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ملخص: 
الكثري  على  حتميًا  واقعًا  اخللوية  الأجهزة  ا�ضتعمال  اأ�ضبح 
من النا�س، حتى اأنها تكاد تكون من اأهم الأ�ضياء التي تتواجد مع 
ال�ضخ�س بعد حمفظته وهويته، فعلى الرغم من الفوائد التي تتاأتى 
اأ�ضبحت  الأخرية،  الآونة  يف  اأنه  اإل  الأجهزة،  هذه  ا�ضتعمال  من 
والطبية  كال�ضحية  املعنية  واجلهات  والدوائر  الإعالم  اأجهزة 
اآثار �ضلبية واأ�رشار قد تكون  والبحثية تتناقل الأخبار عن وجود 
الخت�ضا�س  واأويل  باملعنيني  حدا  مما  الأجهزة،  لهذه  ج�ضيمة 
الأمواج  على  الأبحاث  هذه  وترتكز  ذلك،  على  البحوث  اإجراء  من 
كهرومغناطي�ضية،  اأمواج  وهي  الأجهزة  وت�ضل  تنبعث  التي 
وميكن اأن تكون هناك نتائج لهذه الأبحاث على ال�ضعيد ال�ضحي 
عيوب  اإظهار  الدرا�ضة  ا�ضتهدفت  لذلك  وغريها،  والجتماعي 
الأجهزة اخللوية والأ�رشار املحتملة التي قد تن�ضاأ عن ا�ضتعمالها 
فكان  فيه،  مبالغ  ب�ضكل  ذلك  على  زيادة  اأو  طبيعي  ب�ضكل  �ضواء 
املبحث الأول يف الأ�رشار النا�ضئة عن ا�ضتخدام الأجهزة اخللوية، 
الأ�رشار،  هذه  عن  النا�ضئة  امل�ضوؤولية  فتناول  الثاين  املبحث  اأما 
اإذ انربى املخت�ضون من القانونيني بالبحث والتاأ�ضيل للم�ضوؤولية 
تاأ�ضيل  على  البحث  وتركز  املوجات،  هذه  اأ�رشار  عن  تنتج  التي 
هذه امل�ضوؤولية وفقا للقواعد العامة يف امل�ضوؤولية املدنية )العقدية 
و التق�ضريية( . وخل�س الباحث اإىل انه يجب على امل�رشع والدولة 
مبختلف اأجهزتها الق�ضائية والقت�ضادية وال�ضحية، اإيجاد نظام 
الأجهزة  اأ�رشار  عن  النا�ضئة  امل�ضوؤولية  حتديد  فيه  يبني  قانوين 
املوزع  اأو  اأجزائه  اأحد  اأو  لالأجهزة  الرئي�ضي  املنتج  �ضواء  اخللوية 
بال�رشر وكانت هناك  بالت�ضبب  تدخله  ن�ضبة  البائع كل ح�ضب  اأو 
نتائج مهمة من �ضمنها التحذير من املبالغة يف ا�ضتخدام الأجهزة 
واأخذ احليطة واحلذر من ا�ضتخدامها ومطالبة ال�رشكات ال�ضناعية 
اأو  الأكيدة  الأ�رشار  من  للتخفيف  بدائل  اأو  معينة  و�ضائل  باإيجاد 
ولي�س  معني،  حد  عند  الوقوف  وعدم  ا�ضتعمالها،  جراء  املحتملة 
هذا بالأمر امل�ضتحيل يف ظل التقدم العلمي والتكنلوجي. وتناول 
والتو�ضيات  الآراء  وكذلك  املجال،  هذا  يف  واآراء  جوانب  الباحث 

املقرتحة بهذا اخل�ضو�س. 

The civil liability towards the damages resulted 
from using Mobiles - comparative study. 

Abstract:  

It is a fact that most of people use mobiles 

in their life, and sometimes using mobiles is 

necessary. Despite the benefits of this use, there 

are many damages and demerits resulting from the 

electromagnetic waves of these mobiles. At first, 

the researcher discusses the effects of these waves 

on the human being especially in the health, the 

researcher wished for the enactment of a legislation 

and other bodies such as health, economical, and 

judicial authorities to set up rules including the 

liability for damages even upon the principal 

distributor or the seller. 

Secondly, the researcher tried to establish 

the civil liability for damages resulting from using 

mobiles, on the common rules of liability: whether 

contractual or legal liability. 

At the end, there are many results that relate to 

the research. 
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مقدمة: 
اأ�ضبح ا�ضتخدام الأجهزة اخللوية اأمرا طبعيًا ل بل ويكاد يكون 
ال�ضخ�ضية  بالعالقات  �ضواء  وم�ضتلزماتها  احلياة  �رشوريات  من 
والعلمي  ال�ضخ�ضي  ال�ضعيد  وعلى  القت�ضادية،  اأو  الجتماعية  اأو 
والوظيفي.وعلى الرغم من الفوائد الكثرية التي جننيها من الأجهزة 
اآثارا �ضلبية على ال�ضحة جراء ا�ضتخدام هذه  اأن هناك  اإل  اخللوية 
الأجهزة ، رغم وجود و�ضائل وقاية ت�ضتخدم لأجل التقليل من هذه 
الآثار، فم�ضدر هذه الأ�رشار اإنا يرتكز على املوجات التي تنبعث 
الأ�رشار  هذه  اأن  كما  ذلك،  اأو غري  ا�ضتعمال  منها وهي يف حالة 
ل تظهر فورا بل تظهر بعد مدة زمنية جراء تراكم هذه املوجات 
املخ  وظائف  على  اأو  الع�ضبي  اجلهاز  على  �ضواء  الزمن  مرور  مع 
لدى الإن�ضان، وحقيقة اأن هناك اأبحاثا متفرقة من قبل العديد من 
اأو التكنولوجية ملعرفة حقيقة الآثار  اجلهات �ضواء منها ال�ضحية 
ملوجات الهاتف املحمول التي تر�ضل وت�ضتقبل عن طريق الأبراج 
يف  يكون  قد  ما  ومنها  املختلفة،  واملناطق  املدن  يف  تقام  التي 
الأحياء ال�ضكنية والتي تر�ضل وت�ضتقبل موجات هائلة وذلك لتغطية 
املدينة اأو املنطقة املعينة )1( .ونظرا للقلق الذي ي�ضاور العديد من 
الهاتف  لأجهزة  امل�ضتخدمني  من  خا�ضة  ال�ضاأن  وذوي  النا�س 
اخللوي، واأولئك الذين يقطنون قرب حمطات الإر�ضال وال�ضتقبال، 
 - العتباريني  اأو  الطبيعيني  �ضواء  الأ�ضخا�س  من  العديد  انربى 
مدى  من  التحقق  اإىل   - البحث  �ضياق  يف  بيانها  �ضيجري  والتي 
كله  وهذا  املحطات،  اأو  الأجهزة  تنتج عن هذه  التي  الآثار  �ضحة 
الذي  اخللوي  جهاز  عن  الناجمة  لالآثار  احلقيقية  املعرفة  لأجل 

ي�ضتخدمه كثري من النا�س.

أهمية البحث: 
الأ�رشار  لتحديد  القانونية  الوجهة  البحث من  اأهمية  تكمن 
نطاق  حتديد  وكذلك  تلك،  اخللوية  الأجهزة  ا�ضتعمال  عن  النا�ضئة 

امل�ضوؤولية النا�ضئة عن ا�ضتعمالها.
اإن  ال�رشر  عن  امل�ضوؤولة  اجلهة  من  حتديد  البحث:  اإ�ضكالية 
وجد فعال، فهل امل�ضوؤولية تقع على ال�رشكات ال�ضانعة اأو ال�رشكات 
امل�ضّوقة اأو على �رشكات التامني اأو تقع على م�ضتخدم هذه الأجهزة 
اأو على الدولة التي يجب اأن تكفل اأمن مواطنيها، هل هذه امل�ضوؤولية 

تقع على جهة بعينها اأم هي م�ضوؤولية م�ضرتكة وهذه هي 

إشكالية البحث: 
منهجية البحث: تكون الدرا�ضة ذات منهجية حتليلية مقارنة 
يف الت�رشيعات الأردنية وامل�رشية والفل�ضطينية وبع�س الدرا�ضات 

الأجنبية.على ذلك �ضيكون البحث يف م�ضاألتني رئي�ضتني: 
.نطاق  اأول(  )مبحث  اخللوية  الأجهزة  النا�ضئة عن  الأ�رشار 
امل�ضوؤولية النا�ضئة عن تلك الأ�رشار )مبحث ثاٍن( .وهناك مطالب 
الدرا�ضة  وحمددات  طبيعة  وفق  مبحث  كل  حتت  تندرج  وفروع 

املختلفة  والدرا�ضات  والباحثني  الفقهاء  باآراء  البحث  و�ضريدف 
واجتهادات املحاكم والراأي اخلا�س بالباحث حيثما له حمل.

املبحث األول: األضرار الناشئة عن األجهزة اخللوية 
تعمل الأجهزة اخللوية مبوجات كهرومغناطي�ضية، فقد يكون 
الإن�ضان  ج�ضم  على  وكذلك  البيئة  على  تاأثريات  املوجات  لهذه 
عندما يتعر�س لها، وترتدد الكثري من الأقوال اأن هناك اآثارا �ضلبية 
لهذه املوجات وارتباطها بالأورام ال�رشطانية املختلفة، واأمرا�س 
القلب والأع�ضاب واملخ وغريها من الآثار ال�ضارة والتي �ضنحدد 
بع�ضا منها يف �ضياق هذا البحث؛ وذلك لو�ضع نطاق لهذه الأ�رشار، 
ومن ثم و�ضع ت�ضور واإطار مو�ضوعي لتحديد امل�ضوؤولية النا�ضئة 
عن هذه الأ�رشار، وهذا هو اإعمال للقواعد القانونية: كل من ارتكب 
فعال �ضبب �رشراً للغري يلزم بتعوي�ضه )2( ، وكل اإ�رشار بالغري يلزم 

فاعله ولو غري مميز ب�ضمان ال�رشر )3( .
من  جوانب  ا�ضتعرا�س  ميكن  والبحث  الدرا�ضة  خالل  ومن 
اأ�ضكال الأ�رشار التي تنتج عن الأجهزة اخللوية، وما يت�ضل بها من 
حمطات بث وتقوية واإر�ضال وا�ضتقبال املوجات الكهرومغناطي�ضية 
يف  الأ�رشار  هذه  ا�صتعرا�س  �صيتم  فاإنه  وعليه  عدة،  حقول  يف 
على  ال�ضحية  الأ�رشار  و  اأول(  )مطلب  البيئية  الأ�رشار  مطلبني: 

الكائن الب�رشي )مطلب ثاٍن( 

املطلب األول: األضرار البيئية

املوجات  بتاأثري  املتعلقة  الدرا�ضات  ت�ضري 
اآثاراً  لها  اأن  على   - ذكرها  �ضياأتي  الكهرومغناطي�ضية–والتي 
املباين،  وكذلك  احليوانات  اأو  النباتات  �ضواء  البيئة  على  �ضلبية 
وعليه فاإن هذه املوجات تعد اأحد اأ�ضكال التلوث، وينتج هذا من 
والتي  الطبيعية  العنا�رش  من  غريها  مع  املوجات  تفاعل  خالل 
تغري من طبيعتها الأ�ضلية، كاملياه التي يتغري نظامها الرتكيبي 
املياه  يف  النفايات  باإلقاء  احلال  هو  كما  اجليوفيزيائي، 
�ضالحيتها  عدم  اإىل  يوؤدي  مما  معاملها،  وتغيري  واختالطها 
النفايات  اإلقاء  احلال يف  وكما هو  الب�رشي،  وال�ضتهالك  لل�رشب 

اأو بت�رشيف مياه امل�ضانع واملفاعالت النووية )4( .
ج�ضم  يعد  اإذ  البيئة،  عنا�رش  اأحد  الب�رشي  الكائن  ويعترب 
النا�ضئة  الكهرومغناطي�ضية  للموجات  م�ضتقبال  م�ضدرا  الإن�ضان 
عن الأجهزة اخللوية اأو ب�ضببها، فتنتقل هذه املوجات اإىل اأع�ضابه 
املوجات  تلك  تاأثري  عن  ف�ضال  الطبيعي،  اأدائه  وعلى  عليه  وتوؤثر 
على البيئة التي حتيط بالإن�ضان كالنباتات وما ت�ضببه من حدوث 

طفرات يف اخلاليا النباتية التي تغري من خ�ضائ�ضها الأ�ضلية.
التي  للموجات  ال�ضلبية  الآثار  عن  يقال  ومهما  وحقيقة، 
الأهمية،  اأ�ضحت يف غاية  الأجهزة اخللوية، فامل�ضاألة  تنبعث عن 
اإذ ل م�ضوؤولية اإل باإثباتها واإثبات ال�رشر النا�ضئ عنها، والوقاية 
بخ�ضو�س  املتعددة  الدرا�ضات  باأن  �ضك  ول  العالج،  من  خري 
 )6( الأجل  ق�ضرية  باأنها  يت�ضف  ما  حتديدا  منها  ال�ضلبية  الآثار 
الليثيوم  الأجهزة اخللوية )كعن�رش  التي ت�ضنع منها  اإن املواد  اإذ 
امل�ضعة  العنا�رش  من  الطبيعة كغريها  متواجدة يف  تبقى  وغريه( 
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النباتات واحليوانات والطبيعة ب�ضكل  كالراديوم والتي توؤثر على 
عام، فتغري من حيويتها ونوها ووظائفها الطبيعية، ومن ثم توؤثر 
الآثار  ومن  طبعا،  العنا�رش  هذه  مع  يتعامل  الذي  الإن�ضان  على 
الهواء واملناخ والأمطار والظواهر اجلوية خا�ضة تلك  كذلك على 
املوؤثرات التي تنتج عن اكا�ضيد النيرتوجني وامل�ضانع وما ينتج 
اأثر  الطبقة من  لهذه  الأوزون، وملا  اأثر على خرق طبقة  عنها من 
البنف�ضجية  فوق  الأ�ضعة  و�ضول  من  متنع  اإذ  احليوية  البيئة  على 
% منها، ومن املعروف   99 ن�ضبة  اإذ متت�س ما  ال�ضارة لالأر�س 
اأن الأجهزة اخللوية تتكون من مواد م�ضعة، وخا�ضة عندما ينتهي 
النووية،  النفايات  من  �ضلبة كغريها  نفايات  وت�ضبح  ا�ضتعمالها 
وهذا ما يعرف بالتلوث الإ�ضعاعي الذي ميكن تعريفه باأنه: التلوث 
موجودة  تكن  مل  امل�ضعة  النوبات  من  تركيزات  وجود  عن  الناجت 

اأ�ضال يف تلك البيئة )7( .
بل  يكون مبا�رشا،  قد ل  الأ�ضعة  الناجت عن  ال�رشر  واإن  هذا 
وقد  الوراثة،  يكون عن طريق  وقد  امل�ضتقبل،  اأثره يف  يرتاخى  قد 
كالنبات  الأخرى  احلية  الكائنات  الإ�ضعاعية يف  التلوثات  ترتاكم 
تلك  عرب  لالإن�ضان  الغذائية  ال�ضل�ضلة  اإىل  تنتقل  وهنا  واحليوان، 
الكائنات، وقد يتعذر اأحيانا اإرجاع الأ�رشار مل�ضادرها الأ�ضلية، 
رغم اتخاذ املنتج الحتياطات الالزمة والأكرث حداثة، مما ل ميكن 
معه ن�ضبة اأي خطاأ اإليه، كما يف حالة ا�ضتخدام ال�ضخ�س لأكرث من 

جهاز خلوي وهذا اأمر طبيعي )8( 

املطلب الثاني: األضرار الصحية على الكائن البشري

بتاأثري  تتعلق   )9( م�ضتفي�ضة  واأبحاث  متعددة  درا�ضات  ثمة 
من  كغريها  الإن�ضان  �ضحة  على  اخللوية  الأجهزة  ا�ضتخدام 
والكمبيوتر  )الرائي(  التلفاز  كجهاز  احلديثة  التكنولوجيا  و�ضائل 
الن�ضاط  اأثر  معرفة  على  الدرا�ضات  هذه  وتن�ضب  والكامريات، 
على  الأ�ضعة  هذه  ا�ضتخدام  اآثار  و�ضواء  عنها،  ال�ضادر  الإ�ضعاعي 
الليزر  اأ�ضعة  ا�ضتخدام  العالجي، كما هو احلال يف  الطبي  ال�ضعيد 
والعمليات  اجلراحة  املتعددة:  الطبية  احلقول  يف  العالجات  يف 
الأجهزة  تعقيم  وكذلك  ال�رشطانية  الأورام  وعالج  املختلفة 
تلك  ا�ضتعمل  من  على  جانبية  اآثار  من  لها  وما  الطبية  والأدوات 

الأ�ضعة )10( .
م�ضتخدمي  تنتاب  ماوف  هناك  �ضك  ول  فاإنه  ذلك  وعلى 
An� )للأجهزة اخللوية نظرا لأنها تعمل بالطاقة م�ضدرها هوائي 
اإجراء  اأثناء  م�ضتخدمه  راأ�س  من  قريبا  يكون  الذي  الهاتف   )tena

