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  اهللا اشكر وعرفان إلى والدي الكريمين حفظهم
عزري الزين الذي قبل  رشكر وتقدير إلى أستاذي الدكتو

سالة حتى تبصر النور و الذي أمدني اإلشراف على هذه الر
بتوجيهاته ومالحظاته القيمة كما أتوجه بالشكر إلى أعضاء 
  لجنة المناقشة كل واحد باسمه على قبولهم مناقشة رسالتي

وفي األخير أتقدم بالشكر كذلك إلى كل من أمد لي يد 
المساعدة إخوتي والى كل صديق لي، واخص بالذكر 
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  ةـــدمـقـم
تبقى مسألة البحث عن حقائق األمور ضالة العقل البشري على مدى العصور، ويعد من أهم جوانب 

قائق البحث عن مرتكب اجلرمية، تلك الظاهرة اليت روع ارتكاهبا اجملتمعات منذ أقدم العصور إىل احل
  .يومنا احلاضر

جلزاء املناسب بدالً من أن اجلرمية أن يرتل به ا ولقد كان وال يزال اهلدف من الوصول إىل معرفة مرتكب
  .ريء يف الوقت الذي يفلت مرتكبها احلقيقي من العقابيرمى ب

ت املساعي اإلنسانية يف خمتلف العصور حول البحث عن وسائل إثبات اجلرمية ونسبتها كما أننا جند تفاو
النشاط الثقايف واالجتماعي إىل فاعلها، مما أدى إىل تنوع هذه الوسائل، وذلك حبسب اختالف 

واالقتصادي لكل جمتمع من اجملتمعات اإلنسانية القدمية، ووفقاً لذلك االختالف كانت وسائل اإلثبات 
وكيفية الوصول هبا إىل احلقيقة خمتلفة من جمتمع إىل أخر، فهي يف اجملتمع القبلي خمتلفة عنها يف اجملتمع 

اليم دينية مساوية خمتلفة فيها عن اجملتمعات اليت مل حتظى مبثل ويف اجملتمع الذي حظي برتول تع ،احلضري
بالنظم الدكتاتورية التسلطية خمتلفة فيها عن اجملتمعات الدميقراطية  لتعاليم، ويف اجملتمعات اليت ابتليتهذه ا

  .أو الشعبية
زم للقاضي، إىل وحمدد مل مقننن مراحل إثبات راحل ظهور نظم اإلثبات القانوين موتبعاً لذلك تنوعت م

ائية راجعة أو حمن عقائدية، إىل مراحل إستيحاستخدام أعراف يف اجملتمعات الصغرية أو استخدام طقوس 
مث أخرياً إىل املرحلة العلمية احلديثة  ،نه القاضي من قناعة شخصية دون التقيد بدليل معنيإىل ما يكٌو

  .بفضل املكتشفات العلمية
املواد اجلزائية وال يزال من املواضيع املهمة لدى الباحثني ورجال القضاء كان موضوع اإلثبات يف       

على السواء، ومن الطبيعي أن متتد هذه األمهية لتشمل القواعد اليت حتكم مبادئ اإلثبات وأصوله 
عتبارها دليل من أدلة اإلثبات نص عليها املشرع له، والقرائن حتظى هبذه األمهية الوكذلك أدلته ووسائ

خذ هبا القضاء، وأقرها الفقه وال يقلل من شأن هذا االعتبار قيام املشرع مبعاجلة دور القرائن يف وأ
اإلثبات املدين وحده، فقصره على احلاالت اليت يكون حمل اإلثبات تصرفاً قانونياً، فال أثر لذلك يف جمال 

حتتل القرائن  ومنهز إثباهتا بالقرائن اإلثبات اجلزائي، حيث مجيع اجلرائم عبارة عن وقائع مادية إرادية جيو
ذلك بسبب الطبيعة الذاتية لإلثبات اجلزائي من ناحية، ومن ناحية اجلزائي، مكاناً بارزاً بني أدلة اإلثبات 

  .أخرى بسبب ما يتميز به اإلثبات اجلزائي من صعوبة



 

هي حتقيق  اجلزائيةوالغاية من إجراءات الدعوى  ،فموضوع اإلثبات اجلزائي هو احلقيقة الواقعية
ذلك مبعاقبة اجلاين واألخذ بيد الربيء، واجلزاء الذي حيكم به فيها ال بد من عدالة موضوعية وصحيحة، 

  . أن يبىن على يقني من أن احملكوم عليه هبذا اجلزاء يستحقه فعالً
كان ال  رض من إجراءات الدعوى اجلزائية،الواقعية ليس إدانة املتهم هي الغوملا كانت احلقيقة 

واختيار وسائل اإلثبات اليت تؤدي إىل احلقيقة  ،ةيأدلة كافالقاضي سلطة واسعة لالستعانة ب بد من منح
الواقعية، ومن هذه األدلة القرائن واليت تتقدم لتأخذ مكانة غاية يف األمهية يف جمال اإلثبات اجلزائي، ففي 

 نتائجها حول املتهم، مما يستدعي من  وحتومكل دعوى جتد احملكمة نفسها أمام قرينة حتتاج إىل تفسري
  .القاضي الوقوف على هذه القرينة ملعرفة مدى دورها يف الوصول إىل احلقيقة

فاجملرم عادة ما يرتكب جرميته يف  ت اجلزائي يتميز بصعوبته الشديدة،ومن ناحية أخرى فإن اإلثبا
ة لتكون هويته يكافاللناس، ويتخذ االحتياطات اخلفاء وهو يتوسل السبل كافة الرتكاهبا بعيداً عن عيون ا

لذلك فهو يكون حريصاً على عدم ترك أي دليل أو اثر وراءه بعد ارتكاب اجلرمية، وهكذا  ،جمهولة
ترتوي أدلة اإلثبات املعتربة يف القانون املدين، وال جتد هلا مكانة يف اإلثبات اجلزائي، فالوقائع اجلرمية 

إذن إال  وشهادة الشهود، لذلك مل يبق االعترافافر دليل املبادرة بتوكما تندر ليست مما حيرر هبا عقود 
اختذ إثبات الدعوى اجلزائية بالقرائن خباصة، وأن اجملرم مهما بذل من حرص عند اقترافه اجلرمية أو مهما 

بب يترك أثاراً تدل على هويته وتساعد يف كشف احلقيقة، وذلك بس من احتياطات، فإنه ال بد وأن
وحيثما  ، فأينما خيطوارتكاهباهائه من تنفيذ اجلرمية، بل وبعد احلالة النفسية والعصبية اليت تالزمه حىت انت

  .يلمس يترك أثراً يكون قرينة ضده
إىل دراسة دور القرائن يف الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعي، إذ أن أمهية هذه  سعيُتهلذا و

ب القرائن هي أن اإلثبات اجلزائي بالقرائن يف القانون الوضعي مل حيظى الدراسة اليت دعتين ألن أطرق با
ما للقرائن من دور فعال ومؤثر يف خلق القواعد رغم كوهنا موضوعاً هاماً ومؤثراً، وِل ،بالدراسة التأصيلية

هتمامات اليت كذلك من االوظيفة على درجة من األمهية، ووهي  ،املوضوعية، وإعداد قواعد الدليل
، يستحيل التوصل إليه خاصة يف إثبات القصد اجلنائي ظى هبا القرائن كوهنا متثل عنصر إثبات يندر أوحت

هي قضائية هلا دور يف تأكيد الدليل فوالتحريض على اجلرمية، كما أن القرائن العلمية وال وصور االشتراك
 االحتمال دائماً، مما يستدعيئن تقوم على أساس اعتبار القراكون  للوصول إىل احلقيقة، ونيوسيلة تع

األدلة األخرى سواء  بني القرينة وغريها من املصطلحات، فضالً عن دورها يف تعزيز وتفنيدحتديد الفارق 
كما جتدر اإلشارة  يف عصرنا احلاضر، يضاعف من أمهية دراستها هذا مما ،كانت مباشرة أو غري مباشرة

بل على بعض القرائن التقليدية اليت كانت معروفة يف املاضي،  أن القوانني الوضعية مل تكتف بالتعويل إىل



 

القرائن اليت استحدثتها العلوم العصرية، كالبصمات وآثار األقدام، وحتليل الدم  جلأت كذلك إىل
  ...وغريها

  .ومن هنا ثار التساؤل عن موقف الفقه اإلسالمي من األخذ هبذه القرائن املستحدثة
ليت دعت إىل دراسة هذا املوضوع هو ما جعله املشرع للقرائن من دوراً برز النقاط اوكذلك من أ

من دور فعال ومؤثر على القيمة اإلقناعية للقاضي هلا مؤثراً وهاماً عرب مراحل الدعوى اجلنائية، وما 
  .اجلزائي
يت تناولتها إال أننا جند أن الدراسات ال ،الرغم من األمهية املشار إليها للقرائن يف اإلثبات اجلزائيبو

بشكل متخصص ومفصل قليلة العدد نسبياً، فأغلب الذين كتبوا عن القرائن وباخلصوص يف القانون 
  .صفحاتبعض الوبأحباث موجزة مبعثرة ال تتعدى  ،الوضعي اجلزائي كانوا يتناولوهنا بصفة عامة وجمملة

 نريه هذه النظرية متثما و ،ومن أجل املسامهة يف إبراز نظرية القرائن يف اإلثبات اجلزائي
   .إشكاليات ومسائل جديرة بالدارسة

  : حول بحثمتحورت إشكالية ال
باعتبار أنَّ القرائن من أدلة اإلثبات يف املواد اجلزائي، فما هو إذن الدور اإلثبايت هلا، وكيف ميكن 

  .؟ القانون الوضعيني كل من الشريعة اإلسالمية واالعتماد عليها يف الدعوى اجلزائية ب
  :العديد من التساؤالت الفرعية و اليت من أبرزها اإلشكاليةوتتبع هذه 

ويعتمد عليها يف القضاء فيما منيزها عن  اإلثباتإذا كانت القرائن تدخل يف جمال أدلة  -1
  .األخرى اإلثبات أدلةبقية 

 .اجلنائية اإلثبات أدلةتصلح الن تكون دليال من  أهنانقول عن القرائن  أنمىت ميكن  -2
 .يف اخذ كل من الفقه اإلسالمي و الفقه القانوين جبدوى االعتماد على القرينةك -3
 .مدى االختالف يف االعتماد على القرائن يف كل من القانون املدين واجلنائي -4
إىل أي مدى ميكن أتساهم القرائن يف بناء القواعد املوضوعية، وما هو الفرق بني  -5

 القرينة و القاعدة املوضوعية؟
القرائن تعترب من األدلة غري املباشرة، فهل هلا أن تعمل على دحض األدلة  إذا كانت -6

  . من جهة أخرى أن تعمل على تساند األدلة ةاملباشرة وهل ميكن للقرني
دور القرائن يف اإلثبات اجلنائي بني القانون الوضعي والشريعة  ولدراسة مثل هذه املواضيع 

بالدرجة األوىل الستبيان موقف كل من القانون الوضعي والشريعة اعتمدنا املنهج املقارن  اإلسالمية 



 

اإلسالمية، وما هي مواطن االتفاق واالختالف فيما بينهم، ونظرة كل شريعة منهما إىل الدور الذي 
  .                                                           تؤديه القرائن يف جمال اإلثبات اجلزائي

باملنهج التحليلي لدراسة بعض النقاط املثارة من طرف الفقه يف اإلثبات بالقرينة ودورها مستعيناً 
فيه، وكذا املنهج الوصفي ملا تتطلبه هذه الدراسة حول حتديد و تبيان بعض النقاط الواردة يف القانون 

  .والشريعة
هذا املوضوع وفقا للخطة  نعاجلرائن ارتأينا أن الق دور تضمنهإلحاطة هبذه املسائل وغريها مما يلو
  :التالية

  .اجلنائيالقانون يف الفقه اإلسالمي وماهية القرائن يف اإلثبات اجلزائي : الفصل التمهيدي -
 إىلمعىن القرينة لغة مث التطرق  إعطاءتعريف القرينة وبيان مدلوهلا من خالل : عاجلنا فيه األولاملبحث    

القانون اجلنائي بعد ذلك درسنا و اإلسالميةيف كل من الشريعة بعض التعريفات اليت قيلت يف القرينة 
ويف املطلب الثالث عاجلنا عناصر القرينة وكذا  األخرى اإلثباتالتفرقة بني القرائن و الدالئل ووسائل 

  .خصائصها
 األوىلوكان ذلك من خالل نقطتني عاجلنا يف النقطة  القرائن أقسامأما املبحث الثاين فقد عاجلنا فيه 

من حيث الثانية تقسيم القرائن  النقطةتقسيم القرائن حبسب مصدرها يف الشريعة و القانون مث عاجلنا يف 
   .قوهتا يف اإلثبات

ثـالث   خـالل دور القرينة في اإلثبات في الشريعة اإلسالمية مـن  الفصل االول عالجنا فيه  -
  :مباحث

في الفقه اإلسالمي والقانون جرائم الحدود دور القرينة في إثبات  الى المبحث االول تطرقنا     
  :من خالل ثالثة مطالب الجنائي

  .دور القرائن في إثبات حد الزنا :في المطلب االول -
  .دور القرائن في إثبات حد السرقة: في المطلب الثاني - 
  .دور القرائن في إثبات جريمة شرب الخمر: في المطلب الثالث  - 

القرائن في إثبات جرائم القصاص وقد عالجنـا   نا فيه بالدراسة لدورالمبحث الثاني فتطرق     
  :هذا المبحث من خالل مطلبين

موقف الفقه اإلسـالمي مـن إثبـات موجـب     رأينا ان نعرض فيه : المطلب االول - 1
  .القصاص بالقرائن



 

تطبيقات دور القرائن المستحدثة في جرائم فقد تعرضنا فيه الى : أما المطلب الثاني - 2
ثالثة صور  لمن خال ،منها الفقه اإلسالمي و القانون الجزائي موقفو  القصاص،

 :للقرائن العلمية 

في اثبـات   قرينة تخلف بصمات المتهم على مسرح الجريمة أو األدوات المستعملة•        
  .جائم القصاص

  .قرينة وجود آثار أقدام المتهم في مكان الجريمة•        
  . صوتيقرينة التسجيل ال•        

ذلك  جرائم التعزيردور القرائن في إثبات  لمبحث الثالث من هذا الفصل خصصناه لدراسةا     
نركز هنا فيما جاء به الفقهاء في   ،من خالل بيان معنى التعزير و حاالت الكشف عن الجناة

بالقرائن في  جرائم التعزير وإن كان االختالف سائداً بينهم، إالَّ أنهم لم يختلفوا على عدم األخذ
التعزير، بل كان االختالف في وسائل التعزير بين الضرب والحبس، أمَّا وجوبية التعزير 

  .بالقرائن فكان عكس ذلك
دور القرائن في اإلثبات عبر مراحل الدعوى الجزائية في القانون الجزائـي  :  الفصل الثاني -

  :والذي قسمناه إلى ثالثة مباحث
  :رحلة االستدالل والذي تناولناه من خالل مطلبيندور القرائن في م عالجنا فيه :المبحث األول
خصصناه لدور القرائن عند مباشرة ضباط الشرطة القضـائية الختصاصـاتهم   : المطلب األول

  :العادية وفيه كان الحديث عن
  .قرائن الضبط والتي تضمنت قرائن االشتباه وقرائن المبررة لالستيقاف: أوال
  .فتيش والتسجيل باألماكن العامةقرائن الت: ثانيا

فتناولنا فيه دور القرائن عند مباشرة ضباط الشرطة القضائية الختصاصاتهم : أما المطلب الثاني
  : االستثنائية وذلك من خالل

  .قرائن الضبط -1          
  . قرائن التفتيش -2          

  :التحقيق في الدعوىرحلة  القرائن في م دوروالذي خصصناه ل: المبحث الثاني    
  . دور القرائن في التفتيش والقبض تناولنا فيه: المطلب األول
   .فتناولنا فيه دور القرائن في التصرف في الدعوى: المطلب الثاني

  :وكان ذلك من خالل مطلبين دور القرائن في مرحلة المحاكمة عالجنا فيه :المبحث الثالث   



 

  .الواقعة موضوع الدعوى الجنائية  تدور القرينة في إثبا: المطلب األول
   .دور القرائن في الحكم في الدعوى : المطلب الثاني

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  



 

  
  الفصل التمهيدي

  
ماهية القرائن في اإلثبات في التشريع 
  الجزائي اإلسـالمـي والقانون الجنائي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

قضية أو كل نزاع يعرض على القضاء يتطلب  يكتسي اإلثبات أمهية بالغة يف اجملال القضائي، فكل
  .إقامة الدليل على الوقائع اليت يدَّعي هبا أطرافه، فعدم املطالبة به جيعله غري موجود

الدليل هو قوة "واإلثبات هو إذن مبثابة شريان احلياة للحق، وهلذا تواترت أقوال الُشرَّاح على أنَّ 
  .1"ماال دليل عليه هو والعدم سواء"، وأنَّ "يل عليهيستوي حق معدوم وحق ال دل"، وإنَّه "احلق

وتزداد هذه األمهية قدراً يف جمال اإلثبات اجلزائي، حيث اجلزاء الذي هو خامتة املطاف يف عملية اإلثبات 
يصيب احلرية الشخصية لإلنسان يف صميمها، إمَّا بالتقييد كما هو يف احلبس والسجن واالعتقال، أو قد 

  .متاماً كما هو يف عقوبة اإلعدام بالقضاء عليها
ومتتدُّ هذه األمهية لتشمل القواعد اليت حتكم مبادئ اإلثبات وكذا أدلته ووسائله، والقرائن تتقدم هذه 
األمهية يف اجملال اجلزائي، ذلك أنَّ الوقائع اجلزائية ليست ِممَّا حيرر هبا عقود، أو ميكن احلصول من اجلاين 

  . قصداً إالَّ نادراً، فلم يبق إالَّ إثباهتا بكافة طرق اإلثبات وخاصة القرائنعلى اعتراف مكتوب هبا 
القرائن يف اإلثبات اجلزائي البدَّ من التعرُّف على مفهوم القرائن، بالتعرض ألراء  االحاطة بدورومن أجل 

ا يف اإلثبات اجلزائي، الفقه والّشرَّاح يف الّشريعة والقانون فيما خيصُّ تقسيمات القرائن وكذا بيان حجيته
  : وعليه نقسِّم هذا الفصل إىل مبحثني

  
  نتناول فيه تعريف القرائن  :املبحث األول
  نعاجل فيه تقسيمات القرائن  :املبحث الثاين

 
 
 
 
 
 
  
  
 
  
 

                                                 
  .5،عمان ، ص 1987، منشورات الجامعة األردنية،7أنور سلطان، قواعد اإلثبات في المواد المدنية والتجارية، دراسة مقارنة بالفقه اإلسالمي، ط  -  1



 

  املبحث األول
  تعـريـف القـرائـن

   

على أن يكون لنا التعريفات اليت قيلت فيها،  بعضيف هذا املبحث سنحاول دراسة القرائن من حيث 
استخالص تعريفاً أو ترجيح نعتمد عليه يف دراستنا هاته باعتبار القرينة دليالً لإلثبات، كما سنتطرق يف 

  .  هذا املطلب إىل عناصر التفرقة بني القرائن و الدالئل ووسائل اإلثبات األخرى
  

  املطلب األول
  تعريف القرائن و بيان مدلوهلا

  

  الفرع األول
  لغة ـرينـةمـعنـى الق

  

قََرنَ الشيء : القرائن مجع قَرِيَنة، والقرينة ما يدلُّ على الشيء من غري االستعمال فيه، يقال
بالشيء وصله به، واقترن الشيء بغريه صاحبه، وقَاَرْنُته ِقَراناً َصاَحْبُتُه وهي مأخوذة من املقارنة، فعليه 

  .مبعىن املفاعلة
الصاحب، وقرينة الرجل : هي من باب ضربٍ ونصرٍ، والقَرِيُنوالقَرِيَنة هي مؤنث القَرِيْن، و

  .زوجته ملصاحبته إياها، والقَرِيَنة أيضا ما يدلُّ على املراد
حالية وَمقَاِلية، : ، وهي قسمان1تالزما، قاَرَنُه مقارنةً وِقَراناً، صاحبه واقترن به: وَتقَاُرن الشيئان
  .وقد يقال لفظية ومعنوية

يف كنف اهللا، فإنَّ يف العبارة حذفاً يدلُّ عليه جتهزه املصاحب للسفر وهو : تقول للمسافر فاحلالية مثل أن
رأيت أسداًَ خيطب فإنَّ املراد باألسد رجل شجاع، ويدلُّ على : القرينة احلالية، ومثال املقالية أن تقول 

هلا اتصال مبا ُيستدلُّ هبا  ، فهو قرينة مقالية ومسيت القرينة هبذا االسم لكوهنا"خيطب"إرادة ذلك لفظ 
  .2عليه، فيقال قََرنَ بني احلج والعمرة أي مجع بينهما

  
  
  

                                                 
  .  62،  61بيروت، ص  ،1982المي، دراسة مقارنة، المكتب اإلسالمي، إبراهيم بن محمد الفائز، اإلثبات بالقرائن في الفقه اإلس -  1
  . 114، القاهرة، ص 199عبد الحافظ عبد الهادي عابد، اإلثبات الجنائي بالقرائن، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية،  -  2



 

  :الفرع الثاين
  تعريف القرينة اصطالحا

  

  :يف الفقه اإلسالمي: أوال
يقصد بالقرينة يف االصطالح األمارة الدالة على حتقق أمر من األمور أو عدم حتققه، وهو تعريف 

ليس هلا تعريف حمدد، وتكمن حقيقة عدم وضع تعريف حمدد للقرينة يف كوهنا  باملرادف، ذلك أن القرينة
  .غري واضحة وليست خمتفية هنائيا

وقد عرَّف قدماء الفقهاء القرينة، بأنَّها األمارة املعلومة، واليت تدلُّ على أمر جمهول على سبيل الظن، كما 
مة؛ ومها شيئان خمتلفان يف اللغة واالصطالح، ذهب البعض من الفقهاء إىل استخدام القرينة مبعىن العال

  .1ذلك أن عالقة الشيء ال تنفصل عنه مطلقا، بينما األمارة تقوم على أساس الظن واالحتمال والترجيح
وهي  عليه ومن تعريفات الفقهاء للقرينة كاصطالح أنَّها كل أمارة ظاهرة تقارن شيئاً خفياً، وتدلُّ

، أو هي األمارة اليت نصَّ عليها الشارع أو استنبطها أئمة الفقه أو 2ةمأخوذة من املقارنة واملصاحب
أنَّ : "؛ حيث عرَّفها اجلُْرَجاين فقال3استنتجها القاضي من احلادثة وظروفها وما يكتنفها من أحوال

ارة اليت األم"، وكما يعرِّفها الشيخ عبد العال َعطْوة، بأنَّها 4"القرينة يف االصطالح أمر يشري إىل املطلوب
  .5"تدل على أمر خفي مصاحب هلا بواسطة نص أو عرف أو غري ذلك

التوسعة للحاكم "أهنا : ترمجة أيب عبد اهللا الرمحن الَنَساِئي يف سننه حيث قال ومن التعريفات االصطالحية
إنَّها ":مث زاده ترمجة أخرى أحسن ، فقال " يف أن يقول للشيء الذي ال يفعله افعل كذا، ليستبني به احلق

  .6"احلكم خبالف ما َيْعَترِف به احملكوم عليه إذا تبيَّن للحاكم أن احلق غري ما اعترف به
وجند أنَّ القرينة يف الشرع مل َيرِْد بشأهنا نص خاص صريح، غري أنَّ أئمة الفقه قد استدلوا عليها يف كثري 

  َوَجاُءوا َعلَى« :قوله تعاىل من آيات القرآن الكرمي وأحاديث الرسول صلى اهللا عليه وسلم منها
  . 8»إِنْ كَانَ قَِميُصُه قُدَّ ِمْن ُدُبرٍ«: ، وقوله تعاىل7»قَِميِصِه بَِدمٍ كَِذبٍ  

  :و من احملدِّثني من أعطى تعريفات للقرينة نذكر منها
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، القرينة كل أمارة ظاهرة تقارن شيئا خفياً وتدلُّ عليه: "تعريف األستاذ مصطفى الَزْرقَا بقوله
  .1"وهي مأخوذة من املقارنة مبعىن املرافقة واملصاحبة

والتعريف الذي اختاره وأرجحه بعد سرد جملموعة من التعريفات هو تعريف الشيخ عبد العال 
عطوة على أنَّ القرينة هي األمارة اليت تدلنا على األمر اجملهول استنباطاً واستخالصاً من األمارة املصاحبة 

ر اخلفي اجملهول، ولوالها ملا أمكن التوصل إليه، فالَبْعَرةُ َتُدلُّ على البعري، واألثر يدل املقارنة لذلك األم
على املسري، وهذا ملا ميتاز به من وضوح حيث اشتمل على بيان طُرق االستنباط األمر اخلفي من األمارة 

  .املصاحبة
 عرضه من تعريفات الفقهاء وفيما َتمَّ استبيانه من تعريف القرنية يف الفقه اإلسالمي وما متَّ

للقرينة، يبقى علينا أن نلُّم مبا أفضى به رجال القانون وأساتذته يف ما أعطوه من تعاريف خمتلفة للقرينة، 
  .املوايل النقطةوهذا ما سوف نعاجله بشيء من التفصيل يف 

  :تعريف القرينة يف القانون: ثانيا
شرِّع اجلزائري مل يتعرض لتعريف القرينة، ولعلَّ الذي بالرجوع إىل النصوص القانونية جند أنَّ امل

هو وضوحها وعدم خفائها من جهة، ورغبة منه يف االحتفاظ بدوره التشريعي يف وضع  ذلكإىل  هدفع
  .األحكام العامة دون الدخول يف متاهات التعاريف اليت هي من اختصاص فقهاء القانون ورجال القضاء

، ويف "استنباط أمر جمهول من واقعة ثابتة معلومة " صرية القرائن بأنَّها وقد عرَّفت حمكمة النقض امل
من القرائن ما نصَّ عليها الشارع أو استنبطها الفقهاء باجتهادهم، ومنها ما يستنبطه : " حكم آخر قالت

  .2"القاضي من دالئل احلال أو شواهده
  استنتاج واقعة مطلوب إثباهتا من واقعة أخرى قام " القرنية بأنَّها فقد عرفت أمَّا حمكمة التمييز األردنية 

  .3"جمموع الظروف اليت جتد حمكمة املوضوع أنَّ هلا داللةً معينة " ، كما عرَّفتها بأنَّها "عليها الدليل 
أمَّا فيما يتعلق مبوقف الفقه من تعريف القرائن، فنجد أن الفقهاء قد قالوا بعدة تعاريف، فعرَّفها شرَّاح 

؛ 4"النتائج اليت يستخلصها القانون أو القاضي من واقعة معلومة ملعرفة واقعة جمهولة " ون املدين أنَّها القان

                                                 
  .  644دمشق، ص  ،1984، دار الفكر، 1وهبة الزحيلي، الفقه اإلسالمي وأدلته، ط -  1
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؛ ويعرِّفها 1"ما يستدل به القانون أو احلاكم    أو القاضي على أشياء جمهولة " كما عرَّفها البعض بأنَّها 
  .2"لوم للداللة على جمهول ما يستنبطه املشرِّع أو القاضي من أمر مع" آخرون بأنَّها 

أمَّا تعريفات ُشرَّاح القانون اجلزائي للقرائن فنجده بنفس جوهر املعىن السابق، فيعرِّفها بعضهم 
الوصول إىل " ، ويعرِّفها آخرون بأنَّها 3"نتيجة يتحتم على القاضي أن يستنتجها من واقعة معينة " بأنَّها 

ائج اليت يستخلصها القانون أو القاضي من واقعة معلومة ملعرفة واقعة نتائج معينة من وقائع ثابتة، فهي النت
  .4"جمهولة 

يستخدم يف   Présomption لفظ القرينة  " و من الفقهاء األجانب من عرَّف القرينة بأنَّ 
معنيني متقاربني، األول ال يعدو أكثر من كوهنا نتيجة أو إقرار جيب استنباطه إىل أن يثبت العكس مثل 
قرينة الرباءة وقرينة صحة اإلدراك؛ أمَّا املعىن الثاين فإنَّه يعين بأنَّ حقيقة تسمى باحلقيقة املقترضة وميكن 
استعماهلا إذا ثبت أو أقرَّت حقيقة أخرى، وهي كلها استنتاجات تستخلص من وقائع أخرى يف عدم 

 املعىن األول، يكمن يف مدى اعتماد كل وجود أدلة مباشرة على األشياء املراد إثباهتا، غري أنَّ الفرق بني
 .5"منهما على حقيقة أساسية تعضده وتقوِّي من شأنه 

صلة ضرورية بني واقعتني يكون ثبوت األوىل فيها دليال على "كما يعرِّفها جانب من الفقه اجلزائي بأنَّها 
  .6"على حدوث نتيجتهاحدوث الثانية، أو صلة بني واقعة ونتيجتها، يكون ثبوت الواقعة فيها دليال 

استنتاج جمهول من معلوم، ذلك باستنباط الواقعة اجملهولة املراد إثباهتا من واقعة "ويعرِّفها آخرون بأنَّها 
  .7"أخرى ثابتة، هذا االستنباط يقوم إمَّا على افتراض قانوين أو على صلة منطقية بني الواقعتني 

اجلزائي، وإن كانوا يعرفون القرائن ضمن نفس اإلطار ومن املالحظ أن هناك عددا من فقهاء القانون 
السابق، إالَّ أنَّهم يضيفون إليه ضرورة أن يكون االستنتاج حبكم اللزوم العقلي، ومنه فإنَّهم يعرفون 

استنتاج واقعة جمهولة من واقعة معلومة وثابتة تؤدي إليها الضرورة وحبكم اللزوم العقلي " القرائن بأنَّها 
"8.  

                                                 
، 1974لدراسات العربية، سليمان مرقس، شهادة الشهود والقرائن وحجية الشيء المحكوم به والمعاينة والخبرة في تقنيات البالد العربية، معهد البحوث وا -  1

  .73القاهرة، ص 
 ف أيضاًكما تعرَّ. 95، عمان، ص 1990، جمعية عمال المطابع التعاونية، 1مفلح عواد القضاة، البيِّنات في المواد المدنية والتجارية، دراسة مقارنة، ط -  2

، )185، ص 1989المواد الجنائية، اإلسكندرية، الفنية للطباعة والنشر، محمد زآي أبو عامر، اإلثبات في  - ( "استنباط أمر غير ثابت من أمر ثابت"بأنها 

  ) 135، ص 1973أحمد نشأت، رسالة اإلثبات، القاهرة، دار الفكر العربي،  - ("استنباط الشارع أو القاضي ألمر مجهول من أمر معلوم"وبأنها 
  .402، القاهرة، ص 1976ة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي، ، مطبع11محمود محمود مصطفى، شرح قانون اإلجراءات الجنائية، ط -  3
اإلسكندرية،  ،1993، منشأة المعارف، 3الدناصوري نمر الدين، عبد الحميد الشواربي، المسؤولية الجنائية في قانون العقوبات واإلجراءات الجنائية، ط  -  4

  .1079ص 
5- Sir Rupert Cross : Evidence Fourth, edition london, Butterworths,1974.pp 108.133      

  .185، اإلسكندرية، ص 1989محمد زآي أبو عامر، اإلثبات في المواد الجنائية، الفنية للطباعة والنشر،  -  6
  . 498هرة،  ص القا ،1982محمود نجيب حسني، شرح قانون اإلجراءات  الجنائية، مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي، دار النهضة العربية،  -  7
  .347القاهرة،  ص  ،1981أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون اإلجراءات الجنائية، دار النهضة العربية،  -  
  . 456، بيروت، ص 1995، دار المروج،  3فاروق الكيالني، محاضرات في قانون أصول المحاآمات الجزائية األردني والمقارن، ط -  8



 

استنتاج أو استنباط واقعة جمهولة يراد "فإنَّ التعريف الذي نرجحه هو تعريف القرائن بأنَّها  وعليه
  ".إثباهتا من واقعة أخرى معلومة ثابتة حبكم اللزوم العقلي، ووفقاً لقواعد العقل واملنطق واخلربة
ى العناصر ذلك ملا ميتاز به هذا التعريف من دقة ووضوح يف تعريف القرينة وكذا اشتماله عل

  .املكونة للقرينة وكذا بيان خصائصها
وعلى ضوء هذا التعريف فإنَّه ميكننا أن منيِّز بني القرائن والدالئل ووسائل اإلثبات األخرى والذي 

  .يكون حمور املطلب الثاين
  

  املطلب الثاين
  التفرقة بني القرائن والدالئل ووسائل اإلثبات األخرى

  

  الفرع األول
  ـدالئـلالـقرائـن وال

  

إنَّ أمهية التفرقة بني القرائن والدالئل أو اإلمارات هلو من االهتمامات البالغة واليت حنرص على : أوال
التأكيد عليها، فمن املَُسلَم به أنَّ حكم اإلدانة جيب أن يبىن على دليل على األقل تقتنع به احملكمة بوقوع 

على جمرد استدالل، وُيخطئ القاضي إذا اعتمد على  اجلرمية من شخص معني، فال جيوز أن تبىن اإلدانة
  .1ال بأس من أن ُتدعِّم وُتؤازر األدلة القائمةالستدالل وحدها كسند حلكمه، ولكن وسائل ا

ومنه فالقرائن هي نتائج تستخلص من وقائع معلومة ثابتة تفيد يف إثبات اجلرمية واملسؤولية أو تأكيد 
و أكثر من وقائع مادية أو أمارات خارجية أو سيكولوجية، يستدل منها على الرباءة، أمَّا الدالئل فال تعد

  .توافر ُشْبَهة مقبول لقيام اهتام شخصي ما
  :ومن ثَمَّ ميكن القول

أنَّ القرائن تستلزم الفحص العميق واالستنتاج العقلي الذي يتفق مع املنطق والعقل، أمَّا الدالئل فال  •
  أو الظن دون فحص للواقع أو متحيص الرأي فيهاتتطلب أكثر من تغليب الرأي 

أنَّ القرائن يستخلصها املشرِّع أو القاضي مىت تأكد من توافر االرتباط الذي ال يقبل اجلدل بني  •
 .الوقائع املطروحة وتلك املراد إثباهتا، أمَّا الدالئل فتوجد جملرد توافر الشك  أو الريبة

بط منها القرائن كلَّما كانت هذه الدالئل قوية فيما تتضمنه ثابتة أنَّ كافة الدالئل تصلح ألن يستن •
 .فيما تقطع فيه
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أنَّ القرائن ميكن أن تكون دليل إثبات، أمَّا الدالئل فال ميكن االعتماد عليها وحدها كدليل إثبات  •
 مستقل
ختاذ إجراءات يف ، أمَّا الدالئل فال يعدو دورها عن ا1أنَّ القرائن وحدها تكفي للحكم باإلدانة •

سبيل حتقيق أمن اجملتمع وأمن أفراده ،أو ضبط جرمية وقعت أو تعزيز دليل قائم على ثبوت التهمة يف حق 
 .2املتهم
ختتلف القرائن عن الدالئل يف احلجية يف كون القرائن تصلح عنصراً للحكم هبا، بينما الدالئل ال  •

  . 3ميكن االستناد إليها وحدها يف احلكم
والدالئل والذي يعترب معيار التفرقة بني القرائن  على غرار هذه التفرقة إالَّ أنَّه ميكن لنا أن نقول أنَّ: ثانياً

أهم فارق بني املسألتني هو معيار اجلزم واليقينية، ذلك وفقاً هلذا املعيار جند أنَّ القرائن والدالئل وإن كانا 
خيتلفان يف شرط مهم وجوهري وهو شرط هما أنَّ يتفقان يف بعض الشروط كشرط املشروعية مثالً إالَّ

اجلزم واليقينية، ومن مث ساغ أن تستند إليها اإلدانة حىت ولو كانت وحدها ما دام الرٍأي املستخلص منها 
فهي استنتاج للواقعة اجملهولة املراد إثباهتا من واقعة أخرى ثابتة مع و األمارات مستساغاً، أمَّا الدالئل أ

االستنتاج للتأويل و االحتمال، ولَمَّا كان االستنتاج منها ال يكون على سبيل اجلزم واليقني بل  قابلية هذا
  . 4على سبيل اإلمكان أو االحتماالت، فإنَّه ال جيوز أن ينبين عليها وحدها احلكم باإلدانة

  يغايروخنلص ِممَّا تقدم أنَّ مفهوم الدالئل أو األمارات يستخدم يف مرحلة التحقيق، مبعىن
  .استخدامه يف مرحلة احلكم 

  الفرع الثاين
  القرائن ووسائل اإلثبات األخرى

  

إنَّ األدلة تنقسم من حيث عالقتها بالواقعة املراد إثباهتا إىل أدلة مباشرة وأدلة غري مباشرة، فإذا 
ليل ينصبُّ على واقعة كان الدليل ينصبُّ مباشرة على الواقعة املراد إثباهتا كان مباشراً، أمَّا إذا كان الد

  .أخرى تفيد أو تؤدي إىل استخالص قرار معني بالنسبة للواقعة املراد إثباهتا فالدليل يكون هنا غري مباشر
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وعلى ذلك فإنَّ القرائن تعترب أدلة غري مباشرة باعتبارها ال َترُِد على الوقائع املطلوب إثباهتا، بل على 
مباشرة  ألنَّها أو االعتراف، أدلة  سائل اإلثبات األخرى كالشهادةو وقائع أخرى متصلة هبا؛ يف حني أنَّ
  .1ترد مباشرة على الواقعة حمل الرتاع

ت لزاماً علينا بعد هذا التقدمي للتفرقة بني القرائن والدالئل ووسائل اإلثبات األخرى، با
توضيح ما تتضمنه القرينة بني القرينة ووسائل اإلثبات األخرى والدالئل أن نعاجل بال والستجالء الغموض

من عناصر وخصائص بصفة عامة، ذلك إلعطاء مفهوماً دقيقاً للقرائن وكذا لتدعيم التفرقة بينها وبني 
  .ت، هذا ما سوف نعاجله يف النقطةغريها من وسائل اإلثبا

  املطلب الثالث
  عناصر القرينة وخصائصها

  

  الفرع األول
  عنـاصـر القـرينـة

    

كم ا سلف الذكر أنَّها استنتاج واقعة جمهولة يراد إثباهتا من واقعة أخرى معلومة ثابتة حبالقرائن كم       
  .العقل واملنطق واخلربةاللزوم العقلي وفقاً لقواعد 

  : ترتكز على العناصر التالية رينةمن خالل هذا التعريف يتَّضح لنا أنَّ الق
  :وقائع ثابتة ومعلومة: أوال     

القرائن على وقائع ثابتة متثل األمر املعلوم الذي يستنبط منه املشرِّع أو القاضي ينصبُّ اإلثبات ب  
األمر اجملهول، وتسمى هذه الوقائع بالدالئل واألمارات، ألنَّها تتميز حبسب طبيعتها أو بالنظر على 

الوقائع العنصر ؛ ومتثل هذه 2ظروف وجودها بأن هلا داللة معينة على كشف الواقعة اجملهولة املراد إثباهتا
املادي للقرائن، وللمشرِّع أو القاضي احلرية الكاملة  يف اختيار هذه الوقائع من ظروف الدعوى، دون 

؛ و 3أن يكون ملزماً بشروط معينة يف شأن قيامه باختيار الوقائع املعلومة واستنباط الوقائع اجملهولة منها
  .4لواقعة املراد إثباهتاجيب أن تثري هذه الوقائع احتماالً يؤدي إىل كشف ا

وجتدر اإلشارة إىل أنَّه إذا كان كشف الواقعة اجملهولة هو االحتمال الغالب الذي ميكن استنباطه   
من الواقعة الثانية والصحيحة، فإنَّ داللتها وإن كانت ستكون قوية، هذا ال يعين أنَّها ستكون قاطعة يف 
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نفي وجود القليل النادر ِممَّا يعين أنَّ هناك شكاً ولو بقدر اإلثبات، ذلك أنَّ هذا االحتمال الغالب ال ي
  .1ضئيل

  :استنباط الواقعة املراد إثباهتا من الواقعة املعلومة الثابتة :ثانيا
بعد أن يقف املشرِّع أو القاضي عند واقعة خيتارها تثبت عنده وتكون صحيحة غري ُمَضلَّلَة ومثري        

الواقعة اجملهولة املراد إثباهتا، يبدأ بعد ذلك يف استخالص الدليل، إذ عليه  الحتمال غالب يف الكشف عن
  .أن يستنبط من هذه الواقعة الثابتة الصحيحة الدليل على الواقعة اجملهولة املراد إثباهتا

فاالستنباط هو العنصر الثاين للقرينة، وهو ميثل الركن املعنوي الذي يقوم به املشرِّع أو القاضي،  
  .2)الواقعة املعلومة الثابتة(نداً على الركن املادي هلا مست

  :الصلة الضرورية والواجبة بني الواقعة املعلومة الثابتة وبني الواقعة اجملهولة املراد إثباهتا :ثالثا
العنصر الثالث الواجب توافره لقيام القرينة هو أن يكون بني الوقائع املعلومة الثابتة والوقائع        
ال يعتمد على جمرد  قلية وثيقة وقائمة على أساس سليمهولة املراد إثباهتا صلة، أي ارتباط أو عالقة عاجمل

وتقدير وجود الصلة بني  ،3وبدون هذه الصلة ال تقوم القرينة املطلوبة ،الوهم أو اخليال أو الصلة الضعيفة
  .تقديره لقاضي املوضوعالواقعة املعلومة والواقعة اجملهولة املراد إثباهتا هو أمر يعود 

  .هذه هي العناصر اليت إذا توافرت جمتمعة تكون القرنية دائماً صادقة وقاطعة يف إثبات الوقائع  
  

  الفرع الثاين
  خصـائـص القـريـنة

    

من خالل التعريف الذي سبق لنا ذكره ميكننا أن نسلط الضوء على أبرز هذه اخلصائص اليت تتميز        
القرائن سنتناوهلا  يف ز هبا كل نوع من أنواع عامة، أمَّا اخلصائص اخلاصة واليت يتميَّ هبا القرائن بصفة

  .املوضع املخصص هلا الذي سيأيت الحقاً
  :القرائن دليل غري مباشر :والأ 
، ذلك بالنظر إىل 4من املعروف وكما سلف ذكره أنَّ األدلة تنقسم إىل مباشرة وغري مباشرة       

قعة املراد إثباهتا، فتعترب األدلة مباشرة إذا كانت  تنصبُّ مباشرة على هذه الواقعة، أمَّا األدلة عالقتها بالوا
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غري املباشرة فإنَّها ال تدل بذاهتا على تلك الواقعة، وإنَّما حتتاج إىل إعمال االستدالل العقلي والفحص 
  .1العميق

الواقعة األصلية املراد إثباهتا، وإنَّما يقع على واقعة  ومبا أنَّ اإلثبات بالقرائن ال ينصبُّ بصفة مباشرة على
أخرى قريبة منها تكون معلومة وهذا ما يسمى بتحويل اإلثبات من حمل إىل آخر، أي من الواقعة 

  .2األصلية اجملهولة إىل الواقعة اجملاورة املعلومة
؛ 3ات فيها على الواقعة املراد إثباهتا مباشرةوميكننا القول أنَّ القرائن من األدلة غري املباشرة، إذ ال يقع اإلثب

القرائن تعترب أدلة غري " وهذا هو ما استقرَّ عليه االجتهاد القضائي، فقد قضت حمكمة النقض املصرية بأنَّ 
  .4"مباشرة للقاضي أن يعتمد عليها وحدها يف استخالص ما تؤدي إليه 

  :القرائن دليل عقلي :ثانيا
قلياً، إذ حيتاج الوصول إليها جمهوداً ذهنياً ومتابعة فكرية، كوهنا ليست تعترب القرائن دليالً ع

و  ،5ظاهرة مثل باقي األدلة، بل حتتاج إىل جهد عقلي الستنباط الواقعة اجملهولة من الواقعة املعلومة الثابتة
استخدام األسلوب املنطقي لَمَّا كانت القرينة عبارة عن استنباط للواقعة اجملهولة من الواقعة املعلومة َيِتمُّ ب

السليم والذكاء، فإنَّ احملاكمة العقلية جتري فيها ببطء، ذلك أنَّ الرابطة اليت تربط الواقعة املعلومة بالواقعة 
اجملهولة ليست ظاهرة وإنَّما هي خفية، فالبد من التحري الدقيق والفحص املتعمق للوصول إليها، وهذا 

  .6العقلية املتأنية مما جعلها جتري ببطء التحري ال يكون إالَّ باحملاكمة
  

  املبحث الثاين
  أقســام القـرائــن

    

اختلف أئمة الفقه اإلسالمي وفقهاء القانون الوضعي يف عرض تقسيم القرائن، فمنهم من أقرَّ بأنَّ         
  .7القرائن تنقسم إىل قرائن إقناعية أو فعلية، وقرائن قانونية

سب قوهتا وقيمتها يف اإلثبات، ذلك من خالل القرائن القوية والضعيفة، أو ومنهم من يرى تقسيمها حب
، وغريهم من 9، ومنهم من رأى تقسيمها إىل قرائن قانونية وقرائن قضائية8قرائن قاطعة وقرائن غري قاطعة
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نادا إىل استند يف التقسيم إىل مصدر القرينة، ومن ثَمَّ رأى تقسيمها إىل قرائن شرعية وقرائن قضائية است
  .1اجلهة الصادرة عنها

  و من فقهاء الشريعة من يقسمها إىل قرائن قوية وقرائن ضعيفة، أو قرائن قاطعة وقرائن غري قاطعة، 
  .2وذلك حبسب الصلة بني األمر الظاهر وما يدل عليه، وبناءاً على قوة هذه الصلة أو الرابط وضعفها

ن نتناول تقسيم القرائن يف القانون الوضعي والشريعة وأمام هذا التباين يف تقسيم القرائن رأينا أ
  : اإلسالمية يف مطلبني

  املطلب األول
  تقسيم القرائن حبسب مصدرها 

  

مل يتفق أئمة الفقه وفقهاء القانون عند تقسيم القرائن حبسب ما سبق بيانه، لذا رأينا أن نعتمد يف       
لصة منها وهو تقسيم من وجهة النظر العملية يتسم هذا التقسيم على مصدر القرينة أو اجلهة املستخ

ميتد أيضا جلمع كافة مصادرها، أمَّا يف الشريعة  القرائن كمابالشمول، حيث ميتد إىل مجيع أنواع 
اإلسالمية فالقرائن تنقسم إىل قرائن شرعية، وأخرى فقهية، وقرائن قضائية، وبدورها تنقسم يف القانون 

  .وقرائن قضائية، وميكن أن نضيف هلا القرائن العلمية والعملية الوضعي إىل قرائن قانونية
  

  الفرع األول
  القـرائن الشـرعية والقـرائن القـانونية

  

  القرائن الشرعية و الفقهية: أوال
  :  القرائن الشرعية/ أ 
ارة وتسمى كذلك بالقرائن النصِّية، وهي اليت ورد فيها نص من الكتاب أو السنة، وجعلها الشارع أم 

  :، ومثاهلا من الكتاب3على شيء معني، أو َتمَّ استنباطها باجتهاد الفقهاء
إِنْ كَانَ قَِميُصُه قُدَّ ِمْن قُُبلْ فََصَدقَْت َوُهَو ِمَن الكَاِذبِْني َوإِنْ كَانَ قَِميُصُه قُدَّ ِمْن ُدُبْر  «: قوله تعاىل

: نه َشقَّ الثوب قرينة على املباشرة؛ وقوله تعاىل كذلك، حيث جعل سبحا4»فَكَذََبْت َوُهَو ِمَن الَصاِدِقْني 
حيث اعترب قرينة الدم دليل يف قصة يوسف عليه السالم، وقوله ،5»َوَجاُءوا َعلَى قَِميِصِه بَِدمٍ كَِذبٍ  «
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وهي  ، حيث جعل سبحانه وتعاىل الِسيَماْء1»ِسيَماُهم ِفي ُوُجوِههِم ِمْن أَثَرِ الُسُجوْد  «: سبحانه و تعاىل
  .العالمة الظاهرة على وجوه بعض املؤمنني، قرينة على كثرة الصالة والتهجد وقيام الليل

  : أمَّا مثاهلا من الُسنَّة الشريفة
، حيث جعل الفراش قرينة إلثبات نسب الولد من 2"الولد للفراش : " قوله صلى اهللا عليه وسلم

م لرضاء البكر اعتماداً على قرينة ِصَماُتَها، الزوج صاحب الفراش؛ ومثل اعتباره صلى اهللا عليه وسل
إذا رأيتم الرجل يعتاد املساجد فأشهدوا له باإلميان : " ووضع العالمات اليت تدل على اإلميان منها، قوله

آية املنافق ثالث، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا " ، والعالقات اليت تدل على النفاق منها "
  ".ائتمن خان 

  :ن الفقهيةالقرائ/ ب 
وهي أنَّ الفقهاء قد استخرجوا بعض القرائن وجعلوها أدلة على أمور أخرى استدلوا هبا يف الدعاوى، 
وسجلت هلم يف كتب الفقه واملؤلفات اخلاصة، واليت ُمْمكن َضمُّها إىل القرائن الشرعية، حيث أنَّ 

ية النوعني األول والثاين بالقرائن القاضي يلتزم احلكم مبوجبها إذا مل يكن جمتهدا مطلقا، فيمكن تسم
الشرعية، ألنَّ كلٌ منها يلتزم القاضي باحلكم فيها لورود النص عليها، من أمثلتها بيع املريض مرض 
املوت لوارثه، إالَّ إذا أجازه باقي الورثة، وكذا بيعه لغري الوارث فإنَّه يبطل فيما زاد على ثلث مال البائع، 

  .3ة على إرادته األضرار بباقي الورثة أو مجيعهمألنَّ هذه التصرفات قرين
وعليه فإن الشريعة اإلسالمية وعلى غرار ما تقدم بيانه من تعريف القرينة الشرعية بأنَّها هي ما ورد فيها 
نص من الكتاب السنة أو اجتهاد الفقهاء واستنباطهم، ومن هذا املنطلق ميكن أن نطرح السؤال فيما إذا 

رعية أو النصية يف الشريعة اإلسالمية هلا جمرى قانوين، أو بعبارة أخرى أهل يتلقى الفقه كانت القرائن الش
  .اإلجرائي اإلسالمي مع النظم اإلجراءات القانونية الوضعية يف تقسيم القرائن؟

 كتب فنقول أنَّه لو نظرنا إىل أنواع القرائن يف النظم اإلجرائية القانونية الوضعية لوجدنا أنَّها موجودة يف
  .الفقه اإلسالمي، وأنَّ املكان واحلال كذلك فيما هو نظري القرينة الشريعة   أو النصية يف القانون

  القرائن القانونية : ثانياً
  :تعريف القرائن القانونية/ أ 

      présomptions de droit – présomptions légales ويطلق عليه
 Présomptions établies par la loi   
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ما يستنبطه املشرِّع من واقعة معلومة حيددها للداللة على أمر " رِّفها بعض شرَّاح القانون املدين بأنَّها ويع
  .1"جمهول ينص عليه 

؛ 2"الصلة الضرورية اليت ُينشئها القانون بني وقائع معينة " ويعرِّفها شرَّاح القانون اجلنائي بأنَّها 
انونية هو من يقوم باختيار الواقعة املعلومة، وهو الذي يقوم أيضا وعلى ذلك فإن املشرِّع يف القرائن الق

باالستنباط اجملهول منها، فهي إذاً اليت يلزم الشارع هبا القاضي ليستنتج منها دائما نتيجة معينة وال جيوز 
  .3للقاضي أن يرى غري ذلك

القانون نصاً صرحياً مبا ال يدع جماالً  وعلى العموم، فإنَّ القرينة القانونية هي اليت نصَّ عليها املشرِّع يف
، وهي تقوم على فكرة الراجح الغالب أو االحتمال القوي، وهذه الفكرة هي ما 4للمجادلة يف صحتها

، غري أنَّه وبالرجوع إىل قانون اإلجراءات اجلزائية فنجد أنَّ نصوصه قد خلت 5ُتميِّزها عن احليلة القانونية
نونية، وإَنمَّا تعرَّض هلا املشرع دون أن يعرِّفها؛ وهو ما فعله املشرِّع املصري من وضع تعريف للقرينة القا

والكثري من الدول العربية، إذ مل تقم بتعريف القرينة القانونية، بل دأبت على ذكرها يف نصوص قوانينها 
، 1351، 1350دين م فقط، أمَّا املشرِّع الفرنسي فنجده قد تناول القرائن القانونية يف مواد القانون امل

13526.  
وتنقسم القرائن القانونية بدورها إىل قرائن قاطعة ال جيوز إثبات عكسها، وهي حمددة على سبيل 
احلصر يف النصوص اليت تضمنتها، وقرائن قانونية غري قاطعة وهي تلك، اليت نص عليها املشرِّع، غري أنه 

  .وسائل اإلثبات أعطى لصاحب املصلحة أن يثبت عكسها، وله ذلك كافة
ومتييزاَ للقرائن القانونية عن غريها، والستجالء الغموض حناول بالدراسة استبيان أهم ما مييز هذا النوع من 
القرائن بالتعرض خلصائص القرينة وشروطها وبيان وظائفها،وكذا أركاهنا على أن نضع حدا للخلط احلاصل 

  .ك بدراسة ما مييزمها عن بعضهما البعضبني القرينة القانونية والقاعدة املوضوعية وذل
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اعدة مبنيًا على الراجح، الغالب الوقوع نكون إذا آان حكم الق"والفرق بين القرينة والحيلة القانونية هو ما جاء به الدآتور عبد الرزاق السنهوري في قوله أنه 
، نقًال عن محمود عبد العزيز خليفة، مرجع سابق، ص "أمام قرينة قانونية ، وأمَّا إذا آان حكم القاعدة مخالفة للواقع تمام المخالفة نكون أمام الحيلة القانونية

261.  
القرينة القانونية هي التي يجعلها نص القانون مرتبطة بتصرفات أو بوقائع "يقول  1350ففي المادة  .266محمود عبد العزيز خليفة، مرجع سابق، ص  - 6

ني من تقررت مصلحته عن أي دليل آخر، وال يجوز إثبات ما ينقص القرينة القانونية إذا آان غالقرينة القانونية ت"على أن  1352وتنص المادة  ،"معينة
ذلك مع عدم اإلخالل بما ، ون الحق في إقامة الدليل العكسيأو تجعل الدعوى غير مقبولة، هذا ما لم يحتفظ القان  القانون يبطل على أساسها نقص التصرفات 

  "سيتقرر في خصوص اليمين واإلقرار القضائيين



 

  :خصائص القرينة القانونية/ ب 
  .تقوم القرائن القانونية على بعض اخلصائص أو السمات اليت متيزها، فما هي؟ وفيما تكمن؟      
فاحلقيقة هنا قانونية من جهة نظر املشرِّع، وقد تكون مقرَّرة  :القرينة القانونية عنوان للحقيقة -      

بصفة هنائية كما يف القرائن القانونية القاطعة اليت ال تقبل املناقضة، ويف هذه احلالة يكون على القاضي أن 
يأخذ حبكم تلك القرينة وبنفس قوهتا القاطعة مىت توافرت شروطها اليت نصَّ عليها القانون، سواء كانت 

  .مطابقة للحقيقة الواقعية أم كانت خمالفة هلا
ن القانونية البسيطة اليت تقبل املناقصة، فإن تلك احلقيقة القانونية تكون مرحلية، حتَّى أمَّا يف القرائ

  .1لصاحب الشأن أن يقوم بإثبات العكس
ذلك بأنَّها قاعدة قانونية تتصف بالتعميم  :القرينة القانونية قاعدة إثبات وليست وسيلة إثبات -

الت اليت تتوافر فيها شروط تطبيقها، شأهنا يف ذلك شأن والتجريد، وضعها املشرِّع لتنطبق على كافة احلا
أية قاعدة قانونية أخرى، وهنا املشرِّع يضع قاعدة القرينة دون أن تكون أمامه احلالة اجلاهزة أو الرتاع 
املطروح، وعلى ذلك فإن القرينة القانونية ليست وسيلة إثبات كما يف القرائن القضائية اليت ختتص بكل 

  .2دى، وإنَّما هي قاعدة قانون تطبق على مجيع احلاالت اليت تتوافر فيها شروط تطبيقهاحالة على ح
ذلك بأنَّها تنطوي على عملية إثبات قانونية  :القرينة القانونية أثر من آثار نظام األدلة القانونية -

لتزم القاضي بتطبيقه مىت قام هبا املشرِّع نفسه، فهي تقدم دليالً قانونياً ُمَعد مسبقاً من قبل املشرِّع ي
توافرت شروطه، وبنفس قوة اإلثبات اليت منحها املشرِّع هلذا الدليل، وسواء صادف ذلك اقتناع القاضي 
أو مل يقتنع بذلك، فاقتناع املشرِّع أوىل من اقتناع القاضي وملزم له وللخصوم أيضا، وهلذا فإن القرائن 

  .3ضي اجلنائي يف االقتناعالقانونية تعترب قيداً على مبدأ حرية القا
اخلاصية األساسية للقرينة القانونية أنَّها  :القرينة القانونية تنقل حمل اإلثبات من واقعة إىل أخرى -

تنقل حمل اإلثبات من واقعة أصلية إىل واقعة أخرى جماورة هلا، فلمَّا كانت اجلرمية واقعة مادية إرادية، 
رامي احملدد على وجه الدقة لتلك الواقعة، واليت البد أن ختتلف عن ولَمَّا كان لكل جرمية منوذجها اإلج

غريها من وقائع اجلرائم األخرى، ولَمَّا كان القاضي يبدأ مهمته بإثبات الواقعة املكونة للجرمية طبقا هلذا 
ة النموذج، وإثبات نسبتها إىل مرتكبها، لذلك كان األصل أن ينصبُّ اإلثبات على تلك الواقعة األصلي

وهو ما يعرف باإلثبات املباشر؛ ولَمَّا كان مثل هذا اإلثبات املباشر يتعذر، أو يستحيل حتقيقه يف الواقع 
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العملي، لذا كان من املقبول أن يستعاض عن ذلك بنقل حمل اإلثبات من تلك الواقعة األصلية إىل واقعة 
  .1أخرى بديلة عنها

  قانونية فما هي وظائفها إذا ؟ قد تكون هذه اخلصائص أهم ما مييز القرينة ال
  :  وظائف القرينة القانونية/ ت 

حيدث ذلك عندما جيعل املشرِّع من القرينة القانونية أساساً : الوظيفة التشريعية للقرينة القانونية -
أو الفعَّال يف صياغة القاعدة  بذلك هي الدافع املباشر للقاعدة املوضوعية اليت ينصُّ عليها، فتكون

  .2ونية، وتكون القرينة يف هذه احلالة مستترة خلف النص وغري واردة علناً فيهالقان
حيدث ذلك حينما يستخدم املشرِّع القرينة ألغراض قضائية،  :الوظيفة القضائية للقرينة القانونية -        

  .3تيف هذه احلالة نكون بصدد قرينة قانونية ظاهرة يف النص، باعتبارها قاعدة من قواعد اإلثبا
  :أركان القرينة القانونية/ ث 
يقوم املشرِّع يف القرينة القانونية باختيار عنصرها املادي وهو الواقعة املعلومة، كما أنَّه هو الذي جيري     

أنَّه مادامت هذه الواقعة قد : عملية االستنباط ليصل من خالل ذلك إىل إثبات الواقعة اجملهولة،  فيقول
ى معينة تثبت بثبوهتا، ثُمَّ يقوم بصياغة ذلك الدليل القانوين يف قاعدة قانونية حمددة، ثبتت فإنَّ واقعة أخر

وال يكون على إثر ذلك أمام القاضي إالَّ نصَّ القانون الواجب احترامه وتطبيقه، ويقتصر دوره على 
اقعة املعلومة واملستنبطة ، ولَمَّا كانت الو4املشرِّع لألخذ بالقرينة االتأكد من توافر الشروط اليت استلزم ه

قد وردت يف النص، أي أنَّ هذا النص املتضمن لقرينة قانونية قد انطوى على عملية اإلثبات كاملة، فإنَّ 
  .5القرينة القانونية تبىن على ركن واحد تقوم عليه وهو النص القانوين

ويأيت بقرائن قانونية مل يقل ومعىن ذلك أنَّه إذا مل ينص املشرِّع عليها، فال جيوز للقاضي أن جيتهد 
  .7؛ ونرى أنَّ هذه القاعدة يسلم هبا الفقه والقضاء يف املسائل اجلنائية دون خالف6هبا املشرِّع

القرائن تساعد يف إعداد  نية أو الدور القانوين يف أن هذهوهكذا يظهر الدور التشريعي للقرائن القانو
ملالحظ  أن هذا الدور اخلفي للقرائن القانونية  أكرب وأهم قواعد موضوعية  ختتفي وراءها كعلة هلا،ومن ا
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إن أخذ بها في أغلب القرائن القانونية  فإن ذلك غير أن هذا االتجاه هو السائد لدى شراح القانون المدني، أما في القضاء فلم يتقيد بحرفية هذه القاعدة فهو و - 7

ن لقيام القرينة، لم يمنعه من التوسع في التفسير في بعض الحاالت، وغالبا ما يكون ذلك في صورة إعفاء المدعي من إقامة الدليل على شروط استلزمه القانو
قرينة =لى المدين، وافتراض أن الضرر قد حدث بفعل الحيوان أو الشيء في فافترض القضاء مثال أن التسليم قد وقع اختياريا في قرينة تسليم السند إ

لك عبد المنعم المسؤولية عن فعل الحيوان أو األشياء، وافتراض حسن النية بصفة دائمة، مع أن المشرع لم يفترض ذلك إالَّ في مواضع معينة ، أنظر في ذ
  .303ص فرج الصدة ، اإلثبات في المواد المدنية، مرجع سابق، 



 

من دورها  الظاهر كقاعدة إثبات، إال أن هذا الدور للقرائن  القانونية مل يأخذ حقه هي الدراسة بالقدر 
الكايف على الرغم من انفراد القرائن يف تأدية هذا الدور القانوين، فال يشاركها يف ذلك دليل آخر ، فأدلة 

ثبات مجيعها تقتصر دورها على جمال اإلثبات أمام القضاء والقرائن فقط هي اليت تلعب دورا يف جمال اإل
ومن األمثلة على القواعد املوضوعية اليت كان للقرائن القانونية دور يف . التشريع أي بالنسبة للمشرع

بات األردين قانون العقو 406ة قانون العقوبات اجلزائري واملاد 351، القاعدة الواردة يف املادة اإعداده
، بني مجل السارق السالح ظاهرا أو خمبأ والعلة اليت من أجلها خلط املشرع العقاب واليت تقرر املساواة

على مرتكب السرقة إذا كان السالح ظاهر تبدو فيما يشبه محل السالح من رعب يف نفس اجملين عليه ، 
اجلاين ،أما العلة اليت من أجلها خلط املشرع العقاب على مما حيمله على اإلذعان والرضوخ مبا يريده 

مرتكب السرقة ، إذا كان السالح خمفيا فتبدو يف أن من حيمل السالح مصمما على تنفيذ السرقة ، 
إضافة إىل أن املقاومة اليت قد يبديها املعين عليه يف البداية ستضعف لدى إظهار اجلاين للسالح الذي كان 

إذا بينه وبني من يبدأ جرميته شاهراً سالحه ، فكالمها جمرم خطري وعلى نفس القدر من خمبأ ، فال فرق 
اخلطورة اإلجرامية ويستحق نفس العقوبة ، وهذا ما قرره املشرع حيث نص على املساواة يف العقوبة بني 

نية ، الواقعة أن يكون السارق حامال سالحا ظاهرا أو خمبأ ،وهذا احلكم املوضوعي مبنيا على قرينة قانو
املعلومة فيها محل للسالح خمبأ، أما الواقعة اليت كانت جمهولة واستنبطها املشرع ، فهي أن املتهم سوف 
يقوم بإظهار السالح إذا ما دعت الظروف إىل ذلك ، وهذا االستنباط التشريعي مبين على الغالب 

ءت يف صورة قاعدة موضوعية وليس يف الراجح ويقره العقل واملنطق، والقاعدة اليت حتكم املساواة جا
صورة قرينة قانونية وعليه فإنه ليس للمتهم أن يدافع عن نفسه بنفي هذه العلة ، وذلك بإثبات أن محل 
السالح كان أمرا طبيعيا لديه ، وبأنه ما كان ليظهره على اإلطالق ، ومنها دعت الظروف إىل ذلك ، 

ن قانونية كذلك القاعدة اليت تقرر امتناع املسؤولية اجلزائية لعدم ومن القواعد املوضوعية املبنية على قرائ
فهذه القاعدة تندرج ضمن القواعد املوضوعية املبنية على قرينة قانونية  49التمييز يف القانون اجلزائري م 

، فهي ليست قرينة قانونية ، كما يرى بعض الفقه ، ومما يؤيد هذا أن واقعة عدم التمييز ليست شرطا 
من شروط القاعدة على اإلطالق حيث يستوي أن يكون هذا الصغري مميزا أم غري مميزا فواقعة عدم التمييز 
ليست حمال لإلثبات كما أم إثبات متييز الصغري ال يؤدي إىل استبعاد حكم هذه القاعدة ، ومن األمثلة 

قضي مبسؤولية مرتكب اإلساءة ، على القاعدة املوضوعية املبنية على قرائن قانونية أيضا القاعدة اليت ت
 1مكرر  144ضد املسئولني عن النشرية ، وعن حتريرها وكذا ضد النشرية نفسها حيث نصت املادة 

من قانون العقوبات األردين على مثل هذه القاعدة املوضوعية؛  78من قانون العقوبات اجلزائري واملادة 
رها ومرتكب اإلساءة املسئولون يعتربون فاعلني ووفقا هلذه النصوص فإن مالك املطبوعة ورئيس حتري



 

أصليني للجرمية املرتكبة بواسطة التسوية وهم مسئولون جزائيا عنها؛ وهذه قاعدة موضوعية قررها 
املشرع على أساس أن من واجبات هؤالء األشخاص اإلشراف على كل ما ينشر يف صحيفتهم ، ومنع 

اجب يعد قرينة على أهنم أرادوا النشر وأذنوا به ، فيعتربون نشر ما يعد جرمية منها وعليه فإن هذا الو
بذلك فاعلني أصليني يف اجلرمية ، وهذه القرينة أو العلة ال تظهر يف النص وإمنا هي ختتفي وراءه ، وعليه 
فإن هؤالء األشخاص مسئولون عما ينشر يف صحيفتهم حىت ولو أثبتوا أهنم قاموا بواجباهتم وما تقضيه 

وإن النشر مت بغري عملهم ؛ واجلدير بالذكر أن املشرع كما يرتفع بالقرينة القانونية إىل مرتلة  من إشراف
القاعدة املوضوعية وفقا ملا يقدره من االعتبارات ، فإن كذلك قد يهبط بالقاعدة املوضوعية إىل مرتلة 

املوضوعية أمر موكول إىل املشرع القرينة القانونية ، وفقا ملا يقدره من االعتبارات واالنتقال من القاعدة 
فكل من القاعدة املوضوعية والقرينة القانونية من صنعه ، وإن شاء جعل ما يقرره مصاغا بشكل قاعدة 
موضوعية وإن شاء جعله قرينة قانونية وفقا ملا يقدره من االعتبارات ، وله كذلك إن شاء أن يهبط 

  .1ع بقرينة قانونية إىل قاعدة موضوعيةبقاعدة موضوعية إىل قرينة قانونية أو أن يرتف
غري أنَّ الدور الذي تؤديه القرائن القانونية يف جمال بناء القاعدة املوضوعية يطرح استفهاماً أو تساؤالً 
هاماً جداً حيتم علينا أن نوليه أمهية يف هذه الدراسة وهو الفرق بني القرائن القانونية والقاعدة املوضوعية، 

  .راسته يف هذا العنصرهذا ما حناول د
  

  : التمييز بني القرينة القانونية والقاعدة املوضوعية املبنية على قرينة قانونية/ ج 
إنَّ القرينة القانونية كما سوف نرى الحقا، هلا وظيفة قضائية تظهر أمام القاضي باعتبارها قاعدة 

وضع قواعد التشريع، حيث يكون إثبات، وهلا أيضا وظيفة تشريعية تظهر أمام املشرِّع عند قيامه ب
املشرِّع أمام اخليار بني أن يعرض القرينة القانونية يف صورة قاعدة من قواعد اإلثبات، أو يصوغها يف 
صورة قاعدة موضوعية، حيث تكون القرينة هي السبب الرئيسي واملباشر يف هذه القاعدة املوضوعية، 

نص، والفرق بني احلالتني أنَّه يف احلالة األوىل ما دامت وتقف خلفها كعلَّة هلا فقط دون أن تظهر يف ال
القرينة قد ِصيغت يف صورة قاعدة إثبات، وتكون العلة واردة يف النص، فيمكن إثبات عكسها كقاعدة، 
ذلك يف احلاالت اليت تكون فيها تلك العلَّة منتفية يف حقيقة الواقع، حيث يدور حكم القرينة مع الِعلَّة 

اً؛ أمَّا احلالة الثانية حينما نكون بصدد قاعدة موضوعية مبنية على قرينة قانونية، فإنَّ الِعلَّة ال وجوداً وعدم
تكون واردة صراحة يف النص وإنََّما ختتفي وراءه، ومن ثَمَّ فال جيوز الدفع بإثبات عكسها، حىت يف 

لنسبة لعدم إقامة الدعوى اجلنائية على ؛فمثالً با2احلاالت اليت تكون فيها الِعلَّة منتفية يف حقيقة الواقع
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، هنا نكون أمام ثالثة عناصر رئيسية، األول صغر السن، وهذا ميثل الواقعة 1صغري السن أي غري املَُميَّز
األصلية وركن القرينة املادي، والثاين عدم التمييز يف هذا السن، وهذا ميثل الواقعة املستنبطة املبنية على 

ع، وهذا العنصر ميثل العلَِّة يف وجود احلكم، والثالث احلكم، وهو عدم إقامة الراجح الغالب الوقو
  .الدعوى على مثل هذا الصغري لِعلََّة واضحة وهي عدم متييزه

ويأيت املشرِّع ويكون بني خيارين، إمَّا أن يعرض هذه القرينة يف صورة قاعدة إثبات وهنا البد أن تشمل 
لثاين حتماً، فيقول أنَّ صغري السن أقل من سبع سنوات يف القانون القاعدة على العنصرين األول وا

ق ع، ُيعترب غري متميَّز،  49سنة يف القانون اجلزائري حسب نص املادة  13املصري مثالً ودون سن 
والنتيجة املنطقية لذلك هو ترتيب احلكم، وهو عدم جواز إقامة الدعوى اجلنائية عليه، إمَّا أن ينص عليه 

  .2النص أو يف نص آخر عام يشمل مجيع عدميي التمييز لصغر السن أو اجلنون أو ما شبه ذلك يف نفس
فإذا ما وردت هذه القاعدة القانونية يف هذا الشكل السابق، أي يف صورة قاعدة إثبات فيمكن إثبات 

  .عكسها كقاعدة
وضوع، واملشرِّع هنا يقتنع مبدئياً أمَّا اخليار الثاين أمام املشرِّع هو أن يعرض املسألة يف صورة قاعدة م

حبكم القرينة، مث يقوم بصياغتها يف صورة قاعدة موضوع ال قاعدة إثبات، فينتهي إىل أنَّ الصغري أقل من 
سنة ال تقام عليه الدعوى اجلنائية دون أن يذكر الِعلَّة وهي عدم التمييز صراحة يف النص، وبالتايل  13

يف هذه احلالة، ال تقام الدعوى اجلنائية على صغري بصورة عامة ومطلقة، فال جيوز الدفع بإثبات العكس 
  .3ًسواء كان هذا الصغري مميزاً   أم غري مميزا

و ميكن القول مبثل ذلك يف احلاالت األخرى كما يف عدم جواز نظر الدعوى اليت صدر فيها حكم هنائي 
ما دامت القاعدة هنا موضوعية ومل تذكر  مرةً أخرى، سواء كان هذا احلكم النهائي صحيح أم خاطئاً،

أنَّ احلكم النهائي صحيح على ما فصل فيه، وكذلك بشأن التخفيف يف القتل العمد إذا ما فاجأ الزوج 
زوجته متلبسة بالزنا فقتلها يف احلال هي ومن يزين هبا، فهذا النص موضوعي ألنَّ الِعلَّة فيه، وهي 

نص، واملشرِّع اجلزائري أعطى املفاجأة للزوج والزوجة معاً، ومل تكن االستفزاز مل َترِْد صراحةً يف ال
حكراً على الزوج، ويتبيَّن من ذلك أنَّ عوامل اخللط ما بني القرينة القانونية والقاعدة املوضوعية املبينة 
نت على قرينة قانونية قائمة وموجودة، فكلتامها تقوم على الراجح الغالب الوقوع، كما أنَّه وإن كا

القرينة البسيطة تقبل إثبات العكس فإنَّ القرينة القاطعة ال تقبله، ومن هنا فإنَّه إىل جانب قيامهما على 
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و يدفع إىل يد الراجح الغالب الوقوع فكلتامها أيضاً ال تقبل إثبات العكس، ِممَّا يقرب بينهما إىل حٍد بع
  .لرغم من كل ذلك يبقى الفارق بينهما واضحاإالَّ أنَّه وعلى ا ،1اخللط بينهما يف كثري من األحوال

فالِعلَةُ ال َترُِد صراحة يف النص إالَّ يف القرينة القانونية البسيطة والقاطعة، والعلة ال ختتفي من النص إالَّ يف 
القاعدة املوضوعية؛ إىل جانب أنَّ القرينة القانونية البسيطة تقبل إثبات العكس، يف حني أنَّ القاعدة 

  .2عية والقرينة القانونية القاطعة ال تقبلهاملوضو
وجتدر اإلشارة هنا إىل أنَّ القواعد املوضوعية قد تبىن على قرينة قانونية كما قد تبىن على غريها من 
األفكار واملسائل األخرى ُمْنبَِتةُ الصلة بالقرينة، كما يف حاالت إْبِتَناِئها على احليلة املخالفة للواقع، ويبدو 

اً يف البحث عن حمور الراجح الغالب الوقوع، فإذا كان هذا احملور مشهوداً بوجوده بصورة ذلك جلي
جوهرية وبارزة فالقاعدة املوضوعية مبنية على قرينة، وإن كل هذا احملور ليس هبذه الدرجة من الوضوح 

  .3والربوز فنحن أمام قاعدة موضوعية مبنية على شيء آخر غري القرينة
من شرحه فيما خيصُّ القرائن حبسب مصدرها، والذي عاجلنا فيه العنصر األول منه  من خالل ما تقدم

  متمثالً يف القرائن الشرعية أو النصِّية يف الشريعة اإلسالمية والقرائن القانونية بالنسبة للقانون الوضعي 
  .اجلنائي وأعطينا رمبا ما يكفي الستجالء الغموض عن هذا النوع األول من القرائن

لى جانب آخر نودُّ أن نعرج بالبحث يف النقطة املوالية على نوع آخر من القرائن، يدخل ضمن وع
تقسيم القرائن حبسب مصدرها كذلك، وهي القرائن القضائية ذلك بأن نقدم ما أفاضه فقهاء الشريعة 

سس أو األركان اإلسالمية و شرَّاح القانون ويف هذا النوع؛ فماذا عن هذا النوع من القرائن، وما هي األ
  .اليت يقوم عليها، ومبا يتميز به من خالل ما يتضمنه من خصائص؟

على أن نشري مسبقاً إىل أنَّ دراسة هذا العنصر أو هذا النوع من القرائن بني الشريعة والقانون 
 يفرضها اجلانب املنهجي من جهة، ورغبةً منَّا إىل التوضيح فقط، ذلك أنَّ هذا النوع من القرائن ال
خيتلف يف مضمونه فيما تقدم يف الشريعة أو القانون، فاالختالف يكاد معدوم، وأنَّ القرائن القضائية 

  .تشترك يف التسمية بني الشريعة والقانون
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  الفرع الثاين
  القـرائـن القضـائيـة

  

  القرائن القضائية يف الفقه اإلسالمي : أوال
القضائية بأنَّها هي اليت يستنبطها القاضي حبكم ممارسته للقضاء يعرِّف فقهاء الفقه اإلسالمي القرينة     

ومعرفته لألحكام الشرعية، لذا تكون لديه ملكة يستطيع االستدالل هبا وإقامة القرائن يف كثري من 
القضايا، والدعاوى اليت تعرض عليه فيالحظ العالمات، ويستخرج األمارات من ظروف كل دعوى، 

لفراسة والفطنة والذكاء، ويصل إىل معرفة احلق، ومتييز الظامل من املظلوم، واألمثلة ومالبساهتا عن طريق ا
ما أخرجه البخاري، واللفظ ملسلم : ومثاله 1على ذلك من أقضية التابعني وغريهم كثرية ومتنوعة

ا جاء بينما امرأتان معهما ابنامه: " والنسائي وأمحد عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
الذئب بابن إحدامها فقالت هذه لصاحبتها إنَّما ذهب بابنك أنت، وقالت األخرى إنَّما ذهب بابنك، 
فتحاكما إىل داود فقضى به للكربى، فخرجتا على سليمان بن داود ـ عليهما السالم ـ فأخربتاه 

ها فقضى به للصغرى، ال تفعل يرمحك اهللا هو ابن: ائتوين بالسكني أشقه بينكما، فقالت الصغرى: فقال
  .2"واهللا إن مسعت بالسكني قط إال يوم إذا ما كنا نقول إالَّاملَِدَية " أبو هريرة : قال

ومل يكن مراده أن يقطعه حقيقة، وإنَّما أراد اختبار شفقتها لتتميز له األم، فلَمَّا " قال النووي رمحه اهللا 
أن رضا الكربى بالشق قرينة على كذهبا،  ، حيث فهم سليمان وفطن إىل3"متيزت مبا ذكرت عرفها 

واستنبط من قرينة رفض الصغرى لشقه واعترافها بأنه ابن الكربى، على أن الولد ابنها وقدمه على 
  .4، وأنَّ عاطفتها برفض الشق قرينة قوية على صدقها وأن الولد ابنها"هو ابنها : " اعترافها وهو قوهلا

  يف القانون اجلنائي الوضعي  القرائن القضائية والعلمية: ثانيا
  :القرائن القضائية/ أ 

 -présomptionsيطلق على هذا النوع من القرائن اسم القرائن القضائية  
judiciaires  كما يطلق عليها أحياناً القرائن املوضوعية،présomptions de fait       أو
هي استنباط " اح القانون بأنَّها ،ويعرِّفها بعض ُشرَّ présomptions simplesالقرائن البسيطة 

، "القاضي لواقعة جمهولة من وقائع معلومة، حيث يكون االستنباط ضرورياً حبكم اللزوم العقلي واملنطقي 

                                                 
  . 73إبراهيم بن محمد الفائز، مرجع سابق، ص  -  1
  .73إبراهيم بن محمد الفائز، مرجع سابق، ص  ، نقًال عن12/16، صحيح مسلم بشرح النووي ، ج  12/57رواه البخاري ، الجزء  -  2
  .73إبراهيم بن محمد الفائز، مرجع سابق، ص  ، نقًال عن12/18ح مسلم ، ج  شرح النووي على صحي -  3
  .748إبراهيم بن محمد الفائز، المرجع السابق، ص  -  4



 

، أو 1وبعبارة أخرى القرينة القضائية هي النتيجة اليت يتحتم على القاضي أن يستخلصها من واقعة معينة
  .2منها ما يطلق عقله ويرتاح إليه ضمريه هي ما يترك تقديرها للقاضي يستنتج

ولإلشارة فإنَّ املشرِّع مل يضع يف قانون اإلجراءات اجلنائية تعريفاً للقرينة القضائية، بينما جنده قد حتدث 
يترك لتقدير القاضي استنباط كل قرينة مل : " من القانون املدين اجلزائري، حيث قال 340عنها يف املادة 
؛ "، وال جيوز اإلثبات هبذه القرائن إالَّ يف األحوال اليت جييز فيها القانون اإلثبات بالبيِّنةيقرِّرها القانون

من التقنيني  1353، واملادة 3من القانون املدين املصري 407ويقابل هذا النص يف القوانني املقارنة املادة 
  .6من قانون املدين العراقي 505،واملادة 5من قانون البيِّنات السوري  92، واملاد 4املدين الفرنسي

متروك لتقدير  ويالحظ من مراجعة تلك النصوص أنَّها متفقة على أنَّ أمر استخالص القرائن القضائية
القاضي يستنتجها من وقائع الدعوى وظروفها، وأنَّه ال جيوز اإلثبات بتلك القرائن إالَّ فيما جيوز إثباته 

ف ذلك يف جمال اإلثبات اجلنائي الختالف حمل اإلثبات يف كل من بالبيَِّنة، وسنرى أنَّ األمر على خال
  .7اجملالني

وعلى ذلك فإنَّ القرائن القضائية ترتكز على العناصر األساسية للقرائن بصفة عامة، فالبد لقيامها من 
املتمثل يف  واقعة معلومة ثابتة وغري مضلَّلة متثل العنصر املادي هلا، وكذلك البد من توافر العنصر املعنوي

عملية االستنباط الذي يقوم هبا القاضي، كما ينبغي أن يكون هذا االستنباط متفقا مع املنطق ووقائع 
  .الدعوى

، indicesللقرينة القضائية ركنان، إحدامها مادي وهو الدالئل : ركنا القرينة القضائية 
  .déduction  طواآلخر معنوي وهو االستنبا
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  "يجوز فيها اإلثبات شهادة الشهود
حديد القرائن التي لم ينص عليها القانون تترك لنظر القاضي وتقديره وال يجوز أن يأخذ إال بقرائن قوية الداللة دقيقة الت"مدني فرنسي،  1353المادة  -  4

  ".ظاهرة التوافق وال يأخذ بها إال في األحوال التي يجيز فيها القانون اإلثبات بالبنية ما لم يطعن في التصرف بالغش أو التدليس 
Art 1353 «  les présomptions qui ne sont point établies par la loi sont abandonnées aux lumières et à la prudence du 
magistrate, qui ne doit admettre que les présomptions graves, précises et concordante et dans les cas seulement  où la 

loi admet  les preuves les témoignages à moins   qu l’acte  ne soit attaqué pour cause de fraude ou de la dol ».   
القرائن القضائية هي القرائن التي لم ينص عليها القانون وأمكن القاضي أن يستخدمها من ظروف الدعوى  -أ –" ري من قانون البينات السو 92المادة  -  5

  وأن يقتنع بأن لها داللة معينة ويترك لتقدير القاضي استنباط هذه القرائن 
  "  دةال يجوز اإلثبات بالقرائن القضائية إال في األحوال التي يجوز فيها اإلثبات بالشها. ب
يجوز اإلثبات بالقرائن القضائية وهي القرائن التي لم ينص عليها القانون وأمكن للمحكمة أن تستخلصها من  - أ - " من قانون مدني العراقي  505المادة  -  6

  ظروف الدعوى وأن تقتنع بأن لها داللة معينة ويترك لتقدير المحكمة استنباط هذه القرائن 
  " ت بالقرائن القضائية إال في األحوال التي يجوز اإلثبات فيها بالشهادةولكن ال يجوز اإلثبا -ب - 
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وينصبُّ اإلثبات بالقرينة على وقائع، أمَّا اإلثبات الشفهي أو : ادي للقرينة القضائيةالركن امل•            
املكتوب فإنَّه يرتكز أساسا على األشخاص، وإذا كان من احملتمل أن يكذب الشخص فإنَّ الوقائع ال 

إلثبات تعرف الكذب، كما ميكن ترتيبها يف بعض األحيان بصورة مضلَّلَة، وليس هناك ضرورة حلصر ا
يف نوع منها دون اآلخر، والركن املادي للقرائن القضائية عبارة عن وقائع خيتارها القاضي أثناء نظر 
الدعوى، وتسمى هذه الوقائع بالدالئل أو األمارات، والوقائع املختارة متثل األمر املعلوم الذي يستنبط 

 .منه القاضي األمر اجملهول
عة املعلومة هي القرينة وليست جمرد الركن املادي هلا، بينما االستنباط ويرى جانب من الشرَّاح أنَّ الواق

             .                                 1منها هو نتيجة القرينة
فالركن الثاين للقرينة  ):déduction  طاالستنبا(الركن املعنوي للقرينة القضائية • 

املعنوي، أي عملية االستنباط، الذي يقوم به القاضي لتكوين  القضائية الذي ال تكتمل إالَّ به هو اجلانب
القرينة القضائية، مستنداً يف ذلك على الركن املادي هلا، واملرجع يف إجراء االستنباط هو ذكاء القاضي 
وفطنته، وقد ترك املشرِّع للقاضي احلرية الكاملة يف االستنتاج عن طريق االستنباط، ومل يقيِّده بأي قيد، 

 يشترط إالَّ أن يكون مرتكزا على الواقعة املختارة وأن يكون متمشياً مع العقل واملنطق، فكل ما ومل
  .2يقتنع به القاضي حيكم مبقتضاه

  :خصائص القرائن القضائية 
جيوز للقاضي أن ُيِقرَّ لسلطات االستدالل والتحقيق من : القرينة القضائية دليل إجيايب•

نة للركن املادي للقرينة، و ما قاموا به من استنباط، وله أن خيتار بنفسه تلك للواقعة املكوِّ ااختياره
الواقعة سواء من أوراق الدعوى أو من خارجها، وذلك تطبيقا ملبدأ حرية القاضي اجلنائي يف تكوين 

واه، عقيدته، ولكن ذلك ال مينع املتهم أو اخلصم أن يتقدم هو بالواقعة املعلومة يتوصل هبا يف إثبات دع
وعليه يف هذه احلالة أن يستجمع عناصرها ،وُيِلم شتاهتا ويتقدم إىل القاضي الستنباط الواقعة املطلوب 

  .3استخالصها منها
فإجيابية القرينة القضائية تتمثل إذن يف إمكانية املتهم أو اخلصم على تقدمي الواقعة األساسية للقرينة، وعلى 

  .4لك حر يف مسايرته أو خمالفتهاالستنباط منها أيضا، والقاضي بعد ذ
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الواقعة األصلية حمل اإلثبات يف الدعوى  :القرينة القضائية دليل غري مباشر بالنسبة للقاضي• 
املدنية هي الواقعة مصدر احلق، ويف الدعوى اجلنائية هي الواقعة املكوِّنة للجرمية اليت وقعت طبقا 

ة، ونسبتها إىل فاعلها احلقيقي، واإلثبات بالقرينة القضائية لنموذجها اإلجرامي الوارد يف القاعدة القانوني
ال ينصبُّ بصفة مباشرة على تلك الواقعة األصلية املراد إثباهتا، وإنََّما يقع على واقعة أخرى جماورة هلا 

، أي من الواقعة األصلية اجملهولة إىل 1تكون معلومة، هذا ما يسمى بتحويل اإلثبات من حمل إىل آخر
  .عة اجملاورة املعلومةالواق

فوصف دليل القرينة بأنَّه غري مباشر، غري دقيق يف حقيقة الواقع، وقد يوجد لُْبساً يف بعض 
األحيان إالَّ إذا كان ذلك من خالل النظر إىل موقف القاضي يف بداية عملية اإلثبات، حيث ال ميكنه 

إىل واقعة أخرى جماورة ومعلومة تتصل بتلك  إثبات الواقعة األصلية بصفة مباشرة، وإنَّما يستند يف ذلك
  .2الواقعة األصلية املباشرة

إذا كانت مبنية على وقائع ثابتة وعلى : القرائن القضائية قرائن موضوعية أو شخصية• 
، وسواء كانت تلك présomptions de fait 3استنباط غريها منها، اعتربت قرائن موضوعية

أم خارجة عنها، أو سواء اختارها القاضي من تلقاء نفسه أم السلطات  الوقائع يف صميم الدعوى األصلية
السابقة عليه أم أثارها املتهم نفسه أو النيابة العامة؛ أمَّا إذا كانت مبنية على صفة يف شخص كانت قرينة 

، مثل كون املتهم من أرباب السوابق أو على خصومة présomptions de l'hommeشخصية 
  .4اجملين عليهثأرية سابقة مع 
من الواضح أن وقائع الدعوى املطروحة عديدة ومتنوعة : استحالة حصر القرائن القضائية• 

،و كذلك ختتلف من قضية إىل أخرى، فلكل قضية  ظروفها و مالبساهتا اليت ختتلف عن ظروف و 
ع والظروف مالبسات قضية أخرى ولو كانت من نفس النوع، فليست قضايا القتل كلها هلا نفس الوقائ

واملالبسات، وليست قضايا السرقات كلها نفس الظروف، وإنَّما ختتلف كل قضية عن األخرى يف كل 
  .أو بعض الوقائع

ولَمَّا كانت القرينة القضائية تبين أساساً على واقعة ثابتة خمتارة، فإنَّ هذه القرائن تتنوع بقدر تنوع تلك 
  .5الوقائع، أي أنَّها ال حصر هلا
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القاضي هو الذي يقوم باختيار الوقائع املعلومة : ئن القضائية ليست ملزمة للقاضيالقرا• 
الثابتة، كما أنَّه هو الذي يقوم باستنباط الواقعة اجملهولة منها، ويترتب على ذلك أنَّ داللة الوقائع املعلومة 

أن جيعلها أساساً لالستنباط، ليست ملزمة للقاضي، فإذا ما قدَّم اخلصم أو املتهم وقائع ثابتة للقاضي يريد 
كان للقاضي مطلق احلرية يف أن خيتار منها ما يشاء ويف استنباط ما خيتاره منها ِممَّا يرى اخلصم 

  .1استنباطه أو عكس ما يراه اخلصم، طبقاً إلقناعه سالمة االستنباط أو عدم سالمته
نت الواقعة املعلومة قد إذا كا: القرينة القضائية تقبل إثبات العكس يف مجيع األحوال• 

اختارها القاضي من تلقاء نفسه، مث قام باالستنباط منها، فإنَّه جيوز للخصم     أو للمتهم أن يثبت 
عكس القرينة القضائية بكافة طرق اإلثبات، فالقرينة تبىن على الغالب من األحوال، وطبقاً ِلمَّا أسفرت 

نَّه يكون للمتهم إثبات عكس ذلك بأنَّه كان ضمن الوضع عنه غالبية احلاالت يف القضايا املماثلة، وأ
؛ وقابلية القرينة القضائية 2النادر من احلاالت، ولكن يبقى للقاضي يف النهاية احلرية يف تكوين عقيدته

إلثبات العكس يف مجيع األحوال هي نفس القاعدة اليت تسري على سائر األدلة القضائية، فكل دليل منها 
  .وإثبات العكس يقبل املناقضة

ما دام أن أساس القرائن القضائية عبارة عن : ما يثبت بالقرينة القضائية يعترب حجة متعدية• 
وقائع مادية خيتارها القاضي بعد أن يتأكد يقينا من ثبوهتا، مثَّ يبين عليها استنباطه العقلي واملنصف، فإنَّ 

طريف اخلصومة وحدها، وإنَّما يتعدى ذلك ويعترب  ما يثبت هبا يعترب حجة متعدية، أي ال يقتصر أثره على
  .3ثابتاً بالنسبة للكافة

يف القرائن القضائية تكون الصلة ما بني الواقعة : القرائن القضائية دليل أصيل يف اإلثبات• 
جلائز اجملهولة املراد إثباهتا والواقعة املعلومة قوية والزمة حبكم املنطق واللزوم العقلي، ومن مثَّ كان من ا

االعتماد عليها وحدها، كدليل أصيل يف اإلثبات بعامة ويف اإلثبات اجلزائي خباصة؛ فالقرائن القضائية 
ليس هلا قوة إثبات حمدودة يف جمال اإلثبات، إالَّ يف األحوال اليت ينص القانون على قوة إثبات حمدودة، 

ة، كان من اجلائز إثباهتا بطرق اإلثبات كافة، ولَمَّا كانت اجلرائم يف املواد اجلزائية وقائع مادية إرادي
ومنها القرائن القضائية اليت جيوز قبوهلا يف اإلثبات دون أية قيود، شأهنا يف ذلك شأن سائر أدلة اإلثبات 

، وهكذا فإن القرائن القضائية تعترب دليالً أصيالً من أدلة اإلثبات ويسري عليها ما يسري على 4األخرى
  .اعدهذه األدلة من قو
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حتتل القرائن القضائية أمهية عملية يف جمال : القرائن القضائية ذات أمهية عملية كبرية• 
اإلثبات بصفة عامة واإلثبات اجلزائي بصفة خاصة، ذلك نظراً لتنوعها وتعددها وعدم حصرها، فللقاضي 

رائن القضائية تساهم يف سلطة واسعة يف اختيار الوقائع اليت متثل العنصر املادي للقرائن القضائية؛ فالق
ختفيف عبء اإلثبات الواقع على املدعي يف كثري من األحوال اليت يصعب فيها عليه إقامة الدليل القاطع 

  .1على صحة ما يدعيه
ويتبيَّن من ذلك أنَّه و على الرغم من القول بأنَّ القرائن القضائية أدلة غري مباشرة، وأنَّها ليست 

إالَّ أنَّها ذات أمهية عملية كبرية، ترجع إىل تنوعها وعدم حصرها إىل سلطة  هلا حجة ملزمة أو قاطعة،
  .2القاضي الواسعة يف األخذ هبا

  
  :القرائن العلمية/ ب 
، حيث تعترب البصمة من مجلة الوقائع اليت جيوز االستناد إليها الستنباط 3ومن ذلك قرائن البصمات   

وجود املتهم يف مسرح ارتكاب اجلرمية، فالبصمات تعترب دليالً علمياً ال الواقعة اجملهولة املراد إثباهتا، وهي 
، بعد أن ثبت أنَّه ال ميكن تطابق بصمة شخصني إطالقاً، فقد تتشابه بصمة االبن وأبوه 4جمال للخطأ فيه

  .5أو بصمات األشقاء والتوأم أو غري التوأم ولكنها ال ميكن أن تتطابق أبداً
أو األجسام  ثار املادية النامجة عن املواد،أيضاً القرائن املستمدة من فحص اآلومن القرائن العلمية 

اليت توجد يف مكان ارتكاب اجلرمية أو ذات صلة باجلرمية، وهذه القرائن تساعدنا على تأكيد أو نفي 
ن ارتكاب عالقة املتهم باجلرمية، وهي الواقعة املراد إثباهتا واستنباطها، فضبط ما يتركه اجلاين يف مكا

اجلرمية من مالبس أو آثار أقدام أو شعر أو بقع دم أو غري ذلك من آثار نامجة عن املعاينة، ومالحظة 
اآلثار املادية املتصلة باجلرمية، كوجود عالمات وجروح يف جسم املتهم أو بقع دم على مالبسه، كل 

لك من خالل دراسة هذه اآلثار ذلك يساعد على سري الدعوى وإيضاح العالقة بني املتهم واجلرمية، ذ
املادية وحتليلها، و باالستعانة بالوسائل الفنية الطبيعية والكيميائية إلظهارها والقيام بعملية االستنباط منها 

  .6للتوصل إىل احلقيقة اجملهولة املراد إثباهتا
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على مالبس كما أنَّ فحص الدم يساعد يف نفي أو تأكيد عالقة املتهم باجلرمية، فإذا ما وجدت 
املتهم أو اجملين عليه أو يف مكان ارتكاب اجلرمية بقع دم فإنَّه ميكننا فحصها، ومعرفة فصيلة الدم اليت 

  .1تنتمي إليه
ومن القرائن العلمية أيضاً، القرائن املستفادة من التسجيل الصويت، حيث يعترب الشريط املسجل من 

د إليها الستنباط الوقائع اجملهولة املراد إثباهتا، غري أنَّه يشترط الوقائع املادية اليت ميكِّن للمحكمة االستنا
  .2لألخذ بالشريط املسجل أن يتَِّم احلصول عليه وفقا لألحكام القانونية

فإذا كان هذا هو حال تقسيم القرائن يف الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعي من حيث املصدر 
قسيم القرائن حبسب قوهتا يف اإلثبات، ذلك بالنظر بوجه أو اجلهة املستخلصة منها، فما هو حال ت

  .املقارنة بني الشريعة والقانون
  املطلب الثاين

  تقسيم القرائن حبسب قوهتا يف اإلثبات
  

هتدف القرينة دائماً يف اإلثبات إىل استخراج املعىن من النص أو املوافقة من الفعل، ذلك من 
الذهن وقوة القرحية يف تقدير الصلة بني األمور الثابتة، وما ميكن خالل التأمل والتفكري الناشئ عن فرط 

أن يستفاد منها يف كشف وقائع مبهمة مرتبطة بالوقائع الثابتة، بيد أهنا ليست دائماً على وترية واحدة، 
فتارة تكون هذه الصلة قوية ومباشرة للدرجة اليت يقيم منها القانون حجة خالصة من خالل النص عليها 

طاء حجة يف اإلثبات، ومن مثَّ تكون قاطعة ال تقبل إثبات العكس، وتارة أخرى تكون الصلة ليست وإع
بنفس الدرجة ، ومن مثَّ تصبح القرينة مرجحة لألمر، غري أنَّها ليست قاطعة فيه، وقد تصل درجة 

صف فيها النتائج الضعف والوهن بني الوقائع الثابتة وتلك املراد إثباهتا إىل الدرجة اليت ميكن أن تو
  .املستخلصة بالظن واالحتمال دون أن تبلغ درجة اليقني الذي يقطع الشك

  :وقد رأينا أن نشري إىل تقسيم القرائن حبسب قوهتا يف اإلثبات يف الشريعة والقانون على النحو التايل
  

  الفرع األول
  تقسيم القرينة حبسب قوهتا يف اإلثبات يف الشريعة اإلسالمية

  

ور الفقهاء على تقسيم القرينة من حيث القوة اإلثباتية هلا إىل قرائن قوية وقرائن ضعيفة، دأب مجه
أو قرائن قاطعة وقرائن غري قاطعة، غري أننا رأينا أن نقسمها التقسيم القاضي جبعلها ثالثة أقسام لتوضيح 
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براهيم بن حممد الفائز ، وهذا التقسيم ما جاء به الدكتور إ1الفرق بني كل منها من حيث القوة والضعف
  :والذي أشاطره فيه

األمارة البالغة حد " ويسموهنا القوية أو األمارة الظاهرة؛ ويعرِّفها الفقهاء بأنَّها : القرينة القاطعة/ أ 
: ؛ ومثاهلا من القرآن الكرمي، قوله تعاىل2"اليقني أو األمارة الواضحة اليت تصري األمر يف حيز املقطوع به 

ِمَن نَ قَِميُصُه قُدَّ ِمْن قُُبلْ فََصَدقَْت َوُهَو ِمَن الكَاِذبِني َوإِنْ كَانَ قَِميُصُه قُدَّ ِمَن ُدُبْر فَكَذََبْت َوُهَو إِنْ كَا« 
؛ وتوصل بِقَدِّ القميص إىل متييز الصادق منها من الكاذب، وهذا اللوث يف أحد املتنازعني 3»الَصاِدِقْني 

  .ا به، وهو قرينة قوية على صدق أحدمهاُيبيِّن به وجه احلق وأوالمه
أنَّ النيب صلى اهللا عليه وسلم أمر الزبري أن ُيقَرَِّر َعْم َحيِِّ بن أَْخطَْب بالعذاب : ومثاهلا من السنة الشريفة

، فهاتان قرينتان "العهد قريب واملال أكثر من ذلك : " على إخراج املال الذي غيََّبُه وادعى نفاذه فقال له
  .ية القوة، كثرة املال وِقَصرِ املدة اليت ال حيتمل إنفاق املال كله فيهايف غا

ما ثبت أنَّ عمر بن اخلطاب ـ رضي اهللا عنه ـ كان يعاقب شارب اخلمر : أمَّا مثاهلا من فعل الصحابة
هلا وال إذا قاءها، أو ُشمَّْت رائحتها بوضوح من فيه، وحكم باحلد على املرأة اليت تيقَّن حبلها وال زوج 

سيد، ألنَّ اجلرمية متيقنة حينذاك، وقد اعتمد يف إثبات اجلرمية هنا على القرينة وحدها ألنَّها حامسة يف 
القطع ال حتتمل أي شبهة، إالَّ إذا ثبت بعد ذلك أنَّها كانت مكرهة أو حنو ذلك، فإنَّ ثبوت ذلك حينئذ 

  .4شبهاتيعترب شبه ُيْدَرُء هبا احلدُّ، واحلدود ُتْدَرُؤ بال
  

إنَّ داللة القرائن على مدلوالهتا تتفاوت يف القوة والضعف تفوتاً كبرياً، فقد رأينا : القرينة الضعيفة/ ب 
أنَّها قد تصل إىل درجة القطع وتكون قرينة قاطعة، وقد تضعف حىت ترتل داللتها إىل جمرد االحتمال 

كم عليها، بل البد من َضِميَمِتَها إىل فتكون ضعيفة، فال يصح االعتماد عليها وحدها يف ترتيب احل
  .5الدليل أو اجتماعها مع قرائن أخرى لتكتسب القوة اإلثبات هلا

  

ويسموهنا يف بعض األحيان وهم أو القرينة املتومهة، وهي اليت ال تفيد شيئا من : القرينة الكاذبة/ ت 
أن الشعيب كان " ما روي : ثاهلاالعلم وال من الظن وال يترتب عليها حكم، فهي ليست هلا داللة، وم

يوشك أن يكون هذا : جالساً للقضاء فجاءه رجل يبكي، ويدَّعي أنَّ رجالً ظلمه، فقال رجل حبضرته
إخوة يوسف خانوا وظلموا وكذبوا وجاءوا أباهم عشاءاً يبكون، فأظهروا البكاء : مظلوماً، فقال الشعيب
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مهوه أهنم مشاركون له يف املصيبة ويثبتوا ما كان أظهره لفقد يوسف لَيَبرِئوا أنفسهم من اخليانة، وأو
إنَّ ذهبنا نستبق وتركنا « : يعقوب ـ عليه السالم ـ هلم من خوفه على يوسف أن يأكله الذئب، فقالوا

، يعين ُمبصدِّق، وجاءوا بقميص عليه دم فزعموا 1»يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت مبؤمن لنا 
قال لو كان أكله : " ـ عليه وعلى نبينا الصالة والسالم ـ، قال ابن عباس وجماهد أنَّه دم يوسف    

ملَّا : َالذئب خلرقه فكانت عالمة الكذب ظاهرة فيه وهو سالمة القميص من غري ختريق، وقال احلسن
  .2"يا بين واهللا ما عهدت الذئب حليما " رأى القميص صحيحا قال

فما هو  تقسيم القرائن يف الشريعة اإلسالمية حبسب قوهتا يف اإلثباتوإذا كان هذا هو احلال بالنسبة ل
  .جمرى تقسيم القانون الوضعي للقرائن من هذا اجلانب

  

  الفرع الثاين
  تقسيم القرائن حبسب قوهتا يف اإلثبات يف القانون الوضعي

  :إما أن تكون 3قلنا فيما تقدم بيانه أن القرائن القانونية
يطلق عليها كذلك القرائن املطلقة، وهي تلك القرائن اليت ال جيوز إثبات عكسها، و :4قرائن قاطعة/ أ 

أو يترتب على وجودها منع مساع الدعوى كما يف أحوال التقادم املسقط     أو حجية األمر احملكوم به 
واليت ال ميكن  أو قرينة انعدام التمييز يف اجملنون والصغري غري املميز، وقرينة العلم بالقانون مبجرد نشره؛

إثبات عكسها و ال جيوز القياس عليها نظراً ألن املشرع قد رسم هلا مفهوما ونطاقا وحجية ليس من 
  .5سلطة القاضي النظر يف تقديرها

وهي جمموعة من القرائن تضمنتها نصوص القانون واليت تعفي من تقررت : قرائن قانونية بسيطة/ ب 
، وتشمل كالً 6يستطيع اخلصم أن يقيم الدليل على عكس ما تضمنتهملصلحته من عبء اإلثبات، بيد أنه 

  : من
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اها القانون لألفراد التي تهدف القرينة إلى حمايتها ، فإذا آانت مصلحة عامة آما في استقرار األحكام النهائية أو حماية المصالح الخاصة بالحقوق التي يرع
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وهي تلك اليت يستخلصها القاضي من عناصر اإلثبات يف الدعوى حبكم  :القرائن القضائية• 
اللزوم العقلي، فالقاضي ليس مقيداً بدليل بذاته، ما مل ينص القانون على ذلك وال سبيل للشرح لتفادي 

  .التكرار
وهي القرائن اليت تستخلص باستخدام األساليب العلمية وهي متعددة وال  :ئن العلميةالقرا• 

ميكن حصرها، غري أن قوهتا اإلثباتية ختتلف باختالف ظروف اجلرمية وعناصر اإلثبات فيها، ومناط 
  .1البحث يف القرائن العلمية أن تكون غري متناقضة فيما حتمله من عناصر إثبات

  سيم القرائن من حيث قوهتا يف اإلثبات يف القانون الوضعي إىل قرائن قاطعةوعلى ذلك ميكن تق 
  وقرائن بسيطة، وتشمل هذه األخرية القرائن القانونية اليت تقبل إثبات العكس باإلضافة إىل القرائن  

  .2القضائية وما يدخل ضمنها من قرائن علمية
  

  الفرع الثالث
  مقــــارنـة

  
ن الشرعية إمَّا أن تكون قرائن شرعية قاطعة ال جيوز إثبات عكسها وهي توازن كما تقدم فالقرائ       

القرائن القانونية القاطعة يف القانون الوضعي، وقرائن شرعية بسيطة تقبل إثبات العكس وهي توازن 
وج هلا ذكره قرينة محل من ال زسيأيت القرائن القانونية غري القاطعة أو البسيطة يف القانون، ومثاهلا كما 

وال سيد على الزنا وقرينة الرائحة على شرب اخلمر؛ هذا يف حني أنَّ القرائن القضائية يف الشريعة 
  .اإلسالمية مثلها مثل نظائرها يف النظم اإلجرائية الوضعية، مجيعها قابلة إلثبات العكس

ليست دليالً، بل هي اعتقاد وقد قيل بأنَّ القرائن القضائية هي دليل بينما القرائن القانونية أو الشرعية 
املكلف باإلثبات من تقدمي الدليل، ولكن يف احلقيقة ال يوجد فرق بني االثنني من هذه الوجهة، ألنَّه يف 
كليهما جيب أوالً إثبات الوقائع اليت تعترب قرائن وإنَّما الفرق احلقيقي بينهما أنَّ القاضي له حق تقدير 

  .3ولكن ليس له حرية تقديرها يف القرائن القانونية تلك الوقائع يف القرائن الفعلية،
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  الفصل األول

في اإلثبات في الـدعوى   دور القرائن
  الجزائية في الفقه اإلسالمي

  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  



 

  : متهـيد
بادئ ذي بدء نوّد اإلشارة إىل أن مسألة احلكم بالقرائن يتجاذهبا االختالف بني الفقهاء خاصة فيما 

  : ذ حبجية القرائن يف اإلثبات، وعلى ضوء ذلك انقسموا إىل فريقني يتعلّق باألخ
إذ مل يأخذوا  احلكم بالقرائن : الفريق األول، وهم اجلمهور من املذاهب األربعة وفقهاء األمصار 

واكتفوا  هبا يف نطاق االستئناس والترجيح، واستعملوها يف التحقيق يف طريق سريهم إىل البّينة الشرعية 
  .حيكم بناءا عليهااليت 

معني "الفريق الثاين، وهم قلة قليلة من أتباع املذاهب األربعة، منهم ابن الُغرس والطرابلسي صاحب 
من احلنفية، وابن الُغرس وابن فَرُحون من املالكية، وأبو سعيد اإلصطَخري من الشافعية، وابن " احلكّام

ائن وأوغل يف العمل هبا حىت لو كانت تثري الظنون القيم اجلوزية من احلنابلة، الذي حتمس للحكم بالقر
وانساق وراءه فيما ذهب إليه كثري من الباحثني املعاصرين فحذوا حذوه ونسجوا على منواله يف اعتبار 

 .1القرائن بّينات شرعية جيب العمل هبا واحلكم بناءا عليها وحدها
ذا الفصل عن دور القرائن يف اإلثبات يف وملا كان موضوع البحث يف اإلثبات اجلنائي سوف أتكلم يف ه

الدعوى اجلنائية يف الشريعة اإلسالمية يف كل من جرائم احلدود والقصاص والتعازير وموقف الفقه 
  .اإلسالمي والقانون منها، على أن أخصص لكل جرمية مبحث منفرداً هبا

  . قه اإلسالميدور القرائن يف إثبات جرائم احلدود وموقف الف: املبحث األول        
  .دور القرائن يف إثبات جرائم القصاص وموقف الفقه اإلسالمي : املبحث الثاين 

   .دور القرائن يف إثبات جرائم التعازير  وموقف الفقه اإلسالمي: املبحث الثالث 
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   املبحث األول
  دور القرائن يف إثبات جرائم احلدود وموقف الفقه اإلسالمي

              

ض يف موضوع الدور أإلثبايت للقرائن يف جمال جرائم احلدود، نودُّ أن نعطي توطئة نعاجل قبل اخلو
من خالهلا بيان معين احلدود لغةً واصطالحاً وواقع اخلالف بني الفقهاء يف مدى األخذ بالقرائن يف جرائم 

  .احلدود
للسّجان أيضاً، ألنه مينع من ، هو املنُع ومنه قيل للبّواب حّداد و1مجع حد واحلد يف اللغة: احلدود -

  .اخلروج، ومنه احلدود املقدرة يف الشرع ومسي حداً ألنه مينع من املعاودة واإلقدام
عقوبة مقدرة جتب حقاً اهللا تعاىل، وخلطورة احلدود وعظم أمرها شدََّد : 2واحلد يف اصطالح الفقهاء -

قررة هلا، وهلذا كانت احلكمة من مشروعيتها الشارع يف إثباهتا أكثر من غريها، ذلك لشّدة العقوبات امل
، ولقد اقتصر الغالب من الفقهاء يف إثباهتا على الشهادة أو 3احملافظة على املصاحل األساسية الضرورية

  .اإلقرار، أما إثبات احلدود بالقرائن وهو موضوع حديثنا فقد وقع فيه اخلالف
  :على ثالثة مذاهبإن اختالف الفقهاء يف إثبات احلدود بالقرائن كان 

ذهب إىل عدم إثبات احلدود بالقرائن، فاحلدود ال تثبُت إال بشهادة الشهود أو : املذهب األول -
باالعتراف من اجلاين على نفسه، وإىل هذا ذهب مجهور الفقهاء من احلنفية والشافعية واحلنابلة 

  .4والظاهرية
ة وهو مذهب املالكية حيث ذهبوا إىل ذهب إىل إثبات بعض احلدود بقرائن معّين :املذهب الثاين -

 .إثبات الزنا باحلبل، والُشرب بالرائحة من الفم أو القيء
  .5ذهب إىل إثبات مجيع احلدود بالقرائن وهو قول ابن القيم :املذهب الثالث -

  .ولقد استدلَّ املذهب األول القائل بعدم إثبات احلدود بالقرائن من الُسنة واألثر
 :من السنة: أوالً -
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غالبة الشهوات الشارع تحديد العقوبات لمن يتعدى عليها، والحدود زواجر وضعها اهللا تعالى للردع عن ارتكاب ما حظر وترك ما أمر به لما في الطمع من م
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لو كنت رامجاً أحداً "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : ما رواه ابن عباس رضي اهللا عنه قال
، فوجه االستدالل من 1"بغري بّينة لرمجُت فُالَنة فقد ظهر منها الريبة يف منطقها وهيئتها ومن يدخل عليها

يت ظهر منها قرائن تفيد وقوع احلديث النبوي أن النيب صلى اهللا عليه وسلم مل يقم احلد على املرأة ال
  الزنا، ذلك ألن احلد ال جيب على أحد بغري بّينة 

  .2أو إقرار ولو كان متهماً بالفاحشة
  :من األثر: ثانياً -

أن امرأة رفعت إىل أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه ال زوج هلا وقد : "ما روّي
، وقد وقع علَي رجل وأنا نائمة فما استيقظت حىت فرغ إّني امرأة ثقيلة الرأس: محلت، فسأهلا فقالت

، وجه االستدالل هنا أن أمري املؤمنني مل يقم احلد رغم وجود قرينة احلبل وهذا دليل 3"فدرأ عنها احلد
  .على عدم اعتبار القرائن يف احلدود

ستدالهلم يف بعض أما ما استدل به املذهب الثاين القائل بإثبات بعض احلدود بالقرائن وكان ا      
  .احلدود ببعض القرائن كاحلبل يف الزنا، والرائحة والقيء يف شرب اخلمر باألثر وبعمل أهل املدينة

وإن الرجَم يف كتاب : "فكان استدالهلم من األثر ما روي عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه أنه قال -
  .4"البّينة أو كان احلبل أواالعتراف اهللا حٌق على من زىن إذا أُحصن من الرجال والنساء إذا قامت

  فوجه الداللة أن املرأة اخلالية من الزوج أو السيد إذا ُوجدت حبلى ومل تذكر شبهة 
على املنرب ومل ينكر عليه فيرتل  -رضي اهللا عنه  -أو إكراها فإنه ُيقام عليها احلد، وقد قال ذلك عمر 

  .5مرتلة اإلمجاع
  : ل املدينةأما عن استدالهلم من عمل أه -

  واألمر عندنا يف املرأة توجد حامال وال زوج هلا، فتقول قد استكرهت": "املوطأ"قال اإلمام مالك يف 
أو تقول تزوجت، إن ذلك ال يقبل منها، وأهنا يقام عليها احلد إال أن يكون هلا على ما ادعت من 

استغاثت حىت أتيت وهي على ذلك  النكاح بّينة أو أهنا استكرهت، أو جاءت تدمى إن كانت بكراً،  أو

                                                 
، دار 16نقًالعن اإلمام الحافظ شهاب الدين ابن الفضل أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقالني، فتح الباري على صحيح البخاري، ج. رواه ابن ماجة - 1

  . 155، ص 1986الريان للتراث،
، 1986، دار الريان للتراث، 12ن حجر العسقالني، فتح الباري على صحيح البخاري، جاإلمام الحافظ شهاب الدين ابن الفضل أحمد بن علي بن محمد ب - 2

  .188ص
  . 187، المرجع السابق، ص  10ابن قدامة، المغني مع الشرح الكبير، ج  - 3
، 1986، دار الريان للتراث،16جاإلمام الحافظ شهاب الدين ابن الفضل أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقالني، فتح الباري على صحيح البخاري،  - 4

  . 160ص 
  . 160، ص نفسهمرجع  16اإلمام الحافظ شهاب الدين ابن الفضل أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقالني، فتح الباري على صحيح البخاري،ج -  5



 

فإن مل تأت بشيء من هذا أقيم : احلال، أو ما أشبهه هذا من األمر الذي تبلغ به فضيحة نفسها قال
  .1"عليها احلد ومل يقبل منها ما ادعت من ذلك

  .أما عن املذهب الثالث القائل بإثبات مجيع احلدود بالقرائن فكان استدالهلم من السنة واملعقول
  : من السنة: أوالً -

أن امرأة خرجت على عهد النيب صلى اهللا عليه وسلم تريد الصالة "ما روي عن علقمة بن وائل عن أبيه 
فتلقاها رجل فتجلّلها فقضى حاجته منها، فصاحت وانطلق فمر عليها رجل فقالت إن ذلك فعل يب كذا 

وكذا فانطلقوا فأخذوا الرجل وكذا، ومرت عصابة من املهاجرين فقالت إن ذلك الرجل فعل يب كذا 
الذي ظنت أنه وقع عليها فأتوها به فقالت نعم هو هذا، فأتوا به النيب صلى اهللا عليه وسلم، فلما أمر به 
قام صاحبها الذي وقع عليها، فقال يا رسول اهللا أنا صاحبها فقال هلا اذهيب فقد غفر اهللا لك، وقال 

قال للرجل الذي وقع عليها أرمجوه، فقال لقد تاب توبة لو للرجل قوال حسناً يعين الرجل املأخوذ، و
  .2رواه أبو داود والترمذي" تاهبا أهل املدينة لقُبل منهم

فإن قيل فكيف أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم برجم "قال ابن قيم بعد أن ذكر احلديث 
  ". املغيث من غري بّينة وال إقرار؟

ار القرائن، واألخذ بشواهد األحوال يف املتهم وهذا يشبه إقامة قيل هذا من أدل الدالئل على اعتب
احلدود بالرائحة والقيء كما اتفق عليه الصحابة إقامة حد الزنا باحلبل كما نص عليه، عمر رضي اهللا 

  .3عنه وذهب إليه فقهاء أهل املدينة
  :من املعقول: ثانياً -

أن الشارع مل " "أعالم املوقعني"ول، فقال يف كتابه استدل ابن القيم على إثبات احلدود بالقرائن باملعق 
يقف احلكم يف حفظ احلقوق البتة على شهادة ذكرين ال يف الدماء وال يف األموال وال يف الفروج وال يف 

  احلدود، بل قد حد اخللفاء الراشدين والصحابة رضي اهللا عنهم يف الزنا باحلبل، ويف 
  .4"ُوجد املسروق عند السارق كان أوىل باحلد من ظهور احلبلاخلمر بالرائحة والقيء، وكذلك إذا 

وسوف نقوم بعرض ثالثة مناذج يف هذا املبحث عن بعض جرائم احلدود، وذلك مع بيان موقف 
  : الفقه اإلسالمي والقانون اجلنائي منها من خالل ثالثة مطالب

   .دور القرائن يف إثبات حد الزنا: املطلب األول 
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  .دور القرائن يف إثبات حد السرقة: املطلب الثاين 
 .دور القرائن يف إثبات حد ُشرب اخلمر: الثالث  املطلب

  

  املطلب األول 
  دور القرائن يف إثبات حد الزنا 

    

ومدى إثبات الزنا أو نفي النسب هبا يف  1"الزنا"يف هذا املطلب سوف أذكر صوراً للقرائن يف جرمية    
  :ضعي وذلك يف ثالثة فروع الفقه اإلسالمي والقانون الو

  .ل من ال زوج هلا كدليل على الزنامح: الفرع األول 
  .اختالف شبه املولود عن شبه والديه كقرينة على الزنا ونفي النسب: الفرع الثاين 

  .اختالف فصيلة الدم يف الولد املطعون يف نسبه كقرينة على الزنا ونفي النسب: الفرع الثالث 
  

  الفرع األول 
  من ال زوج هلا كدليل على الزنامحل 

    

قد يظهر احلمل على امرأة ال زوج هلا وال سيد يعترف بأنه وطئها، فهل يعترب ظهور احلمل حينئذ      
قرينة على أهنا ارتكبت الزنا فيقام عليها حد الزنا أو ال يعترب قرينة على زناها فال حتد؟، وهل يعترب ذلك 

  .ه القانون الوضعي؟دليال على الزنا الذي يعاقب علي
   :قرينة محل من ال زوج هلا كدليل على الزنا يف الفقه اإلسالمي :والأ

  :اختلف الفقهاء يف حكم إثبات احلد على من ظهر عليها احلمل وليس هلا زوج على قولني أو مذهبني
عدم جواز إقامة وبه قال احلنفية والشافعية وأمحد والظاهرية والزيدية واإلمامية، يف  :املذهب األول  -

  .2احلد على من وجدت حامال وليس هلا زوج
  .3فقد نص احلنيفة يف كتبهم على أن الزنا ال يثبت إال بالّبينة أو اإلقرار  

                                                 
  .هو آل وطء وقع على غير نكاح صحيح وال شبه نكاح وال ملك يمين: الزنا  - 1

عين من بعدهم من علماء األمصار في جميع اإلعصار ولم الرجم للزاني المحصن رجال أو امرأة وهذا قول عامة أهل العلم من الصحابة والتاب: وحد الزنا
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أو باعتراف الزاين على ، ونص الشافعية أيضا على أن احلد ال يقام على الزاين إال بشهادة أربعة شهداء  
وال يقام احلد على الزاين إال بأن يشهد عليه "م الشافعي رمحه اهللا لإلما" األم"نفسه فقد جاء يف كتاب 

  .1"أربعة شهداء عدول أو باعتراف من الزاين أو الزانية
إذا ُوجدت امرأة حامال ال زوج هلا ُسئلت، فإن اعترفت بالزنا "، "اجملموع"وجاء يف كتاب 

  .2"وجب عليها احلد وإن أنكرت الزنا مل جيب عليها احلد
وإن "البن قدامه" الكايف"القول بعدم إقامة احلد باحلبل هو مذهب احلنابلة والظاهرية، فقد جاء يف هذا و

  ".حبلت امرأة ال زوج هلا وال سيد مل يلزمها حد
  ".محلت من ال زوج هلا و ال سيد مل يلزمها شيء نوإ"، "دليل الطالب"وجاء يف 
لت امرأة ال زوج هلا وال سيد مل حتد بذلك إذا مح"البن مفلح " املبدع يف شرح املقنع"وجاء يف 

  .3"مبجرده
وأما الزنا : "معترضاً على املالكية القائلني بإقامة احلد باحلبل قال" احمللى"وقال ابن حزم يف كتابه 

  .4"فإن املالكيني حيدون باحلبل، ولعله من إكراه
  .سنة واآلثار واملعقولوقد استدل مجهور الفقهاء على عدم جواز إقامة حد الزنا باحلبل بال

  : من السنة -أ   
إدرؤا احلدود عن : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم:  -رضي اهللا عنها قالت  - ما روي عن عائشة 

املسلمني ما استطعتم فإن وجدمت للمسلم خمرجاً فخلوا سبيله فإن اإلمام لئن خيطئ يف العفو خري من أن 
  .5"خيطئ يف العقوبة

ة من هذا احلديث أن النيب صلى اهللا عليه وسلم، أمر بدرء احلدود بالشبهات، وال ووجه الدالل
شك أن محل من ال زوج هلا وال سيد فيه شبهة إنه قد يكون من وطء، بإكراه أو بدخول املاء يف فرجها 

  .6من غري وطء، فيجب درء احلد بذلك
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بالشبهات، فإذا قامت لدى القاضي ويسود اإلثبات يف الفقه اجلنائي اإلسالمي مبدأ درء احلدود 
شبهة يف ارتكاب املتهم للجرمية املوجبة لعقوبة من عقوبات احلدود وجب عليه أال حيكم على املتهم 

  .بعقوبة احلد
  ودرء احلدود بالشبهات هناك من يأخذ هبا على أهنا قاعدة فقهية، وليست يف حديث الرسول صلى اهللا

يث غري ثابت يف سنده للرسول صلى اهللا عليه وسلم، لذلك عليه وسلم العتبارهم أن هذا احلد
  .1فقد ذهب الرأي إىل أهنا قاعدة فقهية فقط، وليست نّصية ويكفي إسنادها إىل اجلمهور

  :من املعقول - ب   
استدلوا من املعقول، أنه ال يلزم يف املرأة اليت ال زوج هلا إذا ظهر عليها احلمل أن يكون محلها من زنا 

أن تكون مكرهة على ذلك، وال تستطيع أن تقيم الدليل على اإلكراه، أو يكون ماء الرجل قد  الحتمال
  .دخل إىل رمحها من غري إيالج، وحنو ذلك من االحتماالت

وال شك أن هذه االحتماالت تعترب شبهة، واحلدود تدرأ بالشبهات كما هو ثابت يف األحاديث 
  .2الواردة
  : من األثر -ج

إين : ال زوج هلا وقد محلت فسأهلا فقالت -رضي اهللا عنه –أة رفعت إىل أمري املؤمنني عمر ما روي أن امر
  .امرأة ثقيلة الرأس، وقد وقع علّي رجل وأنا نائمة فما استيقظت حىت فرغ، فدرأ عنها احلد
  .إثبات احلد ووجه الداللة من أن هذا األثر ظاهر يف داللته على عدم اعتبار أمري املؤمنني لقرينة احلبل يف

أنا مبكّة إذ حنن بامرأة اجتمع الناس عليها حىت كادوا أن يقتلوها وهم : "ما ورد عن الّرباء بن ُصربة قال
وهي حبلى، وجاء معها قومها، فأثنوا عليها خبري،  - رضي اهللا عنه –يقولون زنت، زنت، فأتى هبا عمر 

كنت امرأة أُصيب من هذا الليل، فصليت ذات يا أمري املؤمنني : أخربيين عن أمرك، فقالت: فقال عمر
ليلة، مث منت، وقمت ورجل بني رجليَّ فقذف يف مثل الشهاب مث ذهب، فقال عمر رضي اهللا عنه لو 
قتل هذه من بني اجلبلني، أو قال األخشبني، لعذهبم اهللا، فخلى سبيلها، وكتب إىل اآلفاق أال تقتلوا 

  .3"أحدا، إال بإذين
  بلغ عمر أن امرأة متعبدة محلت، فقال أراها قامت من الليل تصلي : شهاب قال وما رواه طارق بن

  .4فخشعت فسجدت، فأتاها غاوٍ من الغواة فتجشمها، فأتته فحدثته بذلك سواء، فخلى سبيلها
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ويؤخذ عن هذين األثرين أن ظهور احلمل ال يوجب إقامة احلد على املرأة اليت ال زوج هلا، ألن عمر مل 
عليها، بل التمس هلا العذر يف احلديث الثاين، ولو وجب احلد بذلك ألقام احلد عليها، ولََما قبل  يقم احلد

  .1دعواها االستكراه على الزنا
وبه قال املالكية وابن تّيمية وابن القّيم أن ظهور احلمل يف هذه احلالة يعترب  :املذهب الثاين -

  .قرينة على الزنا، ويقام عليها احلد بذلك
ى املالكية أن احلامل ال يقبل دعواها الغصب على الزنا، إال إذا وجدت قرينة تدل على صدقها، كما وير

إذا جاءت تدمى، وهي مستغيثة عند النازلة، أو أتت متعلقة مبن زنا هبا، فإذا مل توجد قرينة تدل على 
  .الغصب أُقيم عليها احلد

واألمر عندنا يف املرأة : "قال" املوطأ"مام مالك يف ويف هذا قال املالكية بإقامة احلد باحلبل، فعن اإل
توجد حامالً وال زوج هلا فتقول قد استكرهت، أو تقول تزوجت أن ذلك ال يقبل منها، وأهنا يقام 
عليها احلد إال أن يكون هلا على ما ادعت من النكاح بّينة، أو أهنا استكرهت أو جاءت تدمى إن كانت 

ت وهي على ذلك احلال أو ما أشبه ذلك من األمر الذي تبلغ به فضيحة بكراً أو استغاثت حىت أتي
  .2"نفسها فإن مل تأت بشيء من هذا القبيل أقيم عليها احلد ومل يقبل منها ما ادعت من ذلك

ويثبت حبمل، أي "يف معرض الكالم عن إثبات حد الزنا " الشرح الكبري"وجاء يف حاشية الدسوقي على 
  .3"متزوجة وغري ذات سيد بظهوره يف امرأة غري

أو شهادة أربعة رجال إال باعتراف وحبمل يظهر  وال حيد الزاين"ابن أيب زيد القريواين " الرسالة"وجاء يف 
  .4"أحرار بالغني عدول

هذا هو املأثور " ، مؤيداً القائلني بإقامة احلد باحلبل"السياسة الشرعية"وقال اإلمام ابن تيمية يف 
  .5"ين وهو األشبه بأصول الشريعةعن اخللفاء الراشد

ولقد استدل أصحاب هذا املذهب على إقامة حد الزنا على املرأة بظهور احلمل عليها باإلمجاع، ومن  
  .املعقول
  : من اإلمجاع -أ  

وإن الرجم يف ".....  ضمن حديث طويل –رضي اهللا عنهما  –ما رواه ابن عباس عن عمر بن اخلطاب 
  زنا إذا أُحصن من الرجال والنساء إذ قامت البّينة، أو كان احلبل، كتاب اهللا حق على من 
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  .1"أواالعتراف
فهذا األثر واضح الداللة على أن عمر رضي اهللا عنه يرى إقامة حد الزنا على من ظهر عليها محل، وليس 

  ".أو كان احلبل"هلا زوج، لقوله، 
أيها الناس إن الزنا زناءان، زنا سر : "قال -رضي اهللا عنهما  - فضالً عن ما رواه ابن مسعود، عن علي 

وزنا عالنية، فزنا السر، أن يشهد الشهود فيكون الشهود أول من يرمي، مث اإلمام مث الناس، والزنا 
  .2"عالنية، أن يظهر احلبل أو االعتراف فيكون اإلمام أول من يرمي

هور احلمل من أدلة الزنا، وأنه كان وهذا األثر يدل على أن اإلمام علي كرم اهللا وجهه، كان يعترب ظ
  .يرتب عليه احلد، حيث جعل اإلمام أول من يرمي يف حالة ظهور احلمل

رضي  -فاستدالل أصحاب هذا الرأي على وجوب الرجم بظهور احلمل باإلمجاع بيانه أن عمر 
وقد أحصن من  والرجم يف كتاب اهللا حق على من زنا: قال على املنرب يف جممع من الصحابة - اهللا عنه 

الرجال والنساء إذا قامت البّينة أو كان احلبل، أو االعتراف، و مل يعارضه أحد من الصحابة فيما قاله، 
  .3فيكون هذا إمجاعاً منهم على إقامة حد الزنا بذلك

  :من املعقول - ب
الة أن احلمل إذ مل يكن من طريق مشروع، كان من طريق غري مشروع، واحلمل يف هذه احل :األوىل

  .ليس بسبب مشروع فهو زنا
أنه إذا وجب شرعاً، إقامة حد الزنا مبقتضى شهادة الشهود فإن إقامته على احلمل يكون من  :والثانية

أو غلطهم أقرب إىل العقل  واحتمال كذهبمباب أوىل، ألن الشهود قد يغلطون أو يكذبون يف شهادهتم، 
  .4من احتمال، كون احلمل من غري زنا

  ال يف الدماء وال يف ) ذكرين(أن الشارع مل يوقف احلكم يف حفظ احلقوق البّتة على شهادة  :والثالثة
   -رضي اهللا عنهم -  والصحابةاحلدود، وال يف األموال، وال يف الفروج، بل قد حد اخللفاء الراشدين، 

  .5يف الزنا باحلبل، ويف اخلمر بالرائحة والقيء
  : الرأي الراجح* 

الفقهاء وأدلتهم يف املسألة السابقة يترجح رأي املذهب الثاين وهو جواز بعد أن ذكرت آراء 
  :إثبات احلد على من وجدت حامالً وال زوج هلا وال سيد ذلك ملا سنذكره
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إنه من املبادئ اليت تأخذ هبا الشريعة اإلسالمية يف اإلثبات اجلنائي بصفة عامة ويف جرائم احلدود  -
ئن إىل جانب الشهادة واإلقرار، فقد ذهب الفقه اإلسالمي إىل جواز بصورة خاصة، جواز احلكم بالقرا

احلكم باإلدانة يف جرائم احلدود مىت وجدت قرينة قوية على ارتكاب جرمية من جرائم احلدود، وإن مل 
يتوافر أحد الدليلني اللذين يتطلبهما املشرِّع إلثبات احلدود، ومها الشهادة أو اإلقرار وهذا ملا روي عن 

الرجم يف كتاب اهللا حق على من زنا من الرجال : "يف حكم الزنا -رضي اهللا عنه -ر بن اخلطاب عم
وهذا ما ذهب إليه املالكية واإلمام أمحد " والنساء إذا أحصنا، إذا قامت البّينة أو كان احلبل أو االعتراف

، كما أن هذا الرأي ال ابن حنبل ويكفينا أننا من املذهب املالكي وهو قول املتأخرين من الباحثني
يتعارض مع ما مذهب إليه علماء باقي املذاهب اإلسالمية، الذين احتاطوا يف وجوب احلد بقرينة احلمل 
خلشية وجود الشبهة يف زنا املرأة احلبلى بدون زوج، وهو احتمال محلها من وطء، إكراه، أو أي شبهة 

لى بأن محلها بإكراه وال بأي وجوه من أوجه الدفع أخرى تسقط احلد، ممَّا يعين بأهنا إذا مل تدفع احلب
  .الذي يوجب الشبهة ُحدت حد الزنا

باإلضافة إىل أن مبدأ األخذ بالقرائن ال خيلو مذهب فقهي من املذاهب اإلسالمية من االعتماد على 
ة واإلقرار يف األخذ به يف استنباط األحكام الفرعية، واعتباره دليالً لإلثبات الدعاوى اجلنائية، فالبّين

الشريعة اإلسالمية مل يكونا موجَبني بذاهتما للحد، وإمنا ارتباط احلد هبما من قبيل ارتباط املدلول بدليله، 
فإن وجد دليل يقاومهما، أو أقوى منهما مل يلغه الشارِع ألن ظهور األمر خبالفه ال يقدح يف كونه دليالً 

  .1كالبّينة واإلقرار
  :جة يف القانون الوضعيمحل غري املتزو -ثانيا

إذا وجدت املرأة غري املتزوجة حامالً، فوفقاً ملفهوم الزنا يف القانون الوضعي، ال يعترب ذلك زنا، 
وال يترتب على ذلك عقاب، وذلك ألن جرمية الزنا يف القانون الوضعي تعين اتصال متزوج رجالً أو 

  .امرأة، اتصاال جنسيا بغري زوجية
ا الزوجة، إذا اتصلت جنسياً برجل غري زوجها، ويرتكبها الزوج إذا اتصل جنسياً فالزنا جرمية ترتكبه
  .2بامرأة غري زوجته

وعلى ذلك يعترب كون املرأة متزوجة ركناً من أركان جرمية الزنا يف القانون الوضعي، و وفقاً لذلك فإنه 
  .3محل تج عن ذلكإذا وجد االتصال اجلنسي من امرأة غري متزوجة فال يكون ذلك زنا، ولو ن
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وإذا كان القانون الوضعي يشترط لقيام جرمية الزنا، كون املرأة متزوجة واتصلت بغري زوجها جنسياً فما 
  .هو تكييف الفعل إذا متت العالقة اجلنسية بني غري متزوجني ؟

 إذا مت االتصال اجلنسي بني رجل وامرأة متزوجني وكانا قد بلغا مثاين عشرة سنة فإما أن يكون
  .ذلك مت بالتراضي، وإما أن يكون االتصال قد نشأ من غري رضا اجملين عليها

أما إذا أقام االتصال بالتراضي فالفعل ال يعد جرمية بل هو استعمال للحرية اجلنسية، ومن مثَّ يتعني وفقا 
  .خلطة املقنن أن خيرج من نطاق التجرمي

يعدُّ اغتصاباً ذلك ألن مفهوم االغتصاب هو اتصال لكن إذا نشأ اتصال من غري رضا اجملين عليها، فهذا 
  .رجل وامرأة اتصاالً جنسياً كامالً دون رضا صحيح منها بذلك

ويفهم مما سبق أنه إذا مت االتصال بالتراضي، وكانت املرأة غري متزوجة فال يعدُّ ذلك اغتصاباً    
  .1اليت خترج من نطاق التجرمي وليس لذلك عقوبة مقررة قانوناً بل هو استعماالً للحرية اجلنسية

وخنلص أنه إذا وجدت امرأة حامالً وهي غري متزوجة فال تقوم يف مواجهتها جرمية الزنا املعاقب 
  .عليها قانوناً

  )الفقه اإلسالمي وموقف القانون الوضعي ( بني املوقفني  مقارنة -ثالثا
إثبات الزنا باحلبل اتضح لنا، أن بعد العرض السابق ملوقف الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي من 

محل من ال زوج هلا وال سيد ال يعترب دليالً يثبت به حد الزنا عند مجهور الفقهاء، بينما اعترب املالكية، 
وابن تيمية وابن القيم، ورواية عن اإلمام أمحد، أن احلبل قرينة يقام هبا احلد إذا مل يثبت أهنا أكرهت على 

  .مى، أو استغاثة حىت أتيت وهي على ذلك احلالالزنا، كأن تأيت وهي تد
كما اتضح أن غري املتزوجة إذا اتصلت بزيد من الناس جنسياً، فال يعد ذلك من قبيل الزنا املعاقب عليه 

  .قانوناً، ولو محلت من هذا االتصال، وليس هناك مثَّة عقوبة توقع عليها يف هذه احلالة
ذهب إليه اجلمهور يف عدم عقاب من وجدت حامالً وال زوج اونالحظ أن القانون الوضعي يتفق مع م

هلا وال سيد فال يقام احلد وفقاً ملذهب مجهور الفقهاء هبذه القرينة كما ال توقع العقوبة املقررة قانوناً 
  .جلرمية الزنا يف القانون

عقاب، ولكن خيتلف القانون الوضعي عن مذهب مجهور الفقهاء يف األساس الذي بين عليه عدم ال
  يدسفاألساس الذي بينَّ عليه مجهور الفقهاء عدم إقامة احلد على من وجدت حامالً وال زوج هلا وال 

  .هو أن قرينة احلبل ال تصلح دليالً يقام هبا احلد، وذلك ملا حييط هبذه القرينة من شبهات 
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وطء، واحلدود تدرأ  فقد يكون احلمل قد نتج عن وطء، بإكراه، أو أن املاء قد دخل يف فرجها من غري
  .بالشبهات

  . ولكن إذا اعترفت احلامل بان هذا احلمل من زنا، أو شهد بذلك أربعة شهود فإنه يقام عليها احلد
أما عدم العقاب يف القانون الوضعي فقد نشأ عن عدم اعتبار مثل هذا الفعل جرمية أصالً ذلك ألن       

 إذا كانت املرأة متزوجة فإذا اتصلت امرأة متزوجة بغري جرمية الزنا يف القانون الوضعي، ال تقوم إال
  .زوجها اتصاالً جنسياً فهذا هو ما يعد زنا، وتعاقب الزوجة حينئذ العقوبات املقررة قانوناً

ومن الغريب أن دعوى الزنا ال تقوم إال بشكوى الزوج، فال تستطيع النيابة العامة حتريك دعوى الزنا، 
فجرمية الزنا من اجلرائم اليت يتوقف حتريك الدعوى اجلنائية فيها على . ع الشكوىإال إذا قام الزوج برف

  .1تقدمي شكوى من اجملين عليه
ومن األغرب أنه إذا رفع الزوج الشكوى على زنا زوجته، فإن دعواه ال تسمع إذا دفعت الزوجة بسبق 

  .2زنا زوجها يف مرتل الزوجية
بشخص ما، فإن ذلك ال يعد زنا وال يعاقب بعقوبة الزنا، وذلك ألن أما إذا اتصلت غري املتزوجة جنسياً 

علَّة التجرمي يف القانون الوضعي هي إخالل الزوجة باإلخالص اجلنسي لزوجها، فلكل من الزوجني أن 
  .3يستأثر بالعالقات اجلنسية لزوجه

جرمية وفقاً لذلك، وهذا من  أما غري املتزوجة فليس هنالك مثَّة التزام أخلت به، فال يعد الفعل يف حقها
  .4سقطات القانون الوضعي

  
  الفرع الثاين

  اختالف شبه املولود عن شبه والديه كقرينة على الزنا ونفي النسب
  

إذا اختلَف الشبه أو لون املولود عن والديه، فهل يعترب ذلك قرينة على الزنا ومن مث يقام احلد 
  .لقرينة لنفي نسب هذا الولد عن والده؟اعتماداً على هذه القرينة، وهل تصلح هذه ا

يف هذا ذهب عامة الفقهاء إىل أن خمالفة شبه أو لون  الولد لشبه أو لون والديه ال جيوز أن يعتمد 
  . 5عليه يف إقامة حد الزنا
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ذلك ألن مجهور الفقهاء مل يعتربوا القرائن يف إثبات احلدود، كما أن القائلني بإثبات احلدود 
وا على قرائن معينة ليس كل القرائن، ومن هنا نستطيع القول أن قرينة اختالف الشبه ال بالقرائن، نصُّ

  . 1يصح إثبات الزنا هبا عند عامة الفقهاء
أما يف اعتبار هذه القرينة لنفي النسب فقد وقع اخلالف بني الفقهاء، حيث اختلفوا على مذهبني أو 

  :قولني
ي الولد اعتماداً على خمالفته لشبه والديه أو لوهنما، حيث يرى أنه ال جيوز نف :املذهب األول

  . 2وهذا ما يراه أو ذهب إليه املالكية واحلنابلة، وهو أحد الوجهني عند الشافعية
وال جيوز أن يعتمد يف نفيه على عزله وال عدم مشاهبته له، وال سواده مع "البن قدامه " املُغين"وجاء يف 
، "الماً أسوداً، ومها أبيضان، أو أبيض ومها أسودان، مل جيز له نفيهوإن ولدت امرأة غ"، "كونه أبيض

ولو أتت امرأة بولد ابيض وأبواه أسودان أو عكسه امتنع نفيه بذلك، ولو أشبه من تتهم أمه به، أو "
  .3"انظم إىل ذلك قرينة الزنا، ألن العرق نزَّاع كما ورد يف اخلرب

  :ملعقولولقد استدل أصحاب هذا القول بالسنة وا
  :من السنة : أوالً -

يا رسول : إن رجالً أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال: "قال - رضي اهللا عنه  - ما رواه أبو هريرة      
  ما ألواهنا؟ : نعم، قال: هل لك من إبل؟ قال: اهللا، ولد يلَّ غالم أسود، فقال

  فلعلَّ : لعله نزعه عرق، قال: ذلك ؟ قالفأىن : نعم، قال: ؟، قال4هل فيها من أورق: ُحُمر، قال: قال
  ".5ابنك هذا نزعه

ووجه الداللة يف هذا احلديث مل جيز النيب صلى اهللا عليه وسلم، هلذا الرجل نفي الولد اعتماداً 
على هذه القرينة، وكان قد بيََّن له صلى اهللا عليه وسلم، أن خمالفة لون الولد للون والده ليس دليال على 

  .6الزوج، ألنه جيوز أن يكون عرق نزعه الولد، يف أبائه وأجداده أنه من غري
دخل عليَّ رسول : "قالت - رضي اهللا عنها وأرضاها –وما روي كذلك عن عائشة أم املؤمنني 

يا عائشة أمل ترِ َمْجَززاً املَْدلَجِي دخل عليَّ، : اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ذات يوم، وهو مسرور فقال
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إن هذه األقدام بعضها من : د وعليهما قطيفة قد غطَّيا رؤوسهما، وبدأت أقدامها، فقالفرأى أسامة وزي
  .1"بعض

ووجه الداللة هلذا احلديث على أن لون االبن قد خيالف لون أبيه، وال يعترب بذلك سبباً الهتام األم 
لنيب صلى اهللا عليه بالزنا، فقد كان أسامة أسود شديد السواد، وزيد أبيض سديد البياض، ولقد ُسرَّ ا

وسلم، ملا أخرب القَاِئْف، أن هذه األقدام اليت أراها بعضها من بعض، لكونه كافياً ملن طعن يف نسب 
  .2أسامة ابن زيد

  : واستدلوا أصحاب هذا املذهب مبا يلي: من املعقول: ثانياً -
  .3أن الشبه جيوز أن يكون عرقاً نزعه الولد يف آباءه وأجداده 
س كلهم آلدم وحواء، وألواهنم وخلقهم خمتلفة، فلوال خمالفتهم شبه والديهم فكانوا على خلقة أن النا 

  .4واحدة
  .إن داللة الشبه ضعيفة وداللة والدته على الفراش، قوية فال جيوز ترك القوة ملعارضة الضعيف 

الولد أو لونه، حيث يذهب إىل جواز نفي النسب اعتماداً على قرينة خمالفة شبه  :املذهب الثاين
لشبه أو لون والديه، وهذا هو مذهب بعض احلنابلة، وهو الوجه الثاين للشافعية واشترط هذا الوجه 

  قرينة زنا، فإن مل ينظم إىل املخالفة يف الشبه - أي الختالف الشبه -جلواز النفي أن ينظم إليه 
  .5واللون قرينة زنا، مل جيز النفي    
إن مل ينظم إىل املخالفة قرينة الزنا مل جيز النفي، فإن اهتمها فأتت " :ملذهبوجاء يف اجملموع شرح ا   

، ولقد استدل أصحاب الرأي الثاين مبا 6"بولد على لون الرجل الذي اهتمها به جاز النفي على الصحيح
أن هالل بن أمية، قذف امرأته عند النيب صلى "  - رضي اهللا عنهما  -روي عن عكرمة عن ابن عباس 

يا : البّينة أو حد يف ظهرك فقال:  عليه وسلم بشريٍك بن سْحماء فقال النيب صلى اهللا عليه وسلماهللا
رسول اهللا إذا رأى أحدنا على امرأته  رجالً ينطلق يلتمس البّينة؟ فجعل النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول 

فليرتلن اهللا ما يربئ ظهري من  والذي بعثك باحلق إينَّ لصادق: البنّية وإالَّ حٌد يف ظهرك فقال هالل
 8"إن كان من الصادقني"فقرأ حىت بلغ  7"والذين يرمون أزواجهم" احلد، فرتل جربيل، وأنزل عليه
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: فانصرف النيب صلى اهللا عليه وسلم، فأرسل إليها، فجاء هالل فشهد والنيب صلى اهللا عليه وسلم يقول
مث قامت فشهدت فلما كانت عند اخلامسة وقَّفوها  إنَّ اهللا يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب،

ال أفضح قومي سائر : فتلكأت ونكصت حىت ظننا أهنا ترجع، مث قالت: إهنا موجبة قال ابن عباس: وقالوا
أبِصروها، فإن جاءت به أكحل العينني سابغ اإلليتني : اليوم، فمضت، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم

لوال ما : ريٍك بن سحماء فجاءت به كذلك فقال النيب صلى اهللا عليه وسلمَخْدلَجِ الساقني، فهو لش
  .1"مضى من كتاب اهللا لكان يل وهلا شأن

ووجه الداللة من هذا احلديث أن النيب صلى اهللا عليه وسلم اعترب موافقة شبه املولود وملن اُهتمت 
  .2به دليالً على أنه ليس من الزوج
، معىن ذلك أن اللعان " لكان يل وهلا شأنلوال ما مضى من كتاب اهللا: "موهلذا قال صلى اهللا عليه وسل

يدفع احلد عن املرأة، ولوال ذلك ألقام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عليها احلد، من أجل ذلك الشبه 
  .3الظاهر بالذي ُرميت به

شريك بن مسحاء مع بأن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال ذلك، ألن هالل شاهد بنفسه : ويناقش ذلك
زوجته، وذكر ذلك للنيب صلى اهللا عليه وسلم، وهذه املسألة فيمن مل يشاهد، فهالل بن أمية شاهد 
زوجته وهي تزين مع شريك بن سحماء مث جاء الولد شبيها لشريك بن سحماء، أما املسألة اليت حنن 

لولد اختلف شبهه أو لونه عنهما بصددها، فهي فيمن مث يشاهد زوجته يف حالة زنا، وكل ما هنالك أن ا
لألعرايب الذي : "كما قال النيب صلى اهللا عليه وسلم. وهذا قد يكون عرقاً نزعه الولد يف آبائه وأجداده

  .4"أتاه فلعلَّ ابنك هذا نزعه عرق
  :الرأي الراجح

لشريعة لعل الراجح هو ما ذهب إليه القول األول، وذلك لقوة أدلتهم، ويضاف إىل ذلك أن ا       
اإلسالمية متشوِفة إىل إثبات النسب ال نفيه، ومن مث ال يصح نفي النسب بناءاً على مثل هذه القرينة 
الضعيفة، فال يصح االعتماد عليها وترك ما هو أقوى منها وهو قرينة اِلفراش، ألن داللة والدته على 

  .5الفراش قوية، وداللة الشبه ضعيفة، فال جيوز معارضة القوي بالضعيف
وهلذا ملَّا اختلف عبد بن ُزمعة، وسعد بن أيب وقاص يف غالم، احتج عبد بن ُزمعة بقرينة الفراش، واحتج 
سعد بقرينة الشبه، فلم يعترب النيب صلى اهللا عليه وسلم بالشبه وقضى بالولد للفراش، وهذا ظاهر من 
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تصم سعد بن أيب وقَّاص وعبد اخ: "، قال-رضي اهللا عنها وأرضاها - احلديث الذي روته السيدة عائشة
سعد هذا يا رسول اهللا ابن أخي عتبة بن أيب وقَّاص عهِد إيلَّ أنه ابنه، أنظر إىل : بن ُزمعة يف غالم فقال

شبهه، وقال عبدُ زمعة هذا أخي يا رسول اهللا، ولد على فراش أيب من وليدته، فنظر رسول اهللا صلى اهللا 
  .1"هو لك يا عبد، الولد للفراش، وللعاهر احلجر: يِّناً بعتبة فقالعليه وسلم إىل شبهه   فراى شبهاً ب

  

  الفرع الثالث 
  اختالف فصيلة الدم يف الولد املطعون يف نسبه كقرينة على الزنا ونفي النسب

    

  :موقف الفقه اإلسالمي: أوالً
معروف مفادها أنه إذا كان هناك طفل " الولد للفراش"إن القاعدة الشرعية اليت تقضي بأن 

النسب، مث ادعى رجل آخر، بأن هذا الطفل إبنه هو من الزنا، فإن الولد يكون للزوج صاحب الفراش، 
وال قيمة إلدعاء الرجل اآلخر مهما تأيَّد قوله باألدلة املصدقة لزعمه من مثل قول القَاِئْف، ومثله شهادة 

ملصادمته النص الشرعي القاضي بأنه ليس حتليل الدم، بنفي الولد من الزوج، ألن هذا النفي ال قيمة له، 
مثَّة تالزم شرعي بني الولد الشرعي و الولد الطبيعي،فقد جيتمعان فيكون الولد شرعياً وطبيعياً، كذلك 
بأن تلد املرأة طفالً من زوجها، وقد يفترقان، بأن يزين شخص بامرأة متزوجة فتلد ولداً منه، فيكون 

ولد على فراشه وابناً طبيعياً للزاين ألنه انعقد من مائه؛ فالشارع احلكيم أمهل الولد ابناً شرعياً للزوج ألنه 
النسب الطبيعي إذا كان يف مقابلة النسب الشرعي، وحصر حقوق الوالدة وواجباهتا بني الولد وأبيه 

  .2الشرعي، فقط دون أبيه الطبيعي
 يقام به حّد الزنا، فمعلوم أن الشريعة وبذلك ال ميكن اعتبار اختالف فصيلة دم االبن عن دم أبويه دليالً

اإلسالمية ضيَّقت يف إثبات الزنا، فال ميكن اعتبار مثل هذه القرينة دليالً يقام به احلد مع إمكان كون 
  .3املرأة ُوطئت بشبهة، أو وهي نائمة واحلدود تدرُؤ بالشبهات

ة للدم أو غريه قرينة على إدانة غري أن الشريعة اإلسالمية ال متنع من اعتبار التحليالت املعملي
املتهم، ومن مث ميكن التحقيق معه ملعرفة ما إذا كان هو اجلاين احلقيقي أم ال؛ لكن ال جيوز التعويل 

لتوقيع العقاب على املتهم، وبه فإن الفقه اإلسالمي ال ميانع يف التعويل على التحاليل  –وحدها  -عليها
  .4املعملية للتعرف على شخصية اجلاين
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أما احلاالت اليت يستفاد فيها من داللة حتليل الدم يف معرفة نسب الولد، وتعيينه فهي حاالت اختالط 
على طفل  ، وكذلك يف حالة تنازع شخصنياألطفال يف مشايف الوالدة، وحاالت اختطاف األطفال

زوجها بشبهة مث يّدعي كل منهما أنه ابنه هو من وطا حمترم، كما لو كانت امرأة متزوجة ووطأها غري 
ولدت ولداً أمكن أن يكون من هذا الرجل، وكذلك أمكن أن يكون من الزوج، ففي هذه احلاالت 

وهنا أيضاً تكون النتائج السلبية املتحصلة من . يكون اللجوء إىل حتليل الدم ليعرف األب احلقيقي للطفل
طعية فُتَرُد هبا الدعوة دون الثانية؛ ومثال حتليل الدم أقوى من النتائج اإلجيابية، ألن داللة األوىل تكون ق

وكانت فصيلة دم الرجل  O وكان دم الطفل أيضاً من فصيلة  Oأن فصيلة دم األم إذا كانت : ذلك
  فإنه ال ميكن أن يكون هذا الرجل أباً لذلك الطفل، فلذا ترد دعواه، ABالذي يراد نسب الطفل إليه 

، فإنه ميكن أن يكون أباً للطفل، ولكننا ال نستطيع أن O أو BأوA أما إذا كانت فصيلة دم الرجل هي 
  .1جنزم بذلك ألن هناك نسبة عالية من البشر تشترك مع الرجل يف زمرة دمه

  ولكن إحلاق الولد بأحد املتنازعني يف نسبه ال يشترط فيها القطع واليقني، فيكفي أن يستعبد كون أحد
  ق فصيليت الدم فيهما مبقتضى قانون التناسل، وإمكانية ان يكون املتنازعني أباً للطفل بظهور عدم تواف

يتشوف إىل اتصال  -كما سبق  - اآلخر أباً له حىت حيكم بثبوت نسبة الطفل منه، ألن الشارع 
اإلنساب وعدم قطعها، وحيكم باتصال النسب مبجرد اإلمكان وبأوهى سبب؛ فإثبات النسب ونفيه ببناءاً 

وية يقوم على أساس أن الصفات الوراثية تنتقل من الوالدين إىل األبناء بواسطة على معرفة الزمر الدم
وهذا يتم وفق قانون ِمْنِدلْ للوراثة، وقانون ِهْرْشِفيلْْرفُونْ املشتق من "  ABاألنتيجني " ُمَوِلَدةُ الَتَراْص 

يف اإلنتيجني يف دم الطفل إالَّ ال ميكن أن تظهر مولده التراص : قانون ِمْنِدلْ، وهذا القانون ينص على أنه
إذا كانت موجودة يف دم كال األبيون أو إحدامها، فإذا مل توجد يف دم األم، وجب أن توجد يف دم 
األب والعكس صحيح، أما إذا مل توجد يف دم األم وال يف دم األب فإن أحد األبوين يكون عندئذ غري 

أو األب أمكننا أن حندد االحتماالت املمكنة لفصيلة دم  حقيقي؛ ومن مثَّ فإننا أذا عرفنا فصيلة دم األم
  .2اإلبن، وإذا عرفنا فصيلة دم األم ودم اإلبن أمكننا معرفة االحتماالت املمكنة لفصيلة دم األب

  

  :موقف القانون الوضعي: ثانياً
من الواضح يف القانون الوضعي أن األدلة اليت تقبل أن تكون حجة على شريك الزوجة، هي 

قبض عليه حني تلبسه بالفعل أو اعترافه، أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة منه، أو وجوده يف ال
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مرتل مسلم يف احملل املخصص للحرمي، هذا بالنسبة لشريك الزوجة؛ أما الزوجة نفسها فتخضع للقاعدة 
  .1العامة من حيث إثبات زناها بأي وسيلة، والعربة يف النهاية باقتناع القاضي

من هذه الوسائل جند القرائن القضائية، واختالف فصيلة دم االبن عن دم أبويه واحدة من هذه القرائن، و
، قد اعترب القرائن القضائية دليال قائما بذاته، فهي من طرق اإلثبات األصلية 2باعتبار أن جانباً من الفقه

  .لذايت للقاضييف املواد اجلنائية وحجتهم يف ذلك االستناد إىل مبدأ اإلقتناع ا
وعلى هذا استقر القضاء األمريكي على اعتبار نتيجة فحص الدم يف مسألة انكار نسب الطفل إىل أبيه، 

أصبح من املقبول عاملياً يف األوساط الطبية، " جاء فيه " نيوجرسي"دليالً قاطعاً، ففي قرار حملكمة 
لطفل إىل األب، ليست عبارة عن جمرد والعلمية، أن نتائج اختبارات فصائل الدم يف جمال نفي نسب ا

وملَّا كان األمر كذلك، فالبد من قبول هذه ... رأي خبري، أو وجهة نظر له، بل هي تقرير واقع علمي
  ؛ فإذا قررت احملكمة أن هذه النتائج ليست قاطعة، فإن قرارها هذا، يكون "النتائج أما احملاكم

  .3"منبسطةمبثابة، أن تصدر احملكمة قراراً بأن األرض 
قرائن األحوال من طرق اإلثبات األصلية يف "يف هذا ذهبت أيضاً حمكمة النقض املصرية يف حكم هلا بأن 

أن القرائن تعترب أدلة مباشرة، للقاضي أن "، وقالت يف حكم آخر 4"املواد اجلنائية وللمحكمة أن تأخذ هبا
  .5"يعتمد عليها وحدها يف استخالص ما تؤدي إليه

ما تقدم ذكره، وكموازنة بني املوقفني نرى أن الشريعة اإلسالمية وإن كانت تأخذ بنظرية  ضوءعلى و 
التحاليل العلمية ومبا جاء به العلم من تطور لكشف اجلرمية، إال أننا جندها يف مسألة إحلاق النسب ال 

ر الدموية بني تأخذ مبثل هذه القرائن ـ قرائن حتليل الدم ـ، يف ما إذا كان هناك اختالف يف الزم
هي قاعدة " الولد للفراش"األبوين والولد املطعون يف نسبه، وعلى ذلك فإن القاعدة الفقهية اليت تقرر أن 

إمجالية يف الشريعة اإلسالمية، ووجوب نسبة الولد للفراش الذي ولد عليه، ذلك ملا ترمي إليه الشريعة 
  .من احملافظة على األنساب ومحايتها من الضياع

لى العكس ما جنده يف القانون الوضعي الذي تبنَّى النظرية العلمية اليت تقضي بأن اختالف فصيلة هذا ع
الدم بني األبوين والولد مداعاة لنفي النسب بالنسبة للولد، وعلى هذا فإن القانون الوضعي يعترب القرائن 

  .لشريعة اإلسالمية الغراءالعلمية فيما خيص فحص الدم قرائن قاطعة اإلثبات، على عكس ما تقضي به ا
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  املطلب الثاين
  دور القرائن يف إثبات حد السرقة

  

هي قرينة وجود املسروق عند املتهم بالسرقة، أو قرينة  1"السرقة"إن أهم صور للقرائن يف جرمية 
  .وجود بصماته يف املكان املسروق منه

اوالً إعطاء رأي القانون ويف هذا املطلب سأبيَّن بعون اهللا يف فرعني كل قرينة على حدى، حم
  .الوضعي كلما أمكن ذلك

  
   قرينة وجود املسروق عند املتهم بالسرقة: الفرع األول
   قرينة وجود بصمات املتهم بالسرقة يف املكان املسروق منه: الفرع الثاين

  

  الفرع األول
  قرينة وجود املسروق عند املتهم بالسرقة 

    

قعة اختالس خفية، ومل يعترف اجلاين بالسرقة، ولكن وجدت يف إذا مل يكن هناك شهود على وا      
حوزته املسروقات وأنكر سرقتها، وادعى ملكيتها، فهل يقام عليه حد القطع املقرر يف الشريعة 

  .اإلسالمية، أو يعاقب بالعقوبة املقررة يف القانون الوضعي؟
ون الوضعي يف نقطتني متتاليتني، مث يف هذا اجملال سأحاول احلديث عن موقف الفقه اإلسالمي والقان

  .أحاول املقارنة بني املوقفني يف النقطة الثالثة
  :موقف الفقه اإلسالمي من إثبات السرقة اعتماداً على قرينة وجود املسروق مع املتهم بالسرقة: أوالً
بالسرقة إىل  اختلف الفقهاء يف إثبات موجب السرقة، اعتماداً على قرينة وجود املسروق عند املتهم   

  :مذهبني أو رأيني
ذهب إىل عدم إقامة احلد، وهو رأي مجهور الفقهاء من احلنيفة واملالكية والشافعية  :الرأي األول

  .2واحلنابلة
  . 3ـ حيث يرى احلنيفة أن السرقة ال تثبت إال بالبيِّنة، وهي شهادة رجلني، أو إقرار السارق على نفسه
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سرقة املوجبة للقطع عند القاضي تظهر بأحد أمرين أحدمها البيِّنة والثاين ال: "ـ وجاء يف بدائع الصنائع
  .1"اإلقرا

  .2"فيقطع إن أقرَّ مرةً أو شهد رجالن: "ـ وجاء يف الرائق
  . 3ـ وقال املالكية أيضاً على أن السرقة ال تثبت إال بالشهادة أو بإقرار السارق على نفسه

  سرقة ببيِّنة عدلني، أو بإقرار من السارق طوعاً، وإال فال قطعوتثبت ال":" الشرح الصغري"ـ وجاء يف 
    4 "وال يلزمه شيء ولو أخرج السرقة أي الشيء املسروق الحتمال وصول املسروق إليه من غريه 

ـ وقد قال الشافعية بثبوت السرقة على الشهادة أو اإلقرار، أو اليمني املدعي املردودة؛ إال أن السرقة 
اليمني املردودة للُغرم، أما القطع فمختلف فيه، وقد اختلف الترجيح عند الشافعية، فبعضهم تثبت قطعاً ب

صحََّح وجوب القطع بيمني املدعي املردودة، وبعضهم صحََّح أنه ال يقطع، واملعتمد عندهم هو عدم 
  . 5ثبوت القطع بذلك

و باعتراف السارق نفسه وذلك يف ـ وجند أن احلنابلة قد قالوا أيضاً بثبوت السرقة بشهادة عدلني، أ
  .6قول هلم

قلنا أن إحضار املسروق ليس بياناً يف أنه سرقة، وإمنا هو ظن، وال حيل قطع :"ـ وقال ابن حزم يف احمللى
  . 7"يد مسلم بالظن

وقد استدل اجلمهور على عدم إقامة احلد، اعتماداً على قرينة وجود املسروق عند املتهم بالسرقة بالسنة 
  :قولواملع

  :ـ من السنةأ 
أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم أمر يف حديثه بدفع، أو درء احلدود بالشبهات احملتملة، والقرائن      

  .8املبنية على الشبهة، فدلَّ هذا على إمهال القرائن وعدم اعتبارها يف احلدود
  :ـ من املعقولب 

ه سارقاً له، فقد يكون املسروق وصل إليه قالوا إن وجود املسروق عن املتهم، بالسرقة ال يلزم كون
  من غريه، وقد يكون وصل إليه بطريق مشروع، كالبيع واهلبة وغري ذلك، وهذه االحتماالت شبهة، 
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  .واحلد يدرأ بالشبهة
وإنه من دون شك أن إقامة احلد بناء على القرائن والتهم إضرار مبن ال جيوز اإلضرار به، وهو قبيح عقال 

جيوز منه إال ما أجاز الشارع كاحلدود والقصاص وما أشبه ذلك بعد حصول اليقني، ألنَّ وشرعاًً، فال 
جمرد احلدس والتهمة والشك مظنة للخطأ والغلط، وما كان كذلك فال يستباح به تأليم املسلم وإضراره، 

  .1 بال خالف
فقيه احلنبلي ابن القيِّم هذا الرأي يقول بوجوب إقامة احلد هبذه القرينة، وهو رأي ال :الرأي الثاين 

اجلوزية، و اإلمامية، حيث يرون أنه إذا وجد املال املسروق عند املتهم فإنه ُيحد، ألن املسروقات اليت 
يثبت إخراج املسروق من احلرز "وجدت يف حوزته قرينة دالة على السرقة؛ وقال بعض من املالكية 

لنصاب من حرزه، ولكنه مل يستطع إخراجه دفعةً باإلقرار، أو بقرائن األحوال كما إذا قصد إخراج ا
هذه القرائن كانت ،واحدة واحدة ـ ومثَّلوا له بقمح أو تنب ـ واضطر إىل إخراجه على مرات يف ليلٍة

  .2دالة على قصده سرقة النصاب فيقطع
  .وقد استدل ابن القيِّم على ما ذهب إليه بالكتاب واملعقول

  :ـ من الكتابأ 
فلما جهزهم جبهازهم جعل الِسقاية يف رحلِ أخيه مث أذَّنَ ُمَؤِذن أيتها الِعري إنكم  «: قوله تعاىل      

لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفِقدون قالوا َنفِْقُدَ َصواعِ امللِك وِلَمن جاء به ِحْملُ بعري وأنا به زعيم 
سارقني قالوا فما جزاُؤُه إن كنتم كاذبني قالوا  قالوا تاهللا لقد علمتم ما جِئْنا ِلُنفِْسَد يف أألرض وما كنَّا

جزاُؤه من ُوجَِد يف َرْحِلِه فهو جزاُؤُه كذلك جنزَي الظاملني فبدأ بأوعيتهم قبل وِعاِء أخيه  مث اْسَتْخَرَجها 
ات من من وِعاِء أخيه كذلك ِكْدَنا ليوسَف ما كان لَيأُْخذَ أخاه يف دين امللِك إالَّ أن يشاَء اُهللا نرفع درج

  .3»نشاء وفوق كل ذي ِعلمٍ عليم 
وفيها دليل على أن : " ووجه الداللة من هذه اآليات قال ابن القيِّم بعد أن ذكر هذه اآليات  

وجود املسروق بيد السارق، كاٍف يف إقامة احلد عليه، بل هو مبرتلة إقراره وهو أقوى من البيِّنة، وغاية 
واالحتجاج : وجود املسروق بيد السارق فيستفاد منه اليقني إىل أن قالالبيِّنة أنه يستفاد منها ظن، وأما 

  .4"بقصة يوسف على هذا أحسن وأوضح من االحتجاج هبا يف احليل
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  :ـ من املعقولب 
  .استدل أصحاب هذا املذهب على ما ذهبوا إليه باإلمجاع

ال املسروق مع املتهم، وهذه القرينة ومل يزل األئمة واخللفاء حيكمون بالقطع إذا وجد امل: "قال بان القيِّم
أقوى من البيِّنة واإلقرار، فإهنما خربان يتطرق إليهما الصدق والكذب، ووجود املال معه نص صريح ال 

  ؛ ويضيف بالقول إن وجود املسروق يف دار السارق وحتت ثيابه أوىل 1"تتطرق إليه الشبهة
  .2اليت حتتمل الصدق والكذببالعقوبة ممن قامت عليه شهادة إخباره عن نفسه و

  :ـ الرأي الراجح
ما ذهب إليه مجهور الفقهاء، وهو عدم إقامة احلد على من وجد عنده الشيء املسروق، ما مل يقرُّ       

على نفسه، أو تقم عليه بِّينة تشهد بالسرقة، ذلك ألنه ال يلزم من وجود املسروق مع املتهم بالسرقة أن 
ن املسروق قد وصل إليه عن غريه وقد يكون وصل إليه بطريق مشروع، كاهلبة يكون سارقاً له فقد يكو

  .أو الوديعة، أو الشراء، وهذه االحتماالت شبهة ال جيوز أن يقام احلد معها
وإذا كان الراجح هو عدم إقامة احلد اعتماداً على هذه القرينة، فإن ذلك ال مينع من تعزير من وجد معه 

السيما إذا كان مشتهراً بالسرقة، وذلك للكشف عن حاله أو حلمله على  الشيء املسروق باحلبس،
  .االعتراف، أو لصرف أذاه على الناس

وعليه فإن وجود بعض املتاع املسروق عند املتهم، وادعى املتهم أنه اشتراه وال بيِّنةٌ له فهو متهم، وال 
سلطان حبسه، والكشف عنه، وإن سبيل للمدعي إال فيما بيديه، وإن كان غري معروف بذلك فعلى ال

  .3كان معروفاً بالسرقة ُحبس أبداً حىت املوت
  .وهذا املذهب ُرجِح التفاقه مع مقصود الشارع يف درء احلدود بالشبهات والستر على املسلمني

  

موقف القانون الوضعي من إثبات السرقة اعتماداً على قرينة وجود املسروق مع املتهم : ثانياً
  .بالسرقة
، واليت يرى جانب من فقهاء 4ترب وجود املسروق عند املتهم بالسرقة من قبيل القرائن القضائيةيع  

؛ ومن جهة 5القانون الوضعي أهنا من طرق اإلثبات األصلية يف املواد اجلنائية فهي دليل إثبات قائم بذاته
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، فال يصح االستناد عليها أخرى يذهب اجتاه ثاين إىل عدم األخذ بالقرائن القضائية يف املواد اجلنائية
  .1وحدها يف اإلدانة ألهنا ال ترقى إىل مرتبة الدليل

وهناك اجتاه ثالث، يرى أنه ال يصح االعتماد على قرينة واحدة يف إصدار احلكم، ولكن إذا   
  .  2اجتمعت عدة قرائن وكانت متسِّقة فيما بينها، فإهنا تكون متساندة، ويصح االستناد إليها

  :ةــارنـقم –ثالثاً 
بعد عرضنا لرأي الفقه اإلسالمي ورأي القانون الوضعي يف مسألة إثبات السرقة بقرينة وجود   

  :املسروق عند املتهم بالسرقة، يتضح لنا وحنن نوازن بني هذين املوقفني
أن القائلني باعتبار القرائن القضائية، ومنها قرينة وجود املسروق مع املتهم بالسرقة، من طرق  -
ات األصلية يف املواد اجلنائية، وقد وافقوا ما ذهب إليه ابن القيِّم من اعتبار هذه القرينة كافية وحدها اإلثب

  . إلثبات احلد
أما االجتاه الثاين لفقهاء القانون الوضعي، يتفق مع ما ذهب إليه مجهور الفقهاء من احلنفية  -

بعدم اعتبار وجود املسروق مع املتهم بالسرقة واملالكية والشافعية وبعض احلنابلة يف رأي هلم، من القول 
  .دليالً يقام به احلد

  الفرع الثاين  
  قرينة وجود بصمات املتهم بالسرقة يف املكان املسروق منه أوعلى األدوات

    

أَيحَسب « : كان للقرآن الكرمي سبق اإلشارة إىل ما يف بصمات األصابع من إعجاز يف قوله تعاىل    
والبنان هو ُعقلة  اإلصبع اليت حتمل شكل . 3»مع عظامه بلى قادرين على أن نسوي َبَناَنه اإلنسان ألَْن جن

البصمة واليت يؤكد سبحانه وتعاىل على أنه قادر على إعادة دقائقها إىل صورهتا األوىل يوم البعث، وإنه 
  .جلَّت قدرته جعلها خمتلفة من أصبع آلخر

م وذلك عندما نشر 1890يف بصمات األصابع فلم تبدأ إال عام  أما بالنسبة لألحباث العلمية        
العامل اإلجنليزي فَرْنِسيْس َجالُْتون أول كتاب عن البصمات، ضمَّنه خصائصها من حيث ثبوت عدم 

  .4"تكرارها بني شخصني، واستمرار ثبات أشكاهلا مدى احلياة
  :وسأتطرق هلذه القرينة بالدراسة من خالل ثالث نقاط

  .مفهوم البصمات وأمهيتها :أوالً -
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 .حجية البصمات يف الفقه اإلسالمي: ثانياً -
  .حجية البصمات يف القانون الوضعي: ثالثاً -
  :مفهوم البصمات وأمهيتها: أوالً

بصمات األصابع، هي خطوط البشرة الطبيعية على باطن أصابع اليدين والكفني والقدمني، 
من عمره، وتتألف البصمة من خطوط عملية بارزة حتاذيها تتكون واجلنني يف رحم أمه يف الشهر الرابع 

خطوط أخرى منخفضة، وعند مالمسة األشياء واألجسام تترك اخلطوط احللمية البارزة ما يسمى 
  .1بطبعات البصمات أو األثر

اين يف وتكمن أمهية آثار البصمات وأوجه دالالهتا الفنية يف اعتبارها من أهم اآلثار املادية املتخلفة عن اجل
مسرح احلادث، ذلك ألن داللة البصمة تتميز بقيمة إثباتية قاطعة،  ِلَما تستند إليه من أسس علمية  
ثابتة، وهلا من الدالالت الفنية يف جمال التحقيق اجلنائي     و اجملاالت األمنية األخرى، حيث تعترب 

جه اليقني، حيث حتمل البصمة بصمات األصابع وسيلة لتحقيق شخصية صاحبها، وحتديد ذاتيته على و
الكثري من الصفات املميزة لصاحبها؛ كما أنه من خالهلا نستطيع معرفة اجلاين، ومعرفة عدد اجلناة يف 
مسرح اجلرمية واألماكن اليت طرقها اجلاين يف مسرح اجلرمية، وبالتايل حتركاته داخل مكان احلادث، كما 

ة خاصةً عند العثور على السالح أو األداة املستخدمة يف تساعد يف تشخيص ومعرفة احلوادث االنتحاري
احلادث، وهلا كذلك من خالل إمكانية التحديد التقرييب حلرفة أو مهنة صاحب البصمة، إذ تؤثر بعض 
املهن أواحلرف على األطراف نتيجة االعتياد على استخدام أدوات معينة يتكرر استعماهلا، فيخلف 

مات عليها، وبالتايل من خالل دراسة هذه العالمات، نستطيع معرفة مهنة اتصاهلا املتكرر باليد عال
  .صاحب البصمة

كما للبصمات دور يف معرفة احلالة املرضية أحياناً لصحاب البصمة، إذ تؤثر بعض األمراض على 
حالة اجللد مبا حيويه من خطوط حلمية متثل العنصر األساسي يف البصمات فقد وجد مثالً أن مرض 

  .2ذَاْم يؤدي إىل نعومة اجللد، واختفاء أثر اخلطوط احللمية وغريها من األعراضاجلُ
  

  حجية البصمات يف الفقه اإلسالمي : ثانياً
مل يتعرض فقهاء الشريعة اإلسالمية القدامى لإلثبات عن طريق البصمات، ألنه مل يكن معروفاً لديهم، 

رائن اليت كانت معروفة يف عهدهم، ميكن أن غري أنه ميكن القول بأن موقفهم من االستدالل بالق
  .ينسحب على القرائن اليت استحدثت يف عصرنا احلاضر بصفة عامة، ومنها قرينة وجود بصمات املتهم
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وعلى هذا فلو دلت القرائن املستحدثة على ارتكاب جرمية توجب احلد، كما لو وجدت آثار بصمات، 
ستعملة، فإنه جيري اخلالف السابق بينهم يف إثبات احلدود أو أقدام يف حمل السرقة أو على األدوات امل

بالقرائن، إالَّ أن الرأي الراجح يرى عدم جواز إثبات موجبات احلدود بالقرائن، وهو مذهب مجهور 
  .1الفقهاء، وعليه فإنه ال جيوز االعتماد على قرينة البصمة إلثبات حد السرقة

ن كان جييز يف رأينا القبض على املتهم والتحقيق معه ومن مثَّ نقول، أن وجود هذه القرائن وإ  
للوصول إىل احلقيقية، إالَّ أنه ال جيوز إقامة احلد مبقتضاه ما مل يعترف املتهم، أو تقوم عليه البيِّنة، ذلك أن 
وجود املتهم يف حمل وقوع اجلرمية ال يدل قطعاً على كونه مرتكباً هلا، إذ من احملتمل أنه حضر إىل هذا 

ملكان لقضاء غرض مشروع أو وجد فيه مبحض الصدفة، وهذا االحتمال يصلح أن يكون شبهة يدرأ هبا ا
  .احلد

الشرعيني املعاصرين يف االعتماد على البصمة يف اإلثبات، فذهبوا إىل  هذا وقد بالغ بعض الكتاب       
ن حيتمل الكذب، وشهادة االعتماد عليها أكثر من االعتماد على الشهود، ألن مقال الشاهد إخبار ظ

البصمة يقينية ال تكذب، وهذا يف نظرنا ال يتفق مع تعويل الشريعة على الشهادة باعتبارها دليالً 
  .2مستقالً

إال أنه جيب العمل بقرينة البصمة إذا مل تعارض بشهادة الشهود أو قرائن أخرى أقوى منها، ألهنا مبنية 
ترتب عليه استقرار األمن يف اجملتمع، وأمَّا أنه ال جيب العمل على أسس علمية صحيحة، وألن األخذ هبا ي

هبا عند وجود شهادة أو قرائن أخرى  تعارضها، فألنه ليس لزاماً أن يكون صاحب البصمة هو املرتكب 
للجرمية؛ غري أن عدم جواز إقامة احلد هبذه القرينة، ال مينع من جواز تعزير املتهم بسبب تواجده يف مكان 

  .3ز له دخولهال جيو
  

  حجية البصمات يف القانون الوضعي: ثالثاً
الوراثية يف األنظمة الوضعية دالئل علمية مستحدثة هلا قيمة برهانية يف اإلثبات،  4"البصمة"تعترب   

فهي دليل وجود صاحبها يف املكان الذي وجدت فيه البصمة، ويدور اخلالف حول االعتماد عليها يف 
رى تسندها، إذ يرى البعض ضرورة تأييد دليل البصمة بأدلة أخرى، بينما يرى حالة عدم توفر أدلة أخ

اآلخرون جواز اإلثبات بالقرائن دومنا حاجة إىل أدلة  تدعمها باعتبارها دليالً مستقالً، ويف هذا اجملال 
دامات فإنه ال ينبغي وضع قاعدة عامة حتدد القيمة الربهانية للبصمة، إذ أن البصمة كدليل، هلا استخ
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متعددة يف اجملال اجلنائي واملدين، وتتفاوت القيمة الربهانية للبصمة طبقاً لطبيعة جمال االستخدام أو 
  .ضرورات اجلرمية

البصمات اليت توجد يف مسرح اجلرمية تعترب دليل إثبات مفاده أن صاحب البصمة كان يف مسرح : فمثالً
جلرمية، فالبصمات هنا قرينة ناقصة حتتاج إىل أدلة أخرى اجلرمية أو احلادث، قبل، أثناء أو بعد ارتكاب ا

  .1تسندها
ـ والقانون اجلزائري جنده مل ُيِشر صراحة إىل البصمات، إالَّ أنه ميكن القول أنه  أشار إليها 

قانون إجراءات اجلزائية اليت أوجبت على  42بصفة ضمنية، وذلك ما يستفاد من الفقرة الثانية من املادة 
أن يسهر على احملافظة على اآلثار اليت "ضبط القضائي عند انتقاله إىل مكان اجلناية املتلبس هبا مأمور ال

؛ ويف هذا قررت حمكمة النقض 2"خيش أن ختتفي، وأن يضبط كل ما ميكن أن يؤدي إىل إظهار احلقيقة
لية، املقامة على الدليل املستمد من تطابق البصمات هو دليل مادي له قيمة وقوة استدال"املصرية بأن 

أسس علمية، فنية ال يوهن منها ما يستنبطه الطاعن من احتمال وجود متاثل غري تام بني بصمات 
  .3"الشخص وآخر

غري أن اخلالف جنده يثور فيما لو مل تكن هناك أدلة أخرى لإلثبات غري القرينة، فهل ميكن 
  .االعتماد عليها وحدها أم ال؟

أن القرائن إذا كان ال يكفي االستناد عليها وحدها، إذ ال بد هلا  يف هذا ذهب البعض إىل القول
من وجود دليل أو أدلة أخرى؛ وذهب قضاء النقض إىل جواز اإلثبات بالقرائن، باعتبارها دليالً مستقالً، 

  .4دون حاجة إىل وجود أدلة معها
 

  املطلب الثالث
  سالمي دور القرائن يف إثبات جرمية شرب اخلمر وموقف الفقه اإل

    

يكاد إمجاع الفقهاء ينعقد على أن حّد الشرب يكون إثباته باإلقرار، أو بشهادة شاهدين، ولكن       
االستفهام يكمن فيما لو ختلف هذين الدليلني، فهل ميكن أن يثبت حد شرب اخلمر بالقرائن، كأن 

وجد وحبوزته املسكر؛ هذه توجد من إنسان رائحة اخلمر أو يرى وهو يتقيأها، أو يوجد سكراناً، أو ي
األوجه األربعة هي موضع الكالم يف هذا املطلب، باإلضافة إىل معاجلة ما استحدث من القرائن العلمية 
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يف الكشف عن جرمية شرب اخلمر، وذلك من خالل حتليل الدم كدليل على شرب اخلمر، هذا ما 
  .الوضعي يف كل حالة سنعاجله ضمن فروعٍ ثالث، بذكر موقف الفقه اإلسالمي والقانون

  . إثبات حد الشرب بقرينة الرائحة :الفرع األول
  .إثبات حد الشرب بقرينة القيء :الفرع الثاين
  .إثبات حد الشرب بقرينة حتليل الدم :الفرع الثالث

  

  الفرع األول
  إثبات حد الشرب بقرينة الرائحة 

  

يه بذلك رغم عدم اعترافه قد تنبعث رائحة اخلمر من فم شخص، فهل ميكن إقامة احلد عل  
  بشرهبا، ورغم عدم وجود شهادة شاهدين عليه يشرهبا ؟

رأي  من هذا املنطلق، ستكون دراسيت هلذا الفرع من خالل معاجلة رأي الفقه اإلسالمي،  فضالً عن
  .القانون يف ذلك

  موقف الفقه اإلسالمي : أوالً 
  :لشرب بالرائحة على مذهبنياختلف فقهاء الشريعة اإلسالمية يف إقامة حد ا      
يرى أنصار هذا املذهب وهم مجهور الفقهاء من احلنفية والشافعية واحلنابلة  :ـ املذهب األول      

والظاهرية، عدم جواز إقامة حد الشرب بالرائحة، وال يثبت حد الشرب إال بشهادة شاهدين، أو بإقرار 
  . الشارب

  ى من توجد منه رائحة اخلمر، ألن وجود رائحة اخلمر الوال حد عل":" بدائع الصنائع"وجاء يف  -
  .1"أو َمْخَمَصة  ،يدل على شرب اخلمر جبواز أنه متضمض هبا ومل يشرهبا، عن إكره 
  .2..."وحيدُّ بإقراره، أو شهادة رجلني ال بريح اخلمر": "احمللى" جاء يف -
  .3"شربه بأحد شيئني، اإلقرار  و البينة وال جيب احلد حىت يثبت :" لالبن قدامة" املغىن " وجاء يف  -

  .وقد استدل مجهور الفقهاء على عدم جواز إقامة حد الشرب بالراحة بالسنة واملعقول
  :ـ من السنةأ 

وقد استدل أصحاب هذا الرأي مبجموع األحاديث اليت رويت يف درء احلدود بالشبهات، وهي      
  ِاْدَرُؤا احلدود عن: " وقوله" ِاْدَرُؤا احلدود بالشبهات : " مأحاديث كثرية، منها قوله صلى اهللا عليه وسل
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  ".املسلمني ما استطعتم  
فوجه الداللة من هذه األحاديث، أن الشارع يأمر بعدم إقامة احلدود مع وجود الشبهة، وإقامة 

، أو ظنها ماء احلد بقرينة وجود رائحة اخلمر، تعترب إقامة للحد بشبهة، إذ حيتمل أنه  قد  شرهبا مكرهاً
، وإذا تطرقت االحتماالت إىل داللة الرائحة على شرب ..فتمضمض هبا إىل غري ذلك من االحتماالت

  .1اخلمر، مل جيرب احلكم هبا، إذ احلد ال يثبت مع وجود االحتمال
  

  فقد أشار الفقهاء  :ـ من املعقولب 
 . إن الرائحة حمتملة، والشرب قد يقع عن إكراه أو اضطرار •   
 .حيتمل أنه متضمض هبا، ومل يشرهبا أو حسبها ماء، فلما صارت يف ِفيِه َمجََّها أو ضنَّها ال تسكر •   
  .2حيتمل أنه شرهبا غالطاً أو مكرهاً، واحلد يدرأ بالشبهة •   

يذهب أنصار هذا املذهب إىل وجوب إقامة حد الشرب بالرائحة، والقول بإثبات  :ـ املذهب الثاين
ئحة ذهب إليه كل من املالكية واحلنابلة وبعض اإلمامية، بقوهلم أن إثبات حد الشرب على من احلد بالرا

 .3وجدت منه رائحة أو قاءها إمنا تستند على القرينة الظاهرة
 دأو أقرَّ بالشرب، أو شه:" ..للدردير، مشرياً إىل شرط احلد يف شرب اخلمر"  الشرح الكبري"جاء يف  -

لرائحته يف فمه وُعلمت رائحته، إذ قد يعرف رائحتها من ال يشرهبا، وكذا لو َعْدالن بشرب أو شم 
وإن خولف أي :".. ؛ إىل أن قال.."شهد عدل برؤية الشرب وآخر برائحتها، أو يتقيؤها، فيحدُّ

 خالفهما غريمها من العدول بأن قاال ليس رائحته رائحة مخر، بل خل مثالً، فال تعترب املخالفة، وحيدُّ، ألن
  .4."املثبَّت يقدم على النايف

وهذا هو "..مؤيداًَ من قال بإقامة احلد بالرائحة، " السياسة الشرعية " فقد قال أبن تيمية يف  -
املأثور عن اخللفاء الراشدين وغريهم من الصحابة كعثمان وعلي وبن مسعود وعليه تدلُّ سنة رسول اهللا 

لناس، وهو مذهب مالك وأمحد يف غالب نصوصه، صلى اهللا عليه وسلم، وهو الذي أصطلح عليه ا
  .5"وغريمها
كما صرَّح ابن القيِّم اجلوزية، بأن االعتماد على الرائحة يف إثبات الشرب أوىل من الشهادة  -      

ولقد َحدَّ أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم يف الزنا مبجرد احلبل، ":" ..أعالم املوقعني " عليه، فقال يف 
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ر بالرائحة والقيء، وهذا هو الصواب؛ فإن دليل القيء والرائحة واحلبل على الشرب والزنا، ويف اخلم
  .1"أوىل من البيِّنة قطعاً، فكيف يظن بالشريعة إلغاء أقوى الدليلني 

  .كما استدل أنصار هذا املذهب على رأيهم من السنة واملعقول واألثر
  :ـ من السنةأ 

: " أقرَّ على نفسه بالزنا أربع مرات، قال له النيب صلى اهللا عليه وسلمما ورد يف حديث ماعز حني      
  . 2"إخل...أشربت مخراً، فقام رجل فاستنكهه فلم جيد منه ريح مخر

ووجه الداللة من هذا احلديث أن الرائحة لو مل تكن معتربة ملَا قام أحد الصحابة باستنكاه فم 
  .3"دليل على أن الرائحة يقضى هباماعز، ملعرفة أنه شرب مخراً أم ال، وهذا 

  :  استدل القائلون بإقامة احلد بالرائحة باملعقول فقالوا: ـ من املعقولب 
إن وجود الرائحة من الشارب أقوى يف معرفة حال املشروب من الرؤية، ألن الرؤية ال َيعلُم هبا  •      

 .4الشراب أمسكر هو أم ال، وإمنا يعلم ذلك برائحته
 .5ن الرائحة تدل على شربه، فجرى ذلك جمرى اإلقرارإ •      
أن من قامت عليه شواهد احلال كرائحة اخلمر وقيئها، أوىل بالعقوبة ممن قامت عليه شهادة  •      

 .6إخباره عن نفسه
إن اهللا تعاىل نصََّب آيات دالة عليه وعلى وحدانيته وأمسائه وصفاته، وهي أيضاً دالة على  •          

ه وأحكامه، داللة مستلزمة ملدلوهلا ال تنفك عنها، فحيث وجد امللزوم وجد الزمه، فإذا وجدت آية عدل
؛ فكذلك الرائحة دالة 7احلق ثبت احلق، ومل خيتلف ثبوته عن آيته وأماراته، واحلكم بغري احلكم بالباطل

ماالت وتأويالت، على الشرب، فإن وجدت وجد الزمها وهو شرب للخمر، فإذا ِحْدنا عنها إىل احت
  .8يكون حكماً بالباطل أيضاً

  : ـ من األثرج 
أن عمر ـ رضي اهللا عنه ـ خرج " استدلوا مبا روى الَنَسائي والَداَر قُطْين عن الَساِئب بن يزيد 

  إين وجدت من فالن ريح شراب، فزعم أنه شراب الطالء، وإين سائل عما شرب، فإن : " عليهم فقال
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  .1"فجلده عمر احلدَّ تاماًكان مسكراً  جلدته، 
وجه الداللة أن رائحة اخلمر قرينة على شرب اخلمر، وقد جلد عمر من شمَّ منه الرائحة عندما 

  .2-الشرب  –يف إثبات احلد  -الرائحة  -تَيقنَّ أهنا رائحة مخر، فدلَّ ذلك على اعتبار القرائن
ضي اهللا عنه ـ سورة يوسف، فقال كنَّا حبمص، فقرأ ابن مسعود ـ ر:" ما روي عن علقمة قال -

أحسنت وُوجَِد منه : قرأت على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال: ما هكذا أُنزِلت، فقال: رجل
  .3"أجتمع أن تكذب بكتاب اهللا وتشريب اخلمر، فضربه احلد: ريح اخلمر، فقال

ث أقام ابن مسعود ـ ووجه الداللة من هذا األثر ظاهر الداللة على إقامة احلد بالرائحة، حي
  .4رضي اهللا عنه ـ احلد على من وجدت منه رائحة اخلمر

  :الراجح يـ  الرأ
.. والراجح يف هذه املسألة بعد استعراض املذهبني، هو ما ذهب إليه اإلمام مالك، وأمحد غريهم 

عتماداً على ، وهو أن احلد يطبق يف الشرب ا..واملأثور عن اخللفاء الراشدين من حكم عمر وابن مسعود 
  .القرينة الظاهرة من حالة السكر الظاهر، أي الرائحة املنبعثة من الفم

  موقف القانون الوضعي : ثانياً
قد ذكرت سابقاً أن هناك جانباً من الفقه يعترب القرائن القضائية من طرق اإلثبات األصلية يف   

الذي أيَّدته حمكمة النقض املصرية يف قرارها  املواد اجلنائية، فهي دليل إثبات قائم بذاته، وهذا االجتاه هو
وإذن فإذا اعتمدت احملكمة يف إدانة املتهم جبرمية إحراز خمدر  الذي أقر املتهم بأنه كان :... حيث قالت"

على مقربة من املكان  الذي عثر فيه على املخدر، فال يصح القول أهنا اعتمدت يف قضائها على قرينة 
ما دامت هي قد حمَّصت  هذه القرينة، واطمأنت إىل كفايتها كدليل يف  غري قاطعة يف اإلثبات،

  .5..."الدعوى
فإذا ُضبط مع املتهم ورقة هبا رائحة املخدر، فهذا ُيعدُّ قرينة على ارتكاب جرمية إحراز املخدر،  ألن 

  .6الرائحة تعترب قرينة قضائية على اإلحراز
أن ضبط ورقة مع املتهم هبا رائحة األفيون، هو ب:" وقالت حمكمة النقض املصرية يف حكم هلا

  .7"قرينة على ارتكابه جلرمية إحراز خمدر، على اعتبار أن الورقة ال بد أنه كان هبا مادة األفيون
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  الفرع الثاين 

  إثبات حد الشرب بقرينة القيء 
    

ك، وعليه فهل يعترب كان اختالف الفقهاء أيضاً على إقامة حد شرب اخلمر على من تقيأها كذل        
  .القيء دليالً على الشرب، ومن مث يقام احلدُّ على من قاَء اخلمر؟

يف هذا انقسم فقهاء الشريعة اإلسالمية بني مؤيٍد ومعارض،  هذا ما ساتناوله بعون اهللا تعاىل حتت        
  :هذا العنوان بعرض الرأيني

  .بلة وهو عدم وجوب احلدِّ بذلكوبه قال احلنفية والشافعية واحلنا : ـ املذهب األول
فكما نصَّ احلنفية والشافعية واحلنابلة يف رأي هلم على عدم إقامة احلد بالرائحة، أخذوا أيضاً بعدم إقامة 
احلد بالشهادة على القيء؛ ويف ذلك استدلوا باألحاديث اليت تقضي على وجوب درء احلد بالشبهة؛ 

ب اخلمر شرهبا بعذر، كما هو احلال لو كان مكرهاً، أو خمطئاً إنه من احملتمل أن يكون شار: حيث قالوا
ال يعلم أهنا مسكرة، بل من احملتمل أن يكون ما شربه ليس يف الواقع مخراً، بل مأكوالً حالالً كالتمر 
والعنب، ولكنه استحال يف املعدة باهلضم إىل ما يشبه اخلمر، فكيف يقام احلد عليه مع كل هذه 

  .1الشبهات ؟
وبه قال املالكية واحلنابلة يف رأي هلم، وهو وجوب إقامة احلدُّ،  واعتربوا أن القيء  :ملذهب الثاينـ ا

  .قرينة على السكر
  .2والقول بإثبات احلد بالقيء هو رواية عن اإلمام أمحد، وبه قال ابن تيمِّية وابن القيِّم

  :األثروقد استدل أصحاب هذا املذهب بوجوب إقامة احلد على دليلني من 
شهدت عثمان بن عفان    و قدأتى : " ما رواه ُحَصُني بن املُنذر الَرقَّاْش حيث قال :األول

أزيدكم فشهد عليه رجالن، أحدمها َحْمَران أنه : بالوليد بن عقبة، أنه قد صلى الصبح ركعتني، مث قال
يا علي قم : رهبا، فقالإنه مل يتقيأها حىت ش: شرب اخلمر، وشهد آخر أنه رآه يتقيؤها؛ فقال عثمان

، فكأنه وجد عليه، 4من توىل قَاَرها 3َولَََّّ َحاَرها: قم يا حسن فأجلده، فقال احلسن: فأجلده، فقال علي
  جلد : أمسك، مث قال: يا عبد اهللا ابن جعفر قم فاجلده، فجلده وعلي يعد حىت بلغ أربعني، فقال: فقال
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ر أربعني، وعمر مثانني، وكلٌ ُسنةٌ، وهذا أحب النيب صلى اهللا عليه وسلم أربعني، وأبو بك
  . 1"إيل

أن تقيؤ اخلمر قرينة على شرهبا، وقد اعتربها عثمان       ـ رضي اهللا : أمَّا وجه الداللة هنا
عنه ـ حيث جلد الوليد بناًءا على الشهادة هبذه القرينة، وكان ذلك مبحضر من الصحابة، ومل ينكر 

  .2ار القرينة يف شرب اخلمرعليه أحد فعل ذلك على اعتب
شهد اجلَاُرود على قَُدامة بن َمظْعون، أنه : " ما روي عن احلسن البصري، أنه قال :الثاين

من يشهد معك؟، قال َعلْقَمة : شرب اخلمر وكان عمر قد أمََّر قُدامة على البحرين، فقال عمر للَجاُرود
وما : وهل جتوز شهادة احلَصى ؟ قال عمر: علقمة بَِم تشهد؟، فقال: فدعا علقمة، فقال له عمر: اِخلْص

فال وربك : رأيته يقيء  اخلمر يف طست، قال عمر: مينعََّنُه أن جتوز شهادته إذا كان مسلماً؟؛ قال علقمة
 . ما قاءها حىت شرهبا، فأمر به، فجلده 

قيء مكملة ووجه الداللة من هذا احلديث، أن عمرـ رضي اهللا عنه ـ اعترب الشهادة على ال    
للشهادة على الشرب، وأمر بقيام احلدِّ هبما، مما دلَّ أنه ال فرق بني الشهادة    و القيء والشهادة على 

  .3الشرب
  :ـ الترجيح بني الرأين

لشهادة الشاهد، بل و َتْجوِيُز غلط الشاهد تتعرض كذلك أقول أن الشبهة، كما تتعرض للقرينة         
مما قد يتعرض للقرينة من شبهة، فلو عطِّل احلد مبا يتعرض للقرينة من شبهة، وومهه وكذبه أظهر بكثري 

لكان  تعطيله بالشبهة اليت تكمن يف شهادة  الشاهد أوىل، ومعىن ذلك أنه وإن كانت الشريعة اإلسالمية 
ال يعين  مبا حتمله من قواعد فقهية وأحاديث نبوية حتث على درء احلدود عن املسلمني بالشبهات، إالَّ أنه

تعطيلها لوجود أي شبهة، ذلك لو قمنا بترك احلدود العتبار وجود الشبهة، لكان مضيعة هلا وتعطيلها، 
وعلى هذا األساس فنحن نرى كما ير املذهب املالكي، الذي ذهب إىل وجوب إقامة احلد بقرينة القيء، 

  .لقوة أدلَّتهم وصحتها
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  الفرع الثالث 
  نة حتليل الدمإثبات حد الشرب بقري 

  

  :ـ يف الفقه اإلسالمي
ليس يف الشريعة ما مينع من اعتبار التحاليل املعملية للدم أو غريه قرينة على إدانة املتهم، ومن مثَّة 

  .ميكن التحقيق معه ملعرفة ما إذا كان هو اجلاين أم ال
ب اخلمر أم ال؛ يف وهذا هو حال سبيل حتليل الدم، بغرض الوقوف على اعتبار الشخص املتهم قد شر

  .هذا جند أنه قد وردت آثار شاهدة جبواز اختاذ مثل ذلك اإلجراء
ومن ذلك ما جاء عن الصحابة رضوان اهللا عليهم عن بعض اآلثار اليت ميكن القول معها بأهنم يأخذون 

  : ، ومن بينها- وإن مل يسموها بذلك -بالتحاليل املعملية
هللا عنه ـ أتى بامرأة تعلقت بشاب من األنصار، وكانت ما روي  أن عمر بن اخلطاب ـ رضي ا -

هتواه، فلمَّا مل يساعدها، احتالت عليه، فأخذت ببيضة فألقت صفرهتا، وصبت البياض على ثوهبا، وبني 
هذا الرجل غلبين على نفسي، وفضحين : فخذيها؛ مث جاءت إىل عمرـ رضي اهللا عنه ـ صارخة فقالت

إنَّ ببدهنا وثوهبا أثر املين، فَهمَّ بعقوبته، فجعل : أل عمر النساء، فقلن لهيف أهلي، وهذا آثار فعله، فس
يا أمري املؤمنني تثَّبت يف أمري، فواهللا ما أتيت فاحشة، وما مهمت هبا، فلقد راودتين : يستغيث ويقول

ـ يا أبا احلسن ما ترى يف أمرمها ؟، فنظر علي ـ كرم اهللا وجهه : عن نفسي فاعتصمت؛ فقال عمر
إىل ما على الثوب، مث دعا مباء حار شديد الغليان، فصب على الثوب فجمد ذلك البياض، مث أخذه 

  .1واشتمه وذاقه، فعرف طعم البيض،  وزجر املرأة فاعترفت
قضى اإلمام علي ـ رضي اهللا عنه ـ بأن املضروب إذا ادعى أنه أخرس ُيْؤمر بإخراج لسناه  -

 .2هو صحيح اللسان، وإن خرج الدم أسود فهو أخرسوخنسه بإبرة، فإن خرج الدم أمحر ف
وهي ثيِّب،  وأنكر هو ذلك من أن املرأة إذا ادعت أن زوجها عنني،"ما روي عن اإلمام أمحد  -

بأن ُيخلى معها يف بيت، ويقال له اخرج ماءك على شيء، فإذا ادَّعت أنه ليس مبين ُجعل على النار، فإن 
م باألمارة الظاهرة، فإن املين إذا ُجعل على النار ذاب واضمحلَّ، ذاب فهو مين وبطل قوهلا، وهذا حك

 . 3"وإن كان بيض جتمع ويبس، فإن قال أن أعجز عن إخراج مائي صح قوهلا 
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ما ُرفع إىل بعض القضاة، أن رجالً ضرب رجالً على هامته، فادعى املضروب أنه أزال بصره  -
الشمس، فإن كان صحيحاً مل تثُبت عيناه هلا وينحدر منها ُيمتحن بأن يرفع عينيه إىل قرص :" ومشَّه فقال

 .1"الدمع وحترق خرقه، وتقدم إىل أنفه، فإن كان صحيح الشمِّ بلغت الرائحة خْيشومه و دمعت عيناه
وعليه فهذه اآلثار تفيد انه ليس هناك مانع من حتليل الدم إلثبات الشرب، ولكن إذا ثبت من حتليل الدم  

مر، ال يقام عليه احلد بناءاً على هذه القرينة، ألن حد الشرب ال يثبت إالَّ بشهادة لشخص أنه شرب اخل
- كقرينة القيء أو الرائحة -رجلني، أو اعتراف الشارب على نفسه، أو وجود قرينة قوية تدلُّ على ذلك

ال تسكر، وهذه  ؛  فال يقام احلد بناءاً على هذه القرينة، الحتمال أنه شرهبا مكرهاً أو غالطاً أو ظنها
 .2االحتماالت شبهة، جيب درء احلد هبا

  .3وإذا كان ال جيوز إقامة احلد بناءاً على هذه القرينة، فإن هذا ال مينع من جواز تغزيره
  :ـ يف القانون الوضعي

يؤدي فحص الدم يف حالة اهتام شخص جبرمية السياقة يف حالة السكر، إىل الوصول إىل الدليل   
من قانون املرور الصادر يف  25الة، وهذا حسب تعبري الفقرة اخلامسة من املادة القاطع يف املس

، وقد حددت نفس املادة يف فقرهتا األوىل وجود نسبة من الكحول تعادل أو تزيد  10/02/1987
  .غرام يف األلف لثبوت التهمة 0.10عن 

يقوم ضباط وأعوان الشرطة ث قة اليت يتم هبا، حيكما حددت املادة نفسها حاالت فحص الدم والطري
القضائية بإجراء عمليات الكشف لشرب اخلمر عن طريق زفر اهلواء، على كل من ارتكب أو اهتم 
بارتكاب جرمية السياقة يف حالة سكر، وبعض املخالفات األخرى يف قانون املرور، وكذلك على السائق 

  .املتهم بالتسبب يف حادث مرور نتج عنه ضرر جسماين
ة رفض الشخص القيام بالفحص عليه، فإنه تطبق عليه عقوبة جرمية السياقة يف حالة سكر، ويف حال

، بأنَّه من يرفض االمتثال لفحصه طبياً،  25وبذلك فقد اعترب قانون املرور يف الفقرة األخرية من املادة 
  .يعتربذلك قرينة على ثبوت التهمة يف حقه

لرجال الشرطة التحقيق من حالة سائق  1973نة لس 66كما أجاز قانون املرور املصري رقم 
ونفس املنهج . 4السيارة الذي يقود حتت تأثري اخلمر، أو املخدر، وهو ما يسمح بالضرورة بتحليل الدم

  هنجه املشرع املصري، من اعتبار أن رفض املتهم للخضوع لتحليل الدم، يؤدي ذلك إلدانته كما لو 
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  .1كانت حالة السكر قد ثبتت
  الثاين  املبحث

  دور القرائن يف إثبات جرائم القصاص 
  

ذهب بعض الفقهاء إىل األخذ بالقرائن يف إثبات جرائم القصاص، بشرط أن تكون هذه القرائن 
قوية يف داللتها على إدانة اجملرم، وذلك دون احلاجة على إجياب القسامة، فإذا كانت القرائن الدالة على 

  .تها على ذلك، وجب العمل بالقسامةوقوع هذه اجلرمية ضعيفة يف دالل
ال جيوز إثبات جرمية القتل بالقرائن ولو كانت قوية، لكن جيوز عندهم إثبات : بينما يرى فريق أخر أنه

  :ولبيان ذلك، نتطرق هلذا املوضوع يف مطلبني. القسامة وموجبها ببعض القرائن
  .لقصاص بالقرائنموقف الفقه اإلسالمي من إثبات موجب ا :املطلب األول       
  .تطبيقات حول دور القرائن املستحدثة يف إثبات جرائم القصاص :املطلب الثاين       

  

  املطلب األول
  موقف الفقه اإلسالمي من إثبات موجب القصاص بالقرائن

  

يف هذا املطلب سوف حناول أن نعاجل أمرين مهمني يف جمال القرائن ودورها يف إثبات جرائم 
ر األول الذي نود معاجلته، هو أراء وموقف فقهاء الشريعة من اإلثبات بالقرائن، أي القصاص، فاألم

  .مدى األخذ بالقرائن يف جرائم القصاص أو مشروعية احلكم بالقرائن يف جرائم القصاص
أما األمر الثاين الذي نود معاجلته يف هذا اجملال، هو القسامة ومدى احلكم هبا العتبارها من القرائن يف 

  .معاجلة كل نقطة يف فرع خمصص هلا إلسالم، وما هو رأي الفقه اإلسالمي فيها ؟، على أن يكونا
  

  الفرع األول 
  مشروعية احلكم بالقرائن يف جرائم القصاص يف الفقه اإلسالمي 

  .اختلف الفقهاء يف جواز إثبات جرائم القصاص مبجرد القرائن على رأيني
رس احلنفي، وابن فرحون املالكي، وابن القيم احلنبلي واإلباضية، أنه وبه يقول ابن الُغ :الرأي األولـ 

جيوز إثبات جرائم القصاص مبجرد القرائن إذا كانت قوية يف داللتها على إدانة اجملرم، دون احلاجـة إىل  
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إجياب القسامة، وعلى هذا فمن وجد قائماً جبوار إنسان مضرج بدمائه، ويف يده سكني فإنه يكون قاتالً 
  .1هل

لو ظهر إنسان ومعه سكني يف يده ملوث : "وقد نص ابن الُغرس على إجياب القصاص بالقرينة حيث قال
بالدماء، سريع احلركة، عليه أثر اخلوف ظاهر، فدخلوا الدار يف ذلك الوقت على الفور فوجدوا هبا 

ك الرجل الذي وجد إنساناً مذبوحاً يف ذلك احلني وهو مضرج بدمائه، ومل يكن معه يف الدار غري ذل
بتلك الصفة وهو خارج من الدار أنه يؤخذ به وهو ظاهر، إذ ال ميتري أحد يف أنه قاتله، والقول بأنه 
ذبح نفسه أو أن غري ذلك الرجل قتله، مث تَسوَّر احلائط، فالذهاب إىل غري ذلك احتمال بعيد، ال يلتفت 

  ". إليه إذا مل ينشأ عن دليل
وجب القصاص بالنكول فيما دون النفس، وأوجب الصاحبان فيه الدية يف فأبو حنيفة رمحه اهللا أ

النفس واألرش يف ما دوهنا، والقضاء بالنكول ليس إال عمالً بالقرينة، كما عمل املتأخرون من احلنفية 
  .2بالنكول يف إثبات الدماء مع االختالف فيما بينهم

كالشهادة على املعاينة  ابن الُغرس يف مثاله  اليت ذكرها وقد اعترب ابن فرحون أنَّ هذه القرينة 
  .وأوجب هبا القصاص

والقول بإثبات موجب القصاص هبذه القرينة وحدها هو قول ابن الُغرس وابن فرحون، ذلك أن هذه 
القرينة قريبة العهد باحلادث، فالقاتل عليه أثار القتل وبالقرب منه املقتول يسيل دمه فهذه القرينة تدل 

  .ضحة على أن املتهم هو القاتل وأي احتمال أخر ال يلتفت إليهداللة وا
وبه يقول مجهور الفقهاء أنه ال جيوز إثبات القتل مبجرد القرينة ولو كانت قوية،  :ـ الرأي الثاين

والواجب حينئذ هو القسامة وموجبها عند توفر قرائن معينة، وهو مذهب مجهور الفقهاء من احلنفية 
  .ية واحلنابلةواملالكية والشافع

حيث منعوا إثبات الدماء بالقرائن فيما دون النفس، إالَّ يف القسامة لالحتياط يف موضوع الدماء، وألن 
اخلطأ بالعفو خري من اخلطأ بالعقوبة، ولقياس الدماء على احلدود بكوهنا تدرأ بالشبهات، فال تثبت 

  .بالقرائن
من النقود أو الدية على اخلالف بينهم يف ذلك بأنواع من أما يف النفس فأثبتوا القسامة وموجبها        

القرائن، خيتلفون يف حتديدها وتصويرها، فبعضهم يسميها لوثاً وهم املالكية والشافعية واحلنابلة، وبعضهم 
  .3ذكر صورة دون أن يسميها وهم احلنيفة، وبغري هذا النوع ال تثبت القسامة عندهم
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  : ألثر واملعقولوقد استدلوا بذلك من السنة وا
  :من السنة: ـ أوالً

أصبح رجل من األنصار مقتوالً خبيرب، فانطلق أولياؤه إىل النيب : " روي عن رافع بن ُخَدْيج أنه قال 
يا رسول : لكم شاهدان يشهدان على قتل صاحبكم؟ قالوا: " صلى اهللا عليه وسلم فذكروا ذلك له فقال

فاختاروا منهم : منا هم يهود وقد يتجرؤون على أعظم من هذا، قالاهللا مل يكن مثَّ أحد من املسلمني، وإ
  .1"من عنده –مخسني فاستحلفوهم، فأبوا فَودَّاُه النيب ـ صلى اهللا عليه وسلم 

  : من األثر: ـ ثانياً
ما ورد من أن رجلني من أهل الكوفة انطلقا إىل عمر بن اخلطاب ـ رضي اهللا عنه وأرضاه ـ 

إن ابن عم لنا قتل و حنن إليه شرَّع سواء يف الدم، وهو ساكت : بيت، فقاالفوجداه قد صدر عن ال
  .2شاهدان ذوا عدل حيثان به على من قتله، فنفديكم منه: عنهما، فقال

   :من املعقول: ثالثاًـ 
فدليلهم على عدم ثبوت القصاص مبجرد القرائن، هو أن داللة القرائن على القتل داللة غري 

.                    3ستباحة األرواح هبا ملا هلا من خطر عظيم وشأن كبري يف نظر الشريعة الغراءواضحة، فال يصح ا
أن أدلة الرأيني ال تقوى على إثبات ما ادعاه أصحاهبما، : وعليه كخالصة أو نتيجة ملا سبق قوله

رها القاضي، فإذا رأى القاضي أن مصلحة اجملتمع فينبغي ترك العمل بالقرائن يف الدماء للمصلحة اليت يقد
يف العمل بالقرائن يف هذا اجملال عمل هبا، وإذا رأى املصلحة يف غري ذلك مل يعمل هبا، وجتدر االشارة إىل 
أن القاضي إذا رأى املصلحة يف العمل هنا بالقرائن، فعليه أن يعتمد على القرائن القوية القاطعة، وأن 

اليت حتوم حوهلا الشبهة، ذلك لعظم خطر الدماء، وعليه أن يستعني يف عصرنا احلاضر يستبعد القرائن 
بالوسائل املتقدمة العلمية للكشف عن اجلرمية، كالبصمات وفصائل الدم، واآلثار والتسجيالت الصوتية، 

  . وغري ذلك مما يساعد على احنصار الشبهة اليت تعوق العمل بالقرينة
طلب الثاين من هذا املبحث ملعاجلة صورٍ لبعض القرائن املستحدثة اليت جرى وبالتايل سوف ختصص امل

العمل هبا يف احملاكم، ومدى الدور اليت تؤديه يف إثبات جرائم القصاص،  باالعتماد على دراسة ثالثة 
  .صور هلذه القرائن فقط
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  الفرع الثاين
  منها اإلسالمي احلكم بالقسامة العتبارها من القرائن وموقف الفقه

  

  .سوف نتطرق يف هذا املقام عن ملعىن القسامة ومشروعيتها والقرائن تثبت هبا وما جيب هبا
  معىن القسامة: أوالً

  .1احللف أو اليمني: اسم مصدر َألقَْسَم ومعناها  اللغةالقسامة يف 
وعدد  بسبب خمصوص،» تبارك وتعاىل«اليمني باهللا : " فقد عرفها احلنفية بأهنا االصطالحأما يف 

خمصوص، وعلى شخص خمصوص، وهو املُدَِّعي على وجه خمصوص، وهي أَْيَمانٌ يقسم هبا أهل َمِحلٍَّة أو 
  .2"دار، وجد فيها قتيل به أثر يقول كل واحد منهم باهللا ما قتلته وال علمت له قاتالً 

الصالة عند اجتماع  أن حيلف أولياء الدم مخسني َيِميناً يف املسجد بعد: " ويعرفها املالكية بقوهلم
  . 3"الناس أن هذا قتله 

اسم لَألْيَمان اليت ُتقْسم على أولياء الدم، أو هي أن حيلف املدَِّعي على : " ويعرفها الشافعية بأهنا
  .4"قتل ادعاه مخسني مييناً 
  .5"بأهنا اَألْيَمان املكررة يف دعوى القتل : وعرفها احلنابلة

  مشروعية القسامة: ثانياً
لعرب يف اجلاهلية حيكمون بالقسامة، وبعد جميء اإلسالم اختلف الفقهاء يف مشروعيتها، كان ا

ووجوب العمل هبا، فذهب مجهور الفقهاء من املالكية واحلنفية والشافعية واحلنابلة إىل وجوب العمل 
  .6بالقسامة، وخالفهم قلة من الفقهاء فقالوا بعدم مشروعيتها

  .ى مشروعية العمل بالقسامة من السنة واملعقولقد استدل مجهور الفقهاء عل -
  :ـ من السنةأ 
أن َمِحيَصه بن مسعود وعبد اهللا بن سهل انطلقا : " ما رواه سهل بن أيب ُحثَْمة، ورافع بن ُخْديج  

قبل خيرب فتفرقا يف النخل، فقُتل عبد اهللا بن سهل، فاهتموا اليهود، فجاء أخوه عبد الرمحان وابن عمه 
  وَمِحيَصة إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم، فتكلم عبد الرمحان يف أمر أخيه وهو أصغر ُحْويَصة
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ليبدأ األكرب، فتكلما يف أمر : ِكرب ِكرب، أو قال: منهم، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
يقسم مخسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته، : صاحبهما فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

يا رسول اهللا قوم : فتربئكم يهود بأميان مخسني منهم، قالوا: أمر مل نشهده كيف حنلف؟ قال: واقال
  .1"فَودَّاه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من قبله: كفار، قال

بالقسامة، مما  صلى اهللا عليه وسلمووجه االستدالل من احلديث واضح الداللة يف حكم النيب 
  .يدل على مشروعيتها

  :ن املعقولـ مب 
أن القتل ملَّا كان يكثر، وكان يقِّل قيام الشهادة عليه لكون القاتل إمنا يتحرى بالقتل مواضع  

  .                   2اخللوات، لذلك جعلت سنة القسامة حفظاً للدماء
  : أما دليل القائلني بعدم جواز احلكم بالقسامة فكان كالتايل -

  :اجملمع على صحتها وذلك ملا يأيت أن القسامة خمالفة ألصول الشرع
إن األصل يف الشرع أن ال حيلف أحد إالَّ على ما علم قطعاً أو شاهد ِحساً، وإذا كان كذلك • 

  .فيكف يقسم أولياء الدم وهم مل يشاهدوا القتل، بل قد يكونوا يف بلد والقتل يف بلد أخر
  .ماءأن من األصول أن األميان ليس هلما تأثري يف إشاطة الد• 
إن من األصول أيضاً أن البيِّنة على املدعي واليمني على من أنكر، واألميان يف القسامة تصدر • 

  .من جانب املدعي
صلى اهللا عليه وسلم ومن أدلتهم أهنم مل يروا يف األحاديث الواردة يف القسامة أن رسول اهللا • 

 صلى اهللا عليه وسلم لرييهم كيف ال يلزم حكم  هبا، وإمنا كانت حكماً جاهلياً، فتلطف هلم الرسول اهللا
  .3احلكم هبا على أصول اإلسالم

غري أن الراجح يف رأينا هو ما ذهب إليه مجهور الفقهاء من وجوب العمل بالقسامة، ذلك ألن 
سنة القسامة سنة منفردة بنفسها، خمصصة لألصول كسائر السنن املخصص، وذلك ألن القتل ملَّا كان 

  . ل قيام الشهادة عليه جعلت هذه السنة حفظاً للدماءيكثر وكان يقِّ
  القرائن اليت تثبت هبا القسامة: ثالثاً
  لقد ذكر الفقهاء صوراً للقرائن اليت تثبت هبا القسامة، وإن اختلفوا فيها بني موسع ومضيِّق، هذا       
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  .ا كلٌ منهموقد اطلق املالكية والشافعية واحلنابلة اسم اللوث على القرائن اليت ذكره
أما احلنفية فإهنم قد ذكروا صوراً للقرائن اليت جيب معها القسامة، إالَّ أهنم مل يعرفوا ومل يطلق  -

  .1عليها مصطلح اللوث
  :معىن اللوث لغةً وشرعاً       

الثَ به الناس أي اجتمعوا حوله، : يطلق على معاين كثرية، منها االجتماع، يقال اللغةاللوث يف 
ألنه يف التراب أي لطَّخه،  التلطخ  ِلثُْت العمامة أي طويتها، ومنها التلطخ، يقال: لطَّي، يقالومنها ا

  .2ومنها الضعف فيقال رجل أَلَْوثْ أي ضعيف العقل
، أو هو 3فهو األمر الذي ينشأ عنه غلبة الظن بأن املتهم قتل اجملين عليه فقهاء الشريعةأما عند 

  .4املدعي يف دعواه القرينة اليت تدل على صدق
وبعد أن أعطيت معىن اللوث لغةً وشرعاً سأقدِّم فيما يلي صوراً للقرائن اليت تثبت هبا القسامة عند كل 

  .    مذهب
  : ومنها 5ـ ما يعترب قرينة تثبت هبا القسامة عند احلنفية

ويل، باهللا ما إذا وجد قتيل يف حملة وال يعلم من قتله، استحلف مخسون رجالً منهم يتخريهم ال •
  .قتلناه، وال علمنا له قاتالً

  .إذا وجد قتيل يف دار إنسان، فالقسامة عليه •
  .إذا وجد قتيل يف سفينة، فالقسامة على من فيها من الركاب •
  .إذا وجد على دابة يسوقها، فالدابة على عاقلة السائق •

  : و منها6ـ ما يعترب قرينة تثبت هبا القسامة عند املالكية
  .ذكر املالكية عدة قرائن تثبت هبا القسامة، واصطلحوا عليها باللََوث من ذلك   

  عنده أن يشهد عدالن على قول مسلم حر بالغ، قتلين أو جرحين أو ضربين فالن،  أو دمي •
  .ويشترط للعمل بالقسامة هنا أن يستمر املُِقر على إقراره، وأن يكون به اثر الدم ضرب أو جرح 

واحد على معاينة الضرب أو اجلرح، ويقسم األولياء معه، فيكون لوثاً يوجب  أن يشهد عدل •
  .القسامة عمداً، أو خطأ تأخر أملوت أو مل يتأخر
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أن يشهد عدل برؤيته للمقتول يتشحط يف دمه، واملتهم بالقتل قربه،عليه أثر القتل، ككون اآللة  •
  .غريه بيده ملطخة بدم، أو خارجاُ من مكان املقتول وليس فيه

بِلغ أن فالناً جرحين أو ضربين : أن يشهد عدلٌ على إقرار املقتول بعمد أو خطأ، كأن يقول •
  .عمداً أو خطأ، ويشهد عدل على قوله فشهادته لََوثْ

أن يشهد عدالن على معاينة الضرب، أو معاينة اجلرح أي ضرب أو جرح ُحٌر مسلم، ويشترط  •
  .فيستحقون الدم يف العمد، والدِّيةُ يف اخلطأ بدون قسامة أن يتأخر املوت، أما إذا مل يتأخر

  : ومنها 1ـ ما يعترب قرينة تثبت هبا القسامة عند الشافعية
  :ذكر الشافعية كذلك عدة قرائن تثبت هبا القسامة، واصطلحوا عليها باسم اللََوثْ

عدائه ومل يسكاهنم يف ، وحتقق موته يف حملة، أو قرية صغرية أل..أن يوجد قتيل أو بعضه كرأسه •
  .القرية غريهم على املذهب املعتمد عند الشافعية

أن يوجد بعض قتيل يف حملة أعدائه، وبعضه يف أخرى ألعداء له آخرين، فللَويل أن يعني ويقسم،  •
  .وله أن يدعى عليهما ويقسم

تفرقوا عن قتيل لقوة أن يوجد قتيل تفرَّق عنه مجع، إذ َدَحُموا على بئر، أو على باب الكعبة، مث  •
الظن أهنم قتلوه، وال يشترط كوهنم أعداء، ولكن يشترط أن يكونوا حمصورين، حبيث يتصور 

  .اجتماعهم على القتل
إذا تقابل صفَّان لقتال واقتتلوا وانكشفوا عن قتيل من أحدمها، فاللََوث يف حق أهل الصف  •

خر؛ وأما إذا مل يلتحم قتال ومل يصل األخر، وذلك إذا التحم قتال أو وصل سالح أحدمها لأل
  .                     سالح أحدمها إىل األخر، فاللََوث يف حق أهل صفه ألن الظاهر أهنم قتلوه

  .أن يشهد عدل واحد على القتل العمد املوجب للقصاص، فتكون شهادته لََوثاً •
  .الشيوع على ألسنة العام واخلاص بأن فالناً قتله •
  .ى يف موضع القتل حيرك يده كضارب بالسيف، مث يوجد قتيل بعد ذلك يف هذا املكانأن ُير •  
أن يوجد عند القتيل رجل سالحه ملطخ بدم، أو على ثوبة أو بدنه، ومل تكن هناك قرينة تعارضه،  •  

  .كأن ُوجد بقربة َسْبٌع أو رجل آخر ُمولٍ ظهره أو غري ُمولٍ
  .د هذين، فللويل أن يدَّعي عليهما، وله أن ُيعيَِّن أحدمها ويدَّعي عليهإخبار عدلٍ أن فالناً قتله أح •  

  : 2ـ ما يعترب قرينة تثبت هبا القسامة عند احلنابلة
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كذلك هو احلال للحنابلة باصطالحهم على هذه القرائن باسم اللََوثْ، إالَّ أن الرواية ختتلف عن 
  .ط يف القسامةاإلمام أمحد ـ رضي اهللا عنه ـ يف اللََوث املشتر

أن اللََوث هو العداوة الظاهرة بني املقتول واملدعى عليه، كنحو ما بني األنصار  :الرواية األوىل -    
ويهود خيرب، وما بني القبائل واألحياء، وأهل القرى الذين بينهم الدماء واحلروب؛ وال يشترط مع 

  .وهذا ما نص عليه اإلمام أمحدالعداوة أن ال يكون يف املوضع الذي به القتيل غري العدو، 
  : اللََوث وهو ما يغلب على الظن صدق املدَّعي وذلك من وجوه عدة :الرواية الثانية -

  .العداوة املذكورة يف الرواية األوىل •
أن يوجد قتيل ال يوجد بقربة إالَّ رجل معه سيف أو سكني ملطخ بالدم، وال يوجد غريه ممن  •

  .مثل أن ُيرى رجالً هارباً حيتمل أنه القاتل أو سبعاً حيتمل ذلك فيهيغلب على الظن أنه قتله، 
  .أن يتفرق مجاعة عن قتيل، فيكون ذلك لََوثاً يف حق كل واحد منهم •
  .أن تقتتل فئتان فيفترقون عن قتيل من احدمها، فاللََوثُ على األخرى •
  : يتانأن يشهد على القتل عبيد ونساء، وهذا فيه عن اإلمام أمحد روا •
  .أنه لََوث، ألنه يغلب على الظن صدق املُدَّعي يف دعواه فأشبه العداوة :األوىل
  أنه ليس بلََوث، ألهنا شهادة مردودة كما لو شهد به كفار، وإن شهد بالقتل صبيان  :الثانية

  : أو فُسَّاق ففي اعتبار ذلك لوثاً وجهان
  .دتكم ُحكٌم، فال يثبت به اللََوثأنه ليس بلََوث، ألنه ال يتعلق بشها :الوجه األول
  أنه يثبت هبا اللََوث، ألهنا شهادة يغلب على الظن صدق املُدَّعي  :الوجه الثاين

  .فأشبه شهادة النساء والعبيد 
  ما جيب بالقسامة: رابعاً

  : اختلف الفقهاء فيما جيب بالقسامة، هل القصاص أم الديَِّة على رأيني
ومن أيَّدهم من الشافعية إىل أن القسامة إمنا جتب هبا الِديَّة على  ذهب األحناف :الرأي األول -

  .1املُدَّعى عليه إن كان القتل عمداً، وعلى عائلته إن كان القتل خطأً أو شبه عمداً
والعلة عندهم يف ذلك أن الشرع ألزم بالقسامة دفعاً للتهمة، والدِّية لوجود القتيل بني ظهورهم، 

  .هللا عليه وسلم قد ذكر الدِّية ومل يذكر القصاصكما أن الرسول صلى ا
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ذهب املالكية واحلنابلة والشافعية إىل أن القسامة توجب القصاص، مستدلني على : الرأي الثاين -
، وقوله صلى اهللا »أحتِلفون وتستِحقون َدَم صاحبكم  «: ذلك من قول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .1»بُرَمِته كم على رجل منهم فيدفع سون منُيقِْسُم مخ «عليه وسلم 
غري أن املرجح هو ما ذهب إليه األحناف ومن وافقهم يف أنَّ القسامة توجب الدَِّية فقط دون 
القصاص، ذلك العتمادها على قرائن احلال، خاصةً وأهنا قُصد منها حتقيق مصلحة عامة يف حقن الدماء، 

  .ومنع الثأر وحتقيق األمن بني العباد
  

  ب الثايناملطل
  تطبيقات لدور القرائن املستحدثة يف جرائم القصاص 

  

لدراسة هذا املطلب سوف نركز على دراسة ثالثة صور للقرائن العلمية احلديثة، لنرى ما الدور 
  : دراسة هذه الصور ضمن ثالث فروعكون الذي تقوم به يف إثبات جرائم القصاص، وست

  مات املتهم على مسرح اجلرمية أو على األدوات دور قرينة ختلف بص :الفرع األول       
  .املستعملة يف إثبات جرائم القصاص

  دور قرينة وجود آثار أقدام املتهم يف مكان اجلرمية يف إثبات جرائم  :الفرع الثاين       
  .القصاص

  .دور قرينة التسجيل الصويت يف إثبات جرائم القصاص :الفرع الثالث       
  الفرع األول 

  ر قرينة ختلف بصمات املتهم على مسرح اجلرمية أو على األدواتدو 
  املستعملة يف إثبات جرائم القصاص              

  

إن من أهم األدلة اليت توجد يف مكان اجلرمية بصمات األصابع، وطبعات راحة اليد، وتقدير 
مطابقة أم ال، وعليه فإذا  اخلبري بعد الفحص الذي جيريه عليها، ينتهي بأن البصمة أو الطبعة للمتهم

وجدت بصمة املتهم يف مكان اجلرمية، أو على السالح املستعمل للجرمية مثالً، فهل يعد ذلك دليالً كافياً 
يف احلكم عليه بأنه القاتل أو اجلاين؛ ومن مثَّ يقام القصاص عليه يف الشريعة اإلسالمية، ويعاقب بالعقوبة 

  املقررة يف القانون الوضعي؟ 
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  موقف الفقه اإلسالمي: والًأ
من املعلوم أن فقهاء الشريعة اإلسالمية مل يتطرقوا إىل اإلثبات مبثل هذه القرينة، ومن املعلوم كذلك أن 
الشريعة اإلسالمية ال متنع من االعتماد على البصمة يف إثبات شخص صاحبها، ولكن ال يصح االعتماد 

  .جلرمية، أو على السالح املستعمل إلثبات القصاصعلى وجود بصمة املتهم اليت توجد يف مكان ا
والواضح أن األساس الذي أقيم عليه استعراف الشخصية بالبصامات هو أساس علمي، ال يتطرق إليه 
الشك وال يقبل الطعن، ولكن إىل أي مدى ميكننا أن نستفيد من قرينة وجود بصمات املتهم يف مكان 

  :و يف هذا حالتني.احلادث؟
، فإن هذا ال ..إذا وجدت بصمات املتهم على األشياء غري الثابتة، كمنديل أوآلة أو سالح :وىلاحلالةاأل 

يدل على أن صاحب البصمات كان موجوداً يف مكان اجلرمية قطعاً ويقيناً؛ ذلك أن بعض اجملرمني 
مدون إىل بعض يلجؤون أحياناً إىل أسلوب ماكر وخبيث ليبعدوا التهمة عن أنفسهم وليظللوا احملقيق فيع

األشياء املذكورة اليت عليها بصمات غريهم، فيتركون أثارهم يف حمل احلادث، ليومهوا أن صاحب 
  .البصمات هو الذي ارتكبها وليتخلصوا هم من قبضة العدالة

و يستفاد من هذه البصمات يف نطاق التحقيق، فيستجوب صاحب البصمات، وعليه أن يثبت أنه مل 
، أو أنه كان هناك لغرض مشروع، فإذا عجز عن ذلك كان لََوثاً يقوي ويرجح يكن يف مكان احلادث

  .1اهتامه، ولكن ال ميكن أن نبين عليه حكماً لوجود الشبهة فيه
أما إذا وجدت بصمات املتهم على أشياء ثابتة يف مسرح اجلرمية، كاجلدار أو األرض أو : احلالة الثانية

دوق النقود، فإن هذا يدل بيقني على أن صاحب البصمات كان يف النوافذ أو األبواب أو اجلثة أو صن
حمل احلادث، ولكن هل هذه حجة كافية لثبوت التهمة يف حقه، ومن مثََّ احلكم عليه بناءاً على هذه 

  .2القرينة؟
إن وجود البصمات وإن دلَّ على وجود صاحبها يف مكان اجلرمية بيقني، فإنه ال يدلُّ على أنه هو الذي   
رتكب اجلرمية يقيناً، لكن التهمة تصبح قوية يف حقه وحيقق معه بناءاً عليها، وعليه أن يثبت أنه حضر إىل ا

مكان احلادث لغرض مشروع لينفي التهمة عن نفسه، فال يعين وجود أثار بصماته على جثة املقتول مثالً 
  .حي أم ميت؟ أنه هو الذي قتله، إذ ميكن أن يكون وجده مقتوالً فلمسه ليعرف هل هو

وكذلك إن وجدت أثار بصماته على السالح الذي قُِتل به املقتول، فإن هذا ال يعين أنه هو القاتل، ألنه 
  ميكن أن يكون املقتول قد انتحر، أو قتله غي املتهم ومحل هو السالح بعد أن متت عملية القتل، فالشبهة
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  .     1اص وال احلدُّ ألن احلدود تدرأ بالشبهاتيف مجيع هذه احلاالت، لذا ال يقام القص ةإذاً مستحكم 
لكن ذهب بعض العلماء املعاصرين إىل االعتماد على البصمة يف اإلثبات، وأهنا يعتمد عليها أكثر       

من االعتماد على الشهود، ألن مقال الشاهد إخبار ظن حيتمل الكذب، وشهادة البصمة يقينية ال 
  .2تكذب

هلم، فقد جيد إنسان رجالً مقتوالً، وجبسمه السكني اليت قُِتل به، فيرتع السكني  لكن هذا الكالم ال يسلم
من جسمه فتنطبع بصماته عليه، أوقد يدفعه حب االستطالع فيذهب إىل مكان اجلرمية وتقع يده على 

  .شيء ما يف مكان اجلرمية فيترك بصماته عليه
لالحتماالت السابقة، ألنه ال يصح استباحة و ملا كان القصاص يسقط بالشبهة، فينبغي درء القصاص 

األرواح استناداً إىل قرينة حمفوظة بالغموض، وتتطرق إليها احتماالت كثرية ال يصح معها إثبات مثل 
  .3هذا األمر العظيم

يشكل لََوثاً قوياً يغلب معه على الظن  –على مسرح اجلرمية  –ومما ال شك فيه أن وجود أثار شخص ما 
  ين، وجييز ذلك ألولياء القتيل أن حيلفوا أَْيَمان القسامة اخلمسني ليستحقوا دم صاحبهمأنه هو اجلا

  .4أو يأخذوا الدَِّية على اخلالف املعروف بني الفقهاء 
وننتهي مما تقدم إىل أنه ال يصح االعتماد على مثل هذه القرينة يف إثبات القصاص، إالَّ إذا تأيدت 

جود بصمات املتهم على مسرح اجلرمية وعلى السالح املستعمل يعترب لََوثاً بأَْيمان القسامة، العتبار و
  .5قوياً، جيوز ألولياء القتيل أن يطلبوا القسامة معه

  موقف القانون الوضعي: ثانياً
، رغم أنَّ املشرع مل ينص صراحة على 6يعترب فقهاء القانون الوضعي البصمة من القرائن القضائية

بصمات يف جمال اإلثبات اجلنائي، حيث يكون اإلثبات مبقتضى أدلة تطرح يف الدعوى القيمة اإلثباتية لل
  .حتقق قناعة القاضي يقينياً

ونظراً ألن اعترافات املتهم وأقوال الشهود كانت متثل مكان الصدارة بني أدلة اإلثبات يف الدعوى، ألن 
  .قد تناولتها باإليضاح والتفسريالقوانني الوضعية واملناقشات الفقهية يف كثري من دول العامل 

  إن الواقع العلمي قد أثبت ومن خالل التجربة أن األدلة املادية تعترب دليالً له من القناعة ما جيعله 
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  .أكثر قبوالً، ِلَما يتصف به من الثبات خالل مراحل الدعوى املختلفة
تعترب دليالً علمياً قاطعاً، ال  كما أكدت الدراسات العلمية أن بصمات األصابع وراحة اليد واألقدام،

  .حيتمل املنازعة يف جمال حتقيق الشخصية
وباعتبار أن اخلربة يف البصمات من األعمال الفنية البحتة اليت ال ميكن للمحكمة أن تشق طريقها إلبداء 

اليد، ملا الرأي فيها، فإن احملكمة ملزمة باألخذ برأي اخلبري يف جمال بصمات أصابع اليدين والقدم وراحة 
  .1تستند  إليه من أساس علمي مستقر غري قابل للطعن فيه

بناءاً على طلب وزير العدل جواز إثبات شخصية الفرد من  1906ولقد أقرَّ اجملتمع العلمي الفرنسي يف 
ؤمتر خالل بصمات األصابع، ِلَما ثبت هلا من استمرار واستقرار، وعدم القابلية للتغيري أو التقليد، مث أقرَّ امل

األخذ بدليل البصمة يف اإلثبات يف املسائل اجلنائية؛ كما شهدت  1907اجلنائي املنعقد يف ُتورِين سنة 
  . 2م1911ساحة حمكمة ِلُيون اجلنائية، احلكم األول يف اإلثبات بالبصمة يف 

يل إثبات ومنه جند جانباً من الفقه يرى أهنا من طرق اإلثبات األصلية يف املواد اجلنائية، فهي دل
الدليل املستمد من تطابق البصمات هو " قائم بذاته، وهذا ما أيَّدته حمكمة النقض املصرية يف قضائها بأن 

دليل مادي له قيمة وقوته االستداللية املقامة على أسس علمية وفنية ال يوهن منها ما يستنبطه الطاعن من 
  .3احتمال وجود متاثل غري تام بني بصمات شخص وأخر

من يذهب إىل عدم اعتبار القرائن القضائية يف املواد اجلنائية،  –وكما سبق ذكره  –أن هناك  غري
  .4فال يصح االستناد عليها وحدها يف اإلدانة، ألهنا ال ترقى إىل مرتبة الدليل

وهناك اجتاه ثالث يرى أنه ال جيوز االعتماد على قرينة واحدة يف إصدار احلكم، ولكن إذا 
  .5رائن، وكانت متسقة فيما بينها، فإهنا تكون متساندة ويصح االستناد إليها جمتمعةاجتمعت عدة ق

  

  بني املوقفني   قارنةم: ثالثاً
  :بعد عرض موقف الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي اتضح لنا األيت     

بذاته يف املواد  أن ما ذهب إليه االجتاه األول، وقضاء النقض، وهو اعتبار القرائن دليالً كامالً قائماً
، والقائلني جبواز االعتماد على 6اجلنائية، جنده يتفق مع ما ذهب إليه بعض علماء الشريعة املعاصرين

  . البصمة يف اإلثبات
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وأن ما ذهب إليه اإلجتاه الثاين لفقهاء القانون الوضعي والقائل بعدم اعتبار هذه القرينة      أو غريها يف 
مع ما ذهب إليه مجهور الفقهاء القائلني بعدم جواز االعتماد على القرائن يف ، يتفق 1اإلثبات اجلنائي
  .إثبات القصاص

  .غري أن الراجح لدينا هو ما ذهب إليه الرأي األول بشرط تأكيد هذه القرينة بدالئل أخرى
  

  الفرع الثاين
  قرينة وجود آثار أقدام املتهم يف مكان اجلرمية

تطرق إىل ثالث نقاط من خالهلا ميكننا اإلملام ولو بشكل وجيز يف هذا الفرع سوف نعمد إىل ال
  : بدور قرينة آثار األقدام، سيكون ذلك على النحو التايل

  .ماهية األثر :أوالً    
  . دور قرائن األثر يف اإلثبات يف الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي :ثانياً

  ماهية األثر: ـ أوالً
العالمة اليت يتركها اإلنسان يف مكان ما، نتيجة انطباع أثر قدميه إن أثر األقدام هو البصمة أو 

  .2على أرضية هذا املكان، سواء كانت األرضية من البالط أو الزجاج أو أرضاً رملية أو طينية أو حجرية
  : 3وهلذا األثر أمهية بالغة يف التعرف على شخص اجلاين و املتمثلة يف

  .آلثارمعرفة عدد اجلناة بتعدد واختالف ا .1
معرفة الطريق الذي سلكه اجلاين سواء يف ذهابه إىل مكان اجلرمية أو عند هربه، األمر الذي  .2

  .يساعد على تتبع هذه اآلثار، واالهتداء إىل صاحبها
يدلُّ األثر كذلك على الوضع الذي كان عليه اجلاين، هل هو واقف أو يسري سرياً بطيئاً أو  .3

 يف كون أنه بدين أو حنيل أو أنه كان حيمل شيئاً مسرعاً، كما يدلُّ على شكل اجلاين
  . اخل...ثقيالً

  .أما مسالة رفع اآلثار ومضاهاهتا، فإهنا توكل إىل أهل اخلربة والدراية وأهل التخصص
  دور قرائن األثر يف اإلثبات يف الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي: ـ ثانياً

  

  : موقف الفقه اإلسالمي/  أ   
  ع اآلثار والتوصل إىل معرفة أصحاهبا وبناء األحكام على ذلك مسألة هلا أصل يف إن مسألة تتب
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والنسائي والترمذي والشافعي يف  داوودالشريعة اإلسالمية، فقد أخرج البخاري ومسلم وأبو 
وا أن أُناساً من َعكْل وَعريَنة قدموا على النيب صلى اهللا عليه وسلم، وتكلم: " مسنده، عن قََتادة عن أنس

باإلسالم فاسَتْوَخموا املدينة، فأمر هلم النيب صلى اهللا عليه وسلم بَزْود وَراعٍ، وأمرهم أن خيرجوا فليشربوا 
من أْبَواهلا وألباهنا، فانطلقوا حىت إذا كانوا بناحية احلرة، كفروا بعد إسالمهم وقتلوا راعي النيب صلى اهللا 

فَسمَّروا أعينهم وقطعوا أيديهم، وتركوا يف ناحية احلرة عليه وسلم، فبعث الطلب يف أثارهم، فأمر هبم 
  .1"حىت ماتوا على حاهلم 

أن النيب صلى اهللا " ، ذكر ابن اسحاق عن َسلََمة بن األكَْوع "فبعث الطلب يف أثارهم: " فقوله
عث يف فب" ؛ ويف رواية للنسائي "عليه وسلم بعث خيالً من املسلمني أمريهم ِكْرُز بن جابر الفَْهرِي 

أهنم شباب من األنصار قريب من عشرين رجالً، وبعث معهم " أي مجع قَاِئْف؛ وملُْسِلم " طلبهم قَافَة 
  .2"قَاِئفاً يقَْتصُّ  آثارهم 

وقد ثبت يف قصة الَعْرَنَيْينِ أنَّ النيب صلى اهللا عليه وسلم بعث يف : " قال ابن القيِّم رمحه اهللا
على اعتبار القَافَة واالعتماد عليها يف اجلملة، فاستدل بأثر األقدام على طلبهم قَافَة فأتى هبم، فدلَّ 

  .3"املطلوبني، وذلك دليل َحَسٌن على إحتاد األصل والفرع 
حدث أن قتل شخص : ويروي الشيخ عبد العالِِ َعطَْوة قصة يف املوضوع تشهد على ذلك، قال      

على أرض البستان الذي استدرج إليه القتيل فقتله فيه، فأتوا  يف املدينة املنورة، وكان القاتل قد ترك آثار
بالقَاِئْف ونظر يف األثر، مث جاءوا له بكل الذين يشك يف أهنم أعداء للقتيل، أو كانت بينه وبينهم أسباب 
اخلصام ولو تافهة ميكن أن حتملهم على القتل، فكان القَاِئْف ينفي كل هؤالء ويربئهم من القتل، حىت 

أوتوين به، : مل يبق إالَّ رجل ضعيف البصر ال يستطيع املشي فكيف يقوى على القتل، فقال: ا لهقالو
فجاؤا به، فطابق األثر فقال هو القاتل، لكنه مل حيكم عليه مباشرة بالقصاص، إمنا عينت له السلطة مرافقا 

إذاً : وإذا بالرجل يقول جيالسه ويسامره حىت وثق به واطمأن إليه، ففي ذات يوم جاء بسرية املقتول،
فمالذي دفعين إىل قتله غري تلك األسباب، وذكر قصة قتله، فما كان من املخرب إالَّ أن نقل اخلرب إىل 

  .السلطة فأُخذ الرجل بالتهمة، فلم يزل به حىت اعترف
ذلك  و يف.  فكان األثر هنا قرينة على نسبته إىل صاحبه أفادتنا يف التوصل إىل إقرار من هو صاحبه

غري أن هناك من فقهاء الشريعة اإلسالمية من ال يأخذ بأثر  4وقائع كثرية ترد يف كتب التاريخ و الِسري
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األقدام كقرينة دالة على صاحبها  يف ارتكاب اجلرمية، ذلك ِلَما استدلوا به من األحاديث النبوية اليت 
مجهور الفقهاء القائل بعدم االعتماد ويرى جانب من .   حتثُّ على درء احلدود عن املسلمني بالشبهات

على القرائن يف اثبات القصاص إال إذا تأيدت بأَْيَمان القسامة، فإنه حسب رأيهم ال يصح اعتبار قرينة 
وجود أثر األقدام للمتهم بالقتل يف مكان اجلرمية دليالً على ارتكابه للجرمية، ولكن يعترب ذلك لََوثاً جييز 

  .  1بوا القسامةألولياء القتيل بأن يطل
  :موقف القانون الوضعي/ ب 
  يرى جانب من الفقهاء أن بصمات األقدام مثلها مثل بصمات اليد يف اإلثبات يف املسائل    

  أن احملكمة : "، وهذا هو اجتاه حمكمة النقض املصرية حسب رأيها، حيث قالت يف حكم هلا2اجلنائية 
ايتها لثبوت اإلدانة كقص األثر ومعرفة أثر قدمي املتهم إذا اعتمدت يف حكمها على قرائن اقتنعت بكف

حسب تقرير مندوب حتقيق الشخصية، وتعرف كلب البوليس على املتهم، فهي بذلك مل ختالف 
القانون، إذ أن القانون أمدَّ القاضي يف املسائل اجلنائية بسلطة واسعة و حرية كاملة يف سبيل تقصي 

  .3"همني ومقدار اتصاهلم هبااجلرائم والوقوف على عالقة املت
غري أن هناك من الفقهاء من ميانع  صالحية االعتماد على قرينة وجود أثر قدم املتهم يف مكان        

اجلرمية، إلسناد التهمة إليه، ألن القرائن ال يصح االعتماد عليها وحدها لإلثبات يف املواد اجلنائية، ألهنا ال 
  .4ترقى إىل مرتبة الدليل

نا القول أن الدالئل العلمية املستحدثة هلا دور وقيمة علمية وبرهانيه يف اإلثبات اجلنائي، فهي دليل وميكن
للتعرف على شخصية أصحاهبا، ودليل علمي حمض، والدليل العلمي ال يعرف الكذب، و إن كان غري 

واد اجلنائية، ولكن على ضرورة قاطع  يف درجة اإلثبات، ومنه نقول أن قرينة األثر تعترب دليالً إثباتياً يف امل
  .    تأييده بدليل أو أدلة أخرى تدَّعمه

  الفرع الثالث
  قرينة التسجيل الصويت

  

تعترب األحاديث الشخصية واملكاملات التليفونية أسلوباً من أساليب احلياة اخلاصة للناس، ففيها 
ليفونية، حيث أن هذه األحاديث يهدأ املتحدث إىل غريه، سواء بطريق مباشرة أو بواسطة األسالك الت

واملكاملات جماالً لتبادل األسرار وبسط األفكار الشخصية، دون حرج أو خوف من تصنت الغري، ويف 
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مأمن من فضول استراق السمع، حيث وال شك أن اإلحساس باألمن الشخصي يف األحاديث الشخصية 
نا يتبيَّن أن حرمة األحاديث اخلاصة واملكاملات واملكاملات التليفونية ضمان هام ملمارسة احلياة اخلاصة؛ ه

التليفونية ُتستمد من حرمة احلياة اخلاصة لصاحبها؛ وتتضمن حرمة األحاديث الشخصية واملكاملات 
التليفونية محايتها ضد مجيع وسائل التصنت واالستماع والنشر، فال جيوز مطلقاً تسجيل األحاديث 

  .1الشخصية واملكاملات أو مراقبتها
ولكن قد تتعرض هذه احلرمة لالنتهاك من قبل سلطات التحقيق للكشف عن احلقيقة، وقد يعمد 

فهل يصح االعتماد على الدليل املستمد من . بعض األفراد إىل استخدام هذه الوسائل إلثبات حقوقهم
موقف  التسجيل الصويت إلثبات التهمة على املتهم؟، وعلى هذا سوف أحاول معاجلة هذه النقطة بذكر

  : الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي، ويكون ذلك من خالل عنصرين
  

  موقف الفقه اإلسالمي : ـ أوالً
اهتمت الشريعة اإلسالمية باحلياة اخلاصة لألفراد، ووضعت هلا من األحكام ما يصون حرمتها 

رَّمت التجسس وعدم االعتداء عليها، فأوجبت عدم دخول بيت الغري إال بعد االستئذان والسالم، وح
  .                                        بنصوص صرحية من القرآن الكرمي والسنة النبوية املطهرة

  : من القرآن الكرمي -أ      
 وُتَسلُِّموا َعلَىوا يأيُّها الذيَن أََمُنوا ال َتْدخلوا ُبُيوتاً غَْيَر ُبُيوِتكُُم َحتَّى َتْسَتأْنُِس« : قال اهللا تعاىل

  .2»أَْهِلَها ذَِلكُم َخْيٌر لَكُُم لََعلَّكُُم َتذَّكَُرون 
فاالستدالل من هذه اآلية، أن اهللا عزَّ وجل أمر عباده املؤمنني أن ال يدخلوا بيوتاً غري بيوهتم، 
وإذا كان ذلك فيجب أن يستأنسوا، مبعىن يستأذنوا قبل الدخول ويسلموا بعده، وهذا من اآلداب 

  .3َب اهللا سبحانه وتعاىل هبا عباده املؤمننيالشرعية اليت أدَّ
يا أيَُّها الِذيَن أََمُنوا اْجَتنُِبوا كَِثرياً ِمَن الظَّنِ إِنَّ َبْعَض الظَنِّ إِثْم، وال َتَجَسُسوا « : كما قال اهللا تعاىل
  .4»وال َيْغَتْب َبْعَضكُم َبْعضاً 

  : من السنة -ب 
لو أن رجالً اطلع عليك بغري إذن فحذفته حبصاةْ : " قالما روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  .1"فَفَقَأَْت عينه ما كان عليك من جناح 
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إياكم :   " وكذلك ما روي عن أيب هريرة رضي اهللا عنه، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
وا عباد اهللا والظن فإن الظن أكذب احلديث، وال جتسسوا وال حتاسدوا، وال تباغضوا، وال تدابروا وكون

  .2"إخواناً 
ومن استمع إىل حديث قوم وهم له كارهون أو : " باإلضافة إىل قول النيب صلى اهللا عليه وسلم

  .4"يوم القيامة  3يفرون منه ُصبَّ يف أذنيه اَألُنك
يا معشر من آمن بلسانه، ومل يدخل اإلميان يف قلبه، ال : " وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

املسلمني، وال تتبعوا عوراهتم، فإنه من اتبع عوراهتم يتبع اهللا عورته، ومن يتبع اهللا عورته يفضحه  تغتابوا
  .  5"يف بيته 
ويظهر من اآليات القرآنية واألحاديث النبوية حرَّمت التجسس، وال شك أن اللجوء إىل وسيلة   

عتماد على ذلك إلثبات القصاص أو التسجيل الصويت تعترب من التجسس املنهي عنه شرعاً، وال جيوز اال
  .احلدود

  : ولقد ورد ما يؤيد ذلك من فعل الصحابة ـ رضوان اهللا عليهم ـ ومن ذلك
ما روى أن عبد الرمحان بن عوف ـ رضي اهللا عنه ـ حرس ليلة مع عمر بن اخلطاب ـ رضي 

َنه حىت إذا دنوا منه، إذا بباب اهللا عنه ـ باملدينة، فبينما هم ميشون شب له سراج يف بيت، فانطلقوا َيُؤُمو
جماف على قوم هلم فيه أصوات مرتفعة، فقال عمر    ـ رضي اهللا عنه ـ وأخذ بيد عبد الرمحان أتدري 

: هذا بيت ربيعة بن أمية بن خلف وهم اآلن شرب فما ترى؟، فقال عبد الرمحان: بيت من هذا؟، قال
، فقد جتسسنا، فانصرف عمر عنهم 6"وال جتسسوا : " فقال أرى قد أتينا ما هنى اهللا عنه، هنانا عزَّ وجلَّ

  .7وتركهم
و مما تقدم ذكره، أنه ال جيوز االعتداء على أستار الناس طاملا مل يظهر منه شيء خيالف شرع اهللا 

فأمَّا ما مل يظهر من احملظورات فليس للمحتسب أن : " لإلمام مالك" املوطأ " عزَّ وجلَّ؛ حيث جاء يف 
قد َآنَ لكم أن : " ها، وال أن يهتك األستار، حذراً من االستتار هبا؛ قال صلى اهللا عليه وسلميتجسس عن

تنتهوا عن حدود اهللا، فمن أصاب من هذه القاذورات شيئاً فليستتر بستر اهللا تعاىل، فإن من ُيْبدي لنا 
  .8"صفحته، نقم عليه كتاب اهللا 
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دليل املستمد من هذه الوسيلة يف إثبات مثل هذه أنه ال جيوز االعتماد على ال: وخالصة القول
األمور العظيمة، ألن التسجيل ال يتم إال هبتك األستار املنهي عنها شرعاً، يضاف إىل ذلك أن هذه 
الوسيلة سهلة التزوير، فمن املعروف علمياً إمكان ذلك؛ ومنه فال يثبت القصاص بوسيلة حتوم حوهلا 

  .          الشبهات
  موقف القانون الوضعي: ـ ثانياً

مسألة خطرية جداً، قد أبدى الفقه  –التسجيل الصويت  –إنَّ مسألة التجسس بالوسائل احلديثة 
  .القانوين والقضاء موقفهما منها

  : موقف الفقه القانوين/ أ 
يرى معظم فقهاء القانون الوضعي وجوب إهدار األدلة املستمدة من التسجيالت الصوتية،  وذلك     
  .1نتجت عن مراقبة احملادثات بطريقة غري مشروعة، ألهنا تعترب اعتداء على حرمة احلياة اخلاصةإذا 
وعليه فإن هذا الرأي وإن كان ال يأخذ هبذه القرينة أو هذه األدلة املستمدة من التسجيالت الصوتية،    

  .ووفقاً للقانون إالَّ أنه رغم ذلك مل يستطع أن ينكر األخذ هبا يف حالة ما إذا كانت مشروعة
وبذلك فهذا الرأي يرى أنه لكي تكون هناك مشروعية هلذه القرينة يف األخذ هبا جيب أن تكون بواسطة 

  .القانون أو  الوسائل القانونية
واالتصاالت  تسرية املراسال"اليت جاء فيها  39و قد أقرَّ الدستور اجلزائري يف الفقرة الثانية من املادة  

، إالَّ أننا ال جند تطبيقاً لذلك من خالل النصوص القانونية التطبيقية "هلا مضمونة اخلاصة بكل أشكا
  .2اجملسدة للحماية من خالل قانون اإلجراءات اجلزائية وقانون العقوبات

، قد كفل حرمة احملادثات الشخصية ضد تسجيلها، 1972لسنة  37كما أن القانون املصري رقم 
يق والنيابة العامة األمر بإجراء التسجيالت ألحاديث جرت يف مكان ولكن أباح لكل من قاضي التحق

  .خاص، مع مراعاة الضمانات اليت نص عليها
إجراءات على أنه جيوز لقاضي التحقيق أن يأمر بإجراء تسجيالت ألحاديث جرت  95فنصت املادة 

  :3يف مكان خاص، مع مراعاة الضمانات اآلتية
  احلقيقة يف جناية أو جنحة يعاقب عليها باحلبس ملدة أن تكون لذلك فائدة يف ظهور • 
 . تزيد على ثالثة أشهر  
 .أن يكون التسجيل بناءاً على أمر مسبب• 
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 .  أن يكون األمر ملدة ال تزيد عن ثالثني يوماً قابلة للتجديد ملدة أخرى مماثلة• 
  : موقف القضاء/ ب 

ت بتحرميها وعدم مشروعيتها، ألهنا رأت يف أمَّا القضاء واحملاكم فقد قالت فيها كلمتها وقض
ذلك اعتداء على احلرية الشخصية لألفراد، وسبباً لبث الذعر واهللع وفقدان الثقة بني أبناء اجملتمع، 
وحسبك هبذا إفساداً وخطراً جيب جتنبه، وقد استدل القضاء يف حكمه هذا إىل القاعدة اليت تقضي بأن 

 .        1لة، إذا كانت نتيجة هتديد أو قوة أو تدخل طيب يؤثر يف اإلرادةشهادة املرء على نفسه غري مقبو
وقد نوقشت هذه املسألة يف احللقة الدراسية التابعة للجنة حقوق اإلنسان اليت عقدت يف كاْمبَِريا 

، فقد ، فكان حكمهم فيها دائراً بني احلظر املطلق واجلواز املقيَّد بشرط، أمَّا الذين منعوها مطلقا1963ً
  .رأوا فيها اعتداء على حرية األفراد مع عدم الفائدة لسهولة التزوير

وأمَّا اجمليزون فقد قبلوا ذلك يف حدود حمصورة وضمن دائرة ضيقة، خوفاً على احلرية الفردية من املساس 
  : 2هبا، فوضعوا لذلك شروطاً هي

  .أن يكون ذلك بإذن السلطات القضائية -
  .مواجهة متهم معنيأن يكون هذا اإلجراء يف  -
  .أن يكون ذلك يف اجلرائم اخلطرية، كاليت متس أمن الدولة يف الداخل أو اخلارج -

و ترى حمكمة النقض املصرية إن التسجيالت اليت تكون يف مكان خاص ال يصح األخذ هبا، إالَّ بإذن 
مة النقص املصرية، قاضي التحقيق، وإالَّ كان باطالً؛ أما التسجيالت يف مكان عام فقد أجازهتا حمك

بشرط أن يكون احلديث الذي مت تسجيله قد جرى يف حمل مفتوح للكافة، وأن ال ينطوي التسجيل على 
اعتداء على احلرمات، سواء تعلقت هذه احلرمات بشخص من صدر منه احلديث أو باملكان الذي جرى 

  .3فيه احلديث
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  املبحث الثالث
  زيرالتع جرائمدور القرائن يف إثبات 

  

  املطلب األول
  بيان معىن التعزير واملراد حبق اهللا وحق العبد

  

  الفرع األول
  بيان معىن التعزير 

  

على اإلعانة والتوفري والنصرة مرة بعد مرة، وأصل التعزير املنع، فكأن من  اللغةيف  1يطلق التعزير
دون احلد تعزير، ألنه مينع  نصرته قد رددت عنه أعداءه ومنعتهم من أذاه، وهلذا قيل للتأديب الذي هو

  .اجلاين أن يعاود الذنب
معصية ليس فيها حد  مقدرة جتب حقاً هللا أو ألدمي يأيت عقوبة غري: بأنه فقهاء الشريعةويعرِّفه 

  .وال كفارة
  الفرع الثاين

  .املراد حبق اهللا وحق العبد
  

لضرر عنهم من غري اختصاص ما تعلق به نفع عامة الناس، وما يندفع به ا: املراد حبق اهللا تعاىل
بأحد، ومن أمثلة التعزير يف هذا احلق، التعزير على ترك الصالة أو شرب اخلمر، فإنه مقرر شرعاً جللب 
نفع عام ودفع ضرر عام، وليست اجلرمية هنا موجهة إىل شخص بعينه، حىت ميكن أن يقال إن التعزير 

  .عليها حق للفرد
لحة خاصة ألحد األفراد، ومن أمثلة التعزير يف هذا احلق، تعزير ما تعلق به مص: واملراد حبق العبد

  .الصيب الذي يْشُتم رجالً، فإن التعزير حينئذ يكون حقاً للمشتوم وحده، ألن الصيب غري مكلف شرعاً
: وقد يكون التعزير حلق اهللا تعاىل وحق الفرد معاً، ولكن يغلب فيه حق اهللا تعاىل مثال ذلك

  .بيل زوجة آخر، وعناقها واخللوة هبا، ففي هذا اجملال يوجد نوع من احلق لألفرادالتعزير يف حنو تق
وقد يكون التعزير حقاً هللا ولألفراد معاً، لكن يغلب فيه حق األفراد، وذلك كالتعزير يف السب         

عتداء على والشتم، فإن هذه األفعال وحنوها فيها اعتداء على عرض اجملين عليه، وهذا من حقه، وفيها ا
  .  1حق اهللا تعاىل ،ألن امتثال أوامر الشرع والكف عن أذى الغري يعترب من حقوق اهللا تعاىل
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  املطلب الثاين
  التعزير بالقرائن للكشف عن اجلناة

  

عرفنا فيما سبق أن التعزير عقوبة مقررة يف كل جرمية ال حدَّ فيها وال كفارة، ونريد اآلن أن 
قاضي احلق يف أن يقوم بتعزير املتهم حلمله على االعتراف باحلقيقة، بناءاً على نتعرف على ما إذا كان لل

  .وجود قرائن معينة تدل على ارتكابه اجلرمية أم ال؟
  .ويف هذا ذهب الفقهاء إىل التفرقة بني ثالث حاالت، بعالج كل حالة يف فرع مستقالً هبا

  

  الفرع األول 
  حاالت املتهم املعروف بالدين والصالح 

  

إذا كان املتهم معروفاً بالدين والصالح والورع والتقوى، أي ليس ممن توجه إليه التهمة يف 
الدعوى، فال جيوز للقاضي أن يعزره باحلبس أوغريه، بل على القاضي أن يعزر من قام بتوجيه هذه 

   .        2التهمة له، منعاً لألراذل واألشرار من التطاول على أعراض أهل اخلري والفضل
  

  الفرع الثاين
  حاالت املتهم اجملهول احلال

إذا كان املتهم جمهول احلال بني الناس ال يعرف بصالح أو فجور، فقد ذهب عامة علماء اإلسالم       
  .     إىل أنه حيبس حىت ينكشف حاله، ومنهم من ذهب إىل أنه حيبس مدة شهر فقط

يف حبس املتهم هنا، فذهب عامتهم إىل أن احلق يف هذا وقد اختلف علماء املسلمني فيمن له احلق      
ذلك للقاضي أو الوايل، وهذا هو املنصوص عليه عند أكثر األئمة، كما ذهب البعض إىل أن احلبس هنا 

  .    3للوايل دون القاضي
  الفرع الثالث

  حاالت املتهم املعروف بالفجور
  

يق والقتل والزنا، فهؤالء البد أن ُيكشفوا أما إذا كان املتهم معروفاً بالفجور كالسرقة وقطع الطر
  وُسيتقصى عليهم بقدر هتمتهم وشهرهتم بذاك، ورمبا كان بالضرب واحلبس دون الضرب على قدر ما 
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  . 1اشتهر عنهم
ويرى بعض الفقهاء أنه عندما تتوفر التهمة القوية وحيكم باحلبس لذلك، فإنه يطال يف مدة 

ن سجنه حينئذ لصرف أذاه عن الناس، فهو معروف بالفجور، ومصر احلبس إىل أن ُيقِّر أو ميوت، أل
على إنكار ما ارتكب، ولو خلى سبيله لعاود ارتكاب اجلرمية مرة ومرات، ويرى البعض األخر أنه جيوز 
لإلمام إطالق سراحه ولو مل ُيقِّر إذا رأى املصلحة يف ذلك، ولكن جيب أن تكون مدة احلبس هنا أكثر 

  .النسبة للمتهم جمهول احلالمن مدة احلبس ب
وكما جيوز حبس املتهم املعروف بالفجور، فإنه جيوز ضربه عند بعض الفقهاء ضرب تعزير ال 

  .    2ضرب حد، ليصدق القول، ويعترف باحلقيقة
هذا وقد اختلف الفقهاء والقائلون جبواز ضرب املتهم املعروف بالفجور فيمن له حق القيام بضربه؟، 

 . 3 أن احلق يف ذلك للوايل والقاضي وذهب البعض األخر على أنه للوايل دون القاضيفذهب بعضهم إىل
من خالل دراستنا هلذا الفصل ميكننا القول أن القرائن وإن مل يستقر رأي فقهاء الشريعة 
اإلسالمية والقانون الوضعي على العمل هبا، وكان ذلك واضح من اختالفهم يف األخذ هبا؛ ذلك أن كل 

واء كان منكراً للعمل بالقرائن أوكان جميزاً للعمل هبا، له تفسرياته وأسبابه وحججه؛ حيث يأخذ رأي س
أصحاب تعطيل العمل بالقرائن يف أسباهبم إىل أن القرائن تكتنفها الشبهات، وما دامت هناك شبهات 

  .فإن التعطيل واجب
رأيهم يف أن القرينة اليت يكون العمل هبا  وحىت أن اجمليزين للعمل هبا ال يأخذوهنا على إطالقها، بل كان

يف جرائم احلدود والقصاص، جيب أن تكون قرينة قوية قاطعة، وبذلك كان العمل بالقرينة يف هذه 
  .اجلرائم مقصوراً على مدى القوة اإلثباتية هلا

 وهذا التقييد والتضييق واحلصر لعمل القرائن كان السيما يف جرائم احلدود   والقصاص، ذلك
ورغم ذلك أن القرائن تلعب دور مهم : العتبارها من أهم اجلرائم، ولعظم خطرها، إالَّ أنه ميكننا القول

يف هذه األنواع من اجلرائم من حيث اإلثبات، ذلك ِلَما تؤديه من تعزيز لألدلة األخرى، هذا إن مل تكن 
  .لقوة الثبوتية هلايف بعض األحيان دليالً قوياً تقوم بدحض حتَّى االعتراف والشهادة ل

أما ما جاء به الفقهاء يف جرائم التعزير وإن كان االختالف سائداً بينهم، إالَّ أهنم مل خيتلفوا على 
  عدم األخذ بالقرائن يف التعزير، بل كان االختالف يف وسائل التعزير بني الضرب واحلبس، أمَّا وجوبية 

  .التعزير بالقرائن فلم يكن هناك اختالف بينهم
                                                 

  .120السابق ،  ص  ابن القيم الجوزية،  المرجع - 1
  .104، ص نفسهابن القيم الجوزية، المرجع  - 2
  .201أنور محمود دبور، مرجع سابق، ص  - 3



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 الفصل الثاني
دور القرائن في اإلثبات عبر مراحل 

 في القانون الجنائي الجزائيةالدعوى 
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

تناولنا فيما سبق ماهية القرائن فيما بني الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعي، مثَّ وضَّحنا دور 
مشريين إىل رأي كل من الشريعة القرائن اليت جاءت هبا الشريعة اإلسالمية يف جمال اإلثبات اجلنائي،  

  .والقانون يف ذلك
وملَّا كانت اخلصومة اجلنائية هلا مراحلها املتميزة، فلقد آثرت يف هذا الفصل أن أشري إىل دور 

 :القرائن يف كل مرحلة من مراحل اخلصومة اجلنائية، ذلك من خالل ثالث مباحث
 

  ".لبحث والتحري ا" دور القرينة يف مرحلة االستدالل  :املبحث األول
  .دور القرينة يف مرحلة التحقيق :املبحث الثاين
 .دور القرينة يف مرحلة احملاكمة :املبحث الثالث

 

ولإلشارة أنه إذا كانت اخلصومة أو الدعوى اجلنائية يف مرحلة االستدالل مل تبدأ باملفهوم 
ُتتخذ استناداً للقرائن، تفرض علينا أن  القانوين ملعىن البداية، فإن مرحلة االستدالل مبا فيها من إجراءات

  .نتناوهلا يف مبحث مستقل، ووفق التفصيل التايل



 

  املبحث األول
  دور القرينة يف مرحلة االستدالل

  

تعترب مرحلة االستدالل من أهم وأخطر املراحل اليت متر هبا الدعوى اجلنائية، ورغم كون الدعوى 
  .هوم القانوين ملعىن البداية، إذ أهنا تعترب كمرحلة إعداد ومتهيديف هذه املرحلة ال تعترب قد بدأت باملف

غري أن القرينة يف هذه املرحلة اهلامة تعترب من أهم معطيات البحث اجلنائي فيها، ويتجلى ذلك 
واضحاً يف اهتمام املشرِّع هبا، كمربر لقيام احلالة القانونية اليت قد يترتب عليها التعرض لشخص املتهم أو 

  .، يف ضوء ظروف كل واقعة على حدىهيقافاست
وتقديراً ألمهية مرحلة االستدالل ودور القرائن يف كافة اإلجراءات اليت تتم فيها، فلقد رأيت أن 

  .أعرض هذا املبحث من خالل مطلبني
  .العادية الختصاصاهتمدور القرائن عند مباشرة ضباط الشرطة القضائية  :املطلب األول
  . ر القرائن عند مباشرة ضباط الشرطة القضائية الختصاصاهتم االستثنائيةدو :املطلب الثاين

  

  املطلب األول 
  دور القرائن عند مباشرة ضباط الشرطة القضائية الختصاصاهتم العادية 

  

إن إيضاح دور القرينة يف مرحلة االستدالل حال قيام ضباط الشرطة القضائية باألعمال املسندة 
  .إليهم مبقتضى القانون، يستلزم أن تتناول دور القرينة يف أحوال الضبط والتفتيش من خالل فرعني

  الفرع األول
  قـرائـن الضبـط

  

الشرطة القضائية يف أعمال البحث  يقصد بقرائن الضبط تلك القرائن اليت يستند إليها ضباط
  .والتحري عن اجلرائم، وكذلك ما يتوفر لديهم من وقائع متثل استدالالً لبداية اخلصومة اجلنائية

وتعترب قرائن الضبط مىت توافرت مربراً بالنسبة لضباط الشرطة القضائية، للقيام ببعض األعمال 
أو االستيقاف، سواء كانت اجلرمية قد وقعت أم مل  القانونية اليت قد متس حرية الشخص، مثل االشتباه

: ؛ وسنتناول قرائن الضبط يف نقطتني1تقع، غري أن الشخص قد وضع نفسه يف موضع الريبة والشَّك
  . فقرائن االشتباه وقرائن االستيقا

  قرائن االشتباه: أوالً  
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فس شخص املتصف هبا، ورتَّب االشتباه حالة افتراضية أقامها املشرِّع ملواجهة اخلطر الكائن يف ن
عليها احملاسبة القانونية والعقاب عليها، وهي على ذلك ليست فعالً مادياً يدفع اجلاين به إىل الوجود، غري 
أن االشتهار والسوابق قرينتان تؤدي إىل إبرازها، وإذا لكانت السوابق القضائية ال ُتنشئ بذاهتا االجتاه 

  .1ساسه، إالَّ أهنا تكشف عن وجوده، وتدلُّ عليه أسوة باالشتهاراخلطر الذي هو مبىن االنتباه وأ
يقوم ضباط الشرطة القضائية عند مباشرهتم الختصاصاهتم جبمع االستدالالت من اجلرائم ما متَّ تنفيذه 
 منها، أم غريها من الوقائع اليت تعترب يف مرحلة التنفيذ أو اإلعداد له، وحتديد من هو املشتبه فيه بالنسبة

لضابط الشرطة القضائية، من املسائل اليت يتضح فيها نطاق تطبيق القرائن، إذ يكفي العتبار الشخص 
 .                مشتبهاً فيه أن تتوافر يف حقه قرينة سبق احلكم عليه يف إحدى اجلرائم املنصوص عليها بعقوبة جنائية

وما يعضِّدها من اهتامات يف قضايا أخرى، تكون  غري أن توافر الشهرة اليت تؤيدها سوابق املتهم اجلنائية
أو اهتامات وشبهات هامة  عمقبولة كقرينة يف جمال االشتباه، إذا كانت مبنية على أسباب مقبولة، أو وقائ
االعتياد على االعتداء على : تقدرها احملكمة، كحالة إدانة املتهم ِلما اشتهر عنه ألسباب مقبولة، مثل

ملواد املخدرة، وقد تكون قرينة االشتباه مبنية على أقوال الشهود مبا يصرحون عن املتهم املال، واالجتار با
من سوء سريته، باإلضافة على تعدد السوابق اجلنائية، وتتأيد حالة االشتباه لدى احملكمة، بالنظر إىل 

  .2الدعوى إذا كان الفعل الذي وقع منه أخرياً يؤيد حالة االشتباه
تكون واقعة مادية وإما أن تكون صفة شخصية، فالداللة يف الصورة األوىل، قد والداللة إما أن 

تتمثل يف ظرف مثل مشاهدة املتهم قرب مكان اقتراف اجلرمية يف وقت قريب من وقوعها، فهذه 
  .الظروف وغريها تؤدي إىل تكوين قرينة االشتباه

املستفيد منها أو صاحب نفس : ـ مثاهلاأما الداللة يف الصورة الثانية ـ املبنية على صفة يف الشخص 
أسلوب االرتكاب، أو خصم اجملين عليه، أو اجلار، أو احلارس أو آخر املترددين، أو صاحب السوابق من 

  كاملمتنع عن حلف اليمني يف ه الداللة قد تولدت عن موقف شخص نفس النوع، وقد تكون هذ
  .3الشهادة

ية مرحلة االستدالل، وبعد وقوع اجلرمية، بل ميكن أن تبدأ وتبدأ قرائن االشتباه يف التكون مع بدا
حىت قبل ارتكاب اجلرمية، ِلَما يستخلصه رجال الضبطية من االشتباه يف تصرفات الشخص أو أشخاص 
عند بداية ارتكاب اجلرمية أو الشروع فيها، بل حتَّى ببداية األعمال التحضريية؛ فقرائن االشتباه تبدأ على 
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واالحتماالت الضعيفة، واليت تتمثل يف صفة شخص املتهم أو يف شخص اجملين عليه،  أساس الشبهات
  .1وتتحدد هذه الصفات بقدر أكرب وعلى حنو أدق بالنظر إىل نوعية اجلرمية املرتكبة

ذلك أنه خالل جمرى االعتداد هبذه الشبهات غالباً ما يتم العثور على داللة أو أكثر مرتبطة  
احلالة تنتقل إجراءات االستدالل على هدى دالالت الوقائع، من مرحلة االشتباه إىل  باجلرمية، ويف هذه

  .مرحلة حبث الدالئل املعثور عليها، واملكونة هلذه القرينة
أمَّا إذا كانت اجلرمية املرتكبة من جرائم االعتداء على األموال، حيث يضعف فيها االعتبار الشخصي يف 

فاعل جمهوالً ال مينع من أن تسري إجراءات البحث عرب خطوات متأنية على صفة املتهم، ولكن كون أن ال
  . 2أساس من الشبهات، اليت قد توصل إىل مرحلة الدالئل واليت قد تنتهي بالدليل

وعلى ذلك ميكن القول بأن املَِكَناْت اليت أسندها املشرِّع لضباط الشرطة القضائية يف مباشرة 
شتباه واالستدالل عن اجلرائم، إمنَّا هي يف احلقيقة سلطة ال يستهان هبا، اختصاصهم العادي بالنسبة لال

لذلك فأحرى بالشرطة أن تكون أعماهلم عادلة، إذ أن العدل لن يتحقق إذا كانت وسيلته الظلم، ألن 
  .اجلرمية لن ُيقضى عليها بأفعال آِثَمة وظاملة

  فالقرائن املربرة لالستيقا: ثانياً
، فستدالل ميارس ضباط الشرطة القضائية اختصاصاهتم اليت منها االستيقايف نطاق مرحلة اال

باعتباره إجراء من اإلجراءات اهلادفة لوقاية اجملتمع من مظاهر االحنراف ومحايته من عوامل التخريب، بل 
أعطى القانون لرجال الشرطة القضائية يف بعض احلاالت استعمال القوة كلما تطلب املوقف ذلك و 

  .در املناسببالق
وأثناء ممارسة ضباط الشرطة القضائية الختصاصاهتم، فإن هلم حال قيامهم بأعماهلم استيقاف األشخاص 

  .      للتحرِّي عن اجلرائم وكشف مرتكبيها
وُمَسوِّغُ االستيقاف اشتباه تربره ظروفه، بأن يضع الشخص نفسه طواعية منه واختياراً يف موضع الريبة 

ذي جيعل رجل الضبطية يستوقفه لكي يكشف حقيقة أمره، دون التعرض املادي له أو والظن، األمر ال
املساس حبريته، ومن ثَمَّ ال يعترب االستيقاف قبضاً، ألنه ليس من إجراءات التحقيق وإمنا أحد إجراءات 

  .الضبط
ن املتهم قد ولصحة االستيقاف جيب أن تتوفر له من املظاهر والدالالت اخلارجية ما يربره، بأن يكو

وضع نفسه طواعية واختياراً منه يف موضع شبهة أو ريبة ظاهرة، مبا يستلزم تدخل رجال الضبطية 
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القضائية، كما أنَّ اقتياد املشتبه بعد استيقافه لتفتيشه مبعرفة سلطة التحقيق وضبط مثالً مادة خمدرة معه، 
مد من هذه اإلجراءات صحيحاً منتجاً لكافة ال ينطوي على خمالفة للقانون، وبالتايل يصبح الدليل املست

  .1آثاره القانونية
كما ميكن لالستيقاف أن يشمل األشخاص مىت ُوجد من املربرات والقرائن والشبهة  والريبة الظاهرة ما 
يستلزم تدخل رجل الضبطية، كما قد يشمل السيارات املعدة لإلجيار أو اخلاصة،  أثناء سريها يف الطرق 

قق من عدم خمالفتها ألحكام قانون املرور، أو بقصد مراقبة تنفيذ القوانني، أو الختاذ إجراءات العامة للتح
،مما يوحي عن السيارات أو األشخاص من قرائن وأمارات ودالئل أو 2التحري عن مرتكيب اجلرائم

  .شبهات أو اشتباه على  أن األشخاص أو السيارات فيها من األشخاص املشتبه فيهم
ترتب على حماولة االستيقاف فرار الشخص املشتبه فيه، ومن مثَّ فإن هذا الفرار يربر مالحقة كما قد ي

  .   3الشخص للتحري عن حقيقة أمره، شريطة أن يدل هذا الفرار يف ذاته على االرتياب يف أمره
كما أن امتناع أو عجز شخص املشتبه فيه عن إظهار وتقدمي ما يثبت شخصيته، فال مانع من 

ه واقتياده إىل أقرب مأمور ضبط قضائي؛ أمَّا إذا اعترف الشخص املستوقف نتيجة اشتباه فيه أو مسك
دالئل على إثر استيقافه جبرمية ارتكبها فإنَّ ذلك يكون مربراً الختاذ بعض اإلجراءات ضد هذا 

  . 4الشخص
  الفرع الثاين

  قرائن التفتيش والتسجيل باألماكن العامة
  

تدالل قد يصادف ضباط الشرطة القضائية عند مباشرة أعمال وظيفتهم يف نطاق مرحلة االس
بعض اجلرائم، منها ما يكون يف حالة تلبس عرضية، ومنها جرائم تنشأ فيها حالة التلبس على إثر التخلي 
اإلرادي من اجلاين عمَّا يف حوزته، طواعية منه واختياراً دون أي تأثري خارجي، أو إجراء غري مشروع 

ل الضباط، وجند أن املشرِّع قد حدد سلطة ضباط الشرطة القضائية يف إجراء التفتيش؛ وعلى هذا من ِقب
فسوف نتناول بالدراسة القرائن املربرة للتفتيش باحملالت العامة، والتسجيالت باألماكن العامة وذلك من 

  .خالل نقطتني
   تفتيش احملالت العامة :أوالً
  ف النقاب عن الوقائع اجملهولة واجملرَّمة قانوناً وإيضاح احلقيقة فيها، يهدف التفتيش عامةً إىل كش     
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سواء كانت هذه األدلة املراد البحث عنها لإلثبات أو النفي، غري أن دخول هذه األماكن ال يعترب من 
ن أعمال التفتيش وال يتقيد بقواعده، ذلك أن احلماية املفترضة من قبل املشرِّع مل تنصرف لغري األماك

اخلاصة؛ إالَّ أن هذه األماكن العامة عندما تغلق أبواهبا تتغري صفتها، ويسري يف شأهنا نفس القيود اخلاصة 
بدخول و تفتيش األماكن اخلاصة، فالعلة من إجاز لضباط الشرطة القضائية دخول األماكن العامة هي 

ومن مثَّ تصبح القرائن الكافية واملربرة . والتعليمات وتطبيقها حتنفيذ القوانني فيها، ومدى االلتزام باللوائ
لتفتيش األشخاص باحملالت العامة شرطاً الختاذ هذا اإلجراء، باعتبار احلالة واقعة تلبس، إذ أن التفتيش 

  .               1دون توافر مربرات التلبس يعترب جتاوزاً خيالف القانون
د أجاز لضباط الشرطة القضائية بل وحثهم وعليه فإن ذلك يفيد من ناحية أخرى أنَّ املشرِّع ق

 تاليت تقع أمام بصره، فهذه االستنباطااليت يراها من هذه الواقعة أو الوقائع  معلى إجراء استنباطاهت
تؤدي بضباط الشرطة القضائية إىل حتَّى القول بأن القرينة قد قامت أم ال، فإذا رأى أن القرينة قد قامت 

خذ إجراءاً حتقيقاً بناءاً على ذلك، وهو تفتيش هذه احملالت العامة واألشخاص املتواجدين جاز له أن يت
  .2فيها، الذين هم حمل اشتباه

أو البضائع أو َمظَنَّة هم دواعي للشك يف األمتعة كما أجاز املشرِّع ذلك ملوظفي اجلمارك، مىت قامت لدي
  .   التهريب اجلمركي أن يقوموا بالتفتيش

أو القرائن املقصودة يف هذا املقام، هي حالة ذهنية تقوم بنفس املَُنوط هبم تنفيذ القوانني  والشبهة
اجلمركية، يصح معها القول بقيام َمظََنة التهريب من شخص موجود داخل حدود دائرة املراقبة 

  .3اجلمركية، وبصرف النظر عن رضائه بالتفتيش أو عدم رضائه
راً لتفتيش األمتعة يف احملالت والطرق العامة، فكثرياً ما حيدث كما أن من القرائن ما يكون مرب

حال تواجد مأمور الضبط القضائي يف مكان عمله أن يتخلى أحد األشخاص عن حقيبة حبوزته ختلياً أو 
إرادياً حماوالً نفي عالقته هبا، بل قد يصل األمر إىل حد تركها وحماولة الفرار، ومن مثَّ فإن قيام مأمور 

بط القضائي باستيقاف هذا الشخص وتفتيش أمتعته، اليت ختلى عنها بإرادته، ميثل قرينة تبيح تفتيش الض
 يتخلى الشخص عنها ويف حوزته، ال جيوز أما إذا كانت هذه األمتعةمل. الشخص وما معه من أمتعة

يز تفتيش هذه لضباط الشرطة القضائية تفتيش هذا الشخص إالَّ إذا توافرت الشروط القانونية اليت جت
  .        4األمتعة
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  القرائن املربرة إلجراء التسجيالت باألماكن العامة: ثانياً
إذا كان املشرِّع قد أحاط احلرية الشخصية بالضمانات اليت تكفل ممارستها دون اعتداء أو مساس 

ملصلحة عامة، مىت قام هبا، غري أن هذه احلماية أو الرعاية معلقة على شرط أالَّ يترتب على إطالقها إهدار 
  .الشخص باستخدام حقه الشرعي

وعلى إثر التطور احلاصل يف أسلوب تنفيذ اجلرائم والتعدي على احلقوق الشخصية، فقد حتقق على  
 .         1اجلانب األخر تطور يف وسائل حتقيق الذاتية وحتقيق الشخصية، يكاد يتناسب بل وحيقق التوازن أحياناً

  :علمي للتعرف على الشخص من التسجيالت املسبقة ألحاديثه يف عنصرينوميكن األساس ال
  .أنَّ نطق الكلمات أو اجلمل خيتلف من شخص إىل أخر •
  .أنَّ االختالفات بني عدد األفراد تكون أكرب من االختالفات يف النطق لفرد واحد •

: " ما اصطلح عليه حالياً بـ ، أو"رنني الصوت " ويعترب هذان العنصران مها املدخل الرئيسي لنظرية 
  . 2"بصمة الصوت

  وتأخذ التسجيالت الصوتية أو ما يعرف ببصمة الصوت أمهية بالغة يف اجملال األمن اجلنائي،      
حيث أكدت األحباث والدراسات أن صوت وكالم شخص ما ميكن أن يكون متشاهباً مع  

اتيتهما، كما أنه يتم بواسطة حتليل الصوت صوت وكالم شخص أخر، ولكنهما ال يتطابقان إالًَّ مع ذ
،هذا ما أكدته بعض الدراسات اليت  %99التعرف على الشخص وحتديد اجلنس بنتائج تصل إىل 

أجريت يف خمترب التحاليل الصويت التابع ملعهد التحقيق اجلنائي للشرطة يف رومانيا؛ كما أثبتت التجارب 
اف التمويه والتقليد يف األصوات؛ فاستخدام الصوت املسجل أيضاً أنه ميكن بواسطة حتليل الصوت اكتش

يساعد يف الكشف والتحقيق يف حوادث الطريان من خالل حتليل األصوات واملكاملات يف الصندوق 
  .3اخلاص املسمى بالصندوق األسود
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  املطلب الثاين
  دور القرينة عند مباشرة ضباط الشرطة القضائية الختصاصاهتم

  االستثنائية ـ حاالت التلبس ـ                 
  

بالقدر الذي تبيَّن لنا عن دور القرائن عند مباشرة ضباط الشرطة القضائية لسلطتهم املخولة هلم 
قانوناً يف إجراءات االستدالل والتحري، فإن دورها يبدو واضحاً عندما يباشر ضابط الشرطة القضائية 

  .يف الدعوى اجلنائية ومبقتضى القانون لبعض االختصاصات بصفة استثنائية
  :وسنتناول هذا املطلب من خالل فرعني

  .قرائن الضبط :الفرع األول
  .قرائن التفتيش :الفرع الثاين

  الفرع األول
  قـرائن الضبـط

  

يقصد بقرائن الضبط تلك الوقائع واألمارات واألدلة اليت يرى فيها ضابط الشرطة القضائية من 
  . 1اختاذ أحد اإلجراءات يف مواجهة األشخاص عند مباشرة اختصاصاته االستثنائيةالكفاية ما يربر 

، أن 2-42واملادة  23واملادة  28كل من املادة  وقد أشار املشرِّع اجلزائري إىل الضبط يف
ضابط الشرطة القضائية  يعمل على ضبط كل شخص أو شيء يفيد يف اجلرمية أو كل شخص يشتبه 

لقانون بني القبض والضبط واإلحضار، حسبما يكون املتهم يف حضور ضابط الشرطة فيه؛ وقد ميََّز ا
؛ أمَّا إذا مل يكن موجداً 3القضائية، فإنَّ تقييد حرية املتهم يف حالة التواجد تسمى قبضاً باملعىن الدقيق

 .    فيكون ملأمور الضبط أن يقوم بضبطه   أو إحضاره
اجهة الشخص الذي توجد دالئل كافية      وقرائن على حيث جعل القانون شرط اختاذه يف مو

، وعلى ذلك يصبح تقدير حالة التلبس بصورها 4اهتامه يف حاالت َعدََّدها املشرِّع على سبيل احلصر
املتعددة، أو توفر األدلة الكافية ملباشرة القبض على املتهم من املسائل  اليت يباشرها ضباط الشرطة 

جيب أن يستند إىل حقيقة بعينها، إذ ال يكفي للتدليل على التلبس جمرد توافر ، وهو تقدير 5القضائية
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كما جند أنَّ حاالت التلبس قد .االعتقاد أو الظن، لذلك فهي ختضع لرقابة سلطة التحقيق واحملكمة
 .    من قانون اإلجراءات اجلزائية 41حدََّدها املشرع اجلزائري يف املادة 

حالة التلبس مبقتضى إجراء قانوين، حبيث تعترب حالة التلبس قائمة إذا و هناك حاالت تظهر فيها 
متَّت على إثر إجراء قانوين مشروع، كما يف حالة طلب ضابط الشرطة القضائية من الشخص املشتبه فيه 
تقدمي بطاقته للتحقق من شخصيته، فإن ظهور املخدر مثالً عالقاً ببطاقته يربر قيام ضابط الشرطة 

 .   1بضبط املتهم والقبض عليه وتفتيشه، استناداً إىل قيام حالة التلبس القضائية
باإلضافة إىل أنَّ قرائن الضبط قد تظهر من خالل توافر حالة التلبس على إثر التخلي اإلرادي عن جسم 

ازته اجلرمية، كتخلى املشتبه فيه بإرادته عن املادة املخدرة أو السالح غري املرخص به، والذي كان يف حي
بإلقائه حال مشاهدة ضابط الشرطة القضائية، ففي هذا املوقف تكون هناك قد توفرت العناصر القانونية 
حلالة التلبس، ومن مثَّ ال يقدح يف ذلك منع رجل السلطة بعض األشخاص من الدخول أو اخلروج من 

  .     2املقهى الذي جترى فيه عملية ضبط أحد املشتبه فيهم بتجارة املخدرات
كما أن لرجال السلطة العامة حال توافر القرائن الدالة على قيام حالة التلبس يف مواجهة أي شخص،    

على إحضار املتهم إىل أقرب مأمور ضبط، وهذا ما خوله املشرع اجلزائري لرجال السلطة العامة الذين 
اءات اجلزائية؛ وعليه فإن من قانون اإلجر 23، 28خول هلم صفة الضبطية القضائية مثل ما جاء املادة 

  : سلطة ضبَّاط الشرطة القضائية يف ممارسة هذا اإلجراء جندها تنحصر يف حاالت ثالث هي
  .حالة الدالئل الكافية على االهتام •        
  .حالة التلبس •        
  .حالة تنفيذ اإلذن الصادر بالضبط من السلطة املختصة •        

لضبط من سلطة التحقيق إىل أحد ضباط الشرطة بالقبض على شخص املتهم ويصدر اإلذن أو األمر با
املطلوب، وذلك لضبط جرمية وقعت بالفعل، وتشري دالئل احلال والظروف الواقعة اتصال املأذون بضبطه 

  .هبذه اجلرمية مبا يكفي لقبول إصدار اإلذن بضبطه والقبض عليه
تراه سلطة التحقيق من كفاية يف الدالئل والقرائن  وعلى ذلك فإن أساس إصدار اإلذن بالضبط هو ما

 .  3وأدلة االهتام ِقَبل املتهم
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  الفرع الثاين
  قـرائـن التفـتيـش

  

التفتيش إجراء من إجراءات التحقيق، أحاطه املشرِّع بضمانة إجرائية، إذ اشترط ملشروعيته أن 
حالة تلبس جلناية أو جنحة أو رضا الشخص تتوافر حالة من احلاالت اليت جتيز القبض قانوناً، أو قيام 

بالتفتيش، وهي أحوال وردت على سبيل احلصر، ومن مثَّ فهي ال تقبل القياس عليها، هذا باإلضافة إىل 
ما اشترطه املشرِّع بالنسبة لتفتيش املنازل، سواء كان مرتل املتهم أو غري املتهم، حيث أَقَرَّ بأنه إجراء ال 

  .تضى إذن من السلطة املختصةميكن مباشرته إال مبق
وعليه فإن التفتيش إجراء ميسُّ حبق الِسُر، من أجل مصلحة اجملتمع يف الدفاع ضد اجلرمية اليت 
ُتحرِك وجوب املساس بِِه، ووجود قرائن قوية تدلُّ على أن صاحب حق السِّْر فاعل أو شريك فيها، 

  . 1فالتفتيش إذن وسيلة للبحث عن األدلة املادية وضبطها
وحكم تفتيش األشخاص يف بعض التشريعات اجلنائية كتفتيش املساكن مثل ما أشار إليه املشرِّع 
املصري، بينما جند على العكس من ذلك القانون الفرنسي والقانون اجلزائري الذي مل ينظمان تفتيش 

لقضاء إىل حماولة األشخاص على غرار تنظيمه لتفتيش املساكن، وأمام هذا االختالف جلأ كل من الفقه وا
  . 2وضع قواعد ومبادئ حتكم تفتيش األشخاص

  :وعلى هذا األساس سنحاول دراسة هذا الفرع من خالل نقطتني
  .القرائن الدالة على التلبس وأثرها يف تفتيش شخص املتهم :أوالً          
  .تفتيش مرتل املتهم وما يتواجد فيه :ثانياً          

  على التلبس وأثرها يف تفتيش شخص املتهمالقرائن الدالة : أوالً
إذا متعنَّا يف قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري، جند أنَّ املشرِّع مل يتعرض صراحة حلكم تفتيش 

" من قانون اإلجراءات اجلزائية خاصة كلميت  81األشخاص، اللَُّهمَّ إذا أمكن تأويل بعض عبارات املادة 
ه، مبعىن مجيع ما ميكن أن يتصور وقوع تفتيشه، سواء كان  إنسان أو مكان الواردتني في" مجيع األماكن 

" ، ألن هذا يقتضيه الِسَياق اللغوي املستفاد من إضافة كلمة ..أو مسكناً أو عربة أو متاعاً أو ما إىل ذلك
ماكن، يباشر التفتيش يف مجيع األ: " تنص على/ ق إ ج 81، حبيث أن املادة "مجيع " لكلمة " األماكن 

، و حسب هذا التأويل فإن 3"اليت ميكن العثور فيها على أشياء يكون كشفها مفيداً إلظهار احلقيقية 
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تفتيش األشخاص يكون مثل تفتيش املنازل يف احلكم، حبيث يعترب وسيلة من وسائل البحث عن اجلرائم، 
اية أو جنحة قد متَّ وقوعها، وقام ال تأذن به إالَّ السلطة املخولة هلا اجراؤه عندما يكون البحث وراء جن

  .    1الدليل على أن شخصاً معيناً هو الذي ارتكبها
فكلمَّا أمكن قانوناً القبض على املتهم، أمكن للباحث املأذون له أن يفتشه، غري أن إذا كان املتهم 

رع اجلزائري، فإنه ، وإن مل ينص عليه املش2أنثى فإن الفقهاء يرون أنه جيب أن جيري تفتيشها مبعرفة أنثى
  .                      3من املتفق عليه فقهاً و قضاءاً، أن ندب أنثى هلذا يعدُّ شرطاً شكلياً يتعلق بالنظام العام

وإذا كان القانون اجلزائري مل ينص على تفتيش األشخاص حبذوه خلف املشرِّع الفرنسي، وإن كان 
والذي منها القانون املصري، جند أنه قد  4القوانني األخرى للتأويل السابق ما يربره؛ لكن وبالنظر إىل

لقاضي التحقيق أن يفتش املتهم، وله : " من قانون اإلجراءات اجلنائية املصري على أنه 94نصَّ يف املادة 
، وعليه فإن "أن يفتش غري املتهم إذا اتضح من أمارات قوية أنه خيفي أشياء تفيد يف كشف احلقيقة 

اص هو إجراء من إجراءات التحقيق مثل تفتيش املساكن، يقصد منه احلصول على أشياء تفتيش األشخ
  .5تساعد يف إظهار احلقيقة، وحصانة املسكن مستمدة من حصانة الشخص

وإذا متعنَّا يف القانون املصري جنده يستدل على قيام وتوافر حالة التلبس بأن يكون شاهدها قد حضر 
للركن املادي للجرمية، سواء بصفة كاملة أو جزئياً،  أو أن يكون الشاهد  الواقعة، أي مباشرة اجلاين

عليها قد أدرك وقوع اجلرمية إدراكاً يقينياً بأية وسيلة من الوسائل، كضبط مرتكب الفعل املقترن 
بالسرقة ُمحرِزاً مبالغ من األموال املسروقة من مرتل القتيلني، فهذه حالة تلبس جبرمية إخفاء أشياء 

تحصلة من جناية، كشفت عنها قرائن ودالئل قوية، أدت بالسماح ملأمور الضبط أن يباشر إجراءات م
الضبط والتفتيش، أو تكون عن طريق احلواس مثل أن يشم الضابط رائحة احلشيش تنبعث من مقهى 

َتبيَّن  املتهم فدخله وما أن استدار املتهم وعرف شخصية الضابط حىت ألقى الفافة من يده على األرض،
أهنا حتوي حشيشاً، وبذلك فإن حالة التلبس ظاهرة من خالل هذه الدالئل والقرائن الواضحة على أن 

  . 6املتهم كان ميارس عمل جمرَّم، وأنه ميتهن املتاجرة فيه، وبذلك كان للضابط احلق يف أن يقوم بتفتيشه
املصري، ترتكز يف املظاهر ومن صور القرائن الدالة على التلبس كمربر للتفتيش يف القانون 

اخلارجية أو ظروف احلال؛ حيث أن قيام مظاهر خارجية ُتنبِئ بذاهتا عن وقوع اجلرمية مربراً لتوافر حالة 
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التلبس، واليت يترتب عليها اختاذ إجراءات القبض والتفتيش، وهي مظاهر ليست منطية، ولكنها ختتلف 
ملأمور الضبط خبربته العلمية وفطنته، من ظروف  حسب كل جرمية على حدى، واالستدالل فيها يكون

احلال، وقد يكون االستدالل على املظاهر اخلارجية أيضاً لرجل السلطة أو الشخص العادي، ومن صور 
املظاهر اخلارجية اليت تدل على التلبس ايضاً حماولة التخلي اإلرادي عن جسم اجلرمية، ومشاهدة تنفيذ 

بعة اجلاين بالِصَياْح، مشاهدة اجلاين حيمل سالحاً أو آلة يستدل منها على الركن املادي للجرمية، ومتا
ارتكاب جرمية وقعت أو مسامهته فيها، غري أنه يشترط أن يكون قد متَّ إدراك هذه املظاهر بإحدى 
احلواس أو بأي وسيلة مشروعة، على أن كل هذا خيضع لرقابة سلطة االهتام والتحقيق، على احملكمة أن 

  .       1س رقابتها بواسطة االقتناع ومشروعية الدليلمتار
  تفتيش مرتل املتهم وما يتواجد فيه: ثانياً

التفتيش يف املساكن هو إجراء من إجراءات التحقيق، يقوم مبقتضاه ضابط الشرطة القضائية بالبحث 
؛ وقد أجازت 2هلا يف مرتل شخص معني على أشياء تتعلق جبناية أو جنحة، قامت قرائن قوية على حيازته

  من قانون اإلجراءات اجلزائية ملأموري الضبط القضائي بتفتيش مساكن األشخاص 54املادة 
  .    الذين يكونون قد سامهوا يف جناية أو حيوزون أوراقاً أو أشياء متعلقة باألفعال اجلنائية

يوت من محاية خاصة، غري أنَّ هذا التفتيش جيب أن يتِّم مبقتضى شروط وضمانات، ِلَما هلذه الب
منه على  01فقرة / 38حيث قرَّر الدستور اجلزائري هلا هذه احلماية، وأوالها رعاية تامة بنصه يف املادة 

  .  3"تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة املسكن، فال تفتيش إالَّ مبقتضى القانون ويف إطار احترامه " أن 
، ومن 45واء كان مسكن املتهم أو مسكن الغري يف املواد و قد نظَّم املشرِّع اجلزائري تفتيش املسكن، س

  .ق إ ج 83إىل  79
وعليه فإنَّ القانون أجاز لضباط الشرطة القضائية يف حالة التلبس جبناية أو جنحة أن يفتش مرتل 
املتهم، وأن يضبط األشياء واألوراق اليت تفيد يف كشف احلقيقة، إذا اتضح له من أمارات قوية أهنا 

ة فيه، سواء كان هذا التلبس فعلي أو حكمي، فاملشرِّع َسوَّى بني احلالتني، فاألول هو أن تشاهد موجود
اجلرمية حال ارتكاهبا أو عقب ارتكاهبا بربهة يسرية، أمَّا الثاين يكون عندما ال تَشاهد اجلرمية، وإمنا 

  .  4تشاهد أثارها
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ب إذن التفتيش ملرتل املتهم ومن يتواجد ومنه حتتل القرائن مركز الصدارة يف إيضاح مربرات طل
فيه، إذ أن التفتيش لن يكون مشروعاً ما مل يتم يف إطار النصوص القانونية اليت تنظم أعمال هذا القيد 
اخلطري على حرية املسكن، كما جيب أن يتوافر لدى مأموري الضبط من الدالئل والقرائن اليت تدلُّ على 

املطلوب اإلذن بتفتيش مرتله، إذ أن صحة هذه القرائن والدالئل تكفي صحة إسناد االهتام إىل الشخص 
إلصباغ صفة االهتام على الشخص مىت توافرت يف حقه، ومن ذلك يكون التعرض حلريته وحرمة مسكنه 
له ما يربره، استناداً إىل مصلحة اجملتمع وقواعد العدالة، غري أن كلمة الفصل تكون للمحكمة مبدى 

صر اإلثبات يف الدعوى، وتقديرها لكفاية القرائن والدالئل اليت اقتنعت هبا السلطة املختصة اقتناعها بعنا
  .           1باإلذن، مبا جيعلها تأذن بتفتيش مرتل املتهم ومن يتواجد معه
  املبحث الثاين

  دور القرائن يف مرحلة التحقيق يف الدعوى
  

جلنائية، إن مل يكن هو البداية احلقيقية هلا، فهو ميثِّل التحقيق مرحلة أساسية يف مراحل الدعوى ا
  .يهدف إىل حتديد مدى جدوى تقدمي املتهم إىل احملاكمة اجلنائية إلقرار هذا احلق يف مواجهته

وقد ذهب املشرِّع الفرنسي إىل أن التحقيق االبتدائي إجراء إلزامي، وعلى احملقق أن يكون حيادياً وعليه  
املقررة، ألنه ميثل قاضي فرد، كما جيب عليه أيضاً أن يتبع القواعد اليت تتضمن احترام كافة اإلجراءات 

حقوق الدفاع، وتأكيداً لذلك ونظراً خلطورة التحقيق االبتدائي ذهب املشرِّع الفرنسي إىل تطبيق مبدأ 
  .      2الفصل بني مرحليت التحقيق واحملاكمة

ريعات األخرى مل ُيَعرِّْف التحقيق االبتدائي نص بينما جند أن التشريع اجلزائري كغريه من التش
صريح، بل اكتفى فقط بوضع جمموعة من اإلجراءات اليت تندرج ضمن مفهوم التحقيق االبتدائي؛ 
ولإلشارة فقط أن املشرِّع اجلزائري يف قانون اإلجراءات اجلزائية مل يفصل يف أمر مفهوم التحقيق 

حبيث نالحظ أن نصوصه جاءت غامضة ومتناقضة ومتباينة  يف عدة االبتدائي مبعناه احلقيقي والدقيق، 
مواضع من نفس القانون، نتيجة وجود خلط واضح بني اإلجراءات اليت يقوم هبا رجال الضبطية القضائية 
واإلجراءات اليت يقوم هبا قاضي التحقيق، أو اجلهات املخول هلا صالحيات التحقيق االبتدائي، أي هناك 

  .          3يت التحري والتحقيقخلط بني مرحل
  .وعلى أي حال فهذه إشارة فقط إىل َسقَطات املشرِّع اجلزائري، حملاولة التنويه إليها باالستدراك
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ورغم األمهية والغاية اليت حيضى هبا التحقيق االبتدائي يف سبيل كشف احلقيقة إالَّ أن املشرَّع قد أحاط 
  .نات اليت تكفل محايتها، عندما يتوقف األمر باملساس هبااحلرية الفردية وحرمة املسكن بالضما

وسوف حناول تناول يف هذا املبحث دور القرائن يف مباشرة إجراءات التحقيق، واختاذ بعض 
  حبرمة مسكنه أو مبمتلكاته اخلاصةاإلجراءات يف مواجهة شخص املتهم، سواء ما تعلق منها حبريته أو 

  املطلب األول
  لتفتيش والقبضدور القرائن يف ا

  

َنظَّم املشرِّع اجلزائري مهام سلطات قاضي التحقيق يف العمل يف مجلة من النصوص القانونية، 
ُيرتِّب عليها قاضي التحقيق نتائجه الذي يزعم الوصول إليها،  وهي دون شك الوصول إىل احلقيقة اليت 

ذلك، ومن هذه اإلجراءات املخوَّلة  مبوجبها يتجلى الغموض عن اجلرمية فيمن قام هبا وفيما يترتب على
  .له إجراء التفتيش والقبض الذي سنحاول دراسته يف هذا املطلب وليكن ذلك من خالل فرعني اثنني

  

  الفرع األول
  دور القرائن يف تقييد حرية املتهم

  

إن استكمال إجراءات الدعوى اجلنائية يف أية مرحلة من مراحلها يتطلب حضور املتهم أمام 
ة املختصة، لبيان مدى صحة الواقعة املنسوبة إليه، كما أن هروب املتهم من مكان احلادث أو السلط

تغيريه ملعامل وآثار اجلرمية أو إخفائها من األمور املتوقعة دائماً، األمر الذي يستلزم معه توافر إجراء قانوين 
ننا سوف نتعرض لألحوال اليت صحيح ميكن اختاذه يف مواجهة املتهم من قبل السلطة املختصة، لذلك فإ

  :جيوز فيها القبض على املتهم،  والتكليف باحلضور واحلبس املؤقت من خالل نقطتني
  دور القرائن والدالئل يف طلب حضور املتهم أو القبض عليه: أوالً
لقاضي التحقيق يف مجيع املواد أن يصدر حسب ما 1إجراءات جزائية 109أجاز القانون يف املادة      
  . 2قتضيه األحوال أمر بإحضار املتهم أو بإيداعه احلبس أو إلقاء القبض عليه، وفقاً ملا ينص عليه القانونت

واألمر حبضور املتهم أو تكليفه باحلضور يقتصر على دعوته للحضور أمام سلطة التحقيق، 
  .الستجالء احلقيقة مبا لديه من معلومات عن الواقعة

  :ا يف إصدار أمر اإلحضارالقرائن و الدالئل ودوره/ أ 
  تعترب الدالئل مصدراً الستقصاء قرائن ميكن االعتماد عليها يف إصدار طلب اإلحضار أو إذن 
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القبض، خاصةً وأهنا ُتستخلص من وقائع ثابتة ال تعرف الكذب، فقد ترى سلطة التحقيق يف 
ألمر يف مواجهة املتهم الغائب أو أقوال الشهود وحتريات الشرطة من القرائن الكافية ما يربر إصدار هذا ا

  .اهلارب
وعليه فيجب أن تتضمن هذه التحريات من الوقائع ما يكفي الستخالص صحة إسناد الواقعة للمتهم 
وبيان اتصاله هبا، ومن مثَّ ُتعترب القرائن الكافية مبدأ حلماية احلرية الشخصية للمواطن وشرطاً الختاذ أي 

  . إجراء يف مواجهته
ق التحريات اليت يقدمها ضباط الشرطة القضائية يف سبيل كشف احلقيقة، سواء قبل كما أن صد

اتصال سلطة التحقيق بالواقعة أو بعد مباشرة التحقيق، إمنا متثِّل أحد عناصر الدعوى يف هذه املرحلة، 
  .  1وتعمل سلطة التحقيق على التحقيق فيها الستخالص احلقيقة منها

  :فضه التكليف باحلضورأثر امتناع املتهم ور/  ب
جند أن املشرِّع مل يغفل عن تدارك موقف املتهم إزاء امتناعه عن احلضور أمام قاضي التحقيق، 
حيث أجاز له يف حالة امتناع املتهم عن احلضور بعد تكليفه بذلك وبدون أسباب مقبولة أن يصدر أمر 

  .بالقبض عليه وإحضاره
قبض على املتهم إمنَّا يأيت بعد متحيص سلطة التحقيق لعناصر و اجلدير باإليضاح  أنَّ إصدار أمر ال

اإلثبات املقدمة، ومدى اتصاهلا باملتهم املأذون بقبضه، وهي كلها من القرائن اليت تقدرِّها سلطة التحقيق 
  .  2وتراقبها احملكمة

آلثار اليت ُعِثر عليها يف ومنه فإذا كان قاضي التحقيق تبيَّن له أن هذه الدالئل أو الوقائع أو القرائن أو ا
مرحلة االستناد إىل الشبهات ختصُّ هذا املشتبه فيه فعالً وحقيقةً، فإنه يعمل على األمر بالقبض على 
املشتبه فيه وجلبه لسلطة التحقيق للتحقيق معه، قد يؤدي هذا االستجواب الذي يقوم به احملقق ومقابلة 

  .    3ر إىل أن ينهار ويعترف بالتهمةاملشتبه فيه هبذه القرائن والدالئل واآلثا
كما أنَّ توفر القرائن العلمية من تسجيل وتصوير ورفع لآلثار أو البصمات، املقدمة لقاضي        

التحقيق كثرياً ما تدخل الشَّك يف احملقق مما يؤدي على طلب إحضار الشخص الذي يظهر يف الصورة 
وابه، أو أن يطلب بإحضار صاحب البصمة أو األثر الذي جبانب املبىن الذي وقعت فيه اجلرمية الستج

  .ُوجِد مبسرح اجلرمية الستجالء الغموض عن وجود أثره    أو بصمته اليت تركها على جسم اجلرمية
  ففي جرمية القتل مثالً ليس لدينا واقعة مباشرة ُمْنَصَبة على إزهاق الروح، وال على اختالس املال  
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ما تتوفر لدينا وقائع أخرى قريبة جداً من ذلك، ففي القتل مثالً توجد املنقول يف السرقة، وإنَّ
بصمة للمتهم يف مكان احلادث معاصرة لوقت االرتكاب، وليس لصاحبها حق التواجد يف هذا املكان، 
وتواجد دماء على مالبس املتهم من نفس فصيلة دم القتيل أخفاها املتهم، أو ضبط السالح املستخدم يف 

حبوزته ملوثاً بدماء القتيل، فهذه الوقائع كلها قرائن ودالئل تؤكد ولو بنسبة ضئيلة صلة املشتبه احلادث 
  .فيه بالواقعة، مما يؤدي بقاضي التحقيق إىل طلب إحضار املتهم أو القبض عليه

الثابتة  ومن هذا يتضح جلياً أن املشكلة يف اإلثبات بالقرينة تتمثَّل يف مدى كفاية أو عدم كفاية الوقائع
  .1على استخالص الواقعة األصلية، فإذا كانت الوقائع الثابتة تكفي كنَّا أمام قرينة إثبات مبثابة دليل أصيل

  دور القرائن يف حبس املتهم مؤقتاًً: ثانياً
نصَّ املشرِّع اجلزائري يف القسم السابع من الفصل األول من الباب الثالث من الكتاب األول من 

ت اجلزائية على املواد اليت تنظم أوامر احلبس املؤقت واإلفراج، وهتدف الغاية من احلبس قانون اإلجراءا
املؤقت كما نصَّ القانون إىل إتاحة الفرصة للسلطة القضائية القائمة على التحقيق لالتصال باملتهم يف أي 

وف، كذلك غَل يد وقت، باإلضافة إىل منعه من اهلروب، خاصةً عندما ال يتوافر لديه حمل إقامة معر
  .املتهم من املساس بأدلة اجلرمية، أو االتصال بالغري مما يؤثر على اإلثباتات وعناصرها

وعليه فإنه يتبيَّن مما تقدم أن للسلطة املختصة حبس املتهم حبساً مؤقتاً مىت توافرت هلا من الدالئل 
ة املنسوبة إليه، خاصةً إذا ما رأت والقرائن ما يكفي على ثبوت التهمة يف حق املتهم، واتصاله باجلرمي
 123ِلَما اشتمل عليه نص املادة  2سلطة التحقيق مربراً للحبس، كأن يكون ليس له حمل إقامة معروف

  .ق إ ج
وعلى الرغم من خطورة قرار احلبس املؤقت إالَّ أننا نؤكد على أنه حيمي مصاحل عليا للمجتمع جيب أن 

إذا ما وضع نفسه موضع االهتام، وتبيَّن لسلطة التحقيق من  تتراجع أمامها حقوق الفرد، خاصةً
استجواب املتهم وفحص ألدلة اجلرمية املادية ومعاينة مكان احلادث وسؤال الشهود واتصال املتهم 
باجلرمية املنسوبة إليه على وجه يؤكد اهتامه بارتكاهبا، والذي تؤكده الدالئل والقرائن واألدلة األخرى 

  أو حقائق علمية أخرى، أو ما إىل ذلك من املخلفات اليت طرحت على  ثار أو بصماتآمن شهود أو 
  . 3قاضي التحقيق، واليت ضبطت على مسرح اجلرمية
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غري أننا نؤكد أن مسألة احلبس املؤقت هي من املسائل اليت نظَّمها املشرِّع وأْسَدلَ عليها الرقابة ِلَما     
جرُّ عنه من مساس حبرية األفراد وكذا حرمة احلياة اخلاصة هلم، فيجب أن يتضمنه هذا اإلجراء، أو ِلَما ين

يكون هذا اإلجراء مبين على دالئل وقرائن قوية قاطعة اإلثبات وليس على جمرد الشبهة أو االعتقاد 
  .واالحتمال، وما إىل ذلك من ختمينات غري قانونية غري مربرة

               

  الفرع الثاين
   املساس حبقوق املتهمدور القرائن يف

  

سبق وأن أوضحنا فيما تقدم دور القرائن عند مباشرة ضباط الشرطة القضائية الختصاصاهتم 
  .االستثنائية، حيث يتضح لنا أثر القرائن يف إصدار سلطة التحقيق إلذن التفتيش بالنسبة ملرتل املتهم

ية على الدواعي اليت يباشر من خالهلا فاملشرِّع اجلزائري جنده قد نصَّ يف قانون اإلجراءات اجلزائ
احملقق سلطاته يف تفتيش مرتل املتهم واإلطالع على أسراره، وذلك كلما توفرت لديه القرائن والدالئل 
الكافية والقوية يف أن التهمة من صنع املتهم ويف أن املتهم حيوز بعض األشياء اليت ميكن من خالهلا إثبات 

عنه، وإذا كان هذا هو حال املتهم وحال تفتيش مسكنه، فما هو إذاً حال  التهمة أكثر أو حتَّى نفيها
اإلطالع على املراسالت اخلاصة به وضبطها ومجيع الرسائل والربقيات وما إىل ذلك من أشياء قد ختدم 

  .احلقيقة؟
ات لقد نضَّم املشرِّع اجلزائري هذه النقطة، حبيث خوَّل سلطة التفتيش وضبط املراسالت واملستند

اخلاصة باملتهم أو املشتبه فيه واإلطالع عليها إىل قاضي التحقيق أو ضابط الشرطة القضائية، يف حالة 
  .من قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري 84، 81، 64، 45، 44اإلنابة القضائية يف كل من املواد 

الضمانات والقيود يف  ويف املقابل من ذلك أحاط املشرِّع محاية حرمة احلياة اخلاصة بالعديد من
ضبط هذه املراسالت واإلطالع عليها، ومل يترك لسلطة التحقيق احلرية الكاملة يف ضبط هذه 

  .املراسالت، بل قيدها بنصوص قانونية من الدستور، ومن قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري
   ملراسالت واألوراقباإلضافة إىل ذلك فقد خوَّل لسلطة التحقيق حق الضبط واإلطالع على ا   

شريطة أن يكون من شأن هذه املراسالت واإلطالع عليها ما يفيد يف كشف احلقيقة،  ،1األخرى
وُتراقب احملكمة جدِّية القرائن والدالئل والتحريات بطلب اإلذن بضبط املراسالت، وال ُمَعِقب عليها 
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ئن والوقائع ما يؤكد أن الضبط ميثل فيما تنتهي إليه، ذلك أنه عندما يتضمن حمضر التحريات من القرا
  .1وسيلة هامة يف كشف احلقيقة، وأنه تعجز أدلة اإلثبات ووسائله األخرى يف بيان مثل هذا الدليل

لقاضي التحقيق أن يأمر بضبط " ق إ ج على أن  95هذا ما ذهب إليه املشرِّع املصري كذلك يف املادة  
و ما . 2..."عات والطرود لدى مكاتب الربيد ومجيع الربقياتمجيع اخلطابات والرسائل واجلرائد واملطبو

يالحظ على املشرِّع املصري أنه قد أعطى نصاً واضحاً وَعدََّد أنواع املراسالت، كما أضاف إىل ذلك 
إمكانية قاضي التحقيق من أن يستعمل أو أن يأمر باملراقبة للمحادثات السلكية والالسلكية، وإجراء 

؛ عكس ما هو عليه احلال لدى املشرِّع اجلزائري الذي مل ُيِشر إىل مثل هذه تسجيالت لألحاديث
  .احلاالت

غري أن هناك يف بعض احلاالت ما يتمُّ الكشف عن جرائم الزنا اليت نصَّ املشرِّع عليها يف 
 القانون، سواء كان يف حالة تلبس أو باإلقرار أو إىل ما ذلك من بني األدلة يف كشف اجلرمية، ولعلَّ
القرائن كما بينَّا إحدى هاته األدلة، إالَّ أنه أثناء التحقيق يف جرائم الزنا قد يقع قاضي التحقيق يف عجز 
عند عدم اكتمال الدليل أو عدم كفايته يف إثبات هذه اجلرمية، فالقرائن الدالة على جرمية الزنا املتلبس هبا 

؛ يف هذه احلاالت تعمل 4يكن من الشريكني ، واإلقرار من جانب واحد غري كايف إن مل3غري كافية
القرائن يف نفس احملقق على استظهار وسيلة أخرى ميكن من خالهلا إثبات هبا هذه اجلرمية،  وهبا يعمد 
القاضي احملقق إىل اإلذن بالتفتيش يف مرتل املتهمني، أمالً يف ضبط املراسالت أو املستندات اليت من 

ق ع، على خالف اإلقرار  341إلقرار الذي َنوََّه إليه املشرع يف املادة خالهلا يستظهر قاضي التحقيق ا
  .القضائي الذي يكون من جانب واحد

وهلذا املثال دليالً على دور القرائن يف دفع قاضي التحقيق إىل اإلذن بضبط املراسالت واملستندات اليت هلا 
ل يف إثبات الوثائق املزورة أو االختالس عن عالقة باجلرمية وهلا عالقة بإظهار احلقيقة، وكذلك هو احلا

طريق فواتري مزورة، أو لضبط مناشري ومراسالت ومستندات يستدل هبا على العمل اإلجرامي للجمعيات 
والعصابات ومجعيات األشرار، إذ من خالل املستندات واملراسالت اليت ميكن أن تضبط يف حوزهتم أو 

أحدهم، يكون لقاضي التحقيق أن يثبت التهمة، وأن يصل إىل  يف مقرِّ اختبائهم أو حتَّى يف مرتل
  .احلقيقة
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  املطلب الثاين
  دور القرائن يف التصرف يف الدعوى

  

عندما ينتهي قاضي التحقيق من التحقيق يف الواقعة، ومن كافة اإلجراءات املتبعة أثناء التحقيق 
يقوم الكاتب بقيد وترقيم امللف، وما على االبتدائي، يقوم بإرسال امللف إىل وكيل اجلمهورية بعد أن 

أيام طبقاً لنص املادة  10وكيل اجلمهورية إالَّ أن يقدم طلبات النيابة وإعادة امللف إليه يف أجل أقصاه 
، و بعد ذلك فال يبقى أمام قاضي التحقيق سوى التصرف 1قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري 162

على ضوء ما فيها من أدلة وقرائن، فهناك واقعة تفتقر إىل دليل الثبوت أو النهائي يف األوراق اليت أمامه 
ال يتكشف حتقيقها عن معرفة الفاعل، وقد تكون الواقعة عكس ذلك غنية بأدلة االهتام اليت تكفي يف 

وجه  نظر احملقق لتقدمي املتهم إىل احملاكمة اجلزائية، وال خيلوا احلال من أحد األمرين، إمَّا أمر بأََالَّ
  .للمتابعة، وإمَّا أمراً باإلحالة

ويتحدد مصري الدعوى بني هذين االحتمالني، أو الطريقني، يف ضوء تقييم ما توافر يف الدعوى من 
  .معلومات و أدلة وقرائن اهتام يف مواجهة الشخص املنسوبة إليه الواقعة خالل التحقيق االبتدائي

ائية صدور أمر حبفظ امللف، لعدم األمهية بالنسبة للمحاضر غري أنه قد يسبق صدور هذه القرارات القض
  .اليت جيريها ضباط الشرطة القضائية

  الفرع األول
  دور القرائن يف صدور أمر بأَالَّ وجه للمتابعة

، ذلك 2يقصد من األمر بأَالَّ وجه للمتابعة وقف متابعة الدعوى وعدم إحالتها إىل اجلهة املختصة
  .إصدار احلكم فيها باإلدانةلوجود مانع حيول دون 

  يقطع وقد يصدر األمر صرحياً كما قد يستدل عليه ضمنياً من خالل تصرف احملقق يف التحقيق على حنو
  . 3حبكم اللزوم العقلي بصدور هذا األمر 

إمَّا استناداً إىل أسباب  سلطة التحقيق   4و يصدر األمر بأَالَّ وجه للمتابعة من السلطة املختصة
  .نية أو نظراً لتوافر أسباب موضوعية تتعلق مبوضوع التحقيققانو
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فاألسباب القانونية هي تلك اليت يرى فيها قاضي التحقيق عدم املعاقبة على الفعل موضوع التحقيق،  
  .أو قيام مانع من موانع املسؤولية، أو النقضاء الدعوى اجلنائية

سلطة التقديرية للمحقق يف تقدير أدلة االهتام، ومبلغ أمَّا األسباب املوضوعية هي اليت يتضح فيها ال 
  .كفايتها لترجيح اإلدانة يف جانب املتهم، أو أهنا تدلُّ على عدم صحة وقوع اجلرمية أصالً

ففي احلالة األوىل يصدر قرار بأَالَّ وجه للمتابعة لعدم صحة االهتام، بينما يصدر يف احلالة الثانية لعدم  
ارق بني األمرين أنَّ األول ينصرف إىل بيان نسبة الواقعة للمتهم، بينما ينصبُّ الثاين كفاية األدلة، والف

  .                              1على عدم حدوث الواقعة أصالً
كما قد يصدر األمر نتيجة لعدم االستدالل على الفاعل احلقيقي، ومن مثَّ يصبح األمر الصادر يف 

لى سبيلهم هو مبثابة أمر بعدم وجود وجه إلقامة الدعوى لعدم كفاية األدلة، حق املشتبه فيهم عندما ُيخ
 . 2وهو بذلك ميثل قرينة على عدم كفاية أدلة االهتام

و لكي نعطي صورة واضحة على عمل القرينة يف إصدار أمر بأَالَّ وجه إلقامة الدعوى نضرب 
  .أمثلة على ذلك
  : املثال األول

  39د قتل املُعتدي يف الدفاع الشرعي املستفادة مما جاء يف املواد من ذلك قرينة التناسب عن
 342و 341من قانون العقوبات املصري، واملادة  249من قانون العقوبات اجلزائري، و املادة  40

من قانون العقوبات األردين، فاملشرِّع يف هذه النصوص وضع قرينة قانونية مؤداها أن التناسب يكون 
اً إذا قام املدافع بقتل املُعتدي ما دامت جرمية االعتداء هي إحدى اجلرائم الواردة يف هذه املواد قائماً قانون

املذكورة سالفاً، ولوال هذه القرينة لكان على املدافع إثبات جرمية االعتداء املنصوص عليها يف املواد 
  . 3أعاله

  يجة االعتداء الذي جرى من وعلى هذا األساس فإن قاضي التحقيق إذا رأى أن القتل كان نت
قاضي القتيل املُعتدي، وأن املدافع كان يف دفاع شرعي، حسب ما متليه عليه نصوص القانون فإنَّ ل

  .بإصدار أمر بأَالَّ وجه للمتابعة استناداً لقرينة التناسب عند قتل املعتديالتحقيق السلطة التقديرية 
  : املثال الثاين

قيق مع الشخص املشتبه فيه أو املتهم يكتشف أن هذا املتهم صغري أن قاضي التحقيق أثناء التح
السن، فإنَّ على قاضي التحقيق بأن يصدر أمر بأَالَّ وجه إلقامة الدعوى، نتيجة القرينة القانونية، واليت 
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عقوبات جزائري؛  49مؤداها أن العقوبة على اجلرمية ُمْنَتِفَية لصغر السن، وهذا تطبيقاً لنص املادة 
مؤداه أن القرينة اليت بىن عليها قاضي التحقيق األمر بأَالَّ وجه للمتابعة هي قرينة امتناع املسؤولية لصغر و

  .السن
وعليه يصدر األمر من سلطة التحقيق بعد فحص الوقائع وأدلة اإلثبات والنفي عن تبصر وبصرية، حتَّى 

مينع صدور األمر بأَالَّ وجه للمتابعة من إعادة ال يقع األمر الصادر منها يف جمال العيوب اإلجرائية؛ وال 
فتح التحقيق من جديد كلَّما ظهرت أدلة جديدة أو قرائن من شأهنا أن تؤدي إىل تأكيد اهتام املتهم 

  . 1وترجيح إدانته، بشرط أن يتمَّ ذلك قبل انتهاء مدة سقوط الدعوى اجلنائية
التحقيق ال يكون مبين جملرد قرائن ضعيفة، بل ال بد  و هنا نالحظ أنَّ إصدار هذا األمر من قاضي      

أن تكون اليت ُبنَِي عليها هذا األمر قرائن ودالئل قوية، و ال يعين ذلك أن ُنَضيِّْق يف دائرة براءة املتهم، 
والعمل على إدانته ألتفه األسباب واألدلة، بل جيب أن يكون هناك توازن بني مصلحة املتهم ومصلحة 

إن كانت الشريعة اإلسالمية يف قواعدها الفقهية حتثُّ على درء احلدود عن املسلمني اجملتمع، و
  .بالشبهات

  الفرع الثاين
  دور القرائن يف صدور أمر إحالة الدعوى إىل احملكمة

  

إذا رأت سلطة التحقيق أن الواقعة اليت انتهى إليها التحقيق هي خمالفة أو جنحة     أو جنائية، 
؛ ذلك لعدم 2اإلدانة، فإنَّها ُتصدر أمراً بإحالة الدعوى للمحكمة املختصة بنظرها نوعياًوترجَّحت لديها 

تواجد أسباب مانعة من حتريك الدعوى ِقَبلَ املتهم، أو أسباب تعفيه من توقيع العقوبة عليه، وأنَّ الدالئل 
د أوضحت حمكمة النقص ، ويف هذا الصد3وقرائن االهتام تؤكد صحة إسناد الواقعة للمتهم واتصاله هبا

أنَّ حق مستشار اإلحالة أن يأخذ بأي قرينة دليالً لقضائه، َألنَّ سلطته يف املُوازنة والترجيح " املصرية 
 .4"تقتضي تقدير عناصر الدعوى املطروحة أمامه 

 من قانون اإلجراءات 166، 165، 164كما عاجل املشرِّع اجلزائري هذا األمر من خالل املواد        
  .اجلزائية

ولكي نوضح الصورة أكثر يف ما للقرائن من دور هام يف إصدار أمر اإلحالة من السلطة املختصة 
  .حناول طرح بعض األمثلة
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  : املثال األول
يتعلق األمر يف هذا املثال بشخص أُتُّهم بالقيام بفعل فاضح مع امرأة، وقد أورد احلكم االبتدائي 

أثناء اقترافه احلادث سوى املَْجنِي عليها، اليت صرحت يف شهادهتا سواء  أن أحد من الشهود مل ير اجلاين
يف حتقيق النيابة أو أمام احملكمة أنَّ احلجرة اليت وقع هبا احلادث كانت ُمطفأة املصابيح والضوء الذي 

من شخصيته،  ينبعث من دورة املياه اجملاورة هلا كان خافتاً، مل ُيمَِّكنها من متييز أوصاف اجلاين والتحقق
وأن املتهم الذي عرضته الشرطة عليها بعد انقضاء سبعة عشر يوماً من احلادث جتتمع به واجلاين صفات 
يف كثافة الشعر والشارب ولَوُنهما، إالِّ أهنا ليست على يقني من أن املتهم هو الذي ارتكب احلادث، بل 

إىل تقرير املخترب اجلنائي، فلم ُيَعوِّلْ عليه على  هي مرتاب يف هذا األمر، وأَْرَدَف احلكم يف أسبابه مشرياً
سند من القول بأنَّ هذا التقرير إنَّما انصب على بيان أن فصيلة دم املتهم تتشابه مع فصيلة الدم امللوث به 

البشر،  قميص اجملين عليها، وهو ما ال ُيَعدُّ دليالً كافياً لإلدانة،   إذ أنَّ فصائل الدم تتشابه يف املاليني من
واعتنق احلكم املطعون فيه تلك األسباب موضحاً أيضاً أن تقرير املخترب اجلنائي ليس إالَّ قرينة ال تستريح 

  .        1.."إليها احملكمة يف ثبوت االهتام
من خالل هذا املثال الذي جاء يف صيغة حكم، يظهر دور القرائن يف إحالة الدعوى على 

سوبة للمشتبه فيه قائمة على جمموعة من القرائن، واليت اعتمد عليها التحقيق يف احملكمة، إذ أن التهمة املن
إحالة القضية على احملكمة لثبوت التهمة يف نظرهم، وتتمثَّل هذه القرائن املعتمد عليها يف قرينة كثافة 

ا من نفس الفصيلة، الشعر والشارب ولوهنما، وكذا قرينة فصيلة دم اجملين عليها واملشتبه فيه، بالقول أنَّهم
وكذلك قرينة تقرير املخرب اجلنائي، حيث أنَّ كل هذه القرائن قد لعبت دوراً هاماً يف إحالة الدعوى على 

  .احملكمة
  :املثال الثاين

ُعِثَر يف أحد حقول الفاصولياء يف أملانيا على جثة امرأة عمرها  1904يف السابع من أكتوبر سنة 
رَِحْت من عنقها بآلة حادة قاطعة، وكانت خمنوقة خبمار الكتفني املصنوع عاماً، واليت كانت قد ُج 52

من احلرير األمحر واألزرق، ذلك بعد أن تعرضت لالغتصاب، وُعِثَر يف مكان اجلرمية على منديالً ملوثاً 
كما َتمَّ ببقع من الدم املغسولة بواسطة املطر، وقد َتبيَّن أن هذا املنديل ال تعود ملكيته للمجين عليها، 

العثور على خرقة من احلرير ملوثة بالشحم والدم مع بعض اخليوط احلريرية احلمراء والزرقاء كخيوط 
مخار كتفي الضحية، وعليها غبار مسحوق التبغ وغبار الفحم، وحبيبات من الرمل من مصادر خمتلفة، 

صغرية من البِلَّوْر،     واشتبه يف  وخباصة بعض من احلََصَوات الدقيقة وقشور صغرية من اِمليكَا وذَرَّاْت
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أحد اجلنود الذي كان يسكن يف إحدى القرى اجملاورة، والذي كان يعمل يف مهنة الرمل يف أحد مصانع 
  :الغاز، حيث أسفر البحث عن األيت

حتت أظافره حبيبات من الرمل خمتلطة بقشور اِمليكَا، وبعض من ذَرَّات البِلَّور والشحم،  .1
  .مالبسه، وبعض من خيوط احلرير احلمراء والزرقاء وأثار من الدماءوبعض خيوط من 

  .على مالبسه بعض من أثار دم، واليت كان بعضها حتت أحد اجليوب يبدوا أهنا قد كُِشطَت .2
يف أسفل بنطلونه شعرة مشاهبة لشعر الضحية، ونقط من طني الصلصال مشاهبة ألرض مكان  .3

  .اجلرمية
  .شحم وبعض من الدم املتجمد وبعض من خيوط مالبسهعلى َمدَِّيِتِه طالء من ال .4

  :َتَبيََّن أنَّ" امليكروسكويب " و بعد إجراء الفحص 
  .َمدَِّيِتِه قد استخدمت يف جرد نقط الدم اجلافة  •
بالرغم من إنكاره، فإنَّ املنديل كان ملكاً له ما دام أنه كان يستنشق مسحوق التبغ،   •

  .من الفحم، ومن الرمل املختلط باِمليكَا وأنَّه كان يف عمله يستنشق غبار
كان يرتدي مالبسه أثناء االعتداء، وأنه قد خنق الضحية خبمار الكتفني الذي كانت   •

 .ترتديه
 . 1وأمام هذه الوقائع الدقيقة اعترف جبرميته ومتت إدانته 

ليلي للوقائع من هذه القضية املهمة، يتَّضح لنا كيفية تفسري القرائن املبنية على الفحص التح
املستخلصة من البحث الفين لآلثار؛ فمجموعة الوقائع املذكورة واليت أسفر عنها البحث الفين ساعدت 

  .يف حتقيق شخصية اجلاين وأدت إىل اعترافه
وعليه نود القول أن هذه اجلملة من القرائن كانت وراء اقتناع سلطة التحقيق من نسبة التهمة إىل اجملين، 

ا إىل إحالة اجملين إىل احملاكمة استناداً على القرائن اليت أثبتت عالقة اجملين باجلرمية مما أدت ذلك مما أدى هب
  .إىل إدانته، ونرى يف هذا كيف لعبت القرائن الدور يف كشف شخصية اجلاين

هذه األمثلة وأمثلة كثرية ال يسعنا املقام إىل ذكرها تؤكد من خالهلا أمهية القرائن يف صدور أمر 
  .إلحالة إىل احملكمة، وأن صدور هذا األمر مبين يف الكثري من األحيان على قرينة أو مجلة من القرائنا
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  املبحث الثالث
  دور القـرائـن فـي مـرحـلة احملـاكـمة

  

نظراً ألمهية دور القرينة يف هذه املرحلة اهلامة من مراحل الدعوى اجلنائية، فإنَّ دراسيت هلذا 
من خالل مطلبني، أتناول يف األول دور القرينة يف إثبات الواقعة موضوع الدعوى، مث املبحث سوف تتم 

  .نردف يف املطلب الثاين دور القرينة يف احلكم يف الدعوى
  

  املطلب األول
  دور القرينة يف إثبات الواقعة موضوع الدعوى اجلنائية

  

وظروفها وجوانب  ءاً على عناصر اجلرميةينصب ابتدