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امللخص:
ًمغ الٗالم الُىم بمىحت مً الخُىعاث الخىىىلىحُت والخلىُت خُث اهجغ ٖجها حملت
مً الىخاةج هٓهىع زىعة الاجهاالث الهاةلت ،بدُث أضحذ ألاخاصًث الصخهُت ٖامت
والهاجفُت زانت ٖغيت لاللخلاٍ والدسجُل وؤلافكاء ،ولٗل ْهىع احهؼة الاجهاٌ الهاجفي
الىلالت التي حٗخمض الىٓام الالؾليي في الاجهاٌ والتي أنبدذ في مخىاوٌ ول ألاشخو ،وما
عافلها مً جلضم جلني في حسجُل اإلاياإلااث الهاصعة مىه والىاعصة الُه خُث انبدذ جلً
اإلاياإلااث الهاجفُت بىاؾُت جلً الاحهؼة الهٛيرة والضكُلت ٖغيت للدسجُل وبُغق مسخلفت
وبالخالي ٖغيت لإلفكاء .وبالخالي انبذ مً الِؿير ان هجض الٗضًض مً اإلاياإلااث الصخهُت التي
هجغحها أو جلً التي كض احغٍىاها بخلً الاحهؼة الىلالت كض جم حسجُلها وخفٔ جفانُلها
الهىجُت الضكُلت وبالخالي كض جلضم هضلُل في الاتهام أو في مجاٌ ؤلازباث الجىاتي التي جبيخه
مٗٓم الدكغَٗاث واإلاىازُم الضولُت وأولذ له ئهخماما هبيرا إلاا جثيره مً ئقياالث كاهىهُت
واإلاؿاؽ بدغٍت ألافغاص ..
الكلماث الدالت:
الخىهذ  ،ئٖتراى اٌ
مغاؾالث  ،الجغاةم اإلاؿخدضزت  ،الًبُُت اللًاةُت  ،البدث والخدغي
(*) اإلاإلف اإلاغؾل :أؾماء ٖىتر anteur.asmaa@gmail.com :
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Abstract:
The world is going through a wave of technological and technical
developments, resulting in a number of results such as the emergence of the huge
communications revolution in which personal public and telephone conversations in
particular have become subject to capture, registration and disclosure, and perhaps
the emergence of mobile telephone devices that adopt the wireless communication
system, which hardly anyone now lacks and the accompanying technical progress in
recording calls from him and incoming to him, where those phone calls by those
small and accurate devices have become subject to registration and in different ways
and therefore subject to disclosure.
Therefore, it has become easy to find many of the personal calls that we make or
those that we have made with these mobile devices have been recorded and kept
their exact audio details and may therefore be presented as evidence in the
indictment or in the field of criminal evidence adopted by most of the legislation and
international conventions and has given him great attention to the legal problems
and the violation of the freedom of individuals.
Key Words:
listen ,Interception of correspondence, research and investigation , crime , judicial
police officers.
**************

.

ٖغف الٗالم الحضًث جُىعا جىىىلىحُا وجلىُا مهىال مما حٗل مؿألت صمج هظه
ًالخىىىلىحُاث الحضًثت في مجاٌ ؤلازباث الجىاتي واٖخماصها مً َغف الدكغَٗاث واللًاء م
 ومً بين هظه الخلىُاث،اإلاىيىٖاث التي أزاعث اهخمام الٗضًض مً اإلافىغًٍ والحلىكُين
ٍ أو ما ٌؿمى بالخلا، الترنض ؤلالىترووي وما ًظزل يمجها مً الخىهذ الهاجفي:الحضًثت
 أًًا حسجُل ألانىاث وئلخلاٍ الهىع والتي َغخذ ئقيالُت،اإلاياإلااث واإلاداصزاث الهاجفُت
 وخلهم في ٖضم ئهتهان خغمتها صون،اإلاىاػهت بين خم ألافغاص في الخمخ٘ بؿغٍت الحُاة الخانت
 وبين خم الضولت في الحفاّ ٖلى ؾالمتها الضازلُت والخاعحُت ومغاكبت ول ما مً قأهه،ئطن
اإلاؿاؽ بىٓامها وأمً مىاَىحها مً زالٌ الخدىم في الٓاهغة ؤلاحغامُت وجدب٘ جُىعاتها
 والٗهض، خُث اهضث الٗضًض مً اإلاىازُم الضولُت واإلٖالن الٗالمي لحلىق ؤلاوؿان1 وأؾالُبها
 والاجفاكُت ألاوعبُت لحلىق ؤلاوؿان والحغٍاث،الضولي الخام بالحلىق اإلاضهُت والؿُاؾُت
ألاؾاؾُت وؤلاكلُمُت واإلادلُت ٖلى اهمُت اخترام الحُاة الخانت بمسخلف مفغصاتها وجفانُلها

0202 ديسمبر

3/ 11 مج

الحوار المتوسطي

420
ISSN : 1112-945X

ISS

E-ISSN : 2571-9742
P- ISSN: 1112-945X

أساليب البحث والتحري الخاصة -الترصد اإللكتروني نموذجا
عنتر أسماء  /حيتالة معمر  ،المجلد الحـادي عشـر ،العدد  ،3ديسمبر  ،0202ص ص
437-419

