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ملخص: 
اعتمد امل�رشع اجلزائري- يف اإطار مكافحة بع�س اجلرائم اخلطرية- قواعد اإجرائية 
خا�سة ، من �ساأنها اأن ت�ساعد على مكافحة ظاهرة الإجرام امل�ستحدثة يف املجتمع، بفعل 
التطورات احلا�سلة يف العامل. بحيث يعد اإجراء الت�رشب اأ�سلوبًا من اأ�ساليب البحث والتحري 
اخلا�سة عن اجلرائم املعقدة كجرائم الإرهاب وتبيي�س الأموال والف�ساد واجلرمية املنظمة، 
اإىل  الو�سول  ُبغية  خمططاتها  وك�سف  الإجرامية  اجلماعة  �سفوف  اخرتاق  اإىل  يهدف  اإذ 

احلقيقة، والقب�س على املجرمني وا�ستيفاء حق الدولة يف العقاب. 
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Infiltrate in Algerian Procedural Iegislation

Abstract: 

The Algerian legislature put exceptional rules to combat serious 
crimes affecting the security of the community such as terrorism, 
corruption, money laundering. Among these measures, special 
methods of investigation like infiltration which aims to sneak inside 
the criminal group to find out their plans and uncover the truth and 
arrest them. 



300

أ. رابح وهيبة التسرب  في التشريع اإلجرائي اجلزائري

مقدمة: 
الإجرام  ق�سايا  ال�ستثنائية ملكافحة  الإجراءات  اجلزائري جمموعة من  امل�رشِّع  اأقر 
املعا�رش واملعقد بو�سعه ن�سو�سًا خا�سة تختلف عن القواعد الإجرائية املتبعة يف اجلرائم 
اأ�ساليب بحث وحترٍّ خا�سة جديدة، يتم اعتمادها ملكافحة اجلرائم  العادية و املتمثلة يف 
اأن مثل هذه  الرغم من  ، وعلى  العامل  التي ي�سهدها  التطورات اخلطرية  امل�ستحدثة يف ظل 
لها  املنتقدون  يراه  ما  مع  باملوازاة  الفردية،  باحلريات  مت�س  اأن  �ساأنها  من  الأ�ساليب 
التي  الك�سف عن اجلرائم  ُبغية  با�ستخدامها، وذلك  �ُسمح  الآليات اجلديدة،  فاإن هذه  ب�سدة، 
متثل خطورة على املجتمع، بحيث مت احتواوؤها حتى يف ظل ت�رشيعات وحكومات تنادي 

ب�رشورة حماية حقوق الن�سان . 
اجلديدة  والتقنيات  اخلا�سة  والتحري  البحث  اأ�ساليب  اأهم  اأحد  الت�رشب  اإجراء  ويعد 
الت�رشيع  للك�سف عن اجلرائم املعقدة، والتي ت�سمنها  الق�سائية،  ال�سبطية  التي ت�ستعملها 
الإجرائي اجلزائري ب�سكل ح�رشي، يف قانون الإجراءات اجلزائية يف مواده من 65 مكرر 
اتخاذها بهدف الو�سول اإىل احلقيقة ب�سكل فعال  اإذ منح �سلحية   ،18 65 مكرر  11 اىل 

و�رشيع . 
ومن خلل هذا املقال �سيتم التطرق اإىل هذا الإجراء الذي مت الأخذ به كاأحد ال�سلحيات 
مفهوم  حتديد:  خلل  من  وذلك  املخت�سة،  الق�سائية  اجلهات  اإىل  بها  ُعهد  التي  اجلديدة 

الت�رشب، و خ�سو�سية القواعد الإجرائية اخلا�سة به. 

 :l’infiltration أوالً - مفهوم التسرب

باأنه:  الت�رشب  اجلزائري  اجلزائية  الإجراءات  قانون  من   12 مكرر   65 املادة  عرفت 
»قيام �سابط، اأو عون ال�رشطة الق�سائية حتت م�سوؤولية �سابط ال�رشطة الق�سائية املكلف 
باإيهامهم  جنحة  اأو  جناية  ارتكابهم  يف  امل�ستبه  الأ�سخا�س  مبراقبة  العملية  بتن�سيق 
اأن  الق�سائية  ال�رشطة  اأو عون  اأين ي�سمح ل�سابط  اأو خاف،  لهم  اأو �رشيك  اأنه فاعل معهم، 
ي�ستعمل، لهذا الغر�س هوية م�ستعارة، واأن يرتكب عند ال�رشورة الأفعال املذكورة يف املادة 
14، ول يجوز حتت طائلة البطلن، اأن ت�سكل هذه الأفعال حتري�سًا على ارتكاب  65 مكرر 

اجلرائم«)1( . 
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بحيث تتمثل هذه االأفعال يف: 
»اقتناء اأو حيازة اأو نقل او ت�سليم اأو اإعطاء مواد اأو اأموال اأو منتوجات اأو وثائق اأو  -

معلومات متح�سل عليها من ارتكاب اجلرائم اأو م�ستعملة يف ارتكابها. 
ا�ستعمال اأو و�سع حتت ت�رشف مرتكبي هذه اجلرائم الو�سائل ذات الطابع القانوين  -

