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 ملخص

بشكل يىب والقانون الل بشكل عام،سالمية والقانون الوضعى بني الشريعة اإلدراسة مقارنة البحث  هذا
 وغريها اجلنائية احلديثة كالبصمة الوراثية وسائل اإلثبات استخداممشروعية  مشكلة ، وينطلق منخاصة

مكانية إمام القضاء و أثبات اإل يف هامدى حجيتو  ،منصوص عليها ابلقرآن أو السنة من الوسائل الغري
 وبيان ،املتعلقة جبرائم احلدود والقصاص ) اجلناايت ( حكامصداراألإ يفمن قبل القاضي  ستناد عليهااإل

، على اول دون إطمئنان القاضى الليىب إليهها و حتاستخدامعوق القدرة على ة اليت تاحلقيقي ةاملشكل
ئمة هبدف بيان قدرة ومالوذلك  ،جتيز ذلك اليتريعات والقوانني الرغم من قيام املشرع الليىب إبصدار التش

بيان مواضع  يضا  وأ ،العامة التعامل مع مجيع املستجدات وما تقتضيه املصلحة يفسالمية إلا الشريعة
األخذ هبذه الوسائل  يفتضييق الفهم النصوص الشرعية من حيث التوسيع أو  يفختالف سباب اإلوأ

نينة ئمطقدمها هذه الوسائل أكثر ضمانه و ت اليتوحماولة تقدمي احللول العملية لكى تكون األدلة ، احلديثة
ستقرائها او  يعتمد على دراسة املشكلة والذي املقارن فيذلك املنهج الوص يفما  مستخدللقاضي. 

حىت يصل هبا إىل الوقت تطورها املاضي  يفسرتداد التارخيى هلا ووصفها مع اال ،وعرضها بطريقة منهجية
صول الدين ال يتعارض مع أ هبذه الوسائلأن العمل  أمهها:ىل عدة نتائج توصل الباحث إ وقد .احلاضر

تطبيق ال يفاصل ن العجز احلإو  ،به للعدل والقسط الذى أمر هللا قيقا  العمل هبا حت يفن إبل  ؛قاصدهوم
و أ ،حكام الشرعيةاستنباط األفهم و تنا املعاصرة راجع لعدم القدرة على اجمتمع يف مل هبذه الوسائلوالع

 مكانياتاإل هاوذلك بعدم تقدمي ،تطبيقها من قبل السلطات املعنية يفعدم وجود النيه احلقيقة واجلدية 
املستندة  صدر التشريعات إ ىلإابدر  الواقع الليىب الذى يفكما هو احلال   من كفاءات ومعدات زمةالال

دلة يطمئن هلا القاضى ويستند عليها جتعل منها أ اليتتوفري املتطلبات هتمام بدون اال سالميةشريعة اإللل
 .حتقيق العدالة يف
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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

وعلى آله وصحبه  سيدان حممد أمجعنيالسالم على املبعوث رمحة للبشر والصالة و  ،احلمدهلل رب العاملني
 وبعد: هتدى هبديه إىل يوم الديناومن 

وساط الفقهية داخل األ واسعا   جدال   اثرتأ اليتاملوضوعات  نائى من أكربثبات اجليعد موضوع اإل
خفاء أاثرهم وحرص اجملرمني على طمس جرائمهم وإ، نتيجة لتطور اجلرمية عرب العصور وذلك ،والقانونية
ثبات هذه األمر الذى أصبح يستلزم تطوير وسائل كشف وإلة حىت ال تطاهلم يد العدا ،اهتموشخصي

مة العدل قاالضرر عن الناس وحتقيق مصاحلهم وإرفع  يفسالمية إلهذا تتجلى غاية الشريعة ا يفو  ،اجلرائم
 وهي ،العظيمهذا الشرع جلها من أهللا عزوجل سن  اليتهم مقاصد الشريعة وهو من أ ،والقسط بينهم

للفقهاء  سعهتكون هناك ل ىل زمانمن زمان إمم ختتلف فيها األ اليتفصيالت احلكمة من سكوته عن الت
طار العام إال أنه وضع اإل ؛حواهلمحسب ظروف الناس وأ تدبري املصاحل يستطيعوا من خالهلالوالعلماء 

 ٹٱٹٱُّٱ :قال تعاىل ،احلكم يفوهو العدل  ،ر مجيع الوسائل والطرق لتحقيقةالذى جيب أن تتظاف

 )1(ٱٱَّ مضخض حض جض مص  خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح  مج
ر هللا النظام وعمت الفوضى، وإىل هذا أشا ختلاليكن هناك رادع للقوي عن الضعيف فلو مل 

 يي ىي ميخي حي جي  يه ىه مه جه ين ىن من خن ٱُّٱ عز وجل يف اآلية الكرمية:
 يئىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ

 خت حت جت هب ٱُّٱ وقوله تعاىل:(2) ،َّ نت مت  زت رت يب ىبنب مب زب رب

 (3) َّ حس جس مخ جخ  مح جح مج حج مث هت  مت

ستفادة من التطور التكنلوجي واال ،إىل الوسائل العلمية احلديثةحتكام اال ومن هنا جاءت ضرورة
وكامريات املراقبة  ،ووريضمنها فحص احلامض النّ  ومن ،اجلنائي اإلثباتيف املراقبة والتحري يف خدمة 

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

                                   
 .58سورة النساء: جزء من اآلية 1))
 .40( سورة احلج: اآلية 2)
 .251( سورة البقرة: جزء من اآلية 3)
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وفقا  لضوابط وأحكام  اجملرمنيلضبط جهات التحقيق والقضاء وتسعى إليه  تنا اإلسالمية،اجمتمعإليه 
 .وعمال مبقاصد الشريعة االسالمية ،ديننا احلنيف

 :الدراسةخلفية 
البحث يف هذا  إىلومتاسه املباشر ابلقضاء فقد هدفت هذه الدراسة  ،نظرا  ألمهية موضوع األدلة اجلنائية

واالعتداد هبا كدليل السيما يف اجملال اجلنائي  ،احلديثة الوسائلن ظهور إ، حيث ل وحتليل املوضوعاجملا
 من الباحثني بدراسة األدلة اجلنائية احلديثة، هتمام الكثرياوعية يف اإلثبات. وعلى الرغم من يعد نقلة ن

ختالف ا، وخصوصا  مع متجددا   عامل اجلرمية جيعل منه موضوعا  لتطور املستمر يف مظاهر احلياة و إال أن ا
علماء حيث تناقش هذه الدراسة اجلدل الفقهي والقانوين بني  تقييمه وتشريعه، يفالدول واجملتمعات 

الراهن، وتناقش  ثبات الوقائع واجلرائم يف العصرعتماد وسائل جديدة إلاالتحقيق اجلنائي يف مسألة 
اجلنائية احلديثة املعتمدة  الوسائلمن األدلة املادية واملعنوية وتقدير مراتب  حجية كال  الدراسة قيمة أو 

اهبا قرت اسب قوهتا التدليلية وصدقها و ئي حعلى التطور العلمي والتكنلوجي، وحجيتها يف اإلثبات اجلنا
رتباطها بوقائع وعناصر الدعوى العمومية وما يصاحبها من ظروف امن احلقيقة والواقع، ومدى 

ومالبسات، وما حتتوي عليه من أدلة وقرائن ودالالت مؤثرة على وجدان القاضي يف إصدار احلكم 
ايل لكونه خيدم حتقيق العدالة املطلقة يف حالة توفر ويرى الباحث أبمهية املوضوع احل.ابلرباءة أو اإلدانة

 حلديثة يف جمال التحقيق اجلنائي.أدلة قاطعة توفرها التقنيات ا
  :مشكلة البحث

ج دقيقة ئتانعطت أمورهم و أروفة يسرت عليهم مد الناس  بوسائل وطرق مل تكن معن العلم احلديث أإ
على هذه الوسائل يف  ملمكن االعتمادات ومنها جمال اإلثبات القضائي فهل من يف أغلب اجملاال،

 الدراسة طرحت، و مدى التوافق بينه وبيني الشريعةما و  ،يب عليهاياعتماد املشرع الل الشريعة، وما مدى
على  جمتمعاتنا اإلسالمية والعربية وحتديدا  القضاء الليبىي يف ضاء الق عدم قدرة  يفملشكلة املتمثلة ا

أصبحت اليوم  من وسائل إثباتالتكنلوجيا احلديثة والتقدم العلمي تقدمه أحكام تستند على ما إصدار
وطرح األسباب احلقيقية وراء عدم قدرة القضاء حالت دون ذلك  اليتمع تبيني املعوقات  ،نتائجها يقينية

تشريعاتعلى السن القوانني و بعلى الرغم من قيام املشرع الليىب  ،جمال اإلثبات بشكل أساسى يفالعمل هبا 
 استخدامال تتعارض و  بعد أن بني الباحث أن الشريعة اإلسالمية ومقاصدها ،أساس ومرجعية إسالمية
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تبني  اليتلفقية الدراسات اعلماء املسلمني الفقهاء و قدم الو  اجلنائى مسائل اإلثبات يفالعلوم احلديثة 
 .مع ذكر موقف املشرع الليىب من األراء الشرعية ،ذلك

وأيضا تطرح الدراسة مشكلة كيفية جعل العمل بوسائل اإلثبات اجلنائية احلديثة حيافظ ويوافق مبادئ 
 ،جمال العمل هبذه الوسائل داخل جمتمعاتنا يفحقوق اإلنسان، من خالل طرح منودج ميكن اإلقتداء به 

ومتنح القاضى الطمأنينة حىت يستطيع اإلستناد  ،بصورة تعطى الضماانت احلقيقة جلميع أطراف الدعوى
 .الفقة اإلسالمى يفأ شرعى له أصلة دوذلك بعد أن وضح الباحث أن مبدأ حقوق اإلنسان هو مب ،إليها

مثل حلديثة نائية ااألخذ بوسائل اإلثبات اجل يفمع عرض أوجه اخلالف بني املذاهب الفقهية 
املفاهيم مابني القوانني  يفاألختالف و  ،تصوير وبصمات األصابع وغريهاالات ري وراثية وكامالبصمة ال

 .هذا الشأن يفالوضعية والشريعة اإلسالمية 
 أسئلة الدراسة:

 املعتمدة على وسائل التكنلوجيا احلديثة؟ وسائل اإلثباتأسس ومبادىء  هيما -1
من منظور الشريعة اإلسالمية وعلم األدلة اجلنائية احلديثة  اإلثباتبني  أوجه االختالفماهي  -2

 يف القضاء؟
 أمام القضاء؟احلديثة  ثباتوسائل اإلما مدى حجية  -3
 اجلنائية احلديثة يف القضاء؟ ثباتوسائل اإلموقف املشرع اللييب من  هوما -4
 وخصوصا  احلديثة  إلثباتوسائل استناد على حتول دون اال اليتية املعوقات العملية والفعل هيما -5

 ؟ليهاإستناد متكنا من اال اليتىل الطرق إجرائم احلدود، وكيفية الوصول  يف
:أهداف الباحث  

 .حلديثةمدة على وسائل التكنلوجيا ااملعتثبات وسائل اإلالتعرف على أسس ومبادىء  -1
اجلنائية احلديثة حتديد أوجه االختالف بني اإلثبات من منظور الشريعة اإلسالمية وعلم األدلة  -2

 يف القضاء.
 أمام القضاء. احلديثة ثباتوسائل اإلالتحقق من مدى حجية  -3
 اجلنائية احلديثة يف القضاء. وسائل اإلثباتالتعرف على موقف املشرع اللييب من  -4
خصوصا  ثبات اجلنائى اإل يفالعلمية احلديثة  الوسائل عتبارامكانيةإحتول دون  اليتبيان املعوقات  -5

 ليها.إمتكنا من االستناد  اليتىل الطرق إتطبيق احلدود، للوصول  يف
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:أمهية الدراسة  
ستخدام التقنيات احلديثة يف او  ،كوهنا تبني أمهية وسائل اإلثبات احلديثةتكمن أمهية هذه الدراسة يف  

بل  ؛ومقاصده ،هبذه الوسائل ال يتعارض مع أصول الدين جمال اإلثبات اجلنائي مع توضيح أن األخذ
 من أمسى أهداف الشريعة اإلسالميه  نسان وممتالكاته والذي هواية اإلومح ،هنا تساهم يف إقامة العدلإ

جزه اسالمية تقف عيطرحه املغرضني من أن الشريعة اإلما توضيح عدم صحة وصدق  يفيضا وأ
ستثمار التقدم اأمهية  بيان يفوكذلك ، هذا اجملال يفالتعامل مع مستجدات االمور والتطور احلاصل  عن

خالل دون اإل لردع والزجرل ا  حتقيقنتشار اجلرمية واجملرمني، و اللحد من العلمي الكبري يف جماالت القضاء 
  .بضوابط الدين ومقاصد الشريعة

 أمهية البحث يف اجلوانب التالية: تلخيصىل ما تقدم ميكن إضافة ابإل
للتحقيق اجلانب النظري  خالل إثراءمن  بيان التقنيات العلمية احلديثة يفواملتمثلة  أمهية علمية: -1

للنصوص القرآنية وطرق تفسريها  ،راء الفقهيةاالوطرح  ،عتمادا على التقدم العلميإاجلنائي  ثباتواإل
ية ابألخذ بعلم السياسة الشرعية واملقاصد الشرع واألحاديث النبوية يف جمال األدلة واالحكام يف اجلرائم

ستثمارها يف الوصول ا ة وطرقمهية التقنيات التكنلوجيأبف يتعر التسهم هذه الدراسة يف  كما  .املعتربه
 للجاين ومكافحة اجلرمية.

صالح اخللل يف القانون القضاء إل سلكأمام العاملني يف  فتح اجملالوتتلخص يف  أمهية عملية: -2
وتضمني مفاهيم جديدة يف القوانني الليبية  العلمية احلديثةاللييب والثغرات املتعلقة بعلم األدلة اجلنائية 

يف ومرتكزه على تعاليم ونصوص الدين احلنيف مستندة اىل العلم احلديث ووسائل التكنلوجيا املتطورة 
 ،املنصوص عليها صراحة والشرعيةأالتقليدية  والوسائل اليت ال ميكن الوصول إليها ابلطرقاجلرائم أثبات 

ستعماهلا يف احلكم على القضااي املعقدة او  حتول دون العمل هبذه االدلة  اليتعوقات العملية مع بيان امل
 املعروضة أمام القضاء.

مل  اليتو  ،من الدراسات النادرة يف لييبياهذا املوضوع يعترب تتجلى يف أن و  أمهية قانونية: -4
أن يضيف عملى هذا سأل هللا العلى القدير فأ .الطرح والبحث يفحقها بشكل كبري  تعط
 .ضع البسيط شيئا يستفاد منهااملتو 
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:منهجية الدراسة  
، وذلك ألن املنهج الوصفي يعتمد على دراسة املشكلة كما سوف يتم تطبيق املنهج الوصفي املقارن  

هى يف الواقع واصفا  هلا للوصول إىل إثبات احلقائق العلمية، ولكونه مكمل ملنهج االسرتداد التارخيى 
يصف املشكلة يف املاضى حىت يصل هبا إىل الوقت احلاضر، وذلك ألن البحث يقوم على طرح الذى 

مشكلة هي يف األصل قدمية ومقارنتها ابحلاضر وبيان طرق التصدى هلا عرب املاضى واحلاضر، وذلك 
 القانون مع، الفقهاء والعلماء يف جمال القضاءأراء وصف ومقارنة النصوص القرآنية واألحاديث النبوية و ب

 احلديثة.  العلمية اجلنائية ابلوسائلاملتعلقة بشكل خاص، و  اللييب الوضعى بصورة عامة والقانون
للوصول وسوف يعتمد الباحث على الوصف الكامل جلميع مفردات الظاهرة موضع البحث 

يس لفهم املاضي ومناقشتها ل ،وتتبعها ،توثيق احلقائق التارخيية يف جمال الدراسة إىل فهم عام وشامل، مع
تعراض املؤلفات والكتب سوسوف يقوم الباحث اب ،يف املستقبلفقط بل لتدارك ما ميكن عالجه 

ومناقشتها وتلخيص أهم  اجلنائية احلديثةوالبحوث املنشورة بعلم األدلة  والدراسات واملقاالت والدورايت
 . ستنتاجات منهاالنتائج واال

 حدود الدراسة
 ،اجلنائية احلديثة وفق املنظور الشرعي وسائل اإلثباتللدراسة يف مناقشة  يتحدد البعد املوضوعي

تفاق والرفض حيال ومدى اإل ،يف جمال الدراسة احلاليةوكذلك مناقشة أراء الفقهاء  ،والعلمي ،والقانوين
هذا ىل ذلك مناقشة موقف املشرع اللييب من إية احلديثة يف القضاء ابإلضافة األدلة اجلنائ استخدام
وميتد البعد  ستند عليه.اايل والرأي الشرعي والعلمي الذي وكيفية تطبيقه يف القانون اللييب احل ،املوضوع

الزمين للدراسة منذ بدء كتابة البحث وحىت االنتهاء من كتابته. وميثل البعد املكاين احملاكم الليبة وجملس 
 القضاء اللييب.

 مصطلحات الدراسة
 اجلنائية. وسائل اإلثبات علم

ندهم مل يضع علماء الفقة اإلسالمي مصطالحات خاصة لإلثبات اجلنائي فقد كانت قواعد اإلثبات ع
، فلم يكن لديهم مفردات يتفرد هبا اإلثبات اجلنائي عن غريه، وابلتايل عامة تشمل ماهو جنائي ومدين

قا  للضوابط الدليل أمام القضاء وفتكون وسائل اإلثبات وفقا  للمفهوم الفقهي كل ما من شأنه إقامة 
 .الشرعية
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 يفاحلكم على املتهم إصدار ألجل فا ،و كل ما يؤدى إىل إظهار احلقيقةالقانون الوضعى فه يفأما 
 اليتأو هى تلك الوسائل  ،وأن املتهم هو املرتكب هلا ،ذاهتا يفاملسائل اجلنائية جيب ثبوت وقوع اجلرمية 

أو  ،لشهادةأو ا ،أو الكتابة ،أو اخلربة ،جرائية للوصول إىل الدليل ابملعاينهيتذرع هبا أطراف الرابطة اال
 (1).إنتاج الدليل إبستعمال وسائل اإلثبات أي هي ،القرائن االخرى

 :البصمة الوراثية 
 يفأول من أطلق مصطلح ) البصمة الوراثية (هو عامل علم الوراثة االجنليزى ) إليك جفرى ( 

فاكتشف ذلك اجلزء املميز  ،م عندما أجرى فحوصا  روتينية جلينات اإلنسان1985جامعة ليسرت سنة 
(DNAوهو املميز لكل شخص مثل بصمات األصابع )،  فأمساه ابلبصمة الوراثية أو بصمة احلامض

ت ختالفاميكن االستفادة منها لوجود ا ( جزيئا  15-10) حيث عرفها أبهنا جزيئات بطولالنووى، 
حتمالية أن تتشابة هذه البصمة بني شخصني تكاد تكون اوأن  ،بني هذه اجلزيئات من كائن إىل أخر

 ،فهى ال تتشابة إال إذا كان الشخصني توأمني متطابقني ،أو حتديدا  واحد من مليون مليون ،صفرا  
ات األبوة إثب يفوأيضا  ،هذه التقنية حلل مشكلة حتديد اهلوية لكل شخص استخدامقرتح جفرى او 

 (2).الطبيعية

 كامريات التصوير:
أو تلك  ،األماكن العامة بغرض مراقبتها يفتقوم السلطات العامة بوضعها  اليتويقصد هبا الكامريات 
 اثبت. يستعملها الناس للتصوير سواء  كان التصوير متحرك أو اليتالكامريات الشخصية 

  

                                   
 37-35، ص  اجلنائى بني الشريعة والقانون البصمة الوراثية ودورها ىف اإلثباتفؤاد عبداملنعم أمحد ، (  1)
 37-35، ص  البصمة الوراثية ودورها ىف اإلثبات اجلنائى بني الشريعة والقانون( فؤاد عبداملنعم ، 2)
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 القضاء )يف اللغة(: 
وأتيت لفظة  ،(1)يقال قضى يقضي إذا حكم وفصل .احلكم والفصل والقطع يف اللغة هو: القضاء

 جب هئ ٱُّٱٱ:مثل قوله تعاىل ،الوجوب والوقوع :)القضاء( على وجوه كثرية يف القرأن الكرمي منها
 (2)َّ هب مب خب حب

(3)َّ جم يل ىل مل ٱُّٱٱ:مثل قوله تعاىل ،واإلمتام واإلكمال 
  

 (4)َّ  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱٱ:والعهد واإليصاء مثل قوله تعاىل 

 القضاء )اصطالحًا(:
وهو  (5)،وميثل فصل اخلصومات واملنازعات ،نهؤو دولة، وتتوىل السلطة القضائية شهو نظام احلكم يف 

 (7)،احلكم بني خصمني فأكثر حبكم هللاوكذلك هو ،(6)،ار عن حكم شرعي على سبيل اإللزامخباإل

قول ملزم يصدر عن والية أيضا ضاء والق(8)،على وجه خاصومات وقطع املنازعات ويشمل فصل اخلص
 .(9)عامة

وهو املسؤول األول عن  ،والذي يقضي بني الناس حبكم الشرع ،القاطع لألمور احملكم هلا القاضي:
يصدر القاضي واليت على أساسها  ،ي بكيفية خمصوصةالوضع احلكم بني اخلصوم ابلقانون اإلسالمي أو

 (10).هذا هو املراد ابلقانون اإلسالميو  حكمه احلاسم للنـزاع

                                   
 204ص ،1د.ط. ج أدب القاضي،املاوردي،  -255، ص5، طخمتار الصحاح(  الرازي، 1)
 41سورة يوسف: جزء من اآلية ( 2)
 29جزء من اآلية ( سورة القصص: 3)
 44( سورة القصص: جزء من اآلية 4)
 87ص ،1ج د.ط، ،أحكام الذميني واملستأمنني ،عبد الكرمي زيدان( 5)
 132د.ط، صاملنتقى ،شرح موطأ مالك، .وانظر، الباجي، 55، د.ط، ص اجملموع شرح املذهبالنووي،  (6)
                                                  134ص ،1، د.ط، جأحكام القرانابن العريب، ( 7)
 317ص ،2، ج1، طبدائع الصنائعالكاساين، ( 8)
 .                                               198ص ،1، ج4، طبداية اجملتهد( القرطيب، 9)
 . 585-584، ص الدولة واحلكومة -لنظم السياسية اليلة، كامل، ( 10)
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 الدراسات السابقة
وعلماء القانون  الفقهاء هامن املواضيع املعقدة والشائكة واليت حبث ئيةاجلنا وع وسائل اإلثباتيعد موض

من وجهة النظر الشرعية والقانونية. وتوجد العديد من املؤلفات وانقشوا العديد من اجلوانب املتعلقة هبا 
سالمية لشريعة اإلل ا  وفق ،ثباتاإلالعمل بوسائل حكام أء املسلمني املعروفني اليت بينت الفقها من قبل

بعض من تلك الدراسات وفيما يلي  ،اإلثبات أو ال يفها كوسيلة شرعية عتماداواخلالف على 
 واملؤلفات.

