
م2172 فبراير 77. هـ7341 األول جمادى 2, الخميس  

 جريدة عمان
  القانون وحماية خصوصية الموبايل وسمارت فون

نستعمل التلفونات وأجهزة االتصال الحديثة طول الوقت اآلن وبها الكثير 

هل هناك حماية قانونية كافية للشخص عند تفتيش ف. من األسرار واألخبار

في ذلك الوقت أو يجده  هوالسمارت فون الذي يحمل موبايللالشرطة ل

 ؟ الحقا في منزله

انتهاء فترة  شخصا يقود سيارة بسببأوقفت الشرطة، في أمريكا، 

لهم أنه السيارة واتضع زجاج الديباجة الملصقة بالمدونة في  ترخيصال

 بسبب المخالفات ة مجمدةلقيادن رخصته لممنوع من قيادة السيارة أل

 . وبمعاينة السيارة تم وجود أسلحة بداخلها المرورية،

وسمارت فون موبايل ه القبض عليه ووجد في حوزتقامت الشرطة ب ذاول

وجدوا ووالسمارت فون  الموبايلمحتويات قامت الشرطة بتفتيش فورا و

أن الشخص لدرجة كافية توضح كافية طة وبيانات صور ورسائل وأشر

 .متخصصة في استعمال األسلحةعصابة اجرامية ضو ليه عالمقبوض ع

الموبايل والسمارت فهل هناك حماية قانونية لهذا الشخص عند تفتيش 

 ؟فون

 ،الكوكايين والمخدراتكان يبيع  ات الشرطة شخصأوقفثانية وفي حالة 

منها والسمارت فون و هموبايلقامت الشرطة بتفتيش عليه بعد القبض و



تم و ،المقبوض عليهمنزل وموقع خريطة الحصول علي رقم وعنوان تم 

المعدة للبيع المخدرات  كمية كبيرة من تم وجود هناكمداهمة المنزل و

فهل هناك حماية قانونية لهذا الشخص عند .  غير المرخصة واألسلحة

 ؟الموبايل والسمارت فونتفتيش 

وجود البحث عن أعاله، قامت الشرطة بعديدة كالمذكورة حاالت في مثل 

تم العلم بها للمحاكمة في جرائم المقبوض عليهم خاص أدلة لتقديم األش

فهل هذا االجراء . والسمارت فون بعد تفتيش الموبايلفقط واكتشافها 

والسمارت فون وغيرهم من األجهزة تفتيش الموبايل القيام بسليم؟ أي 

 . هالمخزنة بداخل محتوياتاللالطالع علي كافة التقنية، 

يجوز للشرطة عند القبض علي اي  أنهفي حيثياتها قالت المحكمة 

ه جسمه ومالبس بتفتيشفورا القيام وبعد اخطاره بحقوقه،  ،شخص

. أوال وكذلك للحفاظ علي ما يتم وجوده من أدلة وبياناتلضمان سالمتهم 

 نشكالولكن الموبايل والسمارت فون وكل المعلومات المخزنة فيهما ال ي

يقومان بذاتهما في ذلك  ال كذلك وحقيقي ماثل علي الشرطي أي خطر 

  .أو اخفائها طمس البيناتالوقت ب

غير جائز اال والسمارت فون وغيرهم فان تفتيش محتويات الموبايل  ،ولذا

وعليه ال يمكن األخذ بالبينة التي تم  ،بهمبموجب أمر تفتيش خاص 

أن قالت المحكمة، و .والسمارت فون الحصول عليها عند تفتيش الموبايل

مس الخصوصية خدش ويي هيعتبر مخالفة للدستور والقانون ألنما تم 

ولكن هذه المحكمة أشارت الي وجوب وجود امر تفتيش بصفة  .الشخصية

 .اعامة ولم تدخل في تفاصيل هذا التفتيش واألشياء التي يشمله

أي اصدار أمر تفتيش األمر ال يقف هنا، والمحكمة الثانية أفادت أن 

الي تحديد نوع  يتعداهيجب أن بل ، ن وغيرهموالسمارت فو للموبايل



وما يجب حجزه من عدمه بموجب األمر المعلومات المطلوب البحث عنها 

الكثير  وفي استطاعته تخزين يشملوالسمارت فون أن الموبايل خاصة و

 . غير مرتبطة بالموضوعأو أكثرها وهي  التي ال حصر لهامن المعلومات 

محدد ومحصور والسمارت فون الموبايل  يجب أن يكون أمر تفتيشولذا 

ما حدث فيه أن واال يعتبر  ،في أمر التفتيش واالحضارفي حدود معينة 

  .والحقوق الذاتية تجاوز للدستور والقانون وانتهاك للخصوصية الشخصية

واسعا ش سيفتح الباب ألن عدم تحديد مجال وحدود التفتيمطلوب، هذا و

ويهيئ لهم الفرصة للبحث في كل شيء وعن كل شيء وفي  أمام الشرطة

ولقد أشارت المحكمة  .تضر بالعدالة والحقوق هذا مخاطر وعواقب وخيمة

ضرورة وجود تشريع ينظم تفتيش الموبايل والسمارت فون بصورة  الي

 ةزجهاألهذه خاصة وأن هناك بعض البيانات المخزنة في  ،علمية واضحة

هذه المواقع ايضا مرتبطة ي خارجية وأخرومواقع  ولكنها مرتبطة ببينات

منه قد يحدث  بغيرها وهكذا السلسلة طويلة وعدم التحديد في التفتيش

  . ..وأخرين ي خصوصية أطراف آخرينتطفل عل

والسمارت فون الموبايل أنظمة بالطبع ينطبق ليس فقط علي الوضع وهذا 

تقنية المعلومات الحديثة التي السوفت وير المرتبطة ببل علي كل وسائل 

التقنية  وسائلشتي الهارد وير الموجود في نجدها ونستخدمها في 

في هذه األجهزة  "الديسك ميموري"كما هو معلوم فان ذاكرة و . الحديثة

كثيرا ولذا تتم االستفادة منها  ،تستطيع أن تحمل ما ال تقدر عليه الجبال

غير المحدود تتطور الدنيا وما ري ومن هذا العالم األثي في هذا الخصوص

  .بها في كل لحظة

إلضافة معلومات ( ديليشن)حذف تخزين وكذلك يتم الوفي حاالت يتم ال

كما يقول فقهاء علم االثبات، ولكن  .قديمةمعلومات الجديدة بدال عن ال



ل اقد يكون صديقك طوالمحبب في جهازك " الديسك ميموري"احذر فان 

ألن ويكون عدوك األول الوقت ولكنه في بعض األحيان قد ينقلب ضدك 

يمكن استرجاعها بكل  بحذفها منذ مدة التي تعتقد أنك قمت المعلومات

 . سهولة واالستفادة منها كبينة ضدك

مونيكا "وهنا نستحضر قضية بيل كلينتون والمتدربة في البيت األبيض 

رسائل كثير من المعلومات والحيث تم اعادة استرجاع ال "ليونيسكي

اعتقادا ثم قامت بحذفها  التي كانت ترسلها لكلينتون والصور المحذوفة

تكون موجودة في قاع في الحقيقة لم تمت وهي لكن ومنها أنها أعدمتها 

  .الديسك ميموري

واالطالع والبحث في المجاهل ولكن كل الخطوات المطلوبة لالسترجاع 

تحتاج الي أمر تفتيش واضح ومحدد، من أجل  التقنية وعالمها الخاص،

 .والقانون يعلو وال يعلي عليه ...حماية الخصوصية الشخصية
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