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abstract 

The absence of consensus for a common definition to the concept of terrorism due to the 

nature and the complexity of the phenomenon has a strong impact on how to unify and 

determine it, despite the consensus of fighting it. As such, there is a need to approach its 

unifying concepts.   

          The theoretical framework of the study which concepts-based make us suffer from a 

stated problem, that is why there is a need to identify the other parameters, whether associated 

with a matrix analysis, or linked with the purpose of the research.  

         The different approaches to the study of terrorism are merely descriptive 

interdisciplinary different in terms of starting points and objectives.  Hence, the need for an 

understanding seems vital especially that the organic consistency is impossible without a 

consensus to the concept, as it is the case of fighting terrorism, both in terms of approaches or 

methods of analysis.   

 

إن�غياب��جماع�حول�تعريف�موحد�لغوي�وإصط$#ي�فهوم��رهاب،�لطابع�الظاهرة�اعقد�واركب،أثر��:ملخص

  .فثمة�حاجة�إBى�مقاربة�مفاهيمة�توحيدية�.ورغم��جماع�حول�محاربته,ع:ى�كيفية�توحيد�وتحديده�

يجعلنا�نعاني�من�إشكالية�،وأن�هنالك�ثمة�حاجة�إBى�تحديد�أطر�أخر�إن��طار�النظري�للدراسة�احدد�بافاهيم�

  . سواء�تنظيمة�مرتبطة�بالتحليل،أو�مرتبطة�بالغاية��من�البحث

إن�اقاربات�اختلفة�لدراسة��رهاب�وصفية�متعددة��ختصاصات،حيث�تختلف�من�حيث�انطلقات�وYهداف�

eي�ظل�تناسق�عضوي��aيكون�إ�aبإيجاد�إجماع�حول�افهوم�،كما�هو�،ومن�ثم�تظهر�الحاجة�إBى�تأصيل�مفهوماتي�

  .الحال�بالنسبة�حاربته،سواء�من�حيث�اقاربات�أو�طرق�التحليل
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  مقدمة�

مرحلة�من�التحول�والتغ�qrمست�أهم�اسلمات�eي�السياسة�الدوليةو�ال�opكانت�قائمة���eيدخل�العالم�مرة�أخرى�

،فقد�تم�2001ضت�الوaيات�اتحدة�Yمريكية�لهجمات�إرهابية�eي�الحادي�عشر�سبتم|�qعندما�تعر ) 1991- 1648(منذ

فهو��aيؤمن�بالحدود�الجغرافية�و�aبا�بعاد�.�دراك�بأن��رهاب�خطر�ع:ى�كل���نسانية�جمعاء

 .     ��القوى�العظم�أهدافه�مست�الدول�اتخلفة�،واتقدمة�وحpو  قتصادية�،والعسكرية�وح��pالدينية،و�السياسية،

أف����تحول�وتغ�qrاسلمات�eي�الع$قات�الدولية�إBى�مرحلة�انتقالية�ع:ى�استوى�الفكر،واوضوع�،وانهج�eي�ظل�

ن�خ$ل�مقاربة�م)سواء�الجديدة�أو�اتجددة(البحث�ع:ى�الكيفية�العلمية�Yنجع�لفهم�الظواهر�الدولية�الحالية�

�يكل�بنية�النظام�الدوBي�الحاBي�أو�استقب:ي،بحيث�نحتاج��إBى�إدراك�الوضع�القائم�،�وال���op)مفاهيمية(نظرية�

كمستوى�أول�من�التحليل�،ثم�تحديد�ظواهر�للتحليل�كمستوى�ثان،إضافة�إBى�تتبع�التحوaت�والتغqrات�الحاصلة،أو�

  الية�شك  .  ال�opستحصل�عل��ا�eي�استوى�الثالث،بال�qك��rع:ى�التأصيل�افهوماتي

واء�القانونية�،أو�السياسية�س,يمكن�أن�نعت|�qأن�اقاربات�النظرية�اختلفة�وصفية�متعددة��ختصاصات����

وال�opتحدد�ظاهرة��رهاب��تفهم�eي�زوايا�فكرية�عدة�،ومن�ثم�نعت|�qأن�التأصيل�افهوماتي�,،أوالوظيفية�اوافاهيمية

يد�ماهية�موضوع��رهاب،من�خ$ل�مقاربات�نظرية�نحلل���ا�هو�إطار�نظري�للدراسة�فهل�يمكن�تحديد�وتوح

                                                      :  افهوم؟حيث�يتطلب�منا�ذلك�أن�نحدد

ل�اطروحة�أن�طبيعة�الظواهر�ادروسة�ترتبط�منطقيا�بمفارقة�و�اتمثلة�eي�انه�aبد�من�إيجاد�حلول�للمشاك*         

                                                                                    .أو�تفاد��ا

  .ضرورة�وضع�التعاريف�النظرية�للمفاهيم�ال�opتجسد�ماهية�الظواهر�اوضوعة�للدراسة*         

                              .دقة�التفاسqr،وافاهيم،�والتصورات�ال�opيطرحها�الباحث�كمؤشرات�*        

توضيح�ماهية�اؤشرات�ال�opتم�طرحها�بشكل�ج:ي�Yسس�واعاي�qrالتصنيفية�النظرية�واوضوعية�ال�opتم�*          

                                       . �عتماد�عل��ا�كأسس�لعملية��ختيار�eي�حد�ذا��ا

الشكل�الذي�يضمن�العلمية،و�الواقعية�والعق$نية�eي��ختيارات��سواء�من�خ$ل�تحديد�مصادر�اعلومات�ب*           

                                              .�عتماد�ع:ى�اصادر�احلية�أم��قليمية�والعاية

��q|ماهية�لفهمه�،�حيث�يعت�q|تعت�opطر�الYرهاب��مجموعة�من��                                                                                        : يث�qrموضوع�

 ).   تأصيل�مفهوماتي.(يشمل�الجانب�اللغوي�والجانب��صط$#ي��-1

                                                                                                      .يشمل�طبقة�مثقفة�من�نوع�خاص�تستعمل�الس$ح�،وتتفاعل�eي�ظل�مدارس�ومنظمات�إجرامية�منظمة�-2

قد�يفسر�موضوع��رهاب�ع:ى�. ��دف�إBى�تمرير�رسائل�،ونشر�أفكار�معينة�،�ونشر�هويات�وطرق�تفك�qrوعيش�معينة�-3
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ل��لتحقيق�غايات�لقتأنه�طريقة�عيش�يستعمل�أفرادها�الس$ح،�وإس�qاتيجيات�معقدة�،والشعارات�و�رادة�eي�ا

إن�التحول�eي�طبيعة�فهمنا�للظواهر�الدولية�ادروسة�من�مرحلة�دولية��خرى،�يجعلنا�نصطدم�. وأهداف�معينة

ففهم�ماهية�أية�ظاهرة�ذات�.بإشكالية�التعريف�eي�العلوم��جتماعية�بصفة�عامة�والع$قات�الدولية�بصفة�خاصة

فلكي�نحدد�ماهية�ظاهرة�.نا�فهمها�eي�إطار�الكل�الذي�تتفاعل�فيهطبيعة�جزئية�eي�التفاع$ت�الدولية�يتطلب�م

�رهاب�،يجب�أن�نحدد�ماهية��طار�الفكري�واعرeي�الذي�تتفاعل�فيه�واتمثل�eي�ماهية�بنية�وهيكل��اجتمع�

دولية�،وeي�ع$قة�الدوBي�،وماهية�بنية�وهيكل�النظام�الدوBي�،وماهية�ارجعية�العلمية�ال�opتقوم�عل��ا�الع$قات�ال

   :نظرية�مرتبطة�بالتعاريف،حيث�نحتاج�إBى�

�Jء�.رهب،يرهب،رهبة�ورهب�ورهبا�أي�خاف:يعرف�ابن�منظور�كلمة�إرهاب�لغة�: تعريف��رهاب�لغة��-أوo�¦رهب�ال

   )1.(أرهب�ف$نا�خوفه�وفزعه�.أو�رهبه�ورهبه�وأس�qهبه�أخافه�وفزعه.رهبا�ورهبا�ورهبة�خافه

لتعريف�والذي�قدمه�ابن�منظور�أن�تعريف��رهاب�لغة�بقوله��aيمكن�فهم�ماهيته�إ�aمن�خ$ل�نستنتج�من�هذا�ا

نضيف�إBى�ما�قدمه�ابن�منظور�eي�معجمه�ما�جاء�eي�اعجم�الوسيط�حول�.ماهية�موضوع�أخر�ينحصر�eي�الخوف�

�رهاب�eي�تحقيق�أهدافهم�مصطلح��رهابيrن�الذي�ورد�eي�صيغة�الجمع�ليدل�ع:ى�الذين�يسلكون�سبيل�العنف�و

   )2.(السياسية

وأعدوا�لهم�ما�استطاعتم��من�قوة�:"دو�هللا�واؤمنrن�eي�قوله�تعاBىاستعملت�للدaلة�ع:ى�اواجهة�وال�qهيب�لع كما

إذن�ماهية�كلمة��رهاب�مرتبطة�بخشية��.  سورة�Yنفال�ية�ستون�" ومن�رباط�الخيل�ترهبون�به�عدو�هللا�وعدوكم�

�رهاب. ى�هللا�eي�ظل�ارتباطها�بدaلة�أخرى�®ي�الخوفوتقو �oي�اللغة�''يعرف�نبيل�أحمد�حلمeرهاب�كلمة�حديثة��

ويقال�رهبوت�خ�qrمن�رحموت��بمع°���ن�.وكلمة�إرهاب�®ي�مصدر�لفعل�ارهب�و®ي�تع°�oخوف.العربية�وأساسها�رهب

هية�مرتبطة�بظاهرة�أخرى�واتمثلة�eي�الخوف�نستنتج�من�هذا�التعريف�أن��رهاب�كما)3(ترهب�خ�qrمن�ترحم�

إن�العلوم��جتماعية�بصفة�عامة�والع$قات�الدولية�بصفة�خاصة،�تصطدم�بإشكالية�التعريف�  .اشوب�باaح�qام

حيث�عيب�الظواهر�ادروسة�عادة�.ال�opتختلف�من�دراسة��خرى�ومن�موضوع��خر،ومن�منهج��خر�ومن�هدف��خر

ومن�ثم�فإن�ماهية��رهاب�اركبة�،تتطلب�من�.دة�ومتعددة�الجوانب�،والفواعل�،وا$مح�وYهداف�أ±�ا�مركبة،ومعق

التعريف�من�الجانب�اللغوي�و�صط$#ي�،وافهوم�وبعض�افاهيم�(eي�مستوى�أول�رصد�وتحديد�ماهية�اوضوع�

 �رهاب�فهل�سينعكس�ذلك�ع:ى�الجانب�الدالة�عليه�ومن�ثم�eي�ظل�غياب��جماع�من�الجانب�اللغوي�eي�تعريف�

مما�سبق�استنتجنا�أن��رهاب�لغة��aيمكن�أن�يكون�عمدة�eي�تحديد�ماهية�مفهوم��رهاب�،حيث�انه��صط$#ي؟

سنا��خت$ف�والتباين�أحيانا�eي�صياغة�،وتفس�qrوترتيب�اعلومات�حوله�،ومن�ثم�عوض�فهم�اوضوع�من�خ$ل�

�رهاب�.ماهية�موضوع�أخر�واتمثل�eي�الخوف��ماهيته�ثم�اللجوء�إBى�qrرهاب�ثم�فهم�الخوف�وتفس�أي�عوض�فهم�

عن�طريق�مقارنة�ماهية�ظاهرة�بظاهرة�أخرى��وهذا�يجعلنا�نلقى�صعوبة�eي�تحديد�وتوحيد�ماهية�مفهوم��رهاب�لغة�

®ي�مصدر�لفعل�أرهب�و®ي�تع°��o:تعريف��رهاب�اصطPحا-ثانيا�������                                                                     . 

