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إجراءات اعتراض المكالمات السلكية والالسلكية كآلية
لمتابعة جرائم المخدرات
ط.د أحمد غالب
أ.د شهيرة كِس ي
مههض الحٓىّ والهلىم الؿُاؾُت ،اإلاغٖؼ الجامعي جمىًؿذ – الجؼاثغ
امللخص:
لم ٌهض ًٓخطغ اؾخهما ٛوؾاثل الاجطاالث الؿلُ٘ت والالؾلُ٘ت ومىاْو الخىاضل الاحخماعي نلى
اإلاىاؾىين ألاؾىٍاء َٓـ وال نلى الاؾخسضام الصحُذ لها ،بل ؤزظث صاثغة اؾخهما ٛهظه الىؾاثل جدؿو
ًىما بهض ًىم مً ْبل نطاباث ألاشغاع واإلاجغمين في حلب وهٓل وجغوٍج واؾتهالٕ اإلاسضعاثَ ،ال جؼاٛ
اإلاسضعاث مً ؤنٓض اإلاشاٗل التي ًىاحهها اإلاجخمو ألنها مخهضصة ألابهاص ومخُاوجت اإلاؿخىٍاث ،وهى ما جطضي
له اإلاشغم الجؼاثغي في وِْ هظا الخىؾو ؾىاء الهدشاع اإلاسضعاث ؤو ختى لالؾخهماالث ؤلاحغامُت لىؾاثل
الاجطاالث الؿلُ٘ت والالؾلُ٘ت ومىاْو الخىاضل الاحخماعي.
الكلماث املفخاحُت :انتراع اإلاغاؾالث ،اإلاغاْبت الهاجُُت ،اإلاغاْبت ؤلال٘تروهُت ،ؤلاطن ،حسجُل الاضىاث.
Abstract:
The use of means of communication is no longer limited to good citizens nor the
proper use its, but the circle of use of these means is growing day by day by gangs of
bad guys and criminals In bringing, transporting, promoting and consuming drugs,
and which continue to be among the most complex problems facing society because
they are multi-dimensional and varying levels, the Algerian legislator has stopped
this expansion both for the spread of drugs and even for the criminal uses of
telecommunications a and social Media.
Keywords: intercept correspondence, telephone monitoring, electronic monitoring,
authorization, voice recording.

ملدمت:
ًدمي الٓاهىن اإلاغاؾالث الخاضت غض ؤي جضزل حهؿُي مً ْبل عحا ٛالؿلؿت الهامت ؤو ييرهم،
بانخباعها ؤخض نىاضغ الحٔ في الحُاة الخاضت ،وْض ؤزبدذ الخجاعب ؤن اؾخهما ٛالخؿىع الخ٘ىلىجي الظي
مـ ْؿام الاجطاالث ْض ًخم اؾخسضامه مً ؾغٍ ال٘ثير اإلاجغمين ونطاباث ألاشغاع الظًً ًلجاون بلى
جيؿُ ٔ نملُاتهم ؤلاحغامُت باؾخهما ٛهظه الىؾاثل التي جػمً جدُٓٔ الىدُجت الجغمُت بشٙل اخترافي ْض
حؿانضهم في ؤلاَالث مً الهٓاب ،ونلى هظا ألاؾاؽ َٓض جبنى اإلاشغم الجؼاثغي الٓاهىن عْم 22/06
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اإلاخػمً حهضًل ْاهىن ؤلاحغاءاث الجؼاثُت ،خُث ؤوعص نضة جضابير حضًضة ،مً بُنها جضبير انتراع
اإلاغاؾالث الؿلُ٘ت والالؾلُ٘ت الىاعص بىظ اإلااصة  65م٘غع  ،5والظي ؤحاػ للؿلؿاث الهمىمُت اجساطه
_اؾخثىاثُا _ نلى خؿاب اإلاؿاؽ باإلاغاؾالث الخاضت لألشخاص ،متى حهلٔ ألامغ ببهؼ الجغاثم التي
حشٙل زؿىعة نلى ألامً الهامَُ ،سى ٛالخضبير للؿلؿاث ألامىُت انتراع اإلاغاؾالث وحسجُل ألاضىاث
والخٓاؽ الطىع متى اْخػذ غغوعٍاث الخدُٓٔ والخدغي نً الجغاثم الخؿيرة.
َاالنتراع والدسجُل والالخٓاؽ هي نضة حؿمُاث ًمً٘ ازتزالها في مطؿلح واخض هى "اإلاغاْبت" ،التي
ال جسغج نً ٗىنها عْابت مشغونت وؾغٍت لصخظ ؤو مٙان ؤو ؤخاصًث ؤو مغاؾالث م٘خىبت ؤو مؿمىنت ؤو
مغثُت ،هدُجت الاشدباه في جطغَاث يير ْاهىهُت ،نلى ؤن جٙىن هظه اإلاغاْبت ماْخت مو اْخطاعها نلى حغاثم
اإلاسضعاث والجغٍمت اإلاىكمت الهابغة للحضوص الىؾىُت ،والجغاثم اإلااؾت بإهكمت اإلاهالجت آلالُت للمهؿُاث،
وحغاثم جبُِؼ ألامىا ،ٛوؤلاعهاب والجغاثم اإلاخهلٓت بالدشغَو الخاص بالطغٍ ،وٖظا حغاثم الُؿاص.
َخٓغٍغ خماًت ْاهىهُت لجمُو ؤشٙا ٛالاجطاالث واإلاغاؾالث الخاضت ال ًمىو صون انتراغها ؤو مغاْبتها
متى جىاَغث غماهاث وغىابـ مدضصة َُِ٘ ،هكم اإلاشغم الجؼاثغي بحغاء انتراع اإلاغاؾالث الؿلُ٘ت
والالؾلُ٘ت؟ وهل ؤَ في اإلاىاػهت بين خٔ اإلاتهم في ؾغٍت مغاؾالجه وخٔ اإلاجخمو في الىضى ٛللحُٓٓت؟
ؾىجُب نلى هظه ؤلاشٙالُت ؤَ الخؿت الخالُت:
املبحث ألاول :ماهُت إجساء اعتراض املساسالث السلكُت والالسلكُت:
اإلاؿلب ألاو :ٛمُهىم انتراع اإلاغاؾالث الؿلُ٘ت والالؾلُ٘ت:
اإلاؿلب الثاوي :جمُيز بحغاء انتراع اإلاغاؾالث نً ما ٌشابهه مً مطؿلحاث:
املبحث الثاوي :طىابط إجساء اعتراض املساسالث السلكُت والالسلكُت:
اإلاؿلب ألاو :ٛالػىابـ اإلاىغىنُت والشٙلُت الجساط بحغاء الانتراع:
اإلاؿلب الثاوي :غىابـ جىُُظ بحغاء انتراع اإلاغاؾالث الؿلُ٘ت والالؾلُ٘ت.
اإلابدث ألاو :ٛماهُت بحغاء انتراع اإلاغاؾالث الؿلُ٘ت والالؾلُ٘ت:
لظل ٚؾىٍ هدىاو ٛفي هظا اإلابدث مُهىم انتراع اإلاغاؾالث الؿلُ٘ت والالؾلُ٘ت (اإلاؿلب ألاو ،)ٛوجمُيزه
نً ما ٌشبهه نً باقي ؤلاحغاءاث (اإلاؿلب الثاوي).
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املطلب ألاول :مفهىم اعتراض املساسالث السلكُت والالسلكُت:
ًدىاو ٛهظا اإلاؿلب شغح الخهاعٍِ اإلاسخلُت لإلحغاء انتراع اإلاغاؾالث الؿلُ٘ت والالؾلُ٘ت ،وجىغُذ
اإلاؿاثل الهامت في نملُت الانتراعٖ ،ما ًخػمً ؤًػا جدضًض زطاثظ هظا ؤلاحغاء.
الفسع ألاول :حعسٍف اعتراض املساسالث:
لم ًخؿغّ الشغم الجؼاثغي بلى جدضًض ما اإلآطىص بانتراع اإلاغاؾالث الؿلُ٘ت والالؾلُ٘ت شإهه في
طل ٚشإن ؤيلب الدشغَهاث ،ول٘ىه اٖخُى في طل ٚبدىكُم هظا ؤلاحغاء َدؿب ،مً زال ٛهظ اإلااصة 65
م٘غع  5مً ْاهىن ؤلاحغاءاث الجؼاثُت ،يير ؤهه ْض وعص في الُٓه حهغٍُاث ٖثيرة لهظا ؤلاحغاء الظي وعص في
مسخلِ الدشغَهاث بدؿمُاث مخهضصة لهل ؤبغػها "اإلاغاْبت" ،خُث نغٍ بحغاء انتراع اإلاغاؾالث
الؾلُ٘ت والالؾلُ٘ت بإهه" :مالخكت اإلاداصزاث ومخابهتها ومهاًىتها مهاًىت ًٓكت وهي جخؿلب بهظا اإلاهنى
1
الخىطذ نليها والاؾخمام بليها ،بؿغٍٓت مباشغة ؤو يير مباشغة".
ٖما ٌهغٍ ؤًػا بإههٌ" :هني الخىطذ ومدله اإلاداصزاث التي جضوع بين ؤٖثر مً شخظ ،ؾىاء بىاؾؿت
ألاحهؼة الخلُىهُت ؤو الالؾلُ٘ت ،ؤو مباشغة بين شخطين ؤو ؤٖثر ،وٖخيذ بؿغٍٓت ًٓطض بها ؤؾغاَها ؤال
جٙىن مؿمىنت للًير".

2

ٖما وعص في احخمام لجىت الخبراء للبرإلاان ألاوعوبي بؿتراػبىعى اإلااعر في  2006/20/06خى ٛؤؾالُب
الخدغي الىُؿُت ونالْتها باألَها ٛؤلاعهابُت إلحغاء انتراع اإلاغاؾالث بإنها" :نملُت مغاْبت ؾغٍت
اإلاغاؾالث الؿلُ٘ت والالؾلُ٘ت وطل ٚفي بؾاع البدث والخدغي نً الجغٍمت وحمو ألاصلت ؤو اإلاهلىماث خىٛ
ألاشخاص اإلاشدبه َيهم ؤو في مشاعٖتهم في اعجٙاب الجغاثم".

3

ٖما ًٓطض ؤًػا بانتراع اإلاغاؾالث" :الخدبو الؿغي واإلاخىاضل إلاغاؾالث اإلاشدبه َُه ْبل وؤزىاء وبهض
اعجٙابه للجغٍمت"ٖ ،4ما ٌهغٍ نلى ؤهه "بحغاء جدُٓٓي ًباشغ زلؿت وٍىته ٚؾغٍت ألاخاصًث الخاضت ،جإمغ
به الؿلؿت الٓػاثُت في الشٙل اإلادضص ْاهىها بهضٍ الحطى ٛنلى صلُل يير ماصي للجغٍمت ،وٍخػمً مً
هاخُت ؤزغي اؾتراّ الؿمو بلى ألاخاصًث" ،5وهى ؤًػا ٌهخبر وؾُلت هامت مً الىؾاثل الحضًثت للبدث
والخدغي حؿخسضمها الػبؿُت الٓػاثُت في مىاحهت ؤلاحغام الخؿير وجخم نبر وؾاثل الاجطا.ٛ
ومً زال ٛهظ اإلااصة  65م٘غع  05مً ْاهىن ؤلاحغاءاث الجؼاثُت هجض ؤن اإلاشغم الجؼاثغي ًٓطض
بانتراع اإلاغاؾالث" :انتراع ؤو حسجُل ؤو وسخ اإلاغاؾالث التي جخم نً ؾغٍٔ ْىىاث ؤو وؾاثل الاجطاٛ
الؿلُ٘ت والالؾلُ٘ت ،وهظه اإلاغاؾالث هي نباعة نً بُاهاث ْابلت لإلهخاج والخىػَو ،والخسؼًٍ ،والاؾخٓباٛ
والهغع".