اػاء أي اٖخضاء ًل٘ ٖلحها مً كبل آلازغًٍ اومً كبل الؿلُت الٗامت ،ولٗل مً اهم نىع هظه
الحُاة الخانت " خغمت الاخاصًث الصخهُت " و " اإلاغاؾالث "  2وكض جلضم ان جفؿير
(اإلاغاؾالث) بمٗىاها الٗام ًخًمً اإلاياإلااث الهاجفُت .فًال ًٖ طلً فان الٗضًض مً هظه
الاجفاكُاث أبغمذ في وكذ لم جىً فُه مكيلت الاٖخضاء ٖلى الاجهاالث الهاجفُت وال ؾُما
الهىاجف الىلالت كض بغػث بٗض كُاؾا باإلاغاؾالث .ولم ًلخهغ امغ هظه الحماًت ٖلى اإلاىازُم
وؤلاٖالهاث الضولُت وؤلاكلُمُت بل طهبذ الٗضًض مً الحللاث الٗلمُت واإلاإجمغاث الىَىُت
وؤلاكلُمُت الى جدغٍم الاٖخضاء ٖلى خغمت الاخاصًث الخانت واإلاياإلااث الهاجفُت ئال في ايُم
الحضوص ووفلا لًىابِ كاهىهُت صكُلت.
وما ججضع ؤلاقاعة ئلُه أن اإلاكغٕ الجؼاةغي ووفلا للاهىن ؤلاحغاءاث الجؼاةُت الجؼاةغي كض
ئجسض ٖملُت الترنض ؤلالىترووي وأصعحها يمً أؾالُب البدث والخدغي الخانت في بٌٗ
الجغاةم والتي حاءث مظوىعة ٖلى ؾبُل الحهغ مً طاث اللاهىن الؿالف الظهغ ٚ ،ير أهه ال
ًمىً اللجىء ئلى هظه الخلىُت ئال بجملت مً الكغوٍ و الًىابِ اللاهىهُت التي جًمً خؿً
جُبُلها وهجاٖتها صون اإلاؿاؽ بدلىق وخغٍاث ألاشخام واخترام ماهو ٖلُه الضؾخىع
واإلاىازُم الضولُت .ومً زالٌ ماجلضم هُغح ؤلاقياٌ الخالي  :ئلى أي مضي ؾاهمذ جلىُت الترنض
ؤلالىترووي في الىكف ًٖ الجغاةم الخانت اإلاظوىعة في كاهىن ؤلاحغاءاث الجؼاةُت ؟
وكهض ؤلاحابت ٖلى ؤلاقياٌ اإلاُغوح ئعجأًىا جلؿُم هظه الضعاؾت اللاهىهُت ئلى قلين ألاوٌ حاء
جدذ ٖىىان مفهىم الخىهذ ٖلى اإلاياإلااث وئلخلاٍ الهىع أما الكم الثاوي فلض زههىاه
للحضًث ًٖ الكغوٍ اللاهىهُت لٗملُت الترنض ؤلالىترووي.
املبحث ألاول :مفهىم الخىصت على املكاملاث وإلخقاط الصىز .
اهُالكا مً وىن أؾالُب الخدغي الخانت ومجها ئٖتراى اإلاغاؾالث وحسجُل ألانىاث
والخلاٍ الهىع  3الىاعصة في الفهل الغاب٘ مً الباب الثاوي  ،يمً اإلاىاص مً  65مىغع 5ئلى
اإلااصة  65مىغع 10مً ق.ئ.ج هي اؾخثىاء ٖلى كاٖضة الخجغٍم الىاعصة في كاهىن الٗلىباث
بمىحب اإلاىاص  303مىغع ئلى  303مىغع  ، 03فالبض مً جدضًض َبُٗتها وهُاكها وهظا مً زالٌ
جدضًض مفهىمها ٖلى الىدى الخالي :
املطلب ألاول :مفهىم الخىصت على املكاملاث
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مً زالٌ ئؾخلغاةىا لىو اإلااصة  65مىغع  5مً ق.ئ.ج في فلغتها الثاهُت ًٓهغ أن مفهىم
الخىهذ ٖلى اإلاياإلااث ٌكمل ئٖتراى اإلاغاؾالث  ،وحسجُل ألانىاث وٖلى هظا ألاؾاؽ
ؾيخُغق ئلى مفهىم ول مجهما مً زالٌ جدضًض َبُٗتها وهُاكها مً زالٌ الفغٖين اإلاىالُين
الفزﻉ اﻷول :مفهىم اعتراض املساسالث
ئن الحضًث ًٖ مفهىم وَبُٗت اٖتراى اإلاياإلااث ًلخط ي الخُغق ئلى حٗغٍفاث مسخلفت الىاعصة
بكأجها ؾىاء مً هاخُت الدكغَ٘ أو الفله أو اللًاء م٘ بُان الجاهب الفني و الخلني اإلاؿخسضم
إلحغاء ٖملُت اٖتراى اإلاغاؾالث .
ﺃوﻻ  :حعسيف اعتراض املساسالث
لم ًىو اإلاكغٕ الجؼاةغي يمً كاهىن ؤلاحغاءاث الجؼاةُت ٖلى حٗغٍف زام ومدضص لٗملُت
اٖتراى اإلاغاؾالث ئال أهه ئهخفى بخدضًض ؾير الٗملُت وؤلاحغاءاث اإلاٗمىٌ بها  ،وبالغحىٕ ئلى
هو اإلااصة  65مىغع 5في فلغتها ألاولى مً ق.ئ.ج هجض أن اإلاكغٕ ئٖخبرها جلً الٗملُت التي جخم
ًٖ َغٍم وؾاةل ؤلاجهاٌ الؿلىُت والالؾلىُت .ولخدضًض هىٕ اإلاغاؾالث مدل ؤلاٖتراى
اإلاىنىفت بيىجها جخم ًٖ َغٍم وؾاةل الاجهاٌ الؿلىُت والالؾلىُت وفلا لالعاصة ؤلاحغاةُت
الىاعصة أٖاله ً ،خٗين ٖلُىا الغحىٕ ئلى اللىاهين الخانت اإلاىٓمت لهظه الىؾاةل  ،فىيٗذ
اإلااصة  08مً اللاهىن  2000/03اإلادضص لللىاٖض الٗامت اإلاخٗللت بالبرًض واإلاىانالث الؿلىُت
.4
والالؾلىُت  ،أهم الخٗاعٍف للمىانالث الؿلىُت والالؾلىُت
فلض ههذ اإلااصة  08مىه في فلغتها ٖ 21لى اإلاىانالث الؿلىُت والالؾلىُت ٖ :لى أجها  ":ول
جغاؾل أو ئعؾاٌ  ،أو ئؾخلباٌ ٖالماث أ ئقاعاث أو هخاباث أو نىع أو أنىاث أو مٗلىماث
مسخلفت ًٖ َغٍم ألاؾالن أو البهغٍاث أو الالؾليي الىهغباتي أ أحهؼة أزغي ههغباةُت
مٛىاَِؿُت ".هما ًضزل هظلً يمً اإلاغاؾالث مدل ؤلاٖتراى ؤلاجهاالث ؤلالىتروهُت وكض
وعص هظا اإلاهُلح أو هظه الخلىُت في اإلااصة  02مً اللاهىن  04/09اإلاخًمً اللىاٖض الخانت
للىكاًت مً الجغاةم اإلاخهلت بخىىىلىحُا ؤلاٖالم وؤلاجهاٌ وميافدتها  5والتي ههذ ٖلى أهه "
ؤلاجهاالث ؤلالىتروهُت هي أي جغاؾل أو ئعؾاٌ  ،أو ئؾخلباٌ ٖالماث أ ئقاعاث أو هخاباث أو
نىع أو أنىاث أو مٗلىماث مسخلفت بىاؾُت أي وؾُلت ئلىتروهُت" هما ههذ اإلااصة  03مً
طاث اللاهىن ٖلى أهه .... " :وي٘ جغجِباث جلىُت إلاغاكبت ؤلاجهاالث ؤلالىتروهُت  ،وججمُ٘
وحسجُل مدخىاها في خُجها ."...
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وفي هظا الؿُاق ًغي ألاؾخاط أخؿً بىؾلُٗت  :أن ئٖتراى اإلاغاؾالث التي جخم ًٖ َغٍم
وؾاةل ؤلاجهاٌ الؿلىُت والالؾلىُت ًلهض به أؾاؾا الخىهذ الخُلُفىوي  ،6هما ٖغفها
البٌٗ ٖلى أجها اإلاغاكبت الؿغٍت للمغاؾالث الؿلىُت والالؾلىُت في ئَاع البدث والخدغي ًٖ
الجغٍمت وحم٘ ألاصلت واإلاٗلىماث خىٌ ألاشخام اإلاكدبه في ئعجيابهم للجغٍمت  7في خين ئججه
اإلاكغٕ اإلاهغي ئلى حؿمُت هظا ؤلاحغاء بمغاكبت اإلاداصزاث الؿلىُت واللؿلىُت وئحغاء حسجُل
(les écoutes
ألخاصًث حغث في ميان زام  8وكض ٖبر ٖىه اإلاكغٕ الفغوس ي بٗباعة
)،téléphoniquesوهى جىهذ اإلادلم أو مً ًىضبه لظلً فان اإلاداصزاث الخلُفىهُت ئن وان مً
قأجها أن جفُض الحلُلت بكأن الجغٍمت  ،وكض ٖغف الفًاء الفغوس ي ٖملُت ئٖتراى اإلاغاؾالث
 :بأجها جلىُت ًخم مً زاللها ؤلاٖتراى ًٖ َغٍم عبِ زِ هاجفي لصخو ما م٘ اللجىء ئلى
حسجُل اإلاياإلااث في أقغَت مٛىاَِؿُت .9باٖخلاصها فان اإلاكغٕ الجؼاةغي أخؿً مافٗل ٖىضما
لم ٌِٗ حٗغٍفا مدضصا إلٖتراى اإلاغاؾالث هما حاء في هو اإلااصة  65مىغع 05في فلغتها ألاولى
مً ق.ئ.ج وبظلً هالخٔ أهه كض جغن اإلاجاٌ مفخىخا إلخخىاء أي جُىع جىىىلىجي في مجاٌ
وؾاةل ؤلاجهاٌ ٖ ،لى ٖىـ بٌٗ الدكغَٗاث التي عبُذ ٖملُت الخىهذ باإلاياإلااث الهاجفُت ،
وبمفهىم اإلاسالفت للىو ؤلاحغاتي الؿالف طهغه  ،فال ًظزل يمً اٖتراى اإلاغاؾالث ماٌؿمى
بىي٘ الخِ الخُلُفىوي جدذ اإلااكبت فبِىما ًيىن ألاوٌ صون عيا اإلاٗني وٍيىن الثاوي بغياه أو
بُلب مً ناخب الكأن وهىٍسً٘ جلضًغ الؿلُت اللًاةُت بهضف ئزباث اإلاجني ٖلُه
للجغٍمت الىاكٗت ٖلُه زانت في مجاٌ حغاةم اللظف والؿب بىاؾُت الخُلُفىن .10
وبمفهىم اإلاسافت هظلً  ،فان اإلاغاؾالث التي ال جخم بىاؾُت الاجهاالث الؿلىُت والالؾلىُت ،
مثل مغاؾالث البرًض هما ٖغفتها اإلااصة  09مً كاهىن 11 2000/03مثل الغؾاةل والُغوص او
الغػوم البرًضًت فهي الجظزل يمً اٖتراى اإلاغاؾالث اإلالهىصة في اإلااصة  65مىغع  05في
فلغتها الخامؿت مً ق.ئ.ج وىن أن مفهىم الخىهذ الًىُىي ٖلى هظا اإلاٗنى .
ثاهيا  :الجاهب الخفني والخقني إلعتراض املساسالث
هىان َغٍلخين للخىهذ ٖلى اإلاياإلااث التي ًجغحها الصخو ٖبر الهاجف ،مجها الخىهذ
اإلاباقغ ًٖ َغٍم الضزىٌ ٖلى الخِ اإلاغاص مغاكبخه الؾلىُا ،وٍيىن هظا بىاؾُت ؾماٖت
الهاجف ًمىً ونلها بجهاػ حسجُل اللاصم مً مغهؼ الخىػَ٘ الغةِس ي  ،بدُث ًخم عبِ ؾليي
هظه الؿماٖت ئلى ؾليي صاةغة اإلاكترن في ميان ما ،وحٗض هظه الُغٍلت مً الُغق اللضًمت ،
أما أؾلىب الخىهذ ٚير مباقغ ًيىن هظا الىىٕ مً الخىهذ الؾلىُا  ،خُث أهه ًخم صون أن
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ًيىن هىان اجهاٌ ؾليي بالخِ الهاجفي اإلاىيىٕ جدذ اإلاغاكبت  ، 12وهىان الٗضًض مً ألاحهؼة
التي ًخم ئؾخسضامها للخىهذ ٖلى ؤلاجهاالث الهاجفُت  ،ومجها أحهؼة الخىهذ الضكُلت والتي
ًُلم ٖلحها ئؾم  LES MICROS CLOUSحؿمذ بالخىهذ ٖلى اإلاياإلااث الخانت التي جخم
زلف الحىاحؼ أو الجضعان صون الحاحت ئلى جثبُتها في اإلابنى اإلاغاص الخىهذ ٖلى اإلاداصزاث التي
جخم صازله ،وٍىحض أًًا احهؼة أزغي حض صكُلت حؿمى ٖ LE MICRO DIRECTIONNELلى
صعحت ٖالُت مً الحؿاؾُت ًمىجها ئلخلاٍ اإلاداصزاث الخانت ٖلى مؿافاث بُٗضة ،هما
حؿخسضم أقٗت الليزع اللاصعة ٖلى ئلخلاٍ الحضًث الظي ًخم في ميان زام ،وئعؾالها مً
زلف الجضعان أو الىىافظ الؼحاحُت .13
أما فُما ًسو اإلاداصزاث التي جخم ٖبر ألاهترهِذ فُمىً أًًا الخىهذ ٖلحها وهظا
باؾخٗماٌ ألاحهؼة هفؿها التي حؿخٗمل في الخىهذ ٖلى اإلاياإلااث الهاجفُت  ،وٍغح٘ طلً ئلى
اؾخسضام قبياث الحاؾب ألالي زُىٍ الخُلُفىن ًٖ َغٍم حهاػ ٌٗغف باإلاىصام  ، 14وٍلىم
هظا الجهاػ بخدىٍل ؤلاقاعاث نىجُت ًمىً اهخلالها ٖبر زِ الهاجف وٍلىم بخدىٍل ؤلاقاعاث
اإلاغؾلت ًٖ َغٍم زِ الهاجف ئلى اقاعاث عكمُت ًفهمها حهاػ الحاؾب .15
مفهىم حسجيل ألاصىاث :
ان الحضًث ًٖ مفهىم وَبُٗت حسجُل ألانىاث ًلخط ي الخُغق ئلى الخٗغٍفاث الىاعصة في
هظا الكأن  ،زم بُان الجاهب الفني والخلني لٗملُت حسجُل ألانىاث وهظا مً زالٌ ئبغاػ
ألاحهؼة والخلىُاث اإلاؿخٗملت في طلً .
ﺃوﻻ  :حعسيف حسجيل ألاصىاث :
مهُلح ألانىاث كهض به اإلاكغٕ الجؼاةغي مً زالٌ هو اإلااصة  65مىغع  5مً ق.ئ.ج
أهه " الىالم اإلاخفىه به بهفت زانت أو ؾغٍت " وهى ماٌٗبر ٖىه باألخاصًث الخانت أو الؿغٍت،
هما ًلهض بها أًًا الىلل اإلاباقغ وآلالي للمىحاث الهىجُت مً مهاصعها بىبراتها ومميزاتها
الفغصًت وزىانها الظاجُت بما جدمله مً ُٖىب الىُم ئلى قغٍِ حسجُل بدفٔ ؤلاقاعاث
الىهغباةُت ٖلى هُئت مسُِ مٛىاَِس ي  ،16بدُث ًمىً اٖاصة ؾمإ الهىث والخٗغف ٖلى
مًمىهه ،والدسجُل الهىحي اإلاخسظ وىؾُلت للخدغي ًٖ الجغاةم ٌكمل الىالم اإلاخفىه به
بهفت زانت أو ؾغٍت مً َغف شخو أو ٖضة أشخام في أماهً كض جيىن زانت أو
ٖمىمُت .
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وفي هظا الكأن ججضع ؤلاقاعة ئلى أن ؤلاعاصة الدكغَُٗت الجؼاةُت اٖخبرث َبُٗت الىالم واجسظه
همُٗاع إلحغاء ٖملُت الخىهذٚ ،ير أهه ًىلي ؤلاهخمام لُبُٗت اإلايان الظي ًجغي فُه الحضًث
خُث ؾىي بين اإلايان الٗمىمي واإلايان الخام  ،فال تهم َبُٗت اإلايان بلضع ماحهم زهىنُت
الحضًث وؾغٍخه ٖ،لى زالف الخلاٍ الهىع فاهه اجسض َبُٗت اإلايان همُٗاع.
ئن الحضًث الًفلض زهىنِخه ختى ولى جم في ميان ٖام ماصام أهه ًخم بهىث ًدغم
ناخبه أن الٌؿمٗه ئال مخللُه ،ومً زم فهى الًفلض الحماًت الجىاةُت اإلالغعة له ،وٖلى طلً
ماصام الحضًث زانا فال بض مً ئحغاءاث كاهىهُت ختى ولى وان في ميان ٖمىمي.وٍلهض
بدسجُل ألانىاث حسجُل أخاصًث اإلاتهم وقغواةه  ًٖ ،17واكٗت مُٗىت مً الىكات٘ اإلاىهىم
ٖلحها في اإلااصة  65مىغع  5ق.ئ.ج زلؿت وصون ٖلمه ،فبٗضما أُٖى اإلاكغٕ للمتهم خم الهمذ
فاهه وبكيل ٚير مباقغ أوعص ئؾخثىاء ٖلُه وفلا للماصة الؿالفت الظهغ  ،18أًً أنبذ مً
اإلامىً أزض ئٖتراف الصخو يض هفؿه بكيل زفي وصون عياه ومىافلخه ًٖ َغٍم حسجُل
ول ما ًخفىه به مً هالم بهفت زانت أو ؾغٍت .19
ثاهيا  :الجاهب الفني والخقني لعمليت حسجيل ألاصىاث :
جؼصاص أحهؼة الدسجل ًىما بٗض ًىم هفاءة وكضعة وجفىكا هبيرا  ،ؾىاء مً هاخُت هُفُت
الخلاٍ الح ضًث أو حسجُله ،أو مً هاخُت نٛغ حجمها وؾهىلت ئؾخسضامها ،وكض حٗضصث
أهىإ هظه ألاحهؼة بدُث أنبذ مً الهٗب جدب٘ جُىعها والىكىف ٖلى أخضثها ولهظا ؾىدىاوٌ
أهم هظه الىؾاةل وأهثرها قُىٖا.مً بُجها أحهؼة حٗمل باإلجهاٌ الؿليي والالؾليي ،وهي
ألاحهؼة التي حٗمل ًٖ َغٍم ئزفاء اإلاُىغوفىن طازل اإلايان الظي ًغاص ؾمإ اإلاداصزاث التي
جضوع طازله ،وجىنُل هظا اإلاُىغوفىن بىاؾُت أؾالن صكُلت ،للض ْهغث ٖضة أهىإ مً
اإلاُىغوفىهاث اإلاؿخسضمت لهظا الٛغى ومً بُجها هظلً أحهؼة حسجُل نىحي حٗمل مً زاعج
اإلايان ،وحؿخٗمل هظه ألازيرة في حسجُل اإلاداصزاث الجاعٍت في الٛغف وألاماهً صون الحاحت ئلى
ويٗها بضازلها  ،20ومً أهم أهىاٖها  :مُىغوفىهاث الليزع ،مُىغوفىهاث الخىحُه ،مُىغوفىهاث
الخالمـ ،مُىغوفىهاث مؿماعٍت .
أما ًٖ مضي جُابم الهىث اإلاسجل م٘ نىث اإلاكدبه فُه ومضي جُابم الىبراث
بُجهما ،فُخم ئؾخٗماٌ حهاػ ئٖالم ألي مخُىع ومؼوص ببرهامج فً ألانىاث ومًاهاتها ،فليل
شخو نىث زام ًسخلف جماما ًٖ أي شخو أزغ وٍمىً جمُيزه والخٗغف ٖلُه مً بين
الٗضًض مً ألانىاث بمجغص ؾمإ نىجه .21
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هسالنت كىٌ فان ٖملُت حسجُل ألانىاث جخلابل في حىهغها م٘ ٖملُت ئٖتراى
اإلاغاؾالث الؿلىُت والالؾلىُت ،فىالهما ٌٗضان ئهتهان للحم في الخهىنُت  ،وٍىدهغ
الازخالف بُجهما مً هاخُت الىؾُلت اإلاؿخسضمت .22وٖلُه وبٗضما جُغكىا إلافهىم ول مً اٖتراى
اإلاغاؾالث وحسجُل ألانىاث ؾىداوٌ مً زالٌ هظا اإلاُلب الحضًث ًٖ مفهىم ٖملُت
ئلخلاٍ الهىع .
املطلب الثاوي :مفهىم الخقاط الصىز
ئٖخبر اإلاكغٕ الجؼاةغي أؾلىب ئلخلاٍ الهىع هأؾلىب مً أؾالُب الخدغي الخانت
بمىحب الفلغة الثالثت مً اإلااصة  65مىغع  5ق ئج ج ،ئلى حاهب ئٖتراى اإلاغاؾالث الؿلىُت
والالؾلىُت وحسجُل ألانىاث.وبالخالي لخدضًض مفهىم ئلخلاٍ الهىع ،وحب الخُغق ئلى حٗغٍفه
مً زالٌ ئبغاػ مًمىهه زم بُان الخلىُاث والىؾاةل اإلاؿخسضمت في طلً مً زالٌ الفغٖين
اإلاىالين.
الفسﻉ ألاول :حعسيف إلخقاط الصىز
ئيافت ئلى وؾاةل الغكابت الخفُت التي ًخم ئؾخسضامها يض اإلاكدبه فحهم هأحهؼة
الخىهذ والدسجُل ؤلالىترووي،جىحض وؾاةل ٖلمُت أزغي حؿخسضم في هظه اإلاغاكبت الؿغٍت
ومجها اإلاغاكبت بالخهىٍغ أو ما ئنُلح ٖلُه اإلاكغٕ بمهُلح ئلخلاٍ الهىع.ئن ئلخلاٍ الهىع
» ٌٗ « fixation d’imageني جثبُثها ٖلى ماصة خؿاؾت،وهى بظلً ًسخلف ًٖ هلل الهىع الظي
ًىهغف مٗىاه ئلى جمىين شخو مىحىص في ميان آزغ ٚير اإلايان الظي ًىحض به الصخو اإلاغاص
ئلخلاٍ نىعجه مً ؤلاَالٕ ٖلى نىعة هظا ألازير ،وال حهم ئن وان اإلايان الظي جدىٌ ئلُه
الهىع اإلالخلُت ٖاما أو زانا ،وجدىٍل الهىع كض ًيىن زابخا أو مخدغوا هما هى ٖلُه الحاٌ
23
باليؿبت للخلفاػ خُث جٓهغ الهىع ؾاهىت أو مخدغهت.
وئطا واهذ الهىع الٗاصًت جدمل حسجُال خلُلُا إلاا جغاه الٗين وما ٌعجؼ الفىغ ؤلاوؿاوي
ًٖ الخٗبير ٖىه وؤلاإلاام به ،فان الخُىع الخلني الظي مـ وؾاةل الخهىٍغ ججاوػ طلً مً
زالٌ الخلىُاث الحضًثت التي ْهغث في هظا اإلاجاٌ ،24والتي جخميز بخٗضصها وجىىٖها وٖضم
ئمياهُت خهغها هٓغا للخُىع الحانل في هظا الكان.وبالغحىٕ ئلى كاهىن ؤلاحغاءاث الجؼاةُت
فاهه مً أهم ؤلاقياالث التي ًمىً أن هثيرها مً زالٌ اإلااصة  65مىغع  5جخٗلم بمضي وحىب
الخهىٍغ أو لؼومه ،ول ما وان هىان ئٖتراى للمغاؾالث وحسجُل لألنىاث أم أن الخهىٍغ
مؿخلل ٖجهما ،فاإلاكغٕ لم ًبين لىا ما ئطا وان ؤلاٖتراى وحسجُل الىكات٘ وألاخاصًث ًجغي
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بالتزامً م٘ الهىث أي الخهىٍغ الخلفؼٍىوي أم أن ألامغ ًلخهغ فلِ ٖلى ئلخلاٍ الهىع أي
الخهىٍغ الفىجىٚغافي.
وفي هظا الكأن ًمىىىا اللىٌ أهه وئن وان اإلاكغٕ كض ئججه ئلى ئقتراٍ هفـ الًماهاث
الىاحب جىافغها ٖىض ئحغاء ئٖتراى اإلاغاؾالث وحسجُل ألانىاث ،ألهه لم ًفغق بُجها في هظا
الهضص خُث لم ًسو ول ئحغاء ٖلى خضة بًماهاث مُٗىت مً زالٌ مىاص كاهىهُت مىفغصة.
ئال أن هظا الٌٗني أن الخهىٍغ مغجبِ باحغاء ؤلاٖتراى والدسجُل ،واإلاكغٕ ئججه هدى ئؾخلالٌ
الخهىٍغ ًٖ ئحغاء ؤلاٖتراى والدسجُل ،وهى ما ًٓهغ مً زالٌ اإلااصة  65مىغع  5في فلغتها
الثالثت واألحي..." :وي٘ الترجِباث الخلىُت ،صون مىافلت اإلاٗىُين ،مً أحل ئلخلاٍ وجثبث وبث
الىالم اإلاخفىه به بهفت زانت أو ؾغٍت مً َغف شخو أو ٖضة أشخام وئلخلاٍ نىع لهم
ؾىاء جىاحضوا في أماهً زانت أو أماهً ٖامت"..
25
وٍيىن اإلاكغٕ بهظه الهُاٚت كض وضح نغاخت أن الخهىٍغ ًخم ختى في ألاماهً الٗامت،
ألهه أباح الخهىٍغ في اإلايان الخام الظي ًخمخ٘ بدغمت فما بالً باإلايان الٗام – هما أن ألامغ
ًفغى ٖلُه طلً ألن ألاخاصًث ؾدخم في أماهً ٖامت وزانت وبالخالي ؾُدبٗها الخهىٍغ في هال
اإلاياهين ماصام أهه مغجبِ بهما.وهدً هإٍض ؤلاججاه اللاةل باؾخلالٌ ئحغاء الخهىٍغ ًٖ ئحغاء
ئٖتراى اإلاغاؾالث وحسجُل ألانىاث ،ففًال ًٖ ئزخالفهما مً خُث اإلادل ،خُث ًخمثل
مدل اإلاغاكبت في ألاخاصًث الخانت ؾىاء اإلاباقغة أو ٚير اإلاباقغة ،أما مدل الخهىٍغ فُخمثل في
نىعة شخو في ميان زام 26،فاهه ًخٗظع أن ًخم ؤلاٖتراى و الدسجُل وفي هفـ الىكذ
جهىٍغ الصخو في وافت الحاالث.
أما فُما ًسو ئلخلاٍ الهىع وهللها فهى ٌٗض مً ؤلاهتهاواث التي كض جمـ الحم في
