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Abstract 
    Intercepting the means and capabilities adopted by criminals and organized crime groups is no longer as easy 
as one imagines, especially if the traditional techniques are used. Latest technology and modern 
telecommunication have help criminal cover them. Therefore, infiltration is used which involves a member of a 
judiciary starts to penetrate any organized crime group. In there, his person pretends to be a criminal to take that 
group down. This is a dangerous operation that may jeopardies the life of the infiltrator. So, what are the 
procedures to be taken and the condition to be met in order to use it as a means to counter organized crime? 
These are the main pillars around which the research revolve. 
Keywords: infiltration, general attorney, Penal proceedings, Republic procurator, organized crime. 
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 الملخص:
ات اإلجرامية المنّظمة، من خالل اتّباع أساليب التحريات التقليدية؛ فالتقنّيات لم يعد سهاًل الكشف عن اإلمكانات المستخدمة من قبل الجماع

تسرُّب: التي التكنولوجّية الحديثة، واالّتصاالت المتطّورة، جعلت الكشف عن أسرار هذه الجماعات عملّية صعبة. من أجل ذلك، تم اللجوء إلى عملية ال
ة داخل الشبكة اإلجرامية، وتقّمصه شخصية مجرم؛ من أجل اجتثاِث هذه الجماعة من األساس. فهي تتمّثل في اقتحام عنصر من الضبطّية القضائيّ 

تلك هي الخطوط عملّية خطيرة، فيها مغامرة كبيرة؛ قد تودي بحياة المتسرِّب. فما هي إجراءاتها وشروط استعمالها، كوسيلة لمكافحة الجريمة المنّظمة، 
 البحث. الّرئيسة التي يتمحور حولها هذا

 العاّمة، الجريمة المنّظمة، وكيل الجمهورّية، إجراءات، جزائّية. التسّرب، النيابة: الكلمات المفتاحّية
 مقدمة:

كافية  ،ةة القضائيّ رة لدى الضبطيّ لم تعد الوسائل التقليدية المتوفّ 
 ؛ة على مختلف أشكالهالتنامي األعمال اإلجراميّ  لوحدها في وضع حدّ 

اّلتي  ،صال ذات الجودة العاليةوأجهزة االتّ  ،والرقمنة ،نولوجيّ ر التكفالتطوّ 
جعلت عمل أجهزة األمن خاصة تستخدمها الجماعات اإلجرامّية، 

في الكثير من -بل أظهرته عاجًزا  ،ة أمرًا معقداً ة القضائيّ الضبطيّ 
 عن مسايرة وتيرة اإلجرام والمجرمين. -األحيان

ذا كانت عائدات االتّ   ؛مخدرات تحقق أرقامًا خياليةجار في الوا 
 ة الحصول على كل الوسائل الالزمة من نقل  لت لهذه الجماعات عمليّ سهّ 
باع الوسائل تّ بادة مقيّ  -في المقابل-ة ة القضائيّ الضبطيّ  صال، فإنّ واتّ 

في سبيل اإلطاحة بهذه الجماعات  ،فقط ةات القانونيّ ة واآلليّ الشرعيّ 
حباط كل عمليّ  ،ةاإلجراميّ  ة ة القضائيّ هنا وجدت الضبطيّ من و  .هااتوا 

لة والقصر في التوفيق بين البئر المعطّ  تتمّثل ،نفسها أمام معادلة صعبة
العمل على إيقاع هذه  ،ةة القضائيّ كيف يتسنى للضبطيّ فالمشيد. 

وسائلها من  إلى عدم كفايةِ  (، بالّنظرمصيدة العدالة)الجماعات في 
أية محاكمة  دليل الذي ال تصحّ مع عدم المساس بمشروعية ال ،جهة

 .من جهة أخرى عادلة إال بتوافره
عن الوسائل  فاعلّيةولذلك، تم إيجاد وسائل ال تقل دهاء و 
التفكير في  تمّ إذ  ،مةالمستعملة من قبل الجماعات اإلجرامية المنظّ 

ا بنحو  متابعً  ،وجعل نشاطها المحاط بسرية تامة ،اختراق هذه الجماعات
ب الذي يعمل نظام التسرّ  ، من خاللة القضائيةالضبطيّ  من قبل مباشر

وبالتالي  ،على اختراق الجماعات اإلجرامية من قبل الشرطة القضائية
 ة.بصفة نهائيّ  هاواجتثاثها من جذور  ،اإلطاحة بها

للكشف وقد تّم اللجوء إلى عملّية التسّرب؛ بوصفها وسيلة ُمثلى 
منذ زمن بعيد، فلقد انون المقارن في القة عن أسرار الجماعات اإلجراميّ 

من  وذلك م،0785ة في بلجيكا منذ سنة ة القضائيّ لجأت إليه الضبطيّ 
لمعاينة إقبال صاحب مطعم  ؛راد الشرطة إلى مطعمفل أحد أتوغّ  خالل

رج المواسم التي يسمح فيها خا ،مشبوه على تقديم لحم صيد لزبائنه
إلى تعديل قانون اإلجراءات  ع الفرنسيّ . وفي فرنسا لجأ المشرِّ بالصيد
التسرب وسيلة خاصة للتحقيق في  عدّ على  ونّص  م2662ة سنة الجزائيّ 

