت، دار اآلفاق الجديدة ،٥، طاث العربي يف دار اآلفاق الجديدةلجنة إحياء الرت

 .م١٩٨٣-

رسالة  ،عزة محمود أحمد إسماعيل مشكالت المسؤولية المدنية يف مواجهة فيروس الحاسب، - 

 .م١٩٩٤دكتوراه غير منشورة، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 

، عبـد الكـريم بـن محمـد الالحـم، »لقضـاء والشـهاداتفقـه ا«المطلع على دقائق زاد المستقنع  - 

 .م٢٠١٢ -هـ ١٤٣٣دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع، الرياض،  ،١ط

أبو الحسن، عـالء الـدين، علـي بـن خليـل  معين الحكام فيما يرتدد بين الخصمين من األحكام، - 

 (دط)، دار الفكر، (دت). ،هـ)٨٤٤الطرابلسي الحنفي (المتوىف: 

شــمس الــدين، محمــد بــن أحمــد الخطيــب  المحتــاج إلــى معرفــة معــاين ألفــاظ المنهــاج، مغنــي - 

 م.١٩٩٤، دار الكتب العلمية، بيروت، ١ط ،هـ)٩٧٧الشربيني الشافعي (المتوىف: 

موفق الدين عبـد اهللا بـن أحمـد بـن محمـد بـن قدامـة الجمـاعيلي المقدسـي الدمشـقي  المغني، - 

 .م١٩٦٨(دط)، مكتبة القاهرة، ، هـ)٦٢٠الحنبلي ابن قدامة (المتوىف: 

 ،د. هـادي حسـين عبـد علـي، نصـيف جاسـم الكرعـاوي مفهوم التقاضي عن بعد ومستلزماته، - 

 م.٢٠١٦)، السنة الثامنة، ١مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية، العدد (

 ،هـــ)٧٩٠تــوىف: إبــراهيم بــن موســى بــن محمــد اللخمــي الغرنــاطي الشــاطبي (الم الموافقــات، - 

 م.١٩٩٧، دار ابن عفان، ١تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، ط

(دط)، دار الـــذكر الجـــامعي، ، محمـــد أمـــين الرومـــي النظـــام القـــانوين للتوقيـــع االلكـــرتوين، - 

 م.٢٠٠٦اإلسكندرية، 
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ــة، -  ــة اإللكرتوني ــومي حجــازي النظــام القضــائي للحكوم ــاح بي ــد الفت ــب (دط)، دار  ،د. عب الكت

 م.٢٠٠٧القانونية، القاهرة، 

(دط)، منشـورات  ،إليـاس أبـو عبيـد نظرية اإلثبـات يف أصـول المحاكمـات المدنيـة والجزائيـة، - 

 م.٢٠٠٥الحلبي الحقوقية، 

هــ ١٤١٤، (دن)، ١، طأحمـد بـن محمـد الشـعفي المعافـا، النور الوضاء يف بيان أحكام القضاء - 

 .م١٩٩٣

ــة  -  ــرح بداي ــة يف ش ــدي،الهداي ــاين،  المبت ــاين المرغين ــل الفرغ ــد الجلي ــن عب ــر ب ــي بك ــن أب ــي ب   عل

تحقيـق: طـالل يوسـف، (دط)، دار احيـاء الـرتاث  ،هـ)٥٩٣أبو الحسن برهان الدين (المتوىف: 

 العربي، بيروت، (دت).