املكاملات، مما يعني اإمكانية تاأثر دماغ الإن�ضان والذي هو يعمل 
والقادمة  املنبعثة  والأمواج  بالرتددات  خا�س  كهربائي  كجهاز 
بالأذن  تو�ضع  �ضماعات  ا�ضتخدام  اأ�ضبح  قد  اأنه  مع  اجلهاز  عرب 
لإبعاد اآثار الأ�ضعة على ج�ضم امل�ضتخدم، والتخفيف منها اأو لعدم 

اإ�ضغال يده با�ضتخدام اجلهاز اأثناء قيادته ال�ضيارة مثاًل.
الأ�ضعة  عن  تنتج  قد  التي  الآثار  ا�ضتعرا�س  وميكن 
اجلهاز  يف  امل�ضتخدمة  الأمواج  تعترب  والتي  الكهرومغناطي�ضية 
اخللوي اأحد اأ�ضكالها، وذلك ب�ضيء من الإيجاز علما باأن ا�ضتعرا�س 
هذه الأ�رشار/ اأو املخاطر �رشورية وذلك لأجل املعرفة، والإحاطة 
وكذلك التنويه اإىل حتديد نطاق امل�ضوؤولية املدنية النا�ضئة عن تلك 

الأ�رشار، اإذ اإن البحث ين�ضب على كال امل�ضاألتني، مع العلم اأنه ما 
زالت هناك درا�ضات على اآثار هذه الأ�ضعة، بالإ�ضافة اإىل اأنه لي�س 
التي  الأجهزة  اأنواع  دليل قاطع على مدى اخلطر من حيث  هناك 
اأخرى، وذلك من حيث  اأجهزة  اأكرث على اجل�ضم من  ت�ضكل خطورة 

ن�ضبة الإ�ضعاع املنبعث عنها اأقل اأو اأكرث.
الفرع الأول: الأ�رشار التي ت�صيب القلب والدماغ:  ●

اأن الت�ضال عرب الهاتف اخللوي  ت�ضري بع�س الدرا�ضات اإىل 
تتولد عنه ت�ضكيلٌة من الطيف الإ�ضعاعي الكثيف توؤثر على الرتكيبة 
الطبيعي، مما  الدماغ، وتوؤثر على �ضري عمله  الطبيعية و�ضري عمل 
حال  املوت  اإىل  توؤدي  رمبا  الدماغ  يف  اأورام  بتكوين  تت�ضبب  قد 
فنلنديون  علماء  اأجراها  التي  الدرا�ضات  هذه  ت�ضاعفها.وتخل�س 
اأن الأمواج الكهرومغناطي�ضية املنبعثة عن اأجهزة الهاتف اخللوي 
من  الدماغ  يحمي  الذي  احليوي  للغ�ضاء  املكونة  اخلاليا  توؤذي 

ال�ضموم واملوؤثرات اخلارجية.)11( 
العامل  اخللوي  الهاتف  رقائق  مرتع  حذر  ال�ضدد  وبهذا 
الأملاين )فرايد لهامي فولنور�ضت( من ماطر ترك الأجهزة اخللوية 
مفتوحة يف غرف النوم ملا لها من اأثر �ضيء على الدماغ الب�رشي، 
واأ�ضار هذا العامل الكيميائي اأن املوبايل ميكن اأن تنبعث منه طاقة 
من  تنبعث  نب�ضة  كل  عند  الراأ�س  لأن�ضجة  به  امل�ضموح  من  اأعلى 
العديد  هناك  باأن  بالقول،  ذاته  العامل  وي�ضتمر  الرقمي،  املحمول 
من الظواهر املر�ضية التي يعاين منها غالبية م�ضتخدمي املوبايل 
وطنني  النوم  اأثناء  والقلق  والأرق  الذاكرة  و�ضعف  ال�ضداع  مثل 
يف الأذن، هذا واأن تلقي جرعات زائدة من هذه املوجات �ضيلحق 

�رشراً اأكيداً مبخ الإن�ضان.)12( 
مرتع  وكذلك  �ضتريوت(  )وليام  الربيطاين  اخلبري  وي�ضري 
رقائق املوبايل يف �رشكة �ضيمن�س الأملانية لاللكرتونيات ورئي�ضة 
منظمة ال�ضحة العاملية )كروهارلني بركلند( اأن اإ�ضعاعات الهاتف 
املحمول ت�رشب خاليا املخ حوايل 215 مرة كل ثانية مما ينتج 

عنه ارتفاع يف درجة حرارة املخ ولهذا اأثره ال�ضلبي.)13( 
الأ�ضعة  هذه  مدى  فاإن  اأخرى  ناحية  ومن  ناحية،  من  هذا 
الأج�ضام  على  وكذلك  الأطفال،  �ضحة  على  اأكرب  اأثر  له  يكون 
دقات  عدد  زيادة  حيث  من  والقلب،  كاملخ  ال�ضن  لكبار  احل�ضا�ضة 
القلب حال تعر�ضه لالأ�ضعة ورمبا يوؤدي اإىل انقبا�س ع�ضلة القلب 

وملا لهذا من اآثار �ضلبية على الإن�ضان.)14( 
وب�ضكل عام فاإن الأ�رشار امل�ضار اإليها اأو غريها قد ل تظهر 
فورا، اإذ اأنه قد تظهر عوار�س املر�س بعد مرور مدة زمنية قد تكون 

ع�رش �ضنوات ابتداء منذ بداية التعر�س لالأ�ضعة.)15( 
كذلك قد تدق امل�ضاألة يف حالة ثبوت �رشر الأ�ضعة النا�ضئة 
الواحد  ال�ضخ�س  قبل  من  املتعددة  اخللوية  الأجهزة  ا�ضتخدام  عن 
كجهاز nokia او Samsung فمن هي اجلهة )ال�رشكة( التي تتحمل 

امل�ضوؤولية من تلك ال�رشكات وكيف �ضيتم اإثباتها؟ 
الفرع الثاين: الأ�رشار على الأع�صاب الب�رشية وال�صمعية  ●

وخاليا اجل�صم الب�رشي
الأ�ضعة  اآثار  على  اأجريت   )16( معينة  درا�ضات  هناك 
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يطلق  وما  العني،  على  اأ�رشارا  تلحق  اأنها  الكهرومغناطي�ضية 
عليه )بعتمة العني( ، وبالتايل توؤثر على قدرة ال�ضخ�س الب�رشية 
اأن  الأملان  الباحثني  من  فريق  ك�ضف  اإذ  الروؤية،  يف  وا�ضطراب 
تت�ضاعف  بانتظام  اخللوي  الهاتف  ي�ضتخدمون  الذين  الأ�ضخا�س 
فر�ضة اإ�ضابتهم ب�رشطان العني ثالث مرات، اإذ قام هوؤلء العلماء 
من  يعانون  ممن  مري�ضا   118 على  اختبار  باإجراء  والباحثون 
الورم اخلبيث وهو �رشطان ي�ضيب قزحية العني وقاعدة ال�ضبكية، اإذ 
اأثبتوا اأن كل هوؤلء امل�ضابني ب�رشطان العني هم ممن ي�ضتخدمون 

اخللوي بكثافة عالية.
فاإن  ال�ضمعي  اجلهاز  على  الأ�رشار  بخ�ضو�س  اأما 
اخللوية  الأجهزة  ا�ضتعمال  اأن  اإىل  ت�ضري  والأبحاث  الدرا�ضات 
noisy pol� التلوث من  �ضكال  باعتباره  الأذن  طبلة  على   ووؤثر 

الزائدة  الطاقة  تلك  �ضببه  بالأذن  طنني  وجود  وكذلك   lution

من  املزيد  اإىل  التعر�س  طريق  عن  الناجتة  الب�رشي  اجل�ضم  يف 
الكهرومغناطي�ضية.)17(  املوجات 

من  كثري  يتخوف  اأخرى  ناحية  ومن   ، ناحية  من  هذا 
م�ضتخدمي الأجهزة اخللوية من اأن كرثة ا�ضتخدامها قد توؤدي اإىل 
اأو  الدم(  )فقر  اللوكيميا  و  الدماغ  �رشطان  �ضواء  ال�رشطان  مر�س 

�رشطان العني اأو غري ذلك من اأناط لهذا املر�س اخلبيث.
ففي ا�ضرتاليا حتديدا تعد اأورام املخ هي ال�ضبب الأول للوفاة 
ب�ضبب ال�رشطان، وهو ما ي�ضري باأ�ضابع التهام اإىل التاأثري طويل 
املدى للموجات الكهرومغناطي�ضية الناجتة عن ا�ضتخدام الأجهزة 
اخللوية، وهذا الأمر يعر�س على �ضا�ضات التلفاز ال�ضرتايل، اإذ ظهر 
والذي  نيو  د.�ضاريل  وهو  البارزين  والأع�ضاب  املخ  جراحي  اأحد 
الأطفال يف  اأعلن اأن ازدياد ن�ضبة �رشطان املخ بن�ضبة 21 % يف 
والتعر�س  اخللوي  الهاتف  با�ضتخدام  عالقة  له  الأخرية  الآونة 
للموجات املنبعثة عنه بكرثة، وحذر النا�س والأهايل من ا�ضتفحال 
ا�ضتخدام اأطفالهم لالأجهزة مع العلم اأن هذا الطبيب اعرتف اأن ابنته 
التي تبلغ 12 عاما ت�ضتخدم اأكرث من جهاز خلوي لكنه ل ي�ضتطيع 

منعها مما ي�ضبب له انزعاجا �ضديدا و قلقا عميقا.)18( 
هذا من ناحية ومن ناحية اأخرى ففي تقرير �ضدر عن معهد 
�رشح  اإذ   )Marbella( الت�ضخي�ضية  الع�ضبية  والدرا�ضات  البحوث 
فيه جمموعة من العلماء الإ�ضبان يف �ضهر ابريل ل�ضنة 2004 اأن 
مكاملة اجلهاز اخللوي ملدة دقيقتني فقط ت�ضبب ا�ضطرابات ملدة 
�ضاعة على الأمواج الدماغية املنتظمة بالأ�ضا�س.)19( وهناك اآثار 
على  توؤثر  الكهرومغناطي�ضية  الأ�ضعة  اأن  اإذ  كذلك،  احلوامل  على 

جهاز املناعة للجنني يف ال�ضهور الأوىل للحمل )20( 
العامل  اأعلن  والعالجي  الطبي  ال�ضعيد  وعلى  ال�ضدد  وبهذا 
امل�رشي د.عبد الفتاح بدوي اأ�ضتاذ الكيمياء الع�ضوية التطبيقية عن 
اكت�ضافه عالجا لل�رشطان يتفاعل مع املوجات الكهرومغناطي�ضية 
اخلاليا  انت�ضار  من  والتقليل  الدماغ،  على  موؤثراتها  من  يحد  مما 
ويدعم  تلك،  الكهرومغناطي�ضية  الأ�ضعة  التي م�ضدرها  ال�رشطانية 
الحتاد الأوروبي هذه الدرا�ضة مببلغ مليون دولر وبالتن�ضيق مع 

م�رش وفرن�ضا واأرمينيا.)21( 

وبدرا�ضة مغايرة ويف هذا املجال زعم فريق علمي يف مركز 
الطب البيطري يف مدينة )لوميالند( بولية كاليفورنيا الأمريكية 
لكن  ال�رشطان،  حدوث  ن�ضبة  تقلل  اأن  ميكن  الق�ضرية  الأمواج  اأن 
درا�ضات اأخرى تقول العك�س اإذ اأنها اأثبتت نتائج خاطئة، بل اأ�ضارت 
هذه الدرا�ضات اأن ن�ضبة حدوث ال�رشطان الليمفاوي والدماغي ميكن 
ازديادها بن�ضبة اأعلى على الذين ي�ضتخدمون الهاتف اخللوي ملدة 
20 دقيقة متوا�ضلة، ونالحظ اأن هناك ت�ضاربا يف الدرا�ضات وكل 
هذا اأمر طبيعي ح�ضب املدخالت واملخرجات يف مثل هذه امل�ضائل 
اأن احلقيقة غري  الأحيان، ويبدو  اإرها�ضات يف بع�س  التي ت�ضكل 
واأنها كامنة يف مكان �ضحيق والعلم عند اهلل و فوق كل  وا�ضحة 

ذي علم عليم.)22( 
القت�صادية  ● النواحي  على  الأ�رشار  الثالث:  الفرع 

والجتماعية وال�صخ�صية
على الرغم من املنافع املتعددة لالأجهزة اخللوية مبختلف 
اأ�ضكالها، �ضواء على الن�ضاطات القت�ضادية اأو الجتماعية، اإل انه 

باملقابل هناك اأ�رشار بهذه املجالت اأي�ضًا )23( 
اأما من حيث م�ضار اجلهاز اخللوي القت�ضادية فهو يكلف 
م�ضتخدمه م�ضاريف زائدة قد تلحق به مديونية يف بع�س الأحيان 
وتوؤثر على دخله، خا�ضة عند ا�ضتعماله ب�ضكل كبري ومبالغ فيه، عدا 

عن تكاليف العالج املرتتبة عن الأ�رشار ال�ضحية حال حدوثها.
وعلى ال�ضعيد الجتماعي: �ضحيح اأن للجهاز اخللوي فوائد 
اإنا عن بعد ولي�س  اإىل التوا�ضل الجتماعي  اأنها توؤدي  من حيث 
الوقت. نف�س  يف  وم�ضاوئ  منافع  له  تكون  فقد  ولهذا  قرب  عن 
ومبعنى اآخر اأنه قد يكون �ضالحا ذا حدين، ونحن يف هذا املجال 
البحث،  ل داعي للبحث ب�ضكل م�ضتفي�س لأنه يخرج عن مو�ضوع 
ال�ضلوكية  املمار�ضات  على  ال�ضارة  ال�ضلبية  الآثار  اإىل  بالإ�ضافة 
اخلاطئة، خا�ضة عند التعر�س لأ�ضخا�س النا�س واأ�رشارهم وحتى 
ا�ضتعمال الكامريا للجهاز والت�ضوير والدبلجة وعر�س ال�ضور عن 
طريق النت�ضار للغري، مما قد يكون هناك ف�ضائح وجرائم وق�ضايا 
لدى الق�ضاء واملطالبة بالتعوي�س عن الأ�رشار الأدبية واملعنوية 
املخت�ضة  الأجهزة  لدى  اخل�ضو�س  بهذا  متعددة  ق�ضايا  وهناك 
الأمنية والق�ضائية كما اأن هناك اأ�رشارا قد تلحق بال�ضخ�س نف�ضه 

وعلى اأ�ضحاب املهن والعمل.
نف�ضه  بال�ضخ�س  �رشر  باإحلاق  تت�ضبب  اأي�ضا  املجال  بهذا 
خا�ضة عند ا�ضتخدام اجلهاز اخللوي اأثناء قيادة ال�ضيارة �ضواء جتاه 
نف�ضه اأو جتاه الغري؛ اإذ قد يت�ضبب بحادث جراء عدم تركيزه اأثناء 
�ضيطرة  اإجراء مكاملات عرب اجلهاز، فال يكون هناك  القيادة عند 
تامة على املركبة ول تن�رشف حوا�ضه اإىل ال�ضياقة خا�ضة اإذ كانت 
باأ�رشار  فيت�ضبب  ما،  يرتكب حادثًا  قد  وبالتايل  موؤثرة،  املكاملة 
�ضخ�ضية له ولغريه ج�ضدية ومادية، وبالفعل فقد قام بنك )�ضميث 
غرامة  بدفع  الأمريكية  املتحدة  الوليات  يف  ال�ضتثماري(  بارين 
مالية قدرها )500.000( دولر اأمريكي وذلك كت�ضوية لتعوي�س 
لعائلة اأحد ال�ضحايا والذي قتل من قبل عامل يف البنك كان يقود 
�ضيارة تابعة للبنك بينما كان ي�ضتعمل جهازه اخللوي )24( ، وهذه 
توافر  تابعه حال  املتبوع عن  م�ضوؤولية  قبيل  امل�ضوؤولية هي من 
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�رشوطها والتي �ضتطرح للبحث يف املبحث الثاين من هذه الدرا�ضة.
وال�صتقبال  ● والبث  التقوية  اأبراج  اأ�رشار  الرابع:  الفرع 

للموجات الكهرومنغاطي�صية )اجلهاز اخللوي( .
هناك اأبحاث بهذا املو�ضوع، وميكن القول اأن هناك اأ�رشاراً 
التقوية ح�ضب  والداخلة يف حمطات  ال�ضادرة  املوجات  تن�ضاأ عن 
قوتها و�ضدتها وجمالتها، وهي ذات الأ�رشار )املحتملة( املذكورة 

يف �ضياق البحث.
فل�ضطني  دولة  اأرا�ضي  يف  املو�ضوع  هذا  بخ�ضو�س  اأما 
كوزارة  الر�ضمية  اجلهات  �ضائر  من  متبعة  معينة  اإجراءات  فهناك 
ال�ضحة ووزارة �ضوؤون البيئة ووزارة الت�ضالت وغريها، كجامعة 
وتو�ضيات  اتخذت  واإجراءات  درا�ضات  هناك  اإن  اإذ  زيت،  بري 
املثال  �ضبيل  الأ�رشار منها على  للحيلولة دون ح�ضول مثل هذه 
Gsm تتعلق  الهاتف الآيل  البث لنظام  اإجراءات الأمان يف مواقع 
 w/ m24.7( ب�ضدة املجال املغناطي�ضي اأو �ضعفه ون�ضبته عن معدل
وفق مقيا�س IRPA حيث بينت وزارة املوا�ضالت حالت اخلطورة 

يف تلك املواقع.
وهناك ن�رشات �ضادرة عن وزارة ال�ضحة مكتب املدير العام 
بتاريخ 30/ 1/ 2005 وكتاب �ضادر عن وزارة �ضوؤون البيئة رقم 
48 بتاريخ 12/ 6/ 2001 ودرا�ضات قام بها املكتب الهند�ضي 
يف جامعة بري زيت، تو�ضح القيا�ضات و�رشوط الأمان وغريها من 
الفرعية  اأو  الرئي�ضية  البث  �ضواء يف حمطات  بالأ�ضعة  تتعلق  اأمور 

امل�ضتخدمة يف جمال اجلهزة اخللوية.