ومن�ثم�إذا�أخدنا���ذا�التعريف�فا¶رهاب�مجاله�قد�يكون�.إذن�الرهبة�تع°�oالخوف�اشوب�باaح�qام�.الخوف
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ن�أجل�تقرير�تبييض�Yموال��و�يربط�بالحركات�التحررية�والنضال�م,,الهجرة, اتاجرة�باخدرات,الجريمة�انظمة�

    .   اص�qrو��ستق$ل�

يفهم��رهاب�ع:ى�أ±�استعمال�للعنف�لتحقيق�أهداف�سياسية�موجه�ضد��aمحاربrن،�بأنواعه�اختلفة�والهدف�منه�

ال¸�ديد�به�أو��ستعمال�الفع:ي�للقوة�ضد�من�هم�ليسوا�محاربrن��أو�محاربrن�eي�آن�معا�ومن�ثم�فا¶رهاب�موجه�ضد�

فماهية�موضوع�الخوف�قد�تتخذ�الشكل�اادي�أو�اعنوي�ومن�ثم��طبيعة�ال¸�ديد�به�تختلف�.لعسكريrن�ادنيrن�وا

                                                                  .  من�حيث�مستوى�التحليل�

خدامه�قصد�إثارة�الفزع�ونشر�عبارة�عن�استخدام�العنف�وال¸�ديد�باست''يعرف�إسماعيل�ص|qي�مقلد��رهاب�بقوله��

والهجوم�اسلح�ع:ى�انشآت�...العرب�باستخدام�الوسائل�ال�opت�qاوح�بrن��غتياaت�وتفج�qrالقنابل�eي�Yماكن�العامة

وغ�qrذلك�من�,و�Yفراد�و�امتلكات�واختطاف�Yشخاص�وأعمال�القرصنة�الجوية،واحتجاز�الرهائن�و�إشعال�الحرائق�

opعمال�الYجنبية��Yساس�بمصالح�الدول�مما�ي�qتب�عليه�إثارة�انازعات�الدولية�وت|qير�التدخل�,تتضمن�ا

  . )4(العسكري 

.إذن�هو�نوع�من�الرعب�الذي�تقوم�به�جماعة�منظمة�أو�أفراد�أو�شخص�أو�دولة�أو�منظمة�لتحقيق�أهداف�معينة��

لغة�إ�aبإسقاط�ماهية�موضوع�آخر�عليه�استنتجنا�مما�سبق�أنه��aيمكن�فهم�ماهية�موضوع��رهاب�  

واتمثل�eي�الخوف،هذا�Yخ�qrيصطدم�بإشكالية�الت$زم�الثنائي�الطبيعة�eي�أن�موضوع�الخوف�يتخذ�مستويrن�

للتحليل�مادي�ومعنوي،هذا��خت$ف�eي�تحديد�ااهية�للعامل�احدد�والعامل�اؤثر�eي�ماهية�موضوع�الخوف،�

����������������������������������������������������������������������������������������������������  . :ى�ماهية�فهمنا�وضوع��رهاب�eي�حد�ذاتهسيؤثر�بطريقة�حتمية�ع

يراد�با¶رهاب�Yفعال�الجنائية�اوجهة�ضد�دولة�ويكون�الغرض�م½�ا�أو�يكون��1937حسب�اتفاقية�جنيف�الدولية�

وقعت�هذه��تفاقية��. ثارة�الفزع�والرعب�لدى��شخصيات�معينة�أو�جماعات�من�الناس�أو�لدى�الجمهور من�نشأ��ا�إ

  .أربع�وعشرون�دولة�وحال�نشوب�الحرب�العاية�الثانية�دون�التصديق�عل��ا�

رن¿��oجاءت�كرد�فعل�عن�اغتيال�إسكندر�Yول�ملك�يوغس$فيا�ولويس�باثون�رئيس�مجلس�الدولة�الف�1937اتفاقية�

�e16ي�مرسيليا�وقد�تم�عقد�هذه��تفاقية�مع�اتفاقية�أخرى�تتعلق�بإنشاء�احكمة�الجنائية�الدولية�بتاريخ�

q|حكمة��1937نوفماادة�) دولة�13،وقد�وقعت��تفاقية�اتعلقة�با¶رهاب�أربع�وعشرون�دولة�و�تفاقية�اتعلقة�با

تع°Y�oعمال��جرامية�اوجهة�ضد�الدولة�و��دف�أو�تخطط�إBى�إحداث�: أعمال��رهاب'' YوBى�من�هذه��تفاقية�

����������������������������������������������������������������������������������������������� . ''حالة�من�الرعب�eي�أفكار�أشخاص�معينrن�أو�مجموعة�من�الناس�أو�لدى�العامة�

الجرائم��رهابية�بأ±�ا�تشمل�جرائم��1971اتفاقية�الدول�Yمريكية�نع�وقمع��رهاب�لسنة�أما�اادة�YوBى�من

  .الخطف�والقتل�أي�ترتكب�ضد�أشخاص�تل��م�الدولة�بحماي¸�م�حماية�خاصة�يقرها�القانون�الدوBي�

أن�يص�qrلدى�شخص�ما�تعرف�ظاهرة��رهاب�1989فيفري��eي�4/160:اما�وثيقة�الجمعية�العامة�لÂمم�اتحدة�رقم�

حسب�هذا�التعريف�فإن��رهاب�الهدف�منه�إحداث�تغqrات�.�حساس�بال¸�ديد�مما�ينتج�عنه��حساس�بالخوف

ذات�طابع�سيا�o�Äشبيه�بالحركة�التحررية�أو�الحركة��ستق$لية�،لكن��خت$ف�يكمن�eي�أن��رهاب�بصفته�ظاهرة�
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مكان�محدد�ومن�ثم��رهاب��aيؤمن�بالقومية�يتعداها�إBى�الشمولية��،أو�عملية،�أو�حركة��aترتبط�بمنطقة�أو 

   .  والعاية�ع:ى�العكس�من�الحركات�التحررية

كل�فعل�من�أفعال�العنف�أو�ال¸�ديد�''اادة�YوBى��نصت�ع:ى�أن��1998أما��تفاقية�العربية�كافحة��رهاب�لعام�

و��دف�إBى�الرعب�بrن�الناس�أو�ترويعهم�,شروع�إجرامي�فردي��أو�جماÅي�به�أي�كانت�بواعثه�وأغراضه��يقع�تنفيذ�ا

بايدا�Çم�أو�تعرض�حيا��م�أو�حري¸�م�أو�أم½�م�للخطر�أو�إلحاق�الضرر�بالبيئة�أو�بأخذ�اواقف�أو�Yم$ك�العامة�أو�

�تفاقية�,معة�الدول�العربيةجا". (الخاصة�و�أو�احت$لها�أو��ستي$ء�عل��ا�أو�تعريض�أحد�اوارد�الوطنية�للخطر�

لقد�حدد�. ).2,ص�, 1998أفريل�,عدل�العرب�العربية�كافحة��رهاب�الصادرة�عن�مجلس�وزراء�الداخلية�وال

تعريف�لÈرهاب�و�تختلف�أشكاله�من�إرهاب�ثوري�إBى�إرهاب�مؤسساتي�،�ومن�محاولة�قلب��108الباحثون�حواBي�

إن�تحديد�تعريف�لÈرهاب�الدوBي�،�eي�ظل�التعقيد�و�)  5(خليا�و�قد�يكون�خارجيا�النظام�إBى�إرهاب�الدولة�قد�يكون�دا

ال�qكيب�اتعدد�اتغqrات�ارتبطة���ذه�الظاهرة�،جعل�هناك�فو���Êمفهوماتية�eي�عدد�التعاريف�ال�opوضعت�لهذا�

نالك�غياب�تعريف�جامع�مانع�مما�سبق�نستنتج�أن�ه. )6(تعريفا��109و�الذي�يزيد�عن��1981 – 1936افهوم�ما�بrن�

قدمت�عدة�:مفهوم��رهاب�الدوTي�-1  . لظاهرة��رهاب�الدوBي�رغم��تفاق�الضم°�oع:ى�أهداف�هذه�الظاهرة

فاشروع�Yمريكي�الذي�قدم�إBى�لجنة�. مشاريع�لتعريف��رهاب�الدوBي،�تختلف�من�باحث�Ìخر�و�من�دراسة��خرى 

كل�شخص�يقتل�شخصا�آخر،�eي�ظروف�مخالفة�للقانون،أو�: " الدوBي�و�الذي�عرفه��Yمم�اتحدة�الخاصة�با¶رهاب

يسبب�له�ضررا�جسديا�بالغا،�أو�يختطفه�أو�يحاول�القيام�بمثل�هذا�العمل�أو�يشارك�شخصا�آخر�يقوم�أو�يحاول�

الدولة�ال�opيحمل��مق�qف�خارج�إقليم�-العمل�فإنه�يرتكب�جريمة�ذات�بعد�دوBي�إذا�كان�العمل��.القيام�بمثل�هذا

اق�qف�اف�qض�جنسي¸�ا�،�أو�مرتكبا�أو�محدثا�Ìثار�خارج�أو�داخل�الدولة�ال�opوجه�العمل��ضدها،�غ�qrمرتكب�من�

  )7(طرف�أو�ضد�عضو�من�القوات�اسلحة�لدول�خ$ل�انازعات

�رهاب�امارس�من�الدول�تجاه��رعاياها��o�Äأما�التصور�.او�اتجاه�الخارج�يعاب�ع:ى�هذا�التعريف�حسب�رأينا،�تنا

ع:ى��تفاقية�Yوروبية�لقمع��1977جانفي��Y27وروبي�فهوم��رهاب�الدوBي،�فقد�وقعت�الدول�Yوروبية�بتاريخ�

�رهاب�اعروفة�باتفاقية�س�qاسبورغ�بفرنسا�،�يعرف�الفصل�Yول�من�هذه��تفاقية��رهاب�الدوBي��غراض�

تعاقدة�،�فإن�أي�جريمة�مذكورة�أسفله�تعت|�qكجريمة�سياسية�أو�مرتبطة�بجريمة�سياسية�أو�التسليم�بrن�الدول�ا

الجرائم�ال�opتدخل�eي�إطار�اتفاقية�aهاي�الخاصة�بمنع��ستي$ء�غ�qrاشروع�ع:ى��-: جريمة�تمل��ا�بواعث�سياسية�

الجرائم�ال�opتدخل�eي�إطار��-                                                                                     ) . 1976ديسم|16��q(الطائرات

�عتداءات�ع:ى�س$مة��-  ) .  1971سبتم|23��q( اتفاقية�مون�qيال�نع�Yفعال�غqrاشروعة�لس$مة�الطqrان�ادني�

����������������������������������������������������������������������������������������������  )8(قنابلالدبلوماسيrن�و�اتمتعrن�بالحماية�الدبلوماسية،واختطاف�الرهائن،واستعمال�ال