6
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الفسع الثاوي :خصائص اعتراض املساسالث:
بن الهضٍ مً بُان زطاثظ بحغاء انتراع اإلاغاؾالث هى الىْىٍ نلى ما ًميز هظا ؤلاحغاء نً ييره
مً ؤلاحغاءاث َهى ًخم زلؿت صون نلم ؤو عغاء اإلاتهمٖ ،ما ًمـ ؤخض ؤهم نىاضغ الحُاة الخاضت وهى خٔ
الُغص في ؾغٍخه مغاؾالجه واجطاالجه لُيخهي ؤلاحغاء بالحطى ٛنلى صلُل يير ماصي ،وهى مً ؤلاحغاءاث
اإلاؿخدضزت التي ًخؿلب جىُُظها اؾخسضام وؾاثل جٓىُت.
ؤوال :انتراع اإلاغاؾالث ًخم زلؿت صون نلم وعغا ضاخب الشإن
صعج بهؼ الُٓهاء نلى جٓؿُم بحغاءاث الخدُٓٔ بلى ْؿمين ،ألاو ٛمنها ؤنماله قاهغة ،وآلازغ ًباشغ
زلؿت ،ومً زال ٛطلً ٚخم ججمُو اإلاهلىماث الخاضت بالجغٍمت ؤو باإلاجغمين ،والتي ال ًخِؿغ للمدٓٔ َيها
الحطى ٛنيها بالىؾاثل الكاهغة والهلىُت ،خُث ًخؿلب الخدُٓٔ مهلىماث صُْٓت وؾغٍت ًمً٘ الانخماص
نليها في الازباثٖ ،ما ؤن نلم ضاخب الشإن وعغاه بانتراع نلى مغاؾالجه ًىُي نً ؤلاحغاء وضِ
"اإلاغاْبت" ،ألهه ًمدى نً اإلاغاؾالث زطىضُتهاَ ،يزًل ؾغٍتها وٍغَو بالخالي ننها الحماًت التي ْغعها
الٓاهىن.

7

َةن مً ؤهم الخطاثظ التي جميز انتراع اإلاغاؾالث هى ؤن جخم هظه الهملُت زلؿت صون عغا ؤو نلم
ضاخب الحضًث بظلَ ،ٚبهلم ؤصحاب الشإن جيخُي زاضُت الانتراع وهىا ال ًم٘ىىا الٓى ٛبهىا ؤمام
بحغاء الانتراع َهظا ألازير ًمدى زطىضُت الانتراع وٍؼٍل الؿغٍتٖ ،8ما هى الحا ٛباليؿبت إلاغاْبت
مٙاإلااث الشهىص والطحاًا والظي ال ًخم بال بمىآَتهم وَٓا لخهضًل ْاهىن الاحغاءاث الجؼاثُت بُدُث
ًجىػ انتراع ومغاْبت اإلاٙاإلااث الشهىص والطحاًا بهض مىآَتهم وطل ٚما هطذ نلُه اإلااص  65م٘غع 20
مً ْاهىن ؤلاحغاءاث الجؼاثُت ،والتي حاء َيها" :جخمثل الخضابير يير ؤلاحغاثُت لحماًت الشاهض والخبير نلى
الخطىص َُما ًإحي:



حسجُل اإلاٙاإلااث الهاجُُت التي ًخلٓاها ؤوٍجغيها بشغؽ مىآَخه الطغٍدت،
ٌؿخُُض الطحاًا ؤًػا مً هظه الخضابير في خالت ما بطا ٗاهىا شهىصا".

9

زاهُا :انتراع اإلاغاؾالث بحغاء ًمـ بدٔ الصخظ في الؿغٍت:
ًىؿىي بحغاء انتراع اإلاغاؾالث الؿلُ٘ت والالؾلُ٘ت نلى مؿاؽ بدٔ ؤلاوؿان في ؾغٍت مغاؾالجه،
جل ٚالؿغٍت التي ًدغص ؤلاوؿان نلى نضم بؾالم الًير نليها ،10وجبٓى نملُت يير مشغونت ٗل اإلاغاْباث
والانتراغاث التي جمـ خمُمُت الحُاة الخاضتَ ،11الٓاهىن الهٓابي ًدمي ؾغٍتها مً الاهتهإ الظي
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ًدضر خا ٛهٓلها ،وهظه الحماًت ال جسظ َٓـ خغمت اإلاغاؾالث الصخطُت التي جطل بلى البِذ وبهما
جخهضاها بلى مٙان الهمل ؤو ؤزىاء طل.ٚ

12

ومما الشَُ ٚه ؤن الغؾالت هي مدل الحماًت الٓاهىهُت لضي اإلاشغمَ ،الهبرة بما جدخىٍه هظه الغؾالت
مً خغمت زاضت وبمضي خغص ضاخبها (اإلاغؾل) نلى اجساط بحغاءاث جض ٛبطُت ْؿهُت نً عيبخه في
خماًت ؤؾغاع هظه الغؾالت ،و ٌهخبر الُٓه ؤن ألاؾاؽ الٓاهىوي الخترام ؾغٍت اإلاغاؾالث هى انخباعها مً
اإلاؿاثل اإلاغجبؿت بصخطُت اإلاغاؾلين وُٖانهم ألاصبي.
وفي مٓابل الٓانضة الهامت التي جخٓض ى نضم مشغونُت الخىطذ نلى اإلاداصزاث الخاضت بٙاَت ؤشٙاله
ؤو ؤهىانه ،هىإ الاؾخثىاء الظي ًغص نليها ،شغؽ ؤن ًخم بإمغ مً الجهت الخاضت اإلاسى ٛلها بضضاع ؤلاطن
بطُت ْاهىهُت ،مما ًػُي ضُت اإلاشغونُت نلى نملُت الخىطذ.

13

زالثاٌ :ؿتهضٍ بحغاء انتراع اإلاغاؾالث الحطى ٛنلى صلُل يير ماصي:
لٓض خظا اإلاشغم الجؼاثغي خظو ألاهكمت التي حهخض باألصلت اإلاخدطل نليها في ؤلازباث الجىاجي مهما ٗان
مطضعها ماؾا بالحُاة الخاضت بشغؽ ؤن جٙىن بحغاءاث الحطى ٛنلى ألاصلت مغزطت مً الؿلؿت
الٓػاثُت ،وطل ٚزاص بما جٓػُه غغوعٍاث الخدغي _ٖما في خالت ؤلاطن بانتراع اإلاغاؾالث_ في الجغٍمت
اإلاخلبـ بها ؤو الخدُٓٔ الابخضاجي في حغاثم اإلاسضعاث.

14

والهضٍ مً وؾاثل ؤلازباث هى الحطى ٛنلى صلُل وجىغُذ الحُٓٓت الٓبؼ نً مغج٘بي الجغاثم ،وْض
ًٙىن الضلُل ماصًا ٖما ْض ًٙىن مهىىٍاَ ،األصلت اإلااصًت هي التي جيبهث مً نىاضغ ماصًت صالت بىُؿها جازغ
في اْخىام الٓاض ي بد٘م الهٓل واإلاىؿٔ ،ؤما ألاصلت يير اإلااصًت َهي التي جيبهث مً نىاضغ شخطُت جخمثل
َُما ًطضع نً الًير مً ؤْىا ٛوجازغ في اْخىام الٓاض ي بؿغٍٔ يير مباشغ ،وبظلًٙ ٚىن الهضٍ مً بحغاء
انتراع اإلاغاؾالث هى الحطى ٛنلى صلُل ٌؿانض في ٖشِ مالبؿاث الجغاثم ،والظي ًٙىن (الضلُل) يير
ماصي ،خُث ًيبهث مً نىاضغ شخطُت مما ًطضع نً الًير مً مغاؾالث وؤخاصًث ،وهظه اإلاغاؾالث
ش يء مهىىي ولِـ لها ُٖان ماصي ًمً٘ غبؿه ،وبطا ٗان مأ ٛاإلاغاؾالث في النهاًت اهضماحه في ُٖان ماصي
وهى الىؾاثـ اإلاهلىماجُتَ ،ةن طل ٚال ٌهني ؤن بحغاء الانتراع ًاصي بلى غبـ صلُل طي ُٖان ماصي ،ألن
اإلاشاهض للمغاؾلت ؤلال٘تروهُت لم ًػبـ شِئا ماصًا وبهما هى جىضل بلى صلُل نً ؾغٍٔ مشاهضجه،
والىؾاثـ اإلاهلىماجُت (في هظه الحالت) لِؿذ هي الضلُل هُؿه بل هي وؾاثل ؾانضث في الىضى ٛبلى
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الضلُل ؤو في اإلاداَكت نلُه ،وبٓي الضلُل طاجه يير ماصي ،بط ال جخإزغ ؾبُهخه بىؾُلت الحطى ٛنلُه ؤو
خُكه.