اأو املايل، وكذا و�سائل النقل اأو التخزين اأو اليواء اأو احلفظ اأو الت�سال«)2( . 
على  الواردة  اجلرائم  بع�س  عن  التحري  و  البحث  يف  حديثة  تقنية  هو  الت�رشب  اإن 
)3( ، بحيث تتطلب هذه التقنية اجلديدة والبالغة اخلطورة على  �سبيل احل�رش يف القانون 
رقم  القانون  فب�سدور   ،  )4( العمل  يف  والدقة  والكفاءة  اجلراأة  الق�سائية  ال�سبطية  اأمن 
اأ�سبح من  2006 املت�سمن قانون الإجراءات اجلزائية،  20 دي�سمرب  06-22 املوؤرخ يف 
مبا�رش عن طريق  بطريق غري  ولو  احلقيقة  ك�سف  �سبيل  التحقيق يف  قا�سي  املمكن جلوء 
�سابط اأو )عني( ال�رشطة الق�سائية اإىل عملية الندماج يف �سفوف املجرمني خمفيًا هويته 
و�سفته ملبا�رشة ما ي�سند اإليه من دور يت�سل بن�ساط املتهمني املراد ك�سف حقيقتهم، لأن 
مثل هذا الندماج يف �سفوف املتهمني كفرد منهم ي�ساعد على اكت�ساف كثري من احلقائق 

التي قد يتعذر اكت�سافها يف حالة اإف�ساح املندمج عن �سفته )5( . 
ويق�سد  التغطية«،  حتت  »العملية  ا�سم  الأمريكي  القانون  يف  الت�رشب  على  ويطلق 
ت�ستدعي  ن�ساطات  او  باأعمال  خلله  من  القيام  يتم  حتقيق  كل  التغطية  حتت  بالعملية 
ا�ستعمال ا�سم م�ستعار او هوية خيالية من طرف عون من املكتب الفيدرايل للتحقيقات )6( . 
اأ�ساليب البحث والتحري اخلا�سة  اأكرث  وعليه فاإنه ميكن القول باأن الت�رشب يعد من 
تعقيداً، والتي يتم ا�ستعمالها للك�سف والتحري عن اجلرائم التي يقوم من خللها )العني( 
املت�رشب بالندماج يف �سفوف ع�سابة اإجرامية تعمل على ارتكاب اأحد اجلرائم املو�سوفة، 
الت�رشيع الإجرائي اجلزائري ب�سكل ح�رشي، واملتمثلة يف جرائم املخدرات  والتي حددها 
واجلرمية املنظمة عرب احلدود الوطنية، واجلرائم املا�سة باأنظمة املعاجلة الآلية للمعطيات، 
وجرائم تبيي�س الأموال والإرهاب واجلرائم املتعلقة بالت�رشيع اخلا�س بال�رشف وجرائم 

الف�ساد. 
بالقيام  العملية  لهذه  مبا�رشته  حني  املت�رشب  )للعني(  ي�سمح  الت�رشب  اإجراء  اإن 
هذه  عن  يتجزاأ  ل  جزء  باأنه  الإجرامية  الع�سابة  اأفراد  ُتوهم  اأن  �سانها  من  بت�رشفات 
الع�سابة، وذلك بغية احل�سول على املعلومات اللزمة للو�سول اىل احلقيقة والإطلع على 
اأخرى، بحيث  اإجرامية  اأن متتد اىل �سبكات  التي ميكن  الع�سابة الجرامية  خمططات هذه 
يلتزم )العني( املت�رشب يف تكوين اإح�سا�س عند الع�سابة مب�ساركته الإيجابية بال�ستعانة 
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مبختلف الو�سائل القانونية واملادية التي اأقرها القانون له، على اأن ل يتبع خلل عمليته 
اأ�سلوب التحري�س للقيام بجرمية معينة واإمنا اأن يعمل على اأن تكون العملية حتت مراقبته، 
ويتخذ ما يراه منا�سبًا بالتن�سيق مع ال�سلطات املعنية وامل�سوؤوليني عن هذه العملية لو�سع 

حد للمجرمني وا�ستيفاء حق الدولة يف العقاب. 
االأ�صا�س القانوين للت�رشب: . 1

اإن النتقال من اجلرمية التقليدية اىل اإجرام نوعي يجعل عمل ال�رشطة الق�سائية يف 
�سبق، وهو ما فر�س على امل�رشع  اأ�سعب مما  الأدلة �سد مرتكبي اجلرائم  التحري وجمع 
اجلديد  الوجه  �سبط  ومتطلبات  يتنا�سب  ما  اخل�سو�سية  من  لها  حتر  اأ�ساليب  ا�ستحداث 
عملها  و�سائل  يف  بدورها  تتكيف  اأن  الق�سائية  وال�رشطة  للق�ساء  ي�سمح  حتى  للإجرام، 
اأ�ساليب بحث وحترٍّ  الذي جعل امل�رشع اجلزائري ي�ستحدث  الأمر  الإجرام اجلديد، وهو  مع 
خا�سة جديدة مل تكن موجودة يف منظومتنا الت�رشيعية، بحيث اأن اللجوء اإىل هذا النوع من 
اآثار جدًل كبرياً حول مدى م�رشوعية ا�ستعمال هذه الأ�ساليب وباعتبار الت�رشب  الأ�ساليب 
الو�سيلة يتعار�س مع  ا�ستخدام هذه  اأن  النقد، ذلك  الأ�ساليب فانه مل ي�سلم من  اإحدى هذه 
يف  الفرد  حق  مع  يتعار�س  كما  الدولية،  واملواثيق  الد�ساتري  كفلتها  التي  احلرية  مبادئ 

