وسائل اإلثبات اجلنائي احلديثة وصورها
دراسة فقهية مقارنة ابلقانون اللييب

صالح حممد بالل عبد السالم الصاحلني

ماجستري يف القضاء والسياسة الشرعية
كلية العلوم اإلسالمية

1483ه2017/م

وسائل اإلثبات اجلنائي احلديثة وصورها
دراسة فقهية مقارنة ابلقانون اللييب

صالح حممد بالل عبد السالم الصاحلني
MQD151BH535

حبث تكميلي مقدم لنيل درجة املاجستري يف القضاء والسياسة الشرعية
كلية العلوم اإلسالمية

املشرف:
األستاذ املشارك الدكتور أنيس الرمحن منظور احلق

شوال  1438هـ /يوليو 2016م
ّ
أ

ب

االعتماد

مت إعتماد حبث الطّالب :صالح حممد بالل عبد السالم الصاحلني
من اآلتية أمساؤهم:

The thesis ofELSALHEIN SALAH M.B ABDELSALAM has been approved
By the following:

املشرف
االسم............................... :
التوقيع................................ :
املشرف على التعديالت

االسم............................... :
التوقيع................................ :
رئيس القسم

االسم............................... :
التوقيع................................ :
عميد الكلية

االسم............................... :
التوقيع................................ :
عمادة الدراسات العليا

االسم............................... :
التوقيع................................ :

ج

صفحة التحكيم
عضو جلنة املناقشة

األسم

التوقيع

رئيس اجللسة

……………………………

……………….

املناقش الداخلي

……………………………

……………….

األول
ّ
املناقش الداخلي

……………………………

………………

الثاين

ممثل الكلية

……………………………

د

……………….

إقرار
أقر أبن هذا البحث من عملي وجدي إال ما كان من املراجع اليت أشرت إليها ،وأقر أبن هذا البحث
بكامله ما قدم من قبل ،ومل يقدم للحصول على أي درجة علمية من أي جامعة ،أو مؤسسة تربوية أو
تعليمية أخرى.
اسم الطالب :صالح حممد بالل عبد السالم الصاحلني
التوقيع...................... :
التاريخ...................... :

ه

DECLARATION
I acknowledge that this research is my own work except the resources mentioned in the
references and I acknowledge that this research was not presented as a whole before to obtain
any degree from any university، educational or other institutions.
Name of student: SALAH M.B ABDELSALAM ELSALHEIN
Signature.…………………….
Date…………………………

و

حقوق الطبع

جامعة املدينة العاملية

إقرار حبقوق الطبع وإثبات مشروعية األحباث العلمية غري املنشورة
حقوق الطبع  © 2017حمفوظة

صالح حممد بالل عبد السالم الصاحلني
وسائل اإلثبات اجلنائي احلديثة وصورها

دراسة فقهية مقارنة ابلقانون اللييب
أي شكل أو صورة من دون إذن
ال جيوز إعادة إنتاج أو استخدام هذا البحث غري املنشور يف ّ

مكتوب موقع من الباحث إالّ يف احلاالت اآلتية:
 -1ميكن االقتباس من هذا البحث بشرط العزو إليه.
 -2حيق جلامعة املدينة العاملية ماليزاي اإلستفادة من هذا البحث مبختلف الطرق وذلك
ألغراض تعليميّة ،ال ألغراض جتاريّة أو تسوقيّة.
-3

حيق ملكتبة جامعة املدينة العامليّة مباليزاي إستخراج نسخ من هذا البحث غري املنشور؛
إذا طلبتها مكتبات اجلامعات ،ومراكز البحوث األخرى.

أكد هذا اإلقرار:
الصاحلني
السالم ّ
االسم :صالح ّ
حممد بالل عبد ّ
التوقيع........................... :
التاريخ...........................:

ز

الشكر والتقدير
انطالقا من قول الرسول صلى هللا عليه وسلم (:من اليشكر الناس ال يشكر هللا) ،أتقدم خبالص الشكر
والتقدير إىل أعضاء هيئة التدريس جبامعة املدينة العاملية مباليزاي ،وأخص ابلشكر الدكتور أنيس الرمحن
منظور احلق لتفضله بقبول اإلشراف على هذا البحث حيث مل يدخر وسعا يف التوجيه واملتابعة وتقدمي
النصح واإلرشاد ،كما أتقدم ابلشكر والعرفان إىل مجيع األصدقاء والزمالء ،وإىل كل من قدم يل يد
العون واملساعدة من أجل إمتام هذا البحث فجزاهم هللا عين خري اجلزاء إنه ويل ذلك والقادر عليه.

ح

اإلهداء
إىل أمي وأيب أطال هللا يف عمرمها ،ومن عليهما ابلصحة والعافية ،فلوال رضامها ودعامها ماوصلت إىل
هنا ﭐﱡﭐ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﱠ( ،)1وإىل شقيقي املرحوم-أسامة  -تغمده هللا بواسع
الرمحه واملغفره ،وإىل زوجىت العزيزة سندي وعوين يف غربيت ودراسيت ،وإىل أوالدي حفظهم هللا ورعاهم.

( )1سورة اإلسراء :جزء من اآلية 24
ط

ملخص
هذا البحث دراسة مقارنة بني الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعى بشكل عام ،والقانون الليىب بشكل
خاصة ،وينطلق من مشكلة مشروعية استخدام وسائل اإلثبات اجلنائية احلديثة كالبصمة الوراثية وغريها
من الوسائل الغري منصوص عليها ابلقرآن أو السنة ،ومدى حجيتها يف اإلثبات أمام القضاء وإمكانية
اإلستناد عليها من قبل القاضي يف إصداراألحكام املتعلقة جبرائم احلدود والقصاص ( اجلناايت ) ،وبيان
املشكلة احلقيقية اليت تعوق القدرة على استخدامها و حتول دون إطمئنان القاضى الليىب إليها ،على
الرغم من قيام املشرع الليىب إبصدار التشريعات والقوانني اليت جتيز ذلك ،وذلك هبدف بيان قدرة ومالئمة
الشريعة اإلسالمية يف التعامل مع مجيع املستجدات وما تقتضيه املصلحة العامة ،وأيضا بيان مواضع
وأسباب اإلختالف يف فهم النصوص الشرعية من حيث التوسيع أو التضييق يف األخذ هبذه الوسائل
احلديثة ،وحماولة تقدمي احللول العملية لكى تكون األدلة اليت تقدمها هذه الوسائل أكثر ضمانه وطمئنينة
للقاضي .مستخدمايف ذلك املنهج الوصفي املقارن والذي يعتمد على دراسة املشكلة واستقرائها
وعرضها بطريقة منهجية ،مع االسرتداد التارخيى هلا ووصفها يف تطورها املاضي حىت يصل هبا إىل الوقت
احلاضر .وقد توصل الباحث إىل عدة نتائج أمهها :أن العمل هبذه الوسائل ال يتعارض مع أصول الدين
ومقاصده؛ بل إن يف العمل هبا حتقيقا للعدل والقسط الذى أمر هللا به ،وإن العجز احلاصل يف التطبيق
والعمل هبذه الوسائل يف جمتمعاتنا املعاصرة راجع لعدم القدرة على فهم واستنباط األحكام الشرعية ،أو
عدم وجود النيه احلقيقة واجلدية يف تطبيقها من قبل السلطات املعنية ،وذلك بعدم تقدميها اإلمكانيات
الالزمة من كفاءات ومعدات كما هو احلال يف الواقع الليىب الذى ابدر إىل إصدر التشريعات املستندة
للشريعة اإلسالمية دون االهتمام بتوفري املتطلبات اليت جتعل منها أدلة يطمئن هلا القاضى ويستند عليها
يف حتقيق العدالة.
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ABSTRACT
This research is a comparative study between Islamic law and positive law in general, and
Libyan law in particular. It stems from the problem of the legality of the use of modern means
of proof such as DNA and other means not provided for in the Koran or Sunnah and the extent
of its validity in proving before the judiciary and the possibility of relying on it by the judge.
And the statement of the truth, which reflects the ability to use and bear without the confidence
of the Libyan judge, despite the Libyan legislator to issue legislation and laws that allow it, and
that the ability and appropriate In addition to explaining the positions and reasons for
differences in the understanding of the legal texts in terms of expansion or restriction, using
these modern means, and trying to provide practical solutions so that the evidence provided by
these means is more secure and reassuring to the judge. And we're going to be a horse. There
have been many consequences that could lead to an inability to deal with the origins and
purposes of the debt, but to work for it in order to achieve the justice and the premium ordered
by the British Artillery Renaissance of the Consultants of the Consultants of the Consultants of
the Consultants of the Consulants. It is based on justice.
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املقدمة
احلمدهلل رب العاملني ،والصالة والسالم على املبعوث رمحة للبشر أمجعني سيدان حممد وعلى آله وصحبه
ومن اهتدى هبديه إىل يوم الدين وبعد:
يعد موضوع اإلثبات اجلنائى من أكرب املوضوعات اليت أاثرت جدال واسعا داخل األوساط الفقهية
والقانونية ،وذلك نتيجة لتطور اجلرمية عرب العصور ،وحرص اجملرمني على طمس جرائمهم وإخفاء أاثرهم
وشخصياهتم ،حىت ال تطاهلم يد العدالة األمر الذى أصبح يستلزم تطوير وسائل كشف وإثبات هذه
اجلرائم ،ويف هذا تتجلى غاية الشريعة اإلسالمية يف رفع الضرر عن الناس وحتقيق مصاحلهم وإقامة العدل
والقسط بينهم ،وهو من أهم مقاصد الشريعة اليت سن هللا عزوجل من أجلها هذا الشرع العظيم ،وهي
احلكمة من سكوته عن التفصيالت اليت ختتلف فيها األمم من زمان إىل زمان لتكون هناك سعه للفقهاء
والعلماء ليستطيعوا من خالهلا تدبري املصاحل حسب ظروف الناس وأحواهلم؛ إال أنه وضع اإلطار العام
الذى جيب أن تتظافر مجيع الوسائل والطرق لتحقيقة ،وهو العدل يف احلكم ،قال تعاىل :ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ
ﲶﱠ ﭐ
ﲷ
ﲨ ﲩﲪﲫﲬﲭﲮﲯﲰﲱﲲ ﲳﲴﲵ

) (1

فلو مل يكن هناك رادع للقوي عن الضعيف الختل النظام وعمت الفوضى ،وإىل هذا أشار هللا
ﱗﱙﱚ
عز وجل يف اآلية الكرمية :ﭐﱡﭐ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱘ
ﱩ
ﱨ
ﱛﱜﱝﱞﱟ ﱠﱡﱢﱣﱤﱥﱦﱧ
ﱭﱯﱰﱱ
ﱮ
ﱪﱫﱬ

ﱲ ﱳ ﱠ)2( ،وقوله

تعاىل :ﭐﱡﭐ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ

ﲤ ﲥﲦﲧﲨﲩﲪ ﲫﲬﲭﲮﱠ

( )3

ومن هنا جاءت ضرورة االحتكام إىل الوسائل العلمية احلديثة ،واالستفادة من التطور التكنلوجي
يف املراقبة والتحري يف خدمة اإلثبات اجلنائي ،ومن ضمنها فحص احلامض النّووري ،وكامريات املراقبة

السيما يف اجلرائم اخلطرية للكشف عن األساليب املبتكرة للمجرمني ،وهو اهلدف الذي أصبحت تتطلع

( (1سورة النساء :جزء من اآلية.58
( )2سورة احلج :اآلية .40
( )3سورة البقرة :جزء من اآلية .251
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إليه جمتمعاتنا اإلسالمية ،وتسعى إليه جهات التحقيق والقضاء لضبط اجملرمني وفقا لضوابط وأحكام
ديننا احلنيف ،وعمال مبقاصد الشريعة االسالمية.
خلفية الدراسة:
نظرا ألمهية موضوع األدلة اجلنائية ،ومتاسه املباشر ابلقضاء فقد هدفت هذه الدراسة إىل البحث يف هذا
اجملال وحتليل املوضوع ،حيث إن ظهور الوسائل احلديثة ،واالعتداد هبا كدليل السيما يف اجملال اجلنائي
يعد نقلة ن وعية يف اإلثبات .وعلى الرغم من اهتمام الكثري من الباحثني بدراسة األدلة اجلنائية احلديثة،
إال أن التطور املستمر يف مظاهر احلياة وعامل اجلرمية جيعل منه موضوعا متجددا ،وخصوصا مع اختالف
الدول واجملتمعات يف تقييمه وتشريعه ،حيث تناقش هذه الدراسة اجلدل الفقهي والقانوين بني علماء
التحقيق اجلنائي يف مسألة اعتماد وسائل جديدة إل ثبات الوقائع واجلرائم يف العصر الراهن ،وتناقش
الدراسة قيمة أوحجية كال من األدلة املادية واملعنوية وتقدير مراتب الوسائل اجلنائية احلديثة املعتمدة
على التطور العلمي والتكنلوجي ،وحجيتها يف اإلثبات اجلنائي حسب قوهتا التدليلية وصدقها واقرتاهبا
من احلقيقة والواقع ،ومدى ا رتباطها بوقائع وعناصر الدعوى العمومية وما يصاحبها من ظروف
ومالبسات ،وما حتتوي عليه من أدلة وقرائن ودالالت مؤثرة على وجدان القاضي يف إصدار احلكم
ابلرباءة أو اإلدانة.ويرى الباحث أبمهية املوضوع احلايل لكونه خيدم حتقيق العدالة املطلقة يف حالة توفر
أدلة قاطعة توفرها التقنيات احلديثة يف جمال التحقيق اجلنائي.

مشكلة البحث:
إن العلم احلديث أمد الناس بوسائل وطرق مل تكن معروفة يسرت عليهم أمورهم وأعطت نتائج دقيقة
يف أغلب اجملاال ،ت ومنها جمال اإلثبات القضائي فهل من املمكن االعتماد على هذه الوسائل يف
الشريعة ،وما مدى اعتماد املشرع اللييب عليها ،وما مدى التوافق بينه وبيني الشريعة ،وتطرح الدراسة
املشكلة املتمثلة يف عدم قدرة القضاء يف جمتمعاتنا اإلسالمية والعربية وحتديدا القضاء الليبىي على
إصدار أحكام تستند على ما تقدمه التكنلوجيا احلديثة والتقدم العلميمن وسائل إثبات أصبحت اليوم
نتائجها يقينية ،مع تبيني املعوقات اليت حالت دون ذلك وطرح األسباب احلقيقية وراء عدم قدرة القضاء
العمل هبا يف جمال اإلثبات بشكل أساسى ،على الرغم من قيام املشرع الليىب بسن القوانني والتشريعاتعلى
أساس ومرجعية إسالمية ،بعد أن بني الباحث أن الشريعة اإلسالمية ومقاصدها ال تتعارض و استخدام
2

العلوم احلديثة يف مسائل اإلثبات اجلنائى وقدم الفقهاء والعلماء املسلمني الدراسات الفقية اليت تبني
ذلك ،مع ذكر موقف املشرع الليىب من األراء الشرعية.
وأيضا تطرح الدراسة مشكلة كيفية جعل العمل بوسائل اإلثبات اجلنائية احلديثة حيافظ ويوافق مبادئ
حقوق اإلنسان ،من خالل طرح منودج ميكن اإلقتداء به يف جمال العمل هبذه الوسائل داخل جمتمعاتنا،
بصورة تعطى الضماانت احلقيقة جلميع أطراف الدعوى ،ومتنح القاضى الطمأنينة حىت يستطيع اإلستناد
إليها ،وذلك بعد أن وضح الباحث أن مبدأ حقوق اإلنسان هو مبدأ شرعى له أصلة يف الفقة اإلسالمى.
مع عرض أوجه اخلالف بني املذاهب الفقهية يف األخذ بوسائل اإلثبات اجلنائية احلديثة مثل
البصمة الوراثية وكامريات التصوير وبصمات األصابع وغريها ،واألختالف يف املفاهيم مابني القوانني
الوضعية والشريعة اإلسالمية يف هذا الشأن.
أسئلة الدراسة:

-1ماهي أسس ومبادىء وسائل اإلثبات املعتمدة على وسائل التكنلوجيا احلديثة؟
-2ماهي أوجه االختالف بني اإلثبات من منظور الشريعة اإلسالمية وعلم األدلة اجلنائية احلديثة
يف القضاء؟
-3ما مدى حجية وسائل اإلثبات احلديثة أمام القضاء؟
-4ماهو موقف املشرع اللييب من وسائل اإلثبات اجلنائية احلديثة يف القضاء؟
-5ماهي املعوقات العملية والفعلية اليت حتول دون االستناد على وسائل اإلثبات احلديثة وخصوصا
يف جرائم احلدود ،وكيفية الوصول إىل الطرق اليت متكنا من االستناد إليها؟

أهداف الباحث:
-1التعرف على أسس ومبادىء وسائل اإلثبات املعتمدة على وسائل التكنلوجيا احلديثة.
 -2حتديد أوجه االختالف بني اإلثبات من منظور الشريعة اإلسالمية وعلم األدلة اجلنائية احلديثة
يف القضاء.
-3التحقق من مدى حجية وسائل اإلثبات احلديثة أمام القضاء.
-4التعرف على موقف املشرع اللييب من وسائل اإلثبات اجلنائية احلديثة يف القضاء.
-5بيان املعوقات اليت حتول دون إمكانيةاعتبار الوسائل العلمية احلديثة يف اإلثبات اجلنائى خصوصا
يف تطبيق احلدود ،للوصول إىل الطرق اليت متكنا من االستناد إليها.
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أمهية الدراسة:
تكمن أمهية هذه الدراسة يف كوهنا تبني أمهية وسائل اإلثبات احلديثة ،واستخدام التقنيات احلديثة يف
جمال اإلثبات اجلنائي مع توضيح أن األخذ هبذه الوسائل ال يتعارض مع أصول الدين ،ومقاصده؛ بل
إهنا تساهم يف إقامة العدل ،ومحاية اإلنسان وممتالكاته والذي هو من أمسى أهداف الشريعة اإلسالميه
وأيضا يف توضيح عدم صحة وصدق ما يطرحه املغرضني من أن الشريعة اإلسالمية تقف عاجزه
عن التعامل مع مستجدات االمور والتطور احلاصل يف هذا اجملال ،وكذلك يف بيان أمهية استثمار التقدم
العلمي الكبري يف جماالت القضاء للحد من انتشار اجلرمية واجملرمني ،وحتقيقا للردع والزجر دون اإلخالل
بضوابط الدين ومقاصد الشريعة.
ابإلضافة إىل ما تقدم ميكن تلخيص أمهية البحث يف اجلوانب التالية:
 -1أمهية علمية :واملتمثلة يف بيان التقنيات العلمية احلديثة من خالل إثراء اجلانب النظري للتحقيق

واإلثبات اجلنائي إعتمادا على التقدم العلمي ،وطرح االراء الفقهية ،وطرق تفسريها للنصوص القرآنية
واألحاديث النبوية يف جمال األدلة واالحكام يف اجلرائم ابألخذ بعلم السياسة الشرعية واملقاصد الشرعية
املعتربه .كما تسهم هذه الدراسة يف التعريف أبمهية التقنيات التكنلوجية وطرق ا ستثمارها يف الوصول
للجاين ومكافحة اجلرمية.
 -2أمهية عملية :وتتلخص يف فتح اجملال أمام العاملني يف سلك القضاء إلصالح اخللل يف القانون
اللييب والثغرات املتعلقة بعلم األدلة اجلنائية العلمية احلديثة وتضمني مفاهيم جديدة يف القوانني الليبية
مستندة اىل العلم احلديث ووسائل التكنلوجيا املتطورة ومرتكزه على تعاليم ونصوص الدين احلنيف يف
أثبات اجلرائم اليت ال ميكن الوصول إليها ابلطرق والوسائل التقليدية أوالشرعية املنصوص عليها صراحة،
مع بيان املعوقات العملية اليت حتول دون العمل هبذه االدلة واستعماهلا يف احلكم على القضااي املعقدة
املعروضة أمام القضاء.
-4

أمهية قانونية :وتتجلى يف أن هذا املوضوع يعترب من الدراسات النادرة يف لييبيا ،واليت مل
تعط حقها بشكل كبري يف الطرح والبحث .فأسأل هللا العلى القدير أن يضيف عملى هذا
املتواضع البسيط شيئا يستفاد منه.
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منهجية الدراسة:
سوف يتم تطبيق املنهج الوصفي املقارن ،وذلك ألن املنهج الوصفي يعتمد على دراسة املشكلة كما
هى يف الواقع واصفا هلا للوصول إىل إثبات احلقائق العلمية ،ولكونه مكمل ملنهج االسرتداد التارخيى
الذى يصف املشكلة يف املاضى حىت يصل هبا إىل الوقت احلاضر ،وذلك ألن البحث يقوم على طرح
مشكلة هي يف األصل قدمية ومقارنتها ابحلاضر وبيان طرق التصدى هلا عرب املاضى واحلاضر ،وذلك
ب وصف ومقارنة النصوص القرآنية واألحاديث النبوية وأراء الفقهاء والعلماء يف جمال القضاء ،مع القانون
الوضعى بصورة عامة والقانون اللييب بشكل خاص ،واملتعلقة ابلوسائل اجلنائية العلمية احلديثة.
وسوف يعتمد الباحث على الوصف الكامل جلميع مفردات الظاهرة موضع البحث للوصول
إىل فهم عام وشامل ،مع توثيق احلقائق التارخيية يف جمال الدراسة ،وتتبعها ،ومناقشتها ليس لفهم املاضي
فقط بل لتدارك ما ميكن عالجه يف املستقبل ،وسوف يقوم الباحث ابستعراض املؤلفات والكتب
والدورايت والدراسات واملقاالت والبحوث املنشورة بعلم األدلة اجلنائية احلديثة ومناقشتها وتلخيص أهم
النتائج واالستنتاجات منها.
حدود الدراسة
يتحدد البعد املوضوعي للدراسة يف مناقشة وسائل اإلثبات اجلنائية احلديثة وفق املنظور الشرعي،
والقانوين ،والعلمي ،وكذلك مناقشة أراء الفقهاء يف جمال الدراسة احلالية ،ومدى اإلتفاق والرفض حيال
استخدام األدلة اجلنائية احلديثة يف القضاء ابإلضافة إىل ذلك مناقشة موقف املشرع اللييب من هذا
املوضوع ،وكيفية تطبيقه يف القانون اللييب احلايل والرأي الشرعي والعلمي الذي استند عليه .وميتد البعد
الزمين للدراسة منذ بدء كتابة البحث وحىت االنتهاء من كتابته .وميثل البعد املكاين احملاكم الليبة وجملس
القضاء اللييب.
مصطلحات الدراسة
علم وسائل اإلثبات اجلنائية.
مل يضع علماء الفقة اإلسالمي مصطالحات خاصة لإلثبات اجلنائي فقد كانت قواعد اإلثبات عندهم
عامة تشمل ماهو جنائي ومدين ،فلم يكن لديهم مفردات يتفرد هبا اإلثبات اجلنائي عن غريه ،وابلتايل
تكون وسائل اإلثبات وفقا للمفهوم الفقهي كل ما من شأنه إقامة الدليل أمام القضاء وفقا للضوابط
الشرعية.
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أما يف القانون الوضعى فهو كل ما يؤدى إىل إظهار احلقيقة ،فاألجل إصدار احلكم على املتهم يف
املسائل اجلنائية جيب ثبوت وقوع اجلرمية يف ذاهتا ،وأن املتهم هو املرتكب هلا ،أو هى تلك الوسائل اليت
يتذرع هبا أطراف الرابطة االجرائية للوصول إىل الدليل ابملعاينه ،أو اخلربة ،أو الكتابة ،أو الشهادة ،أو
( )1
القرائن االخرى ،أي هي إنتاج الدليل إبستعمال وسائل اإلثبات.
البصمة الوراثية:
أول من أطلق مصطلح ( البصمة الوراثية )هو عامل علم الوراثة االجنليزى ( إليك جفرى ) يف
جامعة ليسرت سنة 1985م عندما أجرى فحوصا روتينية جلينات اإلنسان ،فاكتشف ذلك اجلزء املميز
( )DNAوهو املميز لكل شخص مثل بصمات األصابع ،فأمساه ابلبصمة الوراثية أو بصمة احلامض
النووى ،حيث عرفها أبهنا جزيئات بطول ( )15-10جزيئا ميكن االستفادة منها لوجود اختالفات
بني هذه اجلزيئات من كائن إىل أخر ،وأن احتمالية أن تتشابة هذه البصمة بني شخصني تكاد تكون
صفرا ،أو حتديدا واحد من مليون مليون ،فهى ال تتشابة إال إذا كان الشخصني توأمني متطابقني،
واقرتح جفرى استخدام هذه التقنية حلل مشكلة حتديد اهلوية لكل شخص ،وأيضا يف إثبات األبوة
الطبيعية.