 .(2001العجالن ) دراسة ،(1)القضاء ابلقرائن املعاصرة :الدراسة األوىل
 اإلثبات وسائل استخدامدراسته هذه على إظهار موقف الشريعة اإلسالمية من  يفحرص الباحث  

الفقهاء املعارضني والفقهاء الذي  الكتاب أو السنة وذلك بطرح أراء يف امنصوص عليهاحلديثة الغري 
كما أنه ال يرى أبستعمال هذه الوسائل إال  ،حتققها اليتمع بيان املصاحل  ،أجازوا العمل بتلك الوسائل

 .أو إذا دعت احلاجة إليها ،حال عدم وجود بينه أقوى منها وتكون األدلة غري كافية أمام القاضى يف
 التعليق:

وقف الشريعة اإلسالمية من وسائل ملتتفق الدراسة احلالية مع الدراسة حمل التعليق فيما قدمته من بيان 
وتوضيح مدى أمهيتها ودورها  ،التعريف هبذه الوسائل يفو  ،وتفصيل أراء الفقهاء احلديثةاإلثبات اجلنائية 

 .إظهار احلق وإكتشاف اجلرائم يفالفعال 
من وسائل  موقف القوانني الوضعيةأن الدراسة احلالية قد بينت  يفختالف وتكمن أوجه اال

بعد أن  ،الدراسة إىل عالقة وسائل اإلثبات اجلنائية احلديثة حبقوق اإلنسان أيضا تطرقتو  ،اإلثبات
ول على رس يقوق اإلنسان منذ بداية نزول الوحبينت أن الشريعة اإلسالمية مل تغفل أو هتمل مبدأ ح

كما عرضت موقف املشرع الليىب من هذه الوسائل   ،ذلك يفالسباقة  األمة عليه الصالة والسالم وهي
 .إصدار تشريعاته املتعلقة هبذا املوضوع يفستند عليها ا اليتى املرجعية وما ه

  

                                   
 .50ص ،رسالة دكتوراهالقضاء ابلقرائن املعاصرة، هللا سليمان العجالن،  د( عب1)
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 .(2010ابراهيم الفايز ) (1)اإلسالمي،ثبات ابلقرائن يف الفقة اال :الدراسة الثانية
اليت نص عليها  وسائلال تهلة، كما تناولت دراسدبات احلدود والقصاص والقسامة ابألتناول الباحث إث

لكن تلك الدراسة مل تتعرض و شارة. لنكول، واخلط واإلراسة، واالفقهاء يف كتبهم كاحلكم ابلقيافة، والف
 املعاصرة. الوسائلئ من لذكر ش
 التعليق:

ثبت  اليتتتفق هذه الدراسة مع الدراسة احلالية أهنا تناولت دراسة وسائل اإلثبات اجلنائية القدمية 
النصوص  يفغري منصوص عليها  اليتو  ،الكرام بتهالرسول صلى هللا عليه وسلم وصحاها زمن استخدام

ابلقياس عليها لبيان  ستعمال الوسائل احلديثةاأجازوا  الفقهاء الذينستخدمها ا اليتوهي  ،القرآنية
 .من الناحية الفقهية الشرعية ،ومامدى إمكانية القضاء هبا ،الوسائل احلديثة مشروعية

اإلثبات اجلنائى  يفها استخدامولت الدراسة احلالية وسائل اإلثبات احلديثة وإمكانية بينما تنا
ابإلضافة إىل أهنا وضحت العالقة  ،أمام القضاء من املنظور الشرعى وأيضا من منظور القانون الوضعى

ه اخلصوص كما بينت موقف املشرع الليىب على وج  ،بني وسائل اإلثبات اجلنائية احلديثة وحقوق اإلنسان
حالت دون  اليتواملعوقات  ،القانون الليىب يفوأسس اإلثبات  ،من وسائل اإلثبات اجلنائية احلديثة

تعطى القاضى  اليتعلى الرغم من وجود التشريعات  ،عتماد القضاء الليىب عليها بشكل دائم وموسعا
 .وسائل اإلثبات احلديثة استخدامحرية 

دراسة ، سالمي والقانون الوضعيالفقة اإل ثبات اجلنائي يفيف اإلحجية القرائن  :الدراسة الثالثة
 .(2)(1993حممد الرتهوين )

سالمي يف التشريع اإل هباوالقضاء  اإلثبات يفاحلديثة  اجلنائية الوسائلعرف الباحث يف هذه الدراسة 
الفقهاء  ها ذكر مبو  ،يف احلدود والقصاص والتعزير هبذه الوسائلوالقانون الوضعي، كما تكلم عن القضاء 

وقد  ،سالميةالشريعة اإل فهم أحكام ومقاصد يف الوضعيةيف القوانني  قصورستنتج وجود ايف كتبهم. و 

                                   
 31ص اإلثبات ابلقرائن يف الفقه اإلسالم،الفائز،  ( إبراهيم1)
حجية القرائن يف اإلثبات اجلنائي يف الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي، دراسة مقارنة يف ضوء الفقه حمّمد الرتهوين، ( 2)

 176صد.ط. والقضاء،
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وأهنا عتماد األدلة اجلنائية احلديثة ابني الفقهاء والعلماء يف مسألة  ىل وجود خالفإتوصل الباحث 
 ىل توحيدها يف قانون موحد جيمع بني املفهومني.إحتتاج 

 التعليق:
نائي ومشروعيتها وفق الشريعة تتشابه هذه الدراسة مع الدراسة احلالية يف مقارنة وسائل اإلثبات اجل

رتباط وثيق ابلقضااي ا املعاصرة اليت هلا الوسائل مل يتطرق إىل الباحث غري إن ،سالمية والقانون الوضعياإل
تقوم على  واليت العلمي الذي يشهده العامل اليوممبسرح اجلرمية واليت قد تطورت تبعا  للتطور و املرفوعة 

بحث اجلنائي واليت تعترب نقطة ستشارات الفنية والبحوث واخلربة يف جمال اإلثبات والأساس أسلوب اال
 ستتناوله الدراسة احلالية. ماتالف الرئيسية بني تلك الدراسة و خالا

 .(2011دراسة عدانن عزايزة )(1)حجية القرائن يف الشريعة االسالمية الدراسة الرابعة:
ثر عن طريق الكلب ديثة وهي بصمات اليد، وداللة األربع من الدالئل اجلنائية احلأانقشت هذه الدراسة 

وبني ،قوقاحلثبات إيف  هذه الوسائل الباحث حجية وبني تصوير والتسجيل،البوليسي، وحتليل الدم، وال
ثبات وطرق الفقهاء عند احلديث عن وسائل اإل يذكرهاإثبات احلقوق  يفأن حجية هذه الوسائل 

نه ساس مباشر بواقع الناس وحياهتم ألاحلكم، وأيضا بني الباحث يف دراستة أن موضوع األدلة هذا له م
سائل يعيشوهنا ويتفاعلون معها لذلك كان البد  من بيان حكم الشريعة يف هذة االمور من يتعرض مل

 جدة على وجة اخلصوص.احلديثة واملست الوسائلحيث تناول 
 التعليق:

اجلنائية احلديثة ومن أمهها  الوسائلتتشابه دراسة عدانن مع الدراسة احلالية يف كوهنا حبثت يف أمهية 
وفق ما جاء  الوسائلكذلك تشاهبت دراسته من خالل البحث يف حجية هذه   ،والتصوير حتليل الدم

 .يف الشريعة اإلسالمية
يت خرى الاملعاصرة احلديثة األ لوسائلىل اإلباحث عدانن مل يتطرق ا كون  يفختلفت معها اها ولكن 

 النووي وكامريات املراقبة.  احلمض ستناقشها الدراسة احلالية مثل
 

                                   
 .7ط .حجية القرائن يف الشريعة اإلسالميةعدانن حسن العزايزة، ( 1)
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 .(1999مد الديرشوي )راسة حمد(1)حوالالقضاء بقرائن األ :الدراسة اخلامسة

ه كم العمل هبا، وهو هبذا يشابحوالدعاوى و قضية يف األ الوسائل احلديثةور ن الباحث تكلم عن دأجند 
منها وهي )بصمات اليد، بطرح أربعة املعاصرة  للوسائلنه تعرض أمن سبق ذكرهم من الباحثني حيث 

 مستقال   ثر، والتسجيل املرئي واملسموع( وقد جعل الباحث اباب  حتليل الدم، واالستعراف بكالب األو 
أي جمتمع ال يصمد بناؤه ويبقى ن أىل إة تاملستجدة. وخلصت دراسلقرائن مساه حكم الشرع يف بعض ا

والدعاوى ال بد هلا من بينات ، جمده بدون نظام قضائي وقضاء شرعي مبين على الدعاوى الشرعية
وهذه  ،ه والقضاء طرق اإلثبات أو وسائلهو االدلة يسميها أهل الفقأتستقر عليها وهذه البينات  دلةأو 

 .عدمه هبا من عتبارمن حيث االو اء يف عددها تلف الفقهالطرق خي
 التعليق:

احلديثة كبصمات  وسائل اإلثباتتشاهبت دراسة الباحث الديرشوي مع الدراسة احلالية يف البحث يف 
قضية والدعاوى دلة يف األسموع وقد بني هذا الباحث دور األوالتسجيل املرئي وامل ليل الدم،اليد، وحت

 .هبذا يشابه من سبق ذكرهم من الباحثنيوحكم العمل هبا وهو 
 ل اإلثبات احلديثة وأمهها أال وهيقد تطرقت إىل أهم وأحدث وسائالدراسة احلالية  إال أن هذه

كما أوضحت   ،جمال اإلثبات اجلنائى يفخر ما توصل له العلم احلديث تعترب آ اليتالبصمة الوراثية و 
 .وأيضا موقف املشرع الليىب منها ،اإلثبات احلديثة وحقوق اإلنسان العالقة بني وسائلهذه الدراسة 

 (1980البار )علي دراسة  (2)سالميةالقضاء ابلقرائن يف الشريعة اإل السادسة:الدراسة 
لدماء والقضاء هبا يف احلدود وا ،وحجيتها ،نواعهاأو  ،دلةشتملت هذه الدراسة على تعريف األا

فيما  :والثالث ،يف الدماء :والثاين ،يف احلدود :الولأ ،قسامأىل ثالثة إوماعدامها. وقسمت الدراسة 
نقسموا ااحلدود قد  يفابلوسائل اجلنائية احلديثة  ن الفقهاء يف القضاءأىل إوخلص البحث  ،سوامها
جياب إلقول بعدم وقد رجح البحث اب ،وفريق منع ذلك ،جياهباإىل فريقني، فريق ذهب اىل إل عام بشك

 .عند مجهور الفقهاء عتبارهااماثبت الإ ابلوسائل احلديثةحلدود قامة اإ

                                   
 227ص ،1جد.ط.  ال،ألحوائن ابقرء لقضااي، لديرشوا( 1)
 103ص، القضاء ابلقرائن يف الشريعة اإلسالمي"، عبد هللا علي عيدروس البار( 2)
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 :يقالتعل
 يفوأيضا  ،طرحه لألراء الفقهية يفاجلانب الشرعى  يفمع هذه الدراسة  الدراسة احلاليةتفقت ا

 .طرح املوضوع يف فيها املنهج الوصاستخدام
منا إاملعاصرة و  الوسائلي شيء من أمل يتعرض لذكر  كونه  يف الباحث علي البار ختلفت معاو 

ور الشريعة ظختالف بني منوجه االأي وجه من أتفق ذكرة من الفقهاء ومل يناقش اكان حبثة عن ما 
الرأى  ن األخرية قد رجحتأ يف ختلفت مع الدراسة احلاليةاا كما أهن،القانون الوضعى وأاالسالمية 

 نأكما   ،اجلمهور ليس رأي هغم من أنوسائل اإلثبات على الر  استخدام يفالذى قال جبواز التوسع 
ضافة جديدة على الساحة البحثية يف هذا املوضوع، إو تقدم أبشي جديد  مل أتت حمل التعليق دراسته

ومباديء  ،سسأ بني بحثن هذ الإوتلك الدراسة حيث  ا البحثختالف بني هذا يتضح االوهبذ
 هبتطرق البحثإىل جانب تفرد  احلديثةاملعتمدة على وسائل التكنولوجيا  احلديثة اجلنائية وسائل اإلثبات

وأيضا عرض موقف املشرع الليىب  ،حقوق اإلنسان يفإىل كيفية العمل ابلوسائل احلديثة دون التفريط 
  .الدراسة يفاإلضافة احلقيقة  يعتربمن ذلك وهو ما 
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 مقدمة:
إىل أن الدليل اجلنائي هو  اءحيث ذهب بعض الفقه ،اجلنائي لوسائل اإلثباتتعددت تعريفات الفقه 

ذلك حدود  يف،وقد جتاوزوا لواقعة أو الوقائع موضوع التحقيقكل ما يقود إىل صحة أو عدم صحة ا
تكوين عقيدته  يفالقاضى حر تاىل ل،وابفهم النصوص الشرعية وتفسريها يفالتقليدية وتوسعوا الوسائل

طمئنت واقتنعت به احملكمة إا على الدليل العلمى احلديث مىت ستنادإو الرباءه أدانه وبناء حكمه ابإل
زره يدعم أاالدلة العلمية مت ه من املمكن أن تعمل نأكما   ،ى صحة أو عدم صحة الواقعةللتدليل عل

 .جتعل القاضى مطمئن اليتىل النتيجة هباإ للوصول بعضها بعضا  
منها  إىل أن الدليل اجلنائي هو الواقعة اليت يستمد اءيف حني ذهب البعض األخر من الفقه

ن وسائل االثبات ذلك يرى أب يفوهو  ي ينتهي إليه،قتناعه ابحلكم الذإالقاضي الربهان على إثبات 
  (1).ال تصلح منفرده لبناء حكم ،نوما عداها ال تتعدى كوهنا قرائ ،حمدده واثبته

اإلثبات يف أوسع مفهوم اجلنائية تنصرف إىل  وسائل اإلثباتووفقا  لذلك وبشكل عام فإن 
بل تنصرف  قط،اجلرمية ونسبتها إىل املتهم ف فهي ال تنحصر يف األدلة اليت تتجه إىل إثبات وقوع معانيه

 أيضا إىل أدلة إثبات براءة املتهم.
دلة القولية أن الدليل اجلنائي ينقسم إىل األدلة املادية واألدلة املعنوية وإىل األ اءويرى بعض الفقه

شرع يف عرتف هبا املإوطرق اإلثبات اليت  . املباشرةواألدلة الفنية وكذلك األدلة املباشرة واألدلة غري
 الشهادة واالعرتاف واخلربة والكتابة والقرائن(. اإلجراءات اجلنائية هي )

جمال  يفصبح يقدمه للعداله أذلك مبا نه اليوم قد فرض الدليل العلمى احلديث نفسه و أال إ
حبسب و ه نأال إ ،وساط الفقهيني والقانونينيأبني  واسعا   كان الزال يثري جدال    نإو  .ثبات اجلنائىاإل

حديثة ثبت وعن  وسائله اخلربة العلمية على القضاء من دراجه حتت مجيع ماتعرضإاملفهوم القدمي ميكن 
ى القائلني حبصر ثبات لدوسائل اإل حدأن اخلربه هى أعتبار إك على وذل ،هنا يقينيةإطريق املتخصصني 
 ثبات.وتقييد وسائل اإل

                                   
 .2، د.ط ، صاإلثبات بني االزدواج والوحدةحممد حمي الدين عوض، ( 1)
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بيقاهتا وانواعهاوتط اجلنائية وسائل اإلثبات ماهية :الفصل األول  
 متهيد

حياة يف عهد ما قبل القضاء يف اجملتمعات البدائية األوىل مل تكن هناك تشريعات أو قوانني لتنظيم 
 ا  لعدوان عن نفسه وابلتايل كان خصميتوىل رد اوكان املعتدى عليه األفراد أو للحكم يف منازعاهتم، 

يسود القانون  حيث ،ا  يف اجملتمعات احلديثة املنظمةختلف األمر متاماوقد  (1).يف آن واحد ا  وحكم
 .(2)قتضاء حقه بنفسه، وإمنا يتعني عليه اللجوء للقضاء للحصول على حقهاوميتنع على الشخص 

 وذلك يف اجملالني املدين واجلنائي وتزداد هذه األمهية يدعم احلق وجيعله سائدا  والدليل هو الذي 
ألن اجلرمية واقعة تنتمي إىل املاضي وال تستطيع احملكمة أن تعاينها  ،فاعليه يف جمال اإلثبات اجلنائي نظرا  

عينة يف وقائع مست وتتعرف على حقيقتها ومن مث تستعني بوسائل تعيد أمامها تفصيل ما حدث من
 .(3)اإلثبات بوسائلذلك 

وتكتسب أدلة اإلثبات اجلنائي أمهية تفوق تلك املقررة يف القانون املدين نظرا  ملا يرتتب عليها 
فقد حرص  ، قد تصل إىل عقوبة اإلعدام لذلكمتمثلة يف العقوبة اجلنائية اليت ،من آاثر يف غاية اخلطورة

قتناع ابلدليل اجلنائي مع وضع الضماانت سلطة تقديرية يف االى منح القاضي املشرع يف كافة األنظمة عل
 .تكفل عدم إهدار احلقوق واحلرايت والقيود اليت

 
  

                                   
 .10، صالنظرية العامة لإلثبات العلمي يف قانون اإلجراءات اجلنائيةحسني حممود إبراهيم، ( 1)
 5، د ط، ص اإلثبات يف املواد املدنية. انظر، الصدة، 3، صاإلثبات يف املواد املدنيةالشرقاوي، (  2)
 .10، صسلطة القاضي يف تقدير األدلة، دراسة مقارنةلنقيب، ( ا3)
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اجلنائية اإلثبات وسائلمفهوم  :املبحث األول  
:اجلنائيةوسائل اإلثبات بتعريف الاملطلب األول:   

حيث كان الشخص يقرر ما إذا  التقليديمل تعرف العصور البدائية أي نظام للدليل اجلنائي مبفهومه 
يلجأ إىل انتزاع  عتداء عليه فإنهأم ال، فإذا ارأتى أنه قد مت اإل عتداءإكان الفعل الذي وقع عليه يشكل 

 (1)،نطباعات الشخصيةة يف هذه املرحلة كانت حتكمها االفاألدل ،حقه بيده
ونظرا  ملا قد يرتتب على  العصر هلذانتقام الفردي كان الطابع املميز ن االأوابلتايل ميكن القول 
من شأهنا اليت وسائل الصبحت ملحة إىل أين عليه واجلاين فإن احلاجة قد ذلك من نزاعات بني قبيلة اجمل

نظام الدية أو املقابل املادي، وتسليم اجلاين  :هتذيب اللجوء إىل القوة القتضاء احلق ومن هذه الوسائل
بطرده وقطع  بنظام القصاص، وكذلك خلع اجلاين لقبيلة اجملين عليه أو بتهذيب االنتقام وهو ما يعرف

ها عرب مراحل استخداممت  اليتوسائل اإلثبات  الباحث ستعرضيلذلك سوف   (2).مجاعته لصلتهم به
اك دائما حاجة لإلثبات لتحديد املسئولية وشخص اجلاىن لتوقيع كيف كانت هناترخيية خمتلفة لنبني  

 .العقاب
 :الديين اإلثبات ابلدليل

هلة تتمتع بقوى خفية؛ وابلتايل كان لرجال الدين شأن عات القبلية ساد االعتقاد أبن اآلبظهور اجملتم
املذنبني وختليص األبرايء كبري يف وسائل اإلثبات اليت تفرتض تدخل قوى الغيب لتوقيع العقاب على 

وقد متيزت تلك الفرتة أبن  (3).هلةال الدين بدعوى أهنا متثل رأي اآلوظهور األحكام وفقا  ملا يراه رج
جانب بعض األدلة األخرى  ي دليل اإلثبات الوحيد عند عدم وجود أي دليل آخر إىلهكانت احملنة 

 :منها
 :عن طريق اليمنياإلثبات 

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

                                   
 .15، ص مدى مشروعية األدلة املستمدة من األساليب العلمية احلديثة، حرية، حممودي(  1)
 . 72ص، مبادئ اتريخ القانون صويف أبو طالب،( 2)
 .75، ص 1، جاتريخ النظم االجتماعية والقانونيةلزانيت، ( ا3)
 .35، ص1، طالنظرية العامة لإلثبات يف املواد اجلنائيةأمحد، هاليل، عبد الاله، (  4)
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 :البتالءاإلثبات اب
بتالء ومن صور اإل ،(1)دون وجود دليل كاف إلدانته ا  معين ا  رتكابه جرمإإجراء خيضع له من يشتبه يف 

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

 :لعرافةاإلثبات اب 
من خالل  ،هلةادث جمهول عن طريق االستعانة ابآلوهي وسيلة أو إجراء يهدف إىل الكشف عن ح

عدد من من قبل رتكاب جرمية قتل أو سرقة اهلة وذلك عندما تثور شبهة دة اآلوسيط يعرفهم إرا
 .األشخاص دون أن يكون ابلوسع معرفة الفاعل احلقيقي من بينهم

 :(لدليل املقيد )الدليل القانويناب اإلثبات
يتقيد حنسار دور الكهنة وظهور الدولة مبفهومها احلديث توىل املشرع يف كل دولة حتديد األدلة اليت امع 

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

عن حقيقة الواقع بصرف النظر  فرتاض صحة الدليلاقتناع املشرع مبين على اواضح أن ومن ال
 ختالف ظروف الدعاوي. اأو 

وعلى ذلك فإنه إذا توافرت أدلة اإلدانة بشروطها اليت حيددها القانون التزم القاضي أن يدين 
، هنا ال يتم حبرية يف عملية عقليةقتناع فاال .(4)ولو كان غري مقتنع بصحة الواقعة املطروحة أمامه ،املتهم

خالل عملية تتوقف على قواعد حمددة حيددها املشرع. وقد ساعد على وإمنا يصل إليه القاضي من 
مالحقة اجملرمني  ، وهو الذي استلزم ضرورةئمانتشار مبدأ حرية اإلثبات الزايدة الكبرية يف عدد اجلرا

نظرا  ألن الكفاح ضد اجلرمية يبدو مستحيال إذا  املبدأ يف صاحل اجملتمع واملتهم ، وهذاوإثبات أفعاهلم
كما أن هذا النظام يف صاحل املتهم إلثبات براءته.  كان  القانون قد حصر وسائل اإلثبات حصرا  دقيقا  

  
                                   

 .35، صالنظرية العامة لإلثبات يف املواد اجلنائية، أمحد طه( 1)
 .62، ص اتريخ النظم القانونية واالجتماعية ،أمحد إبراهيم ( حسن2)
 .18، ص الدليل العلمي وأثره يف اإلثبات اجلنائي أمحد طه، (3)
 .41، ص2، طاجلنائي اإلسالمي والوضعيالدليل املادي وأمهيته يف اإلثبات اجلنائيفي الفقه ، أمحد أبو القاسم( 4)
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 :(لدليل اإلقناعي )الدليل احلراب اإلثبات
على الرغم من التطور الذي حدث يف مرحلة األدلة القانونية فإن ذلك مل يعد كافيا  لبلورة نظام اإلثبات 

ابلصورة الكاملة، حيث كان نظام األدلة القانونية يقيد القاضي يف سلطته التقديرية يف العدالة اجلنائية 
عرتاف من نتزاع االمما أدى إلابحة التعذيب إل ،كييف األدلةلألدلة وكان املشرع حيل حمل القاضي يف ت

 املتهم ابلقوة. 
هو أساس العدالة ، وأصبح 1791وقد ظهر هذا النظام بعد قيام الثورة الفرنسية وذلك يف عام 

والذي يسمح له ابلتمييز بني األفعال والتدرج يف احلكم عليها وفقا ملا بني يديه من  ،اإلنسانية احلقيقية
ف للقاضي حيث إن ذلك يعين االعرتا ،(1)اعتبارات خمتلفة تتعلق ابلوقت والشخصية يف الظروف احمليطة

 ،، وتقدير قيمة األدلة جمتمعةقيمة كل دليلاف له بسلطة تقدير ، واالعرت بسلطة قبول مجيع األدلة
 فجوهر هذا النظام هو ختلي الشارع عن السلطات اليت كان يستأثر هبا يف النظام األدلة القانونية. 