احرتام حياته اخلا�سة، 
وعلى الرغم من كل هذه النتقادات كلها، فان هذه الإجراءات �رشعية، م�ستمدة من 
اتفاقية بالريمو ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب  الدولية، ومن ذلك  التفاقيات واملواثيق 
كل  تقوم  اأن  م�سمونها:  يف  جاء  بحيث  اجلزائر،  عليها  �سادقت  والتي  الوطنية  احلدود 
دولة طرف يف التفاقية �سمن حدود اإمكاناتها ووفقًا لل�رشوط امل�سموح بها يف قانونها 
يلزم  ما  باتخاذ  بذلك،  ت�سمح  الداخلي  لنظامها  الأ�سا�سية  املبادئ  كانت  اإذا  الداخلي، 
تراه منا�سبا  ما  املراقب، وكذلك  الت�سليم  لأ�سلوب  املنا�سب  ال�ستخدام  لإتاحة  تدابري  من 
اأ�سكال  من  اأو غريها  اللكرتونية  املراقبة  مثل  اأخرى،  اأ�ساليب حتّر خا�سة  ا�ستخدام  من 
اجلرمية  مكافحة  بغر�س  املخت�سة  ال�سلطات  جانب  من  امل�سترتة  والعمليات  املراقبة، 

املنظمة مكافحة فعالة )6( . 
اأنظمة التحري والتحقيق اخلا�سة التي تتيح ل�سباط  اإجراء الت�رشب نظامًا من  ويعدُّ 
واأعوان ال�رشطة الق�سائية باخرتاق اجلماعات الإجرامية والتوغل يف و�سطها، بهدف مراقبة 
اأ�سخا�س م�ستبه فيهم وك�سف اأن�سطتهم الإجرامية، وذلك باإخفاء املت�رشب لهويته و�سفته 
وتقدمي نف�سه على اأنه اأحد اأفراد الع�سابة امل�ستبه فيها بو�سفه فاعًل اأو �رشيكًا اأو خافيًا، 
اأو  بحيث يتطلب ربط علقات مع الأ�سخا�س امل�ستبه فيهم بالت�سال بهم بطريق مبا�رش 
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غري مبا�رش ح�سب مقت�سيات العملية مع �رشورة الحتفاظ بال�رش املهني اإىل حني حتقيق 
الغاية من العملية، وهو ما ي�ستلزم امل�ساركة املبا�رشة يف ن�ساط اخللية الإجرامية، وهنا 

تظهر �سعوبة اإجراء الت�رشب وتعقيداته )7( . 
لقد نظم امل�رشع اجلزائري اإجراء الت�رشب يف املواد من 65 مكرر 11 اىل 65 مكرر 18 
من قانون الإجراءات اجلزائية، بحيث عرف الت�رشب يف املادتني 65 مكرر 12 و 65 مكرر 
14 باأنه ال�سماح لأحد �سباط اأو اأعوان ال�رشطة الق�سائية با�ستعمال هوية م�ستعارة واإيهام 
اأو  اأو جنحة مو�سوفة باأنها من جرائم املخدرات  الأ�سخا�س امل�ستبه يف ارتكابهم جناية 
جرمية منظمة عابرة للحدود الوطنية اأو جرمية ما�سة باأنظمة املعاجلة الآلية للمعطيات اأو 
جرائم تبيي�س الأموال اأو الإرهاب اأو اجلرائم املتعلقة بالت�رشيع اخلا�س بال�رشف وجرائم 
الف�ساد )الر�سوة( ، اإيهامهم باأنه فاعل اأو �رشيك معهم يف اجلرمية، ويتج�سد ذلك من خلل 
قيامه باقتناء اأو حيازة اأو نقل اأو ت�سليم اأو اإعطاء مواد اأو اأموال اأو منتوجات اأو وثائق اأو 
معلومات ناجتة اأو متح�سل عليها من ارتكاب اجلرمية اأو م�ستعملة يف ارتكابها، كما ي�سمح 
القانون با�ستعمال اأو و�سع حتت ت�رشف مرتكبي اجلرمية الو�سائل ذات الطابع القانوين اأو 

املايل وو�سائل النقل اأو التخزين اأو الإيواء اأو احلفظ اأو الت�سال )8( . 
وقد و�سع امل�رشع اجلزائري )العني( املت�رشب املرخ�س له وكل ال�سخا�س الذي قام 
بلوغ  �سبيل  يف  جزائية  م�سوؤولية  اأية  حتمل  عن  مبناأى  الت�رشب،  عملية  خلل  بت�سخريهم 
احلقيقة )املادة 65 مكرر 14 من قانون الإجراءات اجلزائية( ودون اأن ت�سكل الأفعال التي 

يقوم بها خلل عملية الت�رشب حتري�سا منه على ارتكاب اجلرمية )9( . 
منفذو عملية الت�رشب: . 2

تفعيل  على  العمل  الأخرى  الت�رشيعات  باقي  مثل  مثله  اجلزائري  امل�رشع  حاول  لقد 
املنظمة،  اجلرمية  ظاهرة  تطور  ملجابهة  التحقيق  اجراءات  من  كاإجراء  الت�رشب  اإجراء 
والت�سدي لها واأرجع احلق اإىل تنفيذ هذا النوع من الإجراء اإما اىل �سابط ال�رشطة الق�سائية 
اأو عون ال�رشطة الق�سائية، ويكون ذلك حتت م�سوؤولية �سابط ال�رشطة الق�سائية وفق املادة 

12 من قانون الجراءات اجلزائية.  65 مكرر 
ال�سلطة  باإذن من  ذ  ُينفَّ اأخ�سعه امل�رشع ل�سوابط، وجعله  الإجراء  ونظراً خلطورة هذا 
الت�رشب  بعملية  بالقيام  بالإذن  املخت�سة  وال�سلطة  املبا�رشة،  مراقبتها  وحتت  الق�سائية 
ح�رشها القانون يف وكيل اجلمهورية وذلك قبل فتح حتقيق ق�سائي، اأما بعد فتح حتقيق 
وجتدر  اجلمهورية،  وكيل  اإخطار  بعد  بالق�سية  املكلف  التحقيق  قا�سي  به  ياأمر  ق�سائي 
اأو قا�سي  اأي مرتوك لتقدير وكيل اجلمهورية  اأمر جوازي  الإذن بالت�رشب  اأن  اإىل  الإ�سارة 
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التي  الق�سية  املتوافرة حول  والعنا�رش  القرار على املعطيات  اتخاذ هذا  التحقيق ويعتمد 
تربر اللجوء لهذا الإجراء ومدى �رشورته ول�سمان فعالية التحقيق )10( . 