املبحث الثاني: نطاق املسؤولية عن األضرار
الأ�رشار  هذه  عن  تنتج  التي  امل�ضوؤولية  حيث  من  اأما 
فينبغي و�ضع اإطار يحدد هذه امل�ضوؤولية لكي يتم بعدئذ املطالبة 
�ضوابط  و�ضع  الوقت  وبذات  العالقة،  ذات  اجلهة  من  بالتعوي�س 
حّدة  تخفيف  ل�ضمان  خطة  لو�ضع  كذلك  امل�ضوؤولية،  هذه  لتحديد 
هذه الأ�رشار واحلماية الوقائية لأن ل �ضيء يعدل �ضحة الإن�ضان 

اإذ اأن ال�ضحة ل تقدر بثمن مهما ح�ضل امل�رشور من تعوي�س.
عن  النا�ضئة  امل�ضوؤولية  نطاق  يف  البحث  ميكن  ذلك  وعلى 
الأ�رشار �ضابقة الذكر يف امل�ضوؤولية املدنية )العقدية والتق�ضريية( 
وهي نظام قانوين يلتزم مبقت�ضاه كل من اقرتف خطاأ اأو عمل غري 
م�رشوع ونتج عنه �رشر اأن يقوم بتعوي�س من اأ�رشه يف نف�ضه اأو 

ماله )25( .
عن  النا�ضئة  امل�ضوؤولية  نطاق  يف  البحث  يكون  ذلك  وعلى 
ال�رشر اجلهاز اخللوي ح�ضب قواعد امل�ضوؤولية املدنية )مطلب اأول(.
اخللوية  الأجهزة  اأ�رشار  عن  النا�ضئة  امل�ضوؤولية  ودعوى 

)مطلب ثاين( .

اخللوي  اجلهاز  ضرر  عن  الناشئة  املسؤولية  تأصيل  األول:  املطلب 
حسب قواعد املسؤولية املدنية

و�رشاء  بيع  وعقود  �ضفقات  اخللوية  الأجهزة  على  جتري 
و�ضيانة وا�ضتغالل وغري ذلك من عقود تتعلق بالإنتاج والت�ضويق، 
ابتداء،  البيع  عقد  بخ�ضو�س  يطبق  ما  عليها  يجري  فاإنه  اإذن 

بالإ�ضافة اإىل واجبات اأخرى ملحقة بعقد البيع ومثالها تعليمات 
ال�ضتعمال وال�ضيانة وال�ضالحية والكفالة، واإن اأ�ضا�س العالقة بني 
املنتج والتاجر وامل�ضتهلك وجود عقود تربطهما، ومن املعروف اأن 
اأطراف العقد وهذا ما يطلق عليه  هناك التزامات واآثاراً تقع على 
باللتزام العقدي، واإن اأي اإخالل باللتزام العقدي من اأي من طريف 
العقد تنه�س امل�ضوؤولية جتاه املخل باللتزام وهذه هي امل�ضوؤولية 
اإخالل  اأي  واإن  اأ�ضا�ضها على وجود عقد،  تبنى يف  والتي  العقدية، 
تتجلى  والتي  عك�ضية  اآثار  اإىل  العقد  يعر�س  العقدية  بال�رشوط 
باإمكانية ف�ضخ العقد واإعادة احلال اإىل ما كان عليه الطرفان قبل 

العقد، والتعوي�س اإن كان له مقت�ضى.
هذا من ناحية ومن ناحية اأخرى قد يرتكب ال�ضخ�س املنتج 
)ال�ضانع( للجهاز اخللوي خطاأ ما ينتج عنه �رشر للطرف الآخر مع 
توافر العالقة ال�ضببية بني اخلطاأ وال�رشر ويف هذه احلالة تنه�س 
امل�ضوؤولية عن الفعل ال�ضار والتي ت�ضتوجب التعوي�س وال�ضمان، 

حتى ولو مل يكن هناك عقد وهذه هي امل�ضوؤولية التق�ضريية.
وبخ�ضو�س امل�ضوؤولية عن ا�ضتعمال الأجهزة اخللوية فاإنها 
تتفق مع �ضكل امل�ضوؤوليتني امل�ضار اإليهما، وعلى ذلك يكون البحث 
يف امل�ضوؤولية العقدية يف فرع اأول وامل�ضوؤولية التق�ضريية يف فرع 

ثان مبا يخ�س ا�ضتخدام الأجهزة اخللوية حتديداً
اأ�رشار  ● عن  الناجمة  العقدية  امل�صوؤولية  الأول:  الفرع 

الأ�صعة الواردة واملنبعثة عن الأجهزة اخللوية
التي يقوم بها  العقود  اإبرام  الأ�ضا�ضية يف  ابتداء من الأمور 
واملحل  الر�ضا  وهي  اأ�ضا�ضية  اأركان  على  تبنى  اأن  الأ�ضخا�س 
وال�ضبب، وهنا وعند البحث يف حمل العقد، الأ�ضل اأن يكون م�رشوعا 
وغري مالف للنظام العام اأو الآداب، وبذات الوقت اأن ين�ضب على 
منفعة للمتعاقد من حيث اأ�ضا�ضه، نعم قد يلحق ال�ضخ�س �رشر عند 
اأن  املهم  الأمر  اإنا  التعليمات  بع�س  مالفة  اأو  ا�ضتعماله  اإ�ضاءة 
ي�ضعى  ل  الفطرة  ال�ضخ�س من حيث  اإن  اإذ   ، بذاته  يلحق �رشرا  ل 

لإحلاق ال�رشر بنف�ضه تلقائيا.
نعم  اخللوية،  الأجهزة  ا�ضتخدام  ب�ضدد  هنا  الت�ضاوؤل  ويثور 
هناك   - فعال  ذلك  ثبت  اإذا   - الوقت  بذات  ولكن  منفعة،  هناك 
ال�ضخ�س  هو  هل  ال�رشر؟  م�ضوؤولية  يتحمل  الذي  فمن  م�رشة، 
ويتحمل  املخاطر،  يركب  ذلك  ورغم  يعلم  لأنه  اجلهاز  م�ضتخدم 
بالتايل ال�رشر وامل�ضوؤولية تقع عليه وحده؟ اأم قد متتد امل�ضوؤولية 
التاأمني  ال�ضانعة و�رشكات  الأطراف كال�رشكات  لتلحق غريه من 

وامل�ضتوردين واملتعاقدين املتعاقبني؟ 
بع�س  يكتنفها  امل�ضوؤولية  تتحمل  جهة  حتديد  اإن  حقيقة 
القانون من  الق�ضاة وفقهاء  الأمر معروف لدى  ال�ضعوبات، وهذا 
حيث حتديد اجلهة امل�ضوؤولة ح�رشاً، فم�ضاألة حتميل جهة بعينها 

امل�ضوؤولية اأمر يف غاية الدقة و ال�ضعوبة.)26( 
من  فهل  كذلك،  اخللوي  اجلهاز  بخ�ضو�س  امل�ضاألة  وتدق 
احلالية  الأ�ضعة  من  بدل  م�رشة  غري  اأ�ضعة  ت�ضتخدم  اأن  املمكن 
اإن هذا الأمر يف  اأم ل؟  التي تثور حولها الت�ضاوؤلت باأنها م�رشة 
الأ�ضعة  واآثار  نتائج  يف  تكمن  والإجابة  والت�ضابك،  التعقيد  غاية 
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ومدى  ل،  اأم  حقا  �ضارة  هي  هل  اخللوية  الأجهزة  ت�ضتخدم  التي 
اأثرها ال�ضار وهل بالإمكان تطويرها وا�ضتخدام اأ�ضعة غري م�رشة 
الأ�ضعة  اأن  جدل  لنفرت�س  وهنا  جمهولة  اأم  معروفة  تكون  قد 
اجلهة  معرفة  ينبغي  ذلك  وعلى  بطبيعتها،  �ضارة  هي  املق�ضودة 
اإر�ضاء  بخ�ضو�س  ال�ضدد  هذا  يف  وميكن  امل�ضوؤولية،  تتحمل  التي 
امل�ضوؤولية بناء على العقود ما بني اجلهات ذات العالقة واللتزام 
بالقواعد واحلدود العقدية من عدمه، وبناء عليه ميكن القول باأن 
العقدي  الإطار  ال�ضالمة يف  اللتزام ب�ضمان  تكري�س  الجتاه نحو 
امل�رشور،  على  تخفيف  من  الجتاه  هذا  يف  ملا  م�ضتمر  تزايد  يف 
حيث يقت�رش الأمر بالن�ضبة له على اإثبات م�ضدر اللتزام العقدي و 
اإثبات ال�رشر، وهذا اأمر �ضهل اإنا بعد ذلك يقلب عبء الإثبات على 

عاتق املدين باللتزام العقدي ب�ضمان �ضالمة املعقود عليه.)27( 
كل  يف  ال�ضالمة  توافر  يجب  اأنه  الأ�ضا�ضية  ال�ضوابط  ومن 
منتج، واأن يكون مطابقا للموا�ضفات واملقايي�س اإذ يجب اأن تطابق 

قواعد ال�ضالمة �ضواء على ال�ضخ�س اأو البيئة وعلى جميع ال�ضعد.
وبخ�ضو�س اأ�ضا�س امل�ضوؤولية العقديه فهو الإخالل باللتزام 
عنه  ينتج  بحيث  اخللوي  اجلهاز  ا�ضتغالل  بيع  عقد  عن  النا�ضئ 
�رشر، وهذا ال�رشر نتيجة طبيعية ل�ضتعمال اجلهاز اخللوي الذي 
وهذا  عنه،  وال�ضادرة  املنبعثة  الكهرومغناطي�ضيه  بالأ�ضعة  يعمل 
عقديا من حيث  يرتب �رشراً  العقدية مما  بال�رشوط  اإخالل  ي�ضكل 
قانون  من   10 املادة  تن�س  هذا  وعلى  العقد  �رشوط  حتقق  عدم 

حماية امل�ضتهلك الفل�ضطيني على ما يلي )28( : - 
عن  الناجم  ال�رشر  عن  م�ضوؤول  النهائي  املزود  )يكون   
ا�ضتخدام اأو ا�ضتهالك املنتج املحلي اأو امل�ضتورد الذي ل تتوافر فيه 
اأو عدم اللتزام بال�ضمانات  اأو ال�ضحة للم�ضتهلك  �رشوط ال�ضالمة 
املعلن عنها اأو املتفق عليها، ما مل يثبت هوية من زوده باملنتج و 

اأثبت كذلك عدم م�ضوؤوليته عن ال�رشر الناجم( .
)اجلهاز  للخدمة  النهائي  املزود  اأن  املادة  يت�ضح من ن�س 
اخللوي( م�ضوؤول عن ال�رشر الناجم عن املنتج مبواجهة امل�ضتهلك 
للجهاز،  النهائي  ال�ضانع  املنتج  �ضواء  حكمة  يف  من  اأو  املزود 
وكذلك منتج املادة الأولية وال�ضانع جلزء مكون للمنتج النهائي 
فاإنه  وبهذا  اأو مهنيني،  �ضواًء كانوا يت�رشفون ب�ضفتهم حمرتفني 

ميكن اإحلاق امل�صوؤولية على الأ�صخا�س التالية: 
Ú  من يقدم نف�ضه كمنتج من خالل و�ضع ا�ضمه اأو عالمته

التجارية على اجلهاز اخللوي.
Ú  من يقوم با�ضترياد اجلهاز اخللوي بق�ضد البيع اأو الإيجار

اأو التوزيع.
اأو اخلط وكل  اأو ال�رشيحة  وتطبيقًا لذلك فاإن �ضانع اجلهاز 
على  احل�ضول  مبقت�ضاها  يتم  التي  اخلدمة  بتوريد  عالقة  له  من 
مبواجهة  ال�رشر  عن  م�ضوؤول  بت�ضغيله،  اأو  اجلهاز  من  املنفعة 

امل�ضتهلك والذي يت�رشر جراء ا�ضتخدامه للجهاز اخللوي.
كذلك يت�ضح من الن�س اأعاله اأن مزود اخلدمة هو امل�ضوؤول 
بالطرق  عنه  امل�ضوؤولية  دفع  له  يحق  اأنه  اإل  ال�رشر  عن  املبا�رش 

القانونية املقررة والتي �ضتبحث لحقًا بالدفع بامل�ضوؤولية.

املنتج  بني  اخللوي  اجلهاز  على  الوارد  العقد  ويعترب  هذا 
وامل�ضتهلك من العقود التبادلية امللزمة للجانبني اإنا لي�س ب�ضكل 
دائم، فهناك التزامات تقع على املنتج من �ضمنها توفري اخلدمات 
املتفق عليها مب�ضداقية، واللتزام مبعايري ال�ضالمة العامة، وعليه 
فاإن طبيعة العالقة القانونية بني املنتج وامل�ضتهلك تعد عقد توريد 
خدمة ب�ضكل يحافظ على �ضالمة امل�ضتهلك، اأما التزامات امل�ضتهلك 
الأ�ضول  ح�ضب  وا�ضتعماله  اخللوي،  اجلهاز  ثمن  دفع  بينها  فمن 
تكون  اأن  ينبغي  والتي  املنتج  لتعليمات  مالفة  اأو  اإ�ضاءة  دون 

معلومة ومعلنا عنها من قبله كذلك )29( .
هذا وقد يكون هناك خطاأ عقدي نتج عن �رشر جتاه الطرف 
الثاين وهو امل�ضتفيد، وهذا يعني تنفيذ العقد ب�ضكل مالف لل�رشوط 
العقدية، اأو التاأخر يف تنفيذها، فاإن التزام مزود اخلدمة هو التزام 
العالقة  توافر  �رشورة  مع  عناية  ببذل  ولي�س  نتيجة  بتحقيق 
القاعدة  وهذه  عقدي  بالتزام  اإخالٍل  عن  ناجت  خطاأ  بني  ال�ضببية 

حتكم امل�ضوؤولية العقدية يف نطاق العقد )30( .
وحقيقة اإن للق�ضاء دورا لتكري�س هذا املبداأ، اإذ اأن�ضاأ الق�ضاء 
الفرن�ضي اأ�ضا�ضا يق�ضي ب�ضمان �ضالمة امل�ضرتي )املتعاقد( والذي 
اأن  الأ�ضل  اإذ  العيوب،  من  خاليا  �ضليما  �ضيئا  ا�ضرتى  اأنه  افرت�س 
ال�ضخ�س عندما ي�ضرتي �ضيئا لكي ينتفع به، فهذا النتفاع ينبغي 
بايل  ا�ضتئناف  حمكمة  ق�ضت  ال�ضدد  وبهذا  هادئا،  يكون  اأن 
مب�ضوؤولية املنتج والبائع املحرتف عن انفجار زجاجة مياه غازية 
البيع  عقد  اأن  اأ�ضا�س  على  احلكم  وبني  مل�ضتخدمها،  �رشرا  �ضببت 
يت�ضمن التزاما بتنفيذ العقد مع تاأمني امل�ضرتي من املخاطر التي 
اأن  هنا  واملبداأ  العقد،  اإبرام  من  الغر�س  مع  وجودها  يتعار�س 
العقد ين�ضئ التزاما ب�ضمان ال�ضالمة بالإ�ضافة اإىل العيوب اخلفية 
واآثارها، واإنه ل ميكن للبائع التخل�س من هذا اللتزام اإّل باإثبات 

ال�ضبب الأجنبي.)31( 
باللتزام  بالإخالل  ي�ضرتط  قوله  �ضبق  ما  على  وتاأكيدا 
اأن يرتتب عليه �رشر يلحق باملتعاقد الآخر، ويتمثل هذا  العقدي 
ال�رشر يف اأن يفقد الطرف امل�رشور كل اأو بع�س امل�ضلحة املرجوة 
من العقد ب�ضبب املخالفة )الإخالل( الذي حدث، بحيث اأنه ما كان 
واآثارها  املخالفة  بهذه  لو علم  العقد  باإبرام  ير�ضى  اأن  للم�رشور 

لأنه كان يعلق على تنفيذ العقد اأهمية خا�ضة )32( .
ويرى الباحث اأنه ويف هذه احلالة ميكن اأن يرجع امل�ضتهلك 
ن�ضبة  ح�ضب  كل  معه  واملتعاقبني  ال�ضابقني  املتعاقدين  على 
من  تطبيقه  �ضعب  اأمر  وهذا  غريه،  على  يرجع  وكل  م�ضوؤوليته 
حيث الإجراءات والقانون الواجب التطبيق وقد ينتهي املطاف اإىل 
ال�رشر  ب�ضمان  وذلك  امل�ضوؤولية  عن  املنتج  اأو  ال�ضانعة  ال�رشكة 

الذي ي�ضدر عن املنًتج وهو هنا اجلهاز اخللوي.
الباحث ب�رشورة تدعيم  ولذلك فاإنه وبهذا اخل�ضو�س يرى 
قواعد امل�ضوؤولية القائمة على اخلطاأ املفرت�س يف هذا املجال، اإذا 
واأركانها، وهنا بخ�ضو�س امل�ضوؤولية  حتققت �رشوطها وحالتها 
اجلهة  على  مفرت�ضة  فامل�ضوؤولية  اخللوي،  اجلهاز  اأ�رشار  عن 
م�ضوؤوليته،  ن�ضبة  ح�ضب  كل  املتعاقبني  واملتعاقدين  املنتجة 
وتخ�ضع حتديد هذه امل�ضوؤولية ل�ضلطة املحكمة التقديرية، مراعية 
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د. حسني أحمد مشاقياملسؤولية املدنية الناشئة عن أضرار األجهزة اخللوية – دراسة مقارنة.

