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  إدارته وطرق الراديوية الترددات لحيز القانونية  الطبيعة

                                                                                      المقدمة

رددات تعريف يمكن ة الت ا (Fréquences radioélectriques) الراديوي رو جاتمو بأنھ -الكت

اتج اصطناعي تأثير أي دون طبيعي بشكل الفضاء في تتمدد مغناطيسية دد. خارجي املع عن ن  تم

ذه رددات ھ ي الت تم الفضاء ف ر ي عاعات عب ن إش ة م ذ الطاق ية موجات شكل تتخ ي الكترومغناطيس  ف

واء( ضاءالف دد ).الھ ذه تتم ةب الموجات ھ ينفسھا  الطريق دد الت ا تتم  رمي عن الناتجة الموجات فيھ

ق عبر الفضاء فينتشر ت فھي، دوائر شكل باتخاذ أي الساكنة المياه في حجرة ر خل ا دوائ ذه. حولھ  ھ

  : بخاصتين تتميز الترددات تمدد عن الناجمة الموجات

  . متتاليتين موجتين بين ما المسافة ھو الذي ،الموجة طول  -

 .  الثانية في معينة نقطة في تمر التي الموجات عدد ھو الذي ،الموجه تردد  -

 أطول الموجه كانت كلما أنه بمعنى ،نامتعاسكت ھما الخاصتين ھاتين أن إلى النظر لفت مع

 ةمجموعال تلك فھو الراديوية الالسلكية الترددات زحي أما. صحيح والعكس قصرأ ترددھا كان كلما

ً علميّ  لحاصطُ  وقد (bande) نطاقات عدة على المقسمة الراديوية الترددات من  التسمية تلك إطالق ا

 و KHZ 9  بين ما طولھا يتراوح التي الراديوية الالسلكية الترددات نطاق على فقط) الترددات زحي(

 GHZ300 .عمليّ  بريعت ال واألقصى األعلى النطاقين ھذين عن الخارجة الترددات وكل ً  حيز ضمن ا

  . استعمالھا لصعوبة وذلك الراديوية الالسلكية الترددات

 و  KHZ 9 ين ب ما طولھا يتراوح التيالترددات تلك الالسلكية  حيز الترددات يشمل

 GHz 300، محدود ھو الحيز ھذا ضمن استعماله يمكن التي التردداتعدد  فإن وبالتالي 

 ثورة تنامي مع تزايداً  يشھد الذي الطلب من بكثير أقل الح أي على وھو .كثر مھما بطبيعته

   .والمعلومات االتصاالت

 .التلفزيون وبرامج ،(data) المعلومات، الصوت نقل على قادرة بأنھا الترددات ھذه تتميز

 الالسلكي غرافالتل مع عشر التاسع القرن منتصففي  التاريخ في مرة ألول ھاباستعمال ءدبال تم وقد

(radiotélégraphie) من العشرينات من اً ءدب وذلك) الراديو( اإلذاعي ثالب إطار في استعمالھا تم مث 

  . أجياله بمختلف الالسلكي الراديوي الھاتف إطار في استعمالھا تم بعد وفيما ،العشرين القرن

 يتم كانو ،بامتياز سيادية دولتية مسألة البدء منذ الالسلكية الراديوية الترددات زحي شّكللقد 

ً  كان الذي استعماله من األولى المرحلة طيلة وذلك، )1(يسرّ  بشكل إدارته  األولى بالدرجة مخصصا

  ). وبحرية جوية مالحة، أمن، وطني دفاع( بامتياز سيادية لمھام

 ولكن) والمسموع يالمرئ ،الراديوي البث( أخرى مجاالت في الحيز استعمال بدأ الحقة مرحلة في 

  . وحدھا دولةسيادية من اختصاص ال مسألة يشكل الحيز ھذا استعمال ظلّ  عماالتاالست ھذه رغم

                                                 
)1(  Lucien rapp, les ondes entre droit et commerce, revue de la jurisprudence commercial 

n. 34, Mai - Juin 2004, p 165.   
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 الترددات حيز استعمال دخل الثمانينات بداية من بدءاً  االتصاالت ثورة وتيرة تنامي مع

 الكبرى الدول في يطرح ال الترددات توزيع كان) الثمانينات بداية( التاريخ ھذا حتىف .جديدة مرحلة

 المرحلة تلك حتى عليه الطلب كان -على سبيل المثال– فرنسا ففي. تهرلند نظًرا ميةعل مشكلة أي

 الطلب بدأ المرحلة تلك ومنذ. )1()أمن، إعالم، جيش( العامة الھيئات من عدد على اومقتصرً  امحدودً 