( )2

كامريات التصوير:
ويقصد هبا الكامريات اليت تقوم السلطات العامة بوضعها يف األماكن العامة بغرض مراقبتها ،أو تلك
الكامريات الشخصية اليت يستعملها الناس للتصوير سواء كان التصوير متحرك أو اثبت.

( )1فؤاد عبداملنعم أمحد  ،البصمة الوراثية ودورها ىف اإلثبات اجلنائى بني الشريعة والقانون  ،ص 37-35
( )2فؤاد عبداملنعم  ،البصمة الوراثية ودورها ىف اإلثبات اجلنائى بني الشريعة والقانون  ،ص 37-35
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القضاء (يف اللغة):
القضاء يف اللغة هو :احلكم والفصل والقطع .يقال قضى يقضي إذا حكم وفصل( ،)1وأتيت لفظة
(القضاء) على وجوه كثرية يف القرأن الكرمي منها :الوجوب والوقوع ،مثل قوله

تعاىل:ﭐﭐﱡﭐ ﲛ ﲜ

( )2

ﲝﲞﲟﲠﱠ

واإلمتام واإلكمال ،مثل قوله
والعهد واإليصاء مثل قوله

( )3

تعاىل :ﭐﱡﭐ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱠ

تعاىل:ﭐﭐﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱠ

( )4

القضاء (اصطالحاً):
هو نظام احلكم يف دولة ،وتتوىل السلطة القضائية شؤونه ،وميثل فصل اخلصومات واملنازعات )5(،وهو
( )7

اإلخبار عن حكم شرعي على سبيل اإللزام،)6(،وكذلك هو احلكم بني خصمني فأكثر حبكم هللا،
ويشمل فصل اخلصومات وقطع املنازعات على وجه خاص)8(،والقضاء أيضا قول ملزم يصدر عن والية
عامة(.)9
القاضي :القاطع لألمور احملكم هلا ،والذي يقضي بني الناس حبكم الشرع ،وهو املسؤول األول عن
احلكم بني اخلصوم ابلقانون اإلسالمي أو الوضعي بكيفية خمصوصة ،واليت على أساسها يصدر القاضي
( )10
حكمه احلاسم للنـزاع وهذا هو املراد ابلقانون اإلسالمي.

( )1الرازي ،خمتار الصحاح ،ط ،5ص -255املاوردي ،أدب القاضي ،د.ط .ج ،1ص204
( )2سورة يوسف :جزء من اآلية 41
( )3سورة القصص :جزء من اآلية 29
( )4سورة القصص :جزء من اآلية 44
( )5عبد الكرمي زيدان ،أحكام الذميني واملستأمنني ،د.ط ،ج ،1ص87
( )6النووي ،اجملموع شرح املذهب ،د.ط ،ص .55وانظر ،الباجي ،املنتقى ،شرح موطأ مالك ،د.ط ،ص132
( )7ابن العريب ،أحكام القران ،د.ط ،ج ،1ص134
( )8الكاساين ،بدائع الصنائع ،ط ،1ج ،2ص317
( )9القرطيب ،بداية اجملتهد ،ط ،4ج ،1ص. 198

( )10ليلة ،كامل ،النظم السياسية  -الدولة واحلكومة ،ص .585-584
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الدراسات السابقة
يعد موضوع وسائل اإلثبات اجلنائية من املواضيع املعقدة والشائكة واليت حبثها الفقهاء وعلماء القانون
وانقشوا العديد من اجلوانب املتعلقة هبا من وجهة النظر الشرعية والقانونية .وتوجد العديد من املؤلفات
من قبل الفقهاء املسلمني املعروفني اليت بينت أحكام العمل بوسائل اإلثبات ،وفقا للشريعة اإلسالمية
واخلالف على اعتمادها كوسيلة شرعية يف اإلثبات أو ال ،وفيما يلي بعض من تلك الدراسات
واملؤلفات.
الدراسة األوىل :القضاء ابلقرائن املعاصرة( ،)1دراسة العجالن (.)2001
حرص الباحث يف دراسته هذه على إظهار موقف الشريعة اإلسالمية من استخدام وسائل اإلثبات
احلديثة الغري منصوص عليها يف الكتاب أو السنة وذلك بطرح أراء الفقهاء املعارضني والفقهاء الذي
أجازوا العمل بتلك الوسائل ،مع بيان املصاحل اليت حتققها ،كما أنه ال يرى أبستعمال هذه الوسائل إال
يف حال عدم وجود بينه أقوى منها وتكون األدلة غري كافية أمام القاضى ،أو إذا دعت احلاجة إليها.

التعليق:

تتفق الدراسة احلالية مع الدراسة حمل التعليق فيما قدمته من بيان ملوقف الشريعة اإلسالمية من وسائل
اإلثبات اجلنائية احلديثة وتفصيل أراء الفقهاء ،ويف التعريف هبذه الوسائل ،وتوضيح مدى أمهيتها ودورها
الفعال يف إظهار احلق وإكتشاف اجلرائم.
وتكمن أوجه االختالف يف أن الدراسة احلالية قد بينت موقف القوانني الوضعية من وسائل
اإلثبات ،وأيضا تطرقت الدراسة إىل عالقة وسائل اإلثبات اجلنائية احلديثة حبقوق اإلنسان ،بعد أن
بينت أن الشريعة اإلسالمية مل تغفل أو هتمل مبدأ حقوق اإلنسان منذ بداية نزول الوحي على رسول
األمة عليه الصالة والسالم وهي السباقة يف ذلك ،كما عرضت موقف املشرع الليىب من هذه الوسائل
وما هى املرجعية اليت استند عليها يف إصدار تشريعاته املتعلقة هبذا املوضوع.

( )1عبد هللا سليمان العجالن ،القضاء ابلقرائن املعاصرة ،رسالة دكتوراه ،ص.50
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الدراسة الثانية :االثبات ابلقرائن يف الفقة اإلسالمي )1(،ابراهيم الفايز (.)2010
تناول الباحث إثبات احلدود والقصاص والقسامة ابألدلة ،كما تناولت دراسته الوسائل اليت نص عليها
الفقهاء يف كتبهم كاحلكم ابلقيافة ،والفراسة ،والنكول ،واخلط واإلشارة .ولكن تلك الدراسة مل تتعرض
لذكر شئ من الوسائل املعاصرة.
التعليق:
تتفق هذه الدراسة مع الدراسة احلالية أهنا تناولت دراسة وسائل اإلثبات اجلنائية القدمية اليت ثبت

استخدامها زمن الرسول صلى هللا عليه وسلم وصحابته الكرام ،واليت غري منصوص عليها يف النصوص
القرآنية ،وهي اليت استخدمها الفقهاء الذين أجازوا استعمال الوسائل احلديثة ابلقياس عليها لبيان
مشروعية الوسائل احلديثة ،ومامدى إمكانية القضاء هبا ،من الناحية الفقهية الشرعية.
بينما تنا ولت الدراسة احلالية وسائل اإلثبات احلديثة وإمكانية استخدامها يف اإلثبات اجلنائى
أمام القضاء من املنظور الشرعى وأيضا من منظور القانون الوضعى ،ابإلضافة إىل أهنا وضحت العالقة
بني وسائل اإلثبات اجلنائية احلديثة وحقوق اإلنسان ،كما بينت موقف املشرع الليىب على وجه اخلصوص
من وسائل اإلثبات اجلنائية احلديثة ،وأسس اإلثبات يف القانون الليىب ،واملعوقات اليت حالت دون
اعتماد القضاء الليىب عليها بشكل دائم وموسع ،على الرغم من وجود التشريعات اليت تعطى القاضى
حرية استخدام وسائل اإلثبات احلديثة.

الدراسة الثالثة :حجية القرائن يف اإلثبات اجلنائي يف الفقة اإلسالمي والقانون الوضعي ،دراسة
حممد الرتهوين ()1993
عرف الباحث يف هذه الدراسة الوسائل اجلنائية احلديثة يف اإلثبات والقضاء هبا يف التشريع اإلسالمي
والقانون الوضعي ،كما تكلم عن القضاء هبذه الوسائل يف احلدود والقصاص والتعزير ،ومبا ذكره الفقهاء
( .)2

يف كتبهم .واستنتج وجود قصور يف القوانني الوضعية يف فهم أحكام ومقاصد الشريعة اإلسالمية ،وقد

( )1إبراهيم الفائز ،اإلثبات ابلقرائن يف الفقه اإلسالم ،ص31
حممد الرتهوين ،حجية القرائن يف اإلثبات اجلنائي يف الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي ،دراسة مقارنة يف ضوء الفقه
( ّ )2
والقضاء،د.ط .ص176
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توصل الباحث إىل وجود خالف بني الفقهاء والعلماء يف مسألة اعتماد األدلة اجلنائية احلديثة وأهنا
حتتاج إىل توحيدها يف قانون موحد جيمع بني املفهومني.
التعليق:
تتشابه هذه الدراسة مع الدراسة احلالية يف مقارنة وسائل اإلثبات اجل نائي ومشروعيتها وفق الشريعة
اإلسالمية والقانون الوضعي ،غري إن الباحث مل يتطرق إىل الوسائل املعاصرة اليت هلا ارتباط وثيق ابلقضااي
املرفوعة ومبسرح اجلرمية واليت قد تطورت تبعا للتطور العلمي الذي يشهده العامل اليوم واليت تقوم على
أساس أسلوب اال ستشارات الفنية والبحوث واخلربة يف جمال اإلثبات والبحث اجلنائي واليت تعترب نقطة
االختالف الرئيسية بني تلك الدراسة وما ستتناوله الدراسة احلالية.
الدراسة الرابعة :حجية القرائن يف الشريعة االسالمية()1دراسة عدانن عزايزة (.)2011
انقشت هذه الدراسة أربع من الدالئل اجلنائية احلديثة وهي بصمات اليد ،وداللة األثر عن طريق الكلب

البوليسي ،وحتليل الدم ،والتصوير والتسجيل ،وبني الباحث حجية هذه الوسائل يف إثبات احلقوق،وبني
أن حجية هذه الوسائل يف إثبات احلقوق يذكرها الفقهاء عند احلديث عن وسائل اإلثبات وطرق
احلكم ،وأيضا بني الباحث يف دراستة أن موضوع األدلة هذا له مساس مباشر بواقع الناس وحياهتم ألنه
يتعرض مل سائل يعيشوهنا ويتفاعلون معها لذلك كان البد من بيان حكم الشريعة يف هذة االمور من
حيث تناول الوسائل احلديثة واملستجدة على وجة اخلصوص.

التعليق:

تتشابه دراسة عدانن مع الدراسة احلالية يف كوهنا حبثت يف أمهية الوسائل اجلنائية احلديثة ومن أمهها
حتليل الدم والتصوير ،كذلك تشاهبت دراسته من خالل البحث يف حجية هذه الوسائل وفق ما جاء
يف الشريعة اإلسالمية.
ولكنها اختلفت معها يف كون الباحث عدانن مل يتطرق إىل الوسائل املعاصرة احلديثة األخرى اليت
ستناقشها الدراسة احلالية مثل احلمض النووي وكامريات املراقبة.

( )1عدانن حسن العزايزة ،حجية القرائن يف الشريعة اإلسالمية .ط.7
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الدراسة اخلامسة :القضاء بقرائن األحوال()1دراسة حممد الديرشوي (.)1999
جند أن الباحث تكلم عن دور الوسائل احلديثة يف األقضية والدعاوى وحكم العمل هبا ،وهو هبذا يشابه
من سبق ذكرهم من الباحثني حيث أنه تعرض للوسائل املعاصرة بطرح أربعة منها وهي (بصمات اليد،
وحتليل الدم ،واالستعراف بكالب األثر ،والتسجيل املرئي واملسموع) وقد جعل الباحث اباب مستقال
مساه حكم الشرع يف بعض القرائن املستجدة .وخلصت دراستة إىل أن أي جمتمع ال يصمد بناؤه ويبقى
جمده بدون نظام قضائي وقضاء شرعي مبين على الدعاوى الشرعية ،والدعاوى ال بد هلا من بينات
وأدلة تستقر عليها وهذه البينات أو االدلة يسميها أهل الفقه والقضاء طرق اإلثبات أو وسائله ،وهذه
الطرق خيتلف الفقهاء يف عددها ومن حيث االعتبار هبا من عدمه.
التعليق:
تشاهبت دراسة الباحث الديرشوي مع الدراسة احلالية يف البحث يف وسائل اإلثبات احلديثة كبصمات

اليد ،وحتليل الدم ،والتسجيل املرئي واملسموع وقد بني هذا الباحث دور األدلة يف األقضية والدعاوى
وحكم العمل هبا وهو هبذا يشابه من سبق ذكرهم من الباحثني.
إال أن هذه الدراسة احلالية قد تطرقت إىل أهم وأحدث وسائل اإلثبات احلديثة وأمهها أال وهي
البصمة الوراثية واليت تعترب آخر ما توصل له العلم احلديث يف جمال اإلثبات اجلنائى ،كما أوضحت
هذه الدراسة العالقة بني وسائل اإلثبات احلديثة وحقوق اإلنسان ،وأيضا موقف املشرع الليىب منها.
الدراسة السادسة :القضاء ابلقرائن يف الشريعة اإلسالمية( )2دراسة علي البار ()1980

اشتملت هذه الدراسة على تعريف األدلة ،وأنواعها ،وحجيتها ،والقضاء هبا يف احلدود والدماء
وماعدامها .وقسمت الدراسة إىل ثالثة أقسام ،أالول :يف احلدود ،والثاين :يف الدماء ،والثالث :فيما
سوامها ،وخلص البحث إىل أن الفقهاء يف القضاء ابلوسائل اجلنائية احلديثة يف احلدود قد انقسموا
بشكل عام إىل فريقني ،فريق ذهب اىل إجياهبا ،وفريق منع ذلك ،وقد رجح البحث ابلقول بعدم إجياب
إقامة احلدود ابلوسائل احلديثة إالماثبت اعتبارها عند مجهور الفقهاء.

( )1الديرشوي ،القضاء بقرائن األحوال ،د.ط .ج ،1ص227

( )2عبد هللا علي عيدروس البار ،القضاء ابلقرائن يف الشريعة اإلسالمي" ،ص103
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التعليق:
اتفقت الدراسة احلالية مع هذه الدراسة يف اجلانب الشرعى يف طرحه لألراء الفقهية ،وأيضا يف
استخدامها املنهج الوصفي يف طرح املوضوع.
واختلفت مع الباحث علي البار يف كونه مل يتعرض لذكر أي شيء من الوسائل املعاصرة وإمنا
كان حبثة عن ما اتفق ذكرة من الفقهاء ومل يناقش أي وجه من أوجه االختالف بني منظور الشريعة
االسالمية أو القانون الوضعى،كما أهنا اختلفت مع الدراسة احلالية يف أن األخرية قد رجحت الرأى
الذى قال جبواز التوسع يف استخدام وسائل اإلثبات على الرغم من أنه ليس رأي اجلمهور ،كما أن
دراسته حمل التعليق مل أتت بشي جديد أو تقدم إ ضافة جديدة على الساحة البحثية يف هذا املوضوع،
وهبذا يتضح االختالف بني هذا البحث وتلك الدراسة حيث إن هذ البحث بني أسس ،ومباديء
وسائل اإلثبات اجلنائية احلديثة املعتمدة على وسائل التكنولوجيا احلديثة إىل جانب تفرد البحث بتطرقه
إىل كيفية العمل ابلوسائل احلديثة دون التفريط يف حقوق اإلنسان ،وأيضا عرض موقف املشرع الليىب
من ذلك وهو ما يعترب اإلضافة احلقيقة يف الدراسة.
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مقدمة:
تعددت تعريفات الفقه لوسائل اإلثبات اجلنائي ،حيث ذهب بعض الفقهاء إىل أن الدليل اجلنائي هو
كل ما يقود إىل صحة أو عدم صحة الواقعة أو الوقائع موضوع التحقيق،وقد جتاوزوا يف ذلك حدود
الوسائل التقليدية وتوسعوايف فهم النصوص الشرعية وتفسريها،وابلتاىل القاضى حريف تكوين عقيدته
وبناء حكمه ابإلدانه أو الرباءه إستنادا على الدليل العلمى احلديث مىت إطمئنت واقتنعت به احملكمة
للتدليل على صحة أو عدم صحة الواقعة ،كما أنه من املمكن أن تعمل االدلة العلمية متأزره يدعم
بعضها بعضا للوصول هباإىل النتيجة اليت جتعل القاضى مطمئن.
يف حني ذهب البعض األخر من الفقهاء إىل أن الدليل اجلنائي هو الواقعة اليت يستمد منها
القاضي الربهان على إثبات إقتناعه ابحلكم الذي ينتهي إليه ،وهو يف ذلك يرى أبن وسائل االثبات
( )1
حمدده واثبته ،وما عداها ال تتعدى كوهنا قرائن ،ال تصلح منفرده لبناء حكم.
ووفقا لذلك وبشكل عام فإن وسائل اإلثبات اجلنائية تنصرف إىل مفهوم اإلثبات يف أوسع
معانيه فهي ال تنحصر يف األدلة اليت تتجه إىل إثبات وقوع اجلرمية ونسبتها إىل املتهم فقط ،بل تنصرف
أيضا إىل أدلة إثبات براءة املتهم.
ويرى بعض الفقهاء أن الدليل اجلنائي ينقسم إىل األدلة املادية واألدلة املعنوية وإىل األدلة القولية
واألدلة الفنية وكذلك األدلة املباشرة واألدلة غري املباشرة .وطرق اإلثبات اليت إعرتف هبا املشرع يف
اإلجراءات اجلنائية هي (الشهادة واالعرتاف واخلربة والكتابة والقرائن).
إال أنه اليوم قد فرض الدليل العلمى احلديث نفسه وذلك مبا أصبح يقدمه للعداله يف جمال
اإلثبات اجلنائى .وإن كان الزال يثري جدال واسعا بني أوساط الفقهيني والقانونيني ،إال أنه وحبسب
املفهوم القدمي ميكن إدراجه حتت مجيع ماتعرضه اخلربة العلمية على القضاء من وسائل حديثة ثبت وعن
طريق املتخصصني إهنا يقينية ،وذلك على إعتبار أن اخلربه هى أحد وسائل اإلثبات لدى القائلني حبصر
وتقييد وسائل اإلثبات.

( )1حممد حمي الدين عوض ،اإلثبات بني االزدواج والوحدة ،د.ط  ،ص.2
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متهيد

الفصل األول :ماهية وسائل اإلثبات اجلنائية وتطبيقاهتا وانواعها

يف عهد ما قبل القضاء يف اجملتمعات البدائية األوىل مل تكن هناك تشريعات أو قوانني لتنظيم حياة
األفراد أو للحكم يف منازعاهتم ،وكان املعتدى عليه يتوىل رد العدوان عن نفسه وابلتايل كان خصما
وحكما يف آن واحد )1(.وقد اختلف األمر متاما يف اجملتمعات احلديثة املنظمة ،حيث يسود القانون
وميتنع على الشخص ا قتضاء حقه بنفسه ،وإمنا يتعني عليه اللجوء للقضاء للحصول على حقه(.)2
والدليل هو الذي يدعم احلق وجيعله سائدا وذلك يف اجملالني املدين واجلنائي وتزداد هذه األمهية
فاعليه يف جمال اإلثبات اجلنائي ،نظرا ألن اجلرمية واقعة تنتمي إىل املاضي وال تستطيع احملكمة أن تعاينها
وتتعرف على حقيقتها ومن مث تستعني بوسائل تعيد أمامها تفصيل ما حدث من وقائع مستعينة يف
( .)3
ذلك بوسائل اإلثبات
وتكتسب أدلة اإلثبات اجلنائي أمهية تفوق تلك املقررة يف القانون املدين نظرا ملا يرتتب عليها
من آاثر يف غاية اخلطورة ،متمثلة يف العقوبة اجلنائية اليت قد تصل إىل عقوبة اإلعدام لذلك ،فقد حرص
املشرع يف كافة األنظمة على منح القاضي سلطة تقديرية يف االقتناع ابلدليل اجلنائي مع وضع الضماانت
والقيود اليت تكفل عدم إهدار احلقوق واحلرايت.

( )1حسني حممود إبراهيم ،النظرية العامة لإلثبات العلمي يف قانون اإلجراءات اجلنائية ،ص.10
( )2الشرقاوي ،اإلثبات يف املواد املدنية ،ص .3انظر ،الصدة ،اإلثبات يف املواد املدنية ،د ط ،ص 5
( )3النقيب ،سلطة القاضي يف تقدير األدلة ،دراسة مقارنة ،ص.10
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املبحث األول :مفهوم وسائل اإلثبات اجلنائية

املطلب األول :التعريف بوسائل اإلثبات اجلنائية:

مل تعرف العصور البدائية أي نظام للدليل اجلنائي مبفهومه التقليدي حيث كان الشخص يقرر ما إذا
كان الفعل الذي وقع عليه يشكل إعتداء أم ال ،فإذا ارأتى أنه قد مت اإلعتداء عليه فإنه يلجأ إىل انتزاع
( )1
حقه بيده ،فاألدلة يف هذه املرحلة كانت حتكمها االنطباعات الشخصية،
وابلتايل ميكن القول أن االنتقام الفردي كان الطابع املميز هلذا العصر ونظرا ملا قد يرتتب على
ذلك من نزاعات بني قبيلة اجملين عليه واجلاين فإن احلاجة قد أصبحت ملحة إىل ال وسائل اليت من شأهنا
هتذيب اللجوء إىل القوة القتضاء احلق ومن هذه الوسائل :نظام الدية أو املقابل املادي ،وتسليم اجلاين
لقبيلة اجملين عليه أو بتهذيب االنتقام وهو ما يعرف بنظام القصاص ،وكذلك خلع اجلاين بطرده وقطع
مجاعته لصلتهم به )2(.لذلك سوف يستعرض الباحث وسائل اإلثبات اليت مت استخدامها عرب مراحل
اترخيية خمتلفة لنبني كيف كانت هن اك دائما حاجة لإلثبات لتحديد املسئولية وشخص اجلاىن لتوقيع
العقاب.
اإلثبات ابلدليل الديين:
بظهور اجملتمعات القبلية ساد االعتقاد أبن اآل هلة تتمتع بقوى خفية؛ وابلتايل كان لرجال الدين شأن
كبري يف وسائل اإلثبات اليت تفرتض تدخل قوى الغيب لتوقيع العقاب على املذنبني وختليص األبرايء
وظهور األحكام وفقا ملا يراه رجال الدين بدعوى أهنا متثل رأي اآلهلة )3(.وقد متيزت تلك الفرتة أبن
كانت احملنة ه ي دليل اإلثبات الوحيد عند عدم وجود أي دليل آخر إىل جانب بعض األدلة األخرى
منها:

اإلثبات عن طريق اليمني:

وهي دعوى للقوى الغيبية أن تنزل ابحلالف عقااب إذا كان كاذاب ()4ويرجع ذلك االعتقاد الراسخ أبن
اآلهلة تعاقب األشرار وتكافئ األخيار وتنزل لعناهتا ابحلالف الكذاب.

( )1حممودي ،حرية ،مدى مشروعية األدلة املستمدة من األساليب العلمية احلديثة ،ص .15
( )2صويف أبو طالب ،مبادئ اتريخ القانون ،ص.72

( )3الزانيت ،اتريخ النظم االجتماعية والقانونية ،ج ،1ص .75

( )4أمحد ،هاليل ،عبد الاله ،النظرية العامة لإلثبات يف املواد اجلنائية ،ط ،1ص.35
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اإلثبات ابالبتالء:
إجراء خيضع له من يشتبه يف إرتكابه جرما معينا دون وجود دليل كاف إلدانته( ،)1ومن صور اإلبتالء
تلويك األرز النيئ أو إلزام املبتلي بغمس يده يف ماء أو زيت مغلي أو محل أو إلصاق حديد حممي أو
( .)2
شرب شئ من السم
اإلثبات ابلعرافة:
وهي وسيلة أو إجراء يهدف إىل الكشف عن حادث جمهول عن طريق االستعانة ابآلهلة ،من خالل

وسيط يعرفهم إرادة اآلهلة وذلك عندما تثور شبهة ارتكاب جرمية قتل أو سرقة من قبل عدد من
األشخاص دون أن يكون ابلوسع معرفة الفاعل احلقيقي من بينهم.