 :لدليل العلمياب اإلثبات
حدوث طفرة حتول العامل من  كافة جماالت العلوم  يفهو حمور حبثنا حيث ترتب على التقدم التكنولوجي 

على رصد ما جيري يف كافة أحناء الكرة األرضية ابلصوت  ا  ر ن قادخالهلا إىل قرية صغرية وأصبح اإلنسا
ديد داللة وقد أتثر القانون اجلنائي مبا حققه العامل يف جمال اخلربة وحت .والصورة حلظة قيام احلدث

القول بظهور مرحلة جديدة من مراحل اإلثبات اجلنائي وهو األمر الذي دفع إىل  ،اإلمارات والقرائن
 .ترتكز على ما تسفر عنه البحوث العلمية

إن الدليل العلمي هو الدليل املتحصل عليه من مفرزات العلم احلديث، والدليل العلمي له  أي
 معنيان: 

ن فسية والكيميائية مكاالدليل العلمي ابملعىن الواسع ويعين كافة األدلة اليت جتعل للخربة الطبية والن
 :ن نقسمها اىل نوعنيأننا ميكن أال إتطور مستمر  يفن كانت إو ي الصدارة يف جمال اإلثبات وه

لة آل نسان على علم هبا مثتباشر خفية وال يكون اإلاليت ديثة احلية علمالتقنية الوسائل ال -1
قد منها ماهو معلن و خرية ن كانت األإو  ،وكامريات الفيديو ،تسجيل الصوت ةلآو  ،التصوير

                                   
 . 57، ص 1، ط،  النظرية العامة لإلثبات يف املواد اجلنائيةعبد الاله ،هاليل( أمحد، 1)
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 يفترتكب على الطرقات و  اليتكشف العديد من اجلرائم   يفالدول املتقدمة  يفاثبتت جناحها 
 .ف للمال العامتالإابة وسرقة و االماكن العامة من حر 

صبع رادته وعلمه وهى كبصمة اإلخذ منه إبيكون الشخص على علم هبا وأت اليت الوسائل -2
 .والبصمة الوراثية

ل العلمي ابملعىن الضيق فيمكن حصره يف األدلة اليت متس ابلسالمة اجلسمية والنفسية أما الدلي
 (1)لإلنسان كجهاز كشف الكذب والتحليل التخديري والتنومي املغناطيسي وما يف حكمه.

 :التعريف اللغوي للدليل
 (2)ة.والدليل الدال واجلمع أدل ،ل بهالدليل مايستد

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

 . (1) حبقيقة الواقعة
ينطوي على مضمونه جييز الفقه بني الدليل ووسيلة وما ويف سبيل الوصول إىل تعريف الدليل 

اقعة اليت تصل إىل القاضي وبني الوسيلة اليت أي التمييز بني مضمون الدليل املتمثل يف الو  ،الوصول إليه
وابلنسبة لتلك الوسيلة جند أن بعض الوسائل تنقل الواقعة  ،عن طريقها وصلت تلك الواقعة إىل علمه

وقد جند  ،مضمون الدليل إىل عمل القاضي عن طريق إدراكه الشخصي كما هو اِلشأن يف املعاينة
علمه عن طريق شخص آخر كما هو الشأن يف شهادة الشهود، وسائل أخرى مبقتضاها تنقل الواقعة إىل 

 .(2) و تقارير اخلربة القضائيةأ
"الوسيلة اليت يستعني هبا القاضي للوصول إىل  :الدليل أبنه ضعوعلى هذا األساس يعرف الب

أو يف  ،ثبات املستخدمة يف حتقيق حالة اليقني لدى القاضيأو هو وسيلة اإل ،احلقيقية اليت ينشدها
  .لديهترجيح موقف الشك 

                                   
 26، ص الدليل العلمي وأثره يف اإلثبات اجلنائيأمحد طه،  (1)
 ، مادة: دلل.209، صخمتار الصحاح( الرازي، 2)
 .814، ص اجلنائيةاإلجراءات أبو عامر، زكي، حممد،  (1)
 . 415، ص النظرية العامة لإلثبات يف املواد اجلنائية، دراسة مقارنة ابلشريعة اإلسالميةأمحد، ، هاليل، عبد هللا (2)



19 
 

يعرفه البعض أبنه " الواقعة اليت يستمد منها القاضي الربهان على إثبات اقتناعه ابحلكم الذي ينتهي و 
 .(1)إليه

ستخالصه منها وهو ما اوبذلك يتبني لنا أن الدليل هو أصال جزء من مكوانت الواقعة يتم 
ة ملرتكبها وحتديد شخصية ، لإلستناد عليه يف نسبة اجلرميةاإلثبات إىل استخراجه من الواقعهتدف وسائل 

 .اجلاين
ستناد عليه علميا  أو قوليا  إىل القضاء لإل سواء  كان دليال  فنيا  أو حيث يتم تقدمي هذا الدليل

املتمثل ، ولكن ال يكون هذا الدليل يقينيا  معتربا  إال إذا متت إحالته إىل أهل اخلربة و حكمهاأيف إصدار 
   .مستوى دليل اإلثبات لك لن يكون له قيمة ولن يرتقي إىل، وبغري ذيف مركز اخلربة القضائية

فأي دليل  ،د أن حيال إليها من سلطة التحقيقئية هي اليت تقرر مدى صحة الدليل بعفاخلربة القضا
اثية منها ظهار البصمة الور هتا سواء كان عينه دم يراد إاستخالصه من مكان الواقعة ومالبساميكن 

، حىت وصل العلم ، أو حىت بصمة إصبعأو مقطع فيديو مسجل ،، أو صورة اثبتهطابقتها بدم املتهممل
ىف مسرح  دةصغريه موجو  استخراج الدليل حىت من شعرةاحلديث اليوم عرب التقنيات احلديثة إىل إمكانية 

 . أو حىت بقااي أاثر لعاب ائل منوي، أو ساجلرمية
.القضائية اخلربة  
 الفقه الشرعى يفاخلربة

 مل خل ٱُّٱٱ:قوله تعاىلذلك  يفواألصل  ،املسائل اجلنائية يفأخذت الشريعة اإلسالمية مببدأ اخلربة 
 (2(َّ جه ين ىن من خن حن جن يم ىممم خم حم جم يل ىل

 

لقاضى أن لذلك فإنه ينبغى ل ،كل فروع العلم املختلفة  يفواملقصود هنا أبهل الذكر أهل اخلربة 
األمور  يفستطالع أصحاب اخلربة أمر واجب خصوصا  اف ،شكل عليه األمرإذا أيستشري أهل اخلربة 

مسألة  يفالعلم واملعرفة الفنية مما يسمح له أبن يدىل برأيه لديه فاخلبري هو الشخص الذى  ،الفنية العلمية

                                   
 .198ص    اإلثبات اجلنائي ابلقرائن ،عبد احلافظ عابد( 1)
 43سورة النحل: اآلية  (2)
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 ،حتديد نوع اجلرح يفأنه كان يتم الرجوع إىل أهل الطب واملعرفة ابجلراح وقد أشار الفقهاء  ،تتعلق خبربته
 (1).ال يعرفها إال االطباء اليتهامشه أم ابضعة أو غريها من اجلراح 

 : احلديثة وحقوق اإلنسان اجلنائية وسائل اإلثبات :طلب الثاينامل
 .حقوق اإلنسان بني الشريعة اإلسالمية والقوانني الوضعية 

بل وهي اليت حتافظ  قيقية حلقوق اإلنسانإن إقامة احلدود وتطبيق شرع هللا ىف اجملتمع هو الضمانه احل
مبدأ حقوق اإلنسان ، فوف على نفسه أو عرضه أو ماله، وجتعله يعيش يف أمان دون اخلله على حياتة

بمجرد لشريعة اإلسالمية اليت مل يغفلها، وهي اثبتة من أول نزول الوحي، فهو من املبادئ الرئيسية فىي ا
، وأصبح الناس ضطهادانتهت العبودية واالستغالل واالنزول الوحي على الرسول عليه الصالة والسالم 

 (2)َّ يث رثيت ىت نت مت زت ُّٱٱزيزمام هللا، قال تعاىل يف كتابة العسواسية أ

 إالوال لعجمي على عريب ...عجمى الفضل لعرىب على ل عليه الصالة والسالم )وقول الرسو 
كما أعز روح  ،وحرص على صون كرامتهم ،بذلك أرسى اإلسالم مبدأ املساواة بني الناس ،(3)(لتقوىاب

 املسلم وعظمها لدرجة أنه جعل حرمه دم املسلم عند هللا أعظم وأجل من الكعبة وما أدراك ما الكعبة
وأنه  ،أنه دين سفك الدماء ودين كبت احلرايت أعداء اإلسالم منن كل ما يقوله إوابلتاىل ف

ولكن  ،فاإلسالم دين احلرايت العلمية والفكرية  ،الواقع فرتاء ويناقضاكله حمظ   رب العلمدين حيا
كما أن   ،فاحلرية املطلقة مفسدة مطلقة ،حنرافاال وعدم الشطط و ستخدامحسن االبضوابط تكفل 

 يفاحلال اليوم  كما   دميهحيوانية أكثر منها آ تنا إىل جمتمعاتاإطالق احلرايت دون ضوابط حيول جمتمع
   حىت الفطرة  يفوهو ينا ،انني حتمى حقوق املثلينيصدار قو وصل هبا احلال إىل إ اليتالغربية اجملتمعات 

 .السماوية دايانتالخالق ومجيع ألوتنبذه االسليمة نسانية اإل
شرعت العقوابت لتكون رادعا  لكل من ينتهك حقوق اإلنسان وهي وعلى هذا األساس 

قدرها هللا عزوجل اثبته فهو أعلم مبصاحل الناس أكثر من أنفسهم ، وجعل اهلدف األساسى  عقوابت
على تطبيق  ، فال يكون احلفاظ على حقوق  اإلنسان إال ابحلرصهو إقامة العدل والقسط بني الناس

                                   
 .57،ص ودورها ىف اإلثبات بني الشريعة والقانونالبصمة الوراثية فؤاد عبد املنعم أمحد ،   (1)

 13جزء من األية  :( سورة احلجرات2)
 23536 د.ط،رقم ،9جمسند األنصار، أحاديث رجال من أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم ، مسندهيف  ،أخرجه أمحد( 3)
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نطبق حدود هللا جيب أن نتبع مجيع الوسائل املؤدية إىل ذلك وأن نطور هذه  شرع هللا وحدوده ،ولكي
، ألن الشارع أعطى اإلنسان احلق يف الكشف عن اجملرمني املفسدين يف الوسائل كلما دعت احلاجة 

االرض ، ومن هنا نرى أن إتباع وسائل اإلثبات اجلنائية احلديثة ال يتعارض مع ضوابط ومقاصد الشريعة 
    .تايل هو ال يتعارض مع حقوق اإلنسان وابل

اإلنسان هو املشرع وهو الذي يعطي لنفسه هذه احلقوق وهو  وحيث أنه يف اجملتمعات الغربية
، فهم ماقاموا بفصل الدين عن حىت أخالقيةأو  ، دون اخلضوع ألي ضوابط دينيةضع شروطهاالذي ي
 .مطلقةاضعا  إلرادة البشر بصورة إال لكي يكون األمر خ حروهبم على الكنيسة ورجال الدين بعدالدولة 

أو أن يتمتع ،  مال  ولذلك فحني يرى اجملتمع أو السلطة القائمة عليه  أن اإلنسان من حقه أن ميارس ع
النظام ، ويصبح حقا  للفرد فاحلق الذي يراه اإلنسان لنفسه هو أساس حبرية معينة، يصبح ذلك قانوان  

، انعكست عليهائل اإلثبات وطرق األخذ هبا قد أتثر هبذه  النظرايت واملفاهيم و مفهوم وسومن مث ف
ستنساخ اوبشكل عام فقد أطلق الغرب العنان للفكر والتجارب العلمية إىل احلد الذي وصلوا معه إىل 

 ،حىت داخل بعض اجملتمعات الغربية ستهجانا البشر كوسيلة إثبات لنظرية معينة، وهو األمر الذي لقي
ستهجان لعدم وجود قوانني أو تشريعات أنه ال ميكن أن يتعدى موقفهم اال وبعض املنظمات العلمية  غري

 .(1)جترم هذه األفعال ألهنا عندهم من ابب احلرية العلمية واحلقوق الفكرية 
بعكس الفقة  عية قد خصت اإلثبات بنظرية عامة جتمع أحكامه وقواعدهنظمة الوضفاأل

هتم غالبية الفقهاء ا يفرد لإلثبات نظرية ومل يتحدث عن القواعده يف مكان واحد وإمنا اإلسالمي الذي مل
ائل اليت أوردهتا ، وهى الوسة واإلقرار واليمني والنكول عنهابوسائلة اليت حصرها بعضهم يف الشهاد

وضحوا أن بعضا  من الفقهاء قد تصدى ملن قصر البينه على وسائل معينة، وأ النصوص الشرعية، غري
فكل ما من شأنه أن يبني احلق ويظهره يعد يف نظر هذا  سم لكل ما أابن احلق وأظهرهاأن البينه هي 

يف الفقة الوضعي وبكل الطرق  فقة اإلسالمي ليست إال البينه، إذا  البينه يف الل البينهقبي الرأى من
واملقصود هبا اإلثبات على  (2)(عي) البينه على املداحملددة له بدليل قول الرسول صلى هللا عليه وسلم 

                                   
 .31ص حقوق االنسان ىف االسالم،، احملسن الرتكى هللا عبد عبد  (1)
، 618، ص3، ج1342، أبواب احلكام، ابب ما جاء يف أن البينة على املدعي، حديث رقم:سننه( أخرجه الرتمذي، يف 2)

 وقال: حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم.
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، أو وسائل اإلثبات األخرى واليت يطلق عليها اإلثبات كتابة أو شهادة أو قرينهأاي  كانت وسيلة  املدعي
 ( 1).طرق القضاء أويف الفقة اإلسالمي طرق احلكم 

 .ضماانت حقوق اإلنسانوسائل اإلثبات و 
لى حرايت اإلنسان الشخصية وسائل اإلثبات احلديثة قد يكون فيه تعدي ع ستخداماونظرا  إىل أن 

ودقيق إىل رقابة اجلهات  فيجب أن تكون خاضعة وبشكل صارم، وأيضا  تعدي على خصوصيته وحقوقه
هم حىت من اتمن يتم أخذ العين ، حىت حنول دون إي جتاوز أو إمهال قد يقع علىالقضائية وإشرافها
، ألن وسائل اإلثبات احلديثة قد تتطلب التعامل مع الوظائف احليوية جلسم اإلنسان وأن كانوا متهمني

 .نوي إلثبات البصمة الوراثيةاملسائل الوما قد يفرز منه من سوائل كالدم أو العرق أو 
حرتام حقوق اإلنسان واحلرايت الشخصية للمتهم من انحية وحتقيق ابني التوافق ولذلك وملراعاة 

اإلثبات  يفهذه التقنية  استخدامفقد أصدر اجمللس األوروىب توصيه خبصوص  ،انحية أخرىالعدالة من 
 :شتملت عليها هذه التوصيةا اليتومن أهم الضماانت  ،اجلنائى
أغراض البحث اجلنائى ومن قبل سلطات التحقيق دون  يفعدم اللجوء إىل هذه التقنية إال  -1

 .ة بذلكصراح بشرط أن يرخص القانون الوطين ،سواها

خر إال بعد طمس مجيع إي غرض آ يفالعينات املستخلصة من جسم املتهم  استخدامعدم  -2
 .تفيد الكشف عن هوية صاحب العينة اليتاملعلومات 

خمتربات  يف وأن جيرى التحليل ،جرائم على درجة من اخلطورة يفعدم اللجوء إىل هذه التقنية إال  -3
 .مرجعية اتبعة لوزارة العدل

ن يتم إتالف العينات املأخوذه أب ،ختبارشخاص موضوع االافظة على خصوصيات األأن تتم احمل -4
 يفوكذلك مىت كانت هذه العينات ال حتظى أبمهية  ،حالة صدور حكم هنائى يفمن املتهم 

 .فيلزم حتديد مده قصوى هلذا احلفظ ،العيناتوإذا تطلب األمر حفظ  ،الدعوى

                                   
 47ص ،لبصمة الوراثية ودورها ىف اإلثبات اجلنائى بني القانون والشريعةاملنعم، فؤاد، ا عبد 1))
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اإلثبات ابلنسبة للدعاء والدفاع على حد  سواء  يفستعمال نتائج هذه التقنية جيب السماح اب -5
 (1).تكافؤالعمال  مببدأ 

جمتمعتنا العربية واإلسالمية بشكل عام وإن كانت بعض الدول قد قامت  يفاحلقيقة حنن  يفو 
سواء  من  ،وسيلة إثبات حديثة وغريهاالبصمة الوراثية ك ستخدامتسمح اب اليتإبصدار التشريعات 

 ،أو كانت تشريعات وضعية ،أصدرت هذه التشريعات على أساس شرعى مستمد من الفقة اإلسالمى
يكون حىت  ،أصدرها اجمللس األوروىب اليتإال أهنا مجيعها ينقصها القوانني املنظمة هلذه الوسائل كاتلك 

وجيعلها  ،نينه هلاأكثر طمأويكون القضاة  ،إلصدار األحكام القضائية أكثر ضمانه علهاستناد اال يف
 هبا اجلميع. حىت يسلم ،النتائج يفقية اعلى درجة عالية من املصد

ة اإلنسانية ليس مقصورا  على وسائل اإلثبات احلديثة ن صون احلرايت واحلقوق والكرامأما ك
ولكن  ،مشروع بكل الوسائل اجلائزة قانوان  و حث عن الدليل املادي البف بل أيضا التقليدية منها ،فقط

 .قبل اإلدانه على حرية املتهم عتداء  ا دون أن يشكل
، فإن حرية سلطة التحقيق مقيدة بعدة أمور منها، أهنا ابلنسبة للحصول على الدليل القويأما 

ستجواب املتهم هبدف البحث عن االه سواء أثناء ليس هلا احلرية يف إجبار املتهم على اإلدالء أبقو 
 .ابلنسبة للشهوداالعرتاف، أو حىت 

وسائل إجراءات البحث عن ختاذ أو عدم اختاذ بعض اذا كان لسلطة التحقيق احلرية يف وإ
 .تباع الرتتيب الذي تراه لذلك مناسبا  ا، ويف املادية اإلثبات

، ففي اجلناايت ال ميلك اخليار راءات احلصول على األدلة القوليةفإن األمر خمتلف ابلنسبة إلج
االستجواب للمتهم أو عدم إجرائه عالوة على ذلك فإن سلطة التحقيق ملزمة أثناء عملية بشأن إجراء 

املتهم هو إقراره على نفسه ابرتكاب الوقائع املكونة  عرتاففا ،للحضورجواب املتهم بدعوى حماميه است

                                   
 62ص،  قبول البصمة الوراثية ىف اإلثبات اجلنائى ،موسى ارحومه( 1)
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ملتهم إثر ب اعرتاف من هرو كذلك ال جيوز أن يستنتج اال (1).كامل إرادته ووعيه  يفدون إكراه و  للجرمية
 .(2)ن اجللسة إذ قد يكون ذلك خلشية القبض عليهعوقوع احلادث أو غيابه 

  

                                   
 . 443، ص1، جالوسيط يف اإلجراءات اجلنائية، سرور أمحد فتحي( 1)
 . 1139، صالنظرية العامة لإلثبات يف املواد اجلنائيةهاليل عبد الاله،  (2)
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تطبيقات وسائل اإلثبات احلديثة وأنواعها:املبحث الثاين  
والوسائل احلديثة  ،جمال اجلرمية يفبعد التطور احلاصل  الكشف عن اجلرمية وإظهارها اليوم وخصوصا  إن 
كتشافها ا تنفيذ جرائمهم بشكل أصبح معه من شبه املستحيل  القدرة على  يفاجملرمون هبا  استعان اليت

إسعاد البشرية  يففالتطور العلمى سالح ذو حدين كما يستفيد منه اخلريون  ؛ابلوسائل التقليدية القدمية
 ،هتدد أمن اجملتمع وسالمته اليتجرامية أعماهلم اإل يفوتسهيل احلياة على الناس أيضا يستفيد منه األشرار 

كشف   يفتكون على درجة عالية من الدقة والقدرة  عتماد وسائل إثبات حديثةاومن هنا كان البد من 
خملفات قد يرتكها اجملرم  مسرح اجلرمية من يفعليه  احلصولوتعقبهم من خالل ما يتم   أاثر اجملرمني،

صبح اليوم من املمكن معرفة شخصية اجلاىن من أفقد  أو حىت شعره صغرية ،أو عرق ،قطرة دمخلفه ك
كتحليل البصمة الوراثية   ،اليوم متاحة ونتائجها يقينية هىوسائل حديثة  ستخدامحتليل هذه األشياء اب

كافة األماكن العامة ملا هلا من دور   يفتضعها أصبحت الدول املتقدمة  اليتات التصوير ري كامأو حىت  
ومتكينهم من الوصول إىل احلقيقة  يفك من أجل مساعدة رجال القضاء كل ذل  توثيق اجلرائم يفكبري 

الشريعة االسالمية دون االخالل بقواعد  ،إصدار أحكام تقيم مصاحل الناس وحاجتهم من األمن واألمان
حىت  ،إطار قانوىن مستوحى ومستند إىل أحكام شرعية يف ع هذه التقنيات احلديثةبل أهنم جيب وض

 .شرعيتها يفيكون هلذه الوسائل احلجية أمام كل من يشكك فيها أو يطعن 
هو جزء الوسائل العلمية احلديثة  ستخدامستخراج األدلة اجلنائية اباولذلك فإن بيان تطبيقات  

ثبات جمال اإل يفوالوقوف على حقيقة أنه ال مناص من ضرورة العمل هبا  ،مهم لبيان أمهيتها ودقتها
 .ىاجلنائ

 :وسائل اإلثبات اجلنائية احلديثة تطبيقات :املطلب األول
 :األاثر الكاشفة للشخصية 
رم وحاول إخفاء جرميته وحمو كل أثر له فال بد وأن يرتك أثرا يدل على جرميته، وهذا ممهما احتاط اجمل 

خيالف القانون، ألنه العمل مرتبط بنفسية اجلاين حيث  يكون يف قمة السرعة واخلوف والتوتر النفسي 
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 

ذي يدين اجلاين، وهناك فرق يتحرز عن سقوط شعرة تكشفه، وهذا األثر هو مقدمة للدليل املادي ال
املادي؛ فاألثر املادي هو: هو ما يرتكه اجلاين من آاثر تدل عليه وحتدد  بني الدليل املادي واألثر
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املادي، فاألثر املادي: هو ما يرتكه اجلاين من آاثر مادية ميكن االعتماد  شخصيته، أما الليل املادي
فعو: ما يتم استنباطه من األثر املادي حيث يتم  ادي عليها يف حتديد شخصية اجلاين، أما الدليل امل

استنباط أمر جمهول من حتليل األثر املادي ملعرفة اجلاين فاآلاثر املادية ال تعترب دليال حىت يتم حتليلها 
   (1)ابلفحص العلمي حىت يتم معرفة اجلاين وبذلك يتحول هذا األثر إىل دليل يدين اجلاين

دليل ك  مكان اجلرمية ال ميكن تقدميها  من ايتم احلصول عليه اليتر األاث نسبق يتبني لنا أومما  
ومجعها  ،حتريزها جيادها ومرحلة إ :مبرحلتني ا إصدار احلكم  إال بعد مروره يفستعانه به أمام القاضى لال

ومقارنتها ثبت منها تمث مرحلة إحالة هذه األاثر اىل املعامل اجلنائية لفحصها وال ،ينبدقة وحرص شديد
أو حتليلها والتأكد من صحتها وأنه مل تعبث هبا أايدى  ،مبا يوجد على قاعدة البياانت اجملمعة مسبقا  

تركيبتها  يفر املادية اثبني اآلختالف اوالتعامل مع كل أثر حسب طبيعتة ومكوانته ذلك لوجود  ،العابثني
نتيجتها واحدة وهى أهنا تقودوان إىل معرفة مر هناية األ يفوإن كانت  ،أوصافها التقنية يفالكيميائية أو 

 ء  ابإلدانة أو الربائه.اإصدار حكمة سو  يفوتكون ركيزه للقاضى  ،احلقيقة وحتديد هوية اجلاىن
 :التقنيات الفنية للتعامل مع األثر املادي

مجع  األثر املادي من أهم ما يكشف اجلاين، وهو ما يستعني به احملقق للوصول إىل اجلاين، لكن
 املعلومات عن األثر املادي حيتاج إىل جهد شاق، وخربة خاصة، وتقنيات حديثة يستعان هبا.

 يفالصحيحة والطرق القانونية  العلمية السليمة لذلك سوف نبني التقنيات الفنية واالساليب
 يفيه وذلك للحصول على دليل صاحل ويعتمد عل ،وجودهتاالتعامل مع األثر املادى لضمان عدم تلفها 

 :ومن أمهها ،ثبات اجلنائىاإل
 :االنتقال السريع ملعاينة مسرح اجلرمية واحملافظة على األثر -1
لك ابلفحص الدقيق ملكان احلادث وما فيه من أشياءوأشخاص، وعلى احملقق اإلسراع إىل مكان ذو 

بفعل العوامل اجلرمية ملعاينته بغية احلصول على معلومات دقيقة قبل أن تتغري بفعل األشخاص أو 
 الطبيعية اليت تغري اآلاثر مبرور الزمن وتتلفها.

  
                                   

، رسالة ماجستري على الرابط التايل: 6، ص حجية وسائل اإلثبات احلديثةعقيلة بن الغة،  (1)
https://www.fichier-pdf.fr/2016/03/29/hijiyat-adilat/hijiyat-adilat.pdf  :استعرض بتاريخ

15/6/2017. 

https://www.fichier-pdf.fr/2016/03/29/hijiyat-adilat/hijiyat-adilat.pdf
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 وصف األثر وتصويره:  -2
قا، فيقوم بوصف بعد معرفة األثر ومعاينته ال بد على احملقق أن يقوم بوصف هذا األثر وصفا دقي يقوم

ما يتعلق هبا، كل أثر مادي يعثر عليه، وكذلك يصف اجلثة إن كانت جرمية قتل وكل ممكان اجلرمية، و 
ويقوم بتثبيت ذلك كتابة وابلتصوير فالتصوير ضلروري لبيان األثر املادي وعليه أن يقوم ابلتصوير بدقة 

  ومن غري تغيري.

 رفع األثر املادي:  -3
قد يكون األثر املادي ظاهرا وواضحا يرك ابلعني اجملردة، وقد يكون خفيا حيتاج إىل خرباء ملعرفته  ختتلف

  بد عند ذلك من االستعانة ابملختصني لرفع هذا األثر ابستخدام أجهزة متطورة لكشفه.ورفعه فال 
 تصنيف اآلاثر املادية: 

  تصنف اآلاثر املادية عدة تصنيفات حسبحاالته ومصدر األثر وطبيعته وحجمه إىل:
 تنقسم إىل: حسب ظهورها -1

 يثة لكشفها.ترى ابلعني اجملردة، دون احلاجة إىل وسائل حدآاثر ظاهرة:    
 .ابلعني اجملردة، وحتتاج ألدوات علمية لكشفها كبصمات األصابعال تدرك آاثرخفية:    

 :حسب مصدرها وطبيعتها  -2
هي جمموعة اآلاثر  وهي كل ما يرتبط جبسم اإلنسان من الشعر والدم.: ذات مصدر حيويآاثر   

 .والرائحة وغريهااليت يكون مصدرها جسم اإلنسان مثل إفرازات اجلسم كالشعر، 
 كاملالبس والزجاج واألسلحة.:  غري حيويةآاثر ذات  
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 حسب حجمها وجسامته: -3
 كالسالح  اوهي ما يقوم اجلاين إبخفائهآاثر كبرية: 
 وهي اليت تثري انتباه اجلاين كتساقط الشعر. :آاثر صغرية

ملعرفة مدى بدراسة البصمات احملققة للشخصية الباحث قوم يعلى ما سبق سوف  وبناء  
 (1).ثباتمتها وحجيتها يف العملية اإلقي
 بصمات األصابع:  
 مفهوم البصمة:  

 اليتمن األشياء وهي  ،على حسن خلق هللا للبشر ودليال  قدرة هللا وإعجازه  من بع هىاإن بصمة األص
وهى نعتربها من أبواب رمحه هللا ابلبشر إذ أبكتشافها تطور  ،إقتصر دور العلم فيها على جمرد إكتشافها

الكشف على العديد من اجلرائم األمر الذى عاد على  يفعلم األدلة اجلنائية وأصبح يساهم بشكل كبري 
   (2) َّ حل جل مك لك خك حك جك ٱُّٱٱقال تعاىل ،اجملتمع ابخلري واألمان

وهي كوهنا متيز  ،جتلى لنا اليوم بعض منهابل حلكمة  مل خيقلها هللا عبثا   األصبع يففالبصمة 
 .ستحالة تتطابقها ما بني شخص وأخرالناس عن بعضهم ال

:" الطبعات اليت ترتكها األصابع عند مالمستها سطحا  مصقوال  وميكن تعريف البصمة أبهنا
 .)3(.وهي ال تتشابه إطالقا  حىت يف أصابع الشخص الواحد "

  

                                   
 .10ص  رسالة ماجستري، اإلثبات احلديثةحجية وسائل عقيلة بن الغة،  (1)
 85اآلية ( سورة اإلسراء: جزء من 2)
رسالة ماجستري،  ،بصمات األصابع وإشكالهتا يف اإلثبات اجلنائي بني الشريعة والقانون، فرح بن هالل بن حممد العتيب(  3)

   30ص
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  :يف مكان احلادثالبحث عن البصمة 
 تالفها فقد ال تكون ظاهرة للعيان، وقد تكون خفيةإال بد عند البحث عن البصمة من احلذر من مبا 

نتباه إىل عدم تلفها، وإن كانت خفية وجب البحث عنها واستخدام فإن كانت ظاهرة فيجب اال
 (1) ظهارها.سبة إلااألدوات املن

 :(DNA) البصمة الوراثية
ال نستطيع  اليتومن نعم هللا  ،تتجلى فيها عظمة اخلالق وقدرته ورمحته بعباده اليتهى أيضا من األمور 
 (2) َّ  نئ مئ زئ رئ ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ٰى  ٰر  ٱُّٱٱ:أن حنصيها قال تعاىل

ثام لكشف ال  يف لعبته الذي كبريالوالدور  ،ثبات اجلنائىجمال اإل يفيم عملا قدمته هذه النعمة من فضل 
 .الكثري من اجلرائمعن 

 ميكن تطبيق هذه التقنية واالستفادة منها يف اجملاالت التالية:جماالت تطبيق البصمة الوراثية: 
حيث يتم االعتماد على البصمة الوراثية يف حتديد املواليد ونسبتهم إىل آابئهم  :اثبات النسب أو نفيه

يف حال اختالطهم يف املشفى، وكذلك التعرف على األطفال اللقطاء، أو األطفال املفقودين بعد 
 على رجل أن احلمل له.واحلوادث، وكذلك يف حال االدعاء الكوارث 

التعرف على األشخاص يف حال التشوه كالتحقق من شخصيات املشتبه هبم، أو  حتديد الشخصية:
 يف احلروب.

: وذلك ابالستدالل مبا يرتكه اجلاين من آاثر كاللعاب أو املين أو الشعر أو إثبات أو نفي اجلرائم
 (3)الدم.

                                   
 .10ص  ،، رسالة ماجستريحجية وسائل اإلثبات احلديثة( عقيلة،بن الغة، 1(
 .18( سورة النحل: اآلية رقم 2)
http://www.islamtoday.net/bohooth/artshow-86-، البصمة الوراثية( حممد أمني، عبد الرشيد، 3)

3866.htm9/6/2017. استعرض بتاريخ. 

http://www.islamtoday.net/bohooth/artshow-86-3866.htm.%20استعرض%20بتاريخ9
http://www.islamtoday.net/bohooth/artshow-86-3866.htm.%20استعرض%20بتاريخ9
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  استخدام اآلاثر املادية البيولوجية:
 :فحص الدم

فهى قد  برية،كأمهية   هلا عليها يف مسرح اجلرمية يعثرقد تنتج بسبب جرح أو نزيف و  اليتالدماء إن 
 وذلك ،إخراج أخر من دائرة األهتام يفإثبات التهمة لشخص معني أو  يفتعطينا الدليل املادى القوى 

 (1).خرآخلتالف فصيلة الدم من إنسان إىل 
، لذلك على اخلبري فحصه بصورة دقيقة اجلنائي كبرية يف عملية اإلثبات  ونظرا  ملا للدم من أمهية

، ومطابقة هذا الدم يان إذا ماكان دم إنسان أو حيوانوب كونه دم أو غري ذلك،للتأكد من حقيقة  
 .وجودة مسبقا  لدى اجلهات املختصة، وذلك ملعرفة املتهم أو اجلاىنبقاعدة البياانت امل

 غسيل املعدة:
ما فيها من مواد من الوسائل املستخدمة يف الكشف عن اجلرائم وذلك غسيل املعدة، أو استخراج يعترب 

أبخذ عينات من معدة املتهم وحتليلها ومعرفة ما فيها، وخاصة يف جرائم تعاطي املخدرات فإن ذلك 
  يساعد على معرفة اجلاين.

 :اجلنائية وسائل اإلثباتأنواع  :املطلب الثاين
أو ماداي  أو  خترج عن كوهنا إما دليال  قانونيا  وإن تعددت وتطورت فيها ال  اإلثبات اجلنائي وسائلإن 

ما حدث و  ،ن خترج عن إحدى هذه التصنيفاتالفإهنا  جديدة وسائلكتشف من ا ومها  ،قوليا  أو فنيا  
يف  أو، خاصة القدمية منها الوسائلإظهار ضعف بعض هذه  يف ه إمادور  قتصراعلمى من تطور 

 وسوف نبني ونعرف ،فالتطور مسه من مسات احلياة ،ثباتاإل يفكتشاف أخرى جديدة أكثر قوة ودقة ا 
 :ما تنتجة هذه الوسائل من أدلة

، ة لهاخلاصعثبات والوقائع يف اإل ةتقو  بني مدىاملشرع و  وهو الدليل الذي حدده: الدليل القانوين
 . ري خاضع للسلطة التقديرية للقاضيوهو غ
 .ضبط األشياءو  التفتيشو  ،مباشرة املعاينة يتم احلصول عليه من خالل وهو الذي: املادي الدليل

يصدر عن الغري من أقوال تؤثر يف قناعات القاضي )مثل  هو الذي يتمثل فيما :الدليل القويل
 ...(.الشهود اعرتاف املتهم وشهادة

                                   
 .22، رسالة ماجستري، ص أثر اإلثبات اجلنائي ابلوسائل التقنية احلديثة على حقوق اإلنسانبطيحى، نسيمة، ( 1)
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أو قويل قائم يف الدعوى وهو عادة  ،تقدير دليل مادي ما ينبعث من رأي اخلبري حول :الدليل الفين
 الوصول إىل نتائجضاهتا وبكافة خرباهتا القانونية مسائل فنية ال تستطيع احملاكم بق ما يقدمه اخلرباء يف

 (1).مور فنية علمية حبته، تتطلب رأى فىن متخصصأهنا أل ،حامسة بشأهنا
قانونية تنشأ من  الدليل الظريف الذي ينبعث من عناصر مادية فهو حالة هو :لدليل غري املباشرا

ختلف عن جرمية، وله من اخلواص ما  استنباط أمر جمهول من نتيجة فحص علمي أو فين ألثر مادي
 .يسمح بتحقيق هويته أو ذاتيته

 :إىل اهناك من يقسمهو 
 .دقايعتمد على الوقائع امللموسة وهي عادة األكثر ص :دليل مادي

 .مثل الدليل املادي يتضمن مستندات مكتوبة :دليل مستندي
 .دليل معنوي يديل به الشاهد :دليل الشهادة

 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: 
ملستخدمة يف اجلرمية، كالسكني. سائلة: كالدم. وتقسم حسب مكوانهتا إىل: صلبة: كاألدوات الصلبة ا

 غازية: كالغاز الطبيعي.
 

                                   
 .27ص ، مسرح اجلرمية ورفع األدلة وحتريزهامطروق اهلباهبة،  (1)
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 طبيعة ظهور اآلاثر املادية:
إما أن تكون آاثر ظاهرة: ميكن إدراكها ابلعني اجملردة، كجميع األدوات املستخدمة يف اآلاثر املادية 

 مسرح اجلرمية، كالسالح.
تاج إىل وسائل لكشفها كالبعض البصمات الغري آاثر خفية: هي ما ال تدرك ابلعني اجملردة، وحت

 (1)واضحة.
 العوامل املؤثرة على اآلاثر املادية

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

 .اثركاحلريق الذي يؤدي إىل إتالف األ :العناصر املكونة للجرمية
كاألمطار والرايح، وأشعة الشمس كل هذه العوامل تؤدي إىل تلف الكثري من املواد،  :العوامل الطبيعية

  تالف آاثر اجلرمية.وإذا حدثت اجلرمية يف العراء فهذه العوامل ستقوم إب
  فكل جمرم بعد ارتكاب جرميته يقوم إبخفاء مجيع اآلاثر املادية اليت تدل عليه. :اجلاين

 ميكن أن يقومو إبتالف آاثر اجلرمية بغري قصد كأ، يغسلو الدم، أو ينظفوا املكان.اجملين عليه أو أهله: 
  .تلفهاوهم غري اخلرباء يقومون برفع اآلاثر بطرق غري صحيحة مما يؤدي إىل  :التدخل اخلارجي

 عند اندفاعة ملشاهدة مكان اجلرمية فيؤدي إىل تلف اآلاثر عن غري قصد. اجلمهور:
عند تقدمي اإلسعافات من طرف األطباء أو املمرضني ميكن أن يِؤدي  :تقدمي اإلسعافات للضحية

 .(2)ذلك إىل تعرض اآلاثر للتلف أو الضياع

 
  

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

 :متهيد
اجلنائية والعلم احلديث يف التحقيقات اجلنائية واإلثبات  الوسائل استخدامهذا الفصل مشروعية  يناقش

حيث : ىل مبحثنيإلعصور السابقة. ويقسم هذا الفصل مل تكن متوفرة يف ا وسائللوهذه ا ،أمام القضاء
تعريف املشروعية يف : األول هو :الذي يشمل مطلبني ،مفهوم املشروعية يف املبحث األوليتم مناقشة 

املبحث الثاين فيتناول  تعريف املشروعية يف الشريعة اإلسالمية. أما :والثاين هو ،القانون الوضعي
ظور األول يناقش املن: ىل مطلبنيإويقسم  ،احلديثة من منظور إسالمي التقنيات استخداممشروعية 

 واملطلب الثاين يتناول موقف الشريعة من العلم احلديث املتعلق ابألدلة اجلنائية. ،اإلسالمي للعلم احلديث
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 املبحث األول: مفهوم املشروعية
.يف الشريعة اإلسالمية اإلثبات شروعيةم: مفهوم األولاملطلب   

الفقه الغرىب أو القانون الوضعى  ال ختتلف القاعدة يف الشريعة اإلسالمية عن القاعدة اليت أيخذ هبا
فيما ذكره من أن الشارع مل  فقيه ابن القيم اجلوزية ذلك الرأيبصورة عامة يف اإلثبات، وقد خلص ال

يف الفروج وال  ،وال يف األموال ،ال يف الدماء فقط، قف احلكم يف حفظ احلقوق على شهادة ذكرينو ي
ئحة يف الزان ابحلبل، ويف اخلمر ابلرالصحابة رضى هللا عنهم خللفاء الراشدين واا دوال يف احلدود، فقد حد

 .والقيء
الشريعة برده أبدا ، وقد ذم هللا يف كتابة من كذب ابحلق، ورد اخلرب  فاخلرب الصادق ال أتيت

احلق ولو كان على لسان  ن كانت الوسيلة أو الطريقة اليت جاء هبا هذاالصادق تكذيب ابحلق، أيّ 
 )1(ابلتثبت والتبني، فالداللة الظاهرة ال ترد إال مبا هو مثلها أو أقوى منها.أمران  فاسق، فقد

اجلنائية احلديثة كأدلة لإلثبات من الناحية  وسائلال استخدامالبحث يف مشروعية  لذلك كان
مع  وحتديد مقياس شرعى هلا أنواعها، وأيضا بيان قاش وجدل بني العديد من الباحثنيالشرعية مثار ن

كامريات املراقبة وغريها   استخداملحقوق الفردية وكرامة املسلمني كنتهاكات حمتملة لاحتمله من ماقد 
الباحثني يف عني اإلسالميني وأيضا  شر الفقهاء واملأمام  متثل حتداي ،والبصمة الوراثيةمن أنظمة التنصت 

 علوم الشريعة. 
 ويف ذات الوقت مراعاة عدم ئي،الكافية لإلثبات اجلنا الوسائليف حالة عدم توفر وخصوصا  

ثبات احلق إحرمان العدالة من اإلمكانيات اهلائلة اليت توفرها وسائل التقنية احلديثة والتقدم يف العلوم يف 
 ق، لذلكاف و إظهار احلالعدل واإلنصمن أساليب متقدمة لتحقيق إن تقدمه تهم، وما ميكن على امل

بات أمام القضاء وسائل التقنية احلديثة يف اإلث استخدامجتهاد يف حتقيق مشروعية نه من امللزم االإف
كون التطور ،قتصار تقدير القبول بوسيلة دون أخرىاي وسيلة حديثة دون أ استخداموبيان مدى قبول 

دراك فوائده العظيمة للعدالة دون البحث يف مشروعية تلك إالعلمي متجدد دائما  ومن غري املمكن 
 وسائل.ال

                                   
 12ص  ،نظرية اإلثبات ىف الفقة اجلنائى اإلسالمى محد فتحى هبنسي،أ (1)
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انحية من املسائل امللحة يف الفقه من تعترب  وسائل اإلثبات ستخدامال الشرعية شروعيةاملن البحث يف إ
 نيمتك ملا قد متنحه هذه املشروعية مناألمر ابملعروف والنهي عن املنكر ومبادىء الشريعة اإلسالمية 

ق يحتقن إلذلك ف ؛مبادىء اإلسالمم مع عية واألنظمة دون تصادضمسلم من التعامل مع القوانني الو لل
حتقق قدرا  من الثبات للمشرع خالل تضمني املواد  انحية فقهية من استخدامها تها وإابحةمشروعي

 القانونية املتعلقة هبا.
جتهادية ومجيع القوانني ية تسمو على النصوص القانونية االن والسنة النبو آن نصوص القر إ

ن القانون إسالمي فوق النص الذي وضعه وصممه اإلنسان ال حتته، إذ الوضعية، فاملشروعية يف الفقه اإل
الوضعي هو الذي يستمد شرعيته من درجة مطابقته ألسس ومبادئ املشروعية يف اإلسالم واملنبثقة من 

 )1(النصوص القرآنية واملفاهيم الثابتة يف السنة النبوية الشريفة.
 استخداميف القانون الوضعي حول مشروعية  الشريعة واملختصني علماءنشأ خالف بني قد و 

أاثرت هذه الوسائل اجلدل واخلالف بني رجال  كما  احلديثة كدليل لإلثبات اجلنائي. لوسائلاهذه 
ساس أتستند على تعاليم الدين احلنيف ك مبجتمعاتنا العربية واإلسالمية واليت ا  خصوصالقانون واملشرعني 

 يف التشريع. 
بصمات  نة يف البحوث احلديثة وذلك ألأمهية كبري  اللجوء اىل هذه التقنياتوحتتل مشروعية 

اجلناة ابلنظر إىل اخلاصية اليت  يةيف التعرف على هو  ريب حتتل مركز الصدارةاألصابع ظلت إىل وقت ق
بعض األحوال مع اجلناة  ومع ذلك فقد ثبت عدم جدواها يف ،عليها أمهية خاصة ىفتتميز هبا، مما أض

به  يستدلزات حبيث ال يرتكون أثرا  القفا إبرتداءرتفني الذين يعمدون إىل طمس بصماهتم وحموها أو احمل
ضمان، وذلك يعترب من ابب ى العثور على بديل أكثر فاعلية و لذلك أصبح من الضرور  ،)2(عليهم

 السياسة الشرعية.
كوهنا   وكامريات التصوير البصمة الوراثية استخدامعديد من الدراسات اليت تؤيد ال لذلك ظهرت 

ستعماهلا لتحقيق املصاحلة العامة، وفقا  للقاعدة الشرعية اما مينع من  الشريعة اإلسالمية ال يوجد يف
 ،قيد األصل يف األشياء اإلابحة، ومبدأ سلطان اإلرادة الذى يعطى احلق لإلنسان أن خيرتع ما يريد دون

                                   
 .30، ص1، ط ، النظام الدستوري يف اإلسالمكمال وصفي   مصطفى (1)
 23، صاجلنائيقبول البصمة الوراثية يف اإلثبات وسى مسعود رحومه، م (2)
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 ىل مل يك ىك مك لك اك ُّٱٱل تعاىل:قا الضرر ابلغري أو النفسولكن يف حدود عدم 
  (1)َّ مي زي ري ٰى ين ىن ننمن زن رن مم  ام يل

قاصرا  عن إجياد حلول ملثل هذه القضااي واإلشكاليات فقد  اإلسالمى مل يكن يوما   فالفقه
مقاصد الشرعية الذين خيتص ببيان أسرار التشريع، عن طريق علم تصدى ملثل هذه األمور املستحدثة

وموقفها من  فهو يركز على حبث املصاحل الشرعية، وصلتها ابلواقع، الشارع،ومقاصد  وغاايت الدين،
 ستحسان واملصاحل املرسلة.مستخدمتا  يف ذلك فقه القياس واالالعقل، 

حفظ النفس والنسل والعرض واملال فهى واجبة احلفظ والصيانة ومن أهم مقاصد الشريعة 
 )2(،برتك ما يعطلها ويغيبها ويفوهتاو واملراعاة وذلك بتفعيل ما يوجدها وجيذرها يف واقع النفوس واحلياة، 

 .هنا صاحلة لكل زمان ومكانوأ سالميةمشولية الشريعة اإلعلى  وهذا يدل
جتهاد ول يطلق اإلثبات واالىل مذهبني رئيسيني، األإسمت آراء الفقهاء يف هذا اجملال قانوقد 

وسائل  استخدامات ومينع االجتهاد يف والثاين يقيد اإلثب ،األدلة احلديثة ويعتربها مشروعة استخداموجييز 
 .ستندوا عليه من أدلةاستعراض لتلك اآلراء وما اثبات حديثة وفيما يلي إ

 :ثباتاإلوسائل  ديتقي رأي حابصأ -أوالً 
 يف استندو اوقد )3(عتماد على طرق حمددة.التقيد بطرق اإلثبات اجلنائي واالذهب مجهور الفقهاء اىل 

 يلي: على ماذلك 
ن النصوص اخلاصة ابليمني والشهادة قد وردت ابلتحديد يف القرأن والسنة لذلك وجب إ .1

 ما وردت به النصوص.د الوقوف عن
نتهاك ابب األدلة ومل تقيد بضوابط وشروط قد تعرض خصوصية األفراد للخطر واالذا مت فتح إ .2

وقد تتعرض ممتلكاهتم للضياع والتلف ومن أجل هذا وجب حصر األدلة وفق النصوص القرآنية 
 )4(والنبوية وعدم التوسع هبا.

                                   
 115األية  :سورة االتوبة(1) 
 85ص علم املقاصد الشرعية ، نور الدين بن خمتار،  (2)
 .285، صأصول النظام اجلنائي اإلسالمي، دراسة مقارنة،  ءحممد سليم العوا  (3)
 .23، ص1ط، أحكام اإلثبات، رضا املرغين (4)
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خصوصية املسلم ة ساس على محاين التقيد ابألدلة فيه مصلحة للمجتمع اإلسالمي تستند ابألإ .3
 .ومحاية ممتلكاته

لتزام ابلقاعدة الفقهية املستندة على حديث الرسول عليه السالم وهى درء احلدود نه جيب االإ .4
 .ابلشبهات
 يظل دائما هامشا   ،العلمية احلديثة مهما علت درجة الدقة فيها الوسائلن هذه أفهم يرون 

 .للخطأ البشرى
 :اإلثبات وسائل ديتقيرأي عدم  أصحاب -اثنياً 

وتلميذه ابن  ،بن تيميةاطالق اإلثبات وعدم التقيد ابلنصوص هو اإلمام اجلليل إلمن أبرز املؤيدين 
أن الغاية من القاضي  إىل )1(يف كتابه "الطرق احلكيمة يف السياسة الشرعية" ابن القيمحيث ذهب  ،القيم

أي طريق ف ،لطرق والوسائل اليت حتقق ذلكىل كافة اإأن يكون عادال  ولتحقيق العدالة جيب اللجوء 
ىل حتقيق العدالة فهو مقبول ومشروع متاما  لكونه يتطابق مع أهداف الدين اإلسالمي بصورة إيؤدي 

 .تحقيق العدالة لطرق ومقاصد شرعه هللا من  على ماي أويستند أصحاب هذا الر  ،عامة
النصوص قصد هبا احلجة والدليل بصفة  يفن كلمة البينة كما وردت أىل إفقد ذهب الشيخان 

 ،ومن مث فان قصرها فقط على الشهود هو ختصيص بغري خمصص ،ومل يقصد هبا الشهود وحدهم ،عامة
الفقهاء حيث صطالح اعم من البينة يف أابني احلق فهى سم لكل ما)  :فالبينه كما يقول ابن القيم

صطالح مامل يتضمن عمل كالم هللا ورسوله إلج يف ار الشاهد واليمني، وال ح وأخصوها ابلشاهدين 
 (2)قع يف ذلك الغلط يف فهم النصوص (في ،عليه

 ىل مل خل ُّٱٱ:كتاب هللا اسم لكل مابني احلق كما قال تعاىل  يفلفظ البينه ف
 (4) َّ جخ مح جح مج حج  مث هت مت خت حت جت هب ٱُّٱ:وقال عزوجل( 3)،َّيل

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

 .39، ص35جفتاوى الجمموع ابن تيمية،  - 90ص، 1ج عالم املوقعني عن رب العاملنيا( ابن القيم، 2)
 25( سورة احلديد: جزء من اآلية 3)
 4(  سورة البينة، اآلية 4)
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عز  وقال (2)َّ من زن رن  مم ام ٱُّٱٱتعاىل: وقال(1)َّ زي ري ٰى ين ىن نن ٱُّٱٱتعاىل: وقال 
 (3)َّ جف مغ جغ  مع جع مظ حط مض خضحض جض مص خص حص مس ُّٱوجل: 

واترة ثالثة  ،ربعة شهودأفهى اترة تكون  ؛بني احلق ويظهرهيسم ملا ان البينه يف الشرع أ واملقصود 
ميان أربعة أو أ، ومخسني ميينا  أ ،واحد وشاهدا  ، أخرى شاهدينأواترة  ،بينة املفلس يفابلنص  شهود

ذا إن يظهر ما يبني صحة دعواه فأى عليه أ (4)(البينة على املدعىليه وسلم )قول الرسول صلى هللا عف
 .ظهر صدقة بطريق من الطرق حكم له

 ذا ما كان مقتنعا  إيف الدعوى  ى دليل يراه منتجا  أحر يف قبول على ذلك يكون القاضى  وبناء  
هذا  يف خصوصا  -وحفظ احلقوق  ،توطيد العدلليه الشارع من إما قصد مع بصحته، وكل ذلك يتفق 

ل ماقدمه العلم احلديث مهاإقد يرتتب على و  -خلالفاتتعددت فيه املشكالت وكثرت فيه ا يالذ الزمن
 .صد الشرعية مقا يفينا يمر الذىل ضياع الكثري من احلقوق األإثبات وعدم العمل هبا إمن وسائل 

 وسائل التقنية احلديثة اليت ال متس إرداة املتهم وخصوصيته استخدامأن  نرى ومن خالل ما تقدم
وال يتعارض مع مباديء  ،أمر مقبول يف الشريعة اإلسالمية، واجلسدية ،من الناحية النفسية المتهوس

و كامريات ختبار آاثر الدم وفحص احلامض النووي االبصمات و  استخداموخنص ابلذكر -االسالم 
الدين اإلسالمي قد حرم كل طريقة ال تصون حرمة الفرد املسلم وكرامته ستنتج  أن نو  -التصوير

 ىل مل يك ىك  مك لك اك يق ىقُّٱٱستدالل ابآلية الكرميةوميكن اال ،الشخصية
ساس جيب على وعلى هذا األ، (5) َّ ين ىن نن من زن  رن مم ام يل

ئية احلديثة يف سبيل اجلنا الوسائل استخدامان يف التشريعات القانونية الوضعية عدم جتاوز حقوق اإلنس
 عرتاف من املتهم حىت لغرض حتقيق العدالة.ااحلصول على 

                                   
 57( سورة األنعام: جزء من اآلية 1)
 17(  سورة هود: جزء من اآلية 2)
 133اآلية ( سورة طه: 3)
حممد بن عبيد هللا العرزمي ، أبواب األحكام، ابب: ما جاء يف أن البينة على املدعي، ويف سنده: سننه( أخرجه الرتمذي يف 4)

 يضعف يف احلديث من قبل حفظه، ضعفه ابن املبارك، وغريه.
 .70سورة اإلسراء: اآلية 5) )
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أي وسيلة  استخداماء على حرمة وخصوصية الفرد وعدم عتدواضحة اال بصورةالشريعة و  حرمت فقد
عرتاف ابإلكراه ع االن الشريعة اإلسالمية تتعارض مإوحىت لو كانت حبكم قضائي. لذلك فتنتهك ذلك 

 رته القوانني الوضعية يف الدول املتقدمة بعد نضال طويل.وهذا ما أق
 واستخدام ،ستعراض النصوص القرآنية يتضح أن اإلثبات يف القضاء الشرعياومن خالل 

هو املعيار األساسي يف العصر الراهن يف حتقيق العدالة كونه مسموح به وجماز   اجلنائية وسائل اإلثبات
ومعرفة  ،ت القضاء يف الدول اإلسالمية من متييز احلق من الباطلكبديل للوسائل القدمية واليت مكن

دعاء مقدم أمام القضاء يبقى يف نظر ادعوى الباطلة ضد األبرايء،  فكل األقوال الكاذبة للمتهم وال
وسائل  احلديثة واليت مل تكن متوفره له يف الوهو ما توفره له  فيه،القاضي حيتاج إىل دليل قاطع للفصل 

 تقدمهحلجة والربهان القاطع وهذا ابلتحديد ما ا ، فاهلدف من كل ذلك هو العثور علىالعصور القدمية 
 ،(1) َّ جل  مك لك خك حك جك مق ٱُّٱ :بدليل قوله عزوجل  تلك الوسائل والعلم احلدي

وقد روى ابن  (2)َّ ىق يف ىف يث ىث  نث مث زث رث يت  ُّٱٱٱتعاىل:و أيضا قوله 
قال: "لو يعطي الناس بدعواهم الدعى رجال دماء رجال وأمواهلم  لى هللا عليه وسّلمعباس  أن النيب ص

 (4).(ولكن البينة على الطالب واليمني على املطلوب)ويف لفظ آخر (3)ولكن اليمني على املدعى عليه(.

قبل املدعي على املدعى عليه  دعاء منه النصوص أنه ال ميكن أن يقبل االووجه الداللة يف هذ
عراضهم أنتهاك اعلى عامة الناس رغبة يف  ملريضةصحاب النفوس اأبدون دليل قاطع، وإال تطاول بعض 

 نتقام وتسلط. جملرد اإلو االعتداء أأبمواهلم  أو طمعا  

                                   
 .111( سورة البقرة: جزء من اآلية1)
 .13 ( سورة النور: جزء من اآلية2)
ِإنَّ الَِّذيَن يَْشرَتُوَن بَِعْهِد اَّللَِّ َوأمَْيَاهِنِْم ََثَنا  قَلِيال  أُولَِئَك ال  ، ابب ، كتاب التفسري سورة آل عمرانصحيحة( أخرجه البخاري يف 3)

، كتاب  صحيحة(، ومسلم يف  208 – 207/  3)  (4552(، رقم )77)آل عمران، من اآلية َخالَق هَلُْم يِف اآْلِخرَة 
 . 1336/  3(  1711األقضية ، ابب اليمني على املدعى عليه رقم  ) 

 :، والبيهقي يف السنن الكربى رقم140/  23هللا عنهما يف التفسري  ( أخرجه ابن جرير الطربي من حديث ابن عباس رضي4)
بلفظ  املطلوب أوىل  سننهين يف ، وأخرجـه الدار قط 216/  5 فتح الباري،، وأخرجه اإلمساعيلي ،  252/  10( 20989)

 207/ 10(  2189رقم )  املطالب العالية، وابن حجر ،  380/  9 احمللى،، وابـن حزم ، 219/  4(  57ابليمني ، رقم ) 
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أن األصل هو الدليل القاطع الغري قابل للرد أو الشك، واإلسالم يطلب  يتضح من هذه النصوصو 
وهنا أييت دور وسائل األدلة  ،دعائهمثبات الإالبشر بتقدمي الربهان )الدليل( كالدليل وهللا تعاىل طالب 

را  مشروعا  وهو ما يراه الباحث أم ،عدالةلاجلنائية احلديثة يف تقدمي الرباهني القاطعة أمام القضاء للحكم اب
 ،الوضعية يف الدول الغربيةومتوافق مع مبادىء اإلسالم وشريعته السمحاء كما شرعته معظم القوانني 

القرآن الكرمي والسنة النبوية  ستنتاج أن اإلثبات يف الشريعة اإلسالمية وكما جاء يفومما يؤكد هذا اال
وسائل اإلثبات مما ي حيرم التوسع يف وال يوجد نص شرع ،الشريفة مل حيصرا طرق اإلثبات بعدد معني

بل مشل منظور الشرع كل  ؛معينة دون غريها بوسائلومل حيدد اإلسالم اإلثبات  ،جتهاديفتح الباب لال
 مينع الباطل من التملص من العقابما ميكن أن يفيد جهود القضاء لتحقيق العدالة ويثبت به احلق و 

 ،سم لكل ما يبني احلق ويظهرهاذلك بقول ابن القيم رمحه هللا: وابجلملة فالبينة على ستدل نو 
ومن خصها ابلشاهدين أو األربعة أو الشاهد مل يوف مسماها حقه ومل أتت البينة قط يف القرآن مرادا  

سري إلبن ويرى الباحث أن هذا التف (1).وإمنا أتت مرادا  هبا احلجة والدليل والربهان ،هبا الشهود فقط
ن والسنة  النبوية آن طلب الشهود األربعة يف الشريعة اإلسالمية وكما جاء يف القر أالقيم يظهر بوضوح 

الشريفة كدليل إثبات لوقوع اجلرمية أمنا هو يف االساس تشبيه لرباهني أو أدلة قطعية فعني الشاهديف 
كالكامريات احلديثة على سبيل   صبحت تستبدل ابلعني األلكرتونية يف العصر احلديث،وأذلك الوقت

 شهود. املثال وهو ما يتطابق متاما  مع اهلدف الذي أراده هللا تعاىل بتعزيز اإلثبات ابربعة
رسله وأنزل كتبه ليقوم  إن هللا أرسل" بن القيم رمحه هللا: اىل ما تقدم أعاله يقول إابإلضافة 

الناس ابلقسط وهو العدل الذي قامت به السموات واألرض فإذا ظهرت أمارات العدل وأسفر وجهه 
ي وسيلة ثبات احلق وأبإومن خالل هذا التفسري يتبني أن  (2)".أبي طريق كان فثم شرع هللا ودينه

الدين اإلسالمي، ويقول أيضا : "بل وال يتعارض مع أهداف  ،مشروعة هو أمر مقبول متاما  يف اإلسالم
قد بني سبحانه مبا شرعه من الطرق أن مقصودة إقامة العدل بني عباده وقيام الناس ابلقسط، فأي 

ن أبن القيم هنا اوما قصده  (3)ستخرج هبا العدل والقسط فهي من الدين ليست خمالفة له".اطريق 
وهذا يعطينا فكرة عن مدى تطبيق اإلسالم املبدأ  اجلديدة واملستحدثة مشروع متاما   الوسائل استخدام

                                   
 .14ص ، 1، طالطرق احلكميةقيم، ال(  ابن 1)
 .15صرجع سابق، امل، قيمال( ابن 2)
 .22ص رجع سابق،املقيم، البن ا( 3)
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مكنة للقضاء إلحقاق املتوفرة و املوسائل لثبات الواقعة ابإحتقيق العدل وقاعدة العمل بوجوب العام يف 
درء املفاسد ومحاية الناس، فإهدار الدعاوى املصاحل و  والقاعدة أن الشريعة يف االصل جاءت جللب ،احلق

 مع مقصد الشارع ويضيع احلقوق.الشرعية يتعارض  حبجة عدم توفر األدلة
ألن احلصر  ؛لقدمية لإلثبات وال يف عدد معنياملثبتة للدعاوى غري حمصورة يف الوسائل ا فالوسائل

مع تغري  املتغريه ونوازهلم ،ومصاحل الناس املتنوعة ،يف طرق معينة ال يستقيم مع التطور العلمي احلديث
 .التعامالت واملستجدات يف هذه احلياة

وهتكت  ،إن الدليل فدية احلق ولو ال اإلثبات لضاعت احلقوق :لذا من أقوال فقهاء اإلسالم
وهذه األمهية لإلثبات عامة  ،وهي مبنزلة الروح للحقوق ،الشهادة سبب إحياء احلقوق :وقوهلم ،األنفس

يلجأ إليها األفراد  ،أم معنوية ،مادية ،أم عائلية ،مالية ،خاصةأم  ،يف مجيع احلقوق سواء أكانت عامة
 ،فإن الشريعة وهي تلمس أمهية اإلثبات ومن هنا ،ليها القاضي يف كل قضيةويستند ع ،يف كل نزاع

ستعماله ات، والوسائل الشرعية له، وطرق قد عنيت بتنظيم أحكام اإلثبا ،ومكانته يف اجملال القضائي
  ذاهتا، ومتيزها عن غريها.غريه من النظم السابقة أو الالحقة من حيث تكاملها يفمبا مل يوجد يف 

وعليه تكون الشريعة اإلسالمية قد سبقت كل القوانني الوضعية يف جمال فتح الباب أمام مجيع 
 .، ولكن بضوابط حتفظ حقوق اإلنسانائي للوصول إىل احلقيقة واإلثباتوسائل اإلثبات اجلن

يف القانون الوضعي اإلثبات شروعيةم: مفهوم الثايناملطلب   
 يفجل احلكم على املتهم وأل ،القانون الوضعى أبنه كل مايؤدى إىل إظهار احلقيقة يفيعرف اإلثبات 

وكلمة اإلثبات تعىن  ،وأن املتهم هو املرتكب هلا ،ذاهتا يفاملسائل اجلنائية جيب ثبوت وقوع اجلرمية 
الرابطة اإلجرائية للوصول إىل الدليل ابملعاينة أو اخلربة أو الكتابة أوالشهادة  يتذرع هبا أطراف اليتالوسائل 

حتققت  اليتالنتيجة  أي ،فاإلثبات بتعبري خمتصر هو جمموع األسباب املنتجة لليقني ،أو القرائن وغريها
 )1(.إنتاج الدليل ستعمال وسائل اإلثبات املختلفة أياب

                                   
 .37،ص البصمة الوراثية ودورها ىف اإلثبات اجلنائى بني الشريعة والقانونفؤاد عبداملنعم،  (1)
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 ،نظره يفميكن أن تؤدى إليها  اليتيصل إىل احلقيقة جبميع الطرق  وبناء  على ذلك يسمح للقاضى أبن
تقدير صحة الدليل والوسيلة  يفعتقاده وإليه املرجع ا يفوأن يستنتجها من كل ما ميكن أن يدل عليها 

 )1(.املتبعة
 ،املستهدفةومنها يتضح لنا أن مبدأ املشروعية يقره القانون الذى قد يتم تطويعه ملا خيدم املصلحة 

 ،وأمشل وهو مبدأ سيادة القانون عن مبدأ أعم تفرعا   ،نطالقا  من ثوابت دينيه أو حىت أخالقيةاوليس 
تلتزم به وختضع  ص القانونستقر يف تعريفها أهناشخص من أشخااأن الدولة اليت حنياها اآلن وقد ذلك 

راهتا النهائية ال تكون صحيحة وال انفذة على ذلك أن أعمال هيئاهتا العامة وقرا نه يتعني ترتيبا  إف ،له
له بل وأحياان أخرى ابلتطبيق  إال إذا صدرت بناء  على قانون وطبقا   وملزمة يف مواجهة املخاطبني هبا

ويكون لكل صاحب شأن حق  ،الصحيح له حبيث إذا هي صدرت على غري ذلك تكون غري مشروعة
املشرع وابلتاىل يكون (2)،تعويض األضرار اليت تسببهاق طلب فضال عن ح ،طلب إلغائها ووقف تنفيذها

األدلة اليت جيب أن يستند إليها، فيقرر قواعد قانونية اثبتة تبني له وسائل  مسبقا  هو الذي حيدد للقاضي 
 .(3)(اإلثبات املقبولة

معيبة  وأعماهلا قوانينهافاحلياه العامة يف الدول املعاصرة حيكمها مبدأ املشروعية الذي جيعل من 
ويكون جزء من عمل القاضى مراقبة مدى صحة وعدم األعلى،  مامل تكون قد صدرت وفق القانون

 .(4)ة هي صفة كل ما هو مطابق للقانونفاملشروعي ،للقانون األعلى )الدستور(خمالفة هذه القوانني 
أكرب ويعد موضوع اإلثبات اجلنائي وخاصة يف القضااي الكبرية املقدمة أمام القضاء من 

اجلرمية على مجيع أنواعها مستوايهتا، ويعود السبب يف  كافحةت اليت تواجه احملاكم املختصة مبالتحداي
ابت  خفاء اجلرمية مما يشكل عقبة أمام احملققني، لذلكإكون اجملرمني يف الغالب حيرتفون ذلك اىل  

العلمي من األساسيات  أداة جنائية جديدة ومتطورة معتمدة على التقدم استخدامموضوع مشروعية 
حرتاف اجملرمني على طمس جرائمهم والنجاح يف إخفاء اعدالة يف العصر احلديث وملواجهة لتحقيق ال

                                   
 .11،ص1، ط نظرية اإلثبات ىف الفقة اجلنائى اإلسالمىهبنسى، أمحد فتحى،  (1)

 .3، ص مبدأ املشروعية وضوابط خضوع اإلدارة العامة للقانون، ( طعيمة، اجلرف2)
 .1"، رسالة ماجستري، جامعة اجلزائر، صحجية أدلة األثبات اجلنائية احلديثةبن الغة، " ،( عقيلة3)
 .3، ص1طالقضاء اإلداري الفلسطيين "مبدأ املشروعية"، ( عدانن، عمر، 4)
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شخصياهتم يف معظم اجلرائم كي يفلتوا من العقاب العادل وال تطاهلم يد العدالة لكوهنا قد ال تعتمد 
 .(1)ها أمام املتهمماستخداعلى وسائل مستحدثة تتعارض مع مفهوم املشروعية يف 

 استخدامللقانون الوضعي تتعلق مبشروعية  ال تزال تطرح نفسها أمام املشرعني تساؤالتوهناك   
انقش الباحثون مشروعية اجلنائية احلديثة يف التحقيقات وتقدميها كأدلة إثبات أمام القضاء، وقد  وسائلال

كي ميكن   والبحث عن إجاابت شافية لكل هذه اإلشكاليات القانونية والتشريعية لوسائلهذه ا
 ،ذا اجملالهب يدة املستحدثة من قبل املختصنيالعلم احلديث والتقنيات اجلدو  التقدم هذا ستفادة مناإل

ركز  اجلنائية احلديثة قدوسائل اإلثبات  ومن هنا جند أن مفهوم مشروعية  ،واالطمئنان لكوهنا مشروعة
واستأثرت بنصيب وافر من الدراسة والبحث يف العديد من املؤمترات واحملافل  ،عليها الباحثون يف القانون

احلقوقية والعلمية وكذلك ورش العمل والندوات اليت ضمت جمموعة من العلماء يف الشريعة والقانون 
 واملختصون يف امليادين الطبية كذلك. 

)الدستورية( يف القوانني الوضعية اليت كتبها  ملصطلح دفا  ويعترب مصطلح )املشروعية( مرا
نسجام سلوكه أو فكره مع ان مشروعية التصرف من قبل املشرع تقاس مبدى إاملشرعون، لذلك 

ىل إيه مستندة هن اجملالس النيابية املنتخبة اليت تقوم بتشريع القوانني وفق فلسفة فقإوعليه ف ،(2)الدستور
اجلنائية احلديثة وتضمينها يف القانون  الوسائل استخدامن تستلهم مبادئ الشرعية يف مة أبأدلة قوية ملز 

حنراف السلطة األدلة اجلنائية احلديثة وذلك أن ا استخدامومن هنا تظهر أمهية حبث مشروعية الوضعي. 
 (3).رد جدا  أثناء الفهم أو املمارسةالعامة عن مبدء املشروعية وا

كما عرف   ،(4)وهو "مبدأ اخلضوع للقانون" خمتصرا   بدأ املشروعية تعريفا  ملمود حافظ حمقد قدم و 
ل والقواعد القانونية يف أي دولة عصرية تتمث .(5)املشروعية سليمان الطماوي أبنه "سيادة حكم القانون"

قانون ة تتمثل يف "الدستور، الالقواعد املكتوب نوحيث أ ،الغري املكتوبةمبجموعة من القواعد املكتوبه و 
ساسي، القانون العادي، املرسوم التشريعي، اللوائح التشريعية"، بينما القواعد غري املكتوبه تتمثل يف األ

                                   
 .27، ص1ط ،دراسة مقارنة –قبول الدليل العلمي أمام القضاء اجلنائي ( ارحومة، موسى مسعود، 1)
 .270، صسياسيالنظام ال( كامل، ليلة حممد، 2)
 .256، صاملرجع السابق( كامل، ليلة حممد، 3)
 143ص ،1، طالقضاء اإلداري يف القانون املصريحافظ، حممود حممد،  (4)
 97، ص7، طالقضاء اإلداري( الطماوي، سليمان حممد، 5)
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هنا مستنبطة أل "األعراف املشروعة واملبادىء القانونية". وهذه القواعد القانونية جيب أن تكون مشروعة
 .(1)من مصادر الشرعية

نضوت حتت لوائه التزام مببدأ هام وهو مبدأ " املشروعية " والذي وتتجلى هذه الضمانه ابال 
 ،الكثري من الدول حىت أصبح طابعا  تتميز به الدول القانونية واليت خيضع فيها احلكام واحملكومني للقانون

 .(2)، بل تعدى ذلك إىل السلطات احلاكمة على األفراد فقط حبيث مل يعد اخلضوع للقانون مقصورا  
ال و  ،القوانني الوضعية إىل املشروعية عند التشريع لتحقيق أهداف قانونية والنزول علي مقتضياته وتستند

ا  لألوضاع وإمنا وفق قواعد سبق وضعها وفق ،ليس ذلك فحسب تقوم أبي نشاط إال وفق أحكامه
ن ال الفرد هو ن الدولة القانونية تقوم على فكرة أساسية هي أن القانو والشروط املقرره لذلك، وعليه فإ

 ،يقتصر فقط على فحص مدى توفر األحكامور القاضي اثنوي د األمر الذى نرى أنه جيعل من(3)احلاكم
لتزام هبا، والتحقق من مراعاة الشروط القانونية املمهدة املتعلقة ابإلثبات واإل ومطابقتها حلرفية النصوص 

ثبات من الغالب هي أكثر دقة وقوة يف اإلىل وسائل أخرى يف إحتكام ىل اإلإللحكم دون القدرة 
 .(4)ثبات صحة األدلة املقدمة له يف كل واقعة تعرض عليهالوسائل القدمية والتقليدية إل

 هو القانون أن يف ييتمثل جوهرأساس  على تقوم ستبداديةإ حكومة أمام نكون ذلك وبعكس
 علىه شعب محل على يعملف مجاعة أو حزب،، سواء  كان هذا احلاكم فرد أو احلاكم إرادة عن تعبري جمرد

 القانون طبق شاء إن قيد كل  من وطليقة مطلقة احلاكم إرادة تصبح وهلذا به، هو يلتزم أن دون حرتامهإ
 حقوق على القضاءا  حتم هذا ويستتبع ،معني شكل أو معني إبجراء يتقيد أن دون عنه عدل شاء وان

 (5)البوليسية. احلكومات" ابحلكومات هذه على يطلق هلذا ،وحرايهتم األفراد
وتصرفاهتا  ،وخضوع اإلدارة العامة للقانون ،خضوع احلكام واحملكومني للقانون ؛ومبدأ املشروعية يعين

والقضاء  ،وعندما حتاول اإلدارة اخلروج على مبدأ املشروعية فأن دور القضاء بصورة عامة ،وفق أحكامه
ومتارس هذا الدور  ،اإلداري بصورة خاصة هو إعادة اجلهة اإلدارية املطعون يف قرارها إىل جادة القانون

                                   
 164، 1، طالنظرية العامة للقرارات اإلدارية ،لطماويا سليمان حممد (1)
 .24، ص 1،ج 1ط ،  موسوعة القضاء اإلداريططناوي،  علي خطار (2)
 .7د.ط ، ص  ،القضاء اإلدارينده،  حنا إبراهيم (3)
 .35 -34، ص 1. جنظام اإلثبات يف املواد اجلنائية يف القانون الوضعي اجلزائري( مروان حممد، 4)
 9، ص 1ط ،ملشروعيةمبدأ ا -الرقابة على أعمال اإلدارة –القضاء اإلداري ، سامي مجال الدين (5)
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والنظر يف التعويضات  والقوانني ري ختتص إبلغاء القراراتحمكمة العدل العليا ابعتبارها حمكمة قضاء إدا
 .ئيةقع ضمن حدود واليتها القضاعن القرارات واإلجراءات اليت ت

وال يكفي حلماية حقوق األفراد وحرايهتم أن تتحقق سيادة القانون عن طريق تنظيم سلطات 
وحتديد العالقات فيما بينهما وإمنا يتوجب أن تتوفر الضماانت مبا يكفي إلحرتام حقوق الفرد  الدولة

على املنازعات املشروعة من خالل تشريعات السلطة القضائية اليت تتمثل وظيفتها يف تطبيق القانون 
 )1(.أحكام قضائية حتوز األمر املقضي اليت تعرض عليها يف صورة

تنص على عدم جواز ىل أن َثة قاعدة مستقرة يف قانون اإلثبات اجلنائي إيشري بعض الباحثني و 
إىل هذه  ستنادا  انفسه ابإلكره، و  قدمي دليل مادي ضدأو مبعىن آخر ت ،عرتافاالعلى  إجبار الشخص 

 إجبار املتهماألدلة اجلنائية احلديثة للتعويض عن  استخدامدة األساسية تتضح أمهية مشروعية القاع
ومن األمثلة على ذلك نذكر  ،ا القوة أو اإلكراهفيهطرق أخرى ال تستخدم  ستعمالا يفاحلق عطاء إب

ققني بشفافية البصمة الوراثية أو أخذ عينة من احلامض النووي للمتهم يف حالة عدم التعاون مع احمل
املتهم مع اجلنائية احلديثة  وسائلال استخداماه يعطي املشروعية للمشرعني يف جتإوهناك  ،طوعية وبصورة

كونه ال ميس حال   يفوليس لديه حجة يف االمتناع عن ذلك  ،الختبار احلامض النوي خضاعهإل
 يفالوسيلة املستخدمة  مشروعية وصحة تقديرويرتك  .العنف للحصول عليه استخدامخصوصيته أويتم 

لدرجة  فالقانون الوضعى أعطى القاضى حرية تقدير الدليل ،القاضياحلصول على الدليل إىل سلطة 
 )2(عتبار الرفض دليال  مهما  على ثبوت اجلرمية أو الواقعة يف حق املتهم.ا بعض الوقائع إىل يفقد تصل 

تعقب في اجلنائية احلديثة وسائلال ستخدامعطاء املشروعية الإعلى أمهية  ويؤكد بعض الباحثون
الوسائل العلمية احلديثة اليت مل تكن متوفر قبل  ستخدامحباط خمططاهتم اإلجرامية ابإناة و اجملرمني واجل

علوم بفضل التقدم احلاصل يف  إذ 3،عقود بفضل التقدم املطرد يف حقل العلوم اجلنائية والعلم احلديث
الوسائل الفنية احلديثة متكن احلقوقيون  ستخداماب يوالفيزايء والتحقيق البوليسعي الكيمياء والطب الشر 

يف الكشف عن كثري من اجلرائم الغامضة اليت كانت فيما مضى مستعصية ومكنت اجملرمني من اهلروب 
 من وجه العدالة وقيدت ضد جمهول.