الحُاة الخانت ،ألن نىعة ؤلاوؿان حٗض مً مٓاهغ الخهىنُت التي ًدٓغ ٖلى الٛير ئلخلاَها
صون ئطن ناخبها وهللها ئلى الٛير ،وجضاولها بهىعة ٚير مكغوٖت27.فمىازُم خلىق ؤلاوؿان
والضؾخىع الجؼاةغي هو ٖلى هظا الحم في هو في الفلغة ألاولى مً اإلااصة  " 46الًجىػ ئهتهان
28
خغمت خُاة اإلاىاًَ الخانت ،وخغمت قغفه ،وٍدمحهما اللاهىن".
الفسﻉ الثاوي :وسائل إلخقاط الصىز
جلىم ٖملُت ئلخلاٍ الهىع أؾاؾا ٖلى ئؾخسضام الياميراث ،أو أحهؼة زانت جلخلِ الهىع
والهىث لصخو أو ٖضة أشخام مكدبه في أمغهمٖ ،لى الحالت التي واهىا ٖلحها وكذ
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الخهىٍغ .فالخلاٍ الهىع ٌؿدبٗض ألاقياٌ البؿُُت للخجؿـ البهغي ،هما ًخُلب وؾاةل
جلىُت التي ؾِخم قغخها بالخفهُل فُما ًلي:
 -1وسائل السؤيت واملشاهدة
جفُض الٗباعة الىاعصة في هو اإلااصة  65مىغع  5في فلغتها الثاهُت " وطع الترجيباث الخقىيت"
ٖلى ئؾخسضام ول أهىإ أحهؼة الخهىٍغ ووؾاةل اإلاغاكبت اإلاغةُت اإلاسخلفت ،مً وؾاةل الغؤٍت
واإلاكاهضة التي حؿهل ٖملُت ؤلالخلاٍ ،ئط أصي جُىع الجغٍمت زالٌ أوازغ اللغن اإلااض ي،
وبضاًت اللغن الحالي ،ئلى ئؾخسضام اإلاجغمين ألخضر ألاؾالُب الٗلمُت في ئعجياب الجغاةم
وئزترإ الضواةغ الخلفؼٍىهُت اإلاٛللت التي حؿمذ بمغاكبت ميان ما ،ومٗغفت ما ًضوع بضازله صون
ٖلم الحايغًٍ.
 -2وسائل حسجيل الصىزة
في الؿىىاث ألازيرة ْهغث آالث الخهىٍغ ًٖ بٗض ،والتي أنبدذ جلغي خاحؼ اإلاؿافت ،خُث
جدُذ ئكخدام اإلاجاٌ الصخص ي لألفغاص لُال ،وبلضعتها ٖلى ئلخلاٍ نىع صكُلت ،هما حٗض أؾاؾا
أحهؼة لدسجُل الهىعة ،فلض أخضر الخُىع الخلني هلله هىُٖت لهظه ألاحهؼة ،ئط حغي جهٛير
حجم هظه آلاالث ،بدُث أنبذ مً الؿهل ويٗها في اإلاباوي ،أو ٖلى حؿم الصخو الظي
29
ٌؿخٗملها بُغٍلت ججٗل ئهدكافها نٗب.
املبحث الثاوي  :الشسوط املىطىعيت والشكليت لعمليت الترصد إلالكترووي
أقغها ؾابلا ئلى أن اإلاغاكبت الالىتروهُت جخًمً ول مً أؾلىب الخىهذ ٖلى اإلاداصزاث
الهاجفُت وهظا اؾتراق ألانىاث وحسجُلها والخلاٍ الهىع وهٓغا القتران هاجه ألاؾالُب في
الًماهاث اللاهىهُت مدل مىاككت هظا الٗىهغ ،فلض ٖمضها ئلى ئصعاحها في آزغ صعاؾت لهظا
الفهل ختى هخفاصي الخىغاع ،وفُما ًلي ؾىضعج أهم الًماهاث التي أوعصتها ؤلاعاصة الدكغَُٗت
ؤلاحغاةُت الجؼاةُت الجؼاةغٍت اإلاىيىُٖت (همُلب أوٌ) وأزغي الكيلُت (همُلب زاوي) .
املطلب ألاول :الظىابط املىطىعيت.
هلاٖضة ٖامت ال ًجىػ اٖتراى اإلاغاؾالث واؾتراق ألانىاث وحسجُلها والخلاٍ الهىع
ٚفلت صون مىافلت وٖلم مؿبم ممً ًيىن مدال لهاٚ ،ير أن مهلحت الخدلُم ويغوعاجه كض
حؿخلؼم اللُام بمثل هظه الٗملُاث ٖىضما ًخٗلم ألامغ بالجغاةم التي ٖضصتها الفلغة ألاولى مً
اإلااصة  65مىغعة مً ث.ئ.ج .أًً جيىن هظه اإلاهلحت أولى بالغٖاًت مً الحفاّ ٖلى أؾغاع
الحُاة الخانت.30
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الفسﻉ ألاول :ﺃن ﻻ يخم اللجىء إليها إﻻ في الجسائم املحددة حصسا.
ئكامت الخىاػن بين الحم في الحُاة الخانت وبين خم اإلاجخم٘ في الٗلاب ،مٗاصلت نٗبت
الخىاػن بُض أهه جغجح هفت اإلاجخم٘ ئطا اكخًذ الًغوعة طلً ،فال حؿدباح الحغماث وال تهضع
الحغٍاث وفي الىكذ طاجه ال حٛل ًض اإلاجخم٘ ٖلى مٗاكبت الجىاة الظًً زغكىا أمجها وؾالمتها
وأمام هظا الخىاػن الهٗب فلض اكخهغ اللجىء ئلى هظه ألاؾالُب خهغا في الجغاةم التي ٖضصتها
اإلااصة  65مىغع  05مً اللاهىن  22-06اإلاٗضٌ واإلاخمم للاهىن ؤلاحغاءاث الجؼاةُت صون ٚيرها
مً الجغاةم مهما واهذ زُىعتها وٍخٗلم ألامغ بجغاةم اإلاسضعاث ،الجغٍمت اإلاىٓمت الٗابغة
للحضوص الىَىُت ،الجغاةم اإلااؾت بأهٓمت اإلاٗالجت آلالُت للمُُٗاث جبٌُ ألامىاٌ ؤلاعهاب،
حغاةم الهغف ،حغاةم الفؿاص.
ئن الىكىف ٖلى هو اإلااصة  16مً ق.ئ.ج الجؼاةغي في فلغتها الؿابٗت والتي حؿمذ بخمضًض
الازخهام اإلاياوي في مغاكبت ألاشخام وألامىاٌ وألاقُاء الًباٍ الكغَت اللًاةُت في
الجغاةم اإلاظوىعة في اإلااصة  65مىغعة أٖاله وهظا واؾخثىاء مؿخدضر هما أؾلفىا في قغخه،
ًجٗلىا هدؿاءٌ ًٖ ٖضم ئصعاج حغاةم اإلاخٗللت بالفؿاص يمجها وئؾلاَها مً اللاةمت؟ ألامغ
الظي ًجٗلىا أمام فغيين ئما لؿهى ؤلاعاصة الدكغَُٗت أو لٛاًت أزغي؟
الفسﻉ الثاوي :السلطت املخخصت بإجساء هره العملياث.
ختى جخم ٖملُت اإلاغاكبت الالىتروهُت في ئَاعها الكغعي وخؿب ملخًُاث اللاهىن فلض
كغعا ألازير اوٗلاص الازخهام اإلاخٗلم بانضاع ؤلاطن للاض ي الخدلُم في خالت فخذ جدلُم
كًاتي؛ خُث جخم الٗملُت جدذ مغاكبخه.31هما أهه كض جيىن هىان حىاػٍت اوٗلاص الازخهام
أٖاله لىهُل الجمهىعٍت وطلً ئطا اكخًذ يغوعاث الخدغي في الجغاةم الخُيرة والتي أوعصتها
اإلااصة  65مىغعة ؾابلت الخىاوٌ.32
مً الىاخُت الٗملُت ال ًمىً جهىع كاض ي الخدلُم أن ًباقغ هاجه ؤلاحغاءاث بىفؿه
هٓغا الٖخماصها ٖلى الخيىًٍ والخبرة الخانت باإليافت ئلى أن اللاض ي في خض طاجه أمام ٖضص
اللًاًا اإلاُغوخت أمامه ٌؿخدُل أن ًخفغ ٙجماما لىاخضة فلِ؛ لظا فان صوعه ًلخهغ فلِ
ٖلى ؤلاقغاف واإلاغاكبت.جىفظ ٖملُاث مغاكبت اإلاداصزاث الهاجفُت وحسجُلها وهظا الخلاٍ الهىع
بىاء ٖلى اهخضاب 33مً الجهت اللًاةُت اإلاسخهت للًبُُت اللًاةُت اإلاسخهت ،34خُث أهه ئطا
كام أخض يباٍ الكغَت اللًاةُت بمباقغة أخض هاجه ؤلاحغاءاث صون ئطن بظلً ،فان الضلُل
اإلاؿخمض مً اإلاغاكبت ًيىن باَال ،وجبُل حمُ٘ ؤلاحغاءاث التي بىِذ ٖلُه.35
429