  : رئيسية أسباب ةلثالث يعود وذلك ،كبير بشكل يتكاثر العالم حول الحيز ترددات على

 العام القطاع على يقتصروا عودواي لم الذين ،الالسلكية االتصاالت يمشغل عدد دياداز: والً أ

  . الالسلكيةلالتصاالت  العام القطاع احتكار كسر نتيجة وذلك

 ً   . الفضائيات وظھور اإلعالم وسائل عدد ازدياد: ثانيا

 ً  بفعل لتردداتا حيز على الطلب من تزيد والتي التكنولوجيا تقارب مرحلة نحو السير: ثالثا

 مثل تنقل وكيفما تواجد أينما الشخص مع التواصل من تمكن جديدة استعماالت وجود

  . مثالً  واإلنترنت الخلوي تقارب

ً اقتصاديّ  بعداً  العالم دول مختلف في الترددات زحي استعمال اكتسب المرحلة ھذه في  ا

ً ساسيّ أ في  فساحاإل بضرورة العالم دول مختلف في القرار أصحاب لدى ناعةق مع ذلك تزامنو ،ا

 مع خاصةبو والمعلومات االتصاالت ثورة تتيحھا والتي ،زللحي عسكريةال غير لالستعماالت لالمجا

   .)2(والدفاع التسلح مشاريع وانخفاض الباردة الحرب فترة انتھاء

    :البحث ھذا في سنتناول

 .الالسلكية الترددات زلحي القانونية الطبيعة -

  . الترددات وزيعوت إدارته كيفية -

  . القانوني ونظامه الالسلكية الترددات لحيز القانونية الطبيعة: األول القسم

  .الالسلكية الترددات لحيز القانونية الطبيعة : الً أو

 أو باستعمالھا لحقا وحدھا لدولةاإلى  يعود سيادية مسألة الالسلكية الترددات حيز يشكل

 األمر ھذا رجمتُ  لقد. االستعمال خصر منح لشروط محددة أنظمة وفق الحاجة عند للغير الترخيص

 تنظيم( 1959، حزيران 12 تاريخ 126 رقم االشتراعي المرسوم من 232 المادة بنص السابق في

  : يلي ما على نصي ذيال )قوالبر للبريد العامة يريةالمد في والمالية اإلدارية األصول

 والبحرية البرية النقل وسائل وعلى اإلقليمية ھھاميا وفي اللبنانية األراضي داخل في ريحظّ "

 إال لإلذاعة أو الھاتفية والالسلكية البرقية الالسلكية للمواصالت محطة أية استعمال أو إقامة والجوية

 غير بشكل حصر قد النص ھذا فيكون". منھا بترخيص أو والھاتف قوالبر البريد وزارة قبل من

                                                 
)1 (claire Estryn et claudine guerrier, le spectre des fréquences radioélectriques bien 

public ou bien commercial, LPA, 12 juillet 2001, p 11.   
)2(, op cit , p 15. claire Estryn et claudine guerrier LPA  
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ً حاليّ ( والھاتف والبرق البريد بوزارة حيزال وإدارة استعمال مسألة مباشر  البريد وزارة ا

ً  يتضمن واإلذاعية والھاتفية البرقية الالسلكية المحطات استعمال نأ اعتبار على) واالتصاالت  حكما

 حيز استعمال رخص وبالتالي( المحطات استثمار رخص وتمنح. الالسلكية الترددات لحيز استعماالً 

    ي:) وفًقا لما يلالترددات

 لألمن العامة المديرية( الداخلية ووزارة) الجيش قيادة( الوطني الدفاع وزارة موافقة بعد -

  .  الحاالت كل في )العام

 فيما )المدني الطيران مديرية( وتحديًدا  والنقل العامة األشغال وزارة رأي استطالع بعد -

 . الطائرات متن على المقامة الخصوصية المحطات خصي

 الخصوصية المحطات خصي فيما )البحرية الشؤون مصالح( والنقل لاألشغا وزارة -

 أيلول 15 تاريخ 377 مالمرسو من 3 مادة( البحري النقل ووسائل واليخوت البواخر متن على المقامة

1989 .(  

ا يشار ى ھن دفاع وزارة أن إل ائر ال زة وس ة األجھ ن ثناةتمس ھي األمني ام م ذه أحك ادة ھ  الم

  ). 127( رقم االشتراعي المرسوم من) 190 مادة( وتستعملھا تؤسسھا التي المحطات لجھة) 232(

 لھذا القانونية الطبيعة على الغموض من الكثير إلقاء في -في الماضي– ساھم الواقع ھذاإن 