يف ذلك اخلربة العملية والعلمية وفق الظروف والأحوال.
وعلى الرغم مما اأبدي اأعاله يجب مراعاة ما يلي: 

Ú  ا�ضتخدام من  باملحاذير  امل�ضتهلك  التزام  مدى  اأوًل: 
�ضواء يف عقد  بالتعليمات  اجلهاز اخللوي من عدمه: وهذا يتجلى 
امل�ضتهلك  تنبيه  البائع  على  يجب  والتي  اآخر  �ضكل  باأي  اأو  البيع 
اإليها ، وكذلك الحتياطات والآثار اجلانبية التي من املمكن التاأثر 
ب�ضكل هام�ضي مت�رش،  ولي�س  ووا�ضح  ب�ضكل �ضحيح  وذلك  بها، 
بينة من  للم�ضرتي مما يجعله على  الآثار  بهذه  البوح  وهنا يجب 
اأمره وبعيوب املبيع، ومعرفة خ�ضائ�ضه بحيث يكون حمل التزامه 

مزدوجا.)33( 
وعلى هذا ورد بن�س املادة )9( من قانون حماية امل�ضتهلك 
يجب  خطورة  اأية  ا�ضتعماله  على  ينطوي  منتج  ” كل  الفل�ضطيني: 
اأو يرفق به حتذير يبني وجه اخلطورة والطريقة املثلى  اأن يوؤ�رش 
لال�ضتعمال اأو ال�ضتخدام وكيفية العالج يف حال حدوث �رشر ناجت 

عن ال�ضتخدام”.
Ú  ،ثانيًا: امل�ضوؤولية عن الإخبار ال�رشيح، ولي�س ال�ضمني

واآثار عدم اللتزام بذلك ويعني هذا اأن يبوح املنتج للم�ضتهلك بكل 
ما يجعله على بينة من ا�ضتعمال املنتج وعيوبه، واإدراك خ�ضائ�ضه 
كتابة، وهنا قد ي�ضاأل املنتج عن النتائج فيما اإذا جتاهل اأو اأخطاأ 
حينئذ.وكذلك  امل�ضوؤولية  تنه�س  املنتج.قد  با�ضتعمال  امل�ضتهلك 
طريقة ال�ضتعمال ال�ضليم للمنًتج: ينبغي على املنِتج اأو وكيله اأو من 
يتوىل ت�ضويق املنتج وهو هنا اجلهاز اخللوي الإدلء باملعلومات 
عن ال�ضتعمال ال�ضحيح واآثار عدم التقيد بالتعليمات وما يرتتب 
اأوجه  ببيان  اللتزام  كذلك  ومنها  وخيمة،  عواقب  من  ذلك  على 
و�رشيحا  وا�ضحا  التنبيه  يكون  اأن  وينبغي  اخلاطئ،  ال�ضتعمال 
كما هو احلال باملل�ضقات املوجودة على علب ال�ضجائر واملنتجات 

الدوائية والكهربائية وغريها الكثري.
Ú  ثالثًا: كذلك تدق م�ضاألة حتديد اخلطر هنا هل هو موجود

اأو  بالتعليمات  التقيد  عدم  حال  يف  يحدث  قد  اأم  اجلهاز  ذات  يف 
ال�ضتعمال اخلاطئ؟ فمثال ال�ضكني قد ل ت�ضكل خطرا اإذا ا�ضتعملت 
ب�ضكل طبيعي، اأما اأنها قد ت�ضتعمل ب�ضكل خاطئ فقد تكون م�ضدرا 
بائعها  اأو  منتجها  اأو  �ضانعها  مطالبة  املمكن  من  فهل  للخطر، 
قد  وهنا  الظروف،  معظم  يف  ل  بالطبع  هو  اجلواب  بالتعوي�س؟ 
املقارنة  تكون  ل  قد  بينما  املنوال،  هذا  على  كثرية  اأمثلة  ن�ضع 
مطابقة بني اجلهاز اخللوي وال�ضكني يف هذا املثال ملا يوجد من 
خ�ضائ�س ذاتية يف كل منهما، ولذلك ل بد من مراعاة مالب�ضات 

وظروف ا�ضتخدام املنتج )35( .
التقرير بتوافر  اإىل  الفرن�ضي  وبهذا اخل�ضو�س ذهب الق�ضاء 
لزمت  �ضواء  الذاتية  بطبيعته  خطرا  كان  اإذا  املبيع  يف  اخلطورة 
منتجاته  بني  لحق  تفاعل  نتيجة  عليه  طراأت  اأو  اأ�ضال  ن�ضاأته 
عموما  الكهرومغناطي�ضية  فاملنتجات  ت�ضغيله،  عند  اأو  وعنا�رشه 
عند ت�ضغيلها تنت�رش وت�ضكل حقوًل للموجات ال�ضارة، فهي بالتايل 
ت�ضكل خطرا حينئذ وحتمل هنا م�ضببات اخلطر لت�ضالها بالظروف 

واملوؤثرات اخلارجية وبالتايل فاإنها منتجات خطرة.)36( 

نخل�س اإىل اأن كون هذه املنتجات ذات طبيعة خطرة فاإنها 
اإطار م�ضمون اللتزام بالتحذير، الأمر الذي ي�ضتتبع  تدخل �ضمن 
بالإعالم  املنتج  قيام  عدم  واإن  ماطرها،  من  التحذير  �رشورة 
والتحذير من ماطر ال�ضتعمال للجهاز اخللوي يعترب اإخالل منه 
يكون  ثم  ومن  عليه،  املفرو�س  التحذير  هنا  وهو  اللتزام،  بهذا 
امل�ضوؤولية  على  تاأ�ضي�ضا  امل�رشور  امل�ضرتي  مواجهة  يف  م�ضوؤول 

العقدية.
هذا وينبغي العلم اأنه لكي تتقرر امل�ضوؤولية جتاه املنتج اأن 
باللتزام  اأخل  قد  الطرف املت�رشر  )امل�ضتهلك(  للم�ضتفيد  ل يكون 
بالبيانات الواردة يف التحذيرات والتي قد وفرها املنتج للم�ضتهلك 
اأو من هو مبنزلته وكذلك األ يكون هناك �ضبب اأجنبي اأحدث ال�رشر 
كال اأو جزءاٌ، ويقع عبء اأو ال�ضبب الأجنبي على املنتج لكي يتحلل 
من امل�ضوؤولية ويجري تو�ضيح ذلك يف اأ�ضا�س الدعوى امل�ضوؤولية 

لحقًا )37( 
ومن وجهة نظر الباحث اأن هذا التكييف ين�ضحب على �ضائر 

املنتجات التي تتوافر فيها مثل هذه احلالت.
التنويه  يجب  التي  الأ�ضا�ضية  الأمور  من  فاإن  عليه  وبناء 
الذي  اللتزام  عليه  يعول  الذي  الأ�ضا�س  على  يرتكز  اإنا  اإليها 
الأجهزة  التحذير من م�ضار وماطر  املنتج بخ�ضو�س  يقع على 
العقد  وفق  نتيجة  بتحقيق  التزام  اأنه  على  الكهرومغناطي�ضية 
)الطرف املدين باللتزام( ، ويعني هذا اأن التزام البائع اأو املنتج 
ينعقد وتن�ضاأ م�ضوؤولية مبجرد عدم حتقيق هذه النتيجة، وبالتايل 
ل يعفيه من امل�ضوؤولية، اإل اإذا قام باإثبات ال�ضبب الأجنبي، والأمر 
هنا هو عبء الإثبات، اإذ يقع عبء اإثباته على امل�ضتهلك اأو امل�ضرتي 

)امل�رشور( ابتداء )38( .
وبهذا الجتاه يرى جانب من الفقه )39( اأن التزام البائع )اأو 
ببذل  التزام  هو  املخاطر  من  بالتحذير  حكمه(  يف  من  اأو  املنتج 
اإذ اأن  اإلزامية لأن النتيجة تكون متوقفة على ذلك،  عناية ب�ضورة 
جتنيب  منه  الهدف  للم�ضرتي  البائع  قبل  من  بالتحذير  اللتزام 
نتيجة  وهذه  املبيع،  ا�ضتعمال  جراء  حتدث  التي  املخاطر  الأخري 
التحذيرات، بل  اإذا مل يتقيد امل�ضرتي باتباع  اإنا ل تتحقق  اأ�ضال 
بتلك  والتقيد  عمليًا  امل�ضرتي  ا�ضتجابة  مدى  على  حتققها  يتوقف 
التعليمات وبالتايل فاإن للم�ضرتي دورا هنا وهذا الدور هو القيام 
بعمل )�ضلوك اإيجابي( ولي�س المتناع عن عمل وهي املحاذير التي 

مينع على امل�ضرتي القيام به.
تلك  املحاذير  ببيان  البائع  التزام  اأن  فر�س  على  واإنه  هذا 
الإثبات  عبء  م�ضاألة  ذلك  عن  ينبثق  اإنا  عناية  ببذل  التزام  هو 
على  الإثبات  عبء  يقع  اإنا  نتيجة  بتحقيق  اللتزام  يف  هو  كما 
البائع ولي�س امل�ضرتي، اإذ اأن امل�ضوؤولية تن�ضاأ مبجرد ثبوت التدخل 

اليجابي لل�ضيء اخلطر وهي الأ�ضعة اأو �ضواها.
هو  املحاذير  من  الهدف  اأن  الفقه  من  اجلانب  هذا  ويربر 
حماية امل�ضتهلك اإذ اأن هذا الأخري يعترب �ضخ�ضا غري ذي اخت�ضا�س 
الأول �ضخ�ضا حمرتفا ولديه  الطرف  اأو لي�س حمرتفا بينما يعترب 
�ضمان  يجب  وعليه  �ضناعات،  من  به  يقوم  فيما  واخلربة  العلم 
العيوب اخلفية ملنتجاته وما يحدث عنها من اآثار، فاملالحظ اأنه 
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ير�ضو الفقه والق�ضاء ويوؤيد الباحث هذا الجتاه باأن التزام البائع 
واملنتج بالإعالم عن ماطر املنتج هو التزام بتحقيق نتيجة.)40( 
هناك  زال  ما  اإليه  التنويه  جرى  مما  الرغم  وعلى  اأنه  اإل 
اإر�ضاء قواعد امل�ضوؤولية عن ال�رشر النا�ضئ عن  عدم ا�ضتقرار على 
الأجهزة اخللوية، �ضواء تلك الأ�رشار اجل�ضدية واملالية واملبنية على 
اأ�ضا�س عقد بيعها، يلزم باأن تتم معاجلتها خارج اإطار امل�ضوؤولية 
العقدية، ويرجع هذا التوجه اإىل اأن املدين باللتزام يف عقد البيع 
ل ين�ضئ مبواجهته التزام باأن يحافظ على �ضالمة �ضخ�س اأو مال 

املتعاقد مهما كان هنا اللتزام ثانويا.)41( 
عن  ● النا�صئة  التق�صريية  امل�صوؤولية  الثاين:  الفرع 

ا�صتخدام الأجهزة اخللوية
اأ�ضا�س امل�ضوؤولية التق�ضريية هو ارتكاب ال�ضخ�س فعال �ضارا 
اأم ل، نتج عنه �رشر مع وجود  اأكان عن خطاأ  غري م�رشوع �ضواء 
اخل�ضو�س،  بهذا  متعددة  اجتاهات  وهناك  بينهما،  �ضببية  عالقة 
هل تبنى امل�ضوؤولية على اخلطاأ اأم ال�رشر اأم غري ذلك خا�ضة بني 
الت�رشيعات التي تاأخذ بال�رشيعة الإ�ضالمية وبني الفقه الو�ضعي، 

وهذه امل�ضاألة يتطرق اإليها الباحثون كثريا وجمالها لي�س هنا.
العدلية  الأحكام  ملجلة  وفقا  ومناطها  امل�ضوؤولية  واأ�ضا�س 
– والتي ت�ضتند اأحكامها اإىل الفقه احلنفي - هي الفعل ال�ضار اأو 
الفعل غري امل�رشوع النا�ضىء عن ا�ضتعمال الأجهزة اخللوية يف هذا 
من  املو�ضوع، وتاأ�ضي�ضا على ما تقدم تن�س املواد 19، 20، 92 
املجلة على التوايل: م19 “ ل �رشر ول �رشار “، م 20: “ ال�رشر 
اإىل  احلكم  اأ�ضيف  واملت�ضبب  املبا�رش  اجتمع  “ اإذا  م90:  يزال” ، 
املادة  ن�س  ورد  اإذ  الأردين  امل�رشع  عليه  �ضار  ما  املبا�رش”.وهذا 
اإ�رشار بالغري يلزم فاعله  “ كل  256 من القانون املدين الأردين: 
الأردين  امل�رشع  فاإن  وبهذا  ال�رشر”،  ب�ضمان  مميز  غري  كان  ولو 
يوؤ�ض�س امل�ضوؤولية كذلك على اأ�ضا�س الفعل ال�ضار ولو مل ي�ضل اإىل 

درجة اخلطاأ و�ضواٌء اأكان مق�ضودا اأم ل )42( .
ونظرا لأن مو�ضوع البحث يرتكز على ال�رشر الذي ينتج عن 
اأكان هنالك  ال�رشر �ضواء  الأجهزة اخللوية، فما يهمنا هو حدوث 
اإهمال  اأو  تق�ضري  اأو  مهني  خطاأ  وجود  احتمال  مع  ل؟  اأم  خطاأ 
جراء  ال�رشر  يكون  فقد  هذه،  الكهرومغناطي�ضية  املنتجات  يف 
خطاأ مهني �ضناعي ولذلك �ضيتم البحث مبو�ضوع اخلطاأ من هذه 

الناحية.
من  املنبعثة  املوجات  ت�ضببها  قد  التي  ال�رشر  اأ�ضكال  اأما 
واإىل الأجهزة اخللوية، فلقد مت ا�ضتعرا�س العديد منها �ضابقا ، اإل 
ح�رش  وميكن  مكت�ضفة،  غري  م�ضتقبلية  اأ�رشار  هناك  يطراأ  قد  اأنه 
ال�رشر باإحدى ال�ضورتني التاليتني، هما: ال�رشر املادي وال�رشر 
ال�ضخ�س  ي�ضيب  الذي  ال�رشر  ذلك  هو  املادي  فال�رشر  املعنوي، 
يف ج�ضده وماله ويتولد عن ذلك خ�ضارة مالية ، والتي ترتتب على 
امل�ضا�س باحلقوق املتعلقة بالكيان املادي لالإن�ضان واحلقوق ذات 

الطابع القت�ضادي.)43( 
وي�ضمل ال�رشر يف هذه احلالة طبعا ما ي�ضيب الإن�ضان يف 

ال�ضخ�س  يتحمله  وما  �ضابقا  املذكورة  باأ�ضكالها  البدنية  �ضالمته 
التعوي�س  يلحقه من خ�ضارة ويرتتب  وما  نفقات وم�ضاريف  من 
عن ذلك وعما يفوته من ك�ضب و�ضواء حلقت الأ�رشار به �ضخ�ضيا 
ال�رشر،  حلقها  التي  والبيئة  حيواناته  اأو  كمزرعته  مبمتلكاته  اأو 
امل�ضاب �رشعا  يعولهم  الذين  الأ�ضخا�س  ال�رشر كذلك  يلحق  وقد 
اأو ال�رشر النا�ضئ عن تعطيله عن العمل وغري ذلك،  كالورثة مثال 
والتي  بامل�ضاب  املحيطة  والظروف  للخربة  تقديره  يرجع  وهذا 

يدور حولها البحث.
يقدر   “ على:  اأردين  مدين   )266( املادة  تن�س  هذا  وعلى 
ال�ضمان يف جميع الأحوال بقدر ما حلق امل�رشور من �رشر وما 
فاته من ك�ضب ب�رشط اأن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل ال�ضار.” 
اأما بخ�ضو�س ال�رشر املعنوي )الأدبي( : وهو ال�رشر الذي يلحق 
ال�ضخ�س يف نف�ضه وكرامته و �ضمعته و�رشفه وكيانه الجتماعي، 
املوجات  جراء  هنا  بامل�ضاب  يلحق  الذي  ال�رشر  ويتمثل   )44(