إلى المادة  (،70فقرة  860) وذلك من خالل المادة ،بعض الجرائم
 .(78فقرة  860)

ب وسيلة للكشف عن اعتمد التسرّ  فقد ،ع الجزائريّ أما المشرِّ 
وذلك من  ؛ار في المخدراتجوعلى رأسها جريمة االتّ  ،بعض الجرائم
في الفصل  26/02/2660الصادر بتاريخ ( 60/22)خالل التعديل
 . (06مكرر  05) إلى المادة(، 5مكرر  05) الرابع من المادة

 المبحث األول:
 مفهوم التسرب

اها تبنّ إذ  ،الة في مكافحة الجريمةات الفعّ ب أحد اآلليّ التسرُّ  يعدّ 
( المؤرَّخ 60/22قم )نون ر بموجب القا الجزائريّ  عالمشرِّ 
 ؛لهذا المصطلح من أجل إدراك المعنى الحقيقيّ م، و 26/02/2660في

 .، وتوضيح أحكامه، وكشف دوره، ومعرفة آثارههب عريفتّ الفإنه ينبغي 
 المطلب األول:

  التسربتوضيح مفهوم 
دون علم  ،الدخول أو الولوج إلى مكان ما خفية :ب لغةً التسرّ 

من  اءب المتسرَّ  :ودون لفت انتباهها. ويقال ،إليها بالجماعة المتسرَّ 
محيط المجاور الانساب منه وانحدر إلى  :معناه ،الخزان أو من الحوض

وجود خلل  :معناه ،ب الماء إلى مكان ما في المبنى أو العمارةله. وتسرّ 
دة باالنهيار. مما يجعلها مهدّ  ؛أدى إلى ولوج المياه إليها ؛في هيكلها
هو  أو معاونيها: ب من قبل أحد ضباط الشرطة القضائيةرّ كذلك التس

mailto:younesguettaia@gmail.com
mailto:younesguettaia@gmail.com


 التسرب كوسيلة لمكافحة الجريمة المنظمة

                            16     
 

إلطاحة بها تمهيدًا ل ،من أجل كشفهاخفية؛ له إلى داخل هذه الجماعة تسلّ 

 .(0)وتقديمها إلى العدالة
ب من خالل ع الجزائري التسرّ عرف المشرِّ التسّرب اصطالًحا: 

يقصد ه: "انون اإلجراءات الجزائّية بقولمن ق(، 02مكرر  05)ة المادّ 
ف بتنسيق ة المكلّ الشرطة القضائيّ  "وناع"مب قيام ضابط أو بالتسرّ 
 ؛في ارتكاب جناية أو جنحةبهم بمراقبة األشخاص المشتبه  ،ةالعمليّ 

...".بإيهامهم أ  نه فاعل معهم أو شريك لهم أو خاف 
 اخاص   اأسلوبً بوصفه ب على التسرّ  ع الجزائريّ المشرِّ  ّص كذلك ن  

ق بالوقاية عماًل مصطلح االختراق من خالل القانون المتعلّ مست ،يللتحرّ 
( منه 50ء في نّص الماّدة )إذ جا (،60 /60)من الفساد ومكافحته رقم

قة بالجرائم المنصوص عليها في من أجل تسهيل جمع األدلة المتعلّ بأّنه: "
 باع أساليب تحر  تّ اأو  ،هذا القانون، يمكن اللجوء إلى التسليم المراقب

من  وبإذن   ،، على النحو المناسبواالختراقد اإللكتروني كالترصّ  :اصةخ
 ة".ة المختصّ السلطة القضائيّ 

أو أحد  ةضابط الشرطة القضائيّ هو ب فالمتسرّ ومن هذا الف هم، 
لوصول إلى نواة ل ؛ة مجرمص شخصيّ ة تقمّ ى عمليّ الذي يتولّ  معاونيها،

الكثير من المخاطرة التي قد ة، وهذا العمل يحتوي على الجماعة اإلجراميّ 
 رهُ ب خيَّ في حال كشفه من قبل أعضاء الجماعة. والمتسرّ  ؛تكون قاتلة

 ،ص دور الفاعلفي أن يتقمّ ( 02مكرر  05)ة المادّ  ع بموجب نّص المشرِّ 
والدور الذي قد  ،بما تقتضيه ظروف التسرّ حسب أو الخافي، أو الشريك

هو بعرضه على  أو الذي يبادر ،الجماعة للقيام به يفرضه عليه أعضاءُ 

 .(2)من فاعل أو شريك أو خاف   :ما تحتاجهأعضاء الجماعة حسب

 المطلب الثاني:
 بدور المتسر  

ي، أو الخاف ،ب القيام بدور الشريكع الجزائري للمتسرّ سمح المشرِّ 
ب إليها. أما الشريك ة اإلجرامية المتسرَّ أو الفاعل األصلي داخل الجماع

من لم يشترك  كلُّ  :من قانون العقوبات( 22) المادةفهو طبقًا لنص 
 في معاونة -رقالطّ  بشتى-ه ساعد ولكنّ  ،في الجريمة مباشًرا ااشتراكً 

