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اال�شتخدام ال�شرعي والقانوين
للو�شائل احلديثة يف التحقيق اجلنائي

اإعداد: مركز الدرا�شات والبحوث بجامعة نايف

هذا امللف عبارة عن م�شاركة جامعة نايف للعلوم 
الأمــنــيــة بــنــخــبــة مـــن اأ�ــشــاتــذتــهــا يف نــــدوة اجلــوانــب 
العلمية  الو�شائل  ل�شتخدام  والقانونية  ال�شرعية 
احلديثة يف التحقيق اجلنائي يف عمان بدولة الأردن 

عام 1428هـ.
وهذا امللتقى العلمي جاء وفق املنطلقات الفكرية 
التقني  التطور  ظل  يف  اجلامعة  لربامج  واملنهجية 
والتحقيق  الك�شف  و�ــشــائــل  اأحــرزتــه  الـــذي  والعلمي 
درجــات  اإلــى  والــعــدالــة  بالق�شاء  للو�شول  والإثــبــات 
اإلى احلقيقة التي  عليا يف الدقة وال�شرعة للو�شول 

تن�شدها العدالة وتتطلع اإليها. 
ومــدى موائمتها  عليها  التعرف  هنا وجــب  ومــن 
وال�شتفادة منها، وكانت تلك البحوث الرائعة �شاملة 
لكافة جوانب امللتقى، حيث كانت على النحو التايل:

1- الأ�شاليب العلمية والتقنية ودورها يف الإثبات 
اجلنائي للعقيد جمال حممود البدور.

2- موقف ال�شريعة الإ�شالمية والقانون الو�شعي 
اجلنائي  الإثبات  يف  الوراثية  الب�شمة  ا�شتخدام  من 

للدكتور حممد املدين بو�شاق.
3- الــبــ�ــشــمــة الــبــ�ــشــريــة والــ�ــشــوتــيــة ودورهــــــا يف 
الإثبات اجلنائي �شرعاً وقانوناً للدكتور عبا�س اأحمد 

الباز.
4- مــوقــف الــ�ــشــريــعــة الإ�ــشــالمــيــة يف ا�ــشــتــخــدام 
للدكتور  الــتــحــقــيــق اجلــنــائــي  الــعــقــلــيــة يف  املـــوؤثـــرات 

عبداملح�شن بن عبداهلل الزكري.
5- التنومي املغناطي�شي وم�شل احلقيقة يف جمال 
للعقيد  والتطبيق  امل�شروعية  بني  اجلنائي  التحقيق 

د. غازي مبارك الذنيبات.
6- مدى م�شروعية ا�شتخدام جهاز ك�شف الكذب 
للدكتور  التهم  اإثبات  التحقيق اجلنائي ودوره يف  يف 

اإبراهيم اأحمد عثمان.
ا�شتخدام  مــن  الإ�ــشــالمــيــة  ال�شريعة  مــوقــف   -7
الدكتور  لالأ�شتاذ  املتهم  تعذيب  يف  العلمية  الو�شائل 

حممود علي ال�شرطاوي.
ثـــم خــتــم املـــلـــف بــالــتــو�ــشــيــات، و�ــشــبــق بــاملــقــدمــة 
والتقدمي وعناوين الأبحاث، حيث احتوى على 292 
العلمية  الو�شائل  ا�شتخدام  اأهمية  تاأكد فيها  �شفحة 
احلـــديـــثـــة يف الــتــحــقــيــق اجلـــنـــائـــي و�ــــشــــرورة تــطــور 
والأحـــداث.  امل�شتجدات  ملواكبة  القانونية  الأنظمة 
واعــتــبــار ذلـــك مــن املــقــا�ــشــد الأ�ــشــا�ــشــيــة يف الت�شريع 
اأجل حفظ كرامة  الإ�شالمي والقوانني املطبقة من 

الإن�شان وحرياته وحفظ اأمن الفرد واملجتمع. 
ونـــظـــراً ملـــا مت طــرحــه وقـــيـــام مــركــز الـــدرا�ـــشـــات 
مدركني  العجالة  بهذه  عنه  كتبنا  بن�شره  والبحوث 
اأهمية تلك املو�شوعات التي ل بد اأن تكون يف اأر�شفة 
الفائدة  مــن  فيها  ملــا  للمخت�شني  ومــرجــعــاً  الــعــدالــة 
الق�شاء  عــلــى  والت�شهيل  الــعــدالــة  ن�شر  يف  املــرجــوة 

للو�شول اإلى دقة احلكم وثمرته.