د. محمـد  وسائل اإلثبات يف الشريعة اإلسـالمية يف المعـامالت المدنيـة واألحـوال الشخصـية، - 

 م.١٩٩٤، مكتبة دار البيان، دمشق، ٢ط ،حيليمصطفى الز

(دط)، دار الجامعـة  ،د. نبيـل إسـماعيل عمـر الوسيط يف قـانون المرافعـات المدنيـة والتجاريـة، - 

 م.٢٠٠٥الجديدة، القاهرة، 

دراسة شرعية ألصـول وفـروع تنزيـل األحكـام الكليـة «وصيف األقضية يف الشريعة اإلسالمية ت - 

ة والفتوية مع تطبيقات قضائية من أقضية السلف ومحاكم المملكة العربيـة على الوقائع القضائي

 م.٢٠٠٣، (دن)، ١ط ،عبد اهللا بن محمد بن سعد آل خنين ،»السعودية

 : المراجع األجنبية:ثالًثا

Commission europeenne pour l'efficacite de la justice CEPEJ systèmes 
judiciaires europeens، esition 2012 donnees 2012 efficacite et qualite de la 
justice p.p 17، 18 sur le site: https://journal-la-mee.fr/ 

- 

David BENICHOU، comitefranco-brutannique de cooperation judiciaire، 
Rapport du stage effectuealondres du 26-30 avril 2004، sur le theme: jisticeen 
ligne. 

- 

Miseen oeuvre de la communication par voieelectronique entre les avocats et les 
chambresciviles de la courdeappel de lyon، signature de protocole 9/1/2012، p5، 
sur le site: https://www.cours-appel.justice.fr/lyon 

- 
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 : األنظمة:رابع�

ــة، الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم  -  نظــام التعــامالت اإللكرتونيــة الســعودي والئحتــه التنفيذي

 هـ.٠٨/٠٣/١٤٢٨) بتاريخ ١٨(م/

 هـ.١٩/٩/١٤٢٨اريخ ) بت٧٨نظام القضاء السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ - 

 هـ.٢٢/١/١٤٣٥) بتاريخ ١نظام المرافعات السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ - 

 : المواقع اإللكرتونية:خامس�

 - www.arablaw.com 

شور يف آفاق لألنظمة مقال بعنوان: (بدء التقاضي وإصدار الصكوك إلكرتوني�ا يف جزئية جدة، من - 

 م، عرب الموقع اإللكرتوين: ٢٠١٠السعودية 

http://www.afaaqlaws.net/views/ViewNews.aspx?nwsid=176 

* * * 
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List of Sources and References 
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thanyana: almarajie alearabiat: 
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almandhar alnaysabwrii (almutawafaa: 319 h), thqyq: saghir 'ahmad al'ansari 'abu 
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 - aljamie alkhazzan alquran, 'abu eabd allah muhamad bin 'ahmad bin 'abiin bikr bin 
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dirasatan mqarnt, d. futuh alshshadhilii, eafifi kamil eafifi, (dt), manshurat alhalbii 
alhuquqiat, bayrut, 2000 m. 
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al'iiliktruniat, almunazam bimaerifat almunazamat alearabiat liltanmiat al'iidariat, 
jamieat alduwal alearabiat, dubay, al'imarat alearabiat almutahidat, almuneaqad 
khilal alfatrat min 9-12 disambir 2007 m. 

 - khususiat alqada' eabr al'iiliktruniat, d. yusif syd syd ewad: 'utruhat dukturah, 
jamieatan eayan shams, alqahrt, 2012 m. 

 - darar alhukkam fi sharah majalat al'ahkam, eali haydar khuajih 'amin 'afnadi 
(almtawfa: 1353 h), terib: fahami alhusayni, alnashr: dar aljil, altubeat al'uwlaa, 
1411 h - 1991 m. 
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 - daewaa al'iithbat fi alqanun al'iidarii fi zili alaimtiazat aleamat, d. hamd muhamad 
hamd alshulmani, (dt), dar almatbueat aljamieiat, al'iiskandariat, 2008 m. 

 - aldaewaa al'iiliktruniat 'amamaha 'amam almahakim, d. khalid mamduh 'iibrahim, 
(dt), dar alfikr aljamieiu, 2008 m. 

 - dawr al'iidarat al'iiliktruniat fi tatwir alqada' al'iidarii, d. 'ahmad bin muhamad 
alshamri, kuliyat 'iidarat al'aemal, jamieat hfr albatn, almamlakat alearabiat 
alsaeudiat, (dt). 