بذلك، كذلك  ِعلمه اإلجرامّية معالفاعل أو الفاعلين على ارتكاب األفعال 
 من اعتاد كلّ  ،من قانون العقوبات بصفة الشريك( 24)ألحقت المادة 
الجتماع واحد أو أكثر من  ، أو مكاًناأو ملجأ مسكًنا،على أن يقدم 

أو األمن  ،أو العنف ضد أمن الدولة ةاألشرار الذين يمارسون اللصوصيّ 
على  لمه بسلوكهم اإلجرامي. وبناءً أو األموال مع عِ  ،أو األشخاص ،العام

ألعضاء الجماعة  ابصفته شريكً -ب ع سمح للمتسرِّ ذلك فإن المشرِّ 
أو وضع مسكنه أو  ،بالقيام ببعض األعمال التحريضية -يهاب إلالمتسرَّ 

كما يمكنه أيضًا  ،ف أعضاء هذه الجماعةملجأ يملكه تحت تصرّ 
 بتقديم وسيلة نقل ألعضاء هذه الجماعة. -اصفته شريكً ب-استعماله 

، فإنها أما صفة المتسرّ  ل في إخفائه لألشياء تمثّ تب كخاف 
من ( 478) وطبقًا لنص المادة ،ترفةل عليها من الجريمة المقالمتحصَّ 

ل أشياء متحصَّ  -وهو يعلم-قانون العقوبات، فإنه يعاقب كل من أخفى 
م هو الذي يتولى تسلّ  :ب الخافيعليها من جناية أو جنحة، فالمتسرِّ 

من خالل قيام الجماعة اإلجرامية بتهريب  ،ل عليهااألشياء المتحصّ 
بالرغم من أنه لم يساهم  -تمثيلعلى سبيل ال– المخدرات والمتاجرة بها

 مساهمة مباشرة في ارتكاب األركان المكونة لهذه الجريمة.
من قانون  (20)المادة  ب الفاعل طبقًا لنّص وأما المتسرِّ 

أو  ،كل من يساهم مساهمة مباشرة في تنفيذ الجريمة"هو  :العقوبات
إساءة  أو ،أو التهديد ،أو الوعد ،ض على ارتكاب الفعل بالهبةيحر الت

 ."أو التدليس اإلجرامي ،أو التحليل ،ةاستعمال السلطة الوالئيّ 
ذا كان الجزء األول من هذه المادة أي بنحو  مباشر  ال يثير  ،وا 

إذا ساهم مساهمة مباشرة في ارتكاب  ؛ب فاعالً المتسرّ  عدّ إشكال في 
( 20) الجريمة، فإن تعريف الفاعل حسب الشطر الثاني من المادة

من شأنها  ،ةمن شأنه إحداث إشكاالت وعقبات قانونيّ  ،كرالذّ السالفة 
 ة عن مفهومه الحقيقي.ب كليّ إخراج التسرُّ 

تحديد ل ؛من قانون العقوبات (20)إن العودة إلى نص المادة 
بل قد يؤّدي إلى  ةكليّ  ر معنى التسربمن شأنه أن يعكّ  ،معنى الفاعل

ياًل، الجريمة فاعاًل أص ض علىة تجعل من المحرِّ فهذه المادّ  إفساده؛
بموجب هذا –وبالّنظر إلى جوهر عملّية التسرُّب، فإّن المساءلة الجزائّية 

قد تلحقه من خالل عملّية التحريض على الجريمة بكّل  -القانون
ع أورد المشرّ  وسائلها، وللحيلولة دون المساءلة الجزائّية للمتسرِّب؛

لفضِّ الخالِف في عملّية  ،بالتسرُّ ق ببالباب المتعلّ  نًصا خاًصا الجزائريّ 
ال يجوز ( على أنه: "02فقرة  05نّص بالماّدة )ه نّ إحيث التحريض، 

على ارتكاب  ل هذه األفعال تحريًضاتحت طائلة البطالن، أن تشكّ 
 جرائم".

من  ياًل؛ب بأن يكون فاعاًل أصع سمح للمتسرِّ وهكذا، فإن المشرِّ 
عالقات بمعهم االرتباط و  ،مهبصال باألشخاص المشتبه االتّ  حيث

إلدانة أفراد  ؛كافية وأ ،ة إثبات قاطعة الداللةعلى أدلّ  ؛ للحصولمتنوعة
ب عليه االندماج في صفوف هؤالء المجرمين . فالمتسرِّ اإلجرامّية الشبكة
وتحت  لكنه ال ينبغي له إطالًقا إلطاحة بهم.ل ؛هويته وصفته ُمخفًيا

المساءلة بل وتحت طائلة  ،بها بطالن جميع اإلجراءات التي يقوم
 .الجرائم التحريض على ارتكاب ،للعقابوالتعّرض 
ب أن يوهم غيره بأنه عضو من أعضاء المجموعة متسرّ للف
أو  ،ل في اقتناءالمتمثّ  ومن ثمة يقوم بتنفيذ العمل اإلجراميّ  ،ةاإلجراميّ 
أو  أو منتجات أو أموااًل  موادّ  ،أو إعطاء ،أو تسليم ،أو نقل ،حيازة

ارتكاب الجرائم. كما يمكنه أيضًا  مستعملة في ،وثائق أو معلومات
وسائل فضاًل عن  ،أو الماليّ  ،ابع القانونيّ استعمال الرسائل ذات الطّ 
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االّتصال، ووضعها أو  ،أو الحفظ ،أو اإليواء ،خزينأو التّ  ،قلالنّ 
 .تحت تصّرف مرتكبي الجرائم