العون املت�رشب: أ. 
ح�سب املادة 65 مكرر 12 من القانون املنوه به اأعله، فاإن املت�رشب قد يكون �سابطًا 
اأو عون �رشطة ق�سائية فقط، غري اأن املادة 65 مكرر 14 قد ن�ست�سف منها اإمكانية ت�سخري 
اآخرين للقيام اأو امل�ساعدة يف الت�رشب )11( ، بحيث اأقر امل�رشع اجلزائري اأن العون املت�رشب 

يقوم بتنفيذ عملية الت�رشب بالتن�سيق مع �سابط ال�رشطة الق�سائية. 
ال�صابط املن�صق: 	. 

هو �سابط ال�رشطة الق�سائية امل�سوؤول قانونًا عن عملية الت�رشب، وهو الذي ي�سهر على 
التن�سيق بني املت�رشب واجلهة الآذنة بالت�رشب )12( . 

ثانياً - اجراءات التسرب: 

اإن اإجراء الت�رشب عمل �سعب ويف غاية اخلطورة يتظاهر من خلله املت�رشب باأنه فرد 
من جماعة اإجرامية للح�سول على املعلومات التي تفيده وت�ساعده للو�سول اإىل احلقيقة، اأين 
يتم اعتبارها كاأدلة لإدانة مرتكبي اجلرائم، اإذ تختلف الإجراءات املتعلقة بعملية الت�رشب 
على اختلف القوانني والت�رشيعات، ويتبع فيها �سوابط وذلك من اأجل حتقيق اأهداف عملية 

الت�رشب وت�سهيل تنفيذها. 
ال�رشوط ال�صكلية لعملية الت�رشب: . 1

االذن باإجراء الت�رشب: أ. 
الت�رشب،  عملية  باإجراء  ياأذن  اأن  ال�رشورة  عند  املخت�س  التحقيق  لقا�سي  يجوز 
قانون  من   15 مكرر   65 املادة  يف  امل�رشع  ا�سرتط  قانونيًا  الإذن  هذا  يكون  وحتى 
الجراءات اجلزائري اأن يكون مكتوبًا وم�سببًا، و الت�سبيب يكفي للدللة على اأنه مكتوب 
الإذن  تقدير �سحة  للق�ساء  يتيح  امل�سبب  والإذن  ال�سفوي  الإذن  ا�ستبعاد  اإىل  يوؤدي  مما 
 65 )املادة  اقت�ساء  اأو  موجب  دون  اتخذ  اأنه  ثبت  اإذا  بطلنه  وتقدير  الت�رشب  بعملية 
على  امل�رشع  رتب  ولقد   ، اجلزائري(  اجلزائية  الإجراءات  قانون  من   1 فقرة   15 مكرر 
التحقيق  ال�سادر عن قا�سي  والإذن  الإذن بطلنه،  الت�سبيب يف  و  الكتابة  تخلف �رشط 
ال�رشطة  �سابط  وهوية  الت�رشب  اإىل  اللجوء  بررت  التي  اجلرمية  يت�سمن  اأن  ينبغي 
الق�سائية امل�سوؤول عن العملية واملدة التي ت�ستغرقها العملية، وما يلحظ على االإذن 
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الت�رشب:  التحقيق الإجراء  ال�صادر عن قا�صي 
اأن �رشورة التحقيق هي العامل املتحكم يف وقت ومكان اإجرائه، فحتى واإن كان  -

امل�رشع قد و�سع كقاعدة عامة الوقت الذي ت�ستغرقه العملية واملقدر باأربعة اأ�سهر مبدئيًا، 
املرات  من  بعدد  جتديده  لإمكانية  التحقيق  لقا�سي  مفتوحًا  املجال  ترك  باملقابل  فاإنه 
الفرتة  التحقيق" ميكن حتديد هذه  "�رشورة  اأ�سهر غري حمدد، فتحت غطاء  باأربعة  مقدرة 

مرة اأو مرات عدة دون رقيب اأو ح�سيب. 
مل يفرت�س امل�رشع اأن يت�سمن هذا الإذن تعيني املتهم اأو املتهمني و الأ�سخا�س  -

الذين يكونوا حمًل لهذا الإجراء، 
اأن امل�رشع اجلزائري رتب فقط على عدم مراعاة الكتابة يف  اإىل  هذا وجتدر ال�سارة 
البطلن، يف حني مل يقت�سيه يف حالة عدم ذكر اجلرمية وهوية �سابط  الإذن و بت�سبيبه 
ال�رشطة الق�سائية امل�سوؤول عن عملية الت�رشب واملدة التي ت�ستغرقها وهو ما يعني اأن عدم 
مراعاة ال�سكليات املن�سو�س عليها يف الفقرة الثانية والثالثة من املادة 65 مكرر 15 من 

قانون الجراءات اجلزائية ل يرتتب عليه بطلن الذن بالت�رشب )13( . 
تنفيذ عملية الت�رشب: 	. 