                                   
 4، ص 1. طدروس يف قانون القضاء اإلداري يف لبنان وفرنسا ومصر ، عثماننيحس (1)
 .9، صقبول البصمة الوراثية يف اإلثبات اجلنائي( ارحومة، موسى مسعود، 2)
(3)Stuart  S.  Kind : "Les  sciences  dans  l'enqûte  criminelle", PP. 92 – 101.  
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 يأمر حتميف القوانني الوضعية  اجلنائية احلديثة الوسائل استخدامصبحت مشروعية أومن هذا األساس  
على والتعرف  على املتهمنيثبات اجلرائم إأصبح من السهل يف الوقت احلاضر  تبنته معظم الدول حيث

اجملرمون التنكر  وفحص البصمة الوراثية مهما حاولهواّيهتم من خالل التقنيات احلديثة كالبصمات 
وتضليل العدالة من خالل كشف آاثر اجملرمني املادية اليت يرتكوهنا بصورة عفوية يف موقع اجلرمية، وخنص 
ابلذكر بصمات األصابع أو أنسجة اجللد أو الّشعر، وبفضل التقدم العلمي أصبح ابإلمكان التعرف 

 (1).الدم أو حىت امليّن يف جرائم االغتصابأو  على اجملرم من خالل إفرازاته البيولوجية كالبول أو العرق
ن اإليرلندي ، ومنها القانو األدلة اجلنائية احلديثة استخداموقد شرعت معظم الدول يف الغرب 

البصمة الوراثية يف اإلثبات اجلنائي حىت بدون موافقة املتهم ويف حالة  استخدامالذي يسمح للمحققني 
إجراء  عند اجلرمية، ويشرتط القانون املذكور ابإلضافة على ذلكرتكاب إرفضه يعترب دليل ضده على 

تهم وكونه ال يتعارض مع شرح مشروعية ذلك للم احملققني علىالفحص للحامض النووي برضا املتهم 
ولكن الرفض يثبت دليل  ،ىل طرف اثلث، وال جيوز إكراهه على ذلكإو يكشف عنه أخصوصيته 

وسائل  استخدامعية يف معظم دول العامل قد شرعت لذلك يستنتج الباحث أن القوانني الوض (2)ضده.
 اجلنائية احلديثة  لالسباب التالية: االثبات
 .اجلنائية احلديثة ختتصر الزمن والكلفة يف الكشف عن هوية اجملرم لوسائلا استخدام .1
 .ء يف حتقيق العدالةالوسائل احلديثة إلثبات التهمة على اجملرمني ساعدت القضا .2
وانني حقوق اإلنسان إال يف حالة اجلنائية احلديثة وق وسائل استخدامال يوجد تناقض بني  .3

 .وسائل عنيفة خالل التحقيقات استخدام
األفراد من أي  ومن خالل ما تقدم يرى الباحث أن األصل يف مبدأ املشروعية هو توفري الضمان حلقوق

فاملشروعية مهمة حىت يف التحقيقات اجلنائية لكوهنا  ،وحفظ حقوقهم الشخصية ،حمتملة نتهاكاتا
لوضعية ومن أجل وتعترب املشروعية األساس الذي نصت عليه القوانني ا ،املالذ الطبيعي ألفراد اجملتمع

 ثبات التهم على اجملرمني.إيف كشف اجلرائم و اجلنائية احلديثة  وسائلال ستخدامذلك مسح للقضاء اب
  

                                   
 223ص،  البقع الدمويةمصطفى كمال شفيق ،  (1)
 111، ص البحث العلمي عن اجلرميةأبوزيد علي،  (2)
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ىالتقنيات احلديثة من منظور إسالم استخداممشروعية : املبحث الثاين  
ن ما حنن فيه اليوم من إبل  ،دين املعارف والعلوم هيو إن الشريعة اإلسالمية صاحلة لكل زمان ومكان 

فعال  قدان فعندما كنا دولة مسلمة قوال  و  ،ختلينا عن دين هللا وتفريطنا فيه سببهأتخر علمى وحضارى 
نزل هبا سيدان جربيل عليه  آية ديننا دين علم وتعلم أن أول وخري دليل على أن ،العامل ونشران العلم

 .()إقرأكلمة على رسول هللا عليه الصالة والسالم   السالم
التقنيات احلديثة أو  استخدامفال مانع شرعا  من  ابحةاألشياء النافعة اإل يفاألصل ن كما أ
 يرد عن الشارع فيها حكم فهى مباحهمل  اليتألن التصرفات املستحدثة النافعة و  ؛إجراء البحوث

  ٰه مه جه هن من خن حن ٱُّٱٱ:تعاىل، قال على ذلك كثرية من الكتاب والسنة واألدلة ،(1(شرعا  
هللا صلى هللا عليه  ورد عن رسولكما ،(2)َّ  هت مت هب مب هئ مئ هي ميخي حي جي

، فاقبلوا ت عنه فهو عافية وما سك ،وماحرم فهو حرام ،كتابه فهو حالل  يفأحل هللا  ماوسلم قوله )
 (3)(فإن هللا مل يكن نسيا ،افيةعالمن هللا 

.املطلب األول: املنظور اإلسالمي للعلم احلديث  
ية الشريفة.  ويف ذلك أدلة كثرية من القرآن والسنة النبو  ،كتساب املعرفة والعلما سالم على يشجع اإل

جتهاد يف العلم والتفكر والتدبر يف األمور املستحدثة اليت تشجع على االايت وتوجد العديد من األ
 مل سالميةايت القرآن الكرمي أن الشريعة اإلوتؤكد أ (4)َّ جئ يي ىي نيمي زي ُّٱٱ:حيث قال تعاىل

متدح هللا سبحانه وتعاىل طاليب اعلى ذلك، وقد  شجعت عرفة فقط بلكتساب املا ابلعلم والتعلم و  تأت
 يي ىي مي خي حي جي  يه  ٱُّٱقال تعاىل: املستقبل وذلك يف اآلية الكرمية واالجتهاد فيه يفالعلم 

)5)َّ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ
وقد عظم عز  ،

                                   
 23ص البصمة الوراثية ودورها ىف اإلثبات بني الشريعة والقانون،، عبداملنعم فؤاد (1)

 13( سورة اجلاثية: األية  2)
، 3419، رقم: 375،د.ط، ص2ج،كتاب: التفسري، تفسري سورة مرمي، ،  املستدرك على الصحيحني يف (أخرجه احلاكم 3)

 .وقال: صحيح اإلسناد ومل خيرجاه، ووافقه الذهيب
 .21سورة الذارايت: اآلية ( 4)
 18سورة آل عمران: جزء من اآلية ( 5)
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 جك مق حق مف ُّٱ: قوله تبارك وتعاىل يف ،ذلك يفوالساعني وجل من شأن العلماء وطلبة العلم 

 (1)َّ جم هل مل خل حل جلمك لك  خك حك

من سلك طريقا  يلتمس فيه علما  سهل هللا كما ورد عن الرسول صلى هللا عليه وسلم قوله ) 
 ،فعلوم الطب ،الشريعة اإلسالمية يفوهو دليل واضح على مكانة العلم  ،(2)(له به طريقا  إىل اجلنة

إذا قام هبا  يإ ،كفايةحكمها أهنا واجبة وفرض   وعلوم احلياة من فيزايء وغريها ،والعلوم التكنولوجية
 ،فبالعلم يعرف هللا جل وعال ،فالعلم هدف اإلنسان احملب للمعرفة والتنور ،البعض سقطت عن البقية

وتعينهم على توفري  ،عقبات احلياة يد البشر يذللون هبا املصاعب و يففالعلوم والتقنية احلديثة أداة 
 .اجلهد والوقت

الوراثية كمثال على أهم نتائج  ةالبصم وسائل اإلثبات،ومن املكتشفات العلمية احلديثة يف جمال 
  مغ  ُّٱٱ:قوله تعاىل يف، وذلك اق املستقبلظهورها يف آفبخربان هللا تعاىل أعرفة اليت تطور العلم وامل

 ،ه وتعاىلؤ هللا سبحان ي يدل على عظمة خلقحلامض النوو فا (3)َّ حق مف خف حف جف
ستدالل تب على ذلك من قرائن مهمة يف االوما يرت  ثبات شخصية الفردإها يف استخدامواليت ممكن 

 شخاص وحتديد هوية املتهم. على األ

 ُّٱٱ:وقد دلت النصوص القرآنية على أن األصل يف األشياء هو اإلابحة ومن ذلك قوله تعاىل
 زي ري ٰى ين ىن ننمن زن رن مم  ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك

بصمات األصابع و  ،ات املراقبةوكامري  ،الوراثيةوالن العديد من الوسائل العلمية احلديثة كالبصمة (4)َّ مي
ن األصل هبا إىل احلقيقة والقضاء يف اإلثبات فإاليت تساعد احملققني يف الوصول  شياء النافعةمن اال

شرعا  هو اإلابحة يف الشريعة اإلسالمية كما هو احلال يف القانون الوضعي. ويستند يف اإلابحة بذلك 
يف الشريعة اإلسالمية أن األصل يف األشياء النافعة واليت مل يرد هبا نص على قول غالبية أهل العلم 

نه يعترب مقبول ومباح لكونه انفع لألنسان وال مانع من إحلديث النبوي الشريف أو القرآن فمباشر يف ا

                                   
 9اآليه جزء من  :سورة الزمر(1) 

 (، وقال: حديث حسن.2646، رقم: )28، ص5العلم، ج، أبواب العلم، ابب: فضل طلب سننه( أخرجه الرتمذي، يف 2)
 53( سورة فصلت: جزء من اآلية 3)
 .115( سورة التوبة: اآلية 4)
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قبول مستجدات األمور اليت تفيد اإلنسان. لذلك فأن وسائل األثبات اجلنائية املعتمدة على الوسائل 
احث أن الشريعة اإلسالمية هي لعلمية احلديثة متثل نور العلم ووسيلة متنع الظلم وحتق العدل. ويرى البا

اجلنائية احلديثة ملنفعة اإلنسان ويف كل جماالت احلياة  الوسائلالعلم احلديث وابلتحديد  استخداممع 
ىل تفضيل العلم احلديث يف إوزية بن قيم اجلاذهب اليه العالمة الكبري إىل ما  ستنادا  ا ،ومنها القضاء

منفعة اإلنسان حيث قال: "مل يزل احلكام والوالة يستخرجون احلقوق ابلفراسة والعالمات فإذا ظهرت 
 (1)مل يقدموا عليها شهادة ختالفها وال إقرار".

 وهو عند الكثريين من ابب  ،ة الوراثيةمستهجان للعمل ابلبصالذلك فإن ما حيصل اليوم من 
وهو ما حصل  ،تقول دع ما يريبك إىل ما ال يريبك اليتعمال  ابلقاعدة  ،الريبه واحلذر من كل جديد

كتشاف بصمة األصابع وتفرد كل إنسان ببصمة تغاير األخرى وذلك منذ زمن ليس ابلبعيد ميثل ا عند 
اثية متثل اليوم آيه من فإن البصمة الور  ،أمرا  عجيبا  ومستغراب  حىت إستقر العمل به وإطمئن الناس إليه

خلقه يستطيع اإلنسان من خالهلا معرفة احلقائق بطريقة علمية ملموسه مبا يساعد على  يفآايت هللا 
و  ،سالماإل يف، كل ذلك يبني ويربهن على عظمة العلم (2)اجملتمع اإلنساىن يفإستقرار احلق والعدل 

ع العلوم واملعارف خلدمة اإلنسان، هذا اجملال وتسخري مجي يفهتمام الفقه اإلسالمى بكل ما هو جديد ا
 (3)َّ مل  يك ىك مك لك اك ٱُّٱ: تيسري، قال هللا تعاىلالفهو دين الرمحه و 

 .وسائل اإلثبات احلديثةاملطلب الثاين: موقف الشريعة من 
 موقف الشريعة اإلسالمية من البصمة الوراثية

ي( من القرائن القوية اليت ترشد إن إدي ختبار احلامض النووي )او ما يطلق عليه أتعترب البصمة الوراثية 
رتكاب اجلرمية بدقة عالية جدا  مل تكن متوفرة يف العصور القدمية وذلك بسبب اىل احلقيقة يف إني احملقق

 التطور العلمي احلديث. 
ا  ابرزا  يف دور  متياز ألن تلعبأهلتها ابإن اخلصائص السابقة اليت متتاز هبا البصمة الوراثية 

جرائم القتل  ومنها على وجه اخلصوص ،ف على هوية اجلناةوالتعر  ،ثري من اجلرائم الغامضةكتشاف كا 
الطريان ف على اجلثث اجملهولة أو املتفحمة جراء الكوارث اجلماعية كمايف حوادث والتعر  ،غتصابواال

                                   
 .32، صالطرق احلكيمة يف السياسة الشرعية( ابن القيم، 1)
 22، صالبصمة الوراثية ودورها ىف اإلثبات بني الشريعة والقانون، فؤاد عبد املنعم (2)
 .107االنبياء: األية (  سورة 3)
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إخفائهم ابملستشفيات، ويف قضااي اهلجرة ختالط املواليد أو اويف حاالت  ،والقطارات، وإثبات البنوة
 (1)غري الشرعية.

ة إدانة شخص ستعانة هبذه التقنييل املثال ال احلصر أنه أمكن ابالذكر يف هذا الصدد على سبيو 
مرأة يف دولة اإلمارات العربية املتحدة من خالل املقارنة بني مسحة مهبلية اغتصاب آسيوي متهم اب

؛ إذ ثبت من إجراء املقارنة قرتفت فيها هذه اجلرميةاالعثور عليها ابلغرفة اليت  ة متوعينة من تلواثت منوي
 .(2)وهو املتهم املذكوربني العينتني حمل التحليل تطابق البصمتني وأهنما ينتميان إىل شخص واحد 

ها يف القضاء إلثبات اجلرائم استخدامقهاء يف الشريعة والقانون جبوزا فىت العديد من الفأوقد 
بصورة خاصة فهي متثل نور العلم احلديث الذي يهدي القضاء لتحقيق العدالة التامة.  من أهم تلك 

 الفتاوي ما يلي:
ستدال يف التحقيقات إلسالمي يف مكة املكرمة جبواز االفىت اجملمع الفقهي الذي مركزه رابطة العامل اأ. 1

يلة إثبات غري مشكوك يف صحتها واليت مل يرد اجلنائية على البصمة الوراثية واالعتماد عليها كوهنا وس
لى احلقيقة وممكن ستدال علذلك فهي مباحة بصورة اتمة يف االعليها أي قصاص أو حد شرعي 

ثبات يف التحقيقات حول اجلرمية. وقد ورد يف البند األول من القرار السابع من قرارات إتقدميها كدليل 
 (3)الدورة السادسة عشر ما يلي:

عتماد عليها كوسيلة إثبات يف التحقيق اجلنائي البصمة الوراثية واال استخدام"ال مانع شرعا  من 
املتعلقة ابجلرائم اليت ليس فيها حد شرعي وال قصاص "أدرؤوا احلد ابلشبهات" وذلك الجل حتقيق 

هذا و  ، لبس به ودقيقىل نيل اجملرم جزائه العادل وتربئة املتهم بدليل الإالعدالة واألمن للمجتمع ويؤدي 
 من مقاصد الشريعة اإلسالمية"

دليل البصمة الوراثية  استخداميت الداير املصرية األسبق جبواز أفىت الدكتور نصر فريد واصل مف. 2
حيث قال: "ال مانع من الناحية الشرعية من إجراء البحوث العلمية يف خدمة القضاء والعدالة ومن 

                                   
 .6، صقبول البصمة الوراثية يف اإلثبات اجلنائي، ارحومة موسى مسعود (1)
 25/6/2016، اتريخ االستعراض: تطبيقات البصمة الوراثية يف اإلثبات اجلنائي، أمحد لطفي (2)

http،www.shaimaatalla.com/vb/showthread.php?=12661// 
( البند أوال  من القرار السابع من قرارات الدورة السادسة عشر املنعقدة مبقر رابطة العامل اإلسالمي يف مكة املكرمة للفرتة من 3)

5-10\ 1 \ 2002. 

http://www.shaimaatalla.com/vb/showthread.php?=12661
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ابحة االشياء إوالقاعدة الشرعية هي يف  ،ن الوسائل النافعة مباحة شرعا  لكو  ؛أمهها البصمة الوراثية
ويستند على ذلك مببدأ سلطان اإلرداة يف اإلسالم إذ أن من حق أي انسان أن يربم  ،النافعة لإلنسان

ما يراه من العقود وينشىء التصرفات اليت ال حتقق الضرر ابلنفس أو الغري وال حيرم منها إال ما يوجد 
لشريعة ستند معظم العلماء يف الفقه واايه على إبطاله وحترميه وعلى هذا ليل شرعي قاطع وال لبس فد

 (1)تفقوا على اإلمجاع بذلك.ان بعض االصوليني قد إحىت 
قضااي احلدود والقصاص  يفعتماد على البصمة الوراثية جبواز اال :لدكتور عمرحممدالسبيلقال الشيخ ا.3

ثبات ذلك ابلقرائن الدالة عليها إليه بعض العلماء من جواز إقياسا على ماذهب  ،ان واالغتصابكالز 
يضا هناك من سرية الصحابة أو ، رينه شبه دليل اثبت لدى القاضىعندما يتوفر ابلقضية ظروف جتعل الق

 :خذهم ابلدليل املادىأجتهادهم و اويبني  ،ئهم ما يدعم هذا التوجهوقضا
نصار وكانت مراه تعلقت بشاب من األابن اخلطاب   عمرجاءت اىل :ن حممدقال جعفر ب

 وصبت البياض ،خذت بيضة فالقت صفارهاأف ،عليه وكادت لهحتالت اب هلا فلما مل يستج ،هتواه
 يفالرجل غلبىن على نفسى وفضحىن هذا  :ىل عمر صارخة فقالتإعلى ثياهبا وبني فخذها،مث جاءت 

مري أمرى ايأ يفأخذ الشاب يستغيث ويقول تثبت ف ،الشاب فهم عمر بعقوبة،  ثر فعلهأوهذا  ،هلىأ
 اي :فقال عمر ،صمتعتاسف يعن نفس فلقد راودتين ،تيت فاحشة ومامهمت هباأ فوهللا ما ،املؤمنني
مث دعا مباء حار شديد  ،ىل ماعلى الثوبإ يفنظر عل ،مرمهاأ يفسن )على بن اىب طالب ( ماترى أاب احل

فعرف طعم البيض فزجر املرأه  ،مث أخذه واشتمه وذاقه ،الغليان فصب على الثوب فجمد ذلك البياض
 )2(.عرتفتاف

األحباث  مبواكبة ب على هذه املشكلةتتواصل اجلهود الرامية إىل التغلأن  ومن هنا كان البد
(، وذلك بفضل  DNA  Fingerprintالوراثية  البصمة)  ميالدوهي   اليوم هاأسفرت عن اليتالعلمية 

 التقدم اهلائل يف ميدان اهلندسة الوراثية وعلم اجلينات، ومابلغه من نتائج ابهرة أمكن االستفادة منها يف

                                   
 98د.ط ،ص ،البصمة الوراثية وجماالت اإلستفادة منها، واصانصر فريد  (1)
 44ص الطرق احلكمية ىف السياسة الشرعية،، ابن القيم 2))
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جمال اإلثبات  فاقا  رحبة يفآالتقنية فقد فتحت هذه  .(1)ومنها امليدان اجلنائي ،عديد امليادين احلياتية
؛ األمر الذي ابتت معه حتظى يةاجلناة ما جعلها تتفوق على البصمات العاد ةاجلنائي وكشف هوي

أن تلعبه من دور واعد يف إثبات كثري من اجلرائم  يتوقعئية ملا هتمام متزايد يف ميدان العدالة اجلناإب
 اخلطرية اليت تؤرق السلطات املختصة.

فإن اجلدل مازال قائما  حوهلا من  ،وعلى الرغم من أمهية هذه التقنية يف هذا اجملال ،ومع ذلك
جند يف املقابل من يشكك  ،ففي الوقت الذي يوليها البعض أمهية كبرية ،حيث قبوهلا يف اإلثبات اجلنائي

ابخلرباء الذين توكل إليهم ابلنظر إىل أن عوامل عدة جيب أخذها يف احلسبان بدءا   ،يف قيمتها اإلثباتية
 ،يةهذا من انح .جيرى فيها حتليل العينات وظروف حفظها والتقاطها ستخالصها واملختربات اليتامهمة 

ها استخدامض اإلشكاليات القانونية فيما خيص مشروعية يثري بع عليها عتماداالومن انحية أخرىفإن 
 .ونطاقه ستخداموشروط هذا اال

ا ووصلوا تهمشروعي البحث عن قد جتاوزا مرحلة د أن عند معظم التشريعات احلديثةاملقابل جن يف
فهذا اإلجراء  ،به مسموحا   من حيث املبدأ أمرا  أضحى  DNAجبار املتهم على اخلضوع لفحص إأن  إىل

ستعانة أبية وسيلة علمية مشروعة يراها مفيدة يف ميكنه اال القاضىيتفق مع ما هو مستقر من أن 
ذلك أن املصلحة العامة يف كشف  ،رتكاب املتهم جلرميتهات مىت ما توافرت دالئل قوية على اإلثبا

                                   
(1) DNA  Fingerprinting ،  Infallible  criminal evidence  and  its  

applicationshttp،//www.biotecharticles.com/Genetics-Artical/DNA -Fingerprinting - infallible-criminal-

Evidence-and-its-AP. 