ISS

ISSN : 1112-945X

الحوار المتوسطي

مج 3/ 11

ديسمبر 0202

E-ISSN : 2571-9742
P- ISSN: 1112-945X

أساليب البحث والتحري الخاصة -الترصد اإللكتروني نموذجا
عنتر أسماء  /حيتالة معمر  ،المجلد الحـادي عشـر ،العدد  ،3ديسمبر  ،0202ص ص
437-419

للضهخىع فىػي ٖماعة عأي زام في هاجه اإلاؿألت ،خُث ًغي" :أهه ال مجاٌ لترن الٗملُت بين
أًضي يباٍ الكغَت اللًاةُت جىفُظا وئقغافا ألن مُىالث الكغَي بهفت ٖامت مٗغوفت
بخىحهها هدى البدث ًٖ أصلت ؤلازباث أهثر مً البدث ًٖ أصلت الىفي" ،وٖلُه فدؿب عأًه أهه
ال ًيبغي أن ًمـ الاهخضاب في ئَاع ؤلاهابت اللًاةُت ٖملُت اإلاغاكبت اإلاباقغة لهظه الٗملُاث
وهغي مً ػاوٍت مسالفت ألؾخاطها ،أهه هٓغا إلاا حكيله هظه ألاؾالُب اإلاؿخدضزت مً اهتهان
للحغٍاث وخغمت الحُاة الخانت لألفغاص ،فان مؿألت الاهخضاب جلخهغ فلِ ٖلى الخىفُظ صون
اإلاغاكبت وهظا ما أهضث ٖلُه اإلااصة  65مىغعة في فلغجحها ألازيرجين؛ خُث زىلذ اإلاغاكبت
ؤلالىتروهُت اإلاباقغة ليل مً وهُل الجمهىعٍت وكاض ي الخدلُم ول فُما ًسهه وطلً ٌٗخبر
اؾخثىاء ٖلى اإلااصة  139مً ث.ئ.ج .الجؼاةغي ،والتي جلط ي بأهه بمىحب ؤلاهابت اللًاةُت
فللًبُُت اللًاةُت نالخُت ؤلاحغاء واملت ٖضا ما أؾدثني مً الىو.
أما باليؿبت لخٗضًل اإلااصة  139اإلاظوىعة أٖاله في فلغتها الثاهُت ،فاهىا وكاَغ ألاؾخاط
فىػي ٖماعة والظي ًغي بىحىب حٗضًلها ٖلى الىدى الخالي" :وال ًجىػ لًباٍ الكغَت اللًاةُت
اؾخجىاب اإلاتهم أو اللُام بمىاحهخه أو ؾمإ أكىاٌ اإلاضعي اإلاضوي أو اإلاغاكبت اإلاباقغة لٗملُاث
اٖتراى اإلاغاؾالث وحسجُل ألانىاث والخلاٍ الهىع والدؿغب".36
الفسﻉ الثالث :ميعاد ومكان إجساء هره العملياث.
باٖخباع أن هاجه ألاؾالُب حكيل خاالث اؾخثىاةُت ،فلض زهذ ؤلاعاصة الدكغَُٗت اللاةمين
بها بهالخُاث واؾٗت ال جسً٘ لللُىص اإلاياهُت والؼماهُت والتي أوعصها جلىين ؤلاحغاءاث
الجؼاةُت ،خُث زىلذ ألازيرة بمىحب اؾخدضاثها للىهىم ؤلاحغاةُت الجؼاةُت واإلاخٗللت
بٗملُاث اٖتراى اإلاغاؾالث وحسجُل ألانىاث والخلاٍ الهىع ئمياهُت ئحغاء هاجه ألاؾالُب
ٖبر وامل عبىٕ الىًَ 37وختى امخضاصها زاعحه وهظا في خالت وحىص اجفاكُاث صولُت جلط ي
بظلً38؛ ئيافت ئلى ٖضم الخلُض بالٓغف الؼمني خُث ًمىً مباقغة ئخضي الٗملُاث مىيىٕ
البدث في أي ؾاٖت مً الُىم.
الفسﻉ السابع :طسوزة ﺃن جكىن للعملياث هاجه فائدة في ظهىز الحقيقت.
ًجب أن جخدلم الجهت اللًاةُت اإلاسخهت مً مضي فٗالُت اإلاغاكبت الالىتروهُت في ْهىع
وهكف الجغٍمت مدل الخدلُم كبل ئنضاع ؤلاطن بها؛ بدُث ًيىن اهدكاف مغجىبي الجغٍمت
مؿخدُال أو ًهٗب جدلله بىاؾُت وؾُلت أزغي ٚير اإلاغاكبت الالىتروهُت ،39فمؿألت جلضًغ
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اللجىء ئلى هاجه الخلىُاث جغح٘ فلِ ئلى الجهت اللًاةُت اإلاسخهت خؿب اإلااصة  65مىغع 5
ؾابلت ؤلاقاعة والتي أزهذ بظلً خؿب الحالت ئما كاض ي الخدلُم أو وهُل الجمهىعٍت.
املطلب الثاوي :إلاجساءاث الشكليت
مً زالٌ اؾخلغاء الىهىم ؤلاحغاةُت اإلاؿخدضزت في مجاٌ ميافدت الجغاةم الخُيرة،
وؿدكف مجها وحىص يىابِ قيلُت واإلاخمثلت في:
الفسﻉ ألاول :مباشسة العملياث بىاء على إذن
جفغى الكغُٖت ؤلاحغاةُت يغوعة الخلُض بمجمىٖت مً اللُىص الكيلُت اإلاخمثلت في:
بمىحب اإلااصة  65مىغع  05مً ق .ئ .ج ،فاهه ًجىػ للاض ي الخدلُم أن ًأمغ يابِ الكغَت
اللًاةُت اإلاسخو بترزُو هخابي وجدذ ئقغافه مباقغة لللُام باٖتراى اإلاغاؾالث التي جخم
ًٖ َغٍم وؾاةل الاجهاٌ الؿلىُت والالؾلىُت ووي٘ الترجِباث الخلىُت صون مىافلت الصخو
اإلاٗني مً أحل اللُام بـ" :الخلاٍ وجثبُذ وبث وحسجُل الىالم في ؾغٍت مً َغف أي شخو
وفي أي ميان ٖام أو زام والخلاٍ الهىع ليل شخو"40؛ ٖلى أن ًخم جًمين هظا ؤلاطن ما
ًلي:
 يغوعة أن ًيىن ؤلاطن مىخىبا صون اقتراٍ قيل مٗين. طهغ الٗىانغ التي حؿمذ بالخٗغف ٖلى الاجهاالث اإلاُلىب الخلاَها. جدضًض ألاماهً اإلالهىصة ؾىاء واهذ ؾىىُت أو ٚيرها وطلً ٚاًخه جدضًض ؤلاَاع اإلاياوي الظيجباقغ فُه هاجه الخلىُاث 41مً كبل الًبُُت اللًاةُت والٛاًت مً هظا الخضبير يبِ مغاكبت
ألازيرة.
 جدضًض الجغٍمت التي جبرع اللجىء ئلى هظه الخضابير.42
 جدضًض مضة ئهجاػ اإلاهمت والتي ال ًمىً أن جخجاوػ  04أقهغ هدض أكص ى ،كابلت للخجضًضيمً هفـ الكغوٍ الكيلُت اإلالغعة والؼمىُت وطلً بخدضًض جاعٍش بضاًت الٗملُت أو جهاًتها.
 اؾخهضاع ؤلاطن لللُام باٖتراى اإلاغاؾالث أو حسجُل ألانىاث أو الخلاٍ الهىع ال ًيىن ئالفي الجغاةم التي فٗال اكترفذ ولِـ الجغاةم اإلاؿخلبلُت.
ئن الخُغق ئلى هظا الًابِ اللاهىويً ،جٗلىا هلف ٖلى بٌٗ اإلاالخٓاث والتي جضعحها فُما
ًلي:
 لم حكترٍ ؤلاعاصة الدكغَُٗت مً أن ًيىن ؤلاطن مؿببا بهغٍذ الٗباعة وطلً زالفا إلاااقترَخه اإلااصة  65مىغع  15مً طاث الخلىين واإلاخٗللت بًغوعة حؿبِب ؤلاطن بالدؿغب جدذ
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َاةلت البُالن؛ خُث ٌٗخبر الضهخىع فىػي ٖماعة ٖضم طهغ طلً ًًٗف أوحه الضفإ اججاه
هظا ؤلاطن ،وهدً هغي زالف طلً ،فان وان اإلاكغٕ لم ًىو نغاخت ٖلى يغوعة الدؿبِب ئال
أهىا هغي أهه كض جُغق ئلى هاجه اإلاؿألت مً زالٌ جلً ؤلالؼامُت 43التي فغيها ألازير واإلاخمثلت في
يغوعة ئصعاج الٗىانغ الًغوعٍت ؾالفت ؤلاقاعة في هظا ؤلاطن وفي ول ألاخىاٌ ختى باليؿبت
لخلىُت الخىٚل لم ًُلب اللاهىن كضعا مُٗىا مً الدؿبِب أو بهىعة بُٗجها ًجب أن ًهضع
ٖلحها ؤلاطن بالدؿبِب ولم حكترٍ نُاٚت ألازير في ٖباعاث زانت؛ هما أهه بالغحىٕ ئلى بٌٗ
ألاخيام اللًاةُت هجض أجها كض اٖخبرث في بٌٗ اللًاًا أن مجغص اَالٕ اللاض ي ٖلى مدًغ
الخدغٍاث واجساط ما حاء به مً أؾباب لألمغ باإلاغاكبت ٌٗض حؿبِبا.44
 ئن اؾخلغاء اإلاىاص اللاهىهُت اإلاخٗللت بخلىُاث اإلاغاكبت ؾىاء حٗلم ألامغ باٖتراى اإلاغاؾالثوحسجُل ألانىاث أو الخلاٍ الهىع ،كض جىاولذ هاجه ألاؾالُب ولما جُغكذ ئلى مؿألت
جىٓمها ،بُض أن اإلااصة  65مىغع ٖىض مٗالجتها ئلى ما ًخٗلم باإلطن فاجها كض كهغث ٖلى ئحغاء
الاجهاالث اإلاُلىب الخلاَها ،مما حٗل البٌٗ ًلىٌ بأجها جًمىذ جلىُت الخىهذ وحسجُل
اإلاياإلااث الهاجفُت ،في خين أجها كض أؾلُذ مً هاجه اللاةمت ئحغاء الخلاٍ الهىع وهظا في
عأحهم ؾهى مً اإلاكغٕ؟ لىً هغي أن الىو مدل الاؾخفؿاع ال ٌكىبه أي هلو ٌٗاب ٖلُه طلً
أن اإلااصة كض اؾخٗملذ لفٔ الاجهاالث بهىعة الٗمىم ،خُث ًفُض هظا اإلاهُلح ول مً