اإلثبات ابلدليل املقيد (الدليل القانوين):
مع ا حنسار دور الكهنة وظهور الدولة مبفهومها احلديث توىل املشرع يف كل دولة حتديد األدلة اليت يتقيد
هبا القاضي يف حكمه ابإلدانة أو ابلرباءة وهكذا يتميز نظام اإلثبات القانوين أبن املشرع هو الذي يقوم
( .)3
ابلدور اإلجيايب يف عملية اإلثبات فهو الذي يتوىل تنظيم األدلة املقبولة وغري مقبولة
ومن الواضح أن اقتناع املشرع مبين على افرتاض صحة الدليل بصرف النظر عن حقيقة الواقع
أو اختالف ظروف الدعاوي.
وعلى ذلك فإنه إذا توافرت أدلة اإلدانة بشروطها اليت حيددها القانون التزم القاضي أن يدين
املتهم ،ولو كان غري مقتنع بصحة الواقعة املطروحة أمامه( .)4فاالقتناع هنا ال يتم حبرية يف عملية عقلية،
وإمنا يصل إليه القاضي من خالل عملية تتوقف على قواعد حمددة حيددها املشرع .وقد ساعد على
انتشار مبدأ حرية اإلثبات الزايدة الكبرية يف عدد اجلرائم ،وهو الذي استلزم ضرورة مالحقة اجملرمني
وإثبات أفعاهلم ،وهذا املبدأ يف صاحل اجملتمع واملتهم نظرا ألن الكفاح ضد اجلرمية يبدو مستحيال إذا
كان القانون قد حصر وسائل اإلثبات حصرا دقيقا كما أن هذا النظام يف صاحل املتهم إلثبات براءته.

( )1أمحد طه ،النظرية العامة لإلثبات يف املواد اجلنائية ،ص.35

( )2حسن أمحد إبراهيم ،اتريخ النظم القانونية واالجتماعية ،ص .62
( )3أمحد طه ،الدليل العلمي وأثره يف اإلثبات اجلنائي ،ص .18

( )4أمحد أبو القاسم ،الدليل املادي وأمهيته يف اإلثبات اجلنائيفي الفقه اجلنائي اإلسالمي والوضعي ،ط ،2ص.41
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اإلثبات ابلدليل اإلقناعي (الدليل احلر):
على الرغم من التطور الذي حدث يف مرحلة األدلة القانونية فإن ذلك مل يعد كافيا لبلورة نظام اإلثبات
يف العدالة اجلنائية ابلصورة الكاملة ،حيث كان نظام األدلة القانونية يقيد القاضي يف سلطته التقديرية
لألدلة وكان املشرع حيل حمل القاضي يف تكييف األدلة ،مما أدى إلابحة التعذيب إلنتزاع االعرتاف من
املتهم ابلقوة.
وقد ظهر هذا النظام بعد قيام الثورة الفرنسية وذلك يف عام  ،1791وأصبح هو أساس العدالة
اإلنسانية احلقيقية ،والذي يسمح له ابلتمييز بني األفعال والتدرج يف احلكم عليها وفقا ملا بني يديه من
اعتبارات خمتلفة تتعلق ابلوقت والشخصية يف الظروف احمليطة( ،)1حيث إن ذلك يعين االعرتاف للقاضي
بسلطة قبول مجيع األدلة ،واالعرتاف له بسلطة تقدير قيمة كل دليل ،وتقدير قيمة األدلة جمتمعة،
فجوهر هذا النظام هو ختلي الشارع عن السلطات اليت كان يستأثر هبا يف النظام األدلة القانونية.
اإلثبات ابلدليل العلمي:
هو حمور حبثنا حيث ترتب على التقدم التكنولوجي يف كافة جماالت العلوم حدوث طفرة حتول العامل من
خالهلا إىل قرية صغرية وأصبح اإلنسان قادرا على رصد ما جيري يف كافة أحناء الكرة األرضية ابلصوت
والصورة حلظة قيام احلدث .وقد أتثر القانون اجلنائي مبا حققه العامل يف جمال اخلربة وحتديد داللة
اإلمارات والقرائن ،وهو األمر الذي دفع إىل القول بظهور مرحلة جديدة من مراحل اإلثبات اجلنائي
ترتكز على ما تسفر عنه البحوث العلمية.
أي إن الدليل العلمي هو الدليل املتحصل عليه من مفرزات العلم احلديث ،والدليل العلمي له
معنيان:
الدليل العلمي ابملعىن الواسع ويعين كافة األدلة اليت جتعل للخربة الطبية والنفسية والكيميائية مكا ن
الصدارة يف جمال اإلثبات وهي وإن كانت يف تطور مستمر إال أننا ميكن أن نقسمها اىل نوعني:
-1

الوسائل التقنية العلمية احلديثة اليت تباشر خفية وال يكون اإلنسان على علم هبا مثل آلة
التصوير ،وآلة تسجيل الصوت ،وكامريات الفيديو ،وإن كانت األخرية منها ماهو معلن وقد

( )1أمحد ،هاليل ،عبد الاله ،النظرية العامة لإلثبات يف املواد اجلنائية ،ط ،1ص .57
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اثبتت جناحها يف الدول املتقدمة يف كشف العديد من اجلرائم اليت ترتكب على الطرقات ويف
االماكن العامة من حرابة وسرقة وإتالف للمال العام.
-2

الوسائل اليت يكون الشخص على علم هبا وأتخذ منه إبرادته وعلمه وهى كبصمة اإلصبع
والبصمة الوراثية.

أما الدلي ل العلمي ابملعىن الضيق فيمكن حصره يف األدلة اليت متس ابلسالمة اجلسمية والنفسية
( )1
لإلنسان كجهاز كشف الكذب والتحليل التخديري والتنومي املغناطيسي وما يف حكمه.
التعريف اللغوي للدليل:
( )2
الدليل مايستدل به ،والدليل الدال واجلمع أدلة.
التعريف الفقهي للدليل:

عرف الفقه الدليل مبعان خمتلفة ،فهو يف نظر البعض كل إجراء أو وسيلة معرتف به قانوان إلقناع القاضي

حبقيقة الواقعة (.)1
ويف سبيل الوصول إىل تعريف الدليل وما ينطوي على مضمونه جييز الفقه بني الدليل ووسيلة
الوصول إليه ،أي التمييز بني مضمون الدليل املتمثل يف الواقعة اليت تصل إىل القاضي وبني الوسيلة اليت
عن طريقها وصلت تلك الواقعة إىل علمه ،وابلنسبة لتلك الوسيلة جند أن بعض الوسائل تنقل الواقعة
مضمون الدليل إىل عمل القاضي عن طريق إدراكه الشخصي كما هو الِشأن يف املعاينة ،وقد جند
وسائل أخرى مبقتضاها تنقل الواقعة إىل علمه عن طريق شخص آخر كما هو الشأن يف شهادة الشهود،

أو تقارير اخلربة القضائية (.)2
وعلى هذا األساس يعرف البعض الدليل أبنه" :الوسيلة اليت يستعني هبا القاضي للوصول إىل
احلقيقية اليت ينشدها ،أو هو وسيلة اإل ثبات املستخدمة يف حتقيق حالة اليقني لدى القاضي ،أو يف
ترجيح موقف الشك لديه.

( )1أمحد طه ،الدليل العلمي وأثره يف اإلثبات اجلنائي ،ص 26
( )2الرازي ،خمتار الصحاح ،ص ،209مادة :دلل.

( )1أبو عامر ،زكي ،حممد ،اإلجراءات اجلنائية ،ص .814

( )2هاليل ،عبد هللا ،أمحد ،النظرية العامة لإلثبات يف املواد اجلنائية ،دراسة مقارنة ابلشريعة اإلسالمية ،ص .415
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ويعرفه البعض أبنه " الواقعة اليت يستمد منها القاضي الربهان على إثبات اقتناعه ابحلكم الذي ينتهي
إليه(.)1
وبذلك يتبني لنا أن الدليل هو أصال جزء من مكوانت الواقعة يتم ا ستخالصه منها وهو ما
هتدف وسائل اإلثبات إىل استخراجه من الواقعة ،لإلستناد عليه يف نسبة اجلرمي ة ملرتكبها وحتديد شخصية
اجلاين.

حيث يتم تقدمي هذا الدليل سواء كان دليال فنيا أو علميا أو قوليا إىل القضاء لإلستناد عليه

يف إصدار أحكمها ،ولكن ال يكون هذا الدليل يقينيا معتربا إال إذا متت إحالته إىل أهل اخلربة واملتمثل
يف مركز اخلربة القضائية ،وبغري ذلك لن يكون له قيمة ولن يرتقي إىل مستوى دليل اإلثبات.
فاخلربة القضائية هي اليت تقرر مدى صحة الدليل بعد أن حيال إليها من سلطة التحقيق ،فأي دليل
ميكن استخالصه من مكان الواقعة ومالبساهتا سواء كان عينه دم يراد إظهار البصمة الوراثية منها
ملطابقتها بدم املتهم ،أو صورة اثبته ،أو مقطع فيديو مسجل ،أو حىت بصمة إصبع ،حىت وصل العلم
احلديث اليوم عرب التقنيات احلديثة إىل إمكانية استخراج الدليل حىت من شعرة صغريه موجودة ىف مسرح
اجلرمية ،أو سائل منوي أو حىت بقااي أاثر لعاب.
اخلربة القضائية.
اخلربةيف الفقه الشرعى
أخذت الشريعة اإلسالمية مببدأ اخلربة يف املسائل اجلنائية ،واألصل يف ذلك قوله
) )2

تعاىل:ﭐﭐﱡﭐ ﱁ ﱂ

ﱈﱊﱋﱌﱍﱎﱏﱐﱑﱠ
ﱉ
ﱃﱄﱅﱆﱇ

واملقصود هنا أبهل الذكر أهل اخلربة يف كل فروع العلم املختلفة ،لذلك فإنه ينبغى للقاضى أن
يستشري أهل اخلربة إذا أشكل عليه األمر ،فاستطالع أصحاب اخلربة أمر واجب خصوصا يف األمور
الفنية العلمية ،فاخلبري هو الشخص الذى لديه العلم واملعرفة الفنية مما يسمح له أبن يدىل برأيه يف مسألة

( )1عابد عبد احلافظ ،اإلثبات اجلنائي ابلقرائن ص .198
( )2سورة النحل :اآلية 43
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تتعلق خبربته ،وقد أشار الفقهاء أنه كان يتم الرجوع إىل أهل الطب واملعرفة ابجلراح يف حتديد نوع اجلرح،
( )1
هامشه أم ابضعة أو غريها من اجلراح اليت ال يعرفها إال االطباء.
املطلب الثاين :وسائل اإلثبات اجلنائية احلديثة وحقوق اإلنسان:
حقوق اإلنسان بني الشريعة اإلسالمية والقوانني الوضعية.

إن إقامة احلدود وتطبيق شرع هللا ىف اجملتمع هو الضمانه احل قيقية حلقوق اإلنسان بل وهي اليت حتافظ
له على حياتة ،وجتعله يعيش يف أمان دون اخلوف على نفسه أو عرضه أو ماله ،فمبدأ حقوق اإلنسان
هو من املبادئ الرئيسية فىي الشريعة اإلسالمية اليت مل يغفلها ،وهي اثبتة من أول نزول الوحي ،فبمجرد
نزول الوحي على الرسول عليه الصالة والسالم انتهت العبودية واالستغالل واالضطهاد ،وأصبح الناس
ﱵﱻﱠ
ﱶ
يف كتابة العزيزﭐﱡﭐ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ

( )2

سواسية أمام هللا ،قال تعاىل
وقول الرسول عليه الصالة والسالم (الفضل لعرىب على عجمى وال لعجمي على عريب ...إال
ابلتقوى)( ،)3بذلك أرسى اإلسالم مبدأ املساواة بني الناس ،وحرص على صون كرامتهم ،كما أعز روح
املسلم وعظمها لدرجة أنه جعل حرمه دم املسلم عند هللا أعظم وأجل من الكعبة وما أدراك ما الكعبة
وابلتاىل فإن كل ما يقوله أعداء اإلسالم من أنه دين سفك الدماء ودين كبت احلرايت ،وأنه
دين حيارب العلم كله حمظ افرتاء ويناقض الواقع ،فاإلسالم دين احلرايت العلمية والفكرية  ،ولكن
بضوابط تكفل حسن االستخدام وعدم الشطط و االحنراف ،فاحلرية املطلقة مفسدة مطلقة ،كما أن
إطالق احلرايت دون ضوابط حيول جمتمعاتنا إىل جمتمعات حيوانية أكثر منها آدميه كما احلال اليوم يف
اجملتمعات الغربية اليت وصل هبا احلال إىل إصدار قوانني حتمى حقوق املثليني ،وهو ينايف حىت الفطرة
اإلنسانية السليمة وتنبذه األخالق ومجيع الدايانت السماوية.
وعلى هذا األساس شرعت العقوابت لتكون رادعا لكل من ينتهك حقوق اإلنسان وهي
عقوابت قدرها هللا عزوجل اثبته فهو أعلم مبصاحل الناس أكثر من أنفسهم  ،وجعل اهلدف األساسى
هو إقامة العدل والقسط بني الناس ،فال يكون احلفاظ على حقوق اإلنسان إال ابحلرص على تطبيق
) (1فؤاد عبد املنعم أمحد  ،البصمة الوراثية ودورها ىف اإلثبات بني الشريعة والقانون ،ص.57
( )2سورة احلجرات :جزء من األية 13
( )3أخرجه أمحد ،يف مسنده ،مسند األنصار ،أحاديث رجال من أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم ج ،9د.ط،رقم 23536
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شرع هللا وحدوده ،ولكي نطبق حدود هللا جيب أن نتبع مجيع الوسائل املؤدية إىل ذلك وأن نطور هذه
الوسائل كلما دعت احلاجة  ،ألن الشارع أعطى اإلنسان احلق يف الكشف عن اجملرمني املفسدين يف
االرض  ،ومن هنا نرى أن إتباع وسائل اإلثبات اجلنائية احلديثة ال يتعارض مع ضوابط ومقاصد الشريعة
وابلتايل هو ال يتعارض مع حقوق اإلنسان .
وحيث أنه يف اجملتمعات الغربية اإلنسان هو املشرع وهو الذي يعطي لنفسه هذه احلقوق وهو
الذي يضع شروطها  ،دون اخلضوع ألي ضوابط دينية أو حىت أخالقية  ،فهم ماقاموا بفصل الدين عن
الدولة بعد حروهبم على الكنيسة ورجال الدين إال لكي يكون األمر خاضعا إلرادة البشر بصورة مطلقة.
ولذلك فحني يرى اجملتمع أو السلطة القائمة عليه أن اإلنسان من حقه أن ميارس عمال ،أو أن يتمتع
حبرية معينة ،يصبح ذلك قانوان ،ويصبح حقا للفرد فاحلق الذي يراه اإلنسان لنفسه هو أساس النظام
ومن مث فمفهوم وسائل اإلثبات وطرق األخذ هبا قد أتثر هبذه النظرايت واملفاهيم وانعكست عليه،
وبشكل عام فقد أطلق الغرب العنان للفكر والتجارب العلمية إىل احلد الذي وصلوا معه إىل استنساخ
البشر كوسيلة إثبات لنظرية معينة ،وهو األمر الذي لقي استهجان حىت داخل بعض اجملتمعات الغربية،
وبعض املنظمات العلمية غري أنه ال ميكن أن يتعدى موقفهم االستهجان لعدم وجود قوانني أو تشريعات
جترم هذه األفعال ألهنا عندهم من ابب احلرية العلمية واحلقوق الفكرية (.)1
فاألنظمة الوضعية قد خصت اإلثبات بنظرية عامة جتمع أحكامه وقواعده بعكس الفقة
اإلسالمي الذي مل يفرد لإلثبات نظرية ومل يتحدث عن القواعده يف مكان واحد وإمنا اهتم غالبية الفقهاء
بوسائلة اليت حصرها بعضهم يف الشهادة واإلقرار واليمني والنكول عنها ،وهى الوسائل اليت أوردهتا
النصوص الشرعية ،غري أن بعضا من الفقهاء قد تصدى ملن قصر البينه على وسائل معينة ،وأوضحوا
أن البينه هي اسم لكل ما أابن احلق وأظهره فكل ما من شأنه أن يبني احلق ويظهره يعد يف نظر هذا
الرأى من قبيل البينه ،إذا البينه يف الفقة اإلسالمي ليست إال البينه يف الفقة الوضعي وبكل الطرق
احملددة له بدليل قول الرسول صلى هللا عليه وسلم ( البينه على املدعي)( )2واملقصود هبا اإلثبات على

( )1عبد هللا عبد احملسن الرتكى ،حقوق االنسان ىف االسالم ،ص.31

( )2أخرجه الرتمذي ،يف سننه  ،أبواب احلكام ،ابب ما جاء يف أن البينة على املدعي ،حديث رقم ،1342:ج ،3ص،618
وقال :حسن صحيح ،والعمل على هذا عند أهل العلم.
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املدعي أاي كانت وسيلة اإلثبات كتابة أو شهادة أو قرينه ،أو وسائل اإلثبات األخرى واليت يطلق عليها
( )1
يف الفقة اإلسالمي طرق احلكم أو طرق القضاء.
وسائل اإلثبات وضماانت حقوق اإلنسان.
ونظرا إىل أن استخدام وسائل اإلثبات احلديثة قد يكون فيه تعدي على حرايت اإلنسان الشخصية
وحقوقه ،وأيضا تعدي على خصوصيته فيجب أن تكون خاضعة وبشكل صارم ودقيق إىل رقابة اجلهات
القضائية وإشرافها ،حىت حنول دون إي جتاوز أو إمهال قد يقع على من يتم أخذ العينات منهم حىت
وأن كانوا متهمني  ،ألن وسائل اإلثبات احلديثة قد تتطلب التعامل مع الوظائف احليوية جلسم اإلنسان
وما قد يفرز منه من سوائل كالدم أو العرق أو السائل املنوي إلثبات البصمة الوراثية.
ولذلك وملراعاة التوافق بني ا حرتام حقوق اإلنسان واحلرايت الشخصية للمتهم من انحية وحتقيق
العدالة من انحية أخرى ،فقد أصدر اجمللس األوروىب توصيه خبصوص استخدام هذه التقنية يف اإلثبات
اجلنائى ،ومن أهم الضماانت اليت اشتملت عليها هذه التوصية:
-1عدم اللجوء إىل هذه التقنية إال يف أغراض البحث اجلنائى ومن قبل سلطات التحقيق دون
سواها ،بشرط أن يرخص القانون الوطين صراحة بذلك.
-2عدم استخدام العينات املستخلصة من جسم املتهم يف إي غرض آخر إال بعد طمس مجيع
املعلومات اليت تفيد الكشف عن هوية صاحب العينة.
-3عدم اللجوء إىل هذه التقنية إال يف جرائم على درجة من اخلطورة ،وأن جيرى التحليل يف خمتربات
مرجعية اتبعة لوزارة العدل.
-4أن تتم احملافظة على خصوصيات األشخاص موضوع االختبار ،أبن يتم إتالف العينات املأخوذه
من املتهم يف حالة صدور حكم هنائى ،وكذلك مىت كانت هذه العينات ال حتظى أبمهية يف
الدعوى ،وإذا تطلب األمر حفظ العينات ،فيلزم حتديد مده قصوى هلذا احلفظ.

( (1عبد املنعم ،فؤاد ،البصمة الوراثية ودورها ىف اإلثبات اجلنائى بني القانون والشريعة ،ص47
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-5جيب السماح ابستعمال نتائج هذه التقنية يف اإلثبات ابلنسبة للدعاء والدفاع على حد سواء
( )1
عمال مببدأ التكافؤ.
ويف احلقيقة حنن يف جمتمعتنا العربية واإلسالمية بشكل عام وإن كانت بعض الدول قد قامت
إبصدار التشريعات اليت تسمح ابستخدام البصمة الوراثية كوسيلة إثبات حديثة وغريها ،سواء من
أصدرت هذه التشريعات على أساس شرعى مستمد من الفقة اإلسالمى ،أو كانت تشريعات وضعية،
إال أهنا مجيعها ينقصها القوانني املنظمة هلذه الوسائل كاتلك اليت أصدرها اجمللس األوروىب ،حىت يكون
يف االستناد علها إلصدار األحكام القضائية أكثر ضمانه ،ويكون القضاة أكثر طمأنينه هلا ،وجيعلها
على درجة عالية من املصداقية يف النتائج ،حىت يسلم هبا اجلميع.
كما أ ن صون احلرايت واحلقوق والكرامة اإلنسانية ليس مقصورا على وسائل اإلثبات احلديثة
فقط ،بل أيضا التقليدية منها فالبحث عن الدليل املادي وبكل الوسائل اجلائزة قانوان مشروع ،ولكن
دون أن يشكل اعتداء على حرية املتهم قبل اإلدانه.
أما ابلنسبة للحصول على الدليل القوي ،فإن حرية سلطة التحقيق مقيدة بعدة أمور منها ،أهنا
ليس هلا احلرية يف إجبار املتهم على اإلدالء أبقواله سواء أثناء استجواب املتهم هبدف البحث عن
االعرتاف ،أو حىت ابلنسبة للشهود.
وإذا كان لسلطة التحقيق احلرية يف اختاذ أو عدم اختاذ بعض إجراءات البحث عن وسائل
اإلثبات املادية ،ويف اتباع الرتتيب الذي تراه لذلك مناسبا.
فإن األمر خمتلف ابلنسبة إلجراءات احلصول على األدلة القولية ،ففي اجلناايت ال ميلك اخليار
بشأن إجراء االستجواب للمتهم أو عدم إجرائه عالوة على ذلك فإن سلطة التحقيق ملزمة أثناء عملية
استجواب املتهم بدعوى حماميه للحضور ،فاعرتاف املتهم هو إقراره على نفسه ابرتكاب الوقائع املكونة

( )1موسى ارحومه ،قبول البصمة الوراثية ىف اإلثبات اجلنائى  ،ص62
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للجرمية دون إكراه ويف كامل إرادته ووعيه )1(.كذلك ال جيوز أن يستنتج االعرتاف من هروب املتهم إثر
وقوع احلادث أو غيابه عن اجللسة إذ قد يكون ذلك خلشية القبض عليه(.)2

( )1أمحد فتحي سرور ،الوسيط يف اإلجراءات اجلنائية ،ج ،1ص.443

( )2هاليل عبد الاله ،النظرية العامة لإلثبات يف املواد اجلنائية ،ص.1139
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املبحث الثاين:تطبيقات وسائل اإلثبات احلديثة وأنواعها
إن الكشف عن اجلرمية وإظهارها اليوم وخصوصا بعد التطور احلاصل يف جمال اجلرمية ،والوسائل احلديثة
اليت استعان هبا اجملرمون يف تنفيذ جرائمهم بشكل أصبح معه من شبه املستحيل القدرة على اكتشافها
ابلوسائل التقليدية القدمية؛ فالتطور العلمى سالح ذو حدين كما يستفيد منه اخلريون يف إسعاد البشرية
وتسهيل احلياة على الناس أيضا يستفيد منه األشرار يف أعماهلم اإلجرامية اليت هتدد أمن اجملتمع وسالمته،
ومن هنا كان البد من اعتماد وسائل إثبات حديثة تكون على درجة عالية من الدقة والقدرة يف كشف
أاثر اجملرمني ،وتعقبهم من خالل ما يتم احلصول عليه يف مسرح اجلرمية من خملفات قد يرتكها اجملرم
خلفه كقطرة دم ،أو عرق ،أو حىت شعره صغرية فقد أصبح اليوم من املمكن معرفة شخصية اجلاىن من
حتليل هذه األشياء ابستخدام وسائل حديثة هى اليوم متاحة ونتائجها يقينية ،كتحليل البصمة الوراثية
أو حىت كامريات التصوير اليت أصبحت الدول املتقدمة تضعها يف كافة األماكن العامة ملا هلا من دور
كبري يف توثيق اجلرائم كل ذلك من أجل مساعدة رجال القضاء يف الوصول إىل احلقيقة ومتكينهم من
إصدار أحكام تقيم مصاحل الناس وحاجتهم من األمن واألمان ،دون االخالل بقواعد الشريعة االسالمية
بل أهنم جيب وضع هذه التقنيات احلديثة يف إطار قانوىن مستوحى ومستند إىل أحكام شرعية ،حىت
يكون هلذه الوسائل احلجية أمام كل من يشكك فيها أو يطعن يف شرعيتها.
ولذلك فإن بيان تطبيقات استخراج األدلة اجلنائية ابستخدام الوسائل العلمية احلديثة هو جزء
مهم لبيان أمهيتها ودقتها ،والوقوف على حقيقة أنه ال مناص من ضرورة العمل هبا يف جمال اإلثبات
اجلنائى.
املطلب األول :تطبيقات وسائل اإلثبات اجلنائية احلديثة:
األاثر الكاشفة للشخصية:
ممهما احتاط اجمل رم وحاول إخفاء جرميته وحمو كل أثر له فال بد وأن يرتك أثرا يدل على جرميته ،وهذا
العمل مرتبط بنفسية اجلاين حيث يكون يف قمة السرعة واخلوف والتوتر النفسي ألنه خيالف القانون،
ومهما وصل اجملرم من الذكاء فعدالة هللا أقوى وأسرع يف كشف احلق ولو بعد حني ،وكان من املمكن
اخفاء اآلاثر يف القدمي لكن مع تطور العلم جعل احلرص على حمو األثر شبه مستحيل فال ميكن أن
يتحرز عن سقوط شعرة تكشفه ،وهذا األثر هو مقدمة للدليل املادي الذي يدين اجلاين ،وهناك فرق
بني الدليل املادي واألثر املادي؛ فاألثر املادي هو :هو ما يرتكه اجلاين من آاثر تدل عليه وحتدد
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شخصيته ،أما الليل املادي املادي ،فاألثر املادي :هو ما يرتكه اجلاين من آاثر مادية ميكن االعتماد
عليها يف حتديد شخصية اجلاين ،أما الدليل املادي فعو :ما يتم استنباطه من األثر املادي حيث يتم
استنباط أمر جمهول من حتليل األثر املادي ملعرفة اجلاين فاآلاثر املادية ال تعترب دليال حىت يتم حتليلها
ابلفحص العلمي حىت يتم معرفة اجلاين وبذلك يتحول هذا األثر إىل دليل يدين اجلاين