 ،ةفراد المجموعة اإلجراميّ ب مسايرة أكذلك، يجب على المتسرِّ 
مثاًل؛ جار في المخدرات االتِّ ك ،للجريمة تنفيذهم للركن الماديّ  طيلة فترة

فشال نشاطهم اإلجرامي ،ى يتم توقيف جميع األعضاءحتّ  وتقديمهم  ،وا 
ون اعمعلى المعلومات المقدمة من قبل الضابط أو ال وذلك بناءً  ،للعدالة
 ب.المتسرّ 

ال  بتنظيم أشخاص   -بمبادرة منه-ب أن يقوم لكنه ال يجوز للمتسرِّ 
عن  هموتحريض -كاالّتجار بالمخدرات–بالعمل اإلجرامّي عالقة لهم 

من أجل حملهم على  ، أو تهديدهم مادًيا أو معنوًيا؛طريق إغرائهم بالمال
والجهاز مساعدة العدالة  فيدوره ينحصُر ب المتسرّ فتلبية رغبته. 

 ، كتلك اّلتيةجراميّ اإل المجموعاتنشاط ل وضع حد   القضائّي، من خالل

 .(4)وبيعها ،ونقلها ،تهربيها ، من خاللجار في المخدراتتعمل على االتّ 
قةوتأسيًسا على ما سبق، فإّن نشاط المجموعة  ، أو الُمختر 

ة أو معاونها، ب ضابط الشرطة القضائيّ المتسرَّب إليها، سابق على تسرُّ 
دفع إلى ارتكاب الجريمة، وحّث أعضاء   فإذا كان المتسّرب هو الذي

أية فكرة عن  وهذه الجماعة لم تكن لديها، على اقترافها جماعة إجرامّية
ب إليها، فإن المتسرِّ  ضابط الشرطة أو معاونه بهذه الجريمة قبل تسرّ 
ب ال يجوز له أن عرضة للمساءلة، فالمتسرِّ يكون يعّد محّرضًا، وبالتالي 

أنَّ  هو م ن أوجده، خاّصة وأوضع الدليل، يكون هو من سعى إلى 
لم يكن لهم ميول نحو اإلجرام لوال تحريض  ،ةأعضاء المجموعة اإلجراميّ 

هو  ،بب لهم. فالمطلوب أو المرجو من خالل عملية التسرُّ المتسرِّ 
 ،والعمل على اإلطاحة بها ،ة ناشطةالكشف عن مجموعة إجراميّ 

 .(2)وتخليص المجتمع منها

 ثاني:المبحث ال

 بأحكام التسرّ 
سواء على  ،قد ينقلب بنتائج سلبية خطيًرا ب إجراءً عملية التسرّ  تعدّ 

العدالة ككل. ومن ثمَّ على ة ة القضائيّ أو على الضبطيّ  ،ب نفسهالمتسرِّ 
 إلى ،بما فيها القانون الجزائري ،من أجل ذلك عمدت معظم التشريعات

في سبيل الحفاظ  ؛ت والقيودب بمجموعة من اإلجراءاة التسرّ إحاطة عمليّ 
هيئة األمن ك الّداعمة له،والمؤسسات الدستورية  ،بعلى شخص المتسرِّ 

 وجهاز العدالة.
 المطلب األول:
 بإجراءات التسرّ 

على أنه عندما تقتضي ضرورات ( 00مكرر  05) المادة تنصّ 
( 5مكرر  05) ي أو التحقيق في إحدى الجرائم المذكورة في المادةالتحرّ 

                                                           

 


 .ة الجزائريّ من قانون اإلجراءات الجزائيّ  41ررمك 56نظر المادة ا. 

بعد إخطار - ة أو لقاضي التحقيقيجوز لوكيل الجمهوريّ فإّنه ه، أعال
ضمن  ،بمباشرة عملية التسرُّ بأن يأذن تحت رقابته  -وكيل الجمهورية

 ًداالفة الذكر محدّ ة السّ المادّ  نّص  إذ يعدّ  نة في المواد أدناه.الشروط المبيّ 
 لمن له صالحية الترخيص أو اإلذن ببدء عملية ،من حيث األشخاص

 ب.من يمكنه أن يقوم بعملية التسرّ  لكوكذ ،بالتسرّ 

 الفرع األول:
 بمن له صالحية منح اإلذن بالتسرّ 

فإن  ،بتسرّ الن له صالحية منح اإلذن بإجراء عملية ا م  أمّ 
 حين تكون ،ةعلى وكيل الجمهوريّ  مقتصرةجعلها الجزائرّي ع المشرِّ 
رحلة ليس هناك من ي. ففي هذه الممستوى البحث والتحرّ ضمن ة القضيّ 

لة له بحكم الصالحيات المخوّ  ومراقبتها، بة التسرّ ع عمليّ له صفة تتبّ 
طبقًا لمبدأ عدم  ،ة أو من يقوم مقامهوكيل الجمهوريّ  باستثناء ،قانوناً 