  . لكن�ما�يعاب�ع:ى�هذا�التعريف�لÈرهاب�الدوBي�،�إسقاطه�للصفة�السياسية�عن�أعمال�العنف��رهابي

أعمال�القهر�Yخرى�ارتكبة�من�قبل�Yنظمة��أعمال�العنف�و : " أما�مفهوم�بلدان�عدم��نحياز�لÈرهاب�الدوBي

�ستعمارية�العنصرية�و�Yجنبية�ضد�الشعوب�اناضلة�من�أجل�حري¸�ا�و�حقها�الشرÅي�eي�تقرير�اص�qrو�eي�
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و�تناضل�ضد�بقايا�الفاشية�و�أعمال�العنف�الفردية�. �ستق$ل�من�أجل�حقوق��نسان�Yخرى�و�الحريات�Yساسية

فا¶رهاب�الدوBي�هو�لجوء�إBى�أشكال���������������������������������������������������������  ). 9(عية�نفعة�خاصةأو�الجما

من�القتال�القليلة�Yهمية�بالنسبة�لÂشكال�اعتمدة�eي�ال�Îاعات�التقليدية�أ�aو�®ي�قتل�السيا�o�Äأي��عتداء�ع:ى�

�ستعمال�انسق�للعنف�أو�ال¸�ديد�باستعماله�من�أجل�بلوغ�:"ه�بأنهأما�توم�ماليسون�فيعرف" . امتلكات�

إن���������������������������������������������������������������������������������������������������������  ) 10"(أهدافسياسية�

�aي��ماهيته��نه�eيحمل�استق$لية�واضحة��aبريئ��qrرهاب�مصطلح�غ�يمكن�فهمه�إ�aبالرجوع�إBى�ماهية�ظواهر�

اتعدد�Yشكال�السيا�o�Ä،و�جتماÅي�،و�قتصادي�،والثقاeي�وYخطر�من�ذلك�( أخرى�كظاهرتي�الخوف�أو�العنف،

eي�إطار�عام��فهو�جريمة�ذات�طابع�) العنف�ارتبط�بوجود��نسان�eي�حد�ذاته�أي�حقه�eي�العيش�وإبداء�الرأي

�o�Äنسانية�ككل, اقتصادي,سيا�  .اجتماÅي�أي�جريمة�ضد�

إن��رهاب�يرتبط�eي�تفسqrه�بعدة�ظواهر�هذا�ضمنيا�ينعكس�ع:ى�كيفية�تحديد�ماهية�الظاهرة�ادروسة�ومن�ثم��

ومن�,eي�كيفية�تحديد�انهج�وYداة�التحليلية�استعملة�وهذا�ما�ينعكس�ع:ى�الهدف�والنتائج�ارجوة�من�الدراسة�

  نية�تحديد�ماهية�اوضوع�ادروس�إ�aبمقارنته�بماهية�موضوع�أخر�يجعل�منثم�عدم�إمكا

ونحن�نسÑى�, �ننا�نقوم�بمقارنة�ماهية�ظاهرة�بماهية�ظاهرة�أخرى�,الدراسة�الطابع�الغالب�ف��ا�النسبية�غ�qrارجوة�

    .إBى�تحديد�ماهية�الظاهرة�ادروسة�من�خ$ل�مكونا��ا��

eي�إطار�عام�والجريمة��رهابية�eي�إطار�خاص�هو�عادة�عمل�يضطلع�به�دارسوا�القانون�إن�تحديد�ماهية�الجريمة�

أو�طريقة�أو�منهج�معrن�eي�الحياة��يجعلنا�نتساءل�حول�ماهية�,أو�مسار�, حيث�باعتبار��رهاب�ظاهرة.والفقهاء�منه

هل�السبب�يكمن�eي�طبيعة�.ية�موضوع�الدراسة�باعتبار�أن��رهاب�اختلفت�حوله�التفاس�qrاللغوية�و�صط$ح

أو�eي�طبيعة�الدارس�أو�انهج�استعمل�eي�التحليل��أو�إBى�الهدف�,اوضوع�eي�ظل�غياب�التوحيد�والتحديد�اهيته

ارجو�من�الدراسة؟�لقد�كانت�لتوصيات�مؤتمر�Yمم�اتحدة�الثامن�نع�الجريمة�ومعاملة�اذنبrن�eي�هافانا�عام�

�1992وال�opاعتمدت�عليه�الجمعية�العامة�لÂمم�اتحدة�عام��28/144دت�منشورات�Yمم�اتحدة�وال�opاعتم�1990

أول�دراسة�عن��رهاب�الدوBي�أو��رهاب�،كما�أنه��1972منذ�أن�أعدت�Yمم�اتحدة�عام�"حيث�جاء�eي�الفقرة�YوBى�

الفقرة�الثانية�من�" نف��رهابي�اؤدية�ومكافح¸�الم�يتوصل�إBى�اتفاق�كاف�بشأن�التداب�qrال$زمة�نع�مظاهر�الع

ودون�اساس�بمناقشة�اوضوع�eي�الجمعية�العامة�لÂمم�اتحدة�وريتما�يتم��تفاق�ع:ى�تعريف�مقبول�:التوصية�

تطبق�ويرى�أن�,عايا�لÈرهاب�الدوBي�،ومن�افيد�العمل�ع:ى�تعريف�السلوك�الذي�يعت|qه�اجتمع�الدوBي�غ�qrمقبول�

مما�سبق��نستنتج�أن�.بشأنه�تداب�qrوقائية�وقمعية��فعالة�تكون�متماشية�مع�مبادئ�القانون�الدوBي�اتعارف�عليه

حيث�نلحظ�أن�هنالك�تعدد�eي�افاهيم�حوله�ومن�ثم�ينعكس�,هنالك�نقص�eي�تحديد�ماهية�موضوع���رهاب�

أي�.تحديد�واضح�اهية�الطبيعة��جرامية�لÈرهابي��من�جهة�أخرى�غياب,ضمنيا�ع:ى�كيفية�فهمنا�له�هذا�من�جهة�

ال�qك��rع:ى�النتيجة�عوض�تحديد�ماهية�الفاعل�واتغY�qrسا�o�Äف��ا�،أي�هنالك�تعاريف�تركز�ع:ى�الطبيعة��جرامية��

عريف�شامل�للعمل��رهابي�دون�تحديد�العامل�احدد�والعامل�اؤثر�ف��ا�،�ومن�ثم�هنالك�صعوبة�كبqrة�eي�تحديد�ت
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مانع�لÈرهاب�من�الجانب�اللغوي�و�صط$#ي،وبعض�اصطلحات�الدالة�عليه�مثل��العنف�،الجريمة�التقليدية��

   .،وحركات�التحرر،والجريمة�انظمة�

نستنتج�من�الصعب�بما�كان�تعريف��رهاب�كظاهرة�مركبة�من�خ$ل�ماهيته�eي�ظل�غياب�التوحيد�والتحديد�eي�

ن�ثم�علينا�اللجوء�إBى�تعاريف�مقارنة�من�خ$ل�مقارنة��رهاب�بظواهر�أخرى�aعتماد�ع:ى�طبيعة�موضوعه�وم

  . مفاهيم�دالة�عليه�قد�تحتويه�أو�تشا��ه��أو�قد�تناقضه

يعت|�qالعنف�هو��ستخدام�للقوة�من�قبل�مجموعة�من�Yفراد�¶لحاق�Yذى�:�رهاب�و�الجريمة��رهابية�-2

تلكا��م،�دون�ان�يكونتكافؤفيالوسائل،و�باaستعمال�الفع:ي�للقوة�اادية�وليس�التلويح�وال¸�ديد�با�خريrن�والضرر�بمم

 .¶لحاق�الضرر�اادي�أو�اعنوي�با�شخاص�أو�بممتلكا��م, باستعمالها

ف�oÔذات�طابع�قانوني�.بالنسبة�للجريمة��رهابية�فكانت�هنالك�عدة�اتفاقيات�حاولت��تحديد�ماهية�موضوعها

ويقصد���ا�كل�جريمة�تكون�وقعت�أو�يبدأ�الشروع�ف��ا�،�و�ترتكب���دف�تحقيق�غاية�ذات�طبيعة�إرهابية�داخل�

الدول�أو�خارجها�ع:ى�Yشخاص�وامتلكات�بغية�إلحاق�الضرر�اادي�أو�اعنوي���م�،حيث�يعاقب�عل��ا�القانون�

 .     الداخ:ي�

رتبطة�بالتعريف�،تكمن�eي�امارسة�أي�أن�طبيعة�التصورات�ارتبطة�إن�الصعوبة�الثانية�بعد�الصعوبة�YوBى�ا

  با¶رهاب�تختلف�باخت$ف�الظواهر�ال�opتحدد�ماهيته،وهو�ما�جعل�طبيعة�امارسة�تتخذ�عدة

    :   أشكال�،�ومن�ثم�نستنتج�ح��pن�أن�هنالك�صعوبتrن�أساسيتrن�eي�تحديد��موضوع�الدراسة�

الصعوبة�eي�امارسة�للطبيعة�اتعددة�*                                                                       .  عريفالصعوبة�ارتبطة�بالت*

وتكمن�أسباب�تعدد�الصعوبات�ووجودها�إBى��صطدام�بإشكالية��������������������������������������������������  .�شكاله

حيث�ماهية�توحيد�وتحديد�موضوع�. ة�بصفة�عامة�وeي�موضوعنا�هذا�بصفة�خاصةالتعريف�eي�العلوم��جتماعي

يستند�eي�تحديده�ع:ى�مرجعية�معرفية�أخرى�®ي�eي�حد�ذا��ا�تبلور�eي�ظل�ركام�معرeي�وال�opترتبط�بمفاهيم�,�رهاب�

ل�opيمكن�أن�تشكل�جماعة�يمكن�بلورة�نوع�من��طار�اعرeي�اقبول�من�Yغلبية�ا...الصراع�,الرعب�,مثل�الخوف�

وال�opتستند�eي�تحاليلها�إBى�ال�qابط�الت$زمي�بrن�مجموعة�من�الثنائيات�وال�opيمكن�أن�,علمية�تبحث�eي��رهاب

. التعاون /الثنائية��رتباطية�الت$زمية�الصراع�:نصطلح�عل��ا�ثنائيات�ترابطية�ت$زميه،تبلور�eي�عدة�إشكاليات�مثل

مما�سبق�نستنتج�ان��رهاب�هو�طريقة�عمل�.راع�ذو�طبيعة�بناءة�،وهنالك�من�يرى�العكس�فهناك�من�يرى�أن�الص

تتبناها�جماعة�داخلية�أو�خارجية�,أساسها��عتداء�ع:ى�Yشخاص���دف�إلحاق�Yذى���م�وهو�ظاهرة�عابرة�للحدود

   .اوأن�هنالك�شبه�إجماع�ع:ى�أنه�ظاهرة�غ�qrمرغوب�ف��,ت|qم�اتفاقيات�فيما�بي½�ا�

إن�طبيعة�أية�ظاهرة�eي�العلوم��جتماعية�بصفة�عامة�يعاب�عل��ا�افتقادها�لÈجماع�حول�: الصراع�و�رهاب�-3

مفهوم�موحد�لها،�لكن�ظاهرة�الصراع�ع:ى�غ�qrالعادة�تتمحور�حول�تصورين�من�خ$ل�اعتبارها�عند�البعض�ظاهرة�

و�هذه��حاطة�نحاول�إدراكها�eي�مفهوم�هذه�. مل��جتماÅيعق$نية�وعند�البعض�خر�ظاهرة�غ�qrعق$نية�eي�التكا
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. الظاهرة�eي�الع$قات�الدولية�بصفة�خاصة�من�خ$ل�التعريف�بظاهرة�الصراع��و�مختلف�التصورات�ارتبطة���ا

   

عدوانية�هنالك�أربع�مدارس�eي�تحليل�مصادر�الصراع�الدوBي�،�فادرسة�YوBى�ترى�أن�الطبيعة�البشرية�و�غرائزها�ال

أما�ادرسة�الثانية�ترى�أن�الهيكل�الداخ:ي�للدول�و�عدم�التوازن�.Yصيلة�®ي�احرك�الرئي¿��oللصراع�بrن�الدول�

�o�¿ي�هو�الدافع�الرئيBاركسية�مث$�ترى�أن�النظام�الرأسماالذي�يم�rها�هما�مصدر�الصراع�الدوBي�،�فادرسة�ا

ترى�أن�الطبيعة�الفوضوية�للتفاع$ت�الدولية�بمع°��عدم�وجود�سلطة�عليا�أما�ادرسة�الثالثة�. للصراعات�الدولية�

أما�ادرسة�Yخqrة�و�اتمثلة�eي�ادرسة�السلوكية�ترى�أن�. تحكم�س�qrالنظام�®ي�احرك�الرئي¿��oللصراع�الدوBي�

ول�تحديد�ظاهرة�الصراع�التعاريف�ح. اختلفتسوء��دراك�اتبادل�بrن�قادة�الدول�مصدر�الصراع�الدوBي�يكمن�eي�

ع:ى�أنه�تنازع�: "eي�الع$قات�الدولية�نتيجة�اخت$ف�ادارس�و�اناهج�اتبعة�eي�تحليل�هذه�الظاهرة�فيعرف�الصراع

�رادات�الوطنية�الناتج�عن�اخت$ف�دوافع�الدول�eي�تصورا��ا�و�أهدافها�و�تطلعا��ا�و�eي�مواردها�و�إمكانا��ا)11 (  

الدوافع�ليس�سببا�بل�نتيجة�،��ن�الصراع�دون�الحرب�و�أنه�تعارض�واع�سواء�ارتبط�بالجانب�إن��خت$ف�eي��

�o�Äي،�أو�اقتصادي�أو�سياÅالفكري�أو�اجتما. 

بأنه�تنافس�ع:ى�القيم�و�ع:ى�القوة�و�اوارد�يكون�فيه�الهدف�:"أما�باحث�علم��جتماع�لويس�كوسر�فيعرف�الصراع

 تصفية�أو�إيذاء�خصومهم�،�و�الصراع�تفاعل�بrنبrن�اتنافسrن�هو�تحييد�أو�

 )12(البشر�و��aيشملصراع��نسان�ضد�بيئته�الطبيعية�

إن�الصراع�مرحلة�قبل�الحرب�فهو�مستوى�أقل�م½�ا�،�لكن�هذا�التعريف�يعاب�عليه�أنه�يجعل�من�الظاهرة�شب��ة�و�

. صفة�الكل�ع:ى�الجزء�و�العكس�صحيح��eي�مستوى�من�الحرب�و�هذا�حسب�رأينا�تصور�خاطئ��نه�يمكن�أن�تسقط

كما�يستخدم�الصراع�عادة�لÈشارة�إBى�وضع�تكون�فيه�مجموعة�من�Yفراد�سواء�مجموعة�عرقية�أو�لغوية�أو�ثقافية�

أو�دينية�أو�اجتماعية�أو�اقتصادية�أو�سياسية�eي�تعرض�واÅي�مع�مجموعة�أو�مجموعات�أخرى�معينة��ن�ك$�من�هذه�

 .   شريطة�أن�يكون�فيه�عنصر�Yداء) 13(لتحقيق�أهداف�متناقضة�فع$�أو�يتصور�أ±�ا��كذلكاجموعات�تسÑى�

إرادة�اجتمع�eي�امت$ك�ازيد�من�Yشياء�و�العيش�نحو�Yفضل�يجعل�من�الصراع�:" أما�ريمون�آرون�يرى�eي�الصراع�

ك�قد�تتعارض��و�تتصادم�اصالح�و�تؤدي�إBى�،�إ�aأن�محاولة�ذل) 14('كآلية�بناءة�نحو�اكتساب�الفريد�من�Yشياء

 .الحرب�

ع:ى�أنه�حالة�طبيعية�يكمن�دورها�eي�العالم�بوجود�دولة�قوية��و�أخرى�: أما�ريتشارد�نيكسون�فيعرف�الصراع�

 ).15(ضعيفة�تكون�مطمعا�لها

تنازع�من�أجل�بلور��ا�أما�تعريفنا�الخاص�للصراع��هو�تعارض�eي�تحديد�طبيعة�Yهداف�و�الغايات�يتكون�نتيجة�ال

هنالك�اخت$ف�eي�تحديد�مستويات�الصراع�كظاهرة�مرافقة�للسلوك��نساني�و�. سواء�ع:ى�استوى�اعنوي�أو�اادي
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،�فال�Îاع�حسب�الكث�qr) الحرب�و�ال�opسنحاول�إدراكها�و�مقارن¸�ا�بظاهرة�الصراع�من�حيث�استوى (أقل�من�الحرب�،�

rت�rن�يمتاز�بمrن�من�الباحث: 

بوصفه�وصفا�تنافسيا�تكون�فيه�Yطراف�واعية�بتعارض�اواقف�امكنة�و�يرد�فيه�كل�طرف�: تصور�موضوÅي�

 .احت$ل�موقع�يتناeى�و�اواقع�ال�opيريد�أن�يحتلها�خر�

 )16(إدراك�الوضع�اوضوÅي�إدراك�مشوه�و�خاطئ�: تصور�ذاتي�

�ن�التوتر�. ثاني�فY�oÔزمة،�و�ك$هما�مستويات�أقل�ظاهرة�من�الصراع�التصور�Yول�هو�ظاهرة�التوتر،�أما�التصور�ال

®ي�حالة�من�التباين�eي�اصطلح�و�Yهداف�تصطح�Øا�حالة�من�الخوف�و�الشك�eي�تصرفات�الطرف�خر�،�فهو�حالة�

   .مرافقة�لظاهرة�الصراع�و�ليست�الظاهرة�نفسها�،�كما�هو�الحال�بالنسبة�لÂزمة

حيث�. تعرف�الحرب�ع:ى�أ±�ا�صراع�مسلح�دموي�بrن�جماعات�منظمة،واعية�بأهدافها��و�غايا��ا: هابالحرب�و�ر -4

أ±�ا�درجة�من�العنف�انظم�تحضر�له�و�تقربه�دولة�معت|qة�ذلك�عم$�شرعيا�،يدخل�eي�: " عرف�كارل�دوتش�الحرب

إحدى�الوحدات�السياسية�غ��qrنطاق�أبسط�حقوقها�،�و�يكون�هذا�العنف�انظم�موجها�ضد�دولة�أخرى�أو�ضد

 )17('الدول�كانظمات،�والحركات�الوطنية�و�السياسية�

يختلف�الصراع�عن�الحرب�eي�أن�هذه�Yخqrة��aتتم�إ�aبشكل�واحد�و�هو�التصادم�الفع:ي�بواسطة�العنف�اسلح�و�

 .بالتاBي�قد�تكون�الحرب�نقطة�eي�تطور�ظاهرة�الصراع�الدوBي�

أن�العامل�السيا�o�Ä): 1831–1780(من�الحرب��ن�هذه�Yخqrة�كما�ذهب�كارل�فان�كلوزويتش�فالصراع�ظاهرة�أقل�

أ�ما�الحركة�التحررية�®ي�استعمال�) 18(هو�الذي�يقرر�الحرب�و�هو�القوة�افكرة�و�الحرب�®ي�أداته�و�ليس�العكس

أو�من�أجل�) حرب�أهلية�(نظام�مادي�ومعنوي�للقوة��حداث�أثار�بليغة�من�أجل��ستق$ل�تغ�qrداخ:ي�لقلب�ال

 .تغي�qrالوضع�القائم�استعمال�,�ستق$ل��aيقوم���ا�فرد�بل�جماعة

لقد�اهتم�الباحثون�بالحرب�حول��ف�qاض�ع:ى�أ±�ا�. يبقى�الصراع�كظاهرة�مرافقة�للحرب�و�ليست�الحرب�®ي�نفسها�

م�تواجد��نسان�ع:ى�Yرض،�فالدراسة�تعمل�ع:ى�تجدد�الحضارات،�فالفكرة�ليست�جديدة�و�إنما�®ي�قديمة�قد

التاريخية�و�Yن�qبولوجية�أثبتت�أن�الخلفية�التاريخية�للصراع�تحدد�eي�إطار�الحرب،فكان��هتمام�بالظاهرة�eي�ظل�

�qrي�الهند�نبذت�الحرب�و�جعل¸�ا�أمرا�غeاهمية�q|ن�والrي�الصeالكتب�السماوية�،�وكانت�الديانات�مثل�الكنفوشوسية�

 .مشروع�

البقرة�"�aإكراه�eي�الدين�: " أما�eي��س$م�فقد�اختلف�اسلمون�بrن�دار��س$م�و�دار�الحرب�ودار�العهد�eي�قوله�تعاBى

 29/ سورة�التوبة�ية�"قاتلوا�الذين��aيؤمنون�با�Ùو�اليوم�خر�و��aيحرمون�ما�حرم�هللا�: " و�قوله�تعاBى��256ية�

  .حول�إشكالية�الجهاد�هل�هو�فرض�عrن�،ام�فرض�كفاية�ضد�دار�الحرب�ودار�العهدحيث�جاءت�التصورات�. 

 .أما�ال��ودية�رأت�eي�الحرب�أ±�ا�ظاهرة�يقوم���ا�اتطوعون�بمع°��أ±�ا�ليست�إلزامية�ع:ى�الجميع
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qrة�وقد�اهتمت�أك�qÚأما�اسيحية�فقد�ارتبطت�eي�أولها�بالسلم��ن��م|qاطورية�الرومانية�لم�تعمل�ع:ى�نشر�هذه�Yخ

بالتوسعات�،�لك½�ا�ما�فتئت�أن�تحولت�الدول�اسيحية�إBى�تب°�oالحروب�الصليبية�eي�القرنrن�الثاني�عشر�و�الثالث�

عشر�،و�ال�opوجهت�إBى�خارج�أوروبا�،�ثم�تحولت�فيما�بعد�إBى�حروب�داخل�أوروبا�و�ال�opتضمن¸�ا�معاهدة�وستفاليا�

ل�opجاءت�بتأث�qrأفكار�القديس�أوغستrن�حول�مفهوم�الحروب�العادلة�،وال�opيقوم���ا�بعد�الحروب�الدينية�وا�1648

 .اسيحس�منطوعا�eي�بادئ��مر�

ثم�تبلور�مفهوم�الحرب�إBى�تصور�آخر�مرتبط�بالصراع�نتيجة�ظهور�مفاهيم�eي�الع$قات�الدولية�خاصة�خ$ل�القرنrن�

القوى،وال�opكانت�نتيج¸�ا�ظهور�ادرسة�الس$مية�eي�الع$قات�السادس�عشر�و�السابع�عشر�و�ظهور�مفهوم�توازن�

   .الدولية�بزعامة�فولت�qrو�جون�جاك�روسو�

هذه�الف�qة�ال�opعرفت�نمو�اقتصادي�و�ثقاeي�اصطدمت�فيما�بعد�بانتشار��ستعمار�و�تضارب�اصالح�بrن�الدول،�

للحضارة�الغربية�ثم�تل¸�ا�حربان�عايتان�جعلت�من��فكانت�الحرب�إحدى�Yبعاد�الروحية�و�اعنوية�و�Yخ$قية

ارحلة� :و�لذلك�قسم��كوين¿��oورايت�تاريخ�الحروب�إBى�أربع�مراحل�. ظاهرة�الصراع�كآلية�للحركية�التاريخية

ى�تعود�إB: ارحلة�الثانية�.ما�قبل��نسان�و�كانت�من�أجل�اكتساب�اأكل�واأوى :مرحلة�الحروب�الحيوانية:YوBى

   .مليون�سنة�إBى�الوراء�و®ي�مرحلة��نسان�البدائي�

:  ارحلة�الرابعة�®ي�مرحلة�نشر�الحضارات�،��ن�الحروب�عملت�ع:ى�نشر�الثقافة�للحضارة�اهيمنة�:ارحلة�الثالثة�

  ) .19(ح��pالحرب�العاية�الثانية�،�و�م���rا�أن�الدول�الك|qى�®ي�Yك�qÚولعا�بالحرب�15تمتد�من�القرن�

لكن�.إن�التصور�العام�ارتبط�بظهور�النظريات�افسرة�لطبيعة�السلوك��نساني�يمتاز�حسب�رأيه�بعدة�تصورات

من�الصعب�تحديد�م��pتبدأ�مرحلة��نسجام�و�التعاون،�و�م��pتبدأ�مرحلة�الصراع�و�الحرب�و�هذا�راجع�لعدة�

ماع�النس�oÜأدى�بالباحثrن�eي�طبيعة�ظاهرتي�الحضارة�ووجود��ج. أسباب�®ي�نفسها�كانت�مناهج�استعملت�للدراسة

    . و�الصراع�إBى�البحث�عن�طبيع¸�ا��و�خاصة�أشكال�الصراع

هذا�التفس�qrجعل�من�. يركز�دعاة�الحرب�ع:ى�التاريخ�لتدعيم�آرا�Çم،�بينما�دعاة�السلم�يركزون�ع:ى�النظرة�استقبلية

كلية�و�جزئية،�تختلف�باخت$ف�نوع�الصراع�والذي�يشكل�الصراع�نظريات�الصراع�eي�الع$قات�الدولية�تنقسم�إBى�

   .الحضاري�شكل�من�أشكال�هذه�الظاهرة

جعل�الكث�qrمن�الباحثrن�و�افكرينيختلفون�, إن�اخت$ف�مستويات�التحليل�من�الفرد�إBى�الجماعة�إBى�النظام�الدوBي�

��ا�،�و�تأث�qrمناهج�الدراسة�اتبعة�ف��ا�و�الهدف�م½�ا�و�eي�تحديد�طبيعة�ظاهرة�الصراع�باخت$ف�Yسباب�ال�opتؤدي�إل

فالطرح�السائد�بrن�منظري�الع$قات�الدولية�أن�الدافع�الغريزي�الذي�يحرك��نسان�هو�الصراع�. eي�طريقة�توج��ها�

 .من�أجل�البقاء�و�بالتاBي�الصراع�ظاهرة�يمكن�تجن�Øا�من�خ$ل�التعاون�و��ندماج�

إس�qاتيجية�يعت|qون�أن�بنية�النظام�الدوBي�وطريقة�توزيع��–افكرين�خاصة�من�ادرسة�الجيو��إ�aأن�الكث�qrمن

القوى�eي�مرحلة�معينة�من�مراحل�التحول�eي�النظام�السائد�أو�استمراره�،�ترتكز�علىسلوك�الوحدات�Yعضاء�eي�
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كلما�ازدادت�احتماaت�ال�Îاع�و�الصراع�فكلما�ازداد��ندماج�بrن�الوحدات�اكونة�للنظام�الدوBي�  .   النظام�

نتيجة��خت$ف�eي�اصالح�و�تعارضها�بrن�الوحدات�اكونة�لبنية�النظام�الدوBي�و�بالتاBي�نصطدم�بمفارقة�تناقضيه�

تتمثل�eي�أن�قلة�اوارد�و�اصادر�eي�العالم�و�الرغبة�eي�تحقيق�اصلحة�الوطنية�للدول�يؤدي�إBى�التعارض�مما�يؤدي�

لكن��ندماج�و�التعاون�بrن�. Bى�التصادم�و�بالتاBي�يجب�أن�يكون�اعتماد�متبادل��بrن�الدول�لتفادي�الصراعات�إ

هذا�التصور�الذي�يؤثر�ع:ى�أشكال�.الدول�و�نتيجة�aخت$ف�اصالح�،�والغايات�وYهداف�سيؤدي�إBى�الصراع�

مؤثرة�تختلف�من�باحث�Ìخر�و�من�مدرسة��خرى��و�الصراع�و�ال�opتحددها�مناهج�دراسة�و�عوامل�محددة�و�أخرى�

  .ال�opنحاول�التطرق�إBى�أهمها�من�خ$ل�أشكالها�

  خاتمة

 :يمكن�أن�نلحظ�أن�التأصيل�ااهيم��oكمقاربة�تفسqrية�للدراسة�تمكننا�من�تحديد��ماي:ي

 

 

  

�رهاب��  �رهاب�

  الدوBي�

  الحرب�  الصراع�  الجريمة��رهابية�

استعمال�

مادي�

ومعنوي�

للقوة�بغرض�

  التخويف�

استعمال�

مادي�ومعنوي�

للقوة�بغرض�

  التخويف

استعمال�مادي�

ومعنوي�للقوة�

  بغرض�التخويف

استعمال�مادي�

ومعنوي�للقوة�

  �حداث�أثار�نسبية�

استعمال�مادي�

ومعنوي�للقوة�

  �حداث�اثار�بليغة�

/ دولة����

  جماعة�

استعمال�

منسق�للقوة�

مادية�

  ومعنوية�

ث�أثار�هدفه�أحدا

مادية�ومعنوية�

  لتحقيق�غايات�

صراع�إيديولوÞي�

  ثقاeي��,حدودي,

محدودة�آو�

جهاد�,غزو�,طويلة

  استعمار��, 

إستعمال�غ�qr  أفراد�

منسق�للقوة�

مادية�

  ومعنوية�

هدفه�أحداث�أثار�

  مادية�ومعنوية�

الوصول�إBى�

قلب�النظام�,السلطة

  ..اعارضة�,

تغ�qrداخ:ي�لقلب�

حرب�(النظام�

أو�من�أجل��)أهلية

  �ستق$ل��
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بينت�لنا�نتائج�الدراسة،�

من�خ$ل�تحليل�دقيق�

فهوم��رهاب�وافاهيم�

الدالة�عليه�،�ومن�خ$ل�

تحديد�أسباب�ظهور�كل�

ظاهرة�من�الظواهر�

ادروسة،أن�ظاهرة��رهاب�من�خ$ل�التأصيل�افاهيم�o،أن�هناك�من�القيم�ال�opتحددها�موجودة�eي�ظواهر�أخرى�

  .�ا�و�aتحتو��ا،بحيث�تعت|�qقيم�مش�qكة�،ويمكن�إعتبارها�قواسم�مش�qكة�أساسية�eي�أي�تحليل�بrن�افاهيمدالة�عل�

ي$حظ�أن�هذه�القيم�Yساسية�واحددة�با¶ستعمال�اادي�واعنوي�للعنف�ضد�أبرياء،�تميل�إBى�ال�qك��rع:ى�

  .ة�عنهالجوانب�اتعقة�بالفعل��رهابي�أك�qÚمن�النتائج�ا�qتب

،توجد�بعض�القيم�ال�opوردت�ع:ى�أساس�ثانوي،كالتحرر،ومفهوم�الجريمة�إBى�جانب�مجموعة�القيم�Yساسية

  ...انظمة،ومفهوم�الجريمة��رهابية

إن�تحديد�ماهية�مفهوم��رهاب�،�aتكون�إ�aبازاوجة�بrن�القيم�Yساسية�والقيم�الثانوية�من�منطلق�اوازنة�بي½�م�

و�aتغلب�جهة�ع:ى�جهة��ومن�،ثم��رهاب�هو�ثقافة�للفرد،أو�جماعة�،او�للدولة،أو�منظمة�) ن�نقطة�التوازن البحث�ع(

يرتبط�يا¶ستعمال��اادي�واعنوي�للعنف�إتجاه�Yبرياء�،يمر�بث$ثة�مراحل�قبل�الفعل�،وأثناء�الفعل،�وبعد�الفعل�,

جيات�حاربته�إ�aبالتأصيل�افهوماتي�،�وتحديد�وتوحيد��رهابي��رهابي،®ي�عملية�،�aيمكن�تصور�إس�qاتي

  .موضوعه

  :هذه�اخرجات�نصطدم�من�خ$لها�بعدة�معيقات�نظرية�ومنهجية

 إن�موضوع��رهاب�غ�qrمحدد�ولكن�مرتبط�بالعنف�اادي�واعنوي  �

 ان��رهاب�مرتبط�بطبقة�مثقفة�من�نوع�خاص �

 الجريمة�انظمة�أن�موضوع��رهاب�أرتبط�بظواهر�أخرى�مثل �

نستنج�eي�Yخ�qrأن���رهاب�يفهم�بعدة�مقاربات�تفسqrية�Yقرب�لنا�أننا�أذا�أستطعنا�ان�نوحد�ماهية�افهوم�من�أنه�

أستعمال�للعنف�اادي�واعنوي�من�قبل�طبقة�مثقفة�من�نوع�خاص���دف�تحقيق�أهداف�بأبعاد�منظمة�قد�تكون�

  :أن�نحارب�الظاهرة�مستقب$�من�خ$ل��قطرية�وأحيانا�بأبعاد�دولية،يمكن

 محاربة�العنف�من�خ$ل�التعليم�وال�qبية�داخل�ادارس�كمرحلة�أوBى �

 ان�نعمل�ع:ى�الحد�من�Yفكار�اتطرفة�داخل�هذه�الطبقات �

استعمال�غ�qr  شخص�

منسق�للقوة�

مادية�

  ومعنوية�

هدفه�أحداث�أثار�

  مادية�ومعنوية

  �aيقوم���ا�فرد  اس�qجاع�حقوق�

هدفه�أحداث�

أثار�مادية�

  ومعنوية�

هدفه�أحداث�

أثار�مادية�

  ومعنوية

هدفه�أحداث�أثار�

  مادية�ومعنوية

هدفه�أحداث�

تغqrات�مادية�

  ومعنوية

 qrالوضع��تغي

  القائم�
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5. -�،� �العنف�السيحسrن�توفيق�إبراهيم �العربيةظاهرة �النظم �jي klmالعربية،،, ا� �،�,مركز�دراسات�الوحدة ��وBى بqrوت�،الطبعة

  42ص��،, 1992

  45حسrن�توفيق�إبراهيم�،نفس�ارجع،�ص� .6
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  .1999ديسم|e18��qي��200/02
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  .أساليب�التحري�الخاصة�jي�التشريع�الجزائري 

 .رابــح�وهيبة�

  .مستغانم�-كلية�الحقوق�والعلوم�السياسية� -جامعة�عبد�الحميد�ابن�باديس

 rabahouahiba@hotmail.fr:ال78يد�>لك:7وني�
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Résumé 

   Le législateur algérien a adopté en modifiant la loi de procédure pénale,de modalités 

particulières relatives à la recherche et enquêter sur certains crimes particulières ,qui sont 

mentionné et limité ,y compris le blanchiment d’argent ,les crimes de terrorisme ,la 

cybercriminalité … 

   Parmi les méthodes les plus importantes de recherche et d’investigation moderne , 

l’infiltration ,la sonorisation et fixation d’images . 