( )1

ومما سبق يتبني لنا أن األاثر اليت يتم احلصول عليها من مكان اجلرمية ال ميكن تقدميها كدليل
أمام القاضى لالستعانه به يف إصدار احلكم إال بعد مرورها مبرحلتني :مرحلة إجيادها و حتريزها ،ومجعها
بدقة وحرص شديدين ،مث مرحلة إحالة هذه األاثر اىل املعامل اجلنائية لفحصها والتثبت منها ومقارنتها
مبا يوجد على قاعدة البياانت اجملمعة مسبقا ،أو حتليلها والتأكد من صحتها وأنه مل تعبث هبا أايدى
العابثني ،والتعامل مع كل أثر حسب طبيعتة ومكوانته ذلك لوجود اختالف بني اآلاثر املادية يف تركيبتها
الكيميائية أو يف أوصافها التقنية ،وإن كانت يف هناية األمر نتيجتها واحدة وهى أهنا تقودوان إىل معرفة
احلقيقة وحتديد هوية اجلاىن ،وتكون ركيزه للقاضى يف إصدار حكمة سواء ابإلدانة أو الربائه.
التقنيات الفنية للتعامل مع األثر املادي:
األثر املادي من أهم ما يكشف اجلاين ،وهو ما يستعني به احملقق للوصول إىل اجلاين ،لكن مجع
املعلومات عن األثر املادي حيتاج إىل جهد شاق ،وخربة خاصة ،وتقنيات حديثة يستعان هبا.
لذلك سوف نبني التقنيات الفنية واالساليب العلمية السليمة الصحيحة والطرق القانونية يف
التعامل مع األثر املادى لضمان عدم تلفها وجودهتا ،وذلك للحصول على دليل صاحل ويعتمد عليه يف
اإلثبات اجلنائى ،ومن أمهها:
 -1االنتقال السريع ملعاينة مسرح اجلرمية واحملافظة على األثر:
وذ لك ابلفحص الدقيق ملكان احلادث وما فيه من أشياءوأشخاص ،وعلى احملقق اإلسراع إىل مكان
اجلرمية ملعاينته بغية احلصول على معلومات دقيقة قبل أن تتغري بفعل األشخاص أو بفعل العوامل
الطبيعية اليت تغري اآلاثر مبرور الزمن وتتلفها.

( )1عقيلة بن الغة ،حجية وسائل اإلثبات احلديثة ،ص  ،6رسالة ماجستري على الرابط التايل:
 https://www.fichier-pdf.fr/2016/03/29/hijiyat-adilat/hijiyat-adilat.pdfاستعرض بتاريخ:
.2017/6/15
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 -2وصف األثر وتصويره:
يقوم بعد معرفة األثر ومعاينته ال بد على احملقق أن يقوم بوصف هذا األثر وصفا دقيقا ،فيقوم بوصف
ممكان اجلرمية ،وكل أثر مادي يعثر عليه ،وكذلك يصف اجلثة إن كانت جرمية قتل وكل ما يتعلق هبا،
ويقوم بتثبيت ذلك كتابة وابلتصوير فالتصوير ضلروري لبيان األثر املادي وعليه أن يقوم ابلتصوير بدقة
ومن غري تغيري.

 -3رفع األثر املادي:

ختتلف قد يكون األثر املادي ظاهرا وواضحا يرك ابلعني اجملردة ،وقد يكون خفيا حيتاج إىل خرباء ملعرفته
ورفعه فال بد عند ذلك من االستعانة ابملختصني لرفع هذا األثر ابستخدام أجهزة متطورة لكشفه.
تصنيف اآلاثر املادية:
تصنف اآلاثر املادية عدة تصنيفات حسبحاالته ومصدر األثر وطبيعته وحجمه إىل:
 -1حسب ظهورها تنقسم إىل:
آاثر ظاهرة :ترى ابلعني اجملردة ،دون احلاجة إىل وسائل حديثة لكشفها.
آاثرخفية :ال تدرك ابلعني اجملردة ،وحتتاج ألدوات علمية لكشفها كبصمات األصابع.
-2

حسب مصدرها وطبيعتها:

آاثر ذات مصدر حيوي :وهي كل ما يرتبط جبسم اإلنسان من الشعر والدم .هي جمموعة اآلاثر
اليت يكون مصدرها جسم اإلنسان مثل إفرازات اجلسم كالشعر ،والرائحة وغريها.
آاثر ذات غري حيوية :كاملالبس والزجاج واألسلحة.
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 -3حسب حجمها وجسامته:

آاثر كبرية :وهي ما يقوم اجلاين إبخفائها كالسالح
آاثر صغرية :وهي اليت تثري انتباه اجلاين كتساقط الشعر.
وبناء على ما سبق سوف يقوم الباحث بدراسة البصمات احملققة للشخصية ملعرفة مدى
قيمتها وحجيتها يف العملية اإلثبات.

( )1

بصمات األصابع:

مفهوم البصمة:
إن بصمة األصابع هى من قدرة هللا وإعجازه ودليال على حسن خلق هللا للبشر ،وهي من األشياء اليت
إقتصر دور العلم فيها على جمرد إكتشافها ،وهى نعتربها من أبواب رمحه هللا ابلبشر إذ أبكتشافها تطور
علم األدلة اجلنائية وأصبح يساهم بشكل كبري يف الكشف على العديد من اجلرائم األمر الذى عاد على
تعاىل ﭐﱡﭐ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﱠ

( )2

اجملتمع ابخلري واألمان ،قال
فالبصمة يف األصبع مل خيقلها هللا عبثا بل حلكمة جتلى لنا اليوم بعض منها ،وهي كوهنا متيز
الناس عن بعضهم الستحالة تتطابقها ما بني شخص وأخر.
وميكن تعريف البصمة أبهنا ":الطبعات اليت ترتكها األصابع عند مالمستها سطحا مصقوال
.(3 ) .
وهي ال تتشابه إطالقا حىت يف أصابع الشخص الواحد "

( )1عقيلة بن الغة ،حجية وسائل اإلثبات احلديثة ،رسالة ماجستري ص .10
( )2سورة اإلسراء :جزء من اآلية 85
( )3فرح بن هالل بن حممد العتيب ،بصمات األصابع وإشكالهتا يف اإلثبات اجلنائي بني الشريعة والقانون ،رسالة ماجستري،
ص30
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البحث عن البصمة يف مكان احلادث:
مبا ال بد عند البحث عن البصمة من احلذر من إتالفها فقد ال تكون ظاهرة للعيان ،وقد تكون خفية
فإن كانت ظاهرة فيجب اال نتباه إىل عدم تلفها ،وإن كانت خفية وجب البحث عنها واستخدام
( )1
األدوات املناسبة إلظهارها.
البصمة الوراثية (:)DNA
هى أيضا من األمور اليت تتجلى فيها عظمة اخلالق وقدرته ورمحته بعباده ،ومن نعم هللا اليت ال نستطيع
أن حنصيها قال

ﱡﱣﱤﱥﱦﱧ
ﱢ
تعاىل :ﭐﱡﭐ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ

ﱠ ( )2

ملا قدمته هذه النعمة من فضل عيم يف جمال اإلثبات اجلنائى ،والدور الكبري الذي لعبته يف كشف اللثام
عن الكثري من اجلرائم.
جماالت تطبيق البصمة الوراثية :ميكن تطبيق هذه التقنية واالستفادة منها يف اجملاالت التالية:

اثبات النسب أو نفيه :حيث يتم االعتماد على البصمة الوراثية يف حتديد املواليد ونسبتهم إىل آابئهم
يف حال اختالطهم يف املشفى ،وكذلك التعرف على األطفال اللقطاء ،أو األطفال املفقودين بعد
الكوارث واحلوادث ،وكذلك يف حال االدعاء على رجل أن احلمل له.
حتديد الشخصية :كالتحقق من شخصيات املشتبه هبم ،أو التعرف على األشخاص يف حال التشوه
يف احلروب.
إثبات أو نفي اجلرائم  :وذلك ابالستدالل مبا يرتكه اجلاين من آاثر كاللعاب أو املين أو الشعر أو
الدم.

( )3

) )1عقيلة،بن الغة ،حجية وسائل اإلثبات احلديثة ،رسالة ماجستري ،ص .10
( )2سورة النحل :اآلية رقم .18
( )3حممد أمني ،عبد الرشيد ،البصمة الوراثيةhttp://www.islamtoday.net/bohooth/artshow-86- ،
 .3866.htmاستعرض بتاريخ.2017/6/9
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استخدام اآلاثر املادية البيولوجية:

فحص الدم:

إن الدماء اليت قد تنتج بسبب جرح أو نزيف ويعثر عليها يف مسرح اجلرمية هلا أمهية كبرية ،فهى قد
تعطينا الدليل املادى القوى يف إثبات التهمة لشخص معني أو يف إخراج أخر من دائرة األهتام ،وذلك
( )1
خلتالف فصيلة الدم من إنسان إىل آخر.
ونظرا ملا للدم من أمهية كبرية يف عملية اإلثبات اجلنائي ،لذلك على اخلبري فحصه بصورة دقيقة
للتأكد من حقيقة كونه دم أو غري ذلك ،وبيان إذا ماكان دم إنسان أو حيوان  ،ومطابقة هذا الدم
بقاعدة البياانت املوجودة مسبقا لدى اجلهات املختصة ،وذلك ملعرفة املتهم أو اجلاىن.
غسيل املعدة:
يعترب غسيل املعدة ،أو استخراج ما فيها من مواد من الوسائل املستخدمة يف الكشف عن اجلرائم وذلك
أبخذ عينات من معدة املتهم وحتليلها ومعرفة ما فيها ،وخاصة يف جرائم تعاطي املخدرات فإن ذلك
يساعد على معرفة اجلاين.
املطلب الثاين :أنواع وسائل اإلثبات اجلنائية:
إن وسائل اإلثبات اجلنائي وإن تعددت وتطورت فيها ال خترج عن كوهنا إما دليال قانونيا أو ماداي أو
قوليا أو فنيا ،ومها اكتشف من وسائل جديدة فإهنا الن خترج عن إحدى هذه التصنيفات ،وما حدث
من تطور علمى اقتصر دوره إما يف إظهار ضعف بعض هذه الوسائل خاصة القدمية منها ،أو يف
اكتشاف أخرى جديدة أكثر قوة ودقة يف اإلثبات ،فالتطور مسه من مسات احلياة ،وسوف نبني ونعرف
ما تنتجة هذه الوسائل من أدلة:
الدليل القانوين :وهو الدليل الذي حدده املشرع وبني مدى قوتة يف اإلثبات والوقائع اخلاصعة له،
وهو غري خاضع للسلطة التقديرية للقاضي.

الدليل املادي :وهو الذي يتم احلصول عليه من خالل مباشرة املعاينة ،والتفتيش وضبط األشياء.
الدليل القويل :هو الذي يتمثل فيما يصدر عن الغري من أقوال تؤثر يف قناعات القاضي (مثل
اعرتاف املتهم وشهادة الشهود.)...

( )1بطيحى ،نسيمة ،أثر اإلثبات اجلنائي ابلوسائل التقنية احلديثة على حقوق اإلنسان ،رسالة ماجستري ،ص .22
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الدليل الفين :ما ينبعث من رأي اخلبري حول تقدير دليل مادي ،أو قويل قائم يف الدعوى وهو عادة
ما يقدمه اخلرباء يف مسائل فنية ال تستطيع احملاكم بقضاهتا وبكافة خرباهتا القانونية الوصول إىل نتائج
حامسة بشأهنا ،ألهنا أمور فنية علمية حبته ،تتطلب رأى فىن متخصص.

( )1

الدليل غري املباشر :هو الدليل الظريف الذي ينبعث من عناصر مادية فهو حالة قانونية تنشأ من
استنباط أمر جمهول من نتيجة فحص علمي أو فين ألثر مادي ختلف عن جرمية ،وله من اخلواص ما
يسمح بتحقيق هويته أو ذاتيته.
وهناك من يقسمها إىل:
دليل مادي :يعتمد على الوقائع امللموسة وهي عادة األكثر صدقا.
دليل مستندي :مثل الدليل املادي يتضمن مستندات مكتوبة.
دليل الشهادة :دليل معنوي يديل به الشاهد.
كما أن هناك تصنيف آخر لآلاثر املادية تتمثل يف اآليت:

ميكن تصنيف اآلاثر حسب:

حجم اآلاثر املادية:
تكون اآلاثر املادية كبرية احلجم وتلفت نظر اجلاين إليها وعادة حياول إخفائها كاملسدس أو اآلالت
مبختلف أنواعها ،وهناك آاثر مادية صغرية احلجم وهي اليت تسقط من املتهم أو تعلق من مسرح اجلرمية
وال تثري انتباهه كاأللياف والرتبة.
مصدر اآلاثر املادية وطبيعتها:
تنقسم اآلاثر املادية إىل آاثر بيولوجية :وهي اآلاثر اليت يكون مصدرها جسم اإلنسان كالدم ،والشعر،
وآاثر غري بيولوجية :وهي ما كان مصرها غري بيولوجي كاملالبس ،واألدوات املستخدمة يف اجلرمية.
مكوانت اآلاثر املادية:

وتقسم حسب مكوانهتا إىل :صلبة :كاألدوات الصلبة املستخدمة يف اجلرمية ،كالسكني .سائلة :كالدم.
غازية :كالغاز الطبيعي.

( )1مطروق اهلباهبة ،مسرح اجلرمية ورفع األدلة وحتريزها ،ص .27
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طبيعة ظهور اآلاثر املادية:
اآلاثر املادية إما أن تكون آاثر ظاهرة :ميكن إدراكها ابلعني اجملردة ،كجميع األدوات املستخدمة يف
مسرح اجلرمية ،كالسالح.
آاثر خفية :هي ما ال تدرك ابلعني اجملردة ،وحتتاج إىل وسائل لكشفها كالبعض البصمات الغري
( )1

واضحة.

العوامل املؤثرة على اآلاثر املادية

هناك بعض املؤثرات والعوامل اليت قد تغري من شكل األثر املادى أو صفاته أو خواصه بطريقة جتعل
من غري املمكن التعرف على مصدرها ،ومنها ما يقوم أحياان إبزالته هنائيا ،ومن هذه العوامل ما يلي:

العناصر املكونة للجرمية :كاحلريق الذي يؤدي إىل إتالف األاثر.

العوامل الطبيعية :كاألمطار والرايح ،وأشعة الشمس كل هذه العوامل تؤدي إىل تلف الكثري من املواد،
وإذا حدثت اجلرمية يف العراء فهذه العوامل ستقوم إبتالف آاثر اجلرمية.

اجلاين :فكل جمرم بعد ارتكاب جرميته يقوم إبخفاء مجيع اآلاثر املادية اليت تدل عليه.
اجملين عليه أو أهله :ميكن أن يقومو إبتالف آاثر اجلرمية بغري قصد كأ ،يغسلو الدم ،أو ينظفوا املكان.
التدخل اخلارجي :وهم غري اخلرباء يقومون برفع اآلاثر بطرق غري صحيحة مما يؤدي إىل تلفها.

اجلمهور :عند اندفاعة ملشاهدة مكان اجلرمية فيؤدي إىل تلف اآلاثر عن غري قصد.

تقدمي اإلسعافات للضحية :عند تقدمي اإلسعافات من طرف األطباء أو املمرضني ميكن أن ي ِؤدي
ذلك إىل تعرض اآلاثر للتلف أو الضياع(.)2

( )1طه أمحد متويل ،التحقيق اجلنائي وفن استنطاق مسرح اجلرمية ،رسالة ماجستري ،ص .55
( )2أكادميية انيف العربية للعلوم األمنية ،معوقات البحث العلمي يف جمال اجلرمية ،ص. 79
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الفصل الثاين :مشروعية وسائل اإلثبات اجلنائية احلديثة من منظور الشريعة اإلسالمية
والقانون الوضعى

متهيد:
يناقش هذا الفصل مشروعية استخدام الوسائل اجلنائية والعلم احلديث يف التحقيقات اجلنائية واإلثبات
أمام القضاء ،وهذه الوسائل مل تكن متوفرة يف العصور السابقة .ويقسم هذا الفصل إىل مبحثني :حيث
يتم مناقشة مفهوم املشروعية يف املبحث األول ،الذي يشمل مطلبني :األول هو :تعريف املشروعية يف
القانون الوضعي ،والثاين هو :تعريف املشروعية يف الشريعة اإلسالمية .أما املبحث الثاين فيتناول
مشروعية استخدام التقنيات احلديثة من منظور إسالمي ،ويقسم إىل مطلبني :األول يناقش املنظور
اإلسالمي للعلم احلديث ،واملطلب الثاين يتناول موقف الشريعة من العلم احلديث املتعلق ابألدلة اجلنائية.
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املبحث األول :مفهوم املشروعية

املطلب األول :مفهوم مشروعية اإلثبات يف الشريعة اإلسالمية.

ال ختتلف القاعدة يف الشريعة اإلسالمية عن القاعدة اليت أيخذ هبا الفقه الغرىب أو القانون الوضعى
بصورة عامة يف اإلثبات ،وقد خلص الفقيه ابن القيم اجلوزية ذلك الرأي فيما ذكره من أن الشارع مل
يوقف احلكم يف حفظ احلقوق على شهادة ذكرين فقط ،ال يف الدماء ،وال يف األموال ،وال يف الفروج
وال يف احلدود ،فقد حدد اخللفاء الراشدين والصحابة رضى هللا عنهم يف الزان ابحلبل ،ويف اخلمر ابلرائحة
والقيء.
فاخلرب الصادق ال أتيت الشريعة برده أبدا ،وقد ذم هللا يف كتابة من كذب ابحلق ،ورد اخلرب
الصادق تكذيب ابحلق ،أيّن كانت الوسيلة أو الطريقة اليت جاء هبا هذا احلق ولو كان على لسان
فاسق ،فقد أمران ابلتثبت والتبني ،فالداللة الظاهرة ال ترد إال مبا هو مثلها أو أقوى منها.

) (1

لذلك كان البحث يف مشروعية استخدام الوسائل اجلنائية احلديثة كأدلة لإلثبات من الناحية
الشرعية مثار نقاش وجدل بني العديد من الباحثني ،وأيضا بيان أنواعها وحتديد مقياس شرعى هلا مع
ماقد حتمله من انتهاكات حمتملة للحقوق الفردية وكرامة املسلمني كاستخدام كامريات املراقبة وغريها
من أنظمة التنصت والبصمة الوراثية ،متثل حتداي أمام الفقهاء واملشرعني اإلسالميني وأيضا الباحثني يف
علوم الشريعة.
وخصوصا يف حالة عدم توفر الوسائل الكافية لإلثبات اجلنائي ،ويف ذات الوقت مراعاة عدم
حرمان العدالة من اإلمكانيات اهلائلة اليت توفرها وسائل التقنية احلديثة والتقدم يف العلوم يف إثبات احلق
على املتهم ،وما ميكن إن تقدمه من أساليب متقدمة لتحقيق العدل واإلنصاف و إظهار احلق ،لذلك
فإنه من امللزم االجتهاد يف حتقيق مشروعية استخدام وسائل التقنية احلديثة يف اإلثبات أمام القضاء
وبيان مدى قبول استخدام أي وسيلة حديثة دون اقتصار تقدير القبول بوسيلة دون أخرى،كون التطور
العلمي متجدد دائما ومن غري املمكن إ دراك فوائده العظيمة للعدالة دون البحث يف مشروعية تلك
الوسائل.

) (1أمحد فتحى هبنسي ،نظرية اإلثبات ىف الفقة اجلنائى اإلسالمى ،ص 12
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إن البحث يف املشروعية الشرعية الستخدام وسائل اإلثبات تعترب من املسائل امللحة يف الفقه من انحية
األمر ابملعروف والنهي عن املنكر ومبادىء الشريعة اإلسالمية ملا قد متنحه هذه املشروعية من متكني
للمسلم من التعامل مع القوانني الوضعية واألنظمة دون تصادم مع مبادىء اإلسالم؛ لذلك فإن حتقيق
مشروعيتها وإابحة استخدامها من انحية فقهية حتقق قدرا من الثبات للمشرع خالل تضمني املواد
القانونية املتعلقة هبا.
إن نصوص القرآن والسنة النبوية تسمو على النصوص القانونية االجتهادية ومجيع القوانني
الوضعية ،فاملشروعية يف الفقه اإلسالمي فوق النص الذي وضعه وصممه اإلنسان ال حتته ،إذ إن القانون
الوضعي هو الذي يستمد شرعيته من درجة مطابقته ألسس ومبادئ املشروعية يف اإلسالم واملنبثقة من
) (1

النصوص القرآنية واملفاهيم الثابتة يف السنة النبوية الشريفة.
وقد نشأ خالف بني علماء الشريعة واملختصني يف القانون الوضعي حول مشروعية استخدام
هذه الوسائل احلديثة كدليل لإلثبات اجلنائي .كما أاثرت هذه الوسائل اجلدل واخلالف بني رجال
القانون واملشرعني خصوصا مبجتمعاتنا العربية واإلسالمية واليت تستند على تعاليم الدين احلنيف كأساس
يف التشريع.
وحتتل مشروعية اللجوء اىل هذه التقنيات أمهية كبرية يف البحوث احلديثة وذلك ألن بصمات
األصابع ظلت إىل وقت قريب حتتل مركز الصدارة يف التعرف على هوية اجلناة ابلنظر إىل اخلاصية اليت
تتميز هبا ،مما أضفى عليها أمهية خاصة ،ومع ذلك فقد ثبت عدم جدواها يف بعض األحوال مع اجلناة
احملرتفني الذين يعمدون إىل طمس بصماهتم وحموها أو إبرتداء القفازات حبيث ال يرتكون أثرا يستدل به
عليهم) ،(2لذلك أصبح من الضرورى العثور على بديل أكثر فاعلية وضمان ،وذلك يعترب من ابب
السياسة الشرعية.
لذلك ظهرت العديد من الدراسات اليت تؤيد استخدام البصمة الوراثية وكامريات التصوير كوهنا
ال يوجد يف الشريعة اإلسالمية ما مينع من استعماهلا لتحقيق املصاحلة العامة ،وفقا للقاعدة الشرعية
األصل يف األشياء اإلابحة ،ومبدأ سلطان اإلرادة الذى يعطى احلق لإلنسان أن خيرتع ما يريد دون قيد،

) (1مصطفى كمال وصفي  ،النظام الدستوري يف اإلسالم  ،ط ،1ص.30

) (2موسى مسعود رحومه ،قبول البصمة الوراثية يف اإلثبات اجلنائي ،ص23
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ولكن يف حدود عدم الضرر ابلغري أو النفس قال

تعاىل:ﭐﱡﭐ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ
( )1

ﲌﲎﲏﲐﲑﲒﲓﱠ
ﲍ
ﲇﲈ ﲉﲊﲋ

فالفقه اإلسالمى مل يكن يوما قاصرا عن إجياد حلول ملثل هذه القضااي واإلشكاليات فقد
تصدى ملثل هذه األمور املستحدثةعن طريق علم مقاصد الشرعية الذين خيتص ببيان أسرار التشريع،
وغاايت الدين ،ومقاصد الشارع ،فهو يركز على حبث املصاحل الشرعية ،وصلتها ابلواقع ،وموقفها من
العقل ،مستخدمتا يف ذلك فقه القياس واالستحسان واملصاحل املرسلة.
ومن أهم مقاصد الشريعة حفظ النفس والنسل والعرض واملال فهى واجبة احلفظ والصيانة
) (2
واملراعاة وذلك بتفعيل ما يوجدها وجيذرها يف واقع النفوس واحلياة ،وبرتك ما يعطلها ويغيبها ويفوهتا،
وهذا يدل على مشولية الشريعة اإلسالمية وأهنا صاحلة لكل زمان ومكان.
وقد انقسمت آراء الفقهاء يف هذا اجملال إىل مذهبني رئيسيني ،األول يطلق اإلثبات واالجتهاد
وجييز استخدام األدلة احلديثة ويعتربها مشروعة ،والثاين يقيد اإلثبات ومينع االجتهاد يف استخدام وسائل
إثبات حديثة وفيما يلي استعراض لتلك اآلراء وما استندوا عليه من أدلة.
أوالً -أصحاب رأي تقييد وسائل اإلثبات:
ذهب مجهور الفقهاء اىل التقيد بطرق اإلثبات اجلنائي واالعتماد على طرق حمددة(3).وقد استندوا يف
ذلك على ما يلي:
 .1إ ن النصوص اخلاصة ابليمني والشهادة قد وردت ابلتحديد يف القرأن والسنة لذلك وجب
الوقوف عند ما وردت به النصوص.
 .2إذا مت فتح ابب األدلة ومل تقيد بضوابط وشروط قد تعرض خصوصية األفراد للخطر واالنتهاك
وقد تتعرض ممتلكاهتم للضياع والتلف ومن أجل هذا وجب حصر األدلة وفق النصوص القرآنية
) (4
والنبوية وعدم التوسع هبا.