الاجهاالث الؿمُٗت والبهغٍت وبهظا حاء الخٗبير قامال حامٗا ليل أؾالُب جلىُت اإلاغاكبت
ؤلالىتروهُت.
 ٖلى زالف ما حاء باليؿبت إلحغاء الدؿغب ،فان ؤلاعاصة الدكغَُٗت لم جدىاوٌ فُما ئطا وانًمىً لللاض ي اإلاسخو أن ًأمغ باًلافها في أي وكذ كبل اهلًاء اإلاضة اإلادضصة ،ئن ألاوامغ
الهاصعة ًٖ كاض ي الخدلُم جيىن مدال للًُٗ ،بُض أن ما ًخٗلم باإلطن اإلاغزو لٗملُت
اإلاغاكبت ؤلالىتروهُت أو ختى اإلاُضاهُت بلي َي الٛمىى وختى مؿألت َبُٗخه اللاهىهُت هي
هظلً؟
الفسﻉ الثاوي -طسوزة جحسيس محظس عن العمليت
بملخط ى أنىٌ البدث والخدغي التي ًلىم بها أحهؼة الًبُُت اللًاةُت ،هى جدغٍغ
مدايغ جخًمً حمُ٘ ألاٖماٌ التي باقغوها بسهىم كًُت ما ،45وهفـ الهىعة جيىن
باليؿبت لخلىُاث البدث ،خُث ًدغع يابِ الكغَت اللًاةُت اإلاأطون له أو اإلاىاب مً َغف
اللاض ي اإلاسخو مدًغا ًٖ ول ٖملُت اٖتراى وحسجُل اإلاغاؾالث وهظا ًٖ ول ٖملُاث
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وي٘ الترجِباث الخلىُت وٖملُاث الالخلاٍ والخثبُذ والدسجُل الهىحي أو الؿمعي البهغي م٘
طهغ ول مً جاعٍش وؾاٖت بضاًت هظه الٗملُاث والاهتهاء مجها ،46هما ًلىم هإالء اللاةمين ٖلى
جىفُظ الٗملُت بيسخ ول ما جغجب ًٖ اإلاغاكبت ؾىاء جلً اإلاخٗللت باإلاداصزاث اإلاسجلت أو الهىع
اإلالخلُت ماصامذ أجها حٗخبر مً اللغاةً الهامت التي حؿاٖض في فً زُىٍ الجغٍمت اإلاٗلضة
وجىكف الىلاب ًٖ الحلُلت ،لخىصٕ في اإلادًغ الخام بالٗملُت ،47ومً أنىٌ الخدغي
هظلً ئمياهُت الاؾخٗاهت بمترحم مدلف 48لترحمت اإلاياإلااث اإلاغنىصة باللٛت ألاحىبُت.
خاجمت :
في زخام هظه الضعاؾت اللاهىهُت التي جمدىعث خىٌ ئخضي أؾالُب البدث والخدغي
الخانت أال وهي جلىُت الترنض ؤلالىترووي التي حٗض مً بين أؾالُب البدث والخدغي الخانت
وأًًا الخدلُم في الجغاةم التي جم ئؾخدضاثها بمىحب اللاهىن  22/06اإلاٗضٌ واإلاخمم للاهىن
ؤلاحغاءاث الجؼاةُت والتي بمىً خهغها فُما ًلي  :الجغٍمت اإلاىٓمت الٗابغة للحضوص الىَىُت،
الجغاةم اإلااؾت بأهٓمت اإلاٗالجت آلالُت للمُُٗاث ،حغاةم جبٌُِ ألامىاٌ وؤلاعهاب ،الجغاةم
اإلاخٗللت بالدكغَ٘ الخام بالهغف وحغاةم الفؿاص .بدُث عهؼها في هظه الضعاؾت ٖلى مفهىم
ول مً ٖملُت ئٖتراى اإلاغاؾالث ،حسجُل ألانىاث ،وئلخلاٍ الهىع هما جُغكىا أًًا ألبغػ
الكغوٍ الىاحب جىفغها ختى جيىن هظه ؤلاحغاءاث ؾلُمت وٚير مسالفت لللاهىن ،وجدثمُىا
لإلحغاءاث التي ئجسضها اإلاكغٕ في الضؾخىع الجؼاةغي ومسخلف اللىاهين لحماًت خلىق
وخغٍاث ألافغاص ومً مىُلم أن أؾالُب الخىهذ وئٖتراى اإلاغاؾالث وحسجُل ألانىاث وهظا
ئلخلاٍ الهىع حٗض مً بين ألاؾالُب التي فحها هىٕ مً الخٗضي ٖلى الحغٍت الصخهُت للفغص
وأًًا حٗ ض اهتهاوا لحغمت الحُاة الخانت ئطا ما جم الخٗؿف في ئؾخٗمالها لظلً وحب ٖلى
اإلاكغٕ الجؼاةغي جًُِم مجاٌ ئؾخٗمالها وئكخهاعها ٖلى الجغاةم اإلااؾت بأمً الضولت .
إلاحاﻻث :
 1اإلاعجم الىؾُِ الخمض خؿً الؼٍاث وآزغون،الُبٗت الؿاصؾت ،مإؾؿت الهاصق 7للُباٖت واليكغ،2004 ،
م 417
 2خُث جلضم ان الغاجح في الفله طهب الى ان اإلاياإلااث الهاجفُت هي نىعة مً نىع اإلاغاؾالث الكفىٍت التي
جيىن مكمىلت بالحماًت اللاهىهُت.
 3حٗخبر مؿألت ئصماج الخلىُاث الحضًثت بهفت ٖامت وأحهؼة الخىهذ والخهىٍغ بهفت زانت في مجاٌ الخدغي
مً أهم اإلاؿاةل التي أزاعث اهخمام الٗضًض مً الفلهاء  ،فخباًيذ أعائهم  ،خُث ًغي البٌٗ أن اؾخسضام هظه
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الخلىُاث الحضًثت ٌٗخبر باَال باٖخباعه ًجافي كىاٖض ألازالق وٍسالف اإلاباصب الٗامت لللاهىن  ،ئيافت ئلى أن
ئٖخماص ٖلى هظه الىؾاةل حٗخبر ئٖخضاء خلُلي ٖلى زهىنُت ؤلاوؿان .
ٖاصٌ ٖبض الٗالي زغش ي  ،يىابِ الخجغي ًٖ الجغاةم في الفله ؤلاؾالمي واللاهىن الىيعي  ،صاع الجامٗتالجضًضة  ،ؤلاؾىىضعٍت  ،صون َبٗت  ،م.360
أما البٌٗ الازغ فيري ان اؾخسضام هظه ألاؾالُب الحضًثت في الخدغي ٌٗخبر مً ألاؾالُب الفٗالت في ميافدتالجغٍمت  ،فلِـ هىان ماًدىٌ صون اؾخسضام هظه الىؾاةل وهٓغا للؼٍاصة اإلاُغصة في مٗضالث الجغٍمت  ،فاهه
ًجب ئزخُاع الاؾالُب اإلاىاؾبت إلايافدتها واللىٌ بٛير طلً ؾُإصي ئلى الجمىص في مىاحهت ؤلاحغام .
ًاؾغ ألامير فاعوق  ،مغاكبت ألاخاصًث الخانت في ؤلاحغاءاث الجىاةُت  ،الُبٗت  ، 1صاع اإلاُبىٖاث الجامُٗت ،ؤلاؾىىضعٍت  ، 2009م .30
 4اللاهىن  03-2000اإلاإعر في  05أوث  ،2000الظي ًدضص اللىاٖض الٗامت اإلاخٗللت بالبرًض واإلاىانالث الؿلىُت
والالؾلىُت  ،الجغٍضة الغؾمُتٖ ،ضص  48اإلاإعزت في  06أوث 2000
 5اللاهىن عكم  04-09اإلاإعر في  05أوث  2009الظي ًخًمً اللىاٖض الخانت للىكاًت مً الجغاةم اإلاخٗللت
بخىىىلىحُا ؤلاٖالم وؤلاجهاٌ وميافدتها  ،الجغٍضة الغؾمُت ٖ ،ضص  47اإلاإعزت في  16أوث .2009
 6أخؿً بىؾلُٗت  ،الخدلُم اللًاتي  ،الُبٗت الثامىت  ،صاع هىمت الجؼاةغ  ، 2009 ،م .113
ال ًىضعج يمً ﻫطا الباب الخههذ الﻬاجفي اإلصاعي الطي ُىصعج يمً أٖماٌ الًبٍ اإلصاعي  ،و جلىم بهحهاث ئصاعٍت ٚير الًبٍُت اللًائُت و اللًاء  ،و ﻫو ال ُﻬصف ئلى ئثباث الجعُمت و ئىما ًغمي ئلى الوكاُت مىﻬا
وخماًت ألامً الؿُاس ي و االكخهاصي للصولت  ،وبالخالي فﻬو ُٚع مٗىي بالًماهاث الخي ُىم ٖلُﻬا ق.ئ.ج .ج هجُمي حماٌ  ،ازباث الجغٍمت ٖلى يىء ؤلاحتهاص اللًاتي  ،صون ٍبٗت ،الجػائع ،صاع ﻫومت ،2011 ،م.447
 7آمىت أمدمضي بىػٍخت  ،أًالُب الىكف ًٖ حغاةم الهفلاث الٗمىمُت ، 01-06وعكت بدثُت كضمذ في
الملخلى الوٍىي الؿاصؽ الموؿوم بالهفلاث الٗمومُت فيخماًت الماٌ الٗام ،حامٗت اإلاضًت  20 ،ماي 2013
،الموك٘ اإللىخعوىي  www.univ.media.dz :خاعُش الصسوٌ  15 :حىان 2019
ً 8اؾغ ألامير فاعوق ،مغح٘ ؾابم  ،م138
ٖ 9بض اإلاالً بً طًاب ،اإلاغح٘ الؿابم  ،م 135
 10آمىت أمدمصي بوػُىت  ،المعج٘ الؿابق  ،م.13
 11اإلااصة  09مً اللاهىن 2000/03
 12ؾلُمان بً ٖبض هللا بً ؾلُمان العجالن ،خم ؤلاوؿان في خغمت مغاؾالجه و اجهاالجه الهاجفُت الخانت في
الىٓام الجىاتي الؿٗىصي « صعاؾت جُبُلُت » ،حامٗت هاًف الٗغبُت للٗلىم ألامىُت ،ولُاث الضعاؾاث الٗلُا،
كؿم الٗضالت الجىاةُت ،جسهو ؾُاؾت حىاةُت ، ،2005 ،م . 227
 13لمػُص من الخفهٌُ.اىّع،نفُت بكاجً ،المعج٘ الؿابق ،م-216م.217
 14الموصم بالفعىؿُت ) (modemو ﻫو اسخهاع لىلمخي )(modulator demodulator
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15مدمض فخحي  ،جفخِل قبىت ألاهترهِذ لًبِ حغاةم ؤلاٖخضاء ٖلى ألاصاب الٗامت  ، 1ٍ ،اإلاهضع اللىمي