 تجزئة النيابة العامة. 
 ،ائب العام على مستوى المجلس القضائييستطيع النّ ومن هنا، 

توافر  حين ،ب بالشروع في العمليةالمتسرّ  المعاونالترخيص للضابط أو 
ة على مستوى . أما إذا كانت القضيّ هظروف هذا اإلجراء وشروط

ن له هو وحده م   ،قاضي التحقيق المشرف على القضية التحقيق، فإنّ 
بالبدء في  أو معاونها، ةة الترخيص لضابط الشرطة القضائيّ صالحيّ 

على أنه يجب ( 00مكرر  05) ب. ومع ذلك نصت المادةعملية التسرُّ 
ب عملية تسرّ بوجود  ،ةعلى قاضي التحقيق إخطار وكيل الجمهوريّ 

منطقًيا، هذا اإلجراء يبدو  أنّ والحّق ة بترخيص منه. جارية في القضيّ 
ة صالحيات واسعة في مراقبة وكيل الجمهوريّ دائًما ل ذلك أّنه تبقى

 ّيةللضبط ابوصفه رئيسً  ،ة أثناء تنفيذ عملهاة القضائيّ الضبطيّ 
من ( 40) ة. فالمادّ  «C’est le directeur du parquet»ةالقضائيّ 

ة جميع ت على أنه لوكيل الجمهوريّ نصّ  ،ةقانون اإلجراءات الجزائيّ 
مرتبطة بالضبطّية القضائّية؛ بصفته ضابط السلطات والصالحيات ال

 .الشرطة القضائّية
الفة نص المادة السّ إلى  استناًداه ال يمكن القول فإنّ  ،ومع ذلك

بدور  ة أن يقوم هو شخصًياه بإمكان وكيل الجمهوريّ نّ إ :الذكر
 بتقمُّصوالتي ال تسمح له  ،طة بهمتسرب؛ نظًرا للمهّمة النبيلة المنو ال

وكيل الجمهورية  فضاًل عن أنّ ب، ون المتسرِّ اعمدرجة الضابط أو ال
 هانتحال وأ ،يهوبالتالي يستحيل تخفّ  ،ة معروفة بحكم وظيفتهشخصيّ 

ون اعملضابط أو لكما هو الحال بالنسبة  ،صفة المتعاطي لإلجرام
 ة. الشرطة القضائيّ 

                                                           
 .  عندما تقتضي »ة الجزائري: من قانون اإلجراءات الجزائيّ  44مكرر  56المادة

أعاله،  6مكرر  56ي أو التحقيق في إحدى الجرائم المذكورة في المادة ضرورات التحرّ 
جمهورية، أن يأذن ة أو لقاضي التحقيق، بعد إخطار وكيل اليجوز لوكيل الجمهوريّ 

ب ضمن الشروط المبينة في المواد تحت رقابته حسب الحالة بمباشرة عملية التسرّ 
 «.أدناه
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 الثاني: الفرع
 بمن له صفة المتسرّ 

األفراد  اّلذين ُيجيُز لهم القانون  (02مكرر  05) المادة د نصُّ حدّ 
 وأة في ضابط الشرطة القضائيّ  موحصرته ،بالتسرُّ عملّية القيام ب

لى جانب هؤالء ال هوناعم ة من وجود ضابط الشرطة القضائيّ  بدّ ا. وا 
ب وقاضي التحقيق الذي بين الشخص المتسرّ  ،بق لعملية التسرُّ نسِّ المُ 
ة فضابط الشرطة القضائيّ  ،ةب أو وكيل الجمهوريّ ة التسرّ ن بعمليّ ذِ أ  

ة بمنحه اللجوء ف بتقديم طلب اإلذن إلى الجهة المختصّ ق هو المكلّ المنسِّ 
 .، باإلضافة إلى تقديم تعليل  يوضُح سبب اللجوء إليهالى هذه العمليةإ

 الثاني: المطلب
 بآثار التسرّ 

في غير أحوال  تعدّ ب ارتكاب أفعال للمتسرّ  ع الجزائريّ سمح المشرِّ 
 05، وعلى ذلك نجد نّص المادة )ب جرائم يعاقب عليها القانونالتسرّ 

أو  ،موالاألأو  ،موادال اقتناءارتكاب جرائم ب سمح للمتسرّ ( ي02مكرر 
ل عليها من ارتكاب متحصّ المعلومات الأو  ،وثائقالأو  ،جاتالمنت

دون أن يكون مسؤواًل  ها، أو إعطائها،وتسليم ها،ونقل تها،وحياز  ،الجرائم
وسائل ذات الطابع الب بوضع للمتسرّ  نفسها ة. كما سمحت المادّ اجزائي  

 ،أو الحفظ ،أو اإليواء ،أو التخزين ،نقلسائل الأو و  ،أو المال ،القانوني
، دون مساءلة ةف أعضاء الجماعة اإلجراميّ تحت تصرّ  ،صالأو االتّ 
 .(5)قانونّية

 الفرع األول:
 بة للمتسر  ة الجزائيّ انعدام المسؤوليّ 

أو  ،ةاألفعال التي يقوم بها ضابط الشرطة القضائيّ  إنّ  والحقّ 
مستوفية جرائم  تعدّ  ،بة التسرّ ذه لعمليّ أثناء تنفي ،ةون الشرطة القضائيّ اعم