15

عابهاٌ :ؿخسضم في انتراع اإلاغاؾالث ؤحهؼة جٓىُت:
بخؿىع نهض الخ٘ىىلىحُا الحضًثت ،ؤضبذ مً الػغوعي بًجاص جٓىُاث حضًضة طاث َهالُت ٖبيرة
الْخدام زطىضُاث ألاشخاص اإلاشدبه بهم ،وزطىضا مو الخؿىع الظي نغَخه الهملُاث ؤلاحغامُت التي
شٙلذ ْلٓا عهُبا في ؤوؾاؽ اإلاجخمو لظا حؿخلؼم نملُت انتراع اإلاغاؾالث اؾخسضام ؤحهؼة طاث جٓىُت
ْاصعة نلى الخٓاؽ اإلاغاؾالث وانتراغها بضْت وحىصة نالُتَ ،ىظ اإلااصة  65م٘غع ً 8اٖض طل.ٚ
وهظا نلى ن٘ـ ؤيلب بحغاءاث الخدغي ألازغي ٗاإلاهاًىت ؤو الخُخِش ؤو الاؾخجىاب والتي ال جخؿلب
اؾخسضام وؾاثل ؤو جٓىُاث بل جخم مباشغة ،بال ؤن اؾخهما ٛهظه الىؾاثل صون ؤًت غماهاث جُٓضها
16
حشٙل زؿغا نلى خغٍت ألاَغاص َهي جخهاعع ؤًػا مو مبضؤ الشغنُت ؤلاحغاثُت.
الفسع الثالث :الطبُعت اللاهىهُت إلجساء اعتراض املساسالث السلكُت والالسلكُت
نلى زالٍ الغؤي الؿاثض في الُٓه والٓػاء الظي ًمُل بلى انخباع مثل هظا ؤلاحغاء ؤخض بحغاءاث
الخدُٓٔ ،ال ًمً٘ اجساطه في مغخلت حمو الاؾخضالَِ ،ٛؿمذ اإلاشغم الجؼاثغي باجساط بحغاء الانتراع ؤو
اإلاغاْبت في مغخلت الخدُٓٔ ً
بىاء نلى بطن مً ْاض ي الخدُٓٔ بهض جدغٍ ٚالضنىي الهمىمُت ،وفي مغخلت
حمو الاؾخضالالث بةطن مً وُٖل الجمهىعٍت ْبل جدغٍ ٚالضنىي الهمىمُت ،وهى ما ٌؿدشِ مً هظ
اإلااصة  65م٘غع  ، 5ما ًجهل هظا ؤلاحغاء ٌهض ؤخض بحغاءاث الخدُٓٔ الخمهُضي والخدُٓٔ الابخضاجي.
أوال :اعتراض املساسالث السلكُت والالسلكُت من أعمال الخحلُم الخمهُدي
البدث الخمهُضي ؤو الاؾخضال ٛهكام شبه ْػاجي حهغَه ألاهكمت الدشغَهُت ،وج٘مً ؤهمُخه في البدث
والخدغي نً الجغاثم ونً مغج٘بيها وحمو اإلاهلىماث ننهاَ ،هي بحغاءاث جمهُضًت إلحغاء الخطىمت
الجىاثُت ،ومؿخمغة بهضها ،وغغوعة الػمت ،لخجمُو آلازاع وألاصلت واإلاهلىماث بهضٍ بػالت الًمىع
واإلاالبؿاث اإلادُؿت بالجغٍمت ؤو مالخٓت َانليها.

17

َُي مغخلت الخدُٓٔ الابخضاجي َةن الجهت اإلاسىلت إلاخابهت الهملُت اإلاإطون بها هي الىُابت الهامت وْض
حؿضتها اإلااصة  65م٘غع 5في وُٖل الجمهىعٍت بالٓى ٛبإن الهملُاث ججغي جدذ مغاْبخه اإلاباشغة ،ووحىب
مىده ؤلاطن ،وهى ما ٌؿخيخج مً زالله ؤن هظا ؤلاطن هى مً ؤنما ٛالخدغٍاث ألاولُت وحمو الاؾخضالالث،
ٖما ؤن الٓاهىن  04/09بانخباعه ْاهىها زاضا ًمً٘ انخباع ؤلاؾاع ؤلاحغاجي الظي عؾمه مغحها لٙل هظه
ؤلاحغاءاث َهى ًٙىن ْض زى ٛالىاثب الهام لضي مجلـ ْػاء الجؼاثغ بمىذ غباؽ الشغؾت الٓػاثُت
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اإلاىخمي للهُئت الىؾىُت للىْاًت مً الجغاثم اإلاخطلت بخ٘ىىلىحُاث ؤلانالم والاجطا ٛومٙاَدخه واإلاىطىص
نليها في اإلااصة  13مً الٓاهىن  04/09إلاىدهم ؤلاطن بمغاْبت اإلاغاؾالث الال٘تروهُت والُٓام بالخُخِش صازل
اإلاىكىمت اإلاهلىماجُت.

18

َال حهخبر هظه اإلاغخلت مً مغاخل الضنىي الجىاثُت ،بل هي مغخلت ؾابٓت نلى جدغٍ٘هاَ ،ةحغاءاث
الاؾخضال ٛؤًا ٗان مً ًباشغها ال حهخبر مً بحغاءاث الخطىمت الجىاثُت ،بل هي مً ؤلاحغاءاث ألاولُت التي
جدؿلؿل لها ؾابٓت نلى جدغٖها.

19

ثاهُا :اعتراض املساسالث السلكُت والالسلكُت من أعمال الخحلُم الابخدائي
الخدُٓٔ الابخضاجي هى نباعة نً مغخلت جدػيرًت للمداٖمت ؤًً ًخم مً زاللها الاحتهاص في الجمو
والخىُٓب نلى ؤصلت الضنىي هُُا وبزباجا زم اجساط ْغاع الترحُذ بُنها في حضًت واؾخٓاللُت جامت ،20ولٓض
ؤؾىض اإلاشغم الجؼاثغي مهمت الخدُٓٔ الابخضاجي ٖضعحت ؤولى بلى ْاض ي الخدُٓٔ الظي ًمىذ ؤلاطن لىغو
الترجِباث الخٓىُت وهى الظي ًخىلى بىُؿه مغاْبت الهملُاث اإلاظٗىعةَ ،21خخهضص ازخطاضاث ْاض ي
الخدُٓٔ وجدىىم خؿب ؾبُهت ؤلاحغاءاث والًغع مً مباشغتها ،ومً حهت ؤزغي بدؿب ٗل حغٍمت
وؾبُهتها وما جخؿلبه مً بحغاءاث ،ومضي الحاحت بليها في مىاحهت اإلاتهمين اإلادٓٔ مههم.

22

املطلب الثاوي :جمُيز إجساء اعتراض املساسالث عن ما ٌشابهه من مصطلحاث
ٌهخبر بحغاء انتراع اإلاغاؾالث الؿلُ٘ت والالؾلُ٘ت ؤخض بحغاءاث الخدُٓٔ الهاصَت بلى البدث نً
ألاصلت الجغمُت في حغٍمت واْهت ووؿبت هظه ألاصلت بلى اإلاتهم ،وهظه ؤلاحغاءاث حشمل ً
ؤًػا الاهخٓاٛ
واإلاهاًىت وهضب الخبراء والاؾخجىاب ،وهىإ هىم مً ؤلاحغاءاث تهضٍ بلى مىو اإلاتهم مً الهغب ؤو الهبث
باألصلت ؤو الػًـ نلى الشهىص والخإزير نليهم ،ومً بُنها الخىُِْ وؤلاخػاع وألامغ بالٓبؼ ،نلى ؤن اإلاهم
هى حؿلُـ الػىء وجمُي ز انتراع اإلاغاؾالث الؿلُ٘ت والالؾلُ٘ت نً ييره مً بحغاءاث الخدُٓٔ اإلاشترٖت
مهه في ياًت واخضة وهي حمو ألاصلت ،وبُان طلٖ ٚما ًلي:
الفسع ألاول :جمُيز إجساء اعتراض املساسالث السلكُت والالسلكُت عن الخفخِش
ؾيخؿغّ في هظا الُغم بلى حهغٍِ بحغاء الخُخِش ،زم جبُين ؤهم الُغوْاث بِىه وبين بحغاء انتراع
اإلاغاؾالث ،وطلٖ ٚما ًلي:
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أوال :حعسٍف الخفخِش
الخُخِش بطىعة نامت هى بحغاء مً بحغاءاث الخدُٓٔ ،ال ججىػ مباشغجه ؤو ؤلاطن به بال بشإن حغٍمت
حشٙل حىاًت ؤو حىدت ،وْهذ للبدث نً صلُل ًُُض في ٖشِ الحُٓٓت خُا ٛشخظ ْامذ صالثل ٗاَُت
نلى اتهامه َيها ،بىضُه َانال ؤو شغٍٙا ،ؤو نلى ؤهه خاثؼ ألشُاء اؾخهملذ في الجغٍمت ؤو هخجذ ننها ؤو
حهلٓذ بها ،متى ما اؾخلؼمذ طل ٚغغوعة الخدُٓٔ ،وجٓىم به ؾلؿت خضصها الٓاهىن في مدل له خغمت،
وؾىاء عض ي به مً ًباشغ خُاله ؤم لم ًغض ى ،23ولم ًىعص اإلاشغم الجؼاثغي حهغٍُا زاضا للخُخِش ،بٓضع
ما انخبره بحغاء مً بحغاءاث الخدُٓٔ الابخضاجي ،وؤخاؾه بػىابـ ضاعمت في ال٘شِ نً ألاصلت ،ألهه
ًترجب نىه مؿاؽ بدٓىّ وخغٍاث ألاَغاص.

24

ٖما ًٓطض بالخُخِش ؤًػا البدث والاؾالم نلى مدل زىله الٓاهىن خغمت زاضت ،لػبـ ما ًمً٘ ؤن
ًُُض في ٖشِ الحُٓٓت في حغٍمت مهُىت ،ومدل الخُخِش ْض ًٙىن الصخظ طاجه ؤو مؿ٘ىه ؤو ؤي مدل
آزغ ًػُي بلُه اإلاشغم خماًت زاضت بىضُه مهٓال لؿغ الصخظ.

25

ثاهُا :الفسق بين الخفخِش والاعتراض
ججضع ؤلاشاعة بلى ؤن جإزير الخؿىع الهلمي ال ًِٓ نىض مػمىن الضلُل وبهما ًمخض هظا الخإزير ٖظل ٚبلى
ؤلاحغاءاث التي ًترجب نليها الحطى ٛنلى هظا الضلُل ،ولظلَ ٚةهه ًجب ؤن جٙىن هظه ؤلاحغاءاث اإلاخؿىعة
طاث ؾبُهت مشغونت لٙي جداَل نلى شغنُت ألاصلت اإلاخىلضة منها ،وجبها لظل ٚهكم ؾبل الغْابت نليها
وخضص الؿلؿت التي جمل ٚطل ٚوؤلاحغاءاث التي ًخم بجبانها خُا ٛهظه اإلاغاْبت.

26

وبطا ٗاهذ شبٙاث الحاؾب آلالي حؿخسضم زؿىؽ الهاجِ وحؿخهين بجهاػ مهض ٛاإلاىحاث ""modem
والظي ٌؿخؿُو جدىٍل ؤلاشاعاث الغْمُت اإلاؿخسضمت بىاؾؿت الحاؾب نلى مىحاث جىاقغٍت جىٓل مو
اإلاىحاث الطىجُت زال ٛزؿىؽ الهاجِ ،وبظلَ ٚاهه ًدبين وحىص نالْت بين اإلاغاؾالث التي جخم بالؿغّ
الخٓلُضًت وجل ٚالتي جخم بالىؾاثل الال٘تروهُت بدُث ًمً٘ الٓى ٛؤن هىإ جىطخا ومغاْبت ال٘تروهُت جخم
نلى شبٙاث الحاؾب آلالي.

27

ومً زمت ال ًجىػ الخىطذ نلى اإلاٙاإلااث الهاجُُت ؤو الاؾالم نلى ألاؾغاع التي جدخىيها بال بظاث الؿغّ
التي ًىظ نليها ْاهىن ؤلاحغاءاث الجؼاثُتَ ،ال ٌؿخؿُو الصخظ ازتراّ ضىضوّ البرًض الال٘ترووي ؤو
الضزى ٛبلى ؤهكمت الحاؾب آلالي اإلاسؼهت به الغؾاثل البرًضًت الال٘تروهُت وغبؿها بال نً ؾغٍٔ بجبام
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بحغاءاث ْاهىهُت مدضصة في الٓاهىن ومً ْبل ؤشخاص مسىلين ْاهىها بظل ،ٚوْض ازخلِ الُٓه في
جُُِ٘ بحغاء انتراع اإلاغاؾالث الؿلُ٘ت والالؾلُ٘تٖ ،ما ًلي:
الغؤي ألاو :ٛالظي طهب بلى ؤنها حهض جُخِشا وبالخالي جسػو لُٓىصه ،واؾدىض في طل ٚبلى ؤن هظه اإلاغاْبت
جخُٔ مو الخُخِش في ؤن الهضٍ منها هى البدث وغبـ ما ًُُض الىضى ٛبلى الحُٓٓت ،وال ؤهمُت ألن ًٙىن
الص يء اإلاػبىؽ ماصً ا ؤم مهىىٍا ،وهي طاث الًاًت مً اإلاغاْبت والخطيذ َهي البدث نً صلُل مهين.

28

الغؤي الثاوي :في خين طهب عؤي آزغ بلى الخُغْت بين الخُخِش واإلاغاْبت ،وانخبر (الخُخِش) بحغاء ياًخه
الهثىع نلى ألاصلت اإلااصًت وغبؿها بىغو الُض نليها إلاطلحت الهضالت ،ؤما (اإلاغاْبت) َلِـ لها ُٖان ماصي
ملمىؽ والٓى ٛبإن الغؾاثل الال٘تروهُت ًىضمج في ُٖان ماصي ًمً٘ غبؿهَ ،إؾالٕ الهاجِ ؤو الدسجُل
لِـ صلُال في خض طاجه وبهما هي وؾُلت ؤو ؤصاة لؿمام الحضًث وال جخإزغ ؾبُهخه بىؾُلت ؤو ؤصاة الحطىٛ
نلُه.

29

والغؤي اإلاغجح هى ؤن الخُخِش وانتراع اإلاغاؾالث بحغاءان مسخلُان طل ٚؤن اإلاشغم ؤلاحغاجي ْض ؤَغص
ؤخٙاما زاضت لٙل واخض منهما هكغا الزخالٍ اإلادل الظي ًٓو نلى ٗل منهماَ ،انتراع اإلاغاؾالث ًٓو نلى
خغمت الحُاة الخاضت بمؿلٔ الٓى ،ٛؤما الخُخِش َٓض ًمـ مطاصَت هظه الحُاة الخاضت ختى بن جمذ
نلى ُٖاهاث مهىىٍت.
الفسع ا لثاوي :جمُيز إجساء اعتراض املساسالث السلكُت والالسلكُت عن املساكبت الهاجفُت
ؾيخؿغّ في هظا الُغم بلى حهغٍِ بحغاء اإلاغاْبت الهاجُُت ،زم جبُين ؤهم الُغوْاث بِىه وبين بحغاء
انتراع اإلاغاؾالث ،وطلٖ ٚما ًلي:
أوال :حعسٍف املساكبت الهاجفُت
اإلاغاْبت الهاجُُت حهني جدبو اإلاداصزت ومالخكتها ومهاًىتها مهاًىت ًٓكتَ ،مغاْبت الهىاجِ حهني مً
ً
ؾىاء جم طل ٚباألطن
هاخُت الخىطذ نلى اإلاداصزاث وٍٓطض به الاؾخمام زلؿت بلى الحضًث الهاجُي
اإلاجغصة ؤو باؾخسضام حهاػ مً ألاحهؼة اإلاسططت لظل ،ٚومً هاخُت ؤزغي حسجُل جل ٚاإلاداصزاث بإحهؼة
الدسجُل ،وٍُ٘ي مباشغة بخضي هاجين الهملُخين (الخىطذ ؤو الدسجُل) لُٓام اإلاغاْبت.30
ٖما حهغٍ مغاْبت اإلاداصزاث الخلُُىهُت بإنها "حهني مً هاخُت الخىطذ ( )Interceptionنلى اإلاداصزاث،
ومً هاخُت ؤزغي حسجُلها ( )Enregistrementبإحهؼة الدسجُل وٍُ٘ي مباشغة بخضي هاجين الهملُخين
(الخىطذ ؤو الدسجُل) لُٓام اإلاغاْبتَٓ ،ض جخم اإلاغاْبت بمجغص الخطيذ وٍ٘خُي بالدسجُل ،الظي ٌؿمو
بهض طل ،ٚزم ًُغى مػمىهه في اإلادػغ اإلاهض لظل."ٚ
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ثاهُا :الفسق بين املساكبت الهاجفُت والاعتراض
َالدسجُل الطىحي الظي ًجغٍه عحا ٛالػبؿُت الٓػاثُت ؤزىاء اإلاغاْبت الهاجُُت ٌؿخهمل في جدلُل
اإلاٙاإلااث الهاجُُت اإلاسجلت ،وبزػام نُىاث منها للخدلُل ،لخدضًض هبراث ضىث اإلاخدضر (اإلاشدبه َُه)
ُ ْ
الظي ؤز ِػ َو هاجُه للمغاْبت ،بغاَت بلى بمٙاهُت جدضًض اإلاٙان الظي اجطل مىهٖ ،ما حؿخؿُو طاث
اإلاطالح الاؾالم نلى َهغؽ اإلاٙاإلااث الهاجُُت التي ؤحغاها اإلاشدبه َُه بخبُان ألاعْام اإلاخطلت واإلاخطل بها،
ٖما ؤن هظا ؤلاحغاء (اإلاغاْبت الهاجُُت) ال ًسػو لىُـ الشغوؽ الشٙلُت واإلاىغىنُت التي جد٘م ؤؾلىب
الانتراع ،بل ًُ٘ي ؤن جٙىن بؿلب ؤو عغا مً الصخظ ضاخب الشإن ،خُث ًدٔ للمخػغع ؤو ضحُت
الجغٍمت ؤن ًخٓضم بؿلب لىُٖل الجمهىعٍت مً ؤحل بزػام هاجُه للمغاْبتٖ ،ما ًدٔ ألي شخظ جإٖض
مً ؤن زؿه الهاجُي ًسػو لهملُت الخىطذ واإلاغاْبت والخٓضم بشٙىي ،زاضت بطا ٗاهذ الجهت التي
ؤزػهذ هاجُه بضون جغزُظ مً الىُابت الهامت ،ألن هظا ٌهض مؿاؾا بدٓىّ ؤلاوؿان وخغٍاث ألاَغاص
وهى حهض نلى الٓاهىن.

32

وهظا زالَا النتراع اإلاغاؾالث الؿلُ٘ت والالؾلُ٘تَ ،هى ٌؿمذ بالىلىج بلى مدخىي اإلاغاؾالث
الصخطُت في الهاجِ اإلاغاْب والاؾالم وْغاءة الغؾاثل اإلا٘خىبت التي ؤعؾلذ ؤو اؾخٓبلذ نً ؾغٍٔ
الهىاجِ الىٓالت الخاغهت إلحغاء الانتراعٖ ،ما ؤوعص اإلاشغم هطىضا جخهلٔ بػبـ ؤو حجؼ ألاشُاء
والاؾالم نلى اإلاؿدىضاث مً زال ٛنضًض اإلاىاص ومنها اإلاىاص  84 ،68 ،64 ،47 ،45 ،44 ،42مً ْاهىن
ؤلاحغاءاث الجؼاثُت ،ووَٓا للخضابير اإلاإمىع بها مً الهُئت الٓػاثُت بهض حسخير مطالح البرًض واإلاىاضالث
للُٓام بها.

33

الفسع الثالث :جمُيز إجساء اعتراض املساسالث السلكُت والالسلكُت عن مساكبت الاجصاالث إلالكتروهُت
ؾيخؿغّ في هظا الُغم بلى حهغٍِ بحغاء الاجطاالث ،زم جبُين ؤهم الُغوْاث بِىه وبين بحغاء انتراع
اإلاغاؾالث ،وطلٖ ٚما ًلي:
أوال :حعسٍف مساكبت الاجصاالث الالكتروهُت
ٌهغٍ بحغاء اإلاغاْبت ؤلال٘تروهُت نلى ؤهه" :الهمل الظي ًٓىم به اإلاغاْب باؾخسضام الخٓىُت ؤلال٘تروهُت
لجمو مهؿُاث ومهلىماث نً اإلاشدبه َُه ؾىاء ؤٗان شخطا ؤو مٙاها ؤو شِئا خؿب ؾبُهخه مغجبـ
بالؼمً لخدُٓٔ يغع ؤمني ؤو ألي يغع آزغ" ،34والخٓىُت اإلاؿخسضمت في هظه اإلاغاْبت هي الخٓىُت

المجلد الثاني:

العدد األول يناير 2019

422

ISSN: 2602-6538

مجلة تحوالت ،جامعة ورقلة  -الجزائر

ؤلال٘تروهُت ،والتي حهني مجمىنت ألاحهؼة اإلاخٙاملت مو بهػها بًغع حشًُل مجمىنت مً البُاهاث
الضازلت وَٓا لبرهامج مىغىم مؿبٓا للحطى ٛنلى الىخاثج اإلاؿلىبت.

35

اإلآطىص باالجطاالث ؤلال٘تروهُت خؿب اإلااصة ألاولى مً الٓاهىن عْم ٗ" :04/09ل جغاؾل ؤو بعؾا ٛؤو
اؾخٓبا ٛنالماث ؤو بشاعاث ؤو ٖخاباث ؤو ضىع ؤو ؤضىاث ؤو مهلىماث بىاؾؿت ؤي وؾُلت بل٘تروهُت"،
شغؽ ؤن جخم هظه اإلاغاْبت نً ؾغٍٔ وغو جغجِباث جٓىُت حؿمذ بخجمُو وحسجُل مدخىاها في خُنها خؿب
هظ اإلااصة  3مً طاث الٓاهىن.