) (1سورة االتوبة :األية 115

) (2نور الدين بن خمتار ،علم املقاصد الشرعية  ،ص 85
) (3حممد سليم العواء  ،أصول النظام اجلنائي اإلسالمي ،دراسة مقارنة ،ص.285
) (4رضا املرغين ،أحكام اإلثبات ،ط ،1ص.23
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 .3إن التقيد ابألدلة فيه مصلحة للمجتمع اإلسالمي تستند ابألساس على محاية خصوصية املسلم
ومحاية ممتلكاته.
 .4إنه جيب اال لتزام ابلقاعدة الفقهية املستندة على حديث الرسول عليه السالم وهى درء احلدود
ابلشبهات.
فهم يرون أن هذه الوسائل العلمية احلديثة مهما علت درجة الدقة فيها ،يظل دائما هامشا
للخطأ البشرى.
اثنياً -أصحاب رأي عدم تقييد وسائل اإلثبات:
من أبرز املؤيدين إلطالق اإلثبات وعدم التقيد ابلنصوص هو اإلمام اجلليل ابن تيمية ،وتلميذه ابن
القيم ،حيث ذهب ابن القيم يف كتابه "الطرق احلكيمة يف السياسة الشرعية") (1إىل أن الغاية من القاضي
أن يكون عادال ولتحقيق العدالة جيب اللجوء إىل كافة الطرق والوسائل اليت حتقق ذلك ،فأي طريق
يؤدي إىل حتقيق العدالة فهو مقبول ومشروع متاما لكونه يتطابق مع أهداف الدين اإلسالمي بصورة
عامة ،ويستند أصحاب هذا الرأي على ما شرعه هللا من طرق ومقاصد لتحقيق العدالة .
فقد ذهب الشيخان إىل أن كلمة البينة كما وردت يف النصوص قصد هبا احلجة والدليل بصفة
عامة ،ومل يقصد هبا الشهود وحدهم ،ومن مث فان قصرها فقط على الشهود هو ختصيص بغري خمصص،
فالبينه كما يقول ابن القيم ( :اسم لكل مابني احلق فهى أعم من البينة يف اصطالح الفقهاء حيث
خصوها ابلشاهدين أو الشاهد واليمني ،وال حرج يف اإلصطالح مامل يتضمن عمل كالم هللا ورسوله
عليه ،فيقع يف ذلك الغلط يف فهم النصوص )

( )2

فلفظ البينه يف كتاب هللا اسم لكل مابني احلق كما قال

تعاىل:ﭐﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ

ﱄﱠ )3 (،وقال عزوجل:ﭐﱡﭐ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﱠ

) (1ابن القيم ،الطرق احلكيمة يف السياسة الشرعية ،ص .115

( )2ابن القيم ،اعالم املوقعني عن رب العاملني ج ،1ص - 90ابن تيمية ،جمموع الفتاوى ج ،35ص.39
( )3سورة احلديد :جزء من اآلية 25
( )4سورة البينة ،اآلية 4
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( )4

وقال تعاىل:ﭐﭐﱡﭐ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﱠ()1وقال
وجل:

تعاىل:ﭐﭐﱡﭐ ﲈ ﲉ

ﲊ ﲋ ﲌ ﱠ( )2وقال عز
( )3

ﲵﲷﲸﲹﲺﲻ ﲼﲽﲾﱠ
ﲶ
ﱡﭐ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ

واملقصود أن البينه يف الشرع اسم ملا يبني احلق ويظهره؛ فهى اترة تكون أربعة شهود ،واترة ثالثة
شهود ابلنص يف بينة املفلس ،واترة أخرى شاهدين ،أوشاهدا واحد ،أومخسني ميينا ،أ و أربعة أميان
فقول الرسول صلى هللا عليه وسلم (البينة على املدعى)( )4أى عليه أن يظهر ما يبني صحة دعواه فإذا
ظهر صدقة بطريق من الطرق حكم له.
وبناء على ذلك يكون القاضى حر يف قبول أى دليل يراه منتجا يف الدعوى إذا ما كان مقتنعا
بصحته ،وكل ذلك يتفق مع ما قصد إليه الشارع من توطيد العدل ،وحفظ احلقوق -خصوصا يف هذا
الزمن الذي تعددت فيه املشكالت وكثرت فيه اخلالفات -وقد يرتتب على إمهال ماقدمه العلم احلديث
من وسائل إثبات وعدم العمل هبا إىل ضياع الكثري من احلقوق األمر الذي ينايف مقا صد الشرعية.
ومن خالل ما تقدم نرى أن استخدام وسائل التقنية احلديثة اليت ال متس إرداة املتهم وخصوصيته
وسالمته من الناحية النفسية ،واجلسدية ،أمر مقبول يف الشريعة اإلسالمية ،وال يتعارض مع مباديء
االسالم -وخنص ابلذكر استخدام البصمات و اختبار آاثر الدم وفحص احلامض النووي و كامريات
التصوير -ونستنتج أن الدين اإلسالمي قد حرم كل طريقة ال تصون حرمة الفرد املسلم وكرامته

الشخصية ،وميكن االستدالل ابآلية الكرميةﭐﱡﭐﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ
ﲇﲈﲉﲊ

ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﱠ ( ،)5وعلى هذا األساس جيب على

التشريعات القانونية الوضعية عدم جتاوز حقوق اإلنسان يف استخدام الوسائل اجلنائية احلديثة يف سبيل
احلصول على اعرتاف من املتهم حىت لغرض حتقيق العدالة.

( )1سورة األنعام :جزء من اآلية 57
( )2سورة هود :جزء من اآلية 17
( )3سورة طه :اآلية 133

( )4أخرجه الرتمذي يف سننه ،أبواب األحكام ،ابب :ما جاء يف أن البينة على املدعي ،ويف سنده :حممد بن عبيد هللا العرزمي
يضعف يف احلديث من قبل حفظه ،ضعفه ابن املبارك ،وغريه.
( (5سورة اإلسراء :اآلية .70
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فقد حرمت الشريعة وبصورة واضحة االعتداء على حرمة وخصوصية الفرد وعدم استخدام أي وسيلة
تنتهك ذلك وحىت لو كانت حبكم قضائي .لذلك فإن الشريعة اإلسالمية تتعارض مع االعرتاف ابإلكراه
وهذا ما أق رته القوانني الوضعية يف الدول املتقدمة بعد نضال طويل.
ومن خالل ا ستعراض النصوص القرآنية يتضح أن اإلثبات يف القضاء الشرعي ،واستخدام
وسائل اإلثبات اجلنائية مسموح به وجماز كونه هو املعيار األساسي يف العصر الراهن يف حتقيق العدالة
كبديل للوسائل القدمية واليت مكنت القضاء يف الدول اإلسالمية من متييز احلق من الباطل ،ومعرفة
األقوال الكاذبة للمتهم والدعوى الباطلة ضد األبرايء ،فكل ا دعاء مقدم أمام القضاء يبقى يف نظر
القاضي حيتاج إىل دليل قاطع للفصل فيه ،وهو ما توفره له ال وسائل احلديثة واليت مل تكن متوفره له يف
العصور القدمية  ،فاهلدف من كل ذلك هو العثور على احلجة والربهان القاطع وهذا ابلتحديد ما تقدمه
تلك الوسائل والعلم احلدي بدليل

قوله عزوجل :ﭐﱡﭐ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ

ﳉ ﱠ (،)1

و أيضا قوله تعاىل :ﭐﱡﭐ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱠ( )2وقد روى ابن
عباس أن النيب صلى هللا عليه وسلّم قال" :لو يعطي الناس بدعواهم الدعى رجال دماء رجال وأمواهلم
( )4
ولكن اليمني على املدعى عليه))3(.ويف لفظ آخر (ولكن البينة على الطالب واليمني على املطلوب).
ووجه الداللة يف هذه النصوص أنه ال ميكن أن يقبل االدعاء من قبل املدعي على املدعى عليه
بدون دليل قاطع ،وإال تطاول بعض أصحاب النفوس املريضة على عامة الناس رغبة يف انتهاك أعراضهم
أو طمعا أبمواهلم أو االعتداء جملرد اإلنتقام وتسلط.

( )1سورة البقرة :جزء من اآلية.111
( )2سورة النور :جزء من اآلية .13
ِ
( )3أخرجه البخاري يف صحيحة ،كتاب التفسري سورة آل عمران ،ابب  إِ َّن الَّ ِذين ي ْشرتو َن بِعه ِد َِّ ِِ
ك ال
اَّلل َوأَْميَاهن ْم ََثَنا قَليال أُولَئِ َ
َ َ َُ َ ْ
الق َهلُْم ِيف ْاآل ِخ َرة ( آل عمران ،من اآلية ،)77رقم ( ،)208 – 207 / 3 ( )4552ومسلم يف صحيحة  ،كتاب
َخ َ
األقضية  ،ابب اليمني على املدعى عليه رقم ( . 1336 / 3 ) 1711
( ) 4أخرجه ابن جرير الطربي من حديث ابن عباس رضي هللا عنهما يف التفسري  ،140 / 23والبيهقي يف السنن الكربى رقم:
( ، 252 / 10 )20989وأخرجه اإلمساعيلي  ،فتح الباري ، 216 / 5 ،وأخرجـه الدار قطين يف سننه بلفظ املطلوب أوىل

ابليمني  ،رقم (  ، 219 / 4 ) 57وابـن حزم ،احمللى ، 380 / 9 ،وابن حجر  ،املطالب العالية رقم ( 207/ 10 ) 2189
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ومن هذه النصوص يتضح أن األصل هو الدليل القاطع الغري قابل للرد أو الشك ،واإلسالم يطلب
الدليل وهللا تعاىل طالب البشر بتقدمي الربهان (الدليل) كإثبات الدعائهم ،وهنا أييت دور وسائل األدلة
اجلنائية احلديثة يف تقدمي الرباهني القاطعة أمام القضاء للحكم ابلعدالة ،وهو ما يراه الباحث أمرا مشروعا
ومتوافق مع مبادىء اإلسالم وشريعته السمحاء كما شرعته معظم القوانني الوضعية يف الدول الغربية،
ومما يؤكد هذا االستنتاج أن اإلثبات يف الشريعة اإلسالمية وكما جاء يف القرآن الكرمي والسنة النبوية
الشريفة مل حيصرا طرق اإلثبات بعدد معني ،وال يوجد نص شرعي حيرم التوسع يف وسائل اإلثبات مما
يفتح الباب لالجتهاد ،ومل حيدد اإلسالم اإلثبات بوسائل معينة دون غريها؛ بل مشل منظور الشرع كل
ما ميكن أن يفيد جهود القضاء لتحقيق العدالة ويثبت به احلق ومينع الباطل من التملص من العقاب
ونستدل على ذلك بقول ابن القيم رمحه هللا :وابجلملة فالبينة اسم لكل ما يبني احلق ويظهره،
ومن خصها ابلشاهدين أو األربعة أو الشاهد مل يوف مسماها حقه ومل أتت البينة قط يف القرآن مرادا
هبا الشهود فقط ،وإمنا أتت مرادا هبا احلجة والدليل والربهان )1(.ويرى الباحث أن هذا التفسري إلبن
القيم يظهر بوضوح أن طلب الشهود األربعة يف الشريعة اإلسالمية وكما جاء يف القرآن والسنة النبوية
الشريفة كدليل إثبات لوقوع اجلرمية أمنا هو يف االساس تشبيه لرباهني أو أدلة قطعية فعني الشاهديف
ذلك الوقت،وأصبحت تستبدل ابلعني األلكرتونية يف العصر احلديث كالكامريات احلديثة على سبيل
املثال وهو ما يتطابق متاما مع اهلدف الذي أراده هللا تعاىل بتعزيز اإلثبات ابربعة شهود.
ابإلضافة إىل ما تقدم أعاله يقول ابن القيم رمحه هللا" :إن هللا أرسل رسله وأنزل كتبه ليقوم
الناس ابلقسط وهو العدل الذي قامت به السموات واألرض فإذا ظهرت أمارات العدل وأسفر وجهه
أبي طريق كان فثم شرع هللا ودينه" )2(.ومن خالل هذا التفسري يتبني أن إثبات احلق وأبي وسيلة
مشروعة هو أمر مقبول متاما يف اإلسالم ،وال يتعارض مع أهداف الدين اإلسالمي ،ويقول أيضا" :بل
قد بني سبحانه مبا شرعه من الطرق أن مقصودة إقامة العدل بني عباده وقيام الناس ابلقسط ،فأي
طريق ا ستخرج هبا العدل والقسط فهي من الدين ليست خمالفة له" )3(.وما قصده ابن القيم هنا أن
استخدام الوسائل اجلديدة واملستحدثة مشروع متاما وهذا يعطينا فكرة عن مدى تطبيق اإلسالم املبدأ
( )1ابن القيم ،الطرق احلكمية ،ط ،1ص .14
( )2ابن القيم ،املرجع سابق ،ص.15
( )3ابن القيم ،املرجع سابق ،ص.22
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العام يف حتقيق العدل وقاعدة العمل بوجوب إثبات الواقعة ابلوسائل املتوفرة واملمكنة للقضاء إلحقاق
احلق ،والقاعدة أن الشريعة يف االصل جاءت جللب املصاحل ودرء املفاسد ومحاية الناس ،فإهدار الدعاوى
حبجة عدم توفر األدلة الشرعية يتعارض مع مقصد الشارع ويضيع احلقوق.
فالوسائل املثبتة للدعاوى غري حمصورة يف الوسائل القدمية لإلثبات وال يف عدد معني؛ ألن احلصر
يف طرق معينة ال يستقيم مع التطور العلمي احلديث ،ومصاحل الناس املتنوعة ،ونوازهلم املتغريه مع تغري
التعامالت واملستجدات يف هذه احلياة.
لذا من أقوال فقهاء اإلسالم :إن الدليل فدية احلق ولو ال اإلثبات لضاعت احلقوق ،وهتكت
األنفس ،وقوهلم :الشهادة سبب إحياء احلقوق ،وهي مبنزلة الروح للحقوق ،وهذه األمهية لإلثبات عامة
يف مجيع احلقوق سواء أكانت عامة ،أم خاصة ،مالية ،أم عائلية ،مادية ،أم معنوية ،يلجأ إليها األفراد
يف كل نزاع ،ويستند عليها القاضي يف كل قضية ،ومن هنا فإن الشريعة وهي تلمس أمهية اإلثبات ،
ومكانته يف اجملال القضائي ،قد عنيت بتنظيم أحكام اإلثبات ،والوسائل الشرعية له ،وطرق استعماله
مبا مل يوجد يف غريه من النظم السابقة أو الالحقة من حيث تكاملها يف ذاهتا ،ومتيزها عن غريها.
وعليه تكون الشريعة اإلسالمية قد سبقت كل القوانني الوضعية يف جمال فتح الباب أمام مجيع
وسائل اإلثبات اجلنائي للوصول إىل احلقيقة واإلثبات ،ولكن بضوابط حتفظ حقوق اإلنسان.
املطلب الثاين :مفهوم مشروعية اإلثبات يف القانون الوضعي
يعرف اإلثبات يف القانون الوضعى أبنه كل مايؤدى إىل إظهار احلقيقة ،وألجل احلكم على املتهم يف
املسائل اجلنائية جيب ثبوت وقوع اجلرمية يف ذاهتا ،وأن املتهم هو املرتكب هلا ،وكلمة اإلثبات تعىن
الوسائل اليت يتذرع هبا أطراف الرابطة اإلجرائية للوصول إىل الدليل ابملعاينة أو اخلربة أو الكتابة أوالشهادة
أو القرائن وغريها ،فاإلثبات بتعبري خمتصر هو جمموع األسباب املنتجة لليقني ،أي النتيجة اليت حتققت
) (1
ابستعمال وسائل اإلثبات املختلفة أي إنتاج الدليل.

) (1فؤاد عبداملنعم ،البصمة الوراثية ودورها ىف اإلثبات اجلنائى بني الشريعة والقانون ،ص.37
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وبناء على ذلك يسمح للقاضى أبن يصل إىل احلقيقة جبميع الطرق اليت ميكن أن تؤدى إليها يف نظره،
وأن يستنتجها من كل ما ميكن أن يدل عليها يف اعتقاده وإليه املرجع يف تقدير صحة الدليل والوسيلة
املتبعة.

) (1

ومنها يتضح لنا أن مبدأ املشروعية يقره القانون الذى قد يتم تطويعه ملا خيدم املصلحة املستهدفة،
وليس انطالقا من ثوابت دينيه أو حىت أخالقية ،تفرعا عن مبدأ أعم وأمشل وهو مبدأ سيادة القانون،
ذلك أن الدولة اليت حنياها اآلن وقد ا ستقر يف تعريفها أهناشخص من أشخاص القانون تلتزم به وختضع
له ،فإنه يتعني ترتيبا على ذلك أن أعمال هيئاهتا العامة وقراراهتا النهائية ال تكون صحيحة وال انفذة
وملزمة يف مواجهة املخاطبني هبا إال إذا صدرت بناء على قانون وطبقا له بل وأحياان أخرى ابلتطبيق
الصحيح له حبيث إذا هي صدرت على غري ذلك تكون غري مشروعة ،ويكون لكل صاحب شأن حق
طلب إلغائها ووقف تنفيذها ،فضال عن حق طلب تعويض األضرار اليت تسببها)2(،وابلتاىل يكون املشرع
هو الذي حيدد للقاضي مسبقا األدلة اليت جيب أن يستند إليها ،فيقرر قواعد قانونية اثبتة تبني له وسائل
( .)3
اإلثبات املقبولة)
فاحلياه العامة يف الدول املعاصرة حيكمها مبدأ املشروعية الذي جيعل من قوانينها وأعماهلا معيبة
مامل تكون قد صدرت وفق القانون األعلى ،ويكون جزء من عمل القاضى مراقبة مدى صحة وعدم
خمالفة هذه القوانني للقانون األعلى (الدستور) ،فاملشروعية هي صفة كل ما هو مطابق للقانون(.)4
ويعد موضوع اإلثبات اجلنائي وخاصة يف القضااي الكبرية املقدمة أمام القضاء من أكرب
التحدايت اليت تواجه احملاكم املختصة مبكافحة اجلرمية على مجيع أنواعها مستوايهتا ،ويعود السبب يف
ذلك اىل كون اجملرمني يف الغالب حيرتفون إخفاء اجلرمية مما يشكل عقبة أمام احملققني ،لذلك ابت
موضوع مشروعية استخدام أداة جنائية جديدة ومتطورة معتمدة على التقدم العلمي من األساسيات
لتحقيق العدالة يف العصر احلديث وملواجهة ا حرتاف اجملرمني على طمس جرائمهم والنجاح يف إخفاء

) (1هبنسى ،أمحد فتحى ،نظرية اإلثبات ىف الفقة اجلنائى اإلسالمى  ،ط،1ص.11

( )2طعيمة ،اجلرف ،مبدأ املشروعية وضوابط خضوع اإلدارة العامة للقانون ،ص .3
( )3عقيلة ،بن الغة" ،حجية أدلة األثبات اجلنائية احلديثة" ،رسالة ماجستري ،جامعة اجلزائر ،ص.1
( )4عدانن ،عمر ،القضاء اإلداري الفلسطيين "مبدأ املشروعية" ،ط ،1ص.3
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شخصياهتم يف معظم اجلرائم كي يفلتوا من العقاب العادل وال تطاهلم يد العدالة لكوهنا قد ال تعتمد
على وسائل مستحدثة تتعارض مع مفهوم املشروعية يف استخدامها أمام املتهم(.)1
وهناك تساؤالت ال تزال تطرح نفسها أمام املشرعني للقانون الوضعي تتعلق مبشروعية استخدام
الوسائل اجلنائية احلديثة يف التحقيقات وتقدميها كأدلة إثبات أمام القضاء ،وقد انقش الباحثون مشروعية
هذه الوسائل والبحث عن إجاابت شافية لكل هذه اإلشكاليات القانونية والتشريعية كي ميكن
اإلستفادة من هذا التقدم والعلم احلديث والتقنيات اجلديدة املستحدثة من قبل املختصني هبذا اجملال،
واالطمئنان لكوهنا مشروعة ،ومن هنا جند أن مفهوم مشروعية وسائل اإلثبات اجلنائية احلديثة قد ركز
عليها الباحثون يف القانون ،واستأثرت بنصيب وافر من الدراسة والبحث يف العديد من املؤمترات واحملافل
احلقوقية والعلمية وكذلك ورش العمل والندوات اليت ضمت جمموعة من العلماء يف الشريعة والقانون
واملختصون يف امليادين الطبية كذلك.
ويعترب مصطلح (املشروعية) مرادفا ملصطلح (الدستورية) يف القوانني الوضعية اليت كتبها
املشرعون ،لذلك إن مشروعية التصرف من قبل املشرع تقاس مبدى انسجام سلوكه أو فكره مع
الدستور( ،)2وعليه فإن اجملالس النيابية املنتخبة اليت تقوم بتشريع القوانني وفق فلسفة فقهيه مستندة إىل
أدلة قوية ملزمة أبن تستلهم مبادئ الشرعية يف استخدام الوسائل اجلنائية احلديثة وتضمينها يف القانون
الوضعي .ومن هنا تظهر أمهية حبث مشروعية استخدام األدلة اجلنائية احلديثة وذلك أن احنراف السلطة
( )3

العامة عن مبدء املشروعية وارد جدا أثناء الفهم أو املمارسة.
وقد قدم حممود حافظ ملبدأ املشروعية تعريفا خمتصرا وهو "مبدأ اخلضوع للقانون"( ،)4كما عرف
املشروعية سليمان الطماوي أبنه "سيادة حكم القانون"( .)5والقواعد القانونية يف أي دولة عصرية تتمث ل
مبجموعة من القواعد املكتوبه والغري املكتوبة ،وحيث أن القواعد املكتوبة تتمثل يف "الدستور ،القانون
األ ساسي ،القانون العادي ،املرسوم التشريعي ،اللوائح التشريعية" ،بينما القواعد غري املكتوبه تتمثل يف
( )1ارحومة ،موسى مسعود ،قبول الدليل العلمي أمام القضاء اجلنائي – دراسة مقارنة ،ط ،1ص.27
( )2كامل ،ليلة حممد ،النظام السياسي ،ص.270
( )3كامل ،ليلة حممد ،املرجع السابق ،ص.256