 - dawr altahkim al'iiliktruni fi hali altahkim al'iiliktrunii, hind eabd alqadir 
sulayman, waraqat eamal muqadimat 'iilaa almutamar almagharibii al'awal ean 
almaelumat walqanun, mutatawir ealaa alraabit alaty:  
https://iefpedia.com/arab/؟p=17802 

 - dawr altiqadi al'iiliktrunii fi tatwir aleadalat, hatim jaefar, muqadim 'iilaa mutamar 
almunakh alddaeim lilaistithmar, al'iiskandariat, fibrayir 2015 m. 

 - ridar ealaa alduri almukhtar, abn eabidin, muhamad 'amin bin eumar bin eabd 
aleaziz eabidin aldamashaqii alhanafii (almutawafaa: 1252 h), t 2, dar alfikr, 
bayrut, 1992 m. 

 - radu almuhtar ealaa aldari almukhtar, eala' aldiyn muhamad bin eumar bin eabd 
aleaziz eabidin alhusayniu aldimashqii (almutawafaa: 1306 h), alnashr: dar alfikr 
liltabaeat walnashr waltawzie, bayrut - lubnan. 

 - aleaqd al'iidariu al'iiliktruniu dirasat tahliliatan mqarntan, rahimat alsaghir saed 
namdili, (dt), dar aljamieat aljadidat, al'iiskandariat, 2007 m. 

 - fath alqadir, kamal aldiyn muhamad bin eabd alwahid alsuyuasiu abn alhimam 
(alumutawafaa: 861 ha), (dt), dar alfikr, (dt). 

 - fadu almunazaeat bialtahkim al'iiliktrunii, d. khayri eabd alfattah, t 2, dar alnahdat 
alearabiat, alqahrt, 2012 m. 

 - alfaquh al'iislamiu wa'adlath, wahbat bin mustafaa alzuhayli, alnashr: dar alfikr - 
swryat - dimashq, altbet: alraabet almnqaht almedalt balnisbt lamaa sabaqaha 
(altabeat alththaniat eshrt lamaa taqadam tubeat musawarata). 

 - qanun almistarat almadaniat mae akhar almutasafihat, eabd aleaziz tawfiq, dar 
althaqafat aldaar albida' tabeat 1409 h 1988 m. 

 - alkashif fi sharah nizam almurafaeat alshareiat alsaeudii, eabd allah bin muhamad 
bin saed al khinin, t 5, dar abn farihun, 2012 m. 

 - kashaf alqunae ean matn al'iiqnae, mansur bin yunis bin salah aldiyn abn hasan 
bin 'iidris albuhutii alhinbalii (alumatawafaa: 1051 ha), (dt), dar alkutub aleilmiat, 
bayrut, (dt). 

 - mabda alshareiat aljinayiyat fi alqanun alwadeii walfaqih aljinayiyi al'iislamii, 
eisam eafifi eabd albasir, (dt), (dn), 2007 m. 

 - almubdie fi sharah almuqanae, 'iibrahim bin muhamad bin eabd allh bin muhamad 
abn mflh, 'abu 'iishaq, burhan aldiyn (almutawafaa: 884 h), t 1, dar alkutub 
aleilmiat, bayrut, 1997 m. 

 - sharah almajmue almuhdhib mae takmilat alsabkii walmatieii, 'abu zakariaa muhyi 
aldiyn yahyaa bin sharaf alnawawii (almutawafaa: 676 ha), (dt), dar alfikr, (dt). 
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 - almahakim al'iiliktruniatu: yahyaa mfarih alzahranii, min sahifat alaiqtisadiat 
al'iiliktruniat alraabit alziyarat bitarikh 1/8/2020 alssaeat alttasieat sbahana: https: 
// Aleqt.com 

 - almahkam aleunwan al'aezam, 'abu alhasan eali bin 'iismaeil bin saydih almarsia 
(almutawafaa: 458 h), thqyq: eabd alhamid hindawi, t 1, dar alkutub aleilmiat, 
bayrut, 2000 m. 