36

ثاهُا :الفسق بين مساكبت الاجصاالث الالكتروهُت والاعتراض
ومً الىاضح ؤن الشغم الجؼاثغي لم ٌهخبر هظا ؤلاحغاء غمً ؾغّ الحطى ٛنلى الضلُل الغْمي َٓـ،
بل ؤصعحه غمً الخضابير الىْاثُت مً الجغاثم التي ًمً٘ ؤن جغج٘ب بىاؾؿت اإلاهلىماجُتَ ،ةلى حاهب
بمٙاهُت الُٓام بةحغاء مغاْبت الاجطاالث ؤلال٘تروهُت في بؾاع الخدغٍاث والخدُٓٓاث الٓػاثُت مً ؤحل
الىضى ٛبلى ؤصلت لم ًً٘ باإلمٙان الىضى ٛبليها صون اللجىء بلى هظا ؤلاحغاءَُ ،مً٘ جؿىَو هظه الخٓىُت
لٙي حهمل في بِئت الغْابت لًغع الىْاًت مً اخخما ٛوْىم حغاثم زؿيرة بىاؾؿت اإلاهلىماجُت مً شإنها
جدضًض ُٖان الضولت وهى ما ْغعجه اإلااصة  4مً الٓاهىن  04/09بٓىلها ؤهه "ًمً٘ الُٓام بهملُاث اإلاغاْبت
ؤلال٘تروهُت لالجطاالث للىْاًت مً الٓاهىن ألاَها ٛاإلاىضىَت بجغاثم ؤلاعهاب ؤو الخسغٍب ؤو الجغاثم
اإلااؾت بإمً الضولت وٖظا في خالت جىَغ مهلىماث نً اخخما ٛانخضاء نلى مىكىمت مهلىماجُت نلى هدى يهضص
الىكام الهام ؤو الضَام الىؾني".
املبحث الثاوي :طىابط إجساء اعتراض املساسالث السلكُت والالسلكُت
بن اخترام خٔ ؤلاوؿان في الخطىضُت هى ؤضل نام ،لً٘ ولضواعي زضمت ألامً الهام َٓض ُوغهذ
ؤحهؼة ألامً ؤمام جدضًاث ٖبري لحُكه واؾخدبابه ،مما صَو باإلاشغم الجؼاثغي بلى جبني هطىص ْاهىهُت
بحغاثُت إلاٙاَدت الجغاثمَ ،إنؿى لٙل مً وُٖل الجمهىعٍت وْاض ي الخدُٓٔ خٔ مىذ ؤلاطن لػباؽ
الشغؾت الٓػاثُت الؾخسضام آلُاث حضًضة لل٘شِ بطُت خطغٍت نً الجغاثم الخؿيرة ،هظه ؤلاحغاءاث
التي جخمثل في ؤؾالُب الخدغي الخاضت ،والتي مً بُنها بحغاء انتراع اإلاغاؾالث الؿلُ٘ت والالؾلُ٘ت.
وٖٓانضة نامت ال ًجىػ انتراع اإلاغاؾالث وحسجُلها يُلت صون مىآَت ونلم مؿبٔ ممً ًٙىن مدال
لها ،يير ؤن مطلحت الخدُٓٔ وغغوعاجه ْض حؿخلؼم الُٓام بمثل هظه الهملُاث نىضما ًخهلٔ ألامغ بالجغاثم
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التي نضصتها الُٓغة ألاولى مً اإلااصة  65م٘غع  5مً ْاهىن ؤلاحغاءاث الجؼاثُت ،ؤًً جٙىن هظه اإلاطلحت
ؤولى بالغناًت مً الحُاف نلى ؤؾغاع الحُاة الخاضت.37
املطلب ألاول :الظىابط املىطىعُت والشكلُت الجخاذ إجساء الاعتراض
بالىكغ ألهمُت انتراع اإلاغاؾالث الؿلُ٘ت والالؾلُ٘ت ومؿاؾه بدغٍاث ألاَغاص َٓض وغو اإلاشغم
شىؾا ًجب مغاناتها والخُٓض بها اختراما إلابضؤ الشغنُت مً حهت ،وحؿهُال لخىُُظ هظا ؤلاحغاء لبلىى
ألاهضاٍ وهى ما ًٓض ي جدضًض شغوؽ شٙلُت وؤزغي مىغىنُت لُٓام بحغاء انتراع اإلاغاؾالث الؿلُ٘ت
والالؾلُ٘ت ،والتي ؾىىضحها ٖما ًلي:
الفسع ألاول :الظىابط املىطىعُت
لخىُُظ بحغاء انتراع اإلاغاؾالث الؿلُ٘ت والالؾلُ٘ت جىُُظا صحُدا ،البض مً اخترام الػىابـ
اإلاىغىنُت ،والتي ؾىبُنها ٗاآلحي:
أوال :الجسائم التي ًخخر بشأنها اعتراض املساسالث السلكُت والالسلكُت
في بؾاع خماًت اإلاجخمو والحُاف نلى اؾخٓغاعه واؾخدباب ألامً الهام وجىَير الؿُ٘ىت ،ؤحاػ الٓاهىن
اللجىء بلى بحغاء انتراع اإلاغاؾالث الؿلُ٘ت والالؾلُ٘ت في خالت البدث والخدغي ؤو الخدُٓٔ في حغاثم
حاءث نلى ؾبُل الحطغ ومنها حغاثم اإلاسضعاث ،هكغا لخؿىعتها الشضًضة ،ولؿابهها ؤلاحغامي اإلاىكم،
ولطهىبت جُُ٘ ٚنطاباث ألاشغاع واإلاجغمين الظًً ًؿىنىن الخؿىع الخ٘ىلىجي في مجا ٛالاجطاالث
لخسؿُـ وجيؿُٔ وجىُُظ الهملُاث ؤلاحغامُت في ما بُنهمَ ،جاء في هظ اإلااصة  65م٘غع " :5بطا اْخػذ
غغوعاث الخدغي في الجغٍمت اإلاخلبـ بها ؤو الخدُٓٔ الابخضاجي في حغاثم اإلاسضعاثً ...جىػ لىُٖل الجمهىعٍت
اإلاسخظ ؤن ًإطن بما ًإحي :انتراع اإلاغاؾالث الؿلُ٘ت والالؾلُ٘ت"...
ثاهُا :طسوزة اللجىء إلى إجساء اعتراض املسالث السلكُت والالسلكُت
وْىم حغٍمت مً الجغاثم التي نضصتها الُٓغة ألاولى مً اإلااصة  65م٘غع  5مً ْاهىن ؤلاحغاءاث الجؼاثُت
والتي مً بُنها حغاثم اإلاسضعاث ال ٌهض مبرعا ٗاَُا للجىء ْاض ي الخدُٓٔ النتراع مغاؾالث وحسجُل
ؤضىاث مً ٗان مدال للمخابهت لؿببها ،بل ًجب َػال نً طل ٚؤن جٓخض ي مطلحت الخدُٓٔ طل ،ٚبإن
ًٙىن ؤطن بها له َاثضة في بقهاع الحُٓٓت.

38

َٓاض ي الخدُٓٔ نلُه جٓضًغ ؤن لإلحغاء اإلاغاص اللجىء بلُه َاثضة في ؤلازباث جؼٍض في ْضعجه نلى َٚ
زُىؽ الجغٍمت نما ًاصي بلُه اللجىء بلى وؾاثل البدث الهاصًتَ ،الػغوعة جٙىن واضحت إلضضاع بطن
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بهظه الهملُاث بطا ٗان الىضى ٛبلى الحُٓٓت باإلحغاءاث ألازغي ًبضو ضهبا ؤو يير ممً٘ ؤو ؤن الاؾخمغاع في
الانخماص نليها ال ؾاثل مً وعاثه ،ونىضثظ ًٙىن لإلطن باالنتراع اإلاغاؾالث الؿلُ٘ت والالؾلُ٘ت _نلى
الغيم مما ًدمله مً انخضاء حؿُم نلى خغمت الحُاة الخاضت وخٔ ؤلاوؿان في الؿغٍت وخٓىْه
الصخطُت_ َاثضجه اإلابرعة في بؾاع بقهاع الحُٓٓت للىضى ٛللُانلين وبْامت ألاصلت نليهم.

39

َػال نً طلًٓ ٚخض ي اللجىء لهظا الىىم مً الهملُاث وحىص صالثل ْىٍت نلى وْىم الجغٍمت ووؿبتها
بلى اإلاتهم بإن حشير ؤضابو الاتهام بضالثلها الجضًت والٙاَُت نلى شخظ ؤو ؤشخاص هم مً اعج٘بىها ؤو
لضيهم مهلىماث بشإنها جُُض في بقهاع الحُٓٓت ،ؤو بدىػتهم ؤشُاء جخهلٔ بها.

40

ثالثا :اللائمىن بئجساء اعتراض املساسالث السلكُت والالسلكُت
ؤلاطن اإلا٘خىب اإلاؿلم لػابـ الشغؾت الٓػاثُت اإلاىخضب مً وُٖل الجمهىعٍت ؤو ْاض ي الخدُٓٔ لخىلي
جضابير انتراع اإلاغاؾالث الؿلُ٘ت والالؾلُ٘تٌ ،41هؿي الحٔ لحامله في الاؾخهاهت بإهل الخبرة ،بط له ؤن
ٌسخغ ألصاء مهامه زاضت نىض انتراع اإلاغاؾالث ٗل نىن ماهل لضي مطلحت ؤو وخضة ؤو هُئت نمىمُت
ؤو زاضت مٙلُت باإلاىاضالث الؿلُ٘ت والالؾلُ٘ت للخُ٘ل بالجىاهب الخٓىُت للهملُت ،خؿب اإلااصة 65
م٘غع 8مً ْاهىن ؤلاحغاءاث الجؼاثُت.
لً٘ ما لم ٌشغ بلُه اإلاشغم في الىطىص اإلاىكمت لهظا الخضبير ،نلى مً ًٓخطغ الاؾالم نلى الدسجُالث
اإلاخدطل نليها مً بحغاء هظه الهملُاث ،هل نلى ؾبُل اإلاثا ٛبةمٙان الُىُين اإلاسخغًٍ مً غابـ
الشغؾت الٓػاثُت اإلاىخضب الاؾالم نلى الدسجُالث الطىجُت ؤو الؿمهُت البطغٍت واإلاغاؾالث التي جم
حسجُلها ؤم ال؟ ؤم ؤن هظا ألامغ ًٓخطغ نلى ْاض ي الخدُٓٔ وغابـ الشغؾت الٓػاثُت اإلاىخضب إلحغاء
الهملُت َٓـ ،نلى ؤن ًٓخطغ صوع مً جم حسخيرهم مً َىُين نلى بهجاح الترجِباث الخٓىُت والُىُت
والػبـ صون الاؾالم.

42

هظا وٍسى ٛؤلاطن ٖظل ٚلػابـ الشغؾت الٓػاثُت اإلاىخضب بحغاء نملُاث انتراع اإلاغاؾالث الحٔ في
وغو الترجِباث الخٓىُت الالػمت صون اهخكاع مىآَت مً ؾُٙىن مدال لها ،خؿب اإلااصة  65م٘غع  5مً
ْاهىن ؤلاحغاءاث الجؼاثُت.
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الفسع الثاوي :الظىابط الشكلُت:
الاؾخثىاء نً الٓانضة الهامت هى مشغونُت انتراع مغاؾالث ألاشخاص وحسجُل ؤضىاتهم ،والًغع
مً مشغونُت مثل هظه ألانما ٛهى جدُٓٔ هىم مً الخىاػن بين خٔ الصخظ في الخطىضُت والؿغٍت
43

وخٔ اإلاجخمو في مٙاَدت ؤزؿغ ؤهىام الجغاثم بىؾاثل َهالت جخالءم وزؿىعتها.
وبالىكغ لؿبُهت الجغاثم التي جٙىن مدال لهظه الهملُاثَ ،لٓض ّ
زطها اإلاشغم بشغوؽ شٙلُت ًمً٘
بحمالها في ما ًلي:
أوال :بُاهاث الاذن باعتراض املساسالث السلكُت والالسلكُت
نىضما اْخض ى اإلاشغم في الُٓغة الغابهت مً اإلااصة  65م٘غع  5مً ْاهىن ؤلاحغاءاث الجؼاثُت ،بحغاء
هظه الهملُاث نىض َخذ جدُٓٔ ْػاجي ،ضضوع بطن مً ْاض ي الخدُٖٓٔ ،ما ًجب ؤن ًٙىن وُٖل
الجمهىعٍت آلاطن مسخطا مدلُا ،ؾبٓا للٓىانض الهامت لالزخطاص اإلادلي خؿب اإلااصة  29مً ْاهىن
ؤلاحغاءاث الجؼاثُت ،وٖظا ؾبٓا للٓىانض الخاضت بخمضًض ازخطاضه اإلادلي زاضت ْىانض جمضًض
ازخطاضه بلى صاثغة ازخطاص مداٖم ؤزغي نً ؾغٍٔ اإلاغؾىم الخىُُظي  44348/06خؿب اإلااصة  40مً
ْاهىن ؤلاحغاءاث الجؼاثُتَ ،45ظل ٚمه ىاه مىو غباؽ الشغؾت الٓػاثُت ولى ٗاهىا في خالت هضب بةحغائها
ما لم ًً٘ ألًضيهم هظا ؤلاطن ألازير ،ألن انتراع اإلاغاؾالث وحسجُل ألاضىاث مً بحغاءاث الخدُٓٔ التي
جٓخض ي مؿخلؼماجه.