 مسألة في البحث من بد ال كان لذلك .الخصوص ھذا في نص أي يوجد لم وأنه خاصة ،حيز ال

 قبلف .له يخضع الذي القانوني النظام تحديد بالتالي نستطيع كي )حيزال اھذه (لل القانونية الطبيعة

 التاريخي التطور استعراض من بد ال الالسلكية التردداتحيز ل القانونية الطبيعة تحديد في الشروع

 الترددات لحيز وإدارته تنظيمه طريقة اللبناني المشرع استلھم منھا والتي فرنسا في المسألة لھذه

  . كيةالالسل

 بقدر الترددات زلحي القانونية الطبيعة ةمعرف القديم الفرنسي ياراإلد االجتھاد ھاجس يكن لم

ً منصبّ  جھده كان ما  المعطاة الرخص على الرقابة بإجراء الواسع الحق السلطات إعطاء على ا

 ،للحيز انونيةالق الطبيعة ماھية مسألة طرحتُ  بدأتلقد و. الترددات حيز باستعمال والمتعلقة للشركات

 باالنتشار الخاصة اإلذاعات بدأت عندما العشرينات أواخر من بدءاً  فرنسا في ،النص غياب في

 من وغيرھا والبحري الجوي النقل وفي الجيوش داخل الالسلكي االتصال استعمال وتطور

  .المجاالت

ً وفيّ  المرحلة تلك حتى الفرنسي الدولة مجلس ظل   تحاشى أنه وھي ذكرناھا التي للفكرة ا

ً  للحيز القانونية الطبيعة مسألة في وصريح واضح بشكل الفصل  المرفق مفھوم إلى الةحباإل مكتفيا

 رخص على الحاصلين واألفراد للشركات الدولة مراقبة لتبرير ةفيكا كانت لوحدھا والتي العام

 إذا قليالً  األمر رتغيّ  1930 عام الفرنسي الدولة مجلس عن صادر قرار وفي لكن .)1(الحيز استعمال

                                                 
)1 (roland Drago, nature juridique de l'espace hertzien , in aspect du Droit privé en Fin du 

20th siècle, mélange en l'honneur du Michel Juglard, 1986, p 365,   
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 من جزءاً  تبعية وبصورة وبالتالي (espace aérien) الفضاء من جزءاً  يشكل الحيز أن المجلس اعتبر

  . )1(العامة الممتلكات

 رتتطو العامة الممتلكات من جزءاً  تبعية وليس أصلية وبصورة زـالحي اعتبار فكرة لكن

  "chenot" دالسي الفرنسي الدولة مجلس لدى مةالحكو مفوض أطلقھا نأ وكان تلت التي السنوات في

 لفترة به معموالً  الرأي ھذا وظل )societe radio – atlantique )2 قرار بشأن خالصاته في وذلك

ً  طويلة  لالجتھاد المجال بعض ترك مما قانوني  نص أي في يكّرس أن دون ولكن واجتھاداً  فقھا

  . مخالف

 طرح يدعأ فرنسا في والمسموع المرئي عالماإل حرية قانون إصدار ومع 1982 عام

ً  وذلك للحيز القانونية الطبيعة موضوع  االتصاالت ثورة بدء مع أھميته تزايد من انطالقا

 وليست( شائعة ممتلكات الالسلكية الترددات حيز باعتبار ينادي فقھي رأي فبرز ،والمعلوماتية

 المدني القانون من 714 المادة حسب وذلك اءالھوو البحر كمياه استعمالھا حق للجميع يعود) عامة

 بالرأي تمسك من فھناك المسألة ھذه حول فرنسا في قانوني جدل نشأ المرحلة تلك في. الفرنسي

 نادى ليبرالية أكثر رأي برز المقابل وفي العامة الممتلكات جزءاً  يشكل الحيز أن يعتبر الذي التقليدي

 ً  لھا مالك ال شائعة ممتلكات الحيز باعتبار االتصاالت ثورة في الترددات حيز أھمية من وانطالقا

 المادة نص حسب عتوض أنظمة وفق باستعمالھا الحق) إداراتو مؤسسات( نالمعنيي لجميع يعود لكن

  . ينالمد القانون من 714

  :  التالية الحجج الرأي ھذا أصحاب قدم وقد

 االتصاالت مكتب إشراف تحت هتدير ھي بل الالسلكية الترددات حيز الدولة تملك ال -

  . العالمية االتصاالت لمنظمة التابع الالسلكية

 ثالب حرية وإعالن االتصاالت قطاع تحرير فكرة مع العامة الممتلكات نظرية تتفق ال -

 . والمسموع المرئي

 فھذه ،الترددات زكحي المادية غير األشياء على العامة الممتلكات نظرية تطبيق يمكن ال -