 - almawqie al'iiliktruniu waltatbiq waltatbiq, d. sifa' 'uwtaniin, majalatan jamieatan 
dimashq lileulum alaiqtisadiat walqanuniat, almujalid (28), aleadad (1), 2012 m. 

 - almahkamat al'iiliktruniat dirasatan tasiliatan mqarntan, eabd aleaziz bin saed 
alghanim, (dt), dar nayif lilnashr, alriyad, 2017. 

 - almahkamat al'iiliktruniat, nahaa aljilla, almajalat almaelumatiat alsuwriat, 
aleadad (47), kanun alththani, 2010 m. 

 - almuhlaa bialathar, 'abu muhamad eali bin 'ahmad bin saeid bin hizm al'undilsii 
alqirtabii alzzahirii (almutawafaa: 456 ha), (dt), dar alfikr, bayrut, (dt). 

 - mukhtar alsahah, zayn aldiyn 'abu eabd allah muhamad bin 'abi bikr bin eabd 
alqadir alhanfi alrrazi (almutawafaa: 666 h), thqyq: yusif alshaykh muhamad, t 5, 
almaktabat aleasriat, bayrut, 1999 m. 

 - mukhtasir aikhtilaf aleulama', 'abu jaefar 'ahmad bin muhamad bin salamat eabd 
almalik bin salimat al'azdi alhujrii almisrii altahawii (almutawafaa: 321 h), thqyq: 
eabd allah nadhir 'ahmad, t 2, dar albashayir, bayrut, 1417 h. 

 - madaa hajiyat altiknulujia alhadithat fi 'iithbat aleuqud altijariat, eayid rashid 
almiriy, risalat dukturah fi manshurat, kuliyat alhuquq, jamieat alqahirat, 1998 m. 

 - almurafaeat almadaniat, d. adam wahib alnadawi, t 1, almaktabat alqanuniat, 
baghdad, 2006 m. 

 - mirqat almafatih sharah mishkat almaearif, eali bin sultan muhamad, 'abu alhasan 
nur aldiyn almala alhrwi alqari (almtwfa: 1014 h), t 1, dar alfikr, bayrut, 1422 h - 
2002 m. 

 - almurqabat aleulya fimn yastahiqu alqada' walfatiya = tarikh 'iisdar al'andilisi, eali 
bin eabd allh bin muhamad bin muhamad abn alhasan alnubahii almaliqii al'andilis 
(almutawafaa: nahw 792 h), thqyq: lajnat 'iihya' alturath alearabii fi dar alafaq 
aljadidat, t 5, dar alafaq aljadidat, bayrut, 1403 h -1983 m. 

 - qadaya almaswuwliat almadaniat fi muajahat fayrus alhasib, eizat mahmud 'ahmad 
'iismaeil, risalat dukturah, kuliyat alhuquq, jamieat alqahirat, 1994 m. 

 - almutalie ealaa daqayiq zad almustaqnae <<fqh alqada' walshahadat>>, eabd 
alkarim bin muhamad allahim, t 1, dar knuz 'iishbilia lilnashr waltawzie, alriyad, 
1433 - 2012 m. 

 - mueayan alhukkam yataradad bayn alkhasamayn, 'abi alhasan, eala' aldiyn, eali 
bin khalil altarabulsii alhanfii (almutawafaa: 844 ha), (dt), dar alfikr, (dt). 

 - maghni 'iilaa maerifat maeani 'alfaz almunhaj, shams aldiyn, muhamad bin 'ahmad 
alkhatib alshirbini alshshafieiu (almutawafaa: 977 h), t 1, dar alkutub aleilmiat, 
bayrut, 1994 m. 
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 - almaghniu, muafaq aldiyn eabd allah bin 'ahmad bin muhamad bin qadamat 
aljamaeii almaqdisii aldimashqii alhanbalii abn qadama (almutwafaa: 620 h), (dt), 
maktabat alqahrt, 1968 m. 

 - mafhum altiqadi ean baed wamustalzamatih, d. hadi husayn eabd eali, nasif jasim 
alkareawi, majalat almuhaqaq alhaliyi alqanuniat, aleadad (1), alsanat 
alththaminat, 2016 m. 