الكهرومغناطي�ضية بالآلم التي ت�ضيب ج�ضم الإن�ضان، وال�رشر هنا 
باملال،  تقييمه  ميكن  ولكن  الأوىل  احلالة  يف  هو  كما  مايل  غري 
وبالتايل فاإن مثل هذه الآثار حال ا�ضتفحالها يف ج�ضم الإن�ضان قد 
ت�ضبب له املر�س ومن ثم التاأثري على نف�ضيته واإبعاده عن العمل 
ال�ضلبي  التاأثري  وبالتايل  الجتماعية  احلياة  يف  م�ضاركته  وعدم 
يف  الأدبي  كيانه  على  طبعا  يوؤثر  وهذا  الجتماعي،  مركزه  على 
املجتمع الذي ينتمي اإليه، هذا واإن من ال�رشوط التي يجب توافرها 
يف ال�رشر بنوعيه )باإيجاز( اأن يكون ال�رشر حمققا اأي اأنه �رشر 
التقديرية،  املحكمة  ل�ضلطة  ذلك  تقدير  ويرجع  وقوعه،  موؤكد 
اأنه وقع فعال وماثال  كذلك من ال�رشوط اأن يكون ال�رشر حال اأي 
للعيان وذلك مبوجب تقارير �ضحية خا�ضة بال�رشر عن الأمواج 
الكهرومغناطي�ضية ولي�س ل�ضبب اآخر اأجنبي وهو ما ي�ضمى بالعالقة 
امل�ضتقبلي  ال�رشر  عن  اأما  وال�رشر،  اخلطاأ  بني  املبا�رشة  ال�ضببية 
مل  ولكن  وحمتما  الوقوع  حمقق  يكون  اأن  اأولهما:  اأمران،  فهناك 
اآثارها للم�ضتقبل، ويثبت هذا كذلك  تظهر نتائجه فورا بل تراخت 

مبوجب تقارير طبية خا�ضة.
ويف  الوقوع،  حمقق  غري  فهو  املحتمل  ال�رشر  عن  اأما 
يجري  ل  وبالتايل  وقوعه  عند  اإل  تقديرها  يجري  ل  احلالة  هذه 

التعوي�س عنه م�ضبقا.)45( 
اأن هذا البحث تعر�س جلوانب  وجتدر املالحظة على الرغم 
عدة من الأ�رشار املنبعثة عن اجلهاز اخللوي لكنها مل تثبت متاما 
وهنا  املتوا�ضلة  العديدة  الدرا�ضات  من  ي�ضتدل  وهذا  الآن،  لغاية 
والأ�رشار  املخاطر  حتديد  بال�رشورة  فلي�س  البحث،  اأهمية  تكمن 
و  حتذيرية  خطوات  مبثابة  واأنها  الأ�ضخا�س  بها  يفاجاأ  ل  حتى 
اإذا ثبت  العالج، فما بالك  اأن تقع، فالوقاية خري من  وقائية قبل 

وقوعها لحقُا! ؟ 
ومن ال�رشوط كذلك اأن تكون امل�ضلحة يف امل�ضوؤولية املراد 
حمايتها م�رشوعة: وامل�ضلحة امل�رشوعة هنا هي حماية ال�ضخ�س 

مباله ونف�ضه وغري ذلك من م�ضلحة يحميها القانون.
الأمواج  عن  النا�ضئ  ال�رشر  يكون  اأن  ي�ضرتط  وكذلك 
اأ�ضاب  الذي  ال�رشر  يكون  اأن  اأي  مبا�رشا  الكهرومغناطي�ضية 
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ال�ضخ�س جراء ذلك ناجتا عن الأ�ضعة ولي�س غريها وبالتايل فاإن 
الفعل  ب�ضبب  ن�ضاأ  يكون  اأن  لل�ضخ�س  واأحدثه  ن�ضاأ  الذي  ال�رشر 

ال�ضار، ول ميكن تفاديه ببذل جهد معقول )46( 
بالإ�ضافة اإىل ما ذكر من �رشوط فينبغي اأن يكون ال�رشر قد 
حدث ب�ضبب مبا�رش من الأ�ضعة النا�ضئة عن الأجهزة اخللوية ولي�س 
م�ضتقل  كركن  ال�ضببية  رابطة  توافر  اأخرى  بعبارة  اأي  غريها،  عن 
ال�ضببية  رابطة  تتوافر  اأن  يجب  وبالتايل  امل�ضوؤولية،  حتقق  يف 
حق  من  واأنه  فعال،  وقع  الذي  ال�رشر  اإحداث  يف  اأ�ضيل  ك�ضبب 
ال�ضببية،  اإثباته بقطع عالقة  اأن يتحلل من امل�ضوؤولية عند  املنتج 
وذلك باإثبات �ضبب اآخر – كال�ضبب الأجنبي الذي اأدى اإىل حدوث 
الذي يحتج بعدم  اإثبات هذا على املنتج وهو  ال�رشر، ويقع عبء 
وقوع ال�رشر لأن له م�ضلحة يف ذلك، بينما ح�ضب القواعد العامة 
يقع عبء اإثبات رابطة ال�ضببية )بني اخلطاأ وال�رشر( على امل�رشور 

وبجميع طرق الإثبات )47( .
وبهذا ال�صدد فاإن هناك اختالفاً بني الت�رشيعات من حيث 

تاأ�صي�س امل�صوؤولية التق�صريية و�صنو�صح ذلك كما يلي: 
Ú  وما الفرن�صي  الت�رشيع  التق�صريية يف  امل�صوؤولية  اأول: 

ي�صري على نهجه كالت�رشيع امل�رشي.
اخلطاأ  على  التق�ضريية  امل�ضوؤولية  الفرن�ضي  الت�رشيع  يقيم 
الذي ين�ضاأ عنه ال�رشر وذلك وفق ن�س املادة 1382مدين فرن�ضي 
والتي وردت كما يلي )48( : ” كل عمل اأيا كان يلحق �رشرا بالغري 
يلزم من وقع بخطئه هذا ال�رشر اأن يقوم بتعوي�ضه “ وبينت املادة 
اأو  الإهمال  نتيجة  املتعمد  غري  اخلطاأ  القانون  ذات  من   1383
اأن  تدل على  والتي  بفروعها،   1384 املادة  التب�رش، وكذلك  عدم 
املرء ل ي�ضاأل عن ال�رشر الذي اأحدثه بفعله ال�ضخ�ضي بل اأي�ضا عن 
ال�رشر الذي مل يحدث بفعل الأ�ضخا�س الذين يكون م�ضوؤول عنهم 
اأو بفعل الأ�ضياء التي يف حرا�ضته )49( ، اأما الت�رشيع امل�رشي فاإن 
القانون املدين والذي ا�ضتقى كثرياً من اأحكامه عن القانون املدين 
اأنه  امل�رشي  املدين  القانون  من   164 املادة  تن�س  اإذ  الفرن�ضي، 
�ضدرت  متى  امل�رشوعة  غري  اأعماله  عن  م�ضوؤول  ال�ضخ�س  “يكون 
منه وهو مميز، ومع ذلك اإذا وقع ال�رشر من �ضخ�س غري مميز ولو 
اأو تعذر احل�ضول على تعوي�س  مل يكن هناك من هو م�ضوؤول عنه 
من امل�ضوؤول، جاز للقا�ضي اأن يلزم من وقع منه ال�رشر بتعوي�س 
امل�رشع  فاإن  هذا  وعلى  اخل�ضوم  مراكز  ذلك  يف  مراعيا  عادل 
امل�رشي ا�ضرتط قيام امل�ضوؤوليه باأن يتوافر ركن التمييز اأو الإدراك 
عن فعله ال�ضخ�ضي، وتوافر ركن التعدي دون ا�ضتلزام توافر الإدراك 
)50( ، وجاء ن�س املادة 151 مدين م�رشي كما يلي “كل فعل ن�ضاأ 

منه �رشر يوجب م�ضوؤولية فاعله املكلف بتعوي�س ال�رشر”
اأما حالت اخلطاأ فتناولتها املادتان 152، 153منه والتي 
اأفعاله  تتناول م�ضوؤولية املكلف بالرقابة وم�ضوؤولية املتبوع عن 

التابع وغريها )51( 
الأحكام  تقيم جملة  ابتداء  الفل�ضطيني:  املدين  امل�رشوع  اأما 
العدلية، �ضارية املفعول يف ال�ضفة الغربية، امل�ضوؤوليه على حدوث 
ال�رشر وقد ثارت مناق�ضات عند اإعداد امل�رشوع املدين بني اللجنة 
امل�ضوؤولية  اإقامة  حيث  من  اخل�ضو�س  بهذا  امل�رشوع  اأعدت  التي 

املطاف  نهاية  يف  اللجنة  وخل�ضت  اخلطاأ،  على  اأم  ال�رشر  على 
كقاعدة عامه اأن جتعل ال�رشر هو �رشط قيام امل�ضوؤولية حتى لو مل 
يوجد اخلطاأ، وعلى هذا جاء ن�س املادة 179 من امل�رشوع على ما 
يلي: “ كل من ارتكب فعال �ضبب �رشرا للغري يلزم بتعوي�ضه” وهذه 
املادة ت�ضتند اإىل ما هو مقرر بالفقه الإ�ضالمي وما ورد يف ن�ضو�س 
املجلة )م198( : ل “�رشر ول �رشار” واملادة 20 “ال�رشر يزال” 
فعل  يرتكب  اأن  ال�رشر  عن  امل�ضوؤولية  لقيام  ي�ضرتط  فانه  وبذالك 
تقوم  وبالتايل ل   ، بينهما  ال�ضببية  العالقة  وحدوث �رشر وكذلك 
امل�ضوؤولية يف الت�رشيع الفل�ضطيني على اخلطاأ بل على ال�رشر.)52( 

Ú  ثانيا: امل�صوؤولية التق�صريية اأو ما يطلق عليها بالفعل
ال�صار بالفقه الإ�صالمي والت�رشيعات التي تاأخذ باأحكامه )53( .

الإ�ضالمي  الفقه  يف  ال�ضار  الفعل  على  امل�ضوؤولية  تقوم 
الأردين  املدين  كالقانون  اأحكامها  منه  ا�ضتقت  التي  والت�رشيعات 
على قيام ال�رشر بغ�س النظر عمن قام باإحداثه �ضواء كان مميزا 
اأو غري مميز لعمله الذي اقرتفه من حيث النحراف اأو التعدي، وهذا 
على خالف القانون املدين امل�رشي وكما مت تو�ضيحه وبذالك فاإن 
�ضواء  القانون  افرت�ضها  والتي  امل�ضوؤولية  ي�ضتدعي  ال�رشر  وقوع 
بالتعدي اأو بالتق�ضري من جانب امل�ضوؤول، واإن كان هذا الفرتا�س 
الأمر يف جمال امل�ضوؤولية  الإثبات بالعك�س، ويطبق هذا  قد يقبل 
الأردين  امل�رشع  اقّره  ما  وهذا   _ اخللوية  الأجهزة  اأ�رشار  عن 
بخ�ضو�س القرائن القانونية على التق�ضري )54( : ومثالها م�ضوؤولية 
املتبوع عن اأفعال تابعه )م 288/ مدين اأردين( وم�ضوؤولية حار�س 
الأ�ضياء التي تتطلب عناية خا�ضة )م 291/ مدين اأردين( .هذا مع 
الأخذ بعني العتبار توافر عالقة التنبيه بني الفعل وال�رشر، وان 
لأجل  ال�رشر  �ضبب  الذي  للفعل  طبيعية  نتيجة  ال�رشر  هذا  يكون 

تقدير التعوي�س )55( .
وبناء عليه، وفقا لهذه الت�رشيعات فاإن جمرد وقوع ال�رشر 
موجب للم�ضوؤولية )وهو هنا يف جمال الأجهزة اخللوية( مع الأخذ 

بعني العتبار ال�ضتثناءات التي وردت يف �ضياق البحث.
ال�صور  باإحدى  املجال  هذا  اخلطاأ يف  ت�صنيف  وميكن  هذا 

واملظاهر التالية: 
Ú  اأول: اخلطاأ املهني: اأو )الإهمال املهني( واخلطاأ املهني

هو ما يحدث جراء خروج ال�ضخ�س على اأ�ضول املهنة التي يعمل 
تكون  فقد  العمل،  ذلك  مثل  يف  املطلوبة  العناية  بذله  وعدم  بها 
عناية عادية يف بع�س احلالت اأو عناية حري�ضة اأحيانا اأو عناية 
ال�ضخ�س احلري�س اليقظ يف حالت اأخرى وهي تلك العناية التي 
الظروف  وفق  اأو  التعليمات  يف  اأو  العقد  يف  عليها  الن�س  يجري 

والأحوال )56( .
Ú  ثانيًا: هذا وقد يكون اخلطاأ من قبيل الإهمال وعدم اأخذ

التعليمات وعدم مراعاة املوا�ضفات  اتباع  احليطة واحلذر، وعدم 
واملقايي�س املطلوبة واملثالية يف عمل ما وهو هنا جهاز اخللوي، 
بعني  الأخذ  وعدم  ال�ضار،  واأثرها  ونوعيتها،  الأ�ضعة  حيث  من 
منه،  بالتخفيف  اأو  بتال�ضيه،  �ضواء  ال�رشر  بهذا  الإحاطة  العتبار 
اأو جزئيا، وعلى ذلك فاإن ال�رشكات ال�ضانعة حتاول  واإزالته كليا 
مالزمة  و�ضائل  بعّدة  ال�ضلبية  الآثار  من  احلد  ملراعاة  جاهدة 
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ولحقة على ا�ضتعمال اجلهاز واآثاره على املدى الق�ضري اأو الطويل 
حيث اأن الق�ضور يف معرفة هذه التاأثريات يوؤدي اإىل نتائج خطرية، 
رقائق  مرتع  لهامي(  )فرايد  الربوف�ضور  قام  املو�ضوع  وبهذا 
اأ�ضيب ببع�س الآلم  املوبايل يف �رشكة �ضمين�س الأملانية والذي 
يف راأ�ضه مما ا�ضطر اإىل التقاعد والبدء يف عالج نف�ضه من �رشطان 
العظام با�ضتخدام مواد طبيعية مثل بذور املاجنو املجففة والثوم 

املجفف.)57( 
الهاتف  ا�ضتعمل  اإذا  اأنه  على  ال�رشكات  من  الكثري  وت�ضدد 
اخللوي يف غري مو�ضوع العمل فال م�ضوؤولية على ال�رشكة ول جمال 
لتطبيق مبداأ م�ضوؤولية املتبوع عن اأفعال تابعه، اإل اأن امل�ضاألة تدق 
يف حال ا�ضتخدام الأجهزة اخللوية لغر�س العمل فمن امل�ضوؤول عن 
الآثار وال�رشر جراء ذلك؟ وعلى ذلك فاإن كثريا من ال�رشكات متنع 
انتهاء  ال�ضيارة وبعد  اأثناء قيادة  الأجهزة اخللوية  ا�ضتخدام  بتاتا 

العمل املحدد )58( .
تكمن  للجدل  املثرية  امل�ضاألة  اأن  ال�ضدد  بهذا  القول  وميكن 
بها،  اخلا�ضة  والعقوبات  املهن  لبع�س  ت�رشيعات  �ضن  كيفية  يف 
وعلى وجه اخل�ضو�س تلك ال�رشكات التي جمال عملها يف الطرق 

وال�ضوارع لإجناز العمل ومنهم ال�ضائقون.
تتحمل  التاأمني  �رشكات  اأن   )59( الدرا�ضات  بع�س  وت�ضري 
حوادث  عن  بالتعوي�س  تقوم  التي  اجلهة  اأنها  اإذ  كبرية  خ�ضائر 
ال�ضيارات املتزايدة جراء ا�ضتخدام املوبايل اأثناء قيادة ال�ضيارات، 

وبالتايل تقوم بتغطية الأ�رشار الناجمة عن ذلك.
الآثار  بخ�ضو�س   )60( الدرا�ضات  من  العديد  هناك  واإن  هذا 
�ضائر  اآثارها يف  والتخفيف من  لالأ�ضعة وطريقة عالجها  ال�ضارة 
�ضولفورد(  )كيف  الربف�ضور  يقول  كذلك  املو�ضوع  وبهذا  الدول، 
رئي�س ق�ضم الأبحاث يف جامعة لوند ال�ضويدية، اإنك عندما ت�ضتخدم 
املحمول على اأذنيك ملدة طويلة، فاإنك ت�ضع باعتبارك وباإرادتك 

جهاز ميكرويف يطهو خاليا مك على نار هادئة.
وعلى ذلك فاإنه ولأجل التخفيف من اآثار الأ�ضعة من الأف�ضل 
ارتداء �ضماعات من نوعية خا�ضة عند الكالم يف املوبايل بحيث 

يبقى اجلهاز بعيدا عن الراأ�س واجل�ضم.
اخللوية  الأجهزة  منتج  فاإن  ذكره  ورد  ما  على  وتطبيقا 
غالب  ويف  الربح  لتحقيق  ي�ضعى  مهني  �ضخ�س  وهو  املتعددة 
الأحيان هي �رشكات ومن ثم تعترب م�ضوؤولة عن اخلطاأ الذي يحدث 

جراء ذلك ومهما كانت درجة اخلطر �ضواء اأكان ج�ضيما اأم ي�ضريا.
املنتج  م�ضوؤولية  اأن   )61( املجال  هذا  يف  البع�س  ويرى 
نظرية  عن  الناجتة  امل�ضوؤولية  اأ�ضا�س  على  تقوم  اخللوي  للجهاز 
حتمل التبعة )الغرم بالغنم( ومعنى ذلك اأن من ي�ضتفيد من م�ضادر 
معينة يجب عليه اأن يتحمل مغارمها عندما ت�ضبب اأ�رشارا للغري، 
الأ�رشار  بتعوي�س  يلزم  ما  م�رشوع  من  فائدة  على  يح�ضل  ومن 
النا�ضئة عن هذا امل�رشوع، مع الأخذ بعني العتبار توافر عنا�رش 
وقد  بينهما،  ال�ضببية  ورابطة  وال�رشر  اخلطر  وهي  النظرية  هذه 
باعتباره  اخللوي  للجهاز  امل�ضتخدم  حق  يف  القاعدة  هذه  ت�رشي 
تنفي:  التي  املجلة  من   )90( للمادة  اإعماًل  املنتج  ولي�س  املت�ضبب 

” اإذا اجتمع املبا�رش واملت�ضبب اأ�ضيف احلكم اإىل املبا�رش “، اإذ اأن 
امل�ضتخدم ينتفع من اجلهاز كذلك.

اإذن ميكن القول اأن اأ�ضكال اخلطاأ املهني متعددة ومنها: عدم 
والقوانني  خا�س  ب�ضكل  باملهنة  تتعلق  التي  الت�رشيعات  تطبيق 
العامة التي تت�ضمن ن�ضو�ضا اأ�ضا�ضية تخ�س املحافظة على �ضالمة 
الإن�ضان وكيانه، وبيئته وكل ما يتعلق به، وهذه م�ضلحة خا�ضة 
مبجملها  هي  الفردية  امل�ضالح  جمموع  اأن  املعروف  ومن  للفرد، 

ت�ضكل امل�ضلحة العامة.
املهنة:  واأ�ضول  قواعد  تطبيق  عدم  كذلك  اخلطاأ  �ضور  ومن 
اإذ اأن لكل مهنة اأ�ضول ومعايري واأعرافا متبعة تقوم عليها كمهنة 
اإتباع  الطبيب  من  يتطلب  اأنه  اإذ  اأخرى  مهنة  اأي  اأو  مثال  الطب 
نقابة  قانون  احرتام  وكذلك  الطب،  مهنة  يف  ال�ضائدة  الأعراف 
اإليها وهذا  الأطباء، ولكل مهنة عرف خا�س بها يعرفه املنتمون 

قد ل يلم به القا�ضي.
القانونية  والقواعد  املفاهيم  خالل  من  الباحث  ويرى 
والتي تهدف حلماية �ضخ�س الإن�ضان يف ماله وج�ضده باأنه تن�ضا 
الكهرومغناطي�ضية  الأجهزة  منتج  جتاه  التق�ضريية  امل�ضوؤولية 
حال ارتكابه خطا ودون مراعاة العرف املهني ال�ضائد يف جمال 
عمله، ومن املعلوم اأن الإن�ضان بجميع عنا�رشه املادية واملعنوية 
ب�ضكل �ضار يوجب  امل�ضا�س بها  فاإن  هو مو�ضوع احلماية ولذلك 

امل�ضوؤولية ومن ثم التعوي�س اإن كان له مقت�ضى.
هذا من ناحية، ومن ناحية اأخرى فقد توؤ�ض�س امل�ضوؤولية على 
اعتبار املنتجات الكهرومغناطي�ضية من قبيل الأ�ضياء التي تتطلب 
من  املغناطي�ضية  املنتجات  تعترب  اإذ  اخللوية(  )الأجهزة  احلرا�ضة 
قبيل الأ�ضياء، واإن هذه الأ�ضياء خ�ضو�ضا ونظرا لطبيعتها تتطلب 
،فالأ�ضياء  اإذا تركت بدون حرا�ضة،  اأثر  حرا�ضة خا�ضة ملا لها من 
كثرية ومتعددة وميكن اأن ت�ضنف املنتجات هذه من الأ�ضياء �ضمن 
اإذ مل يرد تعريف حمدد وت�ضنيف وفرز ملا هو  التكييف القانوين، 
)ال�ضيء( اإل اأن هناك قرينة مرتبطة بها وهي اأنها تتطلب حرا�ضة 

خا�ضة لأنه حال عدم حرا�ضتها قد حتدث اأ�رشار جتاه الغري .
وعلى هذا ورد ن�س املادة 197 من م�رشوع القانون املدين 
تتطلب  التي  والأ�ضياء  امليكانيكية  الآلت  “حار�س  الفل�ضطيني: 
حرا�ضتها عناية خا�ضة يكون م�ضوؤوًل عما حتدثه هذه الأ�ضياء من 
�رشر ما مل يثبت اأن وقوع ال�رشر كان ل�ضبب اأجنبي ل يد له فيه 
مع مراعاة ما ورد من اأحكام يف القوانني اخلا�ضة“. ومثيل به ما 
يلي:  ما  على  الأردين  املدين  القانون  من   291 املادة  بن�س  ورد 
“كل من كان حتت ت�رشفه اأ�ضياء تتطلب عناية خا�ضة للوقاية من 
�رشرها اأو اآلت ميكانيكية، يكون �ضامنا ملا حتدثه هذه الأ�ضياء 
من �رشر ميكن التحرز منه، “ هذا مع عدم الإخالل مبا يرد يف ذلك 

من اأحكام خا�ضة “ )62( .
الأ�ضياء  قبيل  من  تعترب  اخللوية  الأجهزة  اإن  وحقيقة 
الذي  ال�ضخ�س  هو  من  ولكن  خا�ضة،  حماية  تتطلب  وبالتايل 
اأو  مالكه  هو  ال�ضيء  حار�س  اإن  ابتداء  اخللوية؟  الأجهزة  يحر�س 
يف  حتديدها  يجري  والتي  واملعدات  والأجهزة  كالآلت  �ضانعه 
الذي  هو  وبالتايل  باحلرا�ضة،  املكلف  ال�ضخ�س  التالية  الفقرات 
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ي�ضمن ال�رشر الناجت عنه، وحتى اإذا اآلت ملكيته لغريه فهل يكون 
املالك اجلديد حار�ضا و�ضامنا كذلك ل�رشره؟ والذي ل دخل ملالكه 
امللكية  اأيلولة  قائم قبل وبعد  ال�رشر  اأن  اإذ  بذلك  اأو اجلديد  الأول 
اإليهما، فهم مذعنون لل�رشر ول بدلهم يف التاأثري على ذلك ال�رشر 
ابتداء، والأمثلة كثرية على مثل هذه احلالت، كالتلوث الذي ي�ضدر 
التلوث هو منذ حلظة  عن الآلت امليكانيكية وغريها فاإن م�ضدر 
�ضناعتها ولي�س منذ حلظة انتقال ملكيتها اإىل املالكني املتتابعني 

. )63(

�ضخ�س  اإىل  املنتج  �ضخ�س  من  احلرا�ضة  جتزئة  ميكن  فهل 
التي  الأ�رشار  جتزئة  ثم  ومن  لل�ضيء  ا�ضتعماله  جراء  امل�ضتهلك 
ترتب على عيوب املنتج؟ اإن هذا الأمر بحاجة اإىل مزيد من الفهم 

والو�ضوح )64( .
ال�ضناعة فاإن هناك حرا�ضة على ما ينتج  اأنه يف جمال  اإذ 
اآثار وهي ما يطلق عليها بحرا�ضة التكوين، ويق�ضد بها  عنها من 
اأن املنتج اأو ال�ضانع ي�ضمن ما قد يحدث من �رشر ب�ضبب يرجع اإىل 

املحتوى الداخلي ملكونات ال�ضيء امل�ضنوع.)65( 
وبهذا املو�ضوع قام الق�ضاء الفرن�ضي بالتمييز بني حرا�ضة 
التكوين امل�ضار اإليها وحرا�ضة ال�ضتعمال، واألقى على عاتق ال�ضانع 
للمنتج املعيب عبء اإ�ضالح ال�رشر الناجت عن ق�ضور يف املحتوى 
الداخلي ملكونات املنتج وقتما يظهر اأثر هذا العيب اأو الق�ضور – 

اأي ال�رشر – بعد ت�ضليم املنتج )66( .
اأمر  الناحية(  هذه  )من  احلرا�ضة  انتقال  اأن  الباحث  ويرى 
مفرو�س على �ضخ�س امل�ضتهلك كاأنه مذعن ملا ينتج عنه من �رشر 
وبالتايل هذا ي�ضكل تع�ضفا جتاهه، ولكن الراأي الأقرب لل�ضواب هو 
اأن حار�س الأ�ضياء هو �ضانعها الأ�ضا�ضي اإذا كانت بالأ�ضا�س ت�ضكل 
 )67( خطراً وحتدث �رشرا كما هو احلال يف هذه الأجهزة اخللوية 
، وقيا�ضا على هذا فاإن ال�رشكات ال�ضانعة لالأجهزة اخللوية تعترب 
الأ�رشار  بالتايل  وتتحمل  لديها  امل�ضنعة  الأجهزة  لتلك  حار�ضة 

النا�ضئة عن ا�ضتعمالها اآنيا اأو م�ضتقبال ومهما كان �ضكلها.
وعلى ذلك فاإن الفعل ال�ضار الذي اأدى اإىل قيام امل�ضوؤولية 
وحتديد  ال�ضارة،  اخللوي(  )اجلهاز  اآثار  اإىل  يرجع  ب�ضبب  هو  هنا 
اإيجابيا  قد يكون  ال�ضيء  الهني وذلك لأن تدخل  بالأمر  لي�س  ذلك 
اأو �ضلبيا واأ�ضا�س امل�ضوؤولية هنا يكون على اأ�ضا�س قاعدة “ الغرم 
بالغنم” وحتمل التبعة وهذا ما ن�ضت عليه املادة 87 من املجلة، 
وقد ترد على اأ�ضا�س م�ضوؤولية حار�س الأ�ضياء، وهو هنا قد يكون 
خطاأ مفرت�ضا، ويف هذه احلالة ل يكلف امل�رشور باإثباته، اإل اأن 
من حق الطرف الثاين وهو املنتج اأو احلار�س اإثبات العك�س و هذا 

هو الراأي الراجح )68( .
خا�ضة  عناية  يتطلب  اخللوي  اجلهاز  فاإن  ذلك  على  وبناء 
واأن ال�رشر الذي يلحق بالغري قد يخ�ضع مل�ضوؤولية حار�س الأ�ضياء 
مل  اآخر  ل�ضبب  اأو  اخلفية  العيوب  لقواعد  اأو  العقدية  للم�ضوؤولية  اأو 

يتحدد بعد.
باعتباره  اخللوي  اجلهاز  حار�س  حتديد  فاإن  اخلتام  ويف 
اأحد املنتجات الكهرومغناطي�ضية يكتنفه بع�س ال�ضعوبات مما قد 

يوؤدي اإىل �ضياع حق املت�رشر من املطالبة مبا وقع عليه من �رشر 
حتقق  عدم  اإىل  اأول  ال�ضبب  هذا  ويرجع  لذلك،  الالزم  والتعوي�س 
التي تتحمل  املخاطر ب�ضكل دقيق، وكذلك حتديد اجلهة املبا�رشة 
ال�رشر فهل هي ال�رشكة ال�ضانعة اأو املوزع اأو حتى امل�ضتهلك لعدم 
مراعاة التعليمات والن�ضائح با�ضتعمال اجلهاز اخللوي، ومع ذلك 
فلن تفلت ال�رشكات من امل�ضوؤولية مهما تعددت الطروحات اإذ لول 
غريه(  اأو  )املوبايل  املنتج  هذا  وجد  ملا  ال�ضانعة  ال�رشكات  تلك 

والذي بدونه مل يكن هناك �رشر ي�ضابه ال�رشر النا�ضئ عنه.

املطلب الثاني: دعوى املسؤولية املدنية الناشئة عن أضرار األجهزة 
اخللوية

قواعد  و�ضع  على  اخلا�ضة  القوانني  من  الكثري  حتر�س 
قانونية حتكم الأ�رشار مهما كان م�ضدرها، وبالذات تلك الأ�رشار 
على  �ضواء  واآثارها  احلديثة  واملنتجات  املخرتعات  عن  النا�ضئة 
الإن�ضان اأو البيئة حيث اأن تلك الت�رشيعات حتدد نطاق التلوث على 

الإن�ضان اأو البيئة.)69( 
امل�ضوؤولية  حتدد  قانونية  ن�ضو�ضا  الت�رشيعات  وتت�ضمن 
ونطاقها واآثارها مع الأخذ بعني العتبار القواعد العامة للم�ضوؤولية 
يف القانون املدين، وعلى هذه الأ�ض�س تقام دعوى امل�ضوؤولية اإذ اأن 

الدعوى م�ضلحة يحميها القانون )70( 
وهناك قوانني خا�ضة تقرر امل�ضوؤولية ومن �ضمنها قانون 
عن  املنتج  م�ضوؤولية  حدد  الذي  الفل�ضطيني  امل�ضتهلك  حماية 
10منه  املادة  حددته  ما  وح�ضب  منتجاته  عن  الناجمة  الأ�رشار 
هذه  اإىل  العربية  الت�رشيعات  بع�س  اأ�ضارت  كذلك  اآنفًا،  املذكورة 
حماية  قانون  �ضدر  فاإنه  املثال  �ضبيل  على  م�رش  ففي  امل�ضاألة، 
والذي ت�ضمن قواعد حتدد   ،  )71(  2006 ل�ضنة   68 امل�ضتهلك رقم 
ذلك  واأثر  باملنتج  تلحق  قد  التي  والعيوب  واملنتج  امل�ضتهلك 
القانون  )1( من  املادة  والبيئة كذلك.اإذ ورد ن�س  امل�ضتهلك  على 
اأحد املنتجات لإ�ضباع  اإليه  ”كل �ضخ�س تقدم  بتعريف امل�ضتهلك: 
احتياجاته ال�ضخ�ضية اأو العائلية، اأو يجري التعامل اأو التعاقد معه 

بهذا اخل�ضو�س.”
الفرن�ضي  القانون املدين  1368 من  كذلك ورد ن�س املادة 
الذي ل يقدم  اأنه: املنتج  بفقراتها بخ�ضو�س املنتج املعيب على 

الأمان اأو ال�ضالمة املنتظرة منه قانونا.)72( 
وبقراءة ن�ضو�س املواد القانونية امل�ضار اإليها فيمكن و�ضع 
الكهرومغناطي�ضي  ال�رشر  عن  النا�ضئة  امل�ضوؤولية  لدعوى  اإطار 
اأول(  )فرع  و�رشوطها  امل�ضوؤولية  دعوى  اإقامة  اأ�ضا�س  يلي:  كما 
التعوي�س عن ال�رشر )فرع ثان( والإعفاء من امل�ضوؤولية و�ضقوطها 

)فرع ثالث( 
الفرع الأول: اأ�صا�س اإقامة دعوى امل�صوؤولية و�رشوطها. ●

الذي  القانوين  والوجه  ال�ضند  باأنه  الدعوى  باأ�ضا�س  يق�ضد 
توؤ�ض�س عليه الدعوى، وذلك ببيان املواد القانونية التي تقرر املركز 
م�ضدر  اإىل  ت�ضتند  والتي  عام  ب�ضكل  واخل�ضوم  للمدعي  القانوين 
اأو  النافع  الفعل  اأو  �ضورها  بجميع  كالعقود  اللتزام  م�ضادر  من 
الفعل ال�ضار اأو الإرادة املنفردة اأو بن�س القانون، و�ضبب الدعوى 
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اأو الإخالل بالعقد، ولي�س  هنا الفعل ال�ضار الذي حلق بامل�رشور 
بال�رشورة اأن تتقيد املحكمة بالأ�ضباب التي ي�ضوقها اخل�ضوم بل 

اإن التكييف القانوين هو من مهام املحكمة )73( .
واأهلية  وامل�ضلحة  ال�ضفة  توافر  فهي  الدعوى  �رشوط  اأما 
واأنه  الدعوى،  مناط  امل�ضلحة  اأن  اإذ  امل�رشور،  للمدعي  التقا�ضي 
ل دعوى بدون م�ضلحة �ضواء اأكانت امل�ضلحة حمتملة اأو حالة اأو 

متوافرة، ن�ضبية الأثر اأو كلية.
وكما مت تو�ضيحه �ضابقا يعترب املنتج م�ضوؤول عن الأ�رشار 
اأي عيب من العيوب، وعليه يتحمل  التي تنتج عن منتجاته جراء 
تلك  تكون  اأن  العتبار  بعني  الأخذ  مع  العيوب  تلك  تبعة  املنتج 
فاإن كل  املنتجات، وعليه  تلك  ب�ضكل طبيعي عن  نا�ضئة  الأ�رشار 
له  مبا�رشة  غري  اأم  مبا�رشة  �ضخ�ضية  ب�ضفة  اأكان  �ضواء  مت�رشر 
قواعد  وفق  ابتداء  املنتج  جتاه  امل�ضوؤولية  دعوى  اإقامة  يف  احلق 
امل�ضوؤولية العقدية اإن توافرت �رشائطها املو�ضحة �ضابقا، اأو وفق 

قواعد امل�ضوؤولية التق�ضريية كذلك )74( .
اإذا  الكهرومغناطي�ضي معيبا  املنتج  يكون  فانه  وبناء عليه 
مل يقدم الأمان وال�ضالمة املرجوة منه، وهنا يتوافر عن�رش اخلطر 
بجميع م�ضتمالته، والذي ين�ضاأ عنه ال�رشر والذي هو اأ�ضا�س اإقامة 
اأو غري  ا�ضتعمل املنتج بطريقة �ضحيحة  التعوي�س، و�ضواء  دعوى 
اأنه م�ضدر طبيعي للخطر كالأ�ضعة املغناطي�ضية  �ضحيحة ما دام 
ا�ضتعمال الأجهزة اخللوية مع الأخذ  التي تن�ضا ب�ضكل طبيعي عن 
بعني العتبار ظروف ا�ضتعمالها من حيث الزمان واملكان وكيفية 

ا�ضتعمالها والحتفاظ بها وغري ذلك من عوامل م�ضاعدة اأخرى.
الدول،  العديد من  الق�ضاء يف  اأمام  وهناك ق�ضايا مرفوعة 
فهناك ق�ضية مرفوعة لدى املحكمة يف ولية مينو�ضتيا الأمريكية 
مو�ضوعها اأن ممر�ضة ت�ضببت اأثناء قيادتها ل�ضيارتها والتي كانت 
تتحدث عرب هاتفها اجلوال الأمر الذي نتج عنه ت�ضادم مع �ضيارة 
اأخرى، والتي مل حتكم املحكمة على اجلهة التي تعمل بها املمر�ضة 
تلك  الق�ضايا  هذه  بني  ومن  العمل،  لغايات  تكن  مل  املكاملة  لأن 
الأمريكية  فرجينيا  ولية  يف  املحكمة  اأمام  املنظورة  الق�ضية 
العاملني فيها مبقتل  اأحد  ت�ضبب  مقامة �ضد �رشكة قانونية حول 

فتاه مراهقة اأثناء اإجراء حمادثات مع بع�س العمالء )75( .
واحدا  �ضخ�ضا  كان  اإن  املنتج  الدعوى مبواجهة  وتقام  هذا 
بعينه اأو بجزء منه ومبواجهة ال�ضخ�س الآخر بحالة اإدماج املنتج 
مبنتج اآخر كما هو احلال بالن�ضبة ملنتج )�رشيحة املوبايل ومنتج 
مبواجهة  والت�ضامن  بالتكافل  م�ضوؤولن  اأنهما  اإذ  نف�ضه(  اجلهاز 
التكافل  عدم  بخ�ضو�س  العامة  القواعد  بخالف  وهذا  امل�رشور، 
والت�ضامن عن الفعل ال�ضار يف الأعمال املدنية، اإٍل اأنه يف جمال 
املنتجات املعيبة واملندجمة ببع�ضها كمنتج واحد، فاإنه يف حالة 
حدوث �رشر من املنتج املدمج، فاإنه يحق للم�رشور مطالبة اأي من 
الت�ضامنية  ب�ضفتهم  املدمج  املنتج  ا�ضرتكا يف  اللذين  ال�ضخ�ضني 

والتكافلية جمتمعني اأو منفردين.
حيث اأنه اإذا تقدم امل�رشور بدعواه اإىل القا�ضي فيقع عليه 
اإثبات ال�رشر ابتداًء، لأنه رمبا يكون قد اأخل بال�رشوط التي يجب 

اتباعها والتي بينها املنتج وبالتايل فاإن اإخالل امل�رشور هو الذي 
اأدى اإىل وقوع ال�رشر، وعليه فاإن ح�ضول ال�رشر كان نتيجة عامل 
�ضابق عليه وهو هنا يتمثل باإخالل امل�رشور، وهذا العامل ال�ضابق 

يعد ال�ضبب احلقيقي لل�رشر.)76( 
وعلى ذلك يلتزم امل�رشور باأن يحدد اأول وقبل رفع دعوى 
التعوي�س و�ضببها وقوع الفعل ال�ضار جتاه احلار�س الذي �ضرتفع 
اأو  ال�ضتعمال  اأيا من حار�س  يقا�ضي  اأن  فاإما  الدعوى  مبواجهته 
اأي من احلالني �ضيواجه املدعي  اأو كالهما، ويف  التكوين  حار�س 
وال�ضتعانة  التحقيق  م�ضاألة  يف  كبريا  جهدا  و�ضيبذل  �ضعوبات 

باخلرباء )77( .
اأو  وكيله  اأو  الأ�ضلية  ب�ضفته  امل�رشور  الدعوى  ويقيم  هذا 
نائبه اأو وريثه ال�رشعي، بالإ�ضافة اإىل اأن امل�ضلحة يجب اأن تكون 
م�رشوعة وهذا بخ�ضو�س اأ�ضا�س الدعوى و�ضفة املدعي اأما اأ�ضا�س 
امل�ضوؤولية هو اخلطاأ املفرت�س والقابل لإثبات العك�س، ومبقت�ضى 
حكمه  يف  ومن  كاملنتج  الفعلية  ال�ضيطرة  �ضاحب  ي�ضتطيع  ذلك 
والتخل�س من امل�ضوؤولية واإذا ا�ضتطاع نفي قرينة اخلطاأ املفرت�س 
ال�رشر  وقوع  ملنع  املطلوبة  العناية  بذل  اأنه  اأو  لل�رشر  امل�ضبب 
ال�ضببية بني اخلطاأ املفرت�س وال�رشر كال�ضبب  رابطة  اأنه نفى  اأو 
اأجنبي وم�ضاألة تقدير اأ�ضا�س الدعوى هو امل�رشور اأما م�ضاألة تقدير 
اأ�ضا�س امل�ضوؤولية عن ال�رشر فهو قا�ضي املو�ضوع فيجب التفرقة 

بني احلالتني لذا اقت�ضى التنويه.
الفرع الثاين: التعوي�س عن ال�رشر ●

ويقدر  ال�ضمان  موجب  ال�رشر  اأن  العامة  القواعد  تق�ضي 
التعوي�س مبا حلق امل�رشور من ال�رشر الواقع فعال وغري املتوقع، 
�ضواء ال�رشر املادي واملعنوي مع توافر ال�رشوط، وهنا �ضيقت�رش 
اإذ  اخللوي،  اجلهاز  ا�ضتخدام  عن  ال�رشر  عن  التعوي�س  يف  البحث 
التعوي�س يجرب  فاإن  لذا  الواقع فعال،  ال�رشر  التعوي�س عن  يكون 
مبقدار ما حلق امل�رشور من �رشر مهما كان ال�رشر ب�ضيطا، الأمر 
الذي يعني اأن اأي حتديد جزايف للتعوي�س لي�س له اأي اعتبار )78( .

وبهذا اخل�ضو�س تن�س املادة 20 من جملة الأحكام العدلية 
186 من امل�رشوع املدين  “ واملادة  “ ال�رشر يزال  على ما يلي: 
الفل�ضطيني: “يقدر التعوي�س يف جميع الأحوال ما حلق امل�رشور 
من �رشر وما فاته من ك�ضب �رشيطة اأن يكون ذلك نتيجة طبيعية 

للفعل ال�ضار” )79( .
التعوي�س  اأن  اإليها  امل�ضار  القانونية  الن�ضو�س  من  يت�ضح 
عن ال�رشر وهو هنا عن ال�رشر النا�ضىء عن اأ�ضعة الأجهزة اخللوية 
وما  ال�رشر(  )جرب  �رشر  من  امل�رشور  حلق  ما  بقدر  تقديره  يتم 
حلقه من خ�ضارة وما فاته من ك�ضب �ضواًء قام امل�رشور باملطالبة 
بالتعوي�س �ضخ�ضيا اأو عن طريق الغري كالورثة، هذا وين�ضاأ احلق 
ل  اأنه  العلم  وينبغي  وقوعه  وقت  من  ال�رشر  عن  التعوي�س  يف 
اأن  التنويه  بعد مع  يقع  ال�رشر مل  اأن  ال�رشر طاملا  تقدير  يت�ضنى 
يكون التعوي�س �ضاماًل لكل التغريات الطارئة على قيمة ال�رشر من 

وقت وقوعه حتى �ضدور احلكم بالتعوي�س )80( .
توافر  ينبغي  وتقديره  بالتعوي�س  املطالبة  ولأجل  هذا 
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اأو  وحال  حمققا  يكون  اأن  حيث  من  �ضابقا  اإليها  امل�ضار  ال�رشوط 
مع �رشورة  مبا�رشا،  يكون  اأن  كذلك   ، الوقوع(  )متحقق  م�ضتقبال 
قانون  من   )1( املادة  تعرف  اإذ  اخللوي  اجلهاز  يف  العيب  توافر 
حيث  من  نق�س  اأو  )خطاأ  ِب  العيب  الفل�ضطيني  امل�ضتهلك  حماية 
الكفاءة اأو عدم مطابقة للمعايري و املقايي�س التي يتوجب اللتزام 
يتعلق  فيما  املفعول  ال�ضارية  الأنظمة  اأو  القانون  مبوجب  بها 
اأكان  �ضواء  ال�ضابقة،  الفقرات  يف  تو�ضيحه  مت  والذي  باملنتج( 
اأن هناك  اإىل  اأم بدون ا�ضتعماله مع التنويه هنا  نتيجة ا�ضتعماله 
تفاداها  �ضواء  الكهرومغناطي�ضية  املنتجات  العيب يف  خ�ضو�ضية 
ال�ضخ�س اأم مل يتم ذلك واأخريا يجب توافر رابطة ال�ضببية بني حتقق 
العيب يف املنتج، والفعل ال�ضار وب�ضكل طبيعي دون �ضبب اأجنبي، 
ينبغي  والذي  للقا�ضي  يرجع  ومداه  التعوي�س  تقدير  واإن  هذا 
وحالة  كمهنته،  ال�ضخ�ضية  �ضواء  امل�رشور  لظروف  وخطاأ  تقديره 
امل�رشور العائلية فالعازب لي�س كرب الأ�رشة، والظروف ال�ضحية 
ال�ضكري يختلف عن غريه، فاملعيار  واجل�ضمية فاملري�س مبر�س 
هو �ضخ�ضي ل مو�ضوعي اإذ اأن التعوي�س يختلف من �ضخ�س لآخر 
تبعا للظروف ولي�س بطريقة مت�ضاوية بالن�ضبة جلميع امل�رشورين 

ل�ضبب واحد، حيث يختلف مدى اأثر كل منهم بالفعل ال�ضار.
الفرع الثالث: دفع امل�صوؤولية والإعفاء منها و�صقوطها ●

باإبداء  عليه(  )املدعى  ال�ضخ�س  يقوم  اأن  العدالة  تقت�ضي 
دفوعه واعرتا�ضاته جتاه املدعي اأة اخل�ضم وذلك لأجل رد الدعوى 
اأو دح�ضها اأو التخفيف من امل�ضوؤولية اأو الإعفاء منها وفق ظروف 

الدعوى، ويكون البحث يف هذه الحتمالت، كما يلي: 
Ú  اأول: دفع امل�صوؤولية

عن  )مو�ضوعية(  مفرت�ضة  تكون  تكاد  امل�ضوؤولية  اأن  رغم 
اأ�رشار الأجهزة اخللوية، اإل اأنها لي�ضت ب�ضكل مطلق، اإذ اأن باإمكان 
اأن يدراأ عنه امل�ضوؤولية كليا  اأي دفع من �ضاأنه  اإبداء  املدعى عليه 

اأو جزئيا.
املدنية  امل�ضوؤولية  دفع  املمكن  من  فاإنه  ال�ضدد  وبهذا 
ت�ضري  والتي  التالية  احلالت  يف  املنتجات  عيوب  عن  النا�ضئة 
اإليها املادة 1386 من القانون املدين الفرن�ضي، والنظام القانوين 
املقرتح بهذا اخل�ضو�س )81( اأنه اإذا تعدد امل�ضوؤولون عن عمل �ضار 
كانوا مت�ضامنني يف التزامهم بتعوي�س ال�رشر �ضواء بالتفاق اأو 
بن�س القانون وتكون امل�ضوؤولية فيما بينهم بالت�ضاوي اإل اإذا عني 
م�رشي(  مدين   )69 )م  التعوي�س  يف  منهم  كل  ن�ضيب  القا�ضي 
حالة  يف  اأنه  يفهم  فاإنه  اخللوية  الأجهزة  اأ�رشار  على  وتطبيقًا 
يف  اندمج  والذي  املعيب  اجلهاز  بفعل  الأجهزة  عن  �رشر  حدوث 
منتج اآخر فاإن منتج اجلزء املندمج وكذلك من قام بعملية املربمج 
ومن  هذا  امل�رشور،  مواجهة  يف  بالت�ضامن  م�ضوؤولني  يكونوا 

املمكن دفع امل�ضوؤولية بالو�ضائل التالية: 
اإذا كان العيب راجعا اإىل مطابقة املنتج )اجلهاز اخللوي( . 1

للقواعد الآمرة ومنها �رشوط ال�ضالمة العامة وهنا قد يدفع املنتج 
بال�ضبب الأجنبي حلدوث ال�رشر.

)اجلهاز . 2 املنتج  مطابقة  اإىل  راجعا  العيب  كان  اإذا 

�ضبيل  بل على  ابتداًء  للبيع  اأو  للتوزيع  يكن م�ض�ضا  اخللوي( مل 
املثال التجربة فقط.

ال�رشر مل يكن له وجود . 3 اأحدث  الذي  العيب  اأن  اإذا تبني 
ب�ضكل م�ضتقل  العيب  للتداول، بل حدث  حال طرح اجلهاز اخللوي 

ومنف�ضل عنه.
املنتج غري . 4 اأن  ثبت  اأو  للتداول،  املنتج  حالة عدم طرح 

م�ض�س للبيع.
طرح . 5 حلظة  العيب  عن  الك�ضف  من  التمكن  عدم  حالة 

املنتج للتداول.
ب�ضكل . 6 امل�رشور  اإىل  يرجع  ب�ضبب  �رشر  حدوث  حالة 

مبا�رش.)82( 
فمن الطبيعي اأن اإجراء التجارب لغايات التطور يف البحوث 
ابتداء ولكن  اأ�رشار وماطر متوقعة  اإحلاق  اإىل  العلمية قد يوؤدي 
لي�س بالقدر الذي جنم عنها اأو اأنها تكون حمتملة الوقوع، اإذ اأن هذا 
اأمر طبيعي ول يجادل فيه اأحد، اإذ تكتنف ال�ضناعات واملخرتعات 
احلديثة ماطر متعددة متوقعة اأو غري متوقعة حتى ي�ضتقر احلال 
ت�ضيب  قد  وت�ضحيات  وقتا وجهدا  ي�ضتغرق  هذا  اإنا  بخ�ضو�ضها 
والتطور  ال�ضناعة  تاريخ  يقرا  ومن  عدة،  حالت  يف  الأ�ضخا�س 
العلمي، فاإن هناك �ضواهد كثرية ومتكررة ل تقع حتت ح�رش، واأول 
�ضحية )يف جمال الطريان مثال( هو عبا�س بن فرنا�س والذي قتل 
نف�ضه بعد اأن حاول الطريان عندما �ضنع اأجنحة لنف�ضه وطار من 

على ربوة عالية.
Ú ثانيا: الإعفاء من امل�صوؤولية

يجوز  اأنه  فاملبداأ  امل�ضوؤولية  من  الإعفاء  بخ�ضو�س  اأما 
اأو  مبطالبة  عليه  الدعاء  حال  خ�ضمه  مبواجهة  الدفاع  لل�ضخ�س 
�ضكوى، وعلى ذلك فاإنه من حق املنتج اأو من يف حكمه الدفاع عن 
نف�ضه ودح�س ادعاء خ�ضمه للتحلل من امل�ضوؤولية، فله يف �ضبيل 
ذلك اأن يدفع امل�ضوؤولية بالو�ضائل التالية جمتمعة اأو منفردة وفق 

الظروف والأحوال.
هذا ومن املمكن اإعفاء امل�صوؤولية باحلالت التالية: )83( 

اعتبار املخاطر الناجتة عن التطور العلمي �ضببا لإعفاء . 1
اأن املخرتعات املنتجات  املنتج من الأ�رشار النا�ضئة عنها �ضيما 
اأمر  وهذا  فوري  ب�ضكل  )ال�ضارة(  نتائجها  تعرف  ل  قد  احلديثة 
عند  حم�ضًا،  نفعًا  نافعًا  يكون  حديث  مرتع  كل  فلي�س  طبيعي 
ثبوت  بعد  تالية  وحت�ضينات  تعديالت  عليه  جتري  بل  اخرتاعه 
اأنه يلحق �رشرا ما لحقًا، وبالتايل ل يتوقعه املنتج ومن ثم ل 
اأنه يجب احرتام املخرتعات ملا لها من فائدة  ابتداء مع  يتجنبه 
وغريها  والقت�ضادي  والتجاري  ال�ضخ�ضي  ال�ضعيد  على  واأهمية 

من القطاعات املختلفة.
الأجهزة . 2 عيوب  عن  النا�ضئة  الأ�رشار  ك�ضف  ا�ضتحالة 

اخللوية مبا�رشة يف �ضوء القواعد العلمية ال�ضائدة والتي مل ت�ضمح 
للمنتج باكت�ضاف العيب املت�ضبب لل�رشر ب�ضكل فوري، وعلى ذلك 
احلديثة  املخرتعات  من  فكثري  م�ضتقبلية،  تكون  قد  الأ�رشار  فاإن 
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ت�ضغل  التي  املحروقات  مثالها  �ضارة،  اآثار  لها  اأ�ضا�ضًا  النافعة 
لها  اإنا  ابتداء  نافعة  وغريها  النقل  وو�ضائل  واملركبات  الآلت 
مع  عنها  املنبعثة  والغازات  العوادم  تلك  خا�ضة  جانبية  اأ�رشار 
فاإن  وبالتايل  بها،  امل�ضموح  الن�ضب  عن  ازدادت  اإذا  الزمن  مرور 
عليها  ينطبق  وعليه  كذلك،  وم�ضار  منافع  احلديثة  للمخرتعات 

قاعدة الغرم بالغنم والتي �ضبق بيانها.
مطابقة املنتج للموا�ضفات واملقايي�س والقواعد الآمرة: . 3

ويف هذه احلالة ي�ضتطيع املنتج اإثبات انه قد قام بالتقيد 
�ضواء  والتعليمات  الأنظمة  وفق  واملقايي�س  املوا�ضفات  واإتباع 
قواعد  راعى  قد  واأنه  املجال،  بهذا  اخلربة  بوا�ضطة  اأو  ب�ضخ�ضه 
احلد الأدنى من ال�رشوط، مع الأخذ بعني العتبار اأن ال�رشر قد 
املنتجات  لتلك  طبيعية  كنتيجة  طويلة  زمنية  مدة  بعد  يظهر 
من  ي�ضتفيد  ل  قد  املنتج  فاإن  وبالتايل  الكهرومغناطي�ضية 
من  لالإعفاء  )الآنية(  املوا�ضفات  باإتباعه  ويتم�ضك  دفوعه 
القانون  من   16  /1386 املادة  ت�ضري  هذا  وعلى  امل�ضوؤولية، 
من  لالإعفاء  ال�ضبب  بهذا  التم�ضك  ميكن  ل   “ الفرن�ضي  املدين 
مبنع  اخلا�ضة  الإجراءات  باتخاذ  املنتج  يقم  مل  اإذا  امل�ضوؤولية، 
ال�ضنوات التالية  اأن العيب مت اكت�ضافه خالل ع�رش  ال�رشر طاملا 

للتداول.)84(  املنتج  على طرح 
الحتجاج . 4 املنتج  حق  من  الأجنبي:  بال�ضبب  التم�ضك 

ال�ضبب  اإثبات  والدفع بال�ضبب الأجنبي بت�ضبب ال�رشر، ويقع عبء 
عنه  يدفع  لكي  اإثباته  ذلك  �ضبيل  يف  فله  املنتج،  على  الأجنبي 
وب�ضببه،  نف�ضه  امل�رشور  اإىل  يرجع  ال�ضبب  اأكان  �ضواء  امل�ضوؤولية 
الأول  ال�ضبب  يف  ال�ضرتاط  مع  هذا  الغري،  اإىل  يرجع  اخلطاأ  اأن  اأم 
–خطاأ امل�رشور - باأن يكون امل�رشور عاملا مبخاطر املنتجات، 
التعليمات  اتباعه  بعدم  ال�ضلبية وذلك  اأو  اليجابية  ب�ضلوكياته  اأو 
اأن يكون قد ر�ضي  اأو  املتعلقة باملنتج واملحاذير املتعلقة بذلك، 
توقعها  اأنه  اأي  وم�ضارها  وماطرها  بحالتها  املنتجات  بهذه 
بحوث  فيه  جتري  املو�ضوع  وهذا  ا�ضتعمالها،  ق�ضد  ذلك  ورغم 

م�ضتفي�ضة فقد ل يكون جماله هنا ب�ضكل مف�ضل.)85( 
ا�ضرتك  الذي  هو  القاهرة  والقوة  الغري  فعل  بخ�ضو�س  اأما 
ب�ضناعة املنتج املعيب خالفا للمعايري، وبخ�ضو�س القوة القاهرة 
اأ�ضباب الإعفاء من امل�ضوؤولية ح�ضب القواعد  فهي تعترب �ضببا من 
والقوة  الغري  وفعل  الأجنبي  ال�ضبب  اإثبات  عبء  ويقع  هذا  العامة 
يف  عليه  املدعى  اأو  املنتج  وهو  بها  يتم�ضك  من  على  القاهرة 

الدعوى.
Ú ثالثا: �صقوط امل�صوؤولية

اأما بخ�ضو�س �ضقوط امل�ضوؤولية مبرور الزمن )التقادم( مع 
الفارق بينهما من حيث �ضقوط اللتزام اأو منع اإقامة الدعوى وفق 

بع�س الت�رشيعات.)86( 
68 من قانون املخالفات املدنية  فاإنه بقراءة ن�س املادة 

رقم5 املعدل ل�ضنة 1947 بفقراتها: - 
التق�ضري  � اأو  الإهمال  اأو  الفعل  وقوع  من  �ضنتني  خالل 

امل�ضكو منه.
املخالفة  � كانت  اإذا  ال�رشر  توقف  من  �ضنتني  خالل 

املدنية ت�ضبب �رشراً ي�ضتمر من يوم اإىل اآخر.
خالل �ضنتني من التاريخ الذي حلق فيه ال�رشر باملدعي  �

اإذا مل يكن �ضبب الدعوى نا�ضئًا عن اإتيان فعل اأو التق�ضري يف اإتيان 
اإتيان  التق�ضري يف  اأو عن  اإتيان فعل  فعل بل عن �رشر ناجم عن 

فعل
للمخالفة  � املدعي  اكت�ضاف  تاريخ  من  �ضنتني  خالل 

املدنية اأو من التاريخ الذي كان من و�ضع املدعي اأن يكت�ضف فيه 
املخالفة لو اأنه مار�س القدر املعقول من النتباه واملهارة، اإذا كان 

املدعى عليه قد اأخفى املخالفة بطريق الحتيال.
ل�ضنة   21 رقم  امل�ضتهلك  حماية  قانون  من   32 واملادة 
هي الفرتة الزمنية التي يحق للم�ضتهلك  �ضهر  مدة  )تعترب   2005
رفع الدعوى يف حال اكت�ضاف اأي خطا اأو عيب غري متفق عليه اإل 
اإذا كانت ال�ضلعة معمرة، فتعترب املدة الزمنية هي �ضنة كاملة وتبداأ 
هذه املدة منذ اليوم الأول لكت�ضاف العيب لل�ضلعة اأو اخلدمة التي 

مت التفاق عليها( .
وعليه فاإن ت�ضقط م�ضوؤولية املنتج ومن يف حكمه بعد �ضنة 
من اكت�ضاف العيب او ال�ضلعة وان م�ضالة اكت�ضاف العيب قد تطول اأو 
تنق�س ح�ضب الظروف والأحوال هذا من ناحية ومن ناحية اأخرى 
61 و17 من القانون املدين  وباملقارنة مع ن�س املادة 3861/ 
حتدثها  التي  الأ�رشار  عن  املنتج  م�ضوؤولية  ت�ضقط  فاإنه  الفرن�ضي 
املنتج  طرح  تاريخ  من  �ضنوات  ع�رش  مبرور  املعيبة  منتجاته 
للتداول، كذلك فاإنه تتقادم دعوى امل�ضوؤولية عن اأ�رشار املنتجات 
فيه  يعلم  الذي  اليوم  من  �ضنوات  ثالث  مبرور  الكهرومغناطي�ضية 
فاإن  وبالطبع  ال�رشر،  عن  وبامل�ضوؤول  والعيب  بال�رشر  امل�رشور 
ع�رش  مدة  اأن  اإل  والنقطاع،  الوقف  لقواعد  تخ�ضع  املدة  هذه 
ل  قد  للتداول  املنتج  طرح  لأن  القواعد،  لهذه  تخ�ضع  ل  ال�ضنوات 
�ضقوط  مدة  هي  املدة  اأن  يعني  مما  الفرتة  تلك  طول  اأحد  يتداوله 
ول تقبل الوقف اأو النقطاع، )87( وعلى ذلك من الأف�ضل اأن تكون 
املدة اأكرث من ع�رش �ضنوات كاأن تكون خم�ضة ع�رش �ضنة نظرا لأن 
اآثار املنتجات الكهرومغناطي�ضية قد ل تظهر جليا خالل مدة ع�رش 

ال�ضنوات واهلل تعاىل اأعلم.

اخلامتة والتوصيات: 
من  له  ملا  الأهمية  من  غاية  يف  ملو�ضوع  الباحث  عر�س 
م�ضار  وهي  ال�ضاعة  حديث  وهو  الإن�ضان  و�ضالمة  حياة  على  اأثر 
على  �ضواء  الأ�رشار  اأ�ضكال  الباحث  بني  وقد  اخللوية،  الأجهزة 
قريبة  م�ضتقبلية  اأو  حالية  تكون  وقد  البيئة،  اأو  الإن�ضان  �ضحة 
التحقق اأو على اأمد بعيد، وهذا الأمر حمل اهتمام واآثار العديد من 
املخت�ضني �ضواء على ال�ضعيد القانوين وال�ضحي وال�ضناعي وغريه 
من الأ�ضعدة.وعر�س الباحث كذلك اإىل الإطار القانوين للم�ضوؤولية 
اأ�ضا�س  فاإنه قد تبنى على  الأجهزة اخللوية  ا�ضتعمال  النا�ضئة عن 
امل�ضوؤولية العقدية اإنا وفق اأ�ض�س معينة ا�ضتعر�ضها الباحث �ضواء 
باعتبار ال�رشر جراء الإخالل باللتزامات العقدية اأو اأنها عمل غري 
يف  التطبيق  من  التاأ�ضيل  هذا  مثل  ي�ضتبعد  اأنه  وحقيقة  م�رشوع، 

اإطار امل�ضوؤولية العقدية لالأ�ضباب الواردة يف البحث.
تبحث  اأن  هو  والتاأ�ضيل  والتطبيق  لل�ضواب  الأقرب  والراأي 
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امل�ضوؤولية  اإطار  يف  اخللوية  الأجهزة  عن  النا�ضئة  الأ�رشار 
وعدم  املهني  اخلطاأ  هنا  وهو  اخلطاأ  على  تبنى  التي  التق�ضريية 
ل�ضالمة  احلماية  تتوىل  التي  والقوانني  العامة  ال�ضالمة  مراعاة 
يبنى  املهني هل  ال�ضعوبة يف حتديد اخلطاأ  الإن�ضان ولكن تكمن 
ل�ضلطة  املطاف  نهاية  يف  هذا  ويرجع  ذلك،  غري  اأم  العرف  على 

املحكمة التقديرية.
وعلى ذلك فاإن الباحث يتمنى على امل�رشع والق�صاء مراعاة 

ما يلي: 
مبا�رشة . 1 عالقة  له  �ضامل  قانوين  تنظيم  اإيجاد  �رشورة 

بحيث  الكهرومغناطي�ضية  الأجهزة  عن  النا�ضئة  الأ�رشار  مبعاجلة 
يتدخل امل�رشع لتحديد امل�ضوؤول لكل من ي�ضارك يف عملية الإنتاج 
كاملنتج النهائي اأو منتج اأحد املكونات الداخلية اأو و�ضطاء التوزيع 
اأو البائعني والرتكيز على تاأ�ضي�س امل�ضوؤولية الناجمة عن التلوث 

واملتمثل بفكرة املخاطر امل�ضتحدثة.
يتعني على الق�ضاء اأن يحدد وب�ضكل دقيق وقاطع دللة . 2

الرجوع  ي�ضمن  حتى  وذلك  الكهرومغناطي�ضية  لالأجهزة  احلرا�ضة 
حال  حقه  �ضيهدر  ذلك  بغري  لأنه  مبا�رش  ب�ضكل  احلار�س  ل�ضخ�س 

عدم حتديد جهة معينة حار�ضة بذاتها.
كذلك ينبغي اأن يت�ضمن النظام القانوين ن�ضو�ضًا خا�ضة . 3

غري  بالإ�ضعاعات  تعمل  التي  بالأجهزة  العمل  بتنظيم  و�رشيحة 
واأن  عقار،  اأو  منقول  مع  مندجمة  اأو  منقولة  كانت  �ضواء  املرئية 
يت�ضمن الت�رشيح باإعطاء حرية تقدير بخ�ضو�س ا�ضتخدام الأجهزة 
اخللوية وفق معيار ال�ضخ�س العادي واإتاحة الفر�ضة للمنتج اأو من 
يقوم مقامه نفي العالقة ال�ضببية وب�ضكل ب�ضيط بحيث يقبل اإثبات 

العك�س.
�ضمول . 4 بخ�ضو�س  تاأميني  قانوين  نظام  اإيجاد  �رشورة 

هذه  واإدراج  الكهرومغناطي�ضية  الأ�ضعة  عن  الناجتة  املخاطر 
التاأمني  وثائق  اإىل  باللجوء  وذلك  التاأمني،  بوال�س  يف  املخاطر 
النموذجية هذه حيث يحق للم�رشور الرجوع اإىل �رشكات التاأمني، 
وان تت�ضمن تغطية الأ�رشار مل�ضلحة الطرف الثالث الغري، وخا�ضة 
الثاين(  )الطرف  املنتجني  الوثائق تغطي م�ضوؤولية  اإذا كانت هذه 

واأن ين�س على ذلك يف العقود املربمة بني املنتجني واملوزعني.
ال�رشكات . 5 على  يجب  اأخرى  ناحية  ومن  ناحية  من  هذا 

الأبراج  وال�ضتقبال على  والتقوية  البث  بزرع حمطات  تقوم  التي 
املو�ضوعة يف الأحياء ال�ضكنية القيام باإزالتها واإبعادها اإىل اأماكن 
خالية من ال�ضكان، اإذ اأن هذه ال�رشكات تقوم بالتفاق مع اأ�ضحاب 
بع�س الأماكن وامل�ضاكن العالية بن�ضب اأبراج على منازلهم مقابل 
مبالغ مالية اإما مقطوعة اأو باأجرة �ضنوية، ولعل هذا احلق ل ينفرد 
به اأ�ضحاب تلك الأماكن، لأن الأثر قد يلحق باقي ال�ضكان والبيئة 
املحيطة، ولذلك من حق هوؤلء العرتا�س على هذا العمل بالطرق 

القانونية.
اخللوية . 6 لالأجهزة  امل�ضتوردة  ال�رشكات  تويل  اأن  يجب 

بو�ضائل  الهتمام  الكهرومغناطي�ضية  باملوجات  يعمل  ما  وكل 
ذلك  بخالف  الأجهزة،  لتلك  املرافقة  وال�ضالمة  الأخرى  احلماية 

تتحمل امل�ضوؤولية بالتكافل والت�ضامن مع ال�رشكات املنتجة عن 
اأي �رشر ي�ضيب امل�ضتهلك، واأن ل ت�ضتورد الأجهزة غري املحمية اأو 

امل�ضمونة وفق موا�ضفات ومقايي�س حمددة.
على الدولة باأجهزتها املختلفة وخا�ضة وزارة التجارة . 7

دائرة  اخل�ضو�س  وبوجه  جماله  يف  كل  وال�ضحة  وال�ضناعة 
للمنتجات املعنية  بالت�ضويق  ت�ضمح  اأن ل  املوا�ضفات واملقايي�س 
اإل بعد اإجراء بحوث وفحو�س عليها لتطابق املوا�ضفات العاملية 

بهذا اخل�ضو�س.
8 . 1 الفقرة  يف  اإليه  امل�ضار  القانوين  النظام  بخ�ضو�س 

يعفي  تت�ضمن بطالن كل �رشط  ي�ضتمل على ن�ضو�س  اأن  �رشورة 
تلك  اخل�ضو�س  وجه  وعلى  امل�ضوؤولية،  من  جهة  اأي  اأو  املنتج 
مع  اخللوية،  الأجهزة  ت�ضببها  التي  الأ�ضعة  عن  النا�ضئة  الأ�رشار 
املقررة  العامة  بالقواعد  يتم�ضك  اأن  امل�رشور  حق  من  اأن  العلم 
بخ�ضو�س امل�ضوؤولية املدنية من حيث جرب ال�رشر ومدد التقادم 
مع الأخذ بعني العتبار اأن للمنتجات الكهرومغناطي�ضية اآثارا بعيد 

املدى يعرفها اأهل اخلربة والدراية بهذا املجال.
حبذا لو اأن اجلهات املخت�ضة بالدولة ويف القطاع العام . 9

الأ�رشار  تغطية  ب�ضاأن  باإن�ضاء �ضندوق خا�س  تقوم  اأن  واخلا�س 
الكهرومغناطي�ضية مع الأخذ بعني العتبار �ضمولية التاأمني لها.

ويف �ضوء ما مت ا�ضتعرا�ضه يتمنى الباحث اأن يتم م�ضتقبال 
�رشرا  ت�ضكل  ل  كهرومغناطي�ضية  مبوجات  خلوية  اأجهزة  �ضناعة 
ومن نوع اآخر، هذه الأمنية بحاجة للمزيد من البحث والجتهاد، 

ويف املنظور القريب قد ل يلوح بالأفق �ضكلها اأو هيئتها.
اأبو حنيفة رحمه اهلل عندما قال: هذا علمنا  الإمام  و�ضدق 

فمن جاء باأف�ضل منه قبلناه«.
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