46

ومً الىاخُت الٓاهىهُت ال ًدٔ لٓاض ي الخدُٓٔ بضضاع بطن بةحغاء نملُاث انتراع اإلاغاؾالث
وحسجُل ألاضىاث نىضما ًخهلٔ ألامغ بىحىص صالثل نلى اعجٙاب الجغاثم اإلاىطىص نليها في اإلااصة  65م٘غع
 5مً ْاهىن ؤلاحغاءاث الجؼاثُت مؿخٓبال ،ماصام ؤن ْاض ي الخدُٓٔ ال ًٙىن ْض ؤزؿغ بهض بملِ
الضنىي.
واإلاشغم الجؼاثغي لم ًخؿلب في ؤلاطن الطاصع بةحغاء هظه الهملُاث ش٘ال مهُىا ،وبن ٗان ْض اشترؽ
ؤن ًٙىن م٘خىبا ومخػمىا ٗل الهىاضغ التي حؿمذ بالخهغٍ نلى اإلاغاؾالث اإلاؿلىب انتراغها وألاماًٖ
اإلآطىصة ؾ٘ىُت ٗاهذ ؤو ييرها ،والجغٍمت التي جبرع اللجىء بلى هظه الخضابير مو ؤلاشاعة بلى مضة بهجاػ هظه
الهملُاث نلى ؤن ًٙىن ؤْطاها ؤعبهت ( )4ؤشهغ ْابلت للخجضًض خؿب اإلااصة  65م٘غع  7مً ْاهىن
ؤلاحغاءاث الجؼاثُتٖ ،47ما ًلؼم اإلاشغم غباؽ الشغؾت الٓػاثُت اإلاإطون لهم في مغخلت الخدُٓٔ الابخضاجي
ؤو الظًً هم في خالت بهابت مً ْاض ي الخدُٓٔ في مغخلت الخدُٓٔ الٓػاجي بإن ًٓضمىا وٍدغعوا مدػغا
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نً ٗل نملُت ا نتراع وحسجُل اإلاغاؾالث وٖظا نً الترجِباث الخٓىُت ونملُاث الالخٓاؽ ،وٍجب ؤن ًظٖغ
اإلادػغ جاعٍش وؾانت بضاًت هظه الهملُاث والاهتهاء منها ،في خين ؤن الٓاهىن عْم ً 04/09لؼم غباؽ
الشغؾت الٓػاثُت بخدضًض وجىغُذ ؾبُهت هظه الخٓىُاث مؿبٓا بمىحب جٓغٍغ نلى ؤؾاؾه ًخم مىدهم
ؤلاطن ،وٍالخل ؤًػا ازخالٍ بين الٓاهىهين اإلاشاع لهما في اؾخهما ٛالترجِباث ؤو الخٓىُاث وفي ؾبُهتها.

48

زاهُا :مضة ومٙان بحغاء هظه الهملُاث:
لم ًػو ْاهىن ؤلاحغاءاث الجؼاثُت ُْىصا ػمىُت وال مٙاهُت إلحغاء نملُاث انتراع اإلاغاؾالث وحسجُل
ألاضىاث ،بدُث ؤحاػ بحغاءها في ٗل ؾانت مً ؾاناث النهاع ؤو اللُل ،وفي مٙان نام ؤو زاصٖ ،49ما ؤلؼم
ؤن ال جخجاوػ مضة بحغاء انتراع اإلاغاؾالث الؿلُ٘ت والالؾلُ٘ت ؤعبهت ( )4ؤشهغ ْابلت للخجضًض ،في خين ؤن
ْاهىن  04/09اإلاخػمً للٓىانض الخاضت للىْاًت مً الجغاثم اإلاخطلت بخ٘ىىلىحُاث ؤلانالم والاجطا ٛوفي
اإلااصة  8مىه هظ نلى ؤن مضة الانتراع جٙىن ؾخت ( )6ؤشهغ ْابلت للخجضًض.

50

ثالثا :عدم مسؤولُت اللائم واملشسف على إلاجساء
بن الانخضاء نلى الحُاة الخاضت بانتراع اإلاغاؾالث ؤو حسجُل ؤضىاث ألاشخاص والخٓاؽ ضىع لهم
زلؿت وصزى ٛمؿاٖنهم صون عغاهم ومىآَتهم في ٗل ؾانت مً ؾاناث النهاع واللُل بال٘ؿغ وحؿلٔ
الجضعان وَخذ ألاُْا ،ٛواللجىء بلى ؤؾالُب الخضام وبَشاء الؿغ اإلانهيٗ ،لها حغاثم ال ًخدمل الٓاثمىن
بها اإلاؿاولُت الجىاثُت بؿببها بطا ما جمذ ؤزىاء ؤصائهم لهملُاث انتراع اإلاغاؾالث وحسجُل ألاضىاث
والخٓاؽ الطىع ،بمىحب بطن مً ْاض ي الخدُٓٔ في بؾاع جدُٓٔ ْػاجي ًخهلٔ بالجغاثم التي نضصتها
الُٓغة ألاولى مً اإلااصة  65م٘غع  5مً ْاهىن ؤلاحغاءاث الجؼاثُتَ ،ػغوعة الخدُٓٔ جبُذ اإلادكىعاث
هدُجت زؿىعة الجغاثم مدل الخدُٓٔ.

51

املطلب الثاوي :طىابط جىفُر إجساء اعتراض املساسالث السلكُت والالسلكُت
ال ًُ٘ي لخدُٓٔ صحت انتراع اإلاغاؾالث الؿلُ٘ت والالؾلُ٘ت ؤن ًىظ الٓاهىن نلى بؾىاص ؾلؿت
اإلاغاْبت بلى حهت جخمخو بالحُاصًت والاؾخٓاللُت ،وؤن جخُٓض ببهؼ الػىابـ اإلاىغىنُت والشٙلُت ،وبهما
ًدغص الٓاهىن َػال نً طل ٚنلى الىظ نلى بهؼ الػىابـ اإلاخهلٓت بدىُُظ بحغاء الانتراع ،وجُ٘ل
خغمت الحُاة الخاضت للمتهم زال ٛجل ٚاإلاغخلت وجدترم خٓىّ الضَام ،وؾيبين هظه الػىابـ الخىُُظًت
ٖما ًلي:
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الفسع ألاول :كصس إجساء الاعتراض على املساسالث املخعللت بالجسٍمت محل املخابعت
بطا ٗاهذ الػغوعة اإلاخهلٓت ب٘شِ الحُٓٓت في شإن الجغٍمت هي اإلابرع لشغنُت اإلاغاْبت وحؿىضها
ؤؾباب حضًت ومهٓىلت مً شإنها حًلُب اإلاطلحت الهامت في ألامً والىكام الهام نلى خٔ ألاَغاص في الخمخو
بالخطىضُتَ ،ةن مُاص طل ٚوحىب ْطغ اإلاغاْبت نلى ألاخاصًث اإلاخهلٓت بالجغٍمت الجاعي بشإنها
الخدُٓٔ ،بدُث ال حشمل ؾىي ألاخاصًث اإلاخهلٓت بالجغٍمت ،يير ؤن الٓاهىن ؤوحب ٖخابت مدػغ بما
ؤؾُغث نىه اإلاغاْبت ،وفي طل ٚغماهت الؾدبهاص اإلاغاؾالث التي ال ضلت لها بالجغٍمت اإلاخابهت واإلاخسظ
بشإنها بحغاء الانتراع.

52

لً٘ ْض ًطاصٍ وٍدضر نغغا في بؾاع جىُُظ بحغاء انتراع اإلاغاؾالث الؿلُ٘ت والالؾلُ٘ت ؤن ًخم
اٖدشاٍ حغاثم حضًضة باإلغاَت بلى جل ٚالجغاثم التي ضضع بشإنها بطن الانتراعٖ ،ما ؤن هىإ حؼاء
حىاثُا خين مسالُت الشغوؽ الشٙلُت واإلاىغىنُت لهظا ؤلاحغاء اإلاؿخدضر.
َاألضل ؤن ًىطب انتراع اإلاغاؾالث الؿلُ٘ت والالؾلُ٘ت نلى الجغٍمت التي جبرع اللجىء بلى هظه
الخضابير ،ونلى ألاشخاص الظًً جػمً ؤلاطن ؤلاشاعة بليهم صون ييرهم.