 - almuafaqat, 'iibrahim bin musaa bin muhamad allkhami alghirnatii alshshatibii 
(almutawafaa: 790 h), thqyq: 'abu eubaydat mashhur bin hasan al salman, t 1, dar 
abn efan, 1997 m. 

 - alnizam alqanuniu liltawqie al'iiliktrunii, muhamad 'amin alruwmi, (dt), dar 
aldhikr, al'iiskandariat, 2006 m. 

 - alnizam lilhukumat al'iiliktruniat, d. eabd alfattah biumiin hajaziin, (dt), dar 
alkutub alqanuniat, alqahrt, 2007 m. 

 - nazariat al'iithbat fi 'usul almuhakamat almadaniat waljizayiyat, 'iilyas 'abu 
eubayd, (dt), manshurat alhalbi alhuquqiat, 2005 m. 

 - alnuwr alwida' fi 'ahkam alqada', 'ahmad bin muhamad alshueafi almueafa, t 1, 
(dn), 1414 h 1993 m. 

 - alhidayat fi sharah bidayat almubtadi, eali bin 'abi bikr bin eabd aljalil alfurghani 
almarghinaniu, 'abu alhasan burhan aldiyn (almutawafaa: 593 h), thqyq: talal 
yusif, (dt), dar 'iihya' alturath alearabii, bayrut, (dt). 

 - al'iithbat fi alshryet al'iislamiat fi wasayil almuatinat wal'ahwal alshakhsiat, d. 
muhamad mustafaa alzahili, t 2, maktabat dar albayan, dimashq, 1994 m. 

 - alwasit fi qanun almurafaeat almadaniat waltijariat, d. nabil 'iismaeil eumar, (dt), 
dar aljamieat aljadidat, alqahrt, 2005 m. 

 - Twasif al'aqadiat fi alshryet al'iislamia <<drrasat shareiat li'usul al'usul tanzil 
al'ahkam aleamat ealaa alwaqayie alqadayiyat walfatawiat mae tatbiqat qadayiyat 
min 'aqdiat alsalaf wamahakim almamlakat alearabiat alsaeudi>>, eabd allah bin 
muhamad bin saed al khinin, t 1, (dn), 2003 m. 

thalthana: almurajie al'ajnabiat: 
 - Commission europeenne pour l'efficacite de la justice CEPEJ systèmes judiciaires 

europeens, esition 2012 donnees 2012 efficacite et qualite de la justice p.p 17, 18 
sur le site: https://journal-la-mee.fr/ 

 - David BENICHOU, comitefranco-brutannique de cooperation judiciaire, Rapport 
du stage effectuealondres du 26-30 avril 2004, sur le theme: jisticeen ligne. 

 - Miseen oeuvre de la communication par voieelectronique entre les avocats et les 
chambresciviles de la courdeappel de lyon, signature de protocole 9/1/2012, p5, 
sur le site: https://www.cours-appel.justice.fr/lyon 

rabeana: al'anzimat: 
 - nizam altaeamulat al'iiliktruniat alsaeudiu walayihatuh, tabda bialmarsum 

almalakii raqm (m / 18) bitarikh 08/03/1428 ha. 
 - nizam alqada' alsaeudii bialmarsum almalakii raqm (m / 78) bitarikh 19/9/1428 ha. 
 - nizam almurafaeat alsaeudii bialmarsum almalaki raqm (m / 1) bitarikh 22/1/1435 

ha. 
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Kamsa: almawaqie al'iilktruniat: 
 - www.arablaw.com 
 - maqal bieanwan: (bda' altaqadi wa'iisdar 'iiliktruni jadid fi juzyiyat jidat, manshur 

fi manshurat fi 'anzimat lil'anzimat alsewdyt 2010 m, eabr almawqie al'iilktrawny: 
http://www.afaaqlaws.net/views/ViewNews.aspx؟nwsid=176 

* * * 

 