( )4حافظ ،حممود حممد ،القضاء اإلداري يف القانون املصري ،ط ،1ص143
( )5الطماوي ،سليمان حممد ،القضاء اإلداري ،ط ،7ص97

43

"األعراف املشروعة واملبادىء القانونية" .وهذه القواعد القانونية جيب أن تكون مشروعة ألهنا مستنبطة
من مصادر الشرعية(.)1
وتتجلى هذه الضمانه اباللتزام مببدأ هام وهو مبدأ " املشروعية " والذي انضوت حتت لوائه
الكثري من الدول حىت أصبح طابعا تتميز به الدول القانونية واليت خيضع فيها احلكام واحملكومني للقانون ،
حبيث مل يعد اخلضوع للقانون مقصورا على األفراد فقط ،بل تعدى ذلك إىل السلطات احلاكمة (.)2
وتستند القوانني الوضعية إىل املشروعية عند التشريع لتحقيق أهداف قانونية والنزول علي مقتضياته ،وال
تقوم أبي نشاط إال وفق أحكامه ليس ذلك فحسب ،وإمنا وفق قواعد سبق وضعها وفقا لألوضاع
والشروط املقرره لذلك ،وعليه فإ ن الدولة القانونية تقوم على فكرة أساسية هي أن القانون ال الفرد هو
احلاكم()3األمر الذى نرى أنه جيعل من دور القاضي اثنوي يقتصر فقط على فحص مدى توفر األحكام،
ومطابقتها حلرفية النصوص املتعلقة ابإلثبات واإللتزام هبا ،والتحقق من مراعاة الشروط القانونية املمهدة
للحكم دون القدرة إىل اإلحتكام إىل وسائل أخرى يف الغالب هي أكثر دقة وقوة يف اإلثبات من
الوسائل القدمية والتقليدية إلثبات صحة األدلة املقدمة له يف كل واقعة تعرض عليه(.)4
وبعكس ذلك نكون أمام حكومة إستبدادية تقوم على أساس جوهر ييتمثل يف أن القانون هو
جمرد تعبري عن إرادة احلاكم ،سواء كان هذا احلاكم فرد أو مجاعة أو حزب ،فيعمل على محل شعبه على
إحرتامه دون أن يلتزم هو به ،وهلذا تصبح إرادة احلاكم مطلقة وطليقة من كل قيد إن شاء طبق القانون
وان شاء عدل عنه دون أن يتقيد إبجراء معني أو شكل معني ،ويستتبع هذا حتما القضاء على حقوق
( )5
األفراد وحرايهتم ،هلذا يطلق على هذه احلكومات" ابحلكومات البوليسية.
ومبدأ املشروعية يعين؛ خضوع احلكام واحملكومني للقانون ،وخضوع اإلدارة العامة للقانون ،وتصرفاهتا
وفق أحكامه ،وعندما حتاول اإلدارة اخلروج على مبدأ املشروعية فأن دور القضاء بصورة عامة ،والقضاء
اإلداري بصورة خاصة هو إعادة اجلهة اإلدارية املطعون يف قرارها إىل جادة القانون ،ومتارس هذا الدور
( )1سليمان حممد الطماوي ،النظرية العامة للقرارات اإلدارية ،ط164 ،1
( )2علي خطار ططناوي ،موسوعة القضاء اإلداري  ،ط ،1ج  ،1ص .24
( )3حنا إبراهيم نده ،القضاء اإلداري ،د.ط  ،ص .7

( )4مروان حممد ،نظام اإلثبات يف املواد اجلنائية يف القانون الوضعي اجلزائري .ج ،1ص .35 -34

( )5مجال الدين سامي ،القضاء اإلداري – الرقابة على أعمال اإلدارة -مبدأ املشروعية ،ط ،1ص 9
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حمكمة العدل العليا ابعتبارها حمكمة قضاء إداري ختتص إبلغاء القرارات والقوانني والنظر يف التعويضات
عن القرارات واإلجراءات اليت ت قع ضمن حدود واليتها القضائية.
وال يكفي حلماية حقوق األفراد وحرايهتم أن تتحقق سيادة القانون عن طريق تنظيم سلطات
الدولة وحتديد العالقات فيما بينهما وإمنا يتوجب أن تتوفر الضماانت مبا يكفي إلحرتام حقوق الفرد
املشروعة من خالل تشريعات السلطة القضائية اليت تتمثل وظيفتها يف تطبيق القانون على املنازعات
) (1
اليت تعرض عليها يف صورة أحكام قضائية حتوز األمر املقضي.
ويشري بعض الباحثني إ ىل أن َثة قاعدة مستقرة يف قانون اإلثبات اجلنائي تنص على عدم جواز
إجبار الشخص على االعرتاف ،أو مبعىن آخر تقدمي دليل مادي ضد نفسه ابإلكره ،واستنادا إىل هذه
القاعدة األساسية تتضح أمهية مشروعية استخدام األدلة اجلنائية احلديثة للتعويض عن إجبار املتهم
إبعطاء احلق يف استعمال طرق أخرى ال تستخدم فيها القوة أو اإلكراه ،ومن األمثلة على ذلك نذكر
البصمة الوراثية أو أخذ عينة من احلامض النووي للمتهم يف حالة عدم التعاون مع احملققني بشفافية
وبصورة طوعية ،وهناك إجتاه يعطي املشروعية للمشرعني يف استخدام الوسائل اجلنائية احلديثة مع املتهم
إلخضاعه الختبار احلامض النوي ،وليس لديه حجة يف االمتناع عن ذلك يف حال كونه ال ميس
خصوصيته أويتم استخدام العنف للحصول عليه .ويرتك تقدير مشروعية وصحة الوسيلة املستخدمة يف
احلصول على الدليل إىل سلطة القاضي ،فالقانون الوضعى أعطى القاضى حرية تقدير الدليل لدرجة
) (2

قد تصل يف بعض الوقائع إىل اعتبار الرفض دليال مهما على ثبوت اجلرمية أو الواقعة يف حق املتهم.
ويؤكد بعض الباحثون على أمهية إعطاء املشروعية الستخدام الوسائل اجلنائية احلديثة فيتعقب
اجملرمني واجلناة وإحباط خمططاهتم اإلجرامية ابستخدام الوسائل العلمية احلديثة اليت مل تكن متوفر قبل
عقود بفضل التقدم املطرد يف حقل العلوم اجلنائية والعلم احلديث 3،إذ بفضل التقدم احلاصل يف علوم
الكيمياء والطب الشرعي والفيزايء والتحقيق البوليسي ابستخدام الوسائل الفنية احلديثة متكن احلقوقيون
يف الكشف عن كثري من اجلرائم الغامضة اليت كانت فيما مضى مستعصية ومكنت اجملرمني من اهلروب
من وجه العدالة وقيدت ضد جمهول.
( )1حسني عثمان ،دروس يف قانون القضاء اإلداري يف لبنان وفرنسا ومصر .ط ،1ص 4
( )2ارحومة ،موسى مسعود ،قبول البصمة الوراثية يف اإلثبات اجلنائي ،ص.9

(Stuart S. Kind : "Les sciences dans l'enqûte criminelle", PP. 92 – 101.)3
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ومن هذا األساس أصبحت مشروعية استخدام الوسائل اجلنائية احلديثة يف القوانني الوضعية أمر حتم ي
تبنته معظم الدول حيث أصبح من السهل يف الوقت احلاضر إثبات اجلرائم على املتهمني والتعرف على
هوايهتم من خالل التقنيات احلديثة كالبصمات وفحص البصمة الوراثية مهما حاول اجملرمون التنكر
ّ
وتضليل العدالة من خالل كشف آاثر اجملرمني املادية اليت يرتكوهنا بصورة عفوية يف موقع اجلرمية ،وخنص
الشعر ،وبفضل التقدم العلمي أصبح ابإلمكان التعرف
ابلذكر بصمات األصابع أو أنسجة اجللد أو ّ
)1 ( .
املين يف جرائم االغتصاب
على اجملرم من خالل إفرازاته البيولوجية كالبول أو العرق أو الدم أو حىت ّ

وقد شرعت معظم الدول يف الغرب استخدام األدلة اجلنائية احلديثة ،ومنها القانون اإليرلندي
الذي يسمح للمحققني استخدام البصمة الوراثية يف اإلثبات اجلنائي حىت بدون موافقة املتهم ويف حالة
رفضه يعترب دليل ضده على إرتكاب اجلرمية ،ويشرتط القانون املذكور ابإلضافة على ذلك عند إجراء
الفحص للحامض النووي برضا املتهم على احملققني شرح مشروعية ذلك للمتهم وكونه ال يتعارض مع
خصوصيته أو يكشف عنه إىل طرف اثلث ،وال جيوز إكراهه على ذلك ،ولكن الرفض يثبت دليل
ضده )2(.لذلك يستنتج الباحث أن القوانني الوضعية يف معظم دول العامل قد شرعت استخدام وسائل
االثبات اجلنائية احلديثة لالسباب التالية:
 .1استخدام الوسائل اجلنائية احلديثة ختتصر الزمن والكلفة يف الكشف عن هوية اجملرم.
 .2الوسائل احلديثة إلثبات التهمة على اجملرمني ساعدت القضاء يف حتقيق العدالة.
 .3ال يوجد تناقض بني استخدام وسائل اجلنائية احلديثة وقوانني حقوق اإلنسان إال يف حالة
استخدام وسائل عنيفة خالل التحقيقات.
ومن خالل ما تقدم يرى الباحث أن األصل يف مبدأ املشروعية هو توفري الضمان حلقوق األفراد من أي
انتهاكات حمتملة ،وحفظ حقوقهم الشخصية ،فاملشروعية مهمة حىت يف التحقيقات اجلنائية لكوهنا
املالذ الطبيعي ألفراد اجملتمع ،وتعترب املشروعية األساس الذي نصت عليه القوانني الوضعية ومن أجل
ذلك مسح للقضاء ابستخدام الوسائل اجلنائية احلديثة يف كشف اجلرائم وإثبات التهم على اجملرمني.

) (1مصطفى كمال شفيق  ،البقع الدموية  ،ص223

) (2أبوزيد علي ،البحث العلمي عن اجلرمية  ،ص111
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املبحث الثاين :مشروعية استخدام التقنيات احلديثة من منظور إسالمى
إن الشريعة اإلسالمية صاحلة لكل زمان ومكان وهي دين املعارف والعلوم ،بل إن ما حنن فيه اليوم من
أتخر علمى وحضارى سببه ختلينا عن دين هللا وتفريطنا فيه ،فعندما كنا دولة مسلمة قوال وفعال قدان
العامل ونشران العلم ،وخري دليل على أن ديننا دين علم وتعلم أن أول آية نزل هبا سيدان جربيل عليه
السالم على رسول هللا عليه الصالة والسالم كلمة (إقرأ).
كما أن األصل يف األشياء النافعة اإلابحة فال مانع شرعا من استخدام التقنيات احلديثة أو
إجراء البحوث؛ ألن التصرفات املستحدثة النافعة واليت مل يرد عن الشارع فيها حكم فهى مباحه
شرعا) ،)1واألدلة على ذلك كثرية من الكتاب والسنة ،قال

تعاىل:ﭐﭐﱡﭐ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﳙ

ﳜ ﳞ ﳟ ﳠ ﳡ ﳢ ﳣ ﳤ ﱠ(،)2كما ورد عن رسول هللا صلى هللا عليه
ﳚﳛ ﳝ
وسلم قوله (ما أحل هللا يف كتابه فهو حالل ،وماحرم فهو حرام ،وما سكت عنه فهو عافية  ،فاقبلوا
من هللا العافية ،فإن هللا مل يكن نسيا)

( )3

املطلب األول :املنظور اإلسالمي للعلم احلديث.
يشجع اإلسالم على اكتساب املعرفة والعلم ،ويف ذلك أدلة كثرية من القرآن والسنة النبوية الشريفة.
وتوجد العديد من األايت اليت تشجع على اال جتهاد يف العلم والتفكر والتدبر يف األمور املستحدثة
ﲓ ﲕ ﲖ ﲗ ﱠ( )4وتؤكد أايت القرآن الكرمي أن الشريعة اإلسالمية مل
ﲔ
حيث قال تعاىل:ﭐﱡﭐ ﲒ
أتت ابلعلم والتعلم واكتساب املعرفة فقط بل شجعت على ذلك ،وقد امتدح هللا سبحانه وتعاىل طاليب
العلم واالجتهاد فيه يف املستقبل وذلك يف اآلية الكرمية قال
ﱠ
ﱟ
ﱛﱜﱝﱞ

تعاىل:ﭐﱡﭐ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ

ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱠ( ،(5وقد عظم عز

) (1فؤاد عبداملنعم ،البصمة الوراثية ودورها ىف اإلثبات بني الشريعة والقانون ،ص23
( ) 2سورة اجلاثية :األية 13

() 3أخرجه احلاكم يف املستدرك على الصحيحني ،كتاب :التفسري ،تفسري سورة مرمي ،ج،2،د.ط ،ص ،375رقم،3419 :
وقال :صحيح اإلسناد ومل خيرجاه ،ووافقه الذهيب.
( )4سورة الذارايت :اآلية .21
( )5سورة آل عمران :جزء من اآلية 18
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وجل من شأن العلماء وطلبة العلم والساعني يف ذلك ،يف قوله تبارك وتعاىل:

ﱡﭐ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ

( )1

ﳈﳊﳋﳌﳍﳎﱠ
ﳉ
ﳅﳆ ﳇ

كما ورد عن الرسول صلى هللا عليه وسلم قوله ( من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل هللا
له به طريقا إىل اجلنة)( ،)2وهو دليل واضح على مكانة العلم يف الشريعة اإلسالمية ،فعلوم الطب،
والعلوم التكنولوجية ،وعلوم احلياة من فيزايء وغريها حكمها أهنا واجبة وفرض كفاية ،إي إذا قام هبا
البعض سقطت عن البقية ،فالعلم هدف اإلنسان احملب للمعرفة والتنور ،فبالعلم يعرف هللا جل وعال،
فالعلوم والتقنية احلديثة أداة يف يد البشر يذللون هبا املصاعب و عقبات احلياة ،وتعينهم على توفري
اجلهد والوقت.
ومن املكتشفات العلمية احلديثة يف جمال وسائل اإلثبات ،البصمة الوراثية كمثال على أهم نتائج
تطور العلم واملعرفة اليت أخربان هللا تعاىل بظهورها يف آفاق املستقبل ،وذلك يف قوله

تعاىل:ﭐﱡﭐ ﲽ

ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﱠ( )3فاحلامض النووي يدل على عظمة خلق هللا سبحانؤه وتعاىل،
واليت ممكن استخدامها يف إثبات شخصية الفرد وما يرتتب على ذلك من قرائن مهمة يف االستدالل
على األشخاص وحتديد هوية املتهم.
وقد دلت النصوص القرآنية على أن األصل يف األشياء هو اإلابحة ومن ذلك قوله

تعاىل:ﭐﱡﭐ

ﲌﲎﲏﲐﲑﲒ
ﲍ
ﲀﲁﲂﲃﲄﲅﲆﲇﲈ ﲉﲊﲋ

ﲓ ﱠ()4والن العديد من الوسائل العلمية احلديثة كالبصمة الوراثية ،وكامريات املراقبة ،وبصمات األصابع
من االشياء النافعة اليت تساعد احملققني يف الوصول إىل احلقيقة والقضاء يف اإلثبات فإن األصل هبا
شرعا هو اإلابحة يف الشريعة اإلسالمية كما هو احلال يف القانون الوضعي .ويستند يف اإلابحة بذلك
على قول غالبية أهل العلم يف الشريعة اإلسالمية أن األصل يف األشياء النافعة واليت مل يرد هبا نص
مباشر يف احلديث النبوي الشريف أو القرآن فإنه يعترب مقبول ومباح لكونه انفع لألنسان وال مانع من
) (1سورة الزمر :جزء من اآليه 9

( )2أخرجه الرتمذي ،يف سننه ،أبواب العلم ،ابب :فضل طلب العلم ،ج ،5ص ،28رقم ،)2646( :وقال :حديث حسن.
( )3سورة فصلت :جزء من اآلية 53
( )4سورة التوبة :اآلية .115
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قبول مستجدات األمور اليت تفيد اإلنسان .لذلك فأن وسائل األثبات اجلنائية املعتمدة على الوسائل
العلمية احلديثة متثل نور العلم ووسيلة متنع الظلم وحتق العدل .ويرى الباحث أن الشريعة اإلسالمية هي
مع استخدام العلم احلديث وابلتحديد الوسائل اجلنائية احلديثة ملنفعة اإلنسان ويف كل جماالت احلياة
ومنها القضاء ،استنادا إىل ما ذهب اليه العالمة الكبري ابن قيم اجلوزية إىل تفضيل العلم احلديث يف
منفعة اإلنسان حيث قال" :مل يزل احلكام والوالة يستخرجون احلقوق ابلفراسة والعالمات فإذا ظهرت
( )1
مل يقدموا عليها شهادة ختالفها وال إقرار".
لذلك فإن ما حيصل اليوم من استهجان للعمل ابلبصمة الوراثية ،وهو عند الكثريين من ابب
الريبه واحلذر من كل جديد ،عمال ابلقاعدة اليت تقول دع ما يريبك إىل ما ال يريبك ،وهو ما حصل
عند اكتشاف بصمة األصابع وتفرد كل إنسان ببصمة تغاير األخرى وذلك منذ زمن ليس ابلبعيد ميثل
أمرا عجيبا ومستغراب حىت إستقر العمل به وإطمئن الناس إليه ،فإن البصمة الوراثية متثل اليوم آيه من
آايت هللا يف خلقه يستطيع اإلنسان من خالهلا معرفة احلقائق بطريقة علمية ملموسه مبا يساعد على
إستقرار احلق والعدل يف اجملتمع اإلنساىن( ،)2كل ذلك يبني ويربهن على عظمة العلم يف اإلسالم ،و
اهتمام الفقه اإلسالمى بكل ما هو جديد يف هذا اجملال وتسخري مجيع العلوم واملعارف خلدمة اإلنسان،
فهو دين الرمحه والتيسري ،قال هللا تعاىل:

( )3

ﭐﱡﭐ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﱠ

املطلب الثاين :موقف الشريعة من وسائل اإلثبات احلديثة.
موقف الشريعة اإلسالمية من البصمة الوراثية

تعترب البصمة الوراثية أو ما يطلق عليه اختبار احلامض النووي (دي إن إي) من القرائن القوية اليت ترشد
احملققني إىل احلقيقة يف ارتكاب اجلرمية بدقة عالية جدا مل تكن متوفرة يف العصور القدمية وذلك بسبب
التطور العلمي احلديث.
إن اخلصائص السابقة اليت متتاز هبا البصمة الوراثية أهلتها ابمتياز ألن تلعب دورا ابرزا يف
اكتشاف كثري من اجلرائم الغامضة ،والتعرف على هوية اجلناة ،ومنها على وجه اخلصوص جرائم القتل
واالغتصاب ،والتعرف على اجلثث اجملهولة أو املتفحمة جراء الكوارث اجلماعية كمايف حوادث الطريان
( )1ابن القيم ،الطرق احلكيمة يف السياسة الشرعية ،ص.32

( )2فؤاد عبد املنعم ،البصمة الوراثية ودورها ىف اإلثبات بني الشريعة والقانون ،ص22
( )3سورة االنبياء :األية .107
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والقطارات ،وإثبات البنوة ،ويف حاالت اختالط املواليد أو إخفائهم ابملستشفيات ،ويف قضااي اهلجرة
( )1
غري الشرعية.
ويذكر يف هذا الصدد على سبيل املثال ال احلصر أنه أمكن ابالستعانة هبذه التقنية إدانة شخص
آسيوي متهم ابغتصاب ا مرأة يف دولة اإلمارات العربية املتحدة من خالل املقارنة بني مسحة مهبلية
وعينة من تلواثت منوية مت العثور عليها ابلغرفة اليت اقرتفت فيها هذه اجلرمية؛ إذ ثبت من إجراء املقارنة
بني العينتني حمل التحليل تطابق البصمتني وأهنما ينتميان إىل شخص واحد وهو املتهم املذكور(.)2
وقد أفىت العديد من الفقهاء يف الشريعة والقانون جبوزا استخدامها يف القضاء إلثبات اجلرائم
بصورة خاصة فهي متثل نور العلم احلديث الذي يهدي القضاء لتحقيق العدالة التامة .من أهم تلك
الفتاوي ما يلي:
 .1أفىت اجملمع الفقهي الذي مركزه رابطة العامل اإلسالمي يف مكة املكرمة جبواز اال ستدال يف التحقيقات
اجلنائية على البصمة الوراثية واالعتماد عليها كوهنا وسيلة إثبات غري مشكوك يف صحتها واليت مل يرد
عليها أي قصاص أو حد شرعي لذلك فهي مباحة بصورة اتمة يف االستدال على احلقيقة وممكن
تقدميها كدليل إ ثبات يف التحقيقات حول اجلرمية .وقد ورد يف البند األول من القرار السابع من قرارات
( )3
الدورة السادسة عشر ما يلي:
"ال مانع شرعا من استخدام البصمة الوراثية واالعتماد عليها كوسيلة إثبات يف التحقيق اجلنائي
املتعلقة ابجلرائم اليت ليس فيها حد شرعي وال قصاص "أدرؤوا احلد ابلشبهات" وذلك الجل حتقيق
العدالة واألمن للمجتمع ويؤدي إىل نيل اجملرم جزائه العادل وتربئة املتهم بدليل ال لبس به ودقيق ،وهذا
من مقاصد الشريعة اإلسالمية"
 .2أفىت الدكتور نصر فريد واصل مفيت الداير املصرية األسبق جبواز استخدام دليل البصمة الوراثية
حيث قال" :ال مانع من الناحية الشرعية من إجراء البحوث العلمية يف خدمة القضاء والعدالة ومن
( )1موسى مسعود ارحومة ،قبول البصمة الوراثية يف اإلثبات اجلنائي ،ص.6
( )2أمحد لطفي ،تطبيقات البصمة الوراثية يف اإلثبات اجلنائي ،اتريخ االستعراض2016/6/25 :

//www.shaimaatalla.com/vb/showthread.php?=12661،http

( )3البند أوال من القرار السابع من قرارات الدورة السادسة عشر املنعقدة مبقر رابطة العامل اإلسالمي يف مكة املكرمة للفرتة من
.2002 \ 1 \10-5
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أمهها البصمة الوراثية؛ لكون الوسائل النافعة مباحة شرعا ،والقاعدة الشرعية هي يف إابحة االشياء
النافعة لإلنسان ،ويستند على ذلك مببدأ سلطان اإلرداة يف اإلسالم إذ أن من حق أي انسان أن يربم
ما يراه من العقود وينشىء التصرفات اليت ال حتقق الضرر ابلنفس أو الغري وال حيرم منها إال ما يوجد
دليل شرعي قاطع وال لبس فيه على إبطاله وحترميه وعلى هذا استند معظم العلماء يف الفقه والشريعة
( )1

حىت إن بعض االصوليني قد اتفقوا على اإلمجاع بذلك.
.3قال الشيخ الدكتور عمرحممدالسبيل :جبواز االعتماد على البصمة الوراثية يف قضااي احلدود والقصاص
كالزان واالغتصاب ،قياسا على ماذهب إليه بعض العلماء من جواز إثبات ذلك ابلقرائن الدالة عليها
عندما يتوفر ابلقضية ظروف جتعل القرينه شبه دليل اثبت لدى القاضى ،وأيضا هناك من سرية الصحابة
وقضائهم ما يدعم هذا التوجه ،ويبني اجتهادهم وأخذهم ابلدليل املادى:
قال جعفر بن حممد :جاءت اىل عمر بن اخلطاب امراه تعلقت بشاب من األنصار وكانت
هتواه ،فلما مل يستجب هلا احتالت عليه وكادت له ،فأخذت بيضة فالقت صفارها ،وصبت البياض
على ثياهبا وبني فخذها،مث جاءت إىل عمر صارخة فقالت :هذا الرجل غلبىن على نفسى وفضحىن يف
أهلى ،وهذا أثر فعله ،فهم عمر بعقوبة الشاب ،فأخذ الشاب يستغيث ويقول تثبت يف أمرى ايأمري
املؤمنني ،فوهللا ما أتيت فاحشة ومامهمت هبا ،فلقد راودتين عن نفسي فاستعصمت ،فقال عمر :اي
أاب احلسن (على بن اىب طالب ) ماترى يف أمرمها ،فنظر علي إىل ماعلى الثوب ،مث دعا مباء حار شديد
الغليان فصب على الثوب فجمد ذلك البياض ،مث أخذه واشتمه وذاقه ،فعرف طعم البيض فزجر املرأه
) (2
فاعرتفت.
ومن هنا كان البد أن تتواصل اجلهود الرامية إىل التغلب على هذه املشكلة مبواكبة األحباث
العلمية اليت أسفرت عنها اليوم وهي ميالد ( البصمة الوراثية  ،) DNA Fingerprintوذلك بفضل
التقدم اهلائل يف ميدان اهلندسة الوراثية وعلم اجلينات ،ومابلغه من نتائج ابهرة أمكن االستفادة منها يف

( )1نصر فريد واصا ،البصمة الوراثية وجماالت اإلستفادة منها ،د.ط ،ص98
( (2ابن القيم ،الطرق احلكمية ىف السياسة الشرعية ،ص44
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عديد امليادين احلياتية ،ومنها امليدان اجلنائي( .)1فقد فتحت هذه التقنية آفاقا رحبة يف جمال اإلثبات
اجلنائي وكشف هوية اجلناة ما جعلها تتفوق على البصمات العادية؛ األمر الذي ابتت معه حتظى
إبهتمام متزايد يف ميدان العدالة اجلنائية ملا يتوقع أن تلعبه من دور واعد يف إثبات كثري من اجلرائم
اخلطرية اليت تؤرق السلطات املختصة.
ومع ذلك ،وعلى الرغم من أمهية هذه التقنية يف هذا اجملال ،فإن اجلدل مازال قائما حوهلا من
حيث قبوهلا يف اإلثبات اجلنائي ،ففي الوقت الذي يوليها البعض أمهية كبرية ،جند يف املقابل من يشكك
يف قيمتها اإلثباتية ،ابلنظر إىل أن عوامل عدة جيب أخذها يف احلسبان بدءا ابخلرباء الذين توكل إليهم
مهمة استخالصها واملختربات اليت جيرى فيها حتليل العينات وظروف حفظها والتقاطها .هذا من انحية،
ومن انحية أخرىفإن االعتماد عليها يثري بعض اإلشكاليات القانونية فيما خيص مشروعية استخدامها
.
وشروط هذا االستخدام ونطاقه
يف املقابل جند أن عند معظم التشريعات احلديثة قد جتاوزا مرحلة البحث عن مشروعيتها ووصلوا
إىل أن إ جبار املتهم على اخلضوع لفحص  DNAأضحى من حيث املبدأ أمرا مسموحا به ،فهذا اإلجراء
يتفق مع ما هو مستقر من أن القاضى ميكنه االستعانة أبية وسيلة علمية مشروعة يراها مفيدة يف
اإلثبا ت مىت ما توافرت دالئل قوية على ارتكاب املتهم جلرميته ،ذلك أن املصلحة العامة يف كشف
Fingerprinting ، Infallible criminal evidence and its

(1) DNA

applicationshttp،//www.biotecharticles.com/Genetics-Artical/DNA -Fingerprinting - infallible-criminalEvidence-and-its-AP.

وانظر :فواز صاحل "،دور البصمات الوراثية يف القضااي اجلزائية – دراسة مقارنة" ،جملة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية

والقانونية  ،اجمللد  ، 23العدد األول  ،ص320-287؛ وانظر إيناس هاشم  " ،موقف القانون العراقي من DNAكأحد

األساليب العلمية لإلثبات " WWW.fcdrs.comاستعرض بتاريخ 2016/2/23

وجتدر اإلشارة إىل أن البصمة الوراثية كانت قد استخدمت ألول مرة أمام القضاء األمريكي سنة 1988م قضية
 ، Florida V. Tommy Lee Andrewsومنذ ذلك احلني ابتت تستخدم على نطاق واسع يف عدد

كبري من القضااي

education llnl. gov./bep/Socsi/-/tevi.html/،See
وانظر ،حممد لطفي "،تطبيقات البصمة الوراثية يف اإلثبات اجلنائي" على شبكة املعلومات الدولية (اإلنرتنت)

//www.Shaimaaatalla.com/vb/showthread.php?=12661 ،httpاستعرض بتاريخ
2016/2/23
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احلقيقة مرجحة على مصلحة املتهم مىت ما روعيت الضماانت اليت تكفل عدم إساءة استخدام هذه
التقنية.
انهيك أن قاعدة عدم جواز إجبار املتهم على تقدمي دليل ضد نفسه ال ينبغي أخذها على
إطالقها ،حيث ترد عليها بعض االستثناءات ،كما هو احلال يف جواز القبض على املتهم بشروط معينة
أو أخذ بصمته أو عينة من دمه أو تفتيشه أو إخضاعه للكشف الطيب عند اللزوم .ويضيف البعض
حجة أخرى مفادها أن نطاق إعمال قاعدة عدم جواز إجبار املتهم تقدمي دليل ضد نفسه قاصر على
اإلجراءات اليت تستهدف اإلكراه على استخالص األدلة الشفوية أو القولية (متمثلة يف اإلعرتاف
وشهادة الشهود ) ،وعلى هذا األساس مت رفض النتائج املتحصلة من اللجوء إىل التنومي املغناطيسي
وجهاز كشف الكذب والتحليل التخديري مع املتهمني أو الشهود النتزاع أقواهلم جربا عنهم.
كذلك من احلجج األخرى اليت تعزز هذا اإلجتاه وتدعمه ،أنه جيوز إخضاع العاملني لبعض
الفحوص الطبية للتحقق من مدى لياقتهم الصحية ،وابملثل أضحى من اجلائز إخضاع الراغبني يف الزواج
للفحص ،وإمكانية اللجوء إىل التحصني اإلجباري ضد بعض األمراض املعدية محاية للمجتمع من
خطرها ومنع تفشيها ،ومن مث وأمام هذه االعتبارات جمتمعة فإن اللجوء إىل تقنية احلمض النووي
 DNAيعد أمرا جائزا وال جمال لالعرتاض عليه ،بشرط أن يكون َثة سند تشريعي يسمح بذلك ،وأن
تتوافر الضماانت الكافية للحيلولة دون إساءة استخدام هذه التقنية ،حبيث يقصر نطاق اللجوء إليها
يف أغراض التحقيق اجلنائي ويف اجلرائم اليت هي على درجة من اجلسامة واخلطورة ليس إال ،وأن يتم
إختاذ هذا اإلجراء بناء على إذن من القضاء ،أو بطلب منه مع مراعاة احملافظة على خصوصيات
الشخص اخلاضع لإلختبار ،والعمل على إجياد آلية دقيقة تضمن سالمة الفحص وكيفية أخذ العينات
وحفظها والتخلص منها الحقا(.)1ومن هنا يتبني لنا ضرورة اعتبار العمل مبقاصد الشريعة اإلسالمية
الغراء فهى املرجح واملبني ملا يتوقف عليه التشريع والقضاء ،فجميع الفقهاء والعلماء الذى قالوا جبواز
( )1ويف هذا املقام البد من التنويه مبوقف جممع الفقه لرابطة العامل اإلسالمي الذي تصدى هلذه املسألة ووضع هلا ضوابط حتد من
إساءة استخدام تقنية احلمض النووي يف اإلثبات ،حيث أصدر يف دورته السادسة عشر املنعقدة مبكة املكرمة يف الفرتة – 21
 26شوال 1422ه املوافق  10 – 5يناير2002م عدة توصيات منها:
أن اللجوء إىل استخدام هذه التقنية يستلزم أن يكون بناء على طلب من القضاء.
-1
أن جيرى حتليل العينات يف خمتربات اتبعة للدولة وحتت إشرافها وحظر ذلك يف املختربات التابعة للقطاع اخلاص اليت
-2
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التوسع يف وسائل اإلثبات قد استنبطوا أحكامهم من نصوص القرآن والسنة ،لتحقيق مصاحل الناس
وملواجهة مشاكل العصر املستجدة ،فحفظ حقوق الناس وصيانة أعراضهم وأمواهلم وأنفسهم ،من
املصاحل املرسلة اليت سكت عنها الشارع واليت هي من صميم مقاصد الشريعة .فاملقاصد الشرعية هي
عون للمكلف على القيام ابلتكليف واالمتثال على أحسن الوجوه ،فهى عون للقاضى واملفىت وغريهم
على أداء وظائفهم وأعماهلم على وفق مراد الشارع ومقصوده ،وليس على وفق حرفيات النصوص،
وظواهر اخلطاب ،ومباين االلفاظ)1(،وهي بذلك تكون من املقاصد الضرورية يف إقامة الدين .وقد عمل
الرسول عليه الصالة والسالم وصحابته رضوان هللا عليهم ابلقيافة يف إثبات النسب واحلقوق املادية
وحىت يف جناايت القتل ،على الرغم من أهنا تقوم على مهارات شخصية ،إال أهنا عملت عمل البصمة
الوراثية يف ذلك الوقت ،فقد كان يرجع إىل قائف األثر للقبض على املتهمني وإحضارهم إىل جملس
القضاء ،كما حكم النىب عليه الصالة والسالم (ابألثر على السيف يف قضية ابين عفراء) .وقضى ايضا
ابألثر على السيف يف قضية مقتل ( على ابن أىب احلقيق ) والذى دخل عليه عبدهللا بن أنس وأصحابة
ليقتلوه داخل احلصن ،فوقعوا فيه ابلسيوف ،ووضع عبدهللا بن أنس السيف يف بطنه حىت نبع ظهره،
فلما رجعوا وقد قتلوه نظر الرسول عليه الصالة والسالم اىل سيوفهم فقال ( :هذا قتله) ألنه رأى على
( )2
السيف أثر الطعان.
كامريات التصوير
كامريات التصوير أصبحت تستخدم اليوم يف كثري من اجملتمعات ومنها جمتمعات عربية وإسالمية على
سبيل املثال ماليزاي واالمارت العربية املتحدة ،وهي تلعب دورا كبريا يف حتقيق األمن ويف الكشف على
العديد من اجلرائم ،فقد قامت هذه الدول بوضع الكامريات يف مجيع األماكن العامة ،األمر الذى حقق
نوعا من الردع لدى الناس ،ومل يعد خفيا على أحد الدور الذى تلعبه يف بسط األمن ،ويف كشف
اجلرائم واملخالفات القانونية ،أما مدى إمكانيه االستناد عليها يف إصدار أحكام قضائية ،هذا يرجع إىل
قناعة القاضى وإطمئنانه هلا ،فهى يف ذلك شأهنا شأن أى وسيلة أخرى من وسائل اإلثبات اجلنائى

( )1نور الدين بن خمتار اخلادمى ،علم املقاصد الشرعية ،ص.52

( )2املوسوعة الفقهية ،مطابع دار الصفوه ،ج، 34ط ،1ص104
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حتتمل الدقة والصدق ،وهي نفسها يف موضع أخر قد تكون مزوره وكاذبة ،وهذا يشمل حىت وسائل
اإلثبات التقليدية فهناك شهادة الزور واليمني الغموس.
إذا هى ختضع إىل تقدير القاضى ومدى يقينه منها ،خصوصا الكامريات اليت وضعتها الدولة
وخاضعة إلشرافها ورقابتها ،فإن حمتوايهتا تكون حمفوظه ،ابإلضافة إىل أن القاضي يستطيع إحالتها إىل
أهل اخلربة لكي يتحققوا من صحتها.
لذلك يرى الباحث أن كامريات التصوير اليوم وسيلة إثبات مهمة ال ميكن جتاهلها ،ملا هلا من
دور كبري يف رصد وكشف احلقيقة ،خصوصا إذا آتزرت معها دلالئل أخرى ،كأن يكون هناك شاهدا
واحد على واقعة القتل ،ومت تعزيز شهادة هذا الشاهد مبقطع مصور يظهر تفاصيل اجلرمية ،ويؤكد ما
جاء يف شهادة الشاهد ،فهنا ال ميكن للقاضى جتاهل الدليل ،ألن يف ذلك إهدارا للحق.
خصوصا وأننا اليوم أصبح يف جمتمعاتنا من اجملرمين اخلطريين املعتادين اإلجرام ،أصبحوا يرتكبون
جرائمهم من قتل وسرقة وحرابة وخطف ،يف وضح النهار وأمام الناس ،لعلمهم أن الناس ختشاهم
وختافهم ،وأنه لن جيرء أحد على الشهادة ضددهم ،هنا ويف مثل هذه احلاالت تكون الكامريات أمرا
ضروراى ودليال معتربا يف إقامة العدل والقصاص.
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الفصل الثالث:وسائل اإلثبات اجلنائية احلديثة يف القضاء الليىب
املبحث األول :الشريعة والتشريع يف القانون الليىب.

نود أن نوضح يف بداية هذا الفصل واملتعلق ابلتشريعات الليبية ،ما هو املنهج الذي سنة املشرع الليىب
يف تفسري نصوصه القانونية بصفه عامة؟ واليت من ضمنها القوانني املتعلقة بوسائل اإلثبات؛ فالقواعد
الفقهية القانونية تقضى أبن العربة يف تفسري النصوص القانونية هى املقاصد واملعاىن ال األلفاظ واملباىن،
فال يتعني على املفسر أن يتقيد أبلفاظ النص ،وإمنا عليه أن يستخلص املعىن من جمموع عبارات النص
وألفاظه ،ذلك أن العربة يف حترى معىن اللفظ هو بسياقة الذى ورد فيه ،ومن الطرق اليت يستخدمها
لتفسري النصوص القانونية :التفسري عن طريق القياس وهو تطبيق حكم قاعدة قانونية تتضمن حالة
معينة على حالة أخرى ال تتضمنها ولكنها تتحد معها يف العلة ،وهي تفرق بني التفسري القضائى
والتفسري الفقهى )1(.واستخدام هذا املنهج من قبل املشرع الليىب هو إقتداء ابلفقة اإلسالمىي يف
تفسريالنصوص الشرعية ،وذلك ال عتبار أن الشريعة اإلسالمية هى أحد املصادر التشريع الرئيسية يف
القانون الليىب.

املطلب األول :جرائم احلدود والقصاص يف القانون اجلنائي اللييب.
إن جرائم احلدود والقصاص واليت توصف وفقا للقوانني احلديثة ومنها القانون الليىب إبهنا جرائم جناايت
نظرا إىل خطورهتا وأتثريها على الفرد واجملتمع ،وهتديدها لألمن العام والسلم االجتماعى ،لذلك فقد
متت مواجهتها من قبل املشرع الليىب بعقوابت مغلظة ،ولكن يف املقابل كان البد من التشدد يف إثباهت ا
من أجل حتقيق التوازن بني مصلحة اجملتمع يف الضرب على العقوبة أو احلد إال إذا ثبت على وجه
( )2
اليقني اقرتافهم للجرم من انحية أخرى.
وحرصا من املشرع الليىب على أن تكون القوانني والعقوابت مستقاه من الشريعة اإلسالمية
ابعتبارها مصدرا للتشريع ،وإن كانت ليست هى املصدر الوحيد ولكنها كانت مصدرا اساسيا يف تقنني
أحكام اجلرائم احلدية وغريها من اجلرائم .فقد أصدر جملس قيادة الثورة بصفتة السلطة التشريعية يف
ذلك الوقت بتاريخ  28اكتوبر عام 1971م قرارا بتشكيل جلان ملراجعة التشريعات وتعديلها مبا يتفق
( ) 1حممد رمضان ابره ،شرح قانون العقوابت اجلنائى الليىب ،ص.47
( )2أمحد خفاجى ،الوجيز ىف شرح قانون العقوابت الليىب ،ط ،2ص.186
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مع املبادئ األساسية للشريعة اإلسالمية وبناء على هذا القرار صدرت عدة تشريعات جنائية هتدف إىل
تطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية وفقا لوسائل اإلثبات الشرعية ،ومن ذلك القانون رقم  148لسنة
 1972بشأن إقامة حدي السرقة واحلرابة والذى نص يف مادته الثانية (( إذا توفرت الشروط املنصوص
عليها يف املادة االوىل يعاقب السارق حدا بقطع يده اليمىن )) كما نص يف مادته اخلامسة (( يعاقب
احملارب حدا ابلقتل إذا قتل سواء استوىل على املال أو مل يستوىل وبقطع اليد اليمىن والرجل اليسرى إذا
استوىل على املال بغري القتل )) ونص يف مادته التاسعة من نفس القانون على طرق اإلثبات جلرمييت
السرقة واحلرابة (( تثبت جرميتا السرقة واحلرابة املنصوص عليهما يف املادتني الثانية واخلامسة من هذا
القانون ابعرتاف اجلاىن مبرحلة التحقيق أو احملاكمة أو الشهادة )) والقانون رقم  70لسنة 1973م يف
شأن إقامة حد الزىن ولذي ينص على أنه (( تثبت جرمية الزىن املنصوص عليها ابملادة األوىل من هذا
القانون ابعرتاف اجلاىن أو بشهادة أربعة شهود)) ،والقانون رقم  52لسنة 1974م يف شأن إقامة حد
القذف والذى نص يف املادة الرابعة (( يعاقب ابجللد حدا َثانني جلدة ،وال تقبل له شهادة كل من
ثبت عليه ارتكاب اجلرمية املنصوص عليها يف املادة االوىل من هذا القانون (القذف) كما نص يف املادة
اخلامسة على أنه (( تثبت جرمية القذف إب قرار القاذف ولو مره واحدة أمام السلطات القضائية أو
بشهادة رجلني ،ويراعى يف صحة اإلقرار والشهادة وشروطهما اتباع املشهور من أيسر املذاهب ))
والقانون رقم  89لسنة  1974يف شأن حترمي اخلمر وإقامة حد الشرب )1(،والذى نص يف مادة اخلامسة
على (( كل مسلم شرب مخرا خالصة يعاقب حدا ابجللد أربعني جلده ))
ويف  2مارس عام 1977م صدر إعالن سلطة الشعب الذي ينص يف مادته الثانية أبن (القرآن
الكرمي شريعة اجملتمع يف الدولة)
وحيث أنه قد يصعب اعتبار قواعد الشريعة اإلسالمية مصدرا مباشرا للتجرمي والعقاب إال أن
هذه القواعد تظل مصدرا مباشرا ألسباب اإلابحة يف القانون اجلنائى الليىب وذلك طبقا لنص املادة 14
من قانون العقوابت الليىب واليت تقضي أبنه (ال ختل أحكام هذا القانون أبى حال من االحوال ابحلقوق
الشخصية املقرره يف الشريعة الغراء)

( )1اجلريدة الرمسية العدد -52بتاريخ 1974.11.6
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وهذا جيعل من األفعال اليت ترتكب استعماال حلقوق تقرها الشريعة اإلسالمية تعترب أفعاال مباحة ولو
كانت جمرمه بقانون العقوابت.
وابإلضافة إىل الشريعة اإلسالمية كانت هناك مصادر أخرى سامهت يف أتسيس القانون اجلنائى
الليىب ومن أبرزها العرف وهو سلوكيات معينة تنشأ بني الناس تتعلق أبمر من أمور حياهتم اإلجتماعية
حىت يصبح لدى الناس شعور وقناعة أبن القاعدة اليت تولدت عن هذا السلوك هى قاعدة ملزمة.
غري أن دور العرف كمصدر للقوانني اجلنائية هو دور ضئيل؛ ألنه ويف واقع األمر قد نص
القانون الليىب يف املادة ( )1من قانون العقوابت أبنه ( ال جرمية وال عقوبة إال بنص ) مبعىن أنه ال يكفي
جملرد اعتبار هذا الفعل أو السلوك جرمية يف عرف اجملتمع جيب اعتبارها كذلك قانوان ويوجب العقاب
عليه مامل ينص على جترمي هذا الفعل نص قانوىن صادر عن السلطة التشريعة يضع الفعل يف حيز التجرمي
املوجب للعقاب)1(.مع عدم إنكار ما للعرف من أمهية عند املؤسس القانوىن واملشرع يف تكملة النصوص
اجلنائية وتفسريها عندما ال يكون هناك تفسري شرعى أو وضعى حيث أنه عندها يتم الرجوع إىل العرف
السائد لتحديد املقصود.
وأيضا من املصادر اليت تساهم يف أتسيس القانون اجلنائى الليىب القرارات ،واللوائح اإلدارية
واالتفاقات الدويل ،والقوانني األجنبية ،وهي مجيعها تعترب مصادر غري مباشرة.
املطلب الثاىن :اإلثبات يف القانون الليىب.
إن التشريعات اجلنائية وخصوصا املتعلقة ابحلدود يف القانون الليىب وأيضا أحكام اإلثبات من
املسائل اليت طاهلا التعديل والتغيري عرب اتريخ التشريع الليىب ،ويصدق هذا حتديدا على إثبات جرائم
السرقة واحلرابة والزىن دون جرمية القذف اليت ظلت طريقة اإلثبات فيها على حاهلا دون تغيري يذكر منذ
( )2

صدور القانون رقم  52لسنة 1974م يف شأن حد القذف
ففي ما خيص إثبات جرمييت السرقة واحلرابة املعاقب عليهما حدا ،يالحظ أن أحكام اإلثبات
املتعلقة هبما قد تعرضت للتغيري حيث يف ظل القانون رقم  148لسنة 1972م( )3كانت سياسة املشرع

( ) 1حممد رمضان ابره ،شرح القانون اجلنائى الليىب ،ص24

( )2أمحد خفاجى ،الوجيز ىف شرح قانون العقوابت الليىب ،ط ،2ص.186
( )3اجلريدة الرمسية الليبية ص -11العدد – 60بتاريخ .1972.12.23
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الليىب يف ضوء هذا القانون تتسم ابلتشدد يف اإلثبات ،انسجاما مع اإلجتاه الراجح يف الفقة اإلسالمى،
ومن مظاهر هذا التشدد أن املشرع حدد طريقني إلثباهتما ،ومها اإلقرار ،أو شهادة رجلني ،كما أن هذا
القانون قد أخذ ابملشهور من أيسر املذاهب -استعيض عن املشهور يف مذهب اإلمام مالك بعبارة
املشهور من أيسر املذاهب مبوجب قانون رقم 8لسنة 1975م يف شان تعديل بعض أحكام قوانني
إقامة احلدود الصادر عن جملس قيادة الثورة يف  11حمرم 1395ه .23-يناير -1975.فيما يتعلق
( )1
بشروط صحة كل من اإلقرار والشهادة.
وقد ظل العمل هبذا القانون ساراي إىل مايقرب من  25عاما ،واجلدير ابلذكر أنه طيلة نفاذ
هذا القانون مل يتم تطبيق احلد من الناحية الواقعية بسبب ختلف شروط إقامة احلد وعدم توافر الدليل
الشرعى.
وغري أنه قد مت تغيري القانون املشار إليه آنفا ابلقانون احلاىل رقم  13لسنة 1996م حيث أ ن
املشرع قد استشعر إرتفاع عدد جرائم السرقة ومل يكن ابإلمكان احلد منها يف ضوء أحكام اإلثبات يف
القانون السابق لصعوبة إقامة الدليل الشرعى يف أغلب االحوال ،والذي ترتب عليه عدم القدرة على
إقامة احلد وحتقيق الردع والزجر.
األمر الذي اضطره إىل التوسع يف طرق اإلثبات حيث نص يف القانون اجلديد رقم  13لعام
1996م بشأن إقامة حد السرقة واحلرابة من خالل املادة التاسعة على أنه (تثبت اجلرميتان املنصوص
عليهما يف املادتني األوىل والرابعة من هذا القانون ابعرتاف اجلاىن وأبى وسيلة إثبات أخرى)
وبذلك يكون املشرع قد فت ح اجملال من الناحية القانونية أمام وسائل اإلثبات العلمية احلديثة
كالكامريات والبصمة الوراثية لتكون دليال يف إثبات جرميىت السرقة واحلرابة يف حماولة منه ملسايرة التقدم
العلمى واالستفادة من تطبيقاته يف إثبات جرائم احلدود.
أما فيما خيص جرمية الزىن فإن املشرع قد أغفل تنظيم أحكام إثباهتا عندما أصدر القانون رقم  70لسنة
1973م ،إذ خال هذا القانون من بيان وسائل إثبات هذه اجلرمية وقد إكتفي يف املادة العاشرة يف
فقرهتا األوىل ابلنص على أنه (يطبق املشهور من أيسر املذاهب فيما مل يرد به نص خاص يف هذا القانون
ابلنسبة إىل جرمية الزىن املعاقب عليها حدا فإذا مل يوجد نص يف املشهور طبقت أحكام قانون العقوابت)
( )1سعد العسبلى ،جرائم احلدود ىف قضاء احملكمة العليا  ،ص78
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وهنا قد رأى بعض فقهاء القانون الليىب( )1أن سكوت املشرع عن حتديد وسيلة لإلثبات ال يعىن حبال
من األحوال عدم تقييدها ،فالقول حبرية اإلثبات أمر مستبعد وال ميكن التسليم به ملخالفته الصرحية ملا
جاء يف القران الكرمي كقوله

تعاىل:ﭐﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ

ﱉﱋﱌﱍﱎ ﱏﱐﱑﱒﱓﱔﱕﱖﱗ
ﱊ
ﱘﱠ

( )2

كما خيالف ماورد يف السنة الشريفة حيث ورد عن الرسول عليه الصالة والسالم أنه قال هلالل
بن أميه حني قذف شريك بن سحماء ابمراته( :أربعة شهود وإال حد ظهرك).
وهذا يدل على أن أدلة إثبات الزىن هي ذاهتا اليت يسقط هبا حد القذف ،ومادامت هذه
األخرية يلزم أن تكون شرعية فإن أدلة إثبات الزىن هي األخرى البد أن تكون كذلك ،وهو ما أكدته
احملكمة العليا الليبية يف حكم هلا.
وظل الوضع على هذا احلال إىل حني صدور القانون رقم  10لسنه 1999م إبضافة مادة
جديدة للقانون رقم  70لسنة 1973م بشأن إقامة حد الزىن وتعديل بعض أ حكام قانون العقوابت
املادة ( )6مكرر اليت تنص على أنه ( تثبت جرمية الزىن املنصوص عليها ابملادة األوىل من هذا القانون
ابعرتاف اجلاىن أو بشهادة أربعة شهود أو أبية وسيلة إثبات علمية).
حيث جاءت صياغتها على غرار ما سلكه املشرع يف صياغة نص إثبات جرميىت السرقة واحلرابة،
إال أنه هنا كان أكثر وضوحا يف تصرحية ابالستعانة يف اإلثبات ابلوسائل العلمية.

( )1حممد عوض ،دراسات ىف الفقة االسالمى ،د.ط ،ص290-289
( (2سورة النساء :األية 15
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املبحث الثاىن:وسائل اإلثبات بني التشريع والتطبيق

املطلب األول :موقف املشرع اللييب من وسائل اإلثبات اجلنائية احلديثة

يعد موضوع اإلثبات اجلنائي من أكرب التحدايت اليت تواجه السلطات القضائية يف مكافحة اجلرمية
على مجيع مستوايهتا ،ومرد ذلك أن اجملرمني يف الغالب حيرصون على طمس جرائمهم وإخفاء شخصياهتم
كي يفلتوا من العقاب وال تطاهلم يد العدالة ،كما أصبح اجملرمون أنفسهم يستخدمون التقنية احلديثة
يف ارتكاب جرائمهم ويف تضليل العدالة.

ويف املقابل َثة تطور ملحوظ فيما يتعلق بتعقب هؤالء اجلناة وإحباط خمططاهتم اإلجرامية بفضل
التقدم املطرد يف حقل العلوم اجلنائية ،إذ أمكن االستفادة من األحباث الرائدة يف علوم الكيمياء والفيزايء
والطب الشرعي والبوليس الفين يف إماطة اللثام عن كثري من اجلرائم الغامضة اليت كانت فيما مضى لغزا
يصعب فك طالمسه وتسجل عادة ضد جمهول ،حيث أصب ح من اليسري كشف اجملرمني والتعرف على

هوايهتم مهما حاولوا التنكر وتضليل العدالة من خالل اآلاثر املادية اليت يرتكوهنا يف مسرح اجلرمية ،سواء
متثلت يف بصمات األصابع أو الشعر أو أنسجة اجللد أو ما يتخلف من إفرازات بيولوجية كالعرق أو
.

البول أو الدم أو املين.
ومن هذا املنطلق حاول املشرع الليىب جمارات الواقع واالستفادة من التقدم العلمى يف إثبات
اجلرائم ،حيث قام تعديل التشريعات والقوانني لكي تواكب الزمن مع احلفاظ على الثوابت الشرعية،
وهو مايظهر واضحا يف بعض القوانني ومنها القانون رقم ( )70لسنة 1973م املادة السادسة مكرر
واليت نصت على (تثبت جرمية الزىن املنصوص عليها ابملادة األوىل من هذا القانون إبعرتاف اجلاين أو
بشهادة أربعة شهود أو أبية وسيلة إثبات علمية).
ويف هذا السياق ،قامت السلطات الليبية إبصدار قرار يقضي بوجوب حتليل احلمض النووي
( )1

للمواطنني الليبيني ضمن متطلبات احلصول على الرقم الوطين
إال أن هذا القرار تعرض للنقد الشديد آنذاك من قبل بعض املثقفني ابلنظر ملا ينطوي عليه اإلجراء
املذكور من خماطر وآاثر سلبية ،ومن أبرز أوجه االحتجاج على هذا اإلجراء:

( )2

( )1وهو القرار رقم  33لسنة  2010م بشأن تقرير األحكام اخلاصة ابلرقم الوطين الصادر بتاريخ  2010 – 1 – 24م.
( )2صدر بتاريخ  24مارس 2014م ،منشور ابجلريدة الرمسية العدد ( )4السنة الثالثة.
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من الناحية اإلجتماعية حيث إن من األهداف املعلنة حتديد اهلوية الوطنية وصوهنا ،فهو رمبا يفضي
إىل عكس ما أريد منه ،وهو تدمري هذه اهلوية وتفكيك النسيج االجتماعي اللييب يف حالة ثبوت عدم
تطابق بصمة األبناء مع اآلابء ألسباب إجرائية أو نتيجة اخلطأ يف التحليل وهو أمر وارد.
إن تنفيذ هذا الربانمج ينطوي على انتهاك للسرية واخلصوصية ،ابعتبار أن السجالت اخلاصة
ابلبصمة الوراثية ستكون يف متناول مجيع من هلم صلة بتنفيذ هذا الربانمج ،سيما وأن القائم على التنفيذ
شركة أجنبية ،ورمبا تصبح هذه املعلومات وسيلة لإلبتزاز.
كما أن املناهضني هلذا اإلجراء يدفعون حبجة قانونية مفادها غياب قانون يسمح بذلك ،حبيث
حيدد كيفية أخذ العينات وطريقة حفظها والتخلص منها والفئات اليت يشملها التحليل ،ومن مث فهو
إجراء ابطل وغري جائز ،بدعوى أن أخذ العينات بصورة مجاعية أمر حمظور يف مجيع دول العامل.
عدم قطعية الدليل املستمد من احلمض النووي ،إذ يوجد َثة هامش للخطأ ولو ضئيل.
من الناحية األمنية أن هذا املشروع تقوم بتنفيذه شركة أجنبية ،وقد تكون َثة أهداف مضمرة تتجسد
يف معرفة اخلارطة اجلينية للشعب اللييب وهي من األسرار اليت قد تفوق يف أمهيتها األسرار العسكرية.
ضعف القدرة الفنية ( من أجهزة ومعدات ) ألخذ العينات وحتليلها وحفظها ،وكذلك ندرة العناصر
الليبية الكفؤة اليت إبمكاهنا االضطالع هبذه املهمة (.)1
وال شك أن هذه املخاوف يف حملها؛ ذلك أن اهلاجس األمين كان وراء اللجوء إىل هذا اإلجراء
ابلرغم مما ينطوي عليه من خماطر عرب عنها بوضوح ودون مواربة منتقدو القرار املشار إليه ملخالفته
للمعايري القانونية اليت تستلزم التشريعات املتقدمة يف العامل مراعاهتا عند اللجوء إىل مثل هذه التقنية.
وأمام أصوات االحتجاج اليت تعالت من هنا وهناك داخل اجملتمع الليىب ،مت جتميد العمل بربانمج
:
الرقم الوطين املشار إليه إىل حني صدور القانون رقم  8لسنة 2014م بشأن الرقم الوطين (اجلديد)
الذي ألغى ضمنيا القرار السابق إبعادة تنظيم هذا املوضوع على أسس جديدة .إذ نص هذا األخري يف
مادته الثالثة على تكوين قاعدة البياانت الوطنية ،ومن ضمن البياانت األساسية الرقم الوطين ،ومل يستلزم
أن تشمل هذه البياانت البصمة الوراثية ،ابلرغم من أنه يقضي أبن تستكمل قاعدة البياانت ببعض

( )1موسى ارحومة ،قبول البصمة الوراثية ىف إثبات اجلنائى ،ص34
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البياانت احليوية من بينها البصمة العشرية وبصمة العني ،ما يعين أنه ال يوجد أي سند قانوين الستخدام
البصمة الوراثية يف أي من األغراض احلياتية يف ليبيا يف الوقت احلايل.
ومع ذلك فإنه ابالطالع على اهليكل التنظيمي ملركز اخلربة القضائية والبحوث التابع لوزارة
العدل جنده يشتمل على وحدة خاصة للبصمة الوراثية أحلقت بقسم علوم احلياة أحد األقسام التابعة
إلدارة الطب الشرعي والتحاليل ابملركز املذكور ،وقد أنيطت هبذه الوحدة عدة اختصاصات ،منها :أخذ
العينات من اجلثت اجملهولة وإجراء التحاليل اللزمة للتحقق من اهلوية ،وإجراء فحص إثبات النسب،
وأخذ العينات من مسرح اجلرمية وإجراء حتاليل احلمض النووي ملعرفة اجلناة ،وأية أعمال أخرى تسند هلا
مبا له عالقة مبجال اختصاصها ،ما يعين ببساطة االعرتاف ابستعمال البصمة الوراثية يف اجملال القضائي
يف نطاق االختصاص املخول ملركز اخلربة القضائية ممثال يف الوحدة املذكورة ،وهذا أمر منتقد يف غياب
الغطاء القانوين الذي حيدد بوضوح ضوابط التعامل مع هذه التقنية وحاالت اللجوء إليها أسوة ابلدول
املتقدمة اليت هلا ابع يف هذا امليدان احليوي اهلام.
وحيث أعطى املشرع الليىب للقاضي اجلنائي حرية واسعة وكاملة يف جمال تقدير أدلة اإلثبات،
وتكوين عقيدته للوقوف على احلقيقة ،فال حيكم يف الدعوي إال طبقا القتناعه واعتقاده.
كما مل يقيد القانون القاضي اجلنائي أبدلة معينة أو حظر عليه أدلة معينة فله أن أيخذ ما يشاء
من أدلة ويطرح جانبا مايشاء ،وله أن يتخذ أي طريق للكشف عن احلقيقة وأ ن يزن الدالئل وفق ما
( )1

ميليه عليه ضمريه وما يتوائم مع العقل واملنطق.
فوفقا للقانون الليىب للقاضي احلق ابستعمال الوسائل العلمية يف إثبات واقعة زان؛ كأن تكون
آلة التصوير أو املوابيأل الكامريات السرية ،جند أن التطبيقات القضائية قد أخذت هبذه الوسائل إلثبات
واقعة الزان ،حيث ميكن للزوج الذي اهتم زوجته ابخليانة أن يقدم للمحكمة شريط فيديو أو صور يوثق
خيانة زوجته له .وإذا انكرت الزوجة أو الزوج احملتوى ،فعلى احملكمة أن ترسل الشريط أو الصور اىل
معامل اخلربة القضائية لتبيان معرفة هوية األشخاص املوجودين فيه ،وهل هم املعنيون يف القضية أو ال.
والقضية هنا قد حتولت إىل ميدان العلم بنحو كامل من آلة التصوير إىل األدلة اجلنائية ،ومن مث يكون
احلكم مستندا على ما أييت به تقرير اخلربة ،فلو جاء ابلتقرير إن املشكو منه أو منها هو حقا الظاهر

( )1حممد رمضان ابره ،شرح قانون العقوابت الليىب ،ص43
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يف الفيديو ،فها هنا للقاضى وابعتباره خبري اخلرباء أن أيخذ به إذا ما اطمئن له ضمريه ويعده دليل
إدانة.
كما أجاز القانون الليىب للقاضى اللجوء إىل طلب حتليل الدم ملعرفة أمور كثرية كحوادث القتل ،
وإذا ما كان الدم املوجود على اجملين عليه هو دم اجلاىن أو ال ،ويف حتديد سبب الوفاة ،وأيضا حتليل
الدم هو الدليل املعول عليه يف اثبات جرمية شرب اخلمر.
وإن كان قد أثر هذا األمر جدال فقهيا وقانونيا واسعا داخل الوسط التشريعى والقضائى الليىب،
إال أن هذه السعه يف استخدام وسائل اإلثبات العلمية احلديثة هى يف حقيقة األمر ومن الناحية الواقعية
مل تدخل حيز التنفيذ بشكل فعلى كبري جملموعة من األسباب الفنية واالجتماعية والشرعية كلها كانت
حائال دون ا طمئنان القاضى هلا كدليل قطعى يقيىن حىت عند القائلني ابلتوسع يف قاعدة االثبات،
وكوهنا يف غالب األحيان تكون فريسة سهلة لتشكيك احملامني والذين يستندوا يف ذلك على قاعدة
قضائية معروفة وهى أ ن الشك دائما يفسر لصاحل املتهم وهى التفسري القانوىن للقاعدة الفقهية ( درء
احلدود ابلشبهات ).
كما أن القاضى وإن كان املشرع قد أعطاه السعة واحلرية يف تكوين عقيدتة واالستئناس أبي
دليل يرقى إىل درجة اليقني إال أن الضابط الشرعى هو احملرك الدائم والفيصل يف هذه املسائل من
الناحية النفسية للقاضى ،وحىت تتوافر الظروف واإلمكانيات اليت جتعل من الدليل العلمى احلديث يرتقي
إىل مستوى القطعية سوف يظل هذا الضابط الشرعى هو األساس.
وبتاىل يكون القانون الليىب نظراي قد توسع يف قاعدة اإلثبات وأخذ ابلوسائل اجلنائية احلديثة
وأعطى للقاضى احلرية يف تقديرها وتقييمها واالستناد إليها كدليل ،إال أنه من الناحية العملية مل يدعم
هذا التوجة من الناحية املادية والفنية مبا يتطلبه من خمتربات ومعامل وتوفري كوادرمتخصصه فنية واملواد
االزمة يف هذا اجملال ،ابلشكل الذي جيعل من هذه األدلة قطعية ونتائجها يقينية ،يستطيع القاضى
الركون إليها وهو مطمئن.
املطلب الثاين :معوقات تطبيق وسائل اإلثبات اجلنائية احلديثة يف القانون اللييب.
إن معوقات تطبيق وسائل اإلثبات اجلنائية احلديثة يف القانون الليىب كثرية ومتعددة أبرزها عدم وجود
اإلمكانيات من أجهزة ومعامل حديثة متطورة ومتخصصة يف التعامل مع مثل هذه الوسائل ،وأيضا
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عدم وجود املتخصصني والكوادر البشرية الفنية واخلربات الالزمة للتعامل مع هذه األمور احلساسة،
وذلك لكون هذه األدلة هى أدلة علمية تقنية فنية حبته ليس للقاضى الدراية الكافية هبا فهى تتطلب
منه إحالتها اىل أصحاب التخصص واخلربة ،انهيك عن عدم وجود التشريعات والقوانني املقننه والصارمة
واليت تضمن عدم اإلعتداء على حقوق اإلنسان وعدم انتهاك خصوصياته وحرماته واليت تكون مستمده
من روح الشريعة ومقاصدها ،ابإلضافة إىل أن اجملتمع الليىب كأغالب اجملتمعات العربية هو جمتمع ذو
طابع إجتماعى قبلى ،حيث للقبيلة والعرف فيه أتثري كبري ،األمر الذى جعل ملوضوع البصمة الوراثية
حساسية وعدم قبول عام ،على رغم من شروع الدولة الليبية فعال يف أخذ عينات احلمض النووى من
املواطنني ،حىت تكون هناك قاعدة بياانت على مستوى الدولة ميكن الرجوع إليها واالرتكاز عليها ،إ ال
أنه مت إيقاف املشروع لدواع اجتماعية حلني إشعار أخر ،وأصبح التعامل ابلصمة الوراثية يف نطاق ضيق
كتحديد هوية اجلثث اجملهولة.
وكذلك احلال ابلنسبة الستخدام الكامريات وآالت التسجيل وغريها من التقنيات اليت تستخدم
يف اإلثبات اجلنائى مجيعها كان املعوق األساسى الذي حيول دون االعتماد عليها أو توظيفها خلدمة
اإلثبات اجلنائى بشكله الصحيح واملطلوب هو العائق الفىن وإمهال الدولة وعدم اهتمامها بتطوي ر وتوفري
ما يلزم جلعل هذه التقنيات على درجة عالية من الدقة.
ولكي يستطيع القاضي االستناد إىل هذه الوسائل احلديثة واالعتماد عليها كدليل دامغ يف
إصدار حكمه سواء ابإلدانه أو الرباءه بناء على ما تقدمه من نتائج جيب أن يكون هو نفسه مطمئن
إليها واثق متام الثقة يف مصدرها وأهنا حتت رعاية وإشراف صارم.
ولذلك أصبحت هذه التقنيات احلديثة من بصمة وراثية وكمريات املراقبة والتصوير وأجهزة
التسجيل الصوتى وغريها تستخدم من قبل الدولة يف النواحى األمنية وحتجم دورها من الناحية القضائية
وأصبح يتعامل معاها كقرينة قد يركن إليها القاضى يف حكمة ومل ترقى إىل مستوى الدليل.
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اخلامتة
ليس َثة من جيادل اليوم يف أمهية الوسائل اجلنائية احلديثة ودورها يف جمال اإلثبات اجلنائي ،إذ أمكن
بفضلها إماطة اللثام عن كثري من اجلرائم الغامضة وتقدمي مقرتفيها للعدالة .فضال عن أهنا أسهمت يف
إنقاذ كثري من املتهمني والذين كانوا ضحية أخطاء العدالة ،خاصة وإننا مل نعد نعيش يف زمن صدر
اإلسالم وعهداخللفاء الراشدين حيث كانت األخالق والدين تشكل رادعا قواي جعل من اجلرمية شى
اندر ،بل حنن اليوم نعيش يف جمتمعات وإن كان ظاهرها إسالمي إال أهنا أصبحت بعيدة عنه وعن
مبادئه وقيمه ،وإختفي الوازع والرادع الديىن واألخالقى وأصبح الناس ال يتورعون وال خيجلون يف ارتكاب
املعاصى والفواحش حىت أصبحت بلدننا اإلسالمية و العربية تتمتع أبعلى معدالت اجلرمية ،وماكان
القرآن صاحلا لكل زمان ومكان إال لقدرتة على التصدى لكل املستجدات وجلميع أصحاب النفوس
املريضة الذى قد يستخدمون الدين لتحصني أنفسهم من العقاب ،فما نزل اإلسالم إال لكى يقيم
القسط والعدل بني الناس ،وليضرب على يد املفسدين واجملرمني ،وحنن وإن كنا منيل إىل الرأى الفقهى
القائل بعدم التضييق يف استخدام وسائل اإلثبات ،وإن كان على عكس ماذهب إليه اجلمهور إال أنه
يضل رأى علماء جمتهدين وفقهاء راسخني يف العلم هلم فيه أسانيدهم الشرعية ،وخصوصا وأنه مل يكن
دائما رأى اجلمهور هو الرأى الراجح واملعمول به ،وهو ماتبناه وعمل به املشرع الليىب حني عدل يف
القوانني و وسع يف قاعدة اإلثبات متماشيا مع مقتضيات الواقع ،آخذا بروح الشرعية ومقاصدها ،على
أن يكون ذلك وفقا لضوابط وشروط صارمة ،وبعد أن تتوافر العوامل والبيئة املناسبة اليت جتعل هذه
الوسائل يقينية قطعية الداللة ،وذلك لن يكون إال بعد األخذ هبذه النتائج والتوصيات ابالعتبار:
النتائج:

 .1تبني لنا الدراسة أن العمل بوسائل اإلثبات العلمية احلديثة ال يتنايف وال يصطدم مع أصول
الدين ومقاصد الشريعة اإلسالمية حبال.
 .2إن العمل بوسائل اإلثبات احلديثة سوف حيقق أهم مقاصد الشريعة واملتمثل يف درء املفاسد
وجلب املصاحل وحتقيق العدل والقسط بني الناس.
 .3إن القصور الواقع يف التطبيق العملي على األدلة العلمية احلديثة يف جمتمعتنا العربية ،يرجع إىل
عدم قدرة وجدية األنظمة احلاكمة يف إصدار التشريعات والقوانني اليت تنظم وتقنن العمل هبا
66

ابلشكل الذي جيعلها على درجة عالية من الكفائة والدقة وجيعلها ترتقي عن مستوى الشبهات
ابلقدر الذي جيعل القاضى يركن إليها ،وليس عجزا أو قصورا يف ديننا كما يدعى املغرضني.
 .4إن املشرع الليىب رغم حماولته احلثيثة قدميا وحديثا يف األخذ ابلوسائل العلمية احلديثة يف اإلثبات
اجلنائى أمام القضاء إال أن ذلك كان من الناحية النظرية فقط دون اإلجرائية ،واقتصر عمله
هبا يف النواحى األمنية فقط.
 .5إن ما حنن فيه اليوم من تفشى للجرمية وصل إىل حد اجملاهره هبا ،ماهو إال نتيجة لعدم فهمنا
لديننا وابتعدان عن أحكامه وأخالقه ،واجتاهنا حنو التطرف والغلو إما يف اإلابحة أو التحرمي،
ونسينا أن دين هللا يسر يرفع احل رج عن الناس ،دين أيمران ابلتفكري والتدبر واستخدام العقل،
قال

تعاىل:ﭐﭐﱡﭐ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﱠ

( )1

التوصيات:
 .1حسما ألي جدل حول مشروعية استخدام نتائج حتليل احلمض النووي وغريها من األدلة
العلمية احلديثة املستخدمة يف جمال اإلثبات اجلنائي ،جيب أن يكون َثة سند تشريعي جييز ذلك
مرتكزا على الشريعة االسالمية.
 .2عدم السماح ابستخدامها من قَِبل رجال الشرطة أبي حال من األحوال إحرتاما آلدمية اإلنسان

وصوان لكرامته ،وأن يقصر إجراء حتليل احلمض النووي على اجلرائم اخلطرية دون سواها.
 .3ضرورة النص على جترمي كل من أساء استخدام البصمة الوراثية أو قام إبفشاء املعلومات اليت
توصل إليها حبكم صلته ابلعينات احملفوظة أو بنتائج التحليل ،واعتبار هذه اجلرمية من اجلرائم
اليت ال تسقط مبضي املدة.
 .4ضرورة إعداد كوادر فنية على مستوى عال من املهارة للعمل يف املختربات من أجل ضمان دقة
نتائج التحليل وصدقيتها ،وتوف ري معامل وخمتربات على مستوى عال ومتخصص يف التعامل مع
هذه االدلة ،مع انشاء قاعدة بياانت دقيقة وخاضعة الشراف ورقابة قضائية صارمة.

( )1سورة الرعد :جزء من اآلية 4
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 .5تدريب القضاة وإعدادهم وأتهيلهم لتعامل مع هذه الوسائل العلمية احلديثة وإىل أن يتحقق
ماسبق نرى وضع قاعدة بياانت تتضمن البصمة الوراثية ملعتادين االجرام والذين يشكلون خطرا
على اجملتمع.
وإمجاال وإذا ما سلمنا بقول القائلني أبن الوسائل اجلنائية احلديثة من البصمة الوارثية وبصمة
األصبع وصورة كامرية التصوير وصوت التسجيل ،كال منها يعترب قرينة ال ترتقى إىل مستوى الدليل
اليقيىن ،ولكنها على أقل تقدير إذا ما تعاضدت وتكاتفت ضد املتهم كأن يكون قد ثبت أن الدم
الذى وجد على اجملىن عليه وعن طريق البصمة الوراثية أنه دم املتهم وأن بصمة االصبع اليت وجدت
على نفس القتيل هى لذات املتهم وأن صورة الكامريه املثبتة قد التقطت صور املتهم وهو يقوم بقتل
اجملىن عليه ،يف هذه احلالة أال تكون هذه القرائن اجملتمعة دليال قاطعا على إدانة املتهم ،ومن هنا نؤكد
على ضرورة وأمهية األخذ هبذه الوسائل العلمية يف اإلثبات اجلنائى لتحقيق العدالة.
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