كتاب يف
الق�ضاء
اال�ستخدام ال�شرعي والقانوين
للو�سائل احلديثة يف التحقيق اجلنائي
�إعداد :مركز الدرا�سات والبحوث بجامعة نايف
هذا امللف عبارة عن م�شاركة جامعة نايف للعلوم
الأم��ن��ي��ة ب��ن��خ��ب��ة م���ن �أ���س��ات��ذت��ه��ا يف ن����دوة اجل��وان��ب
ال�شرعية والقانونية ال�ستخدام الو�سائل العلمية
احلديثة يف التحقيق اجلنائي يف عمان بدولة الأردن
عام 1428هـ.
وهذا امللتقى العلمي جاء وفق املنطلقات الفكرية
واملنهجية لربامج اجلامعة يف ظل التطور التقني
والعلمي ال���ذي �أح��رزت��ه و���س��ائ��ل الك�شف والتحقيق
والإث��ب��ات للو�صول بالق�ضاء وال��ع��دال��ة �إل��ى درج��ات
عليا يف الدقة وال�سرعة للو�صول �إلى احلقيقة التي
تن�شدها العدالة وتتطلع �إليها.
وم��ن هنا وج��ب التعرف عليها وم��دى موائمتها
واال�ستفادة منها ،وكانت تلك البحوث الرائعة �شاملة
لكافة جوانب امللتقى ،حيث كانت على النحو التايل:
 -1الأ�ساليب العلمية والتقنية ودورها يف الإثبات
اجلنائي للعقيد جمال حممود البدور.
 -2موقف ال�شريعة الإ�سالمية والقانون الو�ضعي
من ا�ستخدام الب�صمة الوراثية يف الإثبات اجلنائي
للدكتور حممد املدين بو�ساق.
حممود علي ال�سرطاوي.
 -3ال��ب�����ص��م��ة ال��ب�����ص��ري��ة وال�����ص��وت��ي��ة ودوره������ا يف
ث���م خ��ت��م امل���ل���ف ب��ال��ت��و���ص��ي��ات ،و���س��ب��ق ب��امل��ق��دم��ة
الإثبات اجلنائي �شرعاً وقانوناً للدكتور عبا�س �أحمد
والتقدمي وعناوين الأبحاث ،حيث احتوى على 292
الباز.
�صفحة ت�أكد فيها �أهمية ا�ستخدام الو�سائل العلمية
 -4م��وق��ف ال�����ش��ري��ع��ة الإ���س�لام��ي��ة يف ا���س��ت��خ��دام
احل���دي���ث���ة يف ال��ت��ح��ق��ي��ق اجل���ن���ائ���ي و�����ض����رورة ت��ط��ور
امل����ؤث���رات ال��ع��ق��ل��ي��ة يف ال��ت��ح��ق��ي��ق اجل��ن��ائ��ي للدكتور
الأنظمة القانونية ملواكبة امل�ستجدات والأح���داث.
عبداملح�سن بن عبداهلل الزكري.
واع��ت��ب��ار ذل���ك م��ن امل��ق��ا���ص��د الأ���س��ا���س��ي��ة يف الت�شريع
 -5التنومي املغناطي�سي وم�صل احلقيقة يف جمال
الإ�سالمي والقوانني املطبقة من �أجل حفظ كرامة
التحقيق اجلنائي بني امل�شروعية والتطبيق للعقيد
الإن�سان وحرياته وحفظ �أمن الفرد واملجتمع.
د .غازي مبارك الذنيبات.
ون���ظ���راً مل���ا مت ط��رح��ه وق���ي���ام م��رك��ز ال���درا����س���ات
 -6مدى م�شروعية ا�ستخدام جهاز ك�شف الكذب
والبحوث بن�شره كتبنا عنه بهذه العجالة مدركني
يف التحقيق اجلنائي ودوره يف �إثبات التهم للدكتور
�أهمية تلك املو�ضوعات التي ال بد �أن تكون يف �أر�شفة
�إبراهيم �أحمد عثمان.
ال��ع��دال��ة وم��رج��ع��اً للمخت�صني مل��ا فيها م��ن الفائدة
 -7م��وق��ف ال�شريعة الإ���س�لام��ي��ة م��ن ا�ستخدام
امل��رج��وة يف ن�شر ال��ع��دال��ة والت�سهيل ع��ل��ى الق�ضاء
الو�سائل العلمية يف تعذيب املتهم للأ�ستاذ الدكتور
للو�صول �إلى دقة احلكم وثمرته.
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