  Le législateur algérien à essayé de suivre ces nouvelles tactiques pour lutter plus 

efficacement concernant ces crimes grave. 

Mots clés : 

Techniques spéciales d’enquête,l’infiltration ,sonorisation d’images,la cybercriminalité. 

  :مقدمة�

اتجه�اشرع�الجزائري�،�eي�ونة��خqrة�اBى�اعتماد�اساليب�تحري�جديدة�eي�بعض�الجرائم�الخطqrة�واعقدة�،�����

،�وتحتم�ع:ى�مشرعنا�الوط°�oالتوافق�مع�اقتضيات�والتطورات�الحاصلة�eي�العالم�وال�opباتت���دد�امن�اجتمعات�

  .،�وكذا�مسايرة�التشريعات�الدولية�وYجنبية�

وتتمثل�هذه��ساليب�الحديثة�،�وال�opتستعمل�eي�اتابعة�والتحري�عن�بعض�الجرائم�اذكورة�ع:ى�سبيل�الحصر�����

e�،ي�قانون��جراءات�الجزائية�eى�Bراس$ت�وتسجيل��صوات�والتقاط�الصور�والتسرب�،�با¶ضافة�اي��ع�qاض�ع:ى�ا

  .اراقبة�سواء�اتعلقة�با�شخاص�او��موال�او��شياء�

إن�توجه�اشرع�الجزائري�،�بإدخاله�آليات�قضائية�جديدة�،�من�شانه�ان�يعزز�من�أداء�الشرطة�القضائية�،����

ة�البحث�والتحري�eي�الجرائم�ذات�التعقيد�الكب�qr،�ومن�ذلك�جرائم�تبييض��موال�،�ويرفعها�من�مستوى�وفعالي

  ...�رهاب�،�الجرائم�ااسة�بأنظمة�اعالجة�لية�باعطيات�

وعليه�فنحاول�من�خ$ل�هذه�الدراسة�،�تبيان�مفهوم�اساليب�التحري�الخاصة�؟�ودى�مشروعية�استخدام�مثل�����

  حدثة�؟هذه��ساليب�است

  

�Jمفهوم�اساليب�التحري�الخاصة�: او  

ريد�من�وراء�استحداث�آليات�جديدة�للبحث�والتحري�عن�الجرائم�هو�خلق�فعالية�ورفع�مستوى�����
ُ
إن�اهدف�الذي�أ

العمل�القضائي�،�خصوصا�eي�مجال�مكافحة�الجرائم�الخطqrة�واستحدثة�وال�opتدخل�eي�اطار��جرام�انظم�وذو�

  .كب�qrالتعقيد�ال
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ديسم|20��qاؤرخ�eي��22-06إذ�حاول�اشرع�الجزائري�من�خ$ل�قانون��جراءات�الجزائية�اعدل�بقانون�رقم����

  .،�تبيان�صور�التحري�الخاصة�،�بما�eي�ذلك��طار��جرائي�الخاص�بكل�م½�ا��2006

  .ة�اBى�الفقه�والقضاء�واشرع�الجزائري�،�لم�يعرف�اساليب�التحري�الخاصة�،�تاركا��مر�ككل�مر 

تلك�العمليات�او��جراءات�او�التقنيات�ال�opتستخدمها�: " وعليه�فقد�عر�الفقه�اسليب�التحري�الخاصة�بكو±�ا����

الضبطية�القضائية�،�تحت�مراقبة�وإشراف�السلطة�القضائية�،�ُبغية�البحث�والتحري�عن�الجرائم�الخطqrة�اقررة�

  . )1(دلة�ع½�ا�والكشف�عن�مرتكب��ا�،�وذلك�دون�علم�ورضا��شخاص�اعنيrنeي�قانون�العقوبات�،�وجمع�� 

وما�تجدر��شرة�اليه�ان�هذه��ساليب�،��aيرخص���ا�إe�aي�بعض�الجرائم�احددة�من�طرف�اشرع�الجزائري������

  . )2(ع:ى�سبيل��الحصر�

انون��جراءات�الجزائية�،�eي�اطار�تمديد��ختصاص�من�ق�37إذ�نجد�ان�هذه�الجرائم�الجديدة�محددة�eي�اادة�����

اح:ي�لوكيل�الجمهورية�حاكم�أخرى�،�بحيث�تتمثل�eي�جرائم�اخدرات�،�والجريمة�انظمة�ع|�qالحدود�الوطنية�،�

بالتشريع��والجرائم�ااسة�بأنظمة�اعالجة�لية�للمعطيات�،�وجرائم�تبييض��موال�،�و�رهاب�،�والجرائم�اتعلقة

  . )3(الخاص�بالصرف�

إن�اتباع�اسليب�التحري�الخاصة�،�eي�اطار�مكافحة�الجرائم�انظمة�والخطqrة�،�يتطلب�اتباع�اجراءات�خاصة�����

 .وتحت�اشراف�القضاء�الذي�يتوBى�مراقبة�صqrورة�ومباشرة�العمليات�اتبعة�eي�اطار�البحث�والتحري�عن�الجرائم�

  

  ب�التحري�الخاصةمشروعية�اسالي: ثانيا�

إن�استعمال�اساليب�التحري�الخاصة�،�تبعته�انتقادات�كثqrة�،�قيلت�eي�مدى�مشروعية�اتباع�مثل�هذه��ساليب�����

،�خاصة�ا±�ا�تتم�دون�علم��شخاص�اعنيrن�بالعمليات�القائمة�اتجاههم�،�فيما�يخص�البحث�والتحري�عن�بعض�

�راء�حول�امكانية�تجاوز�مثل�هذه��ساليب�للحريات�والحقوق�الفردية�،�الجرائم�الخطqrة�،�اذ�تعالت�العديد�من�

  .خاصة�حرمة�الحياة�الخاصة�

إ�aأنه�و�رغم��نتقادات�اوجهة�،�فان�هذه��جراءات�شرعية�تستمد�هذه�الشرعية�،�eي�استخدامه�من����

كافحة�الجريمة�انظمة�ع|�qالحدود�" qrمو�بال" من�اتفاقية���20تفاقيات�واواثيق�الدولية�،�حيث�تنص�اادة��،

الوطنية�وال�opصادقة�عل��ا�الجزائر�،أن�تقوم�كل�دولة�طرف�eي��تفاقية�ضمن�حدود�امكانيا��ا�ووفقا�للشروط�

�qrبادئا�ساسية�لنظامها�الداخ:ي�تسمج�بذلك�،�باتخاذ�ما�يلزم�من�تداباسموح���ا�eي�قانو±�ا�الداخ:ي�،�إذا�كانت�ا

¶تاحة��ستخدام�اناسب��سلوب�التسليم�اراقب�،كذلك�ما�تراه�مناسبا�من�استخدام�أساليب�تحري�خاصة�

أخرى�،�مثل�اراقبة��لك�qونية�أو�غqrها�من�أشكال�اراقبة�،�والعمليات�است�qة�من�جانب�السلطات�اختصة�

  . )4(بغرض�مكافحة�الجريمة�انظمة�مكافحة�فعالة�
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  :م�الفقه�بrن�مؤيد�ومعارض�aستعمال��ساليب�التقنية�الحديثة�،�حيث�اتجه�لقد�انقس

 :الرأي�ا2عارض�

اعت|�qا±�ا�غ�qrمضمونة�،��±�ا��aتعكس�دائما�الحقيقة�،�نظرا�¶مكانية�تغي�qrأو�حذف�أي�مقاطع�أو�صور�عن�����

Yمر�ع:ى�الصوت�أو�الصورة�،�كذلك�بعضها�،أو�العكس�من�ذلك�تركي�Øا�بشكل�يغ�qrمن�الحقيقة�،�وينطبق�هذا�

  اعت|qها�أ±�ا�تمس�بحرمة�الحياة��الخاصة�،

  :الرأي�ا2ؤيد�

اعت|�qأن�مثل�هذه�الوسائل�،�مهمة�eي�سبيل�كشف�الحقيقة�والبحث�عن�اجرمrن�،�اذا�اعتمدت�ع:ى�هذه�الوسائل���

�تفاقيات�الدولية�eي�ظل�التطورات�ح��pالدول�ال�opتتغ°��بحماية�حقوق��نسان�،�ونادت�بضرورة�استخدامها�

  . ) 5(الخطqrة�ال�opيشهدها��جرام�انظم�

إن�استخدام�أساليب�التحري�الخاصة�يعت|�qمن�اهم�الخطوات�ال�opاتخذها�اشرع�الجزائري�،�كسبيل�واجهة�����

ها�بحرمة�الحياة�الخاصة�،�ظاهرة��جرام�الخط�qr،�وإن�كنا�نؤيد�تطبيق�مثل�هذه��ليات�الجديدة�،�ح��pمع�مساس

إ�aأنه�يكفي�أن�يحدد��طار�القانوني�و�جرائي�¶تباع�مثل�هذه��ساليب�،�وتوف�qrضمانات�كافية�تبدأ�من�عملية�

  .اشراف�القضاء�ع:ى�مباشرة�هذه��الوسائل�و�الص$حيات�امنوحة�eي�اطار�البحث�والتحري�عن�الجرائم�

  

  اصة�صور�وأساليب�التحري�الخ: ثالثا�

 :  التسرب�  - أ

من�قانون��جراءات�الجزائية��18مكرر��65مكرر�اBى��65نظم�اشرع�الجزائري�،�عملية�التسرب�eي�اواد�من������

بأنه�السماح��حد�ضباط�او��14مكرر���65و�12مكرر��65،�بحيث�عرف�اشرع�الجزائري�التسرب�eي�اادتrن�

رة�وإ��ام��شخاص�اشتبه�eي�ارتكا��م�جناية�او�جنحة�اعوان�الشرطة�القضائية�باستعمال�هوية�مستعا

موصوفة�بأ±�ا�من�جرائم�اخدرات�او�جريمة�منظمة�عابرة�للحدود�الوطنية�،�او�الجريمة�ااسة�بأنظمة�اعالجة�

  . )6(�لية�للمعطيات�او�جرائم�الفساد�،�ا��امهم�بأنه�فاعل�او�شريك�معهم�eي�الجريمة�

راء�جديدا�،�نص�عليه�اشرع�الجزائري�eي�إطار�التق�o�îعن�الجرائم�الخطqrة�،�وكذا�وسيلة�يعت|�qالتسرب�إج����

خطqrة�من�شا±�ا�أن���دد�العون�اتسرب�القائم���ا�،�مما�يفرض�ضرورة�مباشرة�هذا��جراء�بمزيد�من�الحذر�،�

طات��زمة�ودراسة�العملية�بل�ا�قد�ينجر�عن�هذه�العملية�من�مخاطر�،�eي�حالة�القيام���ا�دون�اخذ��حتيا

  .مباشر��ا�

،�ويقصد�بالعملية�تحت�التغطية�كل�" العملية�تحت�التغطية�" ويطلق�ع:ى�التسرب�eي�القانون��مريكي�اسم�����

تحقيق�يتم�eي�اطار�القيام�بأعمال�او�نشاطات�تستدÅي�استعمال�اسم�مستعار�او�هوية�خيالية�من�طرف�عون�
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تحقيقات�كما�نظمه�اشرع�الفرن¿�e�oي�قانون��جراءات�الجزائية�،�وعرفه�بأنه�قيام�من�اكتب�الفدراBي�لل

ضابط�الشرطة�القضائية�بمراقبة�Yشخاص�اشتبه�eي�ارتكا��م�جناية�او�جنحة�بإ��امهم�انه�فاعل�معهم�او�

  . )7(الفرن¿���oمن�قانون��جراءات�الجزائية�87-706اBى��81-706شريك�لهم�او�خاف�،�وذلك�بموجب�اواد�

من�قانون��جراءات�الجزائية�الفرن¿��oأن�عملية�التسرب�تتم�من�طرف�ضابط��2فقرة��706- 81إذ�بينت�اادة����

الشرطة�القضائية�أو�عون�الشرطة�القضائية�اؤهل�خصيصا�لذلك�،�حيث�تبقى�هويته�خفية�و�يتصرف��تحت�

ن�منسق�العملية�،بحيث�يكون�ضابط�الشرطة�مسؤولية�ضابط�الشرطة�القضائية�الذي�هو�بموجب�القانو 

القضائية�اسؤول�عن�العملية�اخاطب�الوحيد�للسلطة�القضائية�مرة�له�،و�يوضح�صqrورة�و�محتوى�

  . )8(العملية�عن�طريق�تقارير�و�هو�الوحيد�الذي�يسمع�له�حول�س�qrالعملية�

ن¿�Y�oفعال�أو�التصرفات�ال�opيقوم���ا�العون�من�قانون��جراءات�الجزائية�الفر �706-82كذلك�حددت�اادة�

 .اتسرب�خ$ل�أدائه�لعملية�التسرب

  

 :اجراءات�التسرب� -1

أجاز�قانون��جراءات�الجزائية�لضباط�الشرطة�القضائية�القيام�بعملية�التسرب�لكنه�قيدهم�بجملة�من�الشروط�����

  : ثاره�و®ي�aبد�من����توافرها�،�كي�يكون�هذا��جراء�صحيحا�،�منتجا��

 أن�يصدر��ذن�من�وكيل�الجمهورية�او�قا�o�Êالتحقيق�،�بعد�اخطار�وكيل�الجمهورية�اختص�، �

 . )9(أن�يوجه�هذا��ذن�لضباط�الشرطة�القضائية�او�احد�اعوانه�تحت�مسؤولية�����الضابط� �

من���15/1مكرر��65اادة�(    ولقد�نص�اشرع�ع:ى�ان�تخلف�شرط�الكتابة�و�التسبيب�يعرض��جراء�للبط$ن�������

،�و�aيجب�تحت�طائلة�البط$ن�ان�تكون��فعال�ال�opيقوم���ا�العون�اتسرب�ع:ى�شكل�) قانون��جراءات�الجزائية�

  . )10(افعال�تحريضية�اي�من�شا±�ا�ان�تدفع��شخاص�اBى�ارتكاب�جريمة�

  

 : ا2دة�الزمنية��جراء�التسرب -2

عملية�التسرب�بمدة��aيمكن�ان�تتجاوز�اربعة�اشهر�،�إ15��aمكرر��65،�طبقا�لنص�اادة��حدد�اشرع�الجزائري ����

انه�اذا�اقتضت�ضروريات�التحري�والتحقيق�،�فانه�يمكن�تجديد�مدة�العملية�،�ويتم�ذلك�بإصدار�اذن�آخر�وفق�

للوقت��14مكرر��65للمادة��نفس�الشروط�الزمنية�ال�opصدر�ف��ا��ذن��ول�،�وللمتسرب�مواصلة�نشاطاته�طبقا

الكاeي�¶يقاف�عملية�اراقبة�eي�ظروف�تضمن�امنه�،�دون�ان�يكون�مسؤو�aجزائيا�،�وإذا�انقضت�مهلة��ربعة�اشهر�

دون�ان�يتمكن�العون�اتسرب�من�توقيف�نشاطه�eي�ظروف�تضمن�امنه�،�يمكن�للقا�o�Êان�رفض�تمديدها�دة�

�65لتمديد�يكون�مرة�واحدة�فقط�ح��pانقضاء�او�ايقاف�العملية�طبقا�لنص�اادة�اربعة�اشهر�اخرى�ع:ى��ك�qÚ،�فا

من�قانون��جراءات�الجزائية�،�فلو�سحب�العون�اتسرب�نفسه�فجأة�من�التنظيم��جرامي�دون�التحض17��qrمكرر�

  . )11(لذلك�،�فانه�سيكون�مح$�للشك�ويعرض�نفسه�للخطر�
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rن�ع:ى�عملية�التسرب�،�بعض�الص$حيات�اتعلقة�بقيامهم�ببعض��فعال�و�لو�كانت�لقد�تم�منح��عوان�القائم����

تدخل�ضمن��فعال�ال�opيعاقب�عل��ا�القانون�ويجرم�عل��ا�،�وذلك�ضمانا�لحياة�العون�اتسرب�eي�حال�تحتم�عليه�

جزأ�من�العصابة��جرامية�،�ارتكاب�احدا�هذه��فعال�وكذا�دلي$�ع:ى�انخراطه�السليم�وتظاهره�بأنه�جزء��aيت

  .وأعفاه�من�اسؤولية�الجزائية�عن��فعال�اجرمة�ال�opيرتك�Øا�

  اع:7اض�ا2راسPت�وسجيل�>صوات�والتقاط�الصور - ب

ال�a�op"  ا2راقبة" �ع�qاض�والتسجيل�و�لتقاط�والتسرب�®ي�عدة�تسميات�يمكن�اخ��الها�eي�مصطلح�واحد�هو���

قابة�مشروعة�لشخص�أو�مكان�أو�أحاديث�أو�مراس$ت�مكتوبة�أو�مسموعة�أو�مرئية�نتيجة��شتباه�تخرج�عن�كو±�ا�ر 

eي�تصرفات�غ�qrقانونية�،�aيحس�معها�الغ�qrبمباشر��ا�لطابع�السرية�ال�opيكشفها�ع:ى�أن�تكون�مؤقتة�مع�اقتصارها�

رائم�ااسة�بأنظمة�اعالجة�لية�للمعطيات�ع:ى�جرائم�اخدرات�والجريمة�انظمة�العابرة�للحدود�الوطنية�والج

  . )12(وجرائم�تبييض�Yموال�و�رهاب�والجرائم�اتعلقة�بالتشريع�الخاص�بالصرف�وكذا�جرائم�الفساد�

  :عرف�البعض�من�فقهاء�القانون�

  :اع:7اض�ا2راسPت�

والتحري�عن�الجريمة�وجمع��دلة�او�بأ±�ا�عملية�مراقبة�سرية�للمراس$ت�السلكية�وال$سلكية�،�eي�اطار�البحث�

  اعلومات�حول��شخاص�اشتبه�ف��م�eي�ارتكا��م�او�eي�مشارك¸�م�eي�ارتكاب�الجريمة�،�

  : أما�تسجيل�>صوات

تسجيل�احادثات�الشفوية�ال�opيتحدث���ا��شخاص�بصفة�سرية�او�خاصة�وeي�مكان�عام�او�خاص�" فيقصد���ا�

أصبح�من�امكن�أخذ�اع�qاف�الشخص�ضد�نفسه�،بشكل�خفي�ودون��،��بحيث��)13( "يتواجدون�eي�مكان�خاص�

 .)14(رضاه�وموافقته�عن�طريق�تسجيل�كل�ما�يتفوه�به�من�ك$م�بصفة�خاصة�أو�سرية�

  : أما�التقاط�الصور�

ال�qكيب�إن�هذا�Yسلوب�من�الناحية�الفنية�والتقنية�قيل�فيه�الكث�qrخاصة�مع�التطور�التكنولوÞي�لعمليات�

بحيث�أصبحت�هذه�الوسيلة�من�أفضل�Yساليب�¶ثبات�الحالة�بما�تنقله�من�صور�حية�وكاملة�وصادقة�) اونتاج(

65كان�معrن�أو�حدث�معrن�أو�واقعة�معينة�،رأى�اشرع�ضرورة�توظيفها�لكشف�الحقيقة�،وذلك�بموجب�اادة��

د�عrن�الكامqrا�إBى�Yماكن�الخاصة�ال�opتعد�مستودعات�السالفة�الذكر�،حيث�سمح�لقا�o�Êالتحقيق�أن�يم�5مكرر�

،�وذلك�بغرض�استخدام�محتويات�الفيلم�كمادة�إثبات�eي�احاكم�أو�لضمان�اتخاذ��)15(أسرار�اعنيrن�باراقبة�

إجراءات�وقائية�تضبط�اجرمrن�،إذ�أن�استخدام�هذه�الكامqrات�سواء�كان�خفية�أو�علنية�أصبح�أمرا�مألوفا�eي�

  .  )16(اؤسسات�الحساسة�،aسيما�البنوك�واصارف�بسبب�تزايد�عمليات�السطو
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إن�هذا�النوع�من�اراقبة��لك�qونية�يسم��باراقبة�البصرية�ال�opتتم�من�خ$ل�كامqrات�وأجهزة�خاصة�

اينة�مادية�تلتقط�الصور�والصوت�لوضعية�شخص�أو�عدة�أشخاص�ع:ى�الحالة�ال�opكانوا�عل��ا�،و®ي�عبارة�عن�مع

مرئية�و®ي�تربط�الزمان�واكان�وYشخاص�eي�وقت�واحد�،وقد�تمتد�إBى�الدليل�اادي�للجريمة�وإBى�محيطها�

،فالتطور�العلم�oيسمح�بالحصول�ع:ى�صور�Yشخاص�من�مسافات�بعيدة�باستخدام�نوع�من�الكامqrات�تسم��

cameras cinématographiquesي�مكان�م$ئم�أو�استخدامها�ع:ى�وسائل�متحركة�مزودة�بجهاز�تلسكوبي�ووضعها��e

�infrarougeكال�opتستخدم�ع:ى�طائرات�صغqrة�الحجم�،كما�أن�هناك�����أجهزة�تصوير�تعمل�با�شعة�تحت�الحمراء�

ال�opتبيح�اقتحام�اجال�الشخ�o�îللفرد�لي$�بقدر��ا�ع:ى�التقاط�صور�دقيقة�تحت�جناح�الظ$م�،وأجهزة�أخرى�

ال�opأفرز��ا�تكنولوجيات��لك�qونيات�،بحيث�تستخدم�هذه�Yجهزة�ذات��Magnétoscopeرة�مسماة�لتسجيل�الصو 

الحجم�الصغ�qrلنقل�الصورة�والصوت�بشكل��aيلفت��نتباه�من�قبل�الشخص�اراقب�،فشريط�العدسة�ال�opتقوم�

ية�بيأن�يسمع�ويردد�كل�ما�يدور�eي�بالتصوير�بميكروفونات�أو�هواتف�نقالة�تمكن�الراصد�أي�ضابط�الشرطة�القضائ