53

يير ؤن هظه الخضابير لها ميزة زاضت ،وباألزظ نملُت انتراع اإلاغاؾالث الؿلُ٘ت والالؾلُ٘ت ،بدُث ال
ًٓخطغ الانتراع نلى ما ًطضع نً اإلاتهم مً مغاؾالث ،وبهما ًخهضاه بلى ؤؾغاٍ ؤزغي التي جغاؾل مهها،
مما ٌهني في مثل هظه الىغهُت حهاعع مطلحخين ،مطلحت الخدُٓٔ في بقهاع الحُٓٓت نً ؾغٍٔ ٖشِ
مغاؾالث اإلاتهم ،ومطلحت الًير الظي ًيبغي ؤن ًداَل له نلى ؾغٍت مداصزت ،وبالخالي َالؿاا ٛاإلاؿغوح
ّ
ؤي اإلاطلحخين ؤولى بالغناًت؟
بن اإلاشغم الجؼاثغي في مثل هظا الىغو ْض ؤولى نىاًت بمطلحت الخدُٓٔ واإلاطلحت الهامت نلى
مطلحت الًير ،وما ًض ٛنلى طل ٚما حاء في الُٓغة الثاهُت مً اإلااصة  65م٘غع  6مً ْاهىن ؤلاحغاءاث
الجؼاثُت ،التي ْػذ بإهه "بطا اٖدشُذ حغاثم ؤزغي يير جل ٚالتي وعص طٖغها في بطن الٓاض يَ ،ةن طلٚ
ال ًٙىن ؾببا في بؿالن ؤلاحغاءاث الهاعغت" بمهنى ؤن الجغاثم الجضًضة التي ًخم ٖشُها نغغا ويير
اإلاهىُت باإلطن ًمً٘ بزؿاع وُٖل الجمهىعٍت اإلاسخظ بها لُخسظ ما ًغاه مىاؾبا بشإنها.
الفسع الثاوي :محظس اعتراض املساسالث السلكُت والالسلكُت
بن ؾبُهت نملُاث الانتراع والدسجُل والالخٓاؽ ال ًخم اهخكاع بلىى مغخلتها النهاثُت لخدغٍغ مدػغ
بشإنهآَ ،اض ي الخدُٓٔ بد٘م مغاْبخه اإلاباشغة للهملُاث وغابـ الشغؾت الٓػاثُت اإلاىخضب إلحغاء
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الهملُاث نليهما بخدغٍغ مداغغ نً ٗل مغخلت نلى خضا ،بط ًدغع بشٙل مىُطل مدػغ الترجِباث الخٓىُت
ومدػغ الضزى ٛبلى اإلاؿاًٖ ومدػغ الالخٓاؽ ومدػغ الخثبُذ ومدػغ الدسجُل الطىحي ؤو مدػغ
الدسجُل الؿمعي البطغي ،ومدػغ نملُت الانتراع ومدػغ حسجُل اإلاغاؾالث.
وَشمل ٗل مدػغ مً هظه اإلاداغغ نلى جاعٍش وؾانت بضاًت الهملُت وٖظا جاعٍش وؾانت الاهتهاء منها
خؿب اإلااصة  65م٘غع  9مً ْاهىن ؤلاحغاءاث الجؼاثُتٖ ،ما ًغَٔ بملِ الضنىي مدػغ ًخػمً وضُا ؤو
وسخت مً اإلاغاؾالث والطىع ؤو اإلاداصزاث اإلاُُضة في بقهاع الحُٓٓت خؿب اإلااصة  65م٘غع َٓ 10غة  1مً
ْاهىن ؤلاحغاءاث الجؼاثُت ،ونىض الاْخػاء بطا ٗاهذ اإلاٙاإلااث التي جم انتراغها والدسجُالث الطىجُت ؤو
الؿمهُت البطغٍت بلًت ؤحىبُت جخم جغحمتها بمؿانضة مترحم ًخم حسخيره لهظا الًغع خؿب اإلااصة 65
م٘غع َٓ 10غة  2مً ْاهىن ؤلاحغاءاث الجؼاثُت.

54

هظا وما لم ًبِىه اإلاشغم في الىطىص اإلاىكمت لهظه الخضابير هى ُُُٖت خُل الدسجُالث واليسخ
والطىع التي جغَٔ باإلالِ ،هل ًخم وغهها في ؤخغاػ مًلٓت ومسخىمت بسخم ْاض ي الخدُٓٔ ٖما هى الشإن
نىض حجؼ ألاشُاء في الحاالث الهاصًت55؟ ؤم ؤنها جترٕ صون خماًت؟ وهى ما ْض ٌهغغها إلمٙاهُت الخالنب بها.
الفسع الثالث :حجص املساسالث املعترطت وجفسَغها في محظس خاص
مً الػماهاث الهامت في جىُُظ بحغاء انتراع اإلاغاؾالث الؿلُ٘ت والالؾلُ٘ت وحىب جُغٌَ الىؾاثـ
اإلاسؼهت َيها اإلاغاؾالث في مدػغ وجدغٍؼها نٓب طل ٚللمداَكت نلى ؾالمتها ،56زم اجالَها بهض اهتهاء
الًغع اإلآطىص منهاٖ ،ما ًجب ؤن جٓضم الؿلؿاث التي ْامذ بدىُُظ بحغاء انتراع اإلاغاؾالث الؿلُ٘ت
والالؾلُ٘ت بلى الجهت التي ؤطهذ بةحغاء انتراع ؤي وُٖل الجمهىعٍت ؤو ْاض ي الخدُٓٔ ،وطل ٚبًغع
زخمها وجدغٍؼها َىع اهتهاء بحغاء انتراع اإلاغاؾالثٖ ،ما ًجب جدغٍؼ ؾلب الحطى ٛنلى ؤلاطن
باالنتراع ،وهظه ؤلاحغاءاث غغوعٍت ْبل جٓضًم الضلُل اإلاخدطل نلُه مً بحغاء انتراع اإلاغاؾالث
الؿلُ٘ت والالؾلُ٘ت ،والًغع مً هظه ؤلاحغاءاث هى مىو حًُير ؤو الخالنب في الىؾاثـ التي جم وغو
اإلاغاؾالث اإلاهترغت َيها ،والخإٖض مً ؾالمت مدخىي هظه الىؾاثـ ،وٍجب جدغٍؼ اإلاغاؾالث اإلاهترغت
بشٙل ًطىنها مً ؤي خظٍ ؤو بغاَت ،57وٍٓىم بخُغٌَ هظه اإلاغاؾالث ْاض ي الخدُٓٔ ؤو مإمىع الػبـ
الٓػاجي في اإلادػغ اإلاهض لظل ،ٚوالظي ًجب ؤن ٌشخمل نلى اإلاهلىماث الالػمت إلقهاع الحُٓٓت وٍىصم هظا
اإلادػغ في ملِ الٓػُت ،58وبطا ٗاهذ اإلاغاؾالث اإلاهترغت بلًت ؤحىبُت جترحم باالؾخهاهت مترحم ٌسخغ
لهظا الًغع.