جملة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية دراسة مقارنة"،  –،"دور البصمات الوراثية يف القضااي اجلزائية  صاحلفواز وانظر:  
كأحد DNA، " موقف القانون العراقي من   إيناس هاشم؛ وانظر 320-287ص ، العدد األول ،  23والقانونية ، اجمللد 

 23/2/2016 استعرض بتاريخWWW.fcdrs.comاألساليب العلمية لإلثبات "  
م قضية 1988وجتدر اإلشارة إىل أن البصمة الوراثية كانت قد استخدمت ألول مرة أمام القضاء األمريكي سنة 

Florida  V.  Tommy  Lee  Andrews  ومنذ ذلك احلني ابتت تستخدم على نطاق واسع يف عدد ،
 كبري من القضااي

See، education llnl. gov./bep/Socsi/-/tevi.html/ 
 تطبيقات البصمة الوراثية يف اإلثبات اجلنائي" على شبكة املعلومات الدولية )اإلنرتنت(حممد لطفي،"، وانظر
http،www.Shaimaaatalla.com/vb/showthread.php?=12661// استعرض بتاريخ

23/2/2016 
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هذه  استخداماحلقيقة مرجحة على مصلحة املتهم مىت ما روعيت الضماانت اليت تكفل عدم إساءة 
 .التقنية

انهيك أن قاعدة عدم جواز إجبار املتهم على تقدمي دليل ضد نفسه ال ينبغي أخذها على 
يف جواز القبض على املتهم بشروط معينة كما هو احلال   ،ستثناءاتيث ترد عليها بعض االح ،إطالقها

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 

عرتاف متمثلة يف اإلشفوية أو القولية )الستخالص األدلة اجراءات اليت تستهدف اإلكراه على اإل
(، وعلى هذا األساس مت رفض النتائج املتحصلة من اللجوء إىل التنومي املغناطيسي وشهادة الشهود

 وجهاز كشف الكذب والتحليل التخديري مع املتهمني أو الشهود النتزاع أقواهلم جربا  عنهم.
عاملني لبعض أنه جيوز إخضاع ال ،وتدعمهجتاه ن احلجج األخرى اليت تعزز هذا اإلكذلك م 

وابملثل أضحى من اجلائز إخضاع الراغبني يف الزواج  ،ق من مدى لياقتهم الصحيةالفحوص الطبية للتحق
من  وإمكانية اللجوء إىل التحصني اإلجباري ضد بعض األمراض املعدية محاية للمجتمع ،للفحص

فإن اللجوء إىل تقنية احلمض النووي  ارات جمتمعةومن مث  وأمام هذه االعتب ،خطرها ومنع تفشيها
DNA وأن  ،بشرط أن يكون َثة سند تشريعي يسمح بذلك ،أمرا  جائزا  وال جمال لالعرتاض عليه يعد

حبيث يقصر نطاق اللجوء إليها  ،هذه التقنية استخدامانت الكافية للحيلولة دون إساءة تتوافر الضما
وأن يتم  ،جة من اجلسامة واخلطورة ليس إاليف أغراض التحقيق اجلنائي ويف اجلرائم اليت هي على در 

ى خصوصيات أو بطلب منه مع مراعاة احملافظة عل ،ختاذ هذا اإلجراء بناء  على إذن من القضاءإ
تضمن سالمة الفحص وكيفية أخذ العينات  ، والعمل على إجياد آلية دقيقةختبارالشخص اخلاضع لإل
سالمية اإلعتبار العمل مبقاصد الشريعة اهنا يتبني لنا ضرورة ومن .(1)منها الحقا  وحفظها والتخلص 

قالوا جبواز فجميع الفقهاء والعلماء الذى  ،فهى املرجح واملبني ملا يتوقف عليه التشريع والقضاء الغراء

                                   
ويف هذا املقام البد من التنويه مبوقف جممع الفقه لرابطة العامل اإلسالمي الذي تصدى هلذه املسألة ووضع هلا ضوابط حتد من   (1)

 – 21السادسة عشر املنعقدة مبكة املكرمة  يف الفرتة  حيث أصدر يف دورته م تقنية احلمض النووي يف اإلثبات،إساءة استخدا
 م عدة توصيات منها:2002يناير 10 – 5ه املوافق  1422شوال 26

 أن اللجوء إىل استخدام هذه التقنية يستلزم أن يكون بناء على طلب من القضاء. -1
 تربات التابعة للقطاع اخلاص اليت أن جيرى حتليل العينات يف خمتربات اتبعة للدولة وحتت إشرافها وحظر ذلك يف املخ -2
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لتحقيق مصاحل الناس  ،ن والسنةستنبطوا أحكامهم من نصوص القرآاوسائل اإلثبات قد  يفالتوسع 
من  ،فحفظ حقوق الناس وصيانة أعراضهم وأمواهلم وأنفسهم ،وملواجهة مشاكل العصر املستجدة

 ملقاصد الشرعية هياف .من صميم مقاصد الشريعة هي اليتسكت عنها الشارع و  اليتاملصاحل املرسلة 
فهى عون للقاضى واملفىت وغريهم  ،ابلتكليف واالمتثال على أحسن الوجوهلف على القيام كعون للم

 ،وليس على وفق حرفيات النصوص ،على أداء وظائفهم وأعماهلم على وفق مراد الشارع ومقصوده
 وقد عمل .لدينإقامة ا يفبذلك تكون من املقاصد الضرورية  وهي(1)،االلفاظ ومباين ،وظواهر اخلطاب

ثبات النسب واحلقوق املادية إ يفرضوان هللا عليهم ابلقيافة  ة والسالم وصحابتهالرسول عليه الصال
ال أهنا عملت عمل البصمة إ ،على الرغم من أهنا تقوم على مهارات شخصية ،جناايت القتل يفوحىت 

ىل جملس إحضارهم إو  ثر للقبض على املتهمنيفقد كان يرجع إىل قائف األ ،ذلك الوقت يفالوراثية 
وقضى ايضا  .(قضية ابين عفراء يفالسيف  ابألثر على)كما حكم النىب عليه الصالة والسالم   ،القضاء

قضية مقتل ) على ابن أىب احلقيق ( والذى دخل عليه عبدهللا بن أنس وأصحابة  يفابألثر على السيف 
 ،حىت نبع ظهرهبطنه  يفووضع عبدهللا بن أنس السيف  ،فوقعوا فيه ابلسيوف ،ليقتلوه داخل احلصن

على  ألنه رأى (: ) هذا قتلهوالسالم اىل سيوفهم فقال فلما رجعوا وقد قتلوه نظر الرسول عليه الصالة
 (2).السيف أثر الطعان
 كامريات التصوير

على  منها جمتمعات عربية وإسالمية كثري من اجملتمعات و   يفاليوم تستخدم كامريات التصوير أصبحت  
الكشف على  يفحتقيق األمن و  يف اتلعب دورا كبري  وهي ،املتحدة االمارت العربيةسبيل املثال ماليزاي  و 

 األمر الذى حقق ،مجيع األماكن العامة يففقد قامت هذه الدول بوضع الكامريات  ،العديد من اجلرائم
كشف   يفو  ،بسط األمن يفه ومل يعد خفيا  على أحد الدور الذى تلعب ،لدى الناس عمن الرد  نوعا  

هذا يرجع إىل  ،إصدار أحكام قضائية يفستناد عليها مدى إمكانيه االأما  ،اجلرائم واملخالفات القانونية
ذلك شأهنا شأن أى وسيلة أخرى من وسائل اإلثبات اجلنائى  يففهى  ،قناعة القاضى وإطمئنانه هلا

                                   
 .52، صعلم املقاصد الشرعية، اخلادمى نور الدين بن خمتار (1)
 104، ص1،ط 34،ج مطابع دار الصفوه ،( املوسوعة الفقهية2)
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وهذا يشمل حىت وسائل  ،وكاذبة تكون مزورهد موضع أخر ق يفنفسها  ، وهيحتتمل الدقة والصدق
 .شهادة الزور واليمني الغموسفهناك  اإلثبات  التقليدية

وضعتها الدولة  اليتالكامريات  خصوصا   ،إذا هى ختضع إىل تقدير القاضى ومدى يقينه منها
إحالتها إىل  يستطيع إلضافة إىل أن القاضياب ،وظههتا تكون حمففإن حمتواي ،شرافها ورقابتهاوخاضعة إل
 .يتحققوا من صحتها لكي أهل اخلربة

ملا هلا من  ،اال ميكن جتاهله ةمهم وسيلة إثباتأن كامريات التصوير اليوم  يرى الباحثلذلك 
كأن يكون هناك شاهدا    ،زرت معها دلالئل أخرىخصوصا  إذا آت ،رصد وكشف احلقيقة يفدور كبري 

كد ما ويؤ  ،هذا الشاهد مبقطع مصور يظهر تفاصيل اجلرميةومت تعزيز شهادة  ،واحد على واقعة القتل
 .ذلك إهدارا  للحق يفألن  ،الدليلهنا ال ميكن للقاضى جتاهل ف ،شهادة الشاهد يفجاء 

أصبحوا يرتكبون  ،اإلجرام املعتادينجمتمعاتنا من اجملرمين اخلطريين  يفوأننا اليوم أصبح  خصوصا  
لعلمهم أن الناس ختشاهم  ،وضح النهار وأمام الناس يف ،جرائمهم من قتل وسرقة وحرابة وخطف

مثل هذه احلاالت تكون الكامريات أمرا   يفهنا و  ،وأنه لن جيرء أحد على الشهادة ضددهم ،وختافهم
 .إقامة العدل والقصاص يفضروراى  ودليال  معتربا  
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القضاء الليىب يفاجلنائية احلديثة  وسائل اإلثبات:الفصل الثالث  
.القانون الليىب يف الشريعة والتشريع :األولبحث امل  

سنة املشرع الليىب  هو املنهج الذي ما ،بداية هذا الفصل واملتعلق ابلتشريعات الليبية يفنود أن نوضح 
فالقواعد  ؛من ضمنها القوانني املتعلقة بوسائل اإلثبات اليتو  ؟تفسري نصوصه القانونية بصفه عامة يف

 ،األلفاظ واملباىنقانونية هى املقاصد واملعاىن ال تفسري النصوص ال يفالفقهية القانونية تقضى أبن العربة 
وإمنا عليه أن يستخلص املعىن من جمموع عبارات النص  ،فال يتعني على املفسر أن يتقيد أبلفاظ النص

يستخدمها  اليتومن الطرق  ،لذى ورد فيهحترى معىن اللفظ هو بسياقة ا يفوألفاظه، ذلك أن العربة 
حالة تطبيق حكم قاعدة قانونية تتضمن  التفسري عن طريق القياس وهو :لتفسري النصوص القانونية

تفرق بني التفسري القضائى  وهي ،العلة يفها عمعينة على حالة أخرى ال تتضمنها ولكنها تتحد م
 يفل املشرع الليىب هو إقتداء ابلفقة اإلسالمىي من قب هذا املنهج استخدامو  (1).والتفسري الفقهى

 يفعتبار أن الشريعة اإلسالمية هى أحد املصادر التشريع الرئيسية وذلك ال ،تفسريالنصوص الشرعية
 القانون الليىب.

.جرائم احلدود والقصاص يف القانون اجلنائي اللييب :ولاملطلب األ  
جناايت جرائم هنا توصف وفقا للقوانني احلديثة ومنها القانون الليىب إب اليتو ائم احلدود والقصاص ن جر إ

من العام والسلم االجتماعى، لذلك فقد وهتديدها لأل ،ثريها على الفرد واجملتمعأتىل خطورهتا وإ نظرا  
 اثباهتإ يفاملقابل كان البد من التشدد  يفولكن  ،متت مواجهتها من قبل املشرع الليىب بعقوابت مغلظة

ذا ثبت على وجه إال إو احلد أالضرب على العقوبة  يفجل حتقيق التوازن بني مصلحة اجملتمع أمن 
 (2).خرىأاليقني اقرتافهم للجرم من انحية 

سالمية ت مستقاه من الشريعة اإلن تكون القوانني والعقوابأليىب على من املشرع ال وحرصا  
تقنني  يف اساسيا   املصدر الوحيد ولكنها كانت مصدرا  ن كانت ليست هى إو  ،للتشريع رها مصدرا  اعتباب
 يفصدر جملس قيادة الثورة بصفتة السلطة التشريعية أفقد  .احلدية وغريها من اجلرائمحكام اجلرائم أ

عات وتعديلها مبا يتفق بتشكيل جلان ملراجعة التشري م قرارا  1971اكتوبر عام  28ذلك الوقت  بتاريخ 

                                   
 .47ص، شرح قانون العقوابت اجلنائى الليىب( حممد رمضان ابره،  1)
 .186ص ،2ط ،الليىبالوجيز ىف شرح قانون العقوابت  أمحد خفاجى، (2)
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ىل إر صدرت عدة تشريعات جنائية هتدف سالمية وبناء على هذا القراللشريعة اإلساسية األ ئمع املباد
لسنة  148ومن  ذلك القانون رقم  ،ثبات الشرعيةوفقا  لوسائل اإلسالمية حكام الشريعة اإلأتطبيق 

) إذا توفرت الشروط املنصوص )مادته الثانية  يفوالذى نص  السرقة واحلرابة يقامة حدإن أبش 1972
) يعاقب )مادته اخلامسة  يفكما نص   (يده اليمىن ( املادة االوىل يعاقب السارق حدا  بقطع يفعليها 

ستوىل على املال أو مل يستوىل وبقطع اليد اليمىن والرجل اليسرى إذا ااحملارب حدا  ابلقتل إذا قتل سواء 
 تاسعة من نفس القانون على طرق اإلثبات جلرمييتمادته ال يفونص  (ستوىل على املال بغري القتل (ا

ثانية واخلامسة من هذا املادتني ال يف) تثبت جرميتا السرقة واحلرابة املنصوص عليهما )السرقة واحلرابة 
 يفم 1973لسنة  70والقانون رقم و احملاكمة أو الشهادة (( لتحقيق أعرتاف اجلاىن مبرحلة االقانون اب

وىل من هذا ابملادة األتثبت جرمية الزىن املنصوص عليها  ))على أنه  لذي ينصو  حد الزىنقامة إن أش
قامة حد إن أش يفم 1974لسنة  52والقانون رقم  ،((ربعة شهودأو بشهادة أعرتاف اجلاىن القانون اب

ة كل من وال تقبل له شهاد ،)) يعاقب ابجللد حدا  َثانني جلدة املادة الرابعة  يفوالذى نص  القذف
املادة  يفاملادة االوىل من هذا القانون )القذف( كما نص  يفرتكاب اجلرمية املنصوص عليها اثبت عليه 

قرار القاذف ولو مره واحدة أمام السلطات القضائية أو ة على أنه )) تثبت جرمية القذف إباخلامس
 هور من أيسر املذاهب ((تباع املشاصحة اإلقرار والشهادة وشروطهما  يف، ويراعى بشهادة رجلني

مادة اخلامسة  يفوالذى نص  (1)،قامة حد الشربإن حترمي اخلمر و أش يف 1974لسنة  89والقانون رقم 
 على )) كل مسلم شرب مخرا  خالصة يعاقب حدا  ابجللد أربعني جلده ((

ن آالقر ن )مادته الثانية أب يفينص  يالذعالن سلطة الشعب إم صدر 1977مارس عام  2 يفو 
 ( ةالدول يفالكرمي شريعة اجملتمع 

ن أال إللتجرمي والعقاب  مباشرا   سالمية مصدرا  عتبار قواعد الشريعة اإلانه قد يصعب أوحيث 
 14لنص املادة  القانون اجلنائى الليىب وذلك طبقا   يفابحة سباب اإلأل مباشرا   هذه القواعد تظل مصدرا  

ى حال من االحوال ابحلقوق حكام هذا القانون أبأال ختل نه )أب يتقض اليتون العقوابت الليىب و من قان
 (الشريعة الغراء يفالشخصية املقرره 

                                   
 1974.11.6بتاريخ -52اجلريدة الرمسية العدد  (1)
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مباحة ولو  فعاال  أسالمية تعترب حلقوق تقرها الشريعة اإل ستعماال  اترتكب  اليتفعال هذا جيعل من األو 
 .كانت جمرمه بقانون العقوابت

سيس القانون اجلنائى أت يفخرى سامهت أمصادر  سالمية كانت هناكىل الشريعة اإلإضافة وابإل
جتماعية مور حياهتم اإلأمر من بني الناس تتعلق أب أزها العرف وهو سلوكيات معينة تنشبر أالليىب ومن 

 .تولدت عن هذا السلوك هى قاعدة ملزمة اليتن القاعدة وقناعة أب حىت يصبح لدى الناس شعور
 قد نصمر واقع األ يفنه و أل ؛اجلنائية هو دور ضئيلوانني ن دور العرف كمصدر للقأغري 

 فينه ال يكأال بنص ( مبعىن إرمية وال عقوبة نه ) ال ج( من قانون العقوابت أب1املادة ) يفالقانون الليىب 
ويوجب العقاب  عتبارها كذلك قانوان  اعرف اجملتمع جيب  يفلسلوك جرمية و اأ عتبار هذا الفعلاجملرد 

حيز التجرمي  يفعلى جترمي هذا الفعل نص قانوىن صادر عن السلطة التشريعة يضع الفعل عليه مامل ينص 
تكملة النصوص  يفمهية عند املؤسس القانوىن واملشرع أنكار ما للعرف من إمع عدم (1).املوجب للعقاب

العرف ىل إنه عندها يتم الرجوع أو وضعى حيث أعندما ال يكون هناك تفسري شرعى  اجلنائية وتفسريها
 .السائد لتحديد املقصود

دارية واللوائح اإل ،القرارات سيس القانون اجلنائى الليىبأت يفتساهم  اليتيضا من املصادر أو 
 .مجيعها تعترب مصادر غري مباشرة يوه ،جنبيةوالقوانني األ ،فاقات الدويلتواال

.القانون الليىب يفثبات اإل :املطلب الثاىن  
وأيضا أحكام اإلثبات من  القانون الليىب يفإن التشريعات اجلنائية وخصوصا  املتعلقة ابحلدود 

طاهلا التعديل والتغيري عرب اتريخ التشريع الليىب، ويصدق هذا حتديدا  على إثبات جرائم  اليتاملسائل 
اهلا دون تغيري يذكر منذ ظلت طريقة اإلثبات فيها على ح اليتالسرقة واحلرابة والزىن دون جرمية القذف 

 (2)شأن حد القذف  يفم 1974لسنة  52صدور القانون رقم 
ثبات حكام اإلأن أيالحظ  ،السرقة واحلرابة املعاقب عليهما حدا   ثبات جرمييتإما خيص  فيف

كانت سياسة املشرع  (3)م1972لسنة  148ظل القانون رقم  يفاملتعلقة هبما قد تعرضت للتغيري حيث 

                                   
 24ص ،شرح القانون اجلنائى الليىب، ابره رمضان حممد(  1)
 .186ص ،2ط ،الوجيز ىف شرح قانون العقوابت الليىب أمحد خفاجى، (2)
 .1972.12.23بتاريخ – 60العدد  -11اجلريدة الرمسية الليبية ص( 3)



59 
 

سالمى، اإلالفقة  يفجتاه الراجح مع اإل نسجاما  اثبات، اإل يفهذا القانون تتسم ابلتشدد  ضوء يفالليىب 
ن هذا أكما   ،شهادة رجلنيو أ ،قرارومها اإل ،ثباهتماقني إلين املشرع حدد طر أومن مظاهر هذا التشدد 

مام مالك بعبارة مذهب اإل يفستعيض عن املشهور ا -يسر املذاهبأذ ابملشهور من خأالقانون قد 
حكام قوانني أشان تعديل بعض  يفم 1975لسنة 8م يسر املذاهب مبوجب قانون رقأاملشهور من 

يتعلق  فيما -1975.يناير.23-ه 1395حمرم  11 يفقامة احلدود الصادر عن جملس قيادة الثورة إ
 (1)قرار والشهادة.إلبشروط صحة كل من ا

نه طيلة نفاذ أذكر لواجلدير اب ،عاما 25مايقرب من ىل إقد ظل العمل هبذا القانون ساراي و 
قامة احلد وعدم توافر الدليل إهذا القانون مل يتم تطبيق احلد من الناحية الواقعية بسبب ختلف شروط 

 الشرعى.
ن أم حيث 1996لسنة  13ن احلاىل رقم ابلقانو  نفا  آليه إد مت تغيري القانون املشار نه قأوغري 

 يفثبات حكام اإلأضوء  يفمكان احلد منها اع عدد جرائم السرقة ومل يكن ابإلرتفإستشعر ااملشرع قد 
ترتب عليه عدم القدرة على  يوالذ ،غلب االحوالأ يفقامة الدليل الشرعى إلقانون السابق لصعوبة ا
 .قامة احلد وحتقيق الردع والزجرإ

لعام  13اجلديد رقم  القانون يفثبات حيث نص طرق اإل يفىل التوسع إضطره ا يمر الذاأل
تثبت اجلرميتان املنصوص نه )أتاسعة على قامة حد السرقة واحلرابة من خالل املادة الإن أم بش1996
 خرى( أثبات إعرتاف اجلاىن وأبى وسيلة وىل والرابعة من هذا القانون ابألاملادتني ا يفعليهما 

ثبات العلمية احلديثة م وسائل اإلماأح اجملال من الناحية القانونية وبذلك يكون املشرع قد فت
ة منه ملسايرة التقدم حماول يف ثبات جرميىت السرقة واحلرابةإ يف لتكون دليال   الوراثية ات والبصمةري كالكام

 .ثبات جرائم احلدودإ يفستفادة من تطبيقاته العلمى واال
لسنة  70صدر القانون رقم أثباهتا عندما إحكام أغفل تنظيم أن املشرع قد إخيص جرمية الزىن ف ما فيماأ

 يفشرة املادة العا يف فيكتإرمية وقد ثبات هذه اجلإخال هذا القانون من بيان وسائل  ذإم، 1973
هذا القانون  يفنص خاص  يسر املذاهب فيما مل يرد بهأيطبق املشهور من نه )أوىل ابلنص على فقرهتا األ
 (حكام قانون العقوابتأاملشهور طبقت  يفذا مل يوجد نص إف عليها حدا  ىل جرمية الزىن املعاقب إابلنسبة 

                                   
 78، ص جرائم احلدود ىف قضاء احملكمة العليا العسبلى،سعد  (1)
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ثبات ال يعىن حبال ن سكوت املشرع عن حتديد وسيلة لإلأ (1)وهنا قد رأى بعض فقهاء القانون الليىب
مر مستبعد وال ميكن التسليم به ملخالفته الصرحية ملا أثبات ال عدم تقييدها، فالقول حبرية اإلحو من األ

 مم خم  حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ:قوله تعاىلالقران الكرمي ك يف جاء

  خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن  من خن حن جن يمىم

  (2) َّ مي
 لنه قال هلالأعن الرسول عليه الصالة والسالم  السنة الشريفة حيث ورد يفكما خيالف ماورد 

 .(ال حد ظهركإربعة شهود و أ) :مراتهميه حني قذف شريك بن سحماء ابأن ب
هذه  ومادامت ،لقذفيسقط هبا حد ا اليتذاهتا  يثبات الزىن هإدلة أيدل على أن  هذاو 

كدته أوهو ما  ،ن تكون كذلكأخرى البد األ يثبات الزىن هإدلة أن إن تكون شرعية فأخرية يلزم األ
 .هلا حكم يفمة العليا الليبية احملك

