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�سدر عن مركز الدرا�سات والبحوث بجامعة نايف العربية للعلوم 
الأمنية كتاب )اإثبات جرائم احلدود يف ال�سريعة والقانون( تاأليف د. 
اأمام  بدرية عبداملنعم ح�سونة، ركزت فيه على طرق الإثبات للحقوق 
يف  الأول  الف�سل  ف�سول،  ثالثة  على  الكتاب  احــتــوى  وقــد  الق�ساء. 
و�سائل الإثبات اجلنائي بني احل�سر والإطالق يف ال�سريعة الإ�سالمية، 
والف�سل الثاين الأدلة املتفق عليها يف اإثبات جرائم احلدود من اإقرار 
و�سهود وم�ساومة، والف�سل الثالث حتدث فيه عن الأدلة املختلف فيها 
يف اإثــبــات جــرائــم احلـــدود ومــدى جــواز الأخـــذ بها كقرائن يف جرائم 
احلدود وموقف الفقه اجلنائي منها واإثباتها، كما ا�ستمل الكتاب على 
مقدمة وخامتة ا�ستخل�ص فيها ما تو�سل اإليه املوؤلف من بطون الفقه 
اإلى توطيد دعائم العدل  العلماء وخّرج نتائج مفيدة توؤدي  ومذاهب 
وحفظ احلقوق على اأربابها، خ�سو�ساً يف هذا الع�سر الذي تعددت فيه 
امل�سكالت وكرثت اخلالفات و�ساعد تقدم العلم على ا�ستحداث و�سائل 
ملا مت  موّفقاً ختم مبراجع  لك�سف اجلرائم واحلد منها، وكان طرحاً 

طرحه.

كتاب: التحقيق يف اجلرائم امل�شتحدثة
تاأليف: د. حممد الأمني الب�شري

�سدر عن مركز الدرا�سات والبحوث بجامعة نايف العربية 
للعلوم الأمنية كتاب يف التحقيق يف اجلرائم امل�ستحدثة تاأليف 
د. حممد الأمني الب�سري. وقد جاء اإ�سداره يف ظل بروز ظاهرة 
اجلنائية  لل�سيا�سات  حتدياً  ت�سكل  والتي  امل�ستحدثة،  اجلرائم 
فقد  والق�سائية.  والتنفيذية  الت�سريعية  واأجهزتها  ال�سائدة 
وال��ت��ق��ن��ي��ات احلديثة  ب��ال��ع��ل��وم  اأمن����اط ج��دي��دة مرتبطة  ج���اءت 
كاجلرمية املنظمة وجرائم التقنية احلا�سوبية وجرائم الإرهاب 
وجــرائــم غ�سل الأمـــوال وحـــوادث الــطــران املــدين ونحو ذلــك، 
الأول  الف�سل  �سبعة ف�سول ت�سمن  الدرا�سة على  �سملت  وفيها 
على قواعد عامة للتحقيق اجلنائي، وجاء يف الف�سل الثاين يف 
يف  التحقيق  يف  الثالث  والف�سل  املنظمة،  اجلرائم  يف  التحقيق 
اجلرائم التقنية العاملية، ويف الف�سل الرابع التحقيق يف جرائم 
الإرهــاب، والف�سل اخلام�ص التحقيق يف جرائم غ�سل الأمــوال، 
والف�سل ال�ساد�ص التحقيق يف حوادث الطران املدين، والف�سل 
امل�ستحدثة.  اجلرائم  ملواجهة  الرقمية  اجلنائية  الأدلــة  ال�سابع 
واملراجع،  بالفهر�ص  وختم  والتمهيد  باملقدمة  الكتاب  بدئ  كما 
بالطالع لإعطاء �سورة �ساملة عن تلك اجلرائم  وكان جديراً 
بع�ساً  املــوؤلــف  اأعــطــى  وقــد  قوانينها  وحتــديــث  معها  والتعامل 
اجلرائم  عوملة  ملواكبة  ونتائجها  واأهدافها  الدرا�سة  اأهمية  عن 
وال�سعي يف ا�ستحداث اتفاقيات واأنظمة مل�سلحة الدول وال�سعوب.
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