59
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الخاجمت:
مً زال ٛالضعاؾت والبدث في مىغىم هظه اإلاظٖغة ،والظي نغغىا َيها بحغاء انتراع اإلاغاؾالث
الؿلُ٘ت والالؾلُ٘ت ،والتي ج٘دس ي ؤهمُت بالًت ٗىنها حؿاهم في الخهغٍِ بةحغاء حىاجي مؿخدضر ،وهكغا
العجباؾها بخ٘ىىلىحُا مخؿىعة ؤصي بلى جميزها نً ؤلاحغاءاث الخٓلُضًتً ،
بضء بدؿمُتها وضىال بلى ألاَها ٛالتي
جضزل غمً صاثغتها.
وبظلَٓ ٚض جىضلىا بلى مجمىنت مً الىخاثج وبهؼ الخىضُاث التي هإمل ؤزظها بهين الانخباع لخجاوػ
ما وحضهاه مً هٓاثظ ؾىاء مً الىاخُت الدشغَهُت ،ؤو ختى الهملُت.
أ -الىخائج:
 ؤن ؤؾالُب البدث والخدغي الخٓلُضًت لم ججضي في مىاحهت مٙاَدت الجغٍمت بمسخلِ ضىعها
وؤشٙالها اإلاخجضصة ،ومً بُنها حغاثم اإلاسضعاث ،ما ؤلؼم اإلاشغم نلى وغو وؾاثل حضًضة ُُٖلت جمىذ عحاٛ
الػبؿُت الٓػاثُت ضالخُاث ؤوؾو في مجا ٛالبدث والخدغي ،جخمثل هظه الخٓىُاث الجضًضة في ؤؾلىب
انتراع اإلاغاؾالث الؿلُ٘ت والالؾلُ٘ت.
 وبالىكغ بلى ؾبُهت اإلاغاؾالث الؿلُ٘ت والالؾلُ٘ت الصخطُت َهي خٔ َغصي حىهغي وخغٍت
لطُٓت بصخظ ؤلاوؿان في طاجه ًخُغع خماًخه ،بال ؤنها لِؿذ مؿلٓت بل مُٓضة بجملت مً الػىابـ،
منها ما هى ش٘لي ومنها ما هى مىغىعي ومنها ما ًخهلٔ بالخىُُظ.
ب -ملترحاث:
 غغوعة جٙىًٍ الٓػاة في مجا ٛج٘ىىلىحُاث اإلاهلىماجُت ،زاضت وؤن الٓاض ي الجؼاجي وفي يُاب
الىطىص الخجغٍمُت وهكغا إلاؿخلؼماث مبضؤ شغنُت الجغاثم والهٓىباث وخكغ الُٓاؽ في اإلاجا ٛالجىاجي،
ًجض هُؿه مُٓضا ججاه هظا الشٙل اإلاؿخدضر مً ؤلاحغاءاث.
 غغوعة جبُين اإلاشغم في الىطىص اإلاىكمت لهظه الخضابير ُُُٖت خُل اإلاغاؾالث واليسخ والطىع
التي جغَٔ باإلالِ ،بىغهها في ؤخغا ػ مًلٓت ومسخىمت بسخم ْاض ي الخدُٓٔ ٖما هى الشإن نىض حجؼ
ألاشُاء في الحاالث الهاصًت.
 نلى الغيم مً الػماهاث الىاعصة في ْاهىن ؤلاحغاءاث الجؼاثُت اإلاخهلٓت بإؾالُب الخدغي الخاضت
اإلاخمثلت في انتراع اإلاغاؾالث الؿلُ٘ت والالؾلُ٘ت ،بال ؤن اإلاشغم لم ًىظ نلى بهؼ الػماهاث اإلاخهلٓت
بدىُُظ جل ٚؤلاحغاءاث الخاضت ،ومنها:
 بزؿاع الصخظ بانتراع مغاؾالجه الؿلُ٘ت والالؾلُ٘ت بهض اهتهاء نملُت اإلاغاْبت؛
 جمُ٘ىه مً ؤلاؾالم نليها ومىاْشتها والانتراع نليها زال ٛالخدُٓٔ الابخضاجي؛
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 زلى ْاهىن ؤلاحغاءاث الجؼاثُت مً بُان مطير جل ٚاإلاغاؾالث اإلاخدطل نليها بهض اهتهاء الًغع
منها ،وُُُٖت اإلاداَكت نليها بىغهها في ؤخغاػ مسخىمت لخُاصي الهبث َيها بما باإلغاَت ؤو الحظٍ.
املساجع والهىامش:
ً 1اؾغ ألامير َاعوّ ،مغاْبت ألاخاصًث الخاضت في ؤلاحغاءاث الجىاثُت ،الؿبهت ألاولى ،صاع اإلاؿبىناث الجامهُت ،مطغ،
 ،2009ص .139
َ 2ىػي لىاحي ،اإلاغاْبت ؤلال٘تروهُت ٖألُت للخدُٓٔ في حغاثم ؤلاججاع باإلاسضعاث في الجؼاثغ :ما بين مٓخػُاث اإلاٙاَدت
واخترام خٓىّ الاوؿان ،مجلت صَاجغ اإلاخىؾـ ،الهضص الغابو ،حىان  ،2016ص .206
 3مشاع لضي لىحاوي هىعالضًً ،ؤؾالُب البدث والخدغي الخاضت وبحغاءاتها وَٓا لٓاهىن عْم ( )22/66اإلااعر في
 ،2006/12/20مضازلت في ًىم صعاس ي خى ٛنالْت الجغٍمت ،وػاعة الضازلُت ،اإلاضًغٍت الهامت لألمً الىؾني ،اإلاىهٓضة ًىم 12
صٌؿمبر  ،2007بًليزي ،الجؼاثغ ،ص .8
 4نماعة َىػي ،انتراع اإلاغاؾالث وحسجُل ألاضىاث والخٓاؽ الطىع والدؿغب ٖةحغاءاث جدُٓٔ ْػاجي في اإلاىاص الجؼاثُت،
مجلت صاع الهلىم ؤلاوؿاهُت ،نضص  ،33حىان  ،2010ص .236
 5حمُلت مدلٔ ،انتراع اإلاغاؾالث وحسجُل ألاضىاث والخٓاؽ الطىع في ْاهىن ؤلاحغاءاث الجؼاثُت الجؼاثغي ،مجلت
الخىاضل في الاْخطاص وؤلاصاعة والٓاهىن ،حامهت باجي مسخاع نىابت ،الجؼاثغ ،نضص  ،42حىان  ،2015ص .178
 6اإلااصة  65م٘غع  5مً الٓاهىن عْم  23/06اإلااعر في  ،2006/12/20حغٍضة عؾمُت نضص  ،84ماعزت في ،2006/12/24
مهض ٛومخمم لٓاهىن ؤلاحغاءاث الجؼاثُت.
ً 7اؾغ ألامير َاعوّ ،اإلاغحو الؿابٔ ،ص .151
 8مغوٕ هطغ الضًً ،مداغغاث في ؤلازباث الجىاجي ،الؿبهت الثالثت ،الجؼء الثاوي ،صاع هىمه ،الجؼاثغ ،2009 ،ص.132
 9ؤمغ عْم  02/15ماعر في ً 23ىلُى  ،2015حغٍضة عؾمُت نضص  40ماعزت في ً 23ىلُى  ،2015مهض ٛومخمم لٓاهىن
ؤلاحغاءاث الجؼاثُت.
 10نبض الغخمً زلُي ،ؤبدار مهاضغة في الٓاهىن الجىاجي اإلآاعن -هكغة خضًثت للؿُاؾت الجىاثُت ،-صاع الهضي ،الجؼاثغ،
 ،2014ص.32
 11ؤمير ألامين ،اإلاش٘الث الهملُت في مغاْبت الخلُىن والدسجُالث الطىجُت واإلاغثُت وؤزغها في الازباث الجىاجي ،اإلاغٖؼ الٓىمي
لإلضضاعاث الٓاهىهُت ،مطغ ،2003 ،ص .42
ْ 12ضعي نبض الُخاح الشهاوي ،غابـ الخدغٍاث (الاؾخضالالث والاؾخسباعاث) ،ميشإة اإلاهاعٍ ،مطغ ،1989 ،ص .10
 13نبض هللا ماحض الهٙاًلت ،الىحيز في الػبؿُت الٓػاثُت ،صاع الثٓاَت ،ألاعصن ،2012 ،ص .441
 14خؿام الضًً ٗامل ألاهىاحي ،الحٔ في اخترام الحُاة الخاضت_ صعاؾت مٓاعهت_ ،صاع النهػت ،مطغ ،1978 ،ص.134
 15خؿىين اإلادمضي البىاصي ،الىؾاثل الهلمُت الحضًثت في ؤلازباث الجىاجي ،صاع ٗىزغ لإلضضاعاث الٓاهىهُت ،مطغ ،2005 ،ص .67
ً 16اؾغ ألامير َاعوّ ،اإلاغحو الؿابٔ ،ص .156
 17نبض هللا ؤوهاًبُت ،شغح ْاهىن ؤلاحغاءاث الجؼاثُت الجؼاثغي ،صاع هىمه ،الجؼاثغ ،2011 ،ص .7
 18ػبُدت ػٍضان ،الجغٍمت اإلاهلىماجُت في الدشغَو الجؼاثغي والضولي ،صاع الهضي ،الجؼاثغ ،2011 ،ص .162
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 19هطغ الضًً هىىوي ،الػبؿُت الٓػاثُت في الٓاهىن الجؼاثغي ،صاع هىمه ،الجؼاثغ ،2009 ،ص .75
 20نلي وحُه خغْىصْ ،اض ي الخدُٓٔ في ْاهىن ؤضى ٛاإلاداٖماث الجؼاثُت (صعاؾت مٓاعهت) ،الؿبهت ألاولى ،ميشىعاث ػًٍ
الحٓىُْت ،لبىان ،2005 ،ص.11
 21ػبُدت ػٍضان ،اإلاغحو الؿابٔ ،ص .162
 22نبض هللا ؤوهاًبُت ،اإلاغحو الؿابٔ ،ص .279
 23ؾامي حالَٓ ٛي خؿين ،ألاصلت اإلاخدطلت مً الحاؾىب وحجُتها في ؤلازباث الجىاجي-صعاؾت مٓاعهت ،-صاع ال٘خب
الٓاهىهُت ،مطغ ،2011 ،ص .137
 24ػبُدت ػٍضان ،اإلاغحو الؿابٔ ،ص .130
 25مطؿُى مدمىص مدمىص ،شغح ْاهىن ؤلاحغاءاث الجىاثُت ،الؿبهت الهاشغة ،صاع النهػت الهغبُت ،مطغ ،1975 ،ص.283
 26شُماء نبض الًني مدمض نؿا هللا ،الحماًت الجىاثُت للخهامالث ؤلال٘تروهُت ،صاع الجامهت الجضًضة ،مطغ ،2007 ،ص.267
 27هاللي نبض هللا ،جُخِش هكم الحاؾب آلالي وغماهاث اإلاتهم اإلاهلىماحي ،صاع اإلاؿبىناث الجامهُت ،مطغ ،ص .221
 28عئوٍ نبُض ،مباصت ؤلاحغاءاث الجىاثُت في الٓاهىن اإلاطغي ،الؿبهت الؿاصؾت نشغة ،صاع الجُل للؿبانت ،مطغ ،1985 ،ص .358
 29نبض اإلاهُمً ب٘غ ،بحغاءاث ألاصلت الجىاثُت ،الجؼء ألاو :ٛفي الخُخِش ،صون صاع وشغ ،مطغ ،1997 ،ص .352
 30نُٓضة مدمض ؤبى الهال ،مغاْبت اإلاداصزاث الخلُُىهُت ،صاع الُ٘غ الهغبي ،مطغ ،1994 ،ص .15
ً 31اؾغ ألامير َاعوّ ،اإلاغحو الؿابٔ ،ص .139
 32مهمغي نبض الغشُض ،اإلاغحو الؿابٔ ،ص .496
 33نبض الغخمً زلُي ،اإلاغحو الؿابٔ ،ص .73
 34مطؿُى مدمض مىس ى ،اإلاغاْبت ؤلال٘تروهُت نبر شب٘ت ؤلاهترهذ_ صعاؾت مٓاعهت بين اإلاغاْبت الخٓلُضًت_ ،صاع ال٘خب
والىزاثٔ الٓىمُت ،مطغ ،2000 ،ص .205
 35زالض نُاص الحلبي ،بحغاءاث الخدغي والخدُٓٔ في حغاثم الحاؾىب والاهترهذ ،صاع الثٓاَت ،ألاعصن ،2011 ،ص.220
 36الٓاهىن عْم  04/09اإلااعر في  05يشذ  ،2009حغٍضة عؾمُت نضص  47ماعزت في  16يشذ  ،2009ص  ،5اإلاخػمً
الٓىانض الخاضت للىْاًت مً الجغاثم اإلاخطلت بخ٘ىىلىحُاث ؤلانالم والاجطا.ٛ
 37خمُىصة ؤخمض نؼٍؼ ،اإلاغحو الؿابٔ ،ص .130
 38ؤخمض اإلاهضي ،الٓىانض الخاضت بمغاْبت اإلاداصزاث ،صاع الهضالت ،مطغ ،2007 ،ص .52
 39حمُلت مدلٔ ،مغحو ؾابٔ ،ص .180
ً 40اؾغ ألامير َاعوّ ،اإلاغحو الؿابٔ ،ص .421
َ 41اغل ػٍضان مدمض ،ؾلؿت الٓاض ي في جٓضًغ ألاصلت ،صاع الثٓاَت ،مطغ ،2010 ،ص .46
 42ػبُدت ػٍضان ،اإلاغحو الؿابٔ ،ص .165
 43ؤخمض اإلاهضي ،اإلاغحو الؿابٔ ،ص .57
 44اإلاغؾىم الخىُُظي عْم  348/06اإلااعر في  2006/10/08اإلاخػمً جمضًض الازخطاص اإلادلي لبهؼ اإلاداٖم ووٖالء
الجمهىعٍت وْػاة الخدُٓٔ ،حغٍضة عؾمُت نضص  63ماعزت في  8ؤٖخىبغ  ،2006ص .29
 45الؿاهغ ػواْغي و نبض الغشُض مهمغي ،اإلاُُض في الٓاهىن الضؾخىعي :ملحٔ زاص بالضؾخىع الجؼاثغي  1996وحهضًالث
 ،2008صاع الهلىم ،الجؼاثغ ،ص .477
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 46ؤخمض اإلاهضي ،اإلاغحو الؿابٔ ،ص .57
 47ؤخمض اإلاهضي ،هُـ اإلاغحو ،ص .60
 48ػبُدت ػٍضان ،اإلاغحو الؿابٔ ،ص .164
 49اإلااصة َٓ 47غة  2و 3مً الٓاهىن عْم  22/06اإلااعر في  20صٌؿمبر  ،2006حغٍضة عؾمُت نضص  ،84ص  ،6اإلاهض ٛواإلاخمم
لألمغ عْم  155/66اإلااعر في ً 08ىهُى  ،1966حغٍضة عؾمُت نضص  ،48ماعزت في  ،1966/06/10اإلاخػمً ْاهىن ؤلاحغاءاث
الجؼاثُت.
 50واثل ؤهىع بىضّ ،خٓىّ اإلاتهم في الهضالت الجىاثُت ،صاع اإلاؿبىناث الجامهُت ،مطغ ،2007 ،ص.315
51
مدمض خؼٍـْ ،اض ي الخدُٓٔ في الىكام الٓػاجي الجؼاثغي ،الؿبهت الثاهُت ،صاع هىمت ،الجصائس ،2002 ،ص .111
ً 52اؾغ ألامير َاعوّ ،اإلاغحو الؿابٔ ،ص .602
 53ؤخمض اإلاهضي ،اإلاغحو الؿابٔ ،ص .113
 54نماعة َىػيْ ،اض ي الخدُٓٔ ،ؤؾغوخت صٖخىعاهٗ ،لُت الحٓىّ ،حامهت ْؿىؿُىت ،الجؼاثغ ،الؿىت الجامهُت
 ،2010/2009ص .202
ْ 55ضعي نبض الُخاح الشهاوي ،اإلاغحو الؿابٔ ،ص .228
 56اإلااصة  65م٘غع  10الُٓغة ألاولى مً الٓاهىن عْم .22/06
ً 57اؾغ ألامير َاعوّ ،اإلاغحو الؿابٔ ،ص .621
 58اإلااصة  65م٘غع  10الُٓغة ألاولى مً الٓاهىن عْم .22/06
 59اإلااصة  65م٘غع  10الُٓغة الثاهُت مً الٓاهىن عْم .22/06
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