  .  )17(حياة�اشتبه�فيه�اراقب�ع:ى�مدار�الساعة

  اجراءات�القيام�بعمليات�اع:7اض�ا2راسPت�وتسجيل�>صوات�والتقاط�الصور -1

لقد�تم�تنظيم�عمليات�اع�qاض�اراس$ت�وتسجيل��صوات�والتقاط�الصور�،�eي�قانون��جراءات�الجزائية�،�eي����

 . 10مكرر��65مكرر�اBى�غاية��65اواد�من�

بحيث�أجاز�اشرع�الجزائري�،�لضباط�الشرطة�القضائية�القيام�باع�qاض�اراس$ت�،�تسجيل��صوات�والتقاط�����

  :الصور�،�لكنه�قيدهم�بجملة�من�الشروط�لتكون�اجراءا��م�صحيحة�ومنتجة��ثارها�و®ي�

 قا�o�Êالتحقيق�اختصrن�،أن�يصدر��ذن�من�وكيل�الجمهورية�او� �

أن�يوجه�هذا��ذن�لضباط�الشرطة�القضائية�،�ف$�يجوز�ان�يوجه��حد��عوان�aن�مهم¸�م�تنحصر�eي�مساعدة�الضباط�،�إ�aأن�اشرع� �

�ال �باواص$ت �اكلفة �الخاصة �او �العمومية �والهيئات �اصلحات �لدى �لتسخ��qrعوان �اجازة �الضباط �لهؤaء �منح سلكية�الجزائري

 وال$سلكية�لتتكفل�بالجوانب�القانونية�،

 أن�يكون�هذا��ذن�مكتوبا�ومحددة�ادة�،�وإ��aكان�تحت�طائلة�البط$ن�،� �

يتعrن�ع:ى�الضابط�القائم���ذه�اهمة�،�تحرير�محضر�يتضمن�كافة��عمال�و�جراءات�ال�opقام���ا�،�كما�يتضمن�وصفا�دقيقا�للوقائع� �

 . )18(ام�به�،�كما�يتعrن�عليه�تحديد�ساعة�انط$قة�eي�مباشرة��عمال�ووقت�ان¸�ا�Çا�اثبتة�لصحة�ما�ق

 يجب�ان�يتم�تنفيذ��جراءات�،�تحت�اراقبة�اباشرة�لقا�o�Êالتحقيق�او�وكيل�الجمهورية�، �

�45له�وبوجه�عام�مراعاة�أحكام�اادة�يجب�ان�تنفذ�العملية�دون�اساس�بالسر�ا�oü،�أي��aيجوز�اع�qاض�اراس$ت�بrن�احامي�وموك �

�oü . )19(اتعلقة�بالسر��ا

�aيتم�إe�aي�جرائم�)  اع�qاض�اراس$ت�وتسجيل��صوات�والتقاط�الصور�( إن�مباشرة�هذه�العمليات������

تضمنة�السالفة�الذكر�من�قانون��جراءات�الجزائية�وا�37محددة��حصريا�،�سلف�ذكرها�واحددة�eي�اادة�

  .تمديد��ختصاص�اح:ي�eي�بعض�الجرائم�الخطqrة�،�لوكيل�الجمهورية�

ومن�حيث�مصداقية�،�ادوات�التسجيل�ف$�شك�ان�التقدم�العلم�oقد�وصل�مرحلة�من�التطور�تسمح������

بالقول�بكل�ارتياح�أن�أدوات�التسجيل�ذات�مصداقية�تامة�،�اذا�سلمت�من�يد�العبث�،�بمع°��انه�اذا�تم�
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التسجيل�eي�ظروف�نز��ة�،�فان�ما�يحتويه�يكون�مبدئيا�صحيح�وواقÑي�،�وإذا�كانت�هذه�التداب�qrتمس�بصفة�

،�كون�ان��)20(فاضحة�بالحريات�الفردية�احمية�قانونا�،�فإنما�®ي�إ�aادوات�تساعد�eي�اثبات�وقائع�معينة�

ف�oÔكغqrها�من��عمال�تحرر�eي�محضر�وتودع�eي�الجهات�اعنية�بالقيام���ذه�العمليات�،�مج|qة�ع:ى��خذ���ا��

  . )21(ملف�،�ولهذه�الجهات�سلطة�تقدير�امكانية��خذ���ا�او�استبعادها�

  :مراقبة�>شخاص�ووجهة�>شياء�و�موال�-ج

تعت|�qوسلة�اراقبة�اداة�فعالة�eي�قطع�الطريق�ع:ى�العصابات��جرامية�،�بحيث�يعتمد�نجاح�عمليات�����

،�كون�ان�الرؤوس��جرامية�والعصابات�ال�opتدير��)22(قبة�ع:ى�حسن�تصرف�اجهزة�اكافحة�eي�الدول�ارا

الشبكات��جرامية�اصبحت�تمارس�eي�ادار��ا�لتلك�الشبكات�اساليب�منظمة�تس¸�دف�التغلب�ع:ى�اية�اجراءات�

  . )23(او�حد�يمكن�ان�تعيق�مسارا��ا���جرامية�

مكرر�من�قانون��16جزائري�،�اجراء�مراقبة��شخاص�وYشياء�وYموال�eي�نص�اادة�لقد�نظم�اشرع�ال����

  .�جراءات�الجزائية

حيث�تطرق�ف��ا�انه�يمكن�لضباط�الشرطة�القضائية�وتحت�سلط¸�م�اعوان�الشرطة�القضائية�،�ما�لم������

ل��قليم�الوط°�oعمليات�مراقبة�يع�qض�ع:ى�ذلك�وكيل�الجمهورية�اختص�بعد�اخباره�،�أن�يمددوا�ع|�qكام

�شخاص�الذين�يوجد�ضدهم�م|qر�مقبول�أو�اك�qÚيحمل�ع:ى��شياء�ف��م��شتباه�ف��م�بارتكاب�الجرائم�ابينة�

،�أو�مراقبة�وجهة�أو�نقل�أشياء�أو�أموال�أو�متحص$ت�من�ارتكاب�هذه�الجرائم�أو�قد�تستعمل�eي��e16ي�اادة�

  . )24(ارتكا��ا�

  :اقبة�قد�تتمثل�اما�eي�وار 

 :ا2راقبة� �

بصورة�سرية�دائمة�او�دورية�لشخص�،�اماكن�وسائل�نقل��شياء�او�مواد�او�اموال�،�الهدف�منه�التأكد�من�صحة�

اعلومات�وردت�اBى�الضبطية�القضائية�بطريق�او�بآخر�،�للحصول�ع:ى�معلومات�خاصة�بنشاط�فرد�او�افراد�وكشف�

 . )25(جرائم�الخطqrة�قبل�فوات��وان�،�او�جمع��دلة�حولها�بعد�وقوعها�شخصيا��م�ومنع�اتمام�ال

 :التسليم�ا2راقب� �

،بأنه��2006ف|qاير��20اؤرخ�eي��01-06من�القانون�اتعلق�بالوقاية�من�الفساد�و�مكافحته�رقم��2عرفته�اادة�����

�قليم�الوط°�oأو�ارور�ع|qه�أو�دخوله�بعلم�من��جراء�الذي�يسمح�لشحنات�غ�qrمشروعة�أو�مشبوهة�بالخروج�من�

  .السلطات�اختصة��و�تحت�مراقب¸�ا�،بغية�التحري�عن�جرم�ما�و�كشف�هوية�Yشخاص�الضالعrن�eي�ارتكابه

و�ُعرف�من�خ$ل�اتفاقية��مم�اتحدة�للجريمة�انظمة�ع|�qالحدود�الوطنية�اعتمدة�من�طرف�الجمعية�����

 Âنظمة�ل�سلوب�الذي�يسمح�لشحنات�غ�qrمشروعة�: "من�اادة�الثانية�بأنه�" ط"مم�اتحدة�eي�الفقرة�العامة�ا
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او�مشبوهة�بالخروج�من�اقليم�دولة�او�اك�qÚاو�ارور�ع|qه�او�دخوله�،�بمعرفة�سلطاته�اختصة�وتحت�مراقب¸�ا�

 . )26(" بغية�التحري�عن�جرم�ما�وكشف�هوية��شخاص�الضالعrن�eي�ارتكابه�

  :ضوابط�القيام�بعمليات�ا2راقبة�

نظرا�لكون�التسليم�اراقب�للمخدرات�،�يتم�بدرجة�كبqrة�من�التحري�واتابعة�واراقبة�،�ع$وة�ع:ى�����

حساسية�العملية�ودق¸�ا�،�كو±�ا�تخضع�لتداب�qrمتعددة�ومراحل�مختلفة�،�تتشارك�ف��ا�جهات�وهيئات�رسمية�

  :مات�وضوابط�تحكم�هذه�العمليات�اهمها�مختلفة�،�ف$بد�من�وجود�مقو 

 التخطيط�ادروس�والتنفيذ�الدقيق�من��جهزة�الوطنية�اختصة�، �

 اسناده�اBى�فريق�مختص�قادر�ع:ى�اراقبة�واتابعة�والضبط�، �

� �ا �اعنية�اثناء�ف�qة �واحافظة�ع:ى��تصال�الدائم�واستمر�بrن�كافة��جهزة ��ي�وضع�اك�qÚمن�خطة�بديلة�، راقبة�واتابعة�تحسبا

 . )27(مستجدات�

وع:ى�الرغم�من�محاذير�اللجوء�اBى�التسليم�اراقب�كافحة�نمط�خط�qrمن�انماط�الجريمة�انظمة�aبد�من������

توسيع�نطاقه�ليشمل�انشطة�الجريمة�انظمة��خرى�مثل��تجار�با�عضاء�البشرية�،�و�تجار�غ�qrاشروع�،�

الثقافية�و�تجار�غ�qrاشروع�با�سلحة�وغqrها�من��نشطة�ااسة�بأمن�الدولة�،�ونظرا�ا�اثبته�التسليم��بامتلكات

اراقب�من�فعالية�،�ذهب�العديد�من�الدول�اBى�اعتباره�من�الوسائل�اشروعة�eي�جمع��دلة�ومن�ذلك�الوaيات�

 .) 28(اتحدة��مريكية�وايطاليا�وهولندا�والدانمرك�

  

  :الخاتمة�

ع:ى�الرغم�من�توسيع�اشرع�الجزائري�eي�الص$حيات�امنوحة�للسلطات��منية�والقضائية��ع:ى�السواء�،�فيما����

يخص�تفعيل�اجراءات�مكافحة��جرام�الخط�qrوانظم�،�فان�الواقع�يظهر�فعليا�فيما�يخص�اعتماد��ليات�

  .حري�عن�الجرائم�والوسائل�القانونية�استحدثة�eي�البحث�والت

إذ�ينبþي�ال�qك��rع:ى�أساليب�التحري�الخاصة�،�eي�اطار�مكافحة�الجريمة�،�لرفع�أداء�الجهات�القضائية�بالتنسيق�����

الفعال�مع�Yجهزة�Yمنية�ع:ى�السواء�،�لفك�صعوبات�اكتشاف��الجرائم�استحدثة�،�وال�opتفرض�اللجوء�اBى�مثل�

ب�التطورات�التقنية�والتكنولوجية�الحاصلة�eي�العالم�أو�تحايل�الشبكات��جرامية�ع:ى�هذه�Yساليب�ال�opباتت�تواك

  .أنظمة��من�وأجهزة�القضاء��و�امكانية�اف$��ا�من�العقاب�
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