ضافة مادة م إب1999لسنه  10دور القانون رقم ىل حني صإوظل الوضع على هذا احلال 
ت حكام قانون العقوابأقامة حد الزىن وتعديل بعض إن أبشم 1973لسنة  70جديدة للقانون رقم 

وىل من هذا القانون ملادة األابتثبت جرمية الزىن املنصوص عليها ) نهأتنص على  اليت( مكرر 6املادة )
 .(علميةثبات إية وسيلة و أبأربعة شهود أو بشهادة أعرتاف اجلاىن اب

ثبات جرميىت السرقة واحلرابة، إصياغة نص  يفع حيث جاءت صياغتها على غرار ما سلكه املشر 
 .لوسائل العلميةابثبات اإل يفستعانة تصرحية ابال يفكثر وضوحا أنه هنا كان أال إ

  

                                   
 290-289، صد.ط ،دراسات ىف الفقة االسالمى عوض، حممد (1)
 15األية  :سورة النساء2) )
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وسائل اإلثبات بني التشريع والتطبيق:املبحث الثاىن  
اجلنائية احلديثة وسائل اإلثبات موقف املشرع اللييب مناملطلب األول:   

فحة اجلرمية مكا يفيعد موضوع اإلثبات اجلنائي من أكرب التحدايت اليت تواجه السلطات القضائية 
ومرد ذلك أن اجملرمني يف الغالب حيرصون على طمس جرائمهم وإخفاء شخصياهتم  ،على مجيع مستوايهتا

مون التقنية احلديثة نفسهم يستخدأصبح اجملرمون أ كما  ،كي يفلتوا من العقاب وال تطاهلم يد العدالة
 .تضليل العدالة يفرتكاب جرائمهم و ا يف

ويف املقابل َثة تطور ملحوظ فيما يتعلق بتعقب هؤالء اجلناة وإحباط خمططاهتم اإلجرامية بفضل 
الكيمياء والفيزايء ستفادة من األحباث الرائدة يف علوم إذ أمكن اال ،التقدم املطرد يف حقل العلوم اجلنائية

والطب الشرعي والبوليس الفين يف إماطة اللثام عن كثري من اجلرائم الغامضة اليت كانت فيما مضى لغزا  
ف على ح من اليسري كشف اجملرمني والتعر حيث أصب ،يصعب فك طالمسه وتسجل عادة  ضد جمهول

اء سو  ،ة اليت يرتكوهنا يف مسرح اجلرميةاديل العدالة من خالل اآلاثر املهتم مهما حاولوا التنكر وتضليهواي
العرق أو ف من إفرازات بيولوجية كعر أو أنسجة اجللد أو ما يتخللشمتثلت يف بصمات األصابع أو ا

 ..البول أو الدم أو املين
ثبات إ يفواالستفادة من التقدم العلمى ومن هذا املنطلق حاول املشرع الليىب جمارات الواقع 

 ،تواكب الزمن مع احلفاظ على الثوابت الشرعية يم تعديل التشريعات والقوانني لكاحيث ق ،اجلرائم
ادة السادسة مكرر م امل1973( لسنة 70بعض القوانني ومنها القانون رقم ) يف وهو مايظهر واضحا  

و أ عرتاف اجلاينوىل من هذا القانون إبابملادة األتثبت جرمية الزىن املنصوص عليها ) نصت على اليتو 
 .(علمية ثباتإية وسيلة و أبأة شهود ربعأبشهادة 

صدار قرار يقضي بوجوب حتليل احلمض النووي إب قامت السلطات الليبية ،ويف هذا السياق
 (1) للمواطنني الليبيني ضمن متطلبات احلصول على الرقم الوطين

ملا ينطوي عليه اإلجراء آنذاك من قبل بعض املثقفني ابلنظر ن هذا القرار تعرض للنقد الشديد إال أ 
 (2): على هذا اإلجراءحتجاج ومن أبرز أوجه اال ،وآاثر سلبية املذكور من خماطر

                                   
 م. 2010 – 1 – 24م بشأن تقرير األحكام اخلاصة ابلرقم الوطين الصادر بتاريخ 2010لسنة  33وهو القرار رقم ( 1)
 .( السنة الثالثة4الرمسية العدد )، منشور ابجلريدة م2014مارس  24صدر بتاريخ ( 2)
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فهو رمبا يفضي  ،ن من األهداف املعلنة حتديد اهلوية الوطنية وصوهناإحيث جتماعية من الناحية اإل 
وهو تدمري هذه اهلوية وتفكيك النسيج االجتماعي اللييب يف حالة ثبوت عدم  ،إىل عكس ما أريد منه

 .تطابق بصمة األبناء مع اآلابء ألسباب إجرائية أو نتيجة اخلطأ يف التحليل وهو أمر وارد
عتبار أن السجالت اخلاصة اب ،واخلصوصيةنتهاك للسرية الى إن تنفيذ هذا الربانمج ينطوي ع

وأن القائم على التنفيذ سيما  ،هذا الربانمج كون يف متناول مجيع من هلم صلة بتنفيذابلبصمة الوراثية ست
 بتزاز.مبا تصبح هذه املعلومات وسيلة لإلور  ،شركة أجنبية

حبيث  ،بذلكقانونية مفادها غياب قانون يسمح كما أن املناهضني هلذا اإلجراء يدفعون حبجة 
من مث فهو و  ،والفئات اليت يشملها التحليلتخلص منها ينات وطريقة حفظها والحيدد كيفية أخذ الع

 .بدعوى أن أخذ العينات بصورة مجاعية أمر حمظور يف مجيع دول العامل ،إجراء ابطل وغري جائز
 إذ يوجد َثة هامش للخطأ ولو ضئيل.  ،عدم قطعية الدليل املستمد من احلمض النووي

وقد تكون َثة أهداف مضمرة تتجسد  ،بتنفيذه شركة أجنبيةمن الناحية األمنية أن هذا املشروع تقوم 
 .يف معرفة اخلارطة اجلينية للشعب اللييب وهي من األسرار اليت قد تفوق يف أمهيتها األسرار العسكرية

وكذلك  ندرة العناصر  ،ضعف القدرة الفنية ) من أجهزة ومعدات ( ألخذ العينات وحتليلها وحفظها
 .(1)مكاهنا االضطالع هبذه املهمة الليبية الكفؤة اليت إب

وء إىل هذا اإلجراء ؛ ذلك أن اهلاجس األمين كان وراء اللجشك أن هذه املخاوف يف حملها وال
ينطوي عليه من خماطر عرب عنها بوضوح ودون مواربة منتقدو القرار املشار إليه ملخالفته  ابلرغم مما

 .اللجوء إىل مثل هذه التقنية تقدمة يف العامل مراعاهتا عندات املللمعايري القانونية اليت تستلزم التشريع
مت جتميد العمل بربانمج  ،وأمام أصوات االحتجاج اليت تعالت من هنا وهناك داخل اجملتمع الليىب

 :()اجلديد م بشأن الرقم الوطين2014لسنة  8الرقم الوطين املشار إليه إىل حني صدور القانون رقم 
إذ نص هذا األخري يف  .تنظيم هذا املوضوع على أسس جديدةالذي ألغى ضمنيا القرار السابق إبعادة 

يستلزم ومل  ،ومن ضمن البياانت األساسية الرقم الوطين ،مادته الثالثة على تكوين قاعدة البياانت الوطنية
ل قاعدة البياانت ببعض ابلرغم من أنه يقضي أبن تستكم ،البصمة الوراثية أن تشمل هذه البياانت

                                   
 34ص ،قبول البصمة الوراثية ىف إثبات اجلنائى، موسى ارحومة (1)
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 ستخدامعين أنه ال يوجد أي سند قانوين الما ي ،ينها البصمة العشرية وبصمة العنيالبياانت احليوية من ب
 .البصمة الوراثية يف أي من األغراض احلياتية يف ليبيا يف الوقت احلايل

والبحوث التابع لوزارة طالع على اهليكل التنظيمي ملركز اخلربة القضائية فإنه ابال ومع ذلك
العدل جنده يشتمل على وحدة خاصة للبصمة الوراثية أحلقت بقسم علوم احلياة  أحد األقسام التابعة 

أخذ  :منها ،ختصاصاتاوقد أنيطت هبذه الوحدة عدة  ،ورإلدارة الطب الشرعي والتحاليل ابملركز املذك
 ،وإجراء فحص إثبات النسب ،تحقق من اهلويةزمة للاليل اللالعينات من اجلثت اجملهولة وإجراء التح

وأية أعمال أخرى تسند هلا  ،وأخذ العينات من مسرح اجلرمية وإجراء حتاليل احلمض النووي ملعرفة اجلناة
ستعمال البصمة الوراثية يف اجملال القضائي عرتاف ابما يعين ببساطة اال  ،ل اختصاصهامبا له عالقة مبجا

وهذا أمر منتقد يف غياب ، ملركز اخلربة القضائية ممثال يف الوحدة املذكورة يف نطاق االختصاص املخول
الغطاء القانوين الذي حيدد بوضوح ضوابط التعامل مع هذه التقنية وحاالت اللجوء إليها أسوة ابلدول 

 .املتقدمة اليت هلا ابع يف هذا امليدان احليوي اهلام
ثبات، دلة اإلأرية واسعة وكاملة يف جمال تقدير عطى املشرع الليىب للقاضي اجلنائي حأوحيث 

 .عتقادهاقتناعه و ال ال طبقا  إفال حيكم يف الدعوي  ،احلقيقة ىعلوتكوين عقيدته للوقوف 
ن أيخذ ما يشاء أدلة معينة فله أو حظر عليه أنون القاضي اجلنائي أبدلة معينة كما مل يقيد القا  

ن يزن الدالئل وفق ما أقيقة و ي طريق للكشف عن احلأن يتخذ أوله ، مايشاء دلة ويطرح جانبا  أمن 
 (1).ميليه عليه ضمريه وما يتوائم مع العقل واملنطق

كأن تكون   ؛اقعة زانثبات و إستعمال الوسائل العلمية يف للقانون الليىب للقاضي احلق اب وفقا  ف
خذت هبذه الوسائل إلثبات أن التطبيقات القضائية قد أالكامريات السرية، جند  وابيألو املألة التصوير آ
و صور يوثق أن يقدم للمحكمة شريط فيديو أ هتم زوجته ابخليانةاقعة الزان، حيث ميكن للزوج الذي وا

الصور اىل و أن ترسل الشريط أو الزوج احملتوى، فعلى احملكمة أذا انكرت الزوجة إخيانة زوجته له. و 
 و ال.أاملعنيون يف القضية  موهل ه شخاص املوجودين فيه،ان معرفة هوية األيلتب معامل اخلربة القضائية

ومن مث يكون  ،دلة اجلنائيةىل األإلة التصوير آلعلم بنحو كامل من ىل ميدان اإوالقضية هنا قد حتولت 
هر حقا  الظاو منها هو أن املشكو منه إتقرير اخلربة، فلو جاء ابلتقرير احلكم مستندا  على ما أييت به 

                                   
 43، صشرح قانون العقوابت الليىب، ابره حممد رمضان (1)
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طمئن له ضمريه ويعده دليل اذا ما إن أيخذ به أتباره خبري اخلرباء عهنا للقاضى واب اهيف الفيديو، ف
 دانة.إ

 ،مور كثرية كحوادث القتلأىل طلب حتليل الدم ملعرفة إز القانون الليىب للقاضى اللجوء جاأكما 
 حتليلأيضا  و  ،حتديد سبب الوفاة يفو ال، و أعليه هو دم اجلاىن  على اجملين ذا ما كان الدم املوجودإو 

 .ثبات جرمية شرب اخلمرا يفالدم هو الدليل املعول عليه 
 ،وسط التشريعى والقضائى الليىبداخل ال واسعا   وقانونيا   فقهيا   مر جدال  هذا األ ثرأن كان قد إو 

مر ومن الناحية الواقعية حقيقة األ يفهى العلمية احلديثة ثبات وسائل اإل استخدام يفن هذه السعه أ الإ
سباب الفنية واالجتماعية والشرعية كلها كانت جملموعة من األ مل تدخل حيز التنفيذ بشكل فعلى كبري

 ،عدة االثباتقا يفطمئنان القاضى هلا كدليل قطعى يقيىن حىت عند القائلني ابلتوسع ا  دونحائال  
قاعدة ذلك على  يفوالذين يستندوا ون فريسة سهلة لتشكيك احملامني حيان تكغالب األ يفوكوهنا 

ن الشك دائما يفسر لصاحل املتهم وهى التفسري القانوىن للقاعدة الفقهية ) درء أقضائية معروفة وهى 
 .احلدود ابلشبهات (

 يأب ستئناستكوين عقيدتة واال يفسعة واحلرية عطاه الأن كان املشرع قد إن القاضى و أكما  
من  هذه املسائل يفن الضابط الشرعى هو احملرك الدائم والفيصل أال إىل درجة اليقني إدليل يرقى 

ي ن الدليل العلمى احلديث يرتقجتعل م اليتمكانيات وحىت تتوافر الظروف واإل ،الناحية النفسية للقاضى
 .ساسالضابط الشرعى هو األهذا ىل مستوى القطعية سوف يظل إ

اجلنائية احلديثة  ابلوسائلخذ أثبات و قاعدة اإل يفقد توسع  القانون الليىب نظراي  وبتاىل يكون 
نه من الناحية العملية مل يدعم أال إ ،ليها كدليلإستناد تقديرها وتقييمها واال يفاحلرية  عطى للقاضىأو 

تخصصه فنية واملواد ممن خمتربات ومعامل وتوفري كوادر  هذا التوجة من الناحية املادية والفنية مبا يتطلبه
يستطيع القاضى  ،يقينية دلة قطعية ونتائجهاجيعل من هذه األ يابلشكل الذ ،هذا اجملال يفاالزمة 
 .ليها وهو مطمئنإالركون 

.اجلنائية احلديثة يف القانون اللييب وسائل اإلثباتمعوقات تطبيق  :املطلب الثاين  

برزها عدم وجود أالقانون الليىب كثرية ومتعددة  يفاجلنائية احلديثة  وسائل اإلثباتن معوقات تطبيق إ
يضا أو  ،الوسائلالتعامل مع مثل هذه  يفجهزة ومعامل حديثة متطورة ومتخصصة أمكانيات من اإل
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 ،مور احلساسةربات الالزمة للتعامل مع هذه األعدم وجود املتخصصني والكوادر البشرية الفنية واخل
راية الكافية هبا فهى تتطلب دلة علمية تقنية فنية حبته ليس للقاضى الدأدلة هى األوذلك لكون هذه 

نه والصارمة انهيك عن عدم وجود التشريعات والقوانني املقن ،واخلربة صحاب التخصصأحالتها اىل إمنه 
ه تكون مستمد اليتنتهاك خصوصياته وحرماته و انسان وعدم عتداء على حقوق اإلتضمن عدم اإل اليتو 

تمعات العربية هو جمتمع ذو غالب اجملأن اجملتمع الليىب كأىل إضافة ابإل ،من روح الشريعة ومقاصدها
مر الذى جعل ملوضوع البصمة الوراثية األ ،بيلة والعرف فيه أتثري كبريحيث للق ،جتماعى قبلىإطابع 

خذ عينات احلمض النووى من أ يف على رغم من شروع الدولة الليبية فعال   ،حساسية وعدم قبول عام
ال إ ليها،ليها واالرتكاز عإت على مستوى الدولة ميكن الرجوع حىت تكون هناك قاعدة بياان ،املواطنني

نطاق ضيق  يفصبح التعامل ابلصمة الوراثية أو  ،خرأشعار إجتماعية حلني ا لدواعيقاف املشروع إنه مت أ
 .تحديد هوية اجلثث اجملهولةك

تستخدم  اليتا من التقنيات الت التسجيل وغريهآات و ري الكام ستخداماحلال ابلنسبة الوكذلك 
و توظيفها خلدمة أعتماد عليها حيول دون اال يساسى الذاملعوق األثبات اجلنائى مجيعها كان اإل يف
ر وتوفري هتمامها بتطويامهال الدولة وعدم إالعائق الفىن و  هو يح واملطلوبالصح هثبات اجلنائى بشكلاإل

 ما يلزم جلعل هذه التقنيات على درجة عالية من الدقة.
 يفتماد عليها كدليل دامغ عاحلديثة واال الوسائلىل هذه إستناد اال يالقاض يستطيع يولك 

ن يكون هو نفسه مطمئن أتقدمه من نتائج جيب  على ما بناء  و الرباءه أدانه ء ابإلاصدار حكمه سو إ
 .شراف صارمإهنا حتت رعاية و أمصدرها و  يفيها واثق متام الثقة لإ

جهزة أات املراقبة والتصوير و ري اثية وكمصبحت هذه التقنيات احلديثة من بصمة ور أولذلك 
جم دورها من الناحية القضائية منية وحتالنواحى األ يفخدم من قبل الدولة التسجيل الصوتى وغريها تست

 .ىل مستوى الدليلإحكمة ومل ترقى  يفقاضى ليها الإقرينة قد يركن ح يتعامل معاها كصبأو 
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 اخلامتة
إذ أمكن  ،ودورها يف جمال اإلثبات اجلنائي اجلنائية احلديثة الوسائلليس َثة من جيادل اليوم يف أمهية 

سهمت يف فضال  عن أهنا أ .بفضلها إماطة اللثام عن كثري من اجلرائم الغامضة وتقدمي مقرتفيها للعدالة
 زمن صدر يفننا مل نعد نعيش خاصة وإ ،كانوا ضحية أخطاء العدالةوالذين  إنقاذ كثري من املتهمني 

جعل من اجلرمية شى  قواي   خالق والدين تشكل رادعا  عهداخللفاء الراشدين حيث كانت األسالم و اإل
حت بعيدة عنه وعن صبأهنا أال إي سالمإن كان ظاهرها إجمتمعات و  يفنعيش  بل حنن اليوم ،اندر

رتكاب ا يفالناس ال يتورعون وال خيجلون صبح أخالقى و وازع والرادع الديىن واألال فيختإو مبادئه وقيمه، 
وماكان  ،معدالت اجلرمية لىعالعربية تتمتع أب و سالميةاإل انصبحت بلدنأاملعاصى والفواحش حىت 

صحاب النفوس ألى التصدى لكل املستجدات وجلميع ال لقدرتة عإلكل زمان ومكان  ن صاحلا  آلقر ا
لكى يقيم ال إسالم فما نزل اإل ،هم من العقابنفسأالذى قد يستخدمون الدين لتحصني  املريضة

لفقهى ى اأىل الر إن كنا منيل إوحنن و  ،ليضرب على يد املفسدين واجملرمني، و القسط والعدل بني الناس
نه أال إليه اجلمهور إن كان على عكس ماذهب إو  ،ثباتوسائل اإل استخدام يفالقائل بعدم التضييق 

نه مل يكن أو  وخصوصا   ،سانيدهم الشرعيةأالعلم هلم فيه  يفوفقهاء راسخني يضل رأى علماء جمتهدين 
 يفل وهو ماتبناه وعمل به املشرع الليىب حني عد ،دائما رأى اجلمهور هو الرأى الراجح واملعمول به

بروح الشرعية ومقاصدها، على  خذا  آ ،مع مقتضيات الواقع ابات متماشيثقاعدة اإل يف القوانني و وسع
جتعل هذه  اليتلبيئة املناسبة تتوافر العوامل وا أن وبعد ،لضوابط وشروط صارمة ن يكون ذلك وفقا  أ
 :بارعتالنتائج والتوصيات ابالخذ هبذه ال بعد األإوذلك لن يكون  ،ة قطعية الداللةيقيني وسائلال

:النتائج  
وال يصطدم مع أصول  يفال يتنا ثبات العلمية احلديثةتبني لنا الدراسة أن العمل بوسائل اإل .1

 .سالمية حبالالدين ومقاصد الشريعة اإل
إن العمل بوسائل اإلثبات احلديثة سوف حيقق أهم مقاصد الشريعة واملتمثل يف درء املفاسد  .2

 الناس.وجلب املصاحل وحتقيق العدل والقسط بني 
إن القصور الواقع يف التطبيق العملي على األدلة العلمية احلديثة يف جمتمعتنا العربية، يرجع إىل  .3

تنظم وتقنن العمل هبا عدم قدرة وجدية األنظمة احلاكمة يف إصدار التشريعات والقوانني اليت 
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توى الشبهات عن مسمن الكفائة والدقة وجيعلها ترتقي جيعلها على درجة عالية  ابلشكل الذي
 جيعل القاضى يركن إليها، وليس عجزا أو قصورا  يف ديننا كما يدعى املغرضني. ابلقدر الذي

إن املشرع الليىب رغم حماولته احلثيثة قدميا  وحديثا  يف األخذ ابلوسائل العلمية احلديثة يف اإلثبات  .4
إلجرائية، واقتصر عمله اجلنائى أمام القضاء إال أن ذلك كان من الناحية النظرية فقط دون ا

 هبا يف النواحى األمنية فقط.
إن ما حنن فيه اليوم من تفشى للجرمية وصل إىل حد اجملاهره هبا، ماهو إال نتيجة لعدم فهمنا  .5

لديننا وابتعدان عن أحكامه وأخالقه، واجتاهنا حنو التطرف والغلو إما يف اإلابحة أو التحرمي، 
رج عن الناس، دين أيمران ابلتفكري والتدبر واستخدام العقل، ونسينا أن دين هللا يسر يرفع احل

 (1)َّ  جح مج حج مث هت مت ٱُّٱٱ:قال تعاىل
 التوصيات:

دلة حتليل احلمض النووي وغريها من األنتائج  استخدامحول مشروعية  ألي جدل حسما   .1
جيب أن يكون َثة سند تشريعي جييز ذلك  ،العلمية احلديثة املستخدمة يف جمال اإلثبات اجلنائي

 .مرتكزا على الشريعة االسالمية
حرتاما  آلدمية اإلنسان إمن األحوال  ها من ِقَبل رجال الشرطة أبي حالستخدامعدم السماح اب .2

 .وصوان  لكرامته، وأن يقصر إجراء حتليل احلمض النووي على اجلرائم اخلطرية دون سواها
البصمة الوراثية أو قام إبفشاء املعلومات اليت  استخدامرورة النص على جترمي كل من أساء ض .3

عتبار هذه اجلرمية من اجلرائم او  ،احملفوظة أو بنتائج التحليل توصل إليها حبكم صلته ابلعينات
 .اليت ال تسقط مبضي املدة

من أجل ضمان دقة املختربات من املهارة للعمل يف  ضرورة إعداد كوادر فنية على مستوى عال   .4
التعامل مع  يفومتخصص  ري معامل وخمتربات على مستوى عالنتائج التحليل وصدقيتها، وتوف

 .مع انشاء قاعدة بياانت دقيقة وخاضعة الشراف ورقابة قضائية صارمة ،هذه االدلة

                                   
 4اآلية  جزء من :سورة الرعد( 1)
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ن يتحقق أىل إالعلمية احلديثة و  الوسائلهيلهم لتعامل مع هذه عدادهم وأتإتدريب القضاة و  .5
ماسبق نرى وضع قاعدة بياانت تتضمن البصمة الوراثية ملعتادين االجرام والذين يشكلون خطرا 

 .على اجملتمع
يثة من البصمة الوارثية وبصمة اجلنائية احلد الوسائلن قول القائلني أبذا ما سلمنا بإو  مجاال  إو 

وى الدليل ىل مستإمنها يعترب قرينة ال ترتقى  كال    ،ة التصوير وصوت التسجيلري صبع وصورة كاماأل
ن الدم أفت ضد املتهم كأن يكون قد ثبت تاذا ما تعاضدت وتكإقل تقدير أولكنها على  ،اليقيىن

وجدت  اليتن بصمة االصبع أنه دم املتهم و أعليه وعن طريق البصمة الوراثية الذى وجد على اجملىن 
تل لتقطت صور املتهم وهو يقوم بقاه املثبتة قد ري رة الكامن صو أعلى نفس القتيل هى لذات املتهم و 

من هنا نؤكد و  ،دانة املتهمإعلى  قاطعا   ال تكون هذه القرائن اجملتمعة دليال  أهذه احلالة  يف ،اجملىن عليه
 .ثبات اجلنائى لتحقيق العدالةاإل يفخذ هبذه الوسائل العلمية مهية األأعلى ضرورة و 
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