أو  ،أو نقلها ،تسليم المخدراتفمن باب االستدالل، يتراءى  األركان؛
هي جرائم متوافرة  ،ةف الجماعة اإلجراميّ تحت تصرّ  ،وضع وسيلة نقلها

دون أن يكون مسؤواًل  ،ب باقترافهان للمتسرّ ع أذِ أن المشرِّ  األركان، إالّ 
 .(02مكرر  05)المادة  نّص لى بالّنظر إًا جزائيّ 

ن له قد أذِ  ،بون المتسرّ اعمة أو الفما دام ضابط الشرطة القضائيّ 
 ةعمله يقع تحت طائلة حكم المادّ  فإنّ  ؛ع بارتكاب هذه األفعالالمشرِّ 

إذا كان وبات، التي تنّص على أنه: "ال جريمة...من قانون العق( 43)
 ."ن به القانونُ أو أذِ  ر  م  الفعل قد أ  

 ذلك أنّ  ،ةمبدأ الشرعيّ  وفقطابع الجريمة  فالفعل يبقى مكتسًيا
على  ،ق بمكافحة المخدراتالمتعلّ ( 62/07) في القانون رقم ع نصَّ المشرِّ 

 يرتقي إلى الُجنحة ، وأعطى لها وصًفامرتكبي هذه األفعال عقوبات ضدّ 
اعة من قبل جم ارتكابهاوقد تتحول إلى جناية في حالة (، 08) في المادة

فإنه ال  ؛بهذه األفعال من قبل المتسرِّ  ارتكابمة. وفي حال منظّ  جرامّيةإ

ألن ضرورة التحقيق أباحت  ال يخضُع للمساءلة الجزائّية؛و  ،يعاقب عليها
 له القيام بذلك.

ب على الحماية القانونية حصول المتسرّ  ومن جهة أخرى، فإنّ 
أن ال يتعدى ب روط، مشقانون العقوبات( من 43) المادةفي الواردة 

(، ومن 02مكرر  05) المادةفي عمله أحد األفعال المنصوص عليها 
أو عدة أفعال  األفعال،من هذه  ارتكابه فعاًل واحًدا منفرًدا هنا يتساوى

في آن واحد. فطالما أنه بقي في إطار الجرائم التي أبيح له اقترافها 

وال يعاق ب على ذلك سؤواًل جزائًيا،م ال يعدّ  ، فإنهًبابصفته متسرِّ 
(0). 

اقتراف جريمة قتل ضد أحد أفراد  أما إذا تجاوز ذلك إلى حدّ 
في المجموعة اإلجرامية أو غيرهم، فإنه ال يستفيد من اإلعفاء الوارد 

من أحكام  -بطبيعة الحال-د يه ال يستفكما أنّ (، 02مكرر  05) المادة
 ،ؤذن له القيام بهيُ  فعله هذا لم ألنّ  ؛من قانون العقوبات( 43) المادة
ب. ومع عن طريق اإلذن بالتسرّ  هِ ؤمر بارتكابه من قبل مسؤوليولم يُ 

وجد نفسه مضطر ا إلى ارتكاب جريمة لم يأمر بها القانون؛  ذلك، فإن
ال -فإنه يستفيد  ،عن نفسه ، أو دفاًعايهدد حياته داهملخطر  درًءا

ة المنصوص عليها لقواعد العامّ ا حسبفة من الظروف المخفِّ  -محالة
 من قانون العقوبات.( 27) المادةفي 

 الفرع الثاني:
 بحماية المتسر  

ب أثناء المتسرِّ يتعّرض لها  قدة التي بالنظر إلى المخاطر الحقيقيّ 
كالمخاطر اّلتي قد -  بة التسرّ بعد االنتهاء من عمليّ  ، أوتأدية دوره

 -راد أسرته أو مقّربيهتطاله بصفة  شخصّية أو تلك اّلتي قد تطال أحد أف
تعاقب كل من يكشف عن  جزائرّي أورد نصوًصا خاصةً ع الالمشرِّ  فإنّ 

ت نصّ  إذفي إلحاق األذى به أو بأهله.  ، أو يكون سبًبابهوية المتسرّ 
يعاقب كل من يكشف هوية " على أنه:(2فقرة  00مكرر  05)ة المادّ 

لى خمس ضابط أو أعوان الشرطة القضائية بالحبس من سنتين  إ
دينار  2660666إلى  دينار جزائرّي، 560666وبغرامة من  سنوات،
 .جزائرّي"

جزائري ع الب، سمح المشرِّ وفي إطار السعي إلى حماية المتسرّ 
أثناء تنفيذه لعملية  ،ة مستعارةوهويّ  للمتسرب أن يحمل ِاسًما مستعاًرا،

هي من  ،ة مستعارةالظهور باسم مستعار وهويّ ال غرو أنَّ و  ،بالتسرّ 
حتى ال ينكشف اسمه  ؛بع للمتسرِّ ة التي وفرها المشرِّ الحماية القانونيّ 

 ة.الحقيقي وهويته الحقيقيّ 
ة تطرح عمليّ  ،من اإلشارة إلى أنه في الواقع العمليّ  بدّ ال  وهنا