 على النظرية ھذه تطبق فعندما .صأخ بصورة والعقارية المادية األشياء على قبّ تط النظرية

 . وجدواھا معناھا من اكثيرً  تفقد) النظرية( األخيرة فإن المادية غير األشياء

 الجوي والفضاء األرض لكوكب الخارجي الفضاء يعامل كما الترددات حيز معاملة يجب -

 . )3(اإلنساني للتراث مشتركة ممتلكات اعتبارھا يوبالتال البحار أعالي ومناطق اليعال

ً دمتحم الموضوع ھذا حول النقاش ظل لقد  حسم أن إلى الزمن من عقد من ألكثر فرنسا في ا

 مجلس أصدر كما .)1(العامة الممتلكات من جزءاً  الحيز واعتبر النقاش الفرنسي الدستوري المجلس

                                                 
)1 (CE, 7 Mars 1930,  Recueil Lebon 1930, p 375.   
)2 (CE, 6/2/1948 recueil Lebon  1948 191, p.   
)3(Bertrand Delcros  et didier Truchet les ondes appartiennent – elles au domaine public 

article 10 de la loi du 17 Janvier 1989 RFDA Mars –Avril 1989 p 257.   
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 ھذا  تام بشكل النقاش الفرنسي المشّرع حسم وقد )2(2003 عام الشأن بھذا قراراً  الفرنسي الدولة

 2111 المادة نص خالل من وذلك نالعموميي األشخاص ملكية قانون أصدر عندما 2006عام   النزاع

  ". للدولة ودتع عامة ممتلكات ھي الالسلكية الترددات حيز" أن على نصت التي 17 الفقرة

رغم غياب  بخصوص الطبيعة القانونية لحيز الترددات اجتھاداتفلم تصدر  نبنالإلى  بالنسبة أما

فظلت مسألة الطبيعة القانونية للحيز  .التي تعنى باالتصاالت الالسلكية يمة النص في القوانين القد

قد كرس المشرع ف لكن األمر تغير مع صدور قانون االتصاالت الجديد.و. غامضة و تثير اللغط

بذلك  فيكون 2002الصادر عام  فرنسي في متن قانون االتصاالتاللبناني ما توصل إليه االجتھاد ال

 من 15 مادة( عامة متلكاتم اعتبرھا بأن الترددات حيزل القانونية الطبيعة األولى للمرة ،قد حسم

ً  يعتبر الالسلكية التردداتحيز  فإن وبالتالي). 2002  لعام 431 القانون ً عامّ  ملكا . الجدل يقبل ال وبما ا

  . الذي يحيط به القانوني نظامه عن لتساؤلإلى ا يدفعنا عالواق وھذا

  : الالسلكية الترددات لحيز القانوني النظام:ثانيا  

 إذاف. القانونية طبيعته بمسألة الالسلكية الترددات حيز له خضعي الذي القانوني النظام يرتبط

 اإلدارية الرقابة ممارسة من بد ال فإنه ،حدأل بملكية ليست شائعة عامة ممتلكات الحيز ھذا اعتبار تم

(police administrative) الصدد بھذا رخص إعطاء عبر استعماله طريقة تنظيم وبالتالي ،بشأنھا 

  شغالهإلِ  عطىتُ  فإنه عامة ممتلكات براعتُ  ما إذا أما. لقاء بدالت رمزية إلدارة طلب الترخيص

مالي مع إمكانية منح رخص االشغال ھذه  بدل لقاء وذلك العامة األمالك شغالإ رخص واستعماله

بطريقة تنافسية عبر أسلوب المزايدة العامة بحيث تعطى رخصة إشغال حيز الترددات للعارض 

  .  في المزايدة الذي قدم العرض األعلى

ذا في الحيز استعمال إن ى ھ ادئ يخضع المعن ة األمالك إدارة لمب  ةئھي إشراف تحت العام

  : المبادئ ھذه وأھم .عامة

  . للغير عنه التنازل عدم -

 . للتقادم قابليته عدم -

 .  عليه الحجز ةقابلي عدم -

ذا ا وھ د م ه أك انون علي اني االتصاالت ق كل اللبن ي واضح بش ادة ف ه 15 الم اعتبر أن  من ف

ى  بالنسبةأما  .)الالسلكية الترددات( بيعھا يجوز ال عامة ممتلكات ھي الترددات الالسلكية   صرَخإل

ذا في الرخص أن يعتبر ھناك اإلداري االجتھاد فإن فرنسا في زالحي مالواستع إشغال  ھي الصدد ھ

واردة الشروط مخالفة عند وذلك لإللغاء لحظة أي في قابلة، مؤقتة، شخصية رخص  الرخصة في ال

  . امتياز أي الرخصة صاحب تخول ال أنھا كما ،القانون في أو

                                                                                                                                                  
)1 (Conseil constitutionnel du 28/12/2000 no. 2000-442, Reueil conseil constitutionnel 

2000 p 211.   
)2(CE 11 Mai 2003 no 247353, 24833, télévision française TF1, JCP édition général 2003, 

II, no. 10147  
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 قطاع بتحرير السير مع لكن )1( طفق استعمال حق سوى له ليس الرخصة فصاحب

 نيلتلي الفرنسي االجتھاد اضطر الخاص القطاع أمام والمسموع المرئي قطاعي وفتح االتصاالت

 شغالإ رخصة أن بموجبه اعتبر قرار الفرنسي الدستوري المجلس عن صدر 2000 فعام. هموقف

ً قّ ح أصبح بالرخصة حقه أن بمعنى الرخصة ملةبرس الحق صاحبھا تعطي سنة عشر لخمسة الحيز  ا

ً ماليّ   موجودات أي( موجوداته في إدخاله كنهمي) التصرف قابلية عدم مبدأ مع يتعارض ما وھو( ا

  ).الرخصة صاحب

 كان أنه حيث تعويض دون الرخصة لغاءإ من العامة السلطة بالتالي عيمن التطور ھذا

 إذا إال بالتعويض الرخصة لصاحب رقي ال الفترة تلك حتى الفرنسي اإلداري االجتھاد

  . )2(اً جدّ  محددة لألسباب الرخصة تلك ألغيت

قتضي ي فإنه الحيز إشغال رخص له تخضع الذي النظام نعرف أن أردنا فإذا لبنان في أما

في تلك   2002 لعام 431 رقم الجديدقبل صدور قانون االتصاالت   مرحلة  :التفريق بين مرحلتين

 األصول تنظيم( 12/6/1959  تاريخ 126 رقم االشتراعي المرسوم إلى العودة من بد الالمرحلة كان 

ً  ،منه 250 إلى 233 للمواد وتحديداً ) والبرق للبريد العامة المديرية في والمالية اإلدارية العودة  وأيضا

 الالسلكيةطات المح استثمار إجازات منح شروط ديدحت( 1964-2- 19 تاريخ 15583 لمرسوما إلى 

 الخصوصية الالسلكية المحطات استثمار رخصة على الحصول من بد ال تاليوبال ،)الخصوصية

   .والھاتف البريد الوزارة قبل من وذلك )الترددات حيز استعمال رخصة وبالتالي(

فإن الھيئة المنظمة ھي  2002مرحلة ثانية و ھي مرحلة ما بعد صدور قانون االتصاالت لعام 

فيقدم طلب الترخيص .)االتصاالتمن قانون  15 مادة(الصددالمخولة منح التراخيص في ھذا 

باستخدام الترددات إلى الھيئة و يجب أن يتضمن الطلب على معلومات تتعلق بالمؤھالت المالية و 

تنشر الھيئة طلب الترخيص باستخدام الترددات على نفقة .الھيئةالقانونية و المالية التي تحددھا 

في حال ورود اعتراض عليه تمنح  محليتين.و في صحيفتين صاحب العالقة في الجريدة الرسمية 

بالقبول أو الرفض   اتصدر الھيئة بعد درس الطلب قرار .الھيئة مقدم الطلب مھلة شھر للجواب عليه

الالسلكية الترددات إذا لم تستخدم .تبين فيه الوقائع  المادية و األسباب القانونية الموجبة للقرار

 كما يمكن للھيئة .شھر خالل سنة واحدة فإن للھيئة الحق بإلغاء الترخيصالمرخص بھا لمدة ستة أ

  :أثناء مدة الترخيص تبديل الترددات وذلك مع احترام  الشرطين التالين 

  .ال تقل عن ثالثة أشھرإشعار صاحب الرخصة بمھلة  

  .أن ال يؤثر ھذا التبديل على نوعية و فعالية الخدمة 

                                                 
)1 (christophe Mondou, nature et  caducité des autorisations d’émettre sur une fréquence 

radioélectrique  LPA 30-  8-1996  . no. 105, p7.  
)2(André chammande , la soumission du spectre des fréquences radioélectriques aux 

règles de la domanialité publique, Semaine juridique , édition générale , n 49,. no. 49, 
3/12/2003, II, 1089   
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 126 رقم االشتراعي المرسوميص يخضع للمبادئ التالية و الواردة في إضافة إلى ذلك فإن الترخ 

و التي تظل  )والبرق للبريد العامة المديرية في والمالية اإلدارية األصول تنظيم( 12/6/1959  تاريخ

  .مطبقة لغياب النص عليھا في قانون االتصاالت

 ،)241 مادة( مماثلة رخصة الغير إعطاء دون تحول ال وھي ،امتياز أي صاحبھا تخول ال الرخصةف

 ،)242 مادة( والبرق للبريد العامة المديرية ةموافق بعد إال ةخصالر عن التنازل يجوز ال أنه كما

ً  الترخيص على للحصول فروضةالم الشروط فيه تتوفر لشخص التنازل يتم أن ويجب  بعد وأيضا

  .والداخلية الدفاعتي وزار ةموافق

ةحميل ت يمكن وال االستثمار مسؤولية يتحمل الذي فھو صاحبھا عاتق على الرخصة تكون  ةأ الدول  ي

ك اءجرّ  من مسؤولية ادة( ذل ة الرخصة وتكون). 240 م اء قابل ك لإللغ دون وقت أي في وذل  أي وب

ً ( يضوتع   :  التالية األحوال في وخاصة )القديم الفرنسي اإلداري االجتھاد مع تماشيا

 المحطة لإلقامة عليه ضتفر التي الخاصة شروطبال الرخصة احبص يتقيد لم إذا -1

  . واستعمالھا

 . الالسلكية المحطات استثمار لتأمين ةالمقرر الدولية أو الداخلية ألنظمةا مخالفة ارتكب إذا -2

 التقط إذا وخاصة الترخيص مرسوم في بھا له المسموع الغاية لغير المحطة استعمل إذا -3

 . صدفة لتقطھاي التي المراسالت سر شفا إذا أو ابالتقاطھ له يسمح لم مراسالت حق بغير

 ). 242 مادة( المختلفة اتصاالتھا في العامة المصالح أعمال عرقل أو شوش إذا -4

 استثمار رخصة سحب لإلدارة يمكن المثال سبيل على الواردة الحاالت ھذه مثل ففي

 أعطت يليھا وما 245 المواد أن كما. الالسلكية الترددات زحي العماست من منعه وبالتالي ،المحطة

 أو محدودة لمدة ماإ الرخص منحوتُ . المحطات على بالرقابة الحق والبرق للبريد العامة يةيرالمد

 يف عليھا المترتبة العائدات دفع اءقل فسنة سنة تجديدھا يتوجب الحالة ھذه في وھي ،محدودة غير

  ). 15583 رقم المرسوم من 31 مادة( سنة كل بدء

  .الالسلكية الترددات حيز إدارة: ثانيال القسم

ورد رددات تشكل م ة خاصة كون الت رددات أھمي ادر اً ترتدي مسألة إدارة حيز الت ه  اً ن يقتضي إدارت

وافرة ضمن و تصبح مسألة اإلدارة أكثر  بالشكل المناسب رددات المت أھمية إذا عرفنا أن ليس كل الت

  .لالستغالل و ذلك لصعوبات تقنيةالحيز قابلة 

 جھة فمن :احترامھا يقتضي مبادئثالثة  فيھا تتداخل معقدة ألةمس الترددات حيز إدارة تعتبر

 االعتبار بعين خذاأل من بدّ  المن جھة ثانية و ،ودفاع أمنمن  العليا الدولة مصلحة ھناك أولى

 احترام من بد ال وأخيراً  .والمسموع المرئي واإلعالم االتصاالت قطاعي في الخدمات ريتطو

 تتولى المنظمة إذ أن ددصال ھذا في لالتصاالت الدولية المنظمة عن الصادرة الدولية المقررات

    .الدولي المستوى على حيزال إدارة تنسيق
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 الحق وحدھا دولة لكل يعود سيادية مسألة ھو -المبدأ حيث من- الترددات حيز استعمال مسألة نإ

ھذه و ،الدولية االتصاالت منظمة ضمن الدولية ھداتھالتع احترامھا مع لكن استعمالھا كيفية بتحديد

  . النادر المورد لھذا ممكن استعمال أفضل لضمان دفالتعھدات تھ

 الترددات حيز إدارة مسألة كانت والمعلوماتية االتصاالت ثورة انطالق وقبل السابق في

 إدارة كانت 1997 مالعا وحتى -على سبيل المثال– فرنسا ففي .وزارات أو ھيئات عدة بين موزعة

  :بين تتوزع الترددات حيز

 حيز إدارة تتولى وھي االتصاالت وزارة في الالسلكية لالتصاالت الوطنية الدائرة -

  . االتصاالت بقطاع المتعلق الترددات

 . والمسموع المرئي اإلعالم بقطاع المرتبط الترددات حيز بشأن لألعالم األعلى المجلس -

 .  بقطاعه يتعلق فيما كل) النقل الداخلية، الدفاع( متعددة وزارات ضمن مختلفة دوائر -

ان وزير وك ي األول ال ا ف ب فرنس ادة وبموج ن 21 الم انون م ولى 30/9/1986 ق د يت  تحدي

  .  الجھات تلك بين ما الترددات حيز لتوزيع العام اإلطار ووضع

ً  األمر يكن لم لبنان في  بشكل الترددات زيعوتو إدارة كانت 2007 العام حتىف ،كثيراً  مختلفا

 البريد( والالسلكية السلكية والمواصالت البريد وزارة صالحية من فرنسا غرار على أساسي

 الداخلية وزارة) الجيش يادةق( الوطني الدفاع وزارتي موافقته بعد وذلك )اآلن واالتصاالت

ً أو ،)العام لألمن العامة المديرية(  المدني الطيران مديرية( والنقل األشغال وزارة مع بالتنسيق يضا

 فيما البحرية الشؤون مصالح(و ،)الطائرات متن على المقامة الخصوصية المحطات خصي فيما

 راجع(. )البحري النقل ووسائل واليخوت البواخر متن على المقامة الخصوصية المحطات خصي

  ).1989 أيلول 15 تاريخ 377 رقم المرسوم من 3 المادة

 شأن في رأيه استطالعب البدء تم التسعينات منتصف في لإلعالم يالوطن المجلس إنشاء ومع

  . والمسموع المرئي بقطاع المتعلقة الترددات

 وبالتالي ،االتصاالت تطوير تأخير في ساھم الترددات حيز إدارة مستوى على تتالتش ھذا

ً  أثر  أخرى قطر باعتماد التفكير إعادة إلى دفع مما )1(الدول من للعديد الوطني االقتصاد على سلبا

 بحيث ،النادر المورد ھذا إلدارة عالمية نماذج ةثالث بلورة فتمت ،الالسلكية الترددات حيز إلدارة

وينبغي أن  ،الحيز إلدارة الثالث النماذج حدأ اختيار الدول وعلى ،محددة بھيئات الحيز إدارة حصرتُ 

  : ھي النماذج وھذه ،واقعھا على اانطباقً  األكثر يكون

 االتصاالت( قطاعات من الترددات بحيز نالمعنيي كل فيه يتمثل للترددات وطني مجلس نشاءإ ماإ .1

 المرصد، البحري النقل، المدني الطيران، الداخلي األمن، الوطني الدفاع، والمسموع المرئي

 يحدد وطني مخطط وضع عبر الترددات حيز إدارة الوطني المجلس ھذا مھمة فتكون ،..)الجوي

 على الحيز إدارة لكيفية الالزمة الخطط بوضع المجلس ھذا يكلف كما. الترددات عتوزي أسس

                                                 
)1 (pierre huet, Allocation et gestion des ressources rares AJDA, 20 mars 1997, p 251.  
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 وأخيراً  .الطلبات مختلف بين التوفيق يمكنه بحيث الترددات على طلبال تزايد مع الطويل المستوى

 خصر على الحاصلين هميدمستخ قبل من الحيز استخدام حسن مراقبة المجلس ھذا مھام من يكون

  .1997 عامال من بدءاً  فرنسا مث والً أ بريطانيا اعتمدته اإلدارة من النموذج وھذا. دالصد ھذا في

 وتوزيع ديدحوت الحيز إدارة بمھمة االتصاالت وزارة تكليف فيتضمن الثاني النموذج أما .2

  . )1(ھولنداو سبانياإ ،إيطاليا من كل اعتمده النموذج وھذا ،الحصص

 وھذا ،الحيز وتوزيع إدارة بمھمة االتصاالت لقطاع المنظمة الھيئة تكليفب يقضي الثالث النموذج .3

ً أ اتبعه ما وھذا ،بلجيكا سويسرا ألمانيا من كل اعتمده الحل  من 15 المادة نص خالل من لبنان يضا

 ال عامة ممتلكات الالسلكية الترددات" نصت التي) أولى فقرة( 2002 -431 رقم االتصاالت قانون

 بسلطة الھيئة تتمتع القانون ھذا ألحكام باستخدامھا الترخيص أو ھاتأجير ويخضع بيعھا زويج

  ".استخدامھا ومراقبة وتوزيعھا الترددات ھذه إلدارة صريةح

ً سنويّ  تضع ألن ةوعدم ذاتھا المادة من الثانية الفقرة بموجب والھيئة  لتوزيع مخطط ا

 إلى والتلفزيوني اإلذاعي ثلبا مؤسسات إلى االتصاالت خدمات يمقدم من نالمعنيي على الترددات

  . العامة والمؤسسات لإلدارات العائدة الالسلكية االتصاالت

 إدارة في حصرية صالحية لھا الھيئة فإن أولى فقرة 15 المادة وبموجب أنه إلى ھنا يشار

 األخرى المعنية الھيئات استشارة من عتمن ال الحصرية ھذه ولكن ،الترددات حيز ومراقبة وتوزيع

 3 الفقرة هعلي أكدت كما وذلك ،اختصاصه ضمن كل الترددات حيز استخدام الرخص منح عملية في

 والتي الصدد ھذا في واألنظمة القوانين أحكام على أحالت التي االتصاالت قانون من 15 المادة من

  : من بد ال وبالتالي وذكرناھا سبق

ة( الداخلية ووزارة الوطني الدفاع لوزارة سبقةالم استشارة - ة المديري ام لألمن العام  في) الع

  .  استخدماته بجميع الترددات حيز باستخدام يتعلق ما كل

ارة - الم وزارة استش س( اإلع وطني المجل الم ال ي ) لإلع ل ف ق ام ك راً  تعل تخدام حص  باس

 . واإلذاعي التلفزيوني بالت المتعلقة الالسلكية الترددات

 .  الجوية ةحالمال خص فيما) المدني طيرانال مديرية( العامة األشغال وزارة استشارة -

ا) البحرية الشؤون مصالح( العامة األشغال وزارة استشارة - ة المالحة خص فيم  من البحري

 . ويخوت سفن

ة حول اإلدارات ھذه وإحدى المنظمة الھيئة بين خالف نشب الح وفي  االستعمال أو التوزيع كيفي

  ).2 فترة 15 مادة( فيه للفصل الوزراء مجلسام مق  على الخالف ھذا عرض يتوجب فإنه  يزالح

 وتوزيع إدارة في حصرية صالحية يئةللھ تكان إن أنه على التأكيد في النھاية من بد ال

 قانون بموجبف .دينحب اإلطار ھذا في محددة ةئالھي صالحية فإن ،الالسلكية الترددات حيز ومراقبة

                                                 
)1 (christane Guillot, Bernard théry, l'agence  nationale  des fréquences, juris  PTT N. 50,  

3 trimestre 1997, p3.   
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 والقواعد العامة السياسة ضعو صالحية الوزراء سلمجل يكون 3 فترة 16 مادة 431 رقم االتصاالت

 يضعھا التي المبادئ سقف تحت العمل الھيئة وعلى الترددات حيز وتوزيع بإدارة علقةتالم العامة

 حيز بإدارة تعلقي فيما لالتصاالت الدولي االتحاد توصيات احترام الھيئة على نهأ كما .المجلس

  . الالسلكية الترددات

ً  يرالتذك المھم من  وتعديالته 1964 شباط 19 تاريخ )15583( رقم المرسوم بأن ختاما

ً أ تضمن )الخصوصية الالسلكيةالمحطات  استثمار إجازات منح شروط بتحديد المتعلق(  حكاما

 قانون من 3 فقرة 16 المادة وفق وذلك احترامھا الھيئة على يقتضي الترددات حيز بتوزيع متعلقة

  ). المذكور المرسوم من 11 المواد إلى 8 المواد عتراجَ . (الجديد االتصاالت

  

  : الخاتمة

ً  موجودة تكن لم اقتصادية بعاداً أ الالسلكية التردداتحيز  اكتسب األخيرة السنوات في . سابقا

 إدارة في مثلى قواعد إتباع المھم من فإنه ھنا من الترددات على الحصول على الطلب تزايد كما

 االجتھاد واستطاع ،سواء حد على االقتصادي وازدھارھا البالد أمن هفي لما الحيز ھذا ومراقبة

 كما الترددات لحيز القانونية الطبيعة مسألة يحسم نأو المبدأين ھذين بين ما يوائم أن الفرنسي

 المبادئ رخصه على ويطبق الترددات لحيز القانوني النظام قواعد يلين أن المذكور االجتھاد استطاع

  . معين حد إلى التجارية

 أصبحتو ما توصل إليه االجتھاد في فرنسا بشأن طبيعة الحيز.رع كرس المشٌ  لبنان في

 لالتصاالت المنظمة الھيئة اختصاص من 2007 عام منذ ومراقبتھا الترددات وتوزيع إدارة صالحية

 استثمار رخص عن متميزة مستقلة رخص تمنح الھيئةھذه و ،البحث معرض في كرذُ  ما وفق

  . "الالسلكية الترددات استخدام رخصة" وتسمى ،الالسلكية اتالمحط
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