واملن�سق  امل�سوؤول  الق�سائية  ال�رشطة  القانون �سابط  يلزم  الت�رشب  اإجراء  تنفيذ  قبل 
مع  اجلرائم،  ملعاينة  وال�رشورية  الأ�سا�سية  العنا�رش  يت�سمن  تقريراً  ررا  ُيحِّ اأن  للعملية 
مراعاة تلك اجلرائم التي ميكن اأن ت�سكل خطراً على العون املت�رشب، وكل ما يتم ت�سخريه 
لتنفيذ العملية وفق ما يراه منا�سبًا وم�ساعداً على التنفيذ، بحيث يتم اإبقاء الإذن بالت�رشب 
ال�رشية اللزمة لتنفيذ الإجراء واملح�سورة بني وكيل  خارج ملف الإجراءات حفاظًا على 
اجلمهورية اأو قا�سي التحقيق و�سابط ال�رشطة الق�سائية امل�رشف على العملية وكذا العون 

املت�رشب اإىل غاية النتهاء من العملية )14( . 
وفطنته  املت�رشب  لتقدير  مرتوك  فهو  الت�رشب  عملية  تنفيذ  لأ�سلوب  بالن�سبة  اأما 
له  ال�سعوبات ويوفر  تدليل  ي�ساعده يف  الذي  العملية  امل�سوؤول عن  ال�سابط  بالتن�سيق مع 
اأن  دون  الت�رشب  اإذن  لتنفيذ  منا�سبًا  يراه  ما  يتخذ  اأن  للمت�رشب  ويجوز  اللزمة،  احلماية 
امل�سوؤول  ال�سابط  مع  بالتن�سيق  �سلفًا  اأُعدت  التي  تلك  حتى  بعينها  طريقة  ذلك  يف  يلتزم 
ومن�سق العملية، مادام قد التزم باأحكام القانون واإجراءاته واقت�ست ال�رشورة خروجه عما 

�سبق التفاق عليه )15( . 
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مدة تنفيذ عملية الت�رشب: ت. 
اأن  15 عملية الت�رشب مبدة ل ميكن  حدد امل�رشع اجلزائري طبقا لن�س اأملادة مكرر 
تتجاوز )4( اأربعة اأ�سهر، اإل اأنه اإذا اقت�ست �رشوريات التحري والتحقيق، فاإنه ميكن جتديد 
مدة العملية، ويتم ذلك باإ�سدار اإذن اآخر وفق ال�رشوط الزمنية نف�سها التي �سدر فيها الإذن 
الأول، وللمت�رشب موا�سلة ن�ساطه طبقا للمادة 65 مكرر 14 للوقت الكايف لإيقاف عملية 
املراقبة يف ظروف ت�سمن اأمنه، دون اأن يكون م�سوؤوًل جزائيًا، واإذا انق�ست مهلة الأربعة 
ميكن  اأمنه  ت�سمن  ظروف  يف  ن�ساطه  توقيف  من  املت�رشب  العون  يتمكن  اأن  دون  اأ�سهر 
للقا�سي اأن يرخ�س متديدها ملدة اأربعة اأ�سهر اأخرى على الأكرث، فالتمديد يكون مرة واحدة 
فقط حتى انق�ساء اأو ايقاف العملية طبقا لن�س املادة 65 مكرر 17 من قانون الإجراءات 
اجلزائية، فلو �سحب )العني( املت�رشب نف�سه فجاأة من التنظيم الإجرامي دون التح�سري لذلك 

فاإنه �سيكون حمل لل�سك و�سيعر�س نف�سه للخطر )16( . 
ال�رشوط املو�صوعية لعملية الت�رشب: . 2

يعدُّ اإجراء الت�رشب م�ستحدثا جداً يف جمال التحريات والتحقيقات، ونظراً ملا يكت�سيه 
الأطر  �سمن  يقع  جتعله  �سوابط  له  ُو�سعت  الإن�سان  وحقوق  احلريات  على  خطورة  من 
القانونية )17( ، هذا من جهة ومن جهة ثانية املخاطر التي تكتنفه، وما ميكن اأن يتعر�س 
له املت�رشب من تهديد على حياته واأمنه و�سلمته فالع�سابات الإجرامية عادة ما تكون 

م�سلحة وحذرة )18( . 
ال�صلطة املخت�صة باإجراء الت�رشب: أ. 

حتى واإن كان املت�رشب هو )عني( اأو �سابط �رشطة ق�سائية، فاإن هذا الإجراء ل تكون 
له يف مرحلة التحقيق اأية قيمة قانونية اإذا مل يكن حتت رقابة قا�سي التحقيق، فبهذه الرقابة 
ي�سبغ الإجراء بطابع اإجراءات التحقيق بحيث كلف امل�رشع اجلزائري قا�سي التحقيق الإذن 
اإطار  يف  الق�سائية  ال�رشطة  �سابط  مبعرفة  فيتمُّ  تنفيذها  اأما  ومراقبتها،  الت�رشب  بعملية 
الإنابة الق�سائية الذي هو حق مكفول لقا�سي التحقيق لتنفيذ مثل هذه العمليات، وبالتايل 
ال�رشطة  اأن يكون �سابط  الت�رشب، كما ل ميكن  القا�سي منفذا لعملية  ل ميكن ت�سور هذا 

الق�سائية مراقبا واإمنا من�سقًا وم�سوؤوًل عن العملية، 
االإطار الزماين واملكاين لعملية الت�رشب: 	. 

)عينًا(  ب�سفته  يتحرك  ل  بحيث  م�ستعارة،  وهويته  خمفية  املت�رشب  �سفة  لأن  نظراً 
مكانيًا يتحرك فيه،  له حيزاً  الذي جعل امل�رشع ل يحدد  الأمر  اأو �سابط �رشطة ق�سائية، 
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التي  امل�ستعارة  ب�سفته  واإمنا  الأ�سلية،  ب�سفته  ل  اخلا�سة  الأماكن  اإىل  الدخول  بل خوله 
اأن يرتتب  احلقيقة دون  فيها  يك�سف  اأن  التي ميكن  كلها  الأماكن  لدخول  احلرية  له  ترتك 
املت�رشب  يقيد  ل  التحقيق  اإجراءات  من  كاإجراء  والت�رشب  م�سوؤولية جزائية،  اأية  ذلك  على 
الليل  كذلك بحيز زمني معني يتحرك فيه ، ف�رشورة التحقيق تربر عملياته طول �ساعات 
اأن  اأو جنحة ب�رشط  بارتكاب جناية  املتهمني  الت�رشب على مراقبة  ين�س  والنهار، بحيث 
اإجراءات التحقيق  تكون هذه اجلنايات واجلنح وقعت بالفعل لأن الأمر يتعلق باإجراء من 
ل ال�ستدلل فعملية الت�رشب يف مرحلة التحقيق مل ت�رشع لكي تك�سف مبوجبها اجلنايات 
واجلنح امل�ستقبلية، فاملت�رشب يختلف عن املر�سد الذي ت�ستخدمه ال�رشطة لرت�سد حركات 

الأ�سخا�س واجلرائم التي ميكن وقوعها )19( . 
باجلرائم  متعلقة  جنحة  اأو  جناية  على  ين�سب  اأن  ينبغي  الت�رشب  اأن  اإىل  واإ�سافة 
5 من قانون الإجراءات اجلزائية  65 مكرر  املن�سو�س عليها يف الفقرة الأوىل من املادة 
اجلزائري )20( ، فمن ال�رشوري اأن يكون هذا الإجراء هو الوحيد اأو الأن�سب الذي بو�ساطته 
ميكن اإظهار احلقيقة بعد اأن اأثبتت الإجراءات الأخرى عدم جناعتها، ف�رشورة التحقيق يف 
معناها ال�سيق تعد من ال�رشوط الأ�سا�سية للجوء اإىل هذا الإجراء، لأن الت�رشب اأُقر لغر�س 
خا�س وب�سفة ا�ستثنائية، والت�رشب الذي ل يلتم�س من ح�سوله فائدة لإظهار احلقيقة يعد 

ت�رشبا حتكميًا، ومينع على القا�سي الإذن به واإل عد تع�سفيًا )21( . 
لقد منح القانون للأعوان املت�رشبني �سلحية القيام ببع�س الأفعال املجرمة اأ�سل، 
دون اأن تقوم م�سوؤوليته اجلزائية وطبقا للمادة 65 مكرر 14 من قانون الإجراءات اجلزائية، 

تتمثل هذه االأفعال يف: 
اقتناء اأو حيازة اأو نقل اأو ت�سليم اأو اإعطاء مواد اأو اأموال اأو منتجات اأو وثائق اأو  -

معلومات متح�سل عليها من ارتكاب اجلرائم اأو م�ستعملة يف ارتكابها. 
ا�ستعمال اأو و�سع حتت ت�رشف مرتكبي هذه اجلرائم الو�سائل ذات الطابع القانوين  -

اأو املايل، وكذا و�سائل النقل اأو التخزين اأو الإيواء اأو احلفظ اأو الت�سال " 
12 ن قانون الجراءات  - 65 مكرر  ا�ستعمال هوية م�ستعارة، حيث �سمحت املادة 

اجلزائية ل�سابط اأو عون ال�رشطة الق�سائية املت�رشب اأن ي�ستعمل يف عملية الت�رشب هوية 
م�ستعارة بدل من هويته احلقيقية وذلك طيلة مدة العملية وعليه التعامل مع اجلميع بهذا 
اأن امل�رشع اجلزائري مل يحدد كيفية احل�سول على الهوية امل�ستعارة،  اإل  ال�سم امل�ستعار، 
فل يكفي ا�ستعمال العون املت�رشب ل�سم غري ا�سمه احلقيقي والتعامل به مع الآخرين، بل 
يجب اأن يتح�سل العون املت�رشب على اأوراق ر�سمية كبطاقة تعريف، رخ�سة �سياقة، جواز 
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�سفر لهذا ال�سم امل�ستعار من اأجل اخفاء هويته احلقيقية، على غرار ما ذهب اليه القانون 
الفرن�سي الذي نظم اأحكام ا�ستفادة العون املت�رشب من ا�سم م�ستعار )22( . 

احلماية القانونية للعون الت�رشب: ت. 
لأولده  وكفل  خا�سة،  حماية  القانون  له  كفل  فقد  الت�رشب  عملية  خلطورة  نتيجة 
الرعاية للحفاظ على اأمن و�سلمة روحه و�رشية مهمته، اذ جعل املت�رشب مبناأى عن حتمل 
ات  امل�سوؤولية اجلنائية عن اجلرائم التي يكون قد ارتكبها عر�سا اأثناء ت�رشبه تنفيذاً للمهمَّ
املوكلة اإليه ومنع الك�سف عن هويته احلقيقية، و�سمح له باأخذ هوية م�ستعارة ورتب على 
خمالفة هذه الإجراءات عقوبات جزائية وهي العقوبات التي تت�ساعف اإذا اأ�سفى هذا الك�سف 
للهوية عن تعر�س املت�رشب اأو اأحد اأفراد عائلته لل�رشب اأو اجلرح اأو عر�س حياته للخطر، 

وقد تت�ساعف اإذا حدثت الوفاة )23( . 
كذلك اأقر امل�رشع اجلزائري اإمكانية �سماع �سهادة �سابط ال�رشطة الق�سائية املن�سق 
العملية،  على  �ساهداً  بو�سفه  �سواه  دون  م�سوؤوليته  حتت  الت�رشب  عملية  جتري  الذي 
التعليمات  ويتلقى  مراحلها  جميع  ويتتبع  الت�رشب  عملية  تن�سيق  يتوىل  باعتباره  وذلك 
با�ستمرار من القائم بالعملية ويعد تقارير على هذا الأ�سا�س، �سواء اأمام قا�سي املو�سوع 
اأو العون املت�رشب ب�سفته �ساهداً رغم  اأم قا�سي التحقيق، بينما ل يجوز �سماع ال�سابط 
قيامه �سخ�سيًا بالعملية وكونه الأكرث معرفة بتفا�سيلها وعنا�رش اجلرمية وهذا �سمان 

لأمنه و اأمن اأ�رشته )24( . 
اإن امل�رشع اجلزائري مل يرتك جمال ملناق�سة قيمة �سهادة العون املت�رشب كدليل يقدم 
اأمام الق�ساء، ويبدو اأن �سبب ذلك مرده اأن قواعد اأداء ال�سهادة اأمام الق�ساء تتطلب- كما 
هو معلوم- اأن يتقدم ال�ساهد �سخ�سيًا اأمام حرمة املحكمة، واأن يديل بهويته احلقيقية، واإن 
يواجه املتهمني، وذلك كله م�ستبعد م�سبقًا ب�سبب نوعية مهمة املت�رشب، واأما يف القانون 
الفرن�سي فقد ُو�سعت تدابري ل�سماع )العني( املت�رشب اإذا مت�سك املتهم بطلب املواجهة، ويكون 
ذلك برتتيب طريقة ل�سماع �سوت )العني( فقط من خلل اأجهزة �سوتية تنقل ال�سوت مع 
تغيري نرباته حتى ل يعرف، وبذلك تبقى هويته جمهولة بالن�سبة للحا�رشين كلهم بقاعة 
الأدلة  ال�ساهد مفيدة يف تو�سيح و�رشح  اجلل�سات، ويف هده احلالة تكون ت�رشيحات هذا 
التي مت احل�سول عليها عن طريق عملية الت�رشب، واإما الت�رشيحات وحدها اإذا مل تكن تتعلق 
باأدلة اأخرى، فاإنه ل ميكن العتماد عليها مبفردها كدليل اإدانة، ذلك اأن ال�ساهد ل يك�سف 

عن هويته ول يواجه املتهم عيانًا )25( . 
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االآثار املرتتبة على عملية الت�رشب: . 3
يقوم �سابط ال�رشطة الق�سائية املنتدب باعتباره امل�سوؤول عن عملية الت�رشب بتحرير 
تقارير عن العمليات التي يقوم بها املت�رشب ويحيلها على قا�سي التحقيق على اأ�سا�س اأنه 
املن�سق بني هذا الأخري واملت�رشب، وامل�رشع اجلزائري مل ُي�رش اإىل ما اإذا كان �سابط ال�رشطة 
الق�سائية امل�سوؤول عن عملية الت�رشب يقوم بتحرير حم�رش حول العملية ون�ساط املت�رشب 
اأم ل، ول اإىل م�سري الأدلة والأ�سياء املتح�سل عليها نتيجة عملية الت�رشب، ول اإىل موقف 
ماته، ول اإىل اإمكانية  القانون من اجلرائم التي ُتكت�سف عر�سا يف اأثناء اأداء املت�رشب ملهَّ
اإليه امل�رشع اجلزائري هو  اأ�سار  الإذن بالت�رشب عن طريق ال�ستئناف، فكل ما  الطعن يف 
اإيداع الإذن اأو الرخ�سة التي ُنفذت بها عملية الت�رشب يف ملف الإجراءات بعد النتهاء من 
الت�رشب حتت م�سوؤوليته  الذي جرت عملية  الق�سائية  ال�رشطة  العملية، وكذا �سماع �سابط 

دون �سواه ك�ساهد على العملية )26( . 
وتكمن القيمة القانونية للتقارير املحررة يف اإطار عملية الت�رشب، التي هي عبارة عن 
حما�رش تت�سمن التحريات والبحوث واملعاينات التي قام بها ال�سابط اأو )العنْي( املت�رشب، 
�سهادات  املحا�رش  هذه  اعتبار  فيمكن  العملية،  من  اإليها  املتو�سل  النتائج  تت�سمن  كما 

مكتوبة، على هذا الأ�سا�س ميكن اعتبار هذه التقارير عبارة عن حما�رش معاينة )27( . 
 ،  )28( اجلزائية  الإجراءات  قانون  ن�سو�س  ب�رشوط حمددة يف  الت�رشب  وتتم عملية 
اإذ اإن عدم مراعاة �سابط ال�رشطة الق�سائية الكتابة والت�سبيب يف الإذن بالت�رشب يرتتب 
ما   « الفقهية:  بالقاعدة  عمًل  ككل  الت�رشب  اإجراء  بطلن  وبالتايل  الإذن،  بطلن  عليه 
15 بقولها: اإن الإذن لبد  بني على باطل فهو باطل اأ�سًل«)29( ، وذلك طبقا لن�س مكرر 
الإجراءات  قانون  من   65 )املادة  البطلن  طائلة  حتت  وذلك  وم�سببًا،  مكتوبًا  يكون  اأن 
الإذن  هذا  اإ�سدار  عدم  عن  املرتتب  اجلزاء  اإىل  يتطرق  مل  القانون  اأن  اإل   .  )30( اجلزائية( 
اأ�سل، فهل يرتتب عنه بطلن اإجراء الت�رشب ككل، اأم يعد جمرد فعل مربر دون اأن تقوم 

امل�سوؤولية اجلزائية لل�سابط املت�رشب )31( . 

خامتة: 
التطبيقي،  امل�ستوى  على  منه  اأكرث  النظري  امل�ستوى  على  حم�سوراً  الت�رشب  مازال 
ويرجع ذلك اإىل جملة من العتبارات التي ينبغي الرتكيز عليها ل�سمان فعالية هذا الإجراء 
اأدرج  اجلزائري  امل�رشع  اأن  فرغم  اخلا�سة.  والتحري  البحث  اأ�ساليب  من  اأ�سلوبًا  باعتباره 
مثل هذه الو�سائل القانونية يف اإطار اجراءات التحقيق الق�سائي للك�سف عن احلقيقة، فاإن 
الإجراء  القائمني على هذا  تردد  يرجع يف  وقد  ا�ستعمالها مازال حمدوداً  اأن  يثبت  الواقع 
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اإما اإىل املخاطر التي قد ترتتب على عملية الت�رشب نظرا لتعقدها، اأو عدم تاأهيل العنا�رش 
تلقوا  الذين  الأ�سخا�س  من  جمموعة  العمليات  هذه  مثل  ينفد  اأن  لبد  بحيث  لها.  املنفذة 
ال�سلطات  مع  والت�ساور  بالتن�سيق  الت�رشب  عملية  منفذو  تعيني  يكون  واأن  خا�سًا،  تدريبًا 
املخت�سة والقائمني عليها، وو�سع تقارير عن املخاطر التي من �ساأنها اأن تنتج عن العملية، 

د اأهداف العملية بو�سوح.  واأن حُتدَّ
فاإجراء الت�رشب يجب اأن يكون من الأ�ساليب التي يتمهل اأ�سحاب ال�ساأن يف اتخاذها 
بنا درا�سة فر�س جناح عملية  لذلك يجدر  لها من تهديد مبا�رش على حياة املت�رشب،  ملا 
اخرتاقه  نتيجة  املت�رشب  عليها  يتح�سل  �سوف  التي  املعلومات  كانت  اإذا  وما  الت�رشب، 
للع�سابة الإجرامية مفيدة ومهمة، ومن �ساأنها اأن حتدث تغيرياً جذريًا يف التحقيق اأم فقط 
الأ�ساليب  هذه  فمثل  التحقيق.  ت�ساعد يف جمرى  ل  قد  معلومة  اكت�ساف  اإىل  اللجوء  يكون 

اخلا�سة للبحث والتحري قد يكون لها ارتباط وثيق مب�سائل قانونية معقدة. 
اإن اإجراء الت�رشب ورغم اإيجابياته يف اإطار التحقيق، فاإنه يحتاج اإىل احرتام �سوابط 
دقيقة عند تنفيذه، ذلك اأن مثل هذا الإجراء يف حّد ذاته يتطلب يف اإقراره الإملام بالرتتيبات 
القانونية واملادية والتقنية اللزمة كافة التي ت�سمح بك�سف اجلرائم ومعاقبة املجرمني، 
اإذ يعدُّ من اأخطر الو�سائل امل�ستعملة يف اإطار البحث والتحري عن اجلرائم املعقدة واملنظمة 
ثمة  ومن  املبا�رش،  والتهديد  اخلطر  اىل  املت�رشب  العون  تعر�س حياة  ان  بالإمكان  والتي 
فلبد من اأخذ الحتياطات اللزمة كافة ملبا�رشة هذه العملية بهدف الو�سول اإىل اللحقيقة 

دون تعري�س القائم بها اإىل اخلطر، وال يكون ذلك اإال بالعمل على: 
التن�سيق  ♦ و  املحكم،  بالتخطيط  اأ�سا�سها  من  الت�رشب  عملية  جناح  فر�س  درا�سة 

مع خمتلف امل�سالح املخت�سة يف هذا ال�ساأن والأخذ بعني العتبار العوائق التي قد تنجر 
اإليها خلل تنفيذ املهمة، وطرق جمابهة العراقيل بو�سع حلول منا�سبة حت�سبًا لأي طارئ 

بالتوافق مع خطط عمل اأولية وم�سبقة. 
اختيار اأ�سخا�س متخ�س�سني وموؤهلني للقيام بعملية الت�رشب، بحيث لبد اأن يكون  ♦

ممن لهم اخلربة يف جمال اجلرائم املعقدة ، وذلك مبراعاة امل�ستوى التعليمي للأعوان. 
تنظيم دورات تكوينية لتاأهيل الأعوان يف هذا املجال.  ♦
توفري الإمكانات كافة، خا�سة املادية والتقنية منها لت�سهيل عملية تنفيذ الت�رشب.  ♦
تنفيذها من خلل  ♦ واأ�ساليب  الت�رشب  بعملية  القيام  اإجراءات  تو�سيح  على  العمل 

و�سع ن�سو�س تنظيمية ت�ساهم يف متابعة اجلرائم وت�سمن فعاليتها والتعرف على وقائعها. 
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