لإلنضاعاث اللاهىهُت  ،اللاﻫعة ، 2012 ،م.485
16ؿلُمان بن ٖبص اهللا بً ؾلُمان العجالن  ،اإلاغح٘ الؿابم  ،م 337
 17فىػي ٖماعة ،اٖتراى اإلاغاؾالث و حسجُل ألانىاث و الخلاٍ الهىع و الدؿغب هاحغاء جدلُم كًاتي في
اإلاىاص الجؼاةُت ،مجلت الٗلىم ؤلاوؿاهُت ،حامٗت مىخىعي كؿىُُىت ،الٗضص  ،33حىان  ،2010م .م235 .
 18اإلااصة  65مىغع  5ق.ئ.ج
 19فىػي ٖماعة ،اإلاغح٘ الؿابم ،م 245
20زالض بسىف  ،الضلُل الٗلمي وأزغه في ؤلازباث الجىاتي  ،عؾالت ماحؿخير  ،حامٗت الٗغبي بً مهُضي  ،ولُت
الحلىق  ،أم البىاقي  2008/2007م .26
 21مدمض أمين الخغقت ،مكغوُٖت الهىث و الهىعة في ؤلازباث الجىاتي ،صاع الثلافت لليكغ و الخىػَٖ٘ ،مان
ألاعصن ،الُبٗت ألاولى،2011 ،
م 125-123
 22مٗخهم مكٗ٘ زمِـ  ،ئزباث الجغٍمت باألصلت الٗلمُت  ،مجلت الكغَٗت واللاهىن  ،الٗضص الؿاصؽ
والخمؿىن  ،أهخىبغ ، 2013حامٗت ؤلاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة م
 -23نفُت بكاجً ،الحماًت اللاهىهُت للحُاة الخانت ،صعاؾت ملاعهت ،عؾالت لىُل قهاصة الضهخىعاه في الٗلىم
اللاهىهُت ،ولُت الحلىق والٗلىم الؿُاؾُت ،حامٗت مىلىص مٗمغي ،جيزي وػو ،2012 ،م .389
 -24مؿٗىص ػبضة اللغاةً اللًاةُت ،صاع ألامل للُباٖت واليكغ ،الجؼاةغ ،بضون ؾىت وكغ  ،م .92
 -25ججضع ؤلاقاعة في هظا الكأن أهه كض نضع مإزغا اإلاغؾىم الغةاس ي عكم  228-15اإلاإعر في ،2015/08/22
ًدضص اللىاٖض اإلاخٗللت بدىُٓم الىٓام الىَني للمغاكبت بىاؾُت الفُضًى وؾيره ،ج ع ٕ  45اإلاإعزت في
 .2015/08/23وكض كغع وي٘ الىٓام الىَني للمغاكبت بىاؾُت الفُضًى والظي ٌكخمل ٖلى ول مً مغهؼ وَني
للمغاكبت بىاؾُت الفُضًى ومغاهؼ والةُت للمغاكبت بىاؾُت الفُضًى وقبياث واميراث مغاكبت مىهبت في ألاماهً
الٗامت أو اإلافخىخت ٖلى الجمهىع إلاى٘ ئعجياب الجغاةم أو ميافدتها بفٗالُت وحؿهُل الخٗغف ٖلى مغجىبحها أو باللاء
اللبٌ ٖلحهم ،وحٗل مً بين ألاماهً الٗامت التي ؾخيىن مدل مغاكبت بىاؾُت الفُضًى :الخجمٗاث الحًغٍت
الىبري ومىاَم يىاحي اإلاضن ومداوع الُغق الىبري الؾُما مجها مىاَم الُغق صاث الحغهت الىثُفت وألاماهً
اإلافخىخت للجمهىع واإلاىاوئ واإلاُاعاث واإلايكاث الغٍايُت الىبري ،وطلً لهظف اإلاؿاهمت في ميافدت ؤلاعهاب
والىكاًت مً الٗملُاث ؤلاحغامُت ،وهضا خماًت ألاشخام و اإلامخلياث والحفاّ ٖلى الىٓام الٗام ،ئيافت ئلى
جأمين البىاًاث واإلاىاك٘ الحؿاؾت وحؿُير ويُٗاث ألاػمت أو اليىاعر الُبُُٗت وٚيرها.
ً -26اؾغ ألامير فاعوق ،اإلاغح٘ الؿابم ،م .190
 -27جهالء ٖبض اللاصع مىمني ،الجغاةم اإلاٗلىماجُت ،صاع الثلافت لليكغ والخىػَ٘ ،ص ٍ ،ألاعصن ،2008 ،م .179
 -28ؾالم الٗيلىن ،الىؾاةل الحضًثت لإلزباث الجىاتي في اللاهىن الجؼاةغي ،مظهغة لىُل قهاصة اإلااؾتر ،ولُت
الحلىق والٗلىم الؿُاؾُت ،حامٗت الٗغبي بً مهُضي ،أم البىاقي ،2018/2017 ،م .21
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 -29عمؼي بىقالت ،الخىهذ ٖلى اإلاياإلااث وئلخلاٍ الهىع بين الخجغٍم وؤلاباخت ،مظهغة لىُل قهاصة اإلااؾتر في
الحلىق ،ولُت الحلىق والٗلىم الؿُاؾُت ،حامٗت الٗغبي بً مهُضي ،أم البىاقي  ،2015/2014م .61
 30فىػي ٖماعة ،اإلاغح٘ الؿابم  ،م 246
 31جلط ي الفلغة  6مً اإلااصة  65مىغعة مً الخلىين  22 -06ؾالف ؤلاقاعة ئلى أهه" :في خالت فخذ جدلُم
كًاتي ،جخم الٗملُاث اإلاظوىعة بىاء ٖلى ئطن مً كاض ي الخدلُم وجدذ مغاكبخه اإلاباقغة".
 32جىو الفلغة ألاولى مً اإلااصة  65مىغعة اٖاله ٖلى أهه" :ئطا اكخًذ يغوعاث الخدغي في الجغٍمت اإلاخلبـ بها
أو الخدلُم الابخضاتي في حغاةم اإلاسضعاث أو الجغٍمت اإلاىٓمت الٗابغة للحضوص الىَىُت أو الجغاةم اإلااؾت بأهٓمت
اإلاٗالجت ألاولُت للمُُٗاث او حغاةم جبٌُِ ألامىاٌ أو ؤلاعهاب أو الجغاةم اإلاخٗللت بالدكغَ٘ الخام بالهغف
وهظا الفؿاص".
 33اإلااصة  65مىغع  8و 65مىغع  9مً ث.ئ.ج .الجؼاةغي.
 34جىو اإلااصة  139مً ث.ئ.ج .الجؼاةغي ٖلى أههً" :لىم اللًاة أو يباٍ الكغَت اللًاةُت اإلاىخضبىن للخىفُظ
بجمُ٘ الؿلُاث اإلاسىلت للاض ي الخدلُم يمً خضوص ؤلاهابت اللًاةُت ٚير أهه لِـ للاض ي الخدلُم ان ٌُٗي
بُغٍم ؤلاهابت اللًاةُت جفىًٍا ٖاما".
 35خفُٔ هلاصي ،مغاكبت الهاجف ،اإلاجلت الجؼاةغٍت للٗلىم اللاهىهُت و الاكخهاصًت و الؿُاؾُت ،حامٗت الجؼاةغ،
ولُت الجؼاةغ ،الٗضص الثاوي ،لؿىت  ،2009م .م326 -299 .
 36فىػي ٖماعة ،اإلاغح٘ الؿابم ،م246
 37اإلااصة  16مىغعة مً ث.ئ.ج .الجؼاةغي.
 38ومً بين الاجفاكُاث التي أبغمتها الجؼاةغ في هظا اإلاجاٌ ،هخلً اإلاىكٗت في  25أهخىبغ مً ؾىت  2007م٘
الجمهىعٍت الفغوؿُت واإلامثلت مً َغف وػٍغ الضازلُت وألامً الىَني والحغٍاث وًٖ الُغف الجؼاةغي مثلذ مً
كبل وػٍغ الضازلُت والجماٖاث اإلادلُت.
أهٓغ:
 اإلاغؾىم الغةاس ي عكم  375 – 07اإلاإعر في ( 2007/12/01ج.ع )77( .ٕ.اإلاإعزت في  09صٌؿمبر  ،2007م05 .وما بٗضها).
 39مدمض أمين الخغقت ،اإلاغح٘ الؿابم ،م.87-86 .
 40مدمض خؼٍِ ،مظهغاث في كاهىن ؤلاحغاءاث الجؼاةُت ،صاع هىمت ،الجؼاةغ ،2013 ،م.192 .
 41للض اؾخٗملىا مهُلح جلىُاث ،طلً أهه ًمىً اللجىء أزىاء اللُام باإلاهمت ئلى اؾخٗماٌ أهثر مً جلىُت ،وان
ًلجأ الًابِ اإلاأطون له ئلى اؾخٗماٌ جلىُت الخىهذ ٖلى اإلاياإلااث الهاجفُت وحسجُلها والخلاٍ الهىع وهظا
خؿب ملخًُاث الىي٘ وْغوف اإلاغاكبت؛ هما أهه هاجه الخلىُاث في خض طاتها حٗخبر الؿىض ألاؾاس ي الظي ٌٗمض
ٖلُه لخىفُظ اإلاغاكبت اإلاُضاهُت ؾىاء حٗلم ألامغ باالزتراق صازل وؾِ ئحغامي أو اإلاغوع اإلاغاكب للصحىاث ٚير
اإلاكغوٖت.
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 42اإلااصة  65مىغع  7جىو في فلغتها الثاهُت ٖلى أههٌ" :ؿلم ؤلاطن مىخىبا إلاضة أكهاها  04أقهغ كابلت للخجضًض
خؿب ملخًُاث الخدغي أو الخدلُم يمً هفـ الكغوٍ الكيلُت والؼمىُت".
 43أن اإلااصة  65مىغع  7كض ههذ ٖلى الٗىانغ التي ًجب جًمُجها في ؤلاطن مبخضةت نُاٚتها بلفٔ ًجب اإلافُض
لإللؼام.
 44مجمىٖت أخيام مدىمت الىلٌ م  ،24عكم  ،219م.1053 .
أهٓغ:
 مدمض أمين الخغقت ،اإلاغح٘ الؿابم ،م.111 . 45أهٓغ اإلااصة  18مً ق.ئ.ج .الجؼاةغي.
 46اإلااصة  65مىغع  9مً اللاهىن  22-06اإلاٗضٌ واإلاخمم للاهىن ؤلاحغاءاث الجؼاةُت .
 47اإلااصة  65مىغع  10مً الخلىين اٖاله.
 48اإلااصة  91و 92مً ث.ئ.ج.
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