جهة  ِمن ،ةة القضائيّ بالنسبة للضبطيّ  ة مصطنعة إشكااًل جاد اهويّ  توفير
أو جواز سفر باسم  ،ةيّ ة تعريف غير حقيقل مسؤولية وضع بطاقتحمّ 

 المادةذلك أنَّ  ؛بة للمتسرّ يّ ة غير حقيقأو رخصة سياقة بهويّ  ،مستعار
ةة الحقيقيّ "ال يجوز إظهار الهويّ  ت على أنه:نصّ ( 00مكرر  05)



 7102 االول العدد  –عشر  الساابعالمجلد  –مجلة الزرقاء للبحوث والدراسات اإلنسانية 

64 

 نالذي، ةأو أعوان الشرطة القضائيّ  ،ةلضابط الشرطة القضائيّ 
تعارة في أي مرحلة من مراحل ة مسب تحت هويّ ة التسرّ باشروا عمليّ 
 .اإلجراءات"
ون اعمة ضابط أو جعل عقوبة كاشف هويّ  ع الجزائريّ رِّ مشوال

 ،سنتين إلى خمس سنواتمن حبس في التتراوح  ،ةالشرطة القضائيّ 
 .دينار جزائريّ  2660666إلى  دينار جزائرّي، 560666وغرامة من 

عقوبة من دون على هذه ال نّص  ع الجزائريّ والمالحظ أن المشرِّ 
 متعّمدةما إذا كانت الحالة اّلتي بموجبها ُكشفت هوّية المتسّرب، فيتبيان 

 كلّ  -لنص هذه المادة طبًقا-ع عاقب . بمعنى أن المشرِّ متعّمدةأو غير 
سواء بطريقة  ،ةون الشرطة القضائيّ اعممن كشف عن هوية ضابط أو 

ن البحث في قصد فهو يعاقب على ذلك من دو  متعّمدة،أو غير  متعّمدة
 ب.ة المتسرِّ كاشف هويّ 

في  الحقَّ  ع الجزائريّ المشرِّ له جعل  ،بومن أجل حماية المتسرِّ 
استحال عليه ما إذا  ،ةأشهر إضافيّ  أربعةب إلى طلب تمديد اإلذن بالتسرّ 

نحت له عن طريق ة التي مُ ب القانونيّ ف بعد انقضاء مهلة التسرّ التوقّ 
 أعضاءحتى يطمئن له  ؛بأيضًا حماية للمتسرِّ وفي هذا  .باإلذن بالتسرُّ 

 الّشكوُك في أمره. راودهمتال  ، بحيثالمجموعة التي تسرب إليها

 الخاتمـة:
ب كأسلوب خاص عندما لجأ إلى التسرّ  ع الجزائريّ المشرِّ  أحسنلقد 
جار في المخدرات. وعلى قلة ومنها جريمة االتّ  ،ي في بعض الجرائمللتحرّ 

مكن أن تتسرب هي األخرى خارج نطاق الضبطية المعلومات التي ي
في -نت ب مكّ ة التسرّ أن عمليّ  ، فمّما ال شّك فيهالقضائية وجهاز العدالة

ة مجرمين من اإلطاحة بعدّ  -أكثر من قضية عالجتها العدالة الجزائرية
ة خطرة بكاملها. ومن خالل دراستنا لهذا بل مجموعات إجراميّ  ،خطرين

أن نعرض بعض المالحظات  في هذه الخاتمةكن يم ،قيقالموضوع الدّ 
ع ظر فيه من قبل المشرِّ وما يجب أن يعاد النّ  ،بحول نظام التسرّ المهّمة 
 .الجزائريّ 

وهي المادة األولى من (، 00مكرر  05) يجب إعادة صياغة المادةأواًل: 
بحيث ينبغي اإلشارة بوضوح إلى أنه ال  ،ببالتسرّ  الباب الخامس الخاّص 

ة إال إذا كانت باقي الوسائل اإلجرائيّ  ،بة التسرّ اللجوء إلى عمليّ يجوز 
ة ة الحاليّ المادّ  نّص ف  عاجزة عن تحقيق الهدف المراد الوصول إليه.

تبقى  ،ي أو التحقيق"عندما تقتضي ضرورات التحرّ عبارة: " باستعماله
لحصول لة تقديم طلب عبارة فضفاضة تسمح لضابط الشرطة القضائيّ 

 ،وتسمح أيضًا لوكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق ،بذن بالتسرّ على اإل
ن ،بالترخيص بالتسرّ منح  لم تكن األساليب األخرى للتحقيق قد  حّتى وا 
ب إقحام رجل من رجال ت من دون تحقيق أية نتيجة. فالتسرُّ استنفد

إلى داخل أوكار  اوًناعمأو  ، يستوي أن يكون ضابًطاة القضائيةالضبطيّ 
 يعدّ وهو ما قد  ،من أجل مساعدة العدالة على اإلطاحة بهم ؛اإلجرام

الطابع ب يقتضي بالمشرِّع التنويهب. وعليه فإنه مخاطرة بحياة المتسرّ 

وعدم اللجوء إليه إال عند عجز باقي وسائل  ،باالستثنائي للتسرّ 
ة اإلطاحة بالجماعة اإلجراميّ  إلى الغاية فيالتحقيق عن الوصول 

 ب.موضوع التسرّ 
على جواز ( 07مكرر  05) ةالمادّ في  ع الجزائريّ المشرِّ  نّص  ثانيًا:

ق لعملية التسرب بين جهاز ضابط الشرطة القضائية المنسّ إفادة سماع 
. لكنه من أجل محاكمة عادلة اوًناعمكان أو  ضابًطا ،العدالة والمتسرب

أو مواجهته  ب شخصًيا،ونزيهة، فإنه قد يتطلب األمر سماع المتسرّ 
 ،ةفضابط الشرطة القضائيّ  المجرم أو المجرمين خاصة أثناء المحاكمة.ب

كل ما لديه من معلومات  ألنّ  ؛نةعلى واقعة معيّ  عّده شاهًداال يمكن 
 الذي يبقى بالنسبة للمتهمين شخصّية ،باها من المتسرِّ يكون قد تلقّ 

ع ع الجزائري حذو المشرّ . فحبذا لو يحذو المشرّ غامضةو  ةً مجهول
وذلك  ،حاكمةمب كشاهد أثناء سير النسي الذي أجاز سماع المتسرِّ الفر 

األدنى من  ر له الحدّ ة كفيلة بأن توفّ عن طريق استعمال وسائل تقنيّ 
أو عدم الكشف  ،عن طريق اللجوء إلى أجهزة تغيير الصوت ،الحماية

بها في عّدة أنظمة  ة معروفة ومعمولهذه التقنيّ ف ،بعن وجه المتسرِّ 
 .مقارنة إجرامّية

 المتسرِّبإلى  ،بقة بالتسرّ صوص المتعلّ ع في كل النّ أشار المشرِّ  ثالثًا:
هل يمكن اللجوء إلى أكثر  ، والسؤال الذي يبقى مطروًحا:بصيغة المفرد

بمعنى آخر، هل يجوز اإلذن ألكثر من  ها؟نفس ب في القضيةمن متسرِّ 
 .هانفس ب في القضيةمتسرِّ 
اط إلى الضبّ ( 02مكرر  05) المادةفي  الجزائريّ ع أشار المشرِّ  رابعًا:

 ،بص لهم بإجراء عملية التسرّ وأعوان الشرطة القضائية المرخّ 
توضيح  أيّ  ه لم يعطِ لكنّ  رونهم لهذا الغرض.واألشخاص الذين يسخّ 

ه لم يشر إلى كما أنّ  ،اختيارهم وأسس ،رينآخر عن صفة هؤالء المسخّ 
إلى  -ق لعملية التسربالمنسِّ -ة ضرورة عودة ضابط الشرطة القضائيّ 

لمنحه اإلذن الخاص بهذا  ؛أو قاضي التحقيق ،ةوكيل الجمهوريّ 
وال  ،ق وحدههذا األخير هو من مسؤولية الضابط المنسّ  ر، أم أنّ المسخّ 

لجوء إلى عملّية نت له بالإلى إخطار الجهات التي أذيحتاج في ذلك 
 ب.تسرّ ال

ه لكنّ  اوًنا،عمكان أو  اب ضابطً لمتسرّ ع على حماية االمشرِّ  كذلك، نّص 
 05)ر من خالل نص المادة ة لهذا المسخّ حماية خاصّ  ةر أيّ لم يوفّ 
 غير محميّ  ر هو شخص مدنيّ ، خاصة وأنه يبدو أن المسخّ (مكرر
 .ينتمي إليهانظام أو إدارة  بأيّ 

                                                           


على سبيل المثال وخوفًا على حياة الشهود في قضية محاكمة الرئيس العراقي  
السابق صدام حسين، تم استعمال هذه األجهزة وعدم الكشف عن الوجه الحقيقي لكثير 

وأجابوا عن الكثير من األسئلة الموجهة إليهم، سواء  ،الذين واجهوا المتهمينمن الشهود 
 .من قبل الضحايا أو من المحكمة أو من النيابة
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وهي  ،بع مصير الجرائم التي قد يكشفها المتسرِّ لم يوضح المشرِّ  خامسًا:
الكشف عنها. فهل في ب للمتسرّ  اّلتي ُيؤذنتدخل في نطاق الجرائم  ال

 ص يحاكم هؤالء على هذه الجرائم الخارجة عن اإلطار المرخّ 
ة الدليل شرعيّ  الكشف عنها، أم أنها تبقى دون متابعة لعدمفي ب للمتسرِّ 
ع جريمة من الجرائم التي أجاز المشرِّ  ةخاصة إذ لم يتم كشف أيّ  فيها،

 ب من أجلها. التسرّ  تسخير
ب ن يتحمل النفقات التي قد يضطر المتسرِّ ع م  د المشرِّ لم يحدّ  سادسًا:

ومن دون  نجاح عملّية التسرُّب، فقد يطلب منهفي سبيل إ ؛إلى صرفها
ب إليها، تحضير وسيلة أن يكون في وسعه رفض طلب المجموعة المتسرَّ 

يبعد عن مكان وجود هذه  إلى مكان قد النتقالأو ا ،نأو جهاز معيّ  ،نقل  
ها في الكثير من ألنّ  ؛من إيجاد مصدر لهذه األموال االمجموعة، فال بد إذً 
 ب ككل.ة التسرّ ة في تحديد مصير عمليّ األحيان تكون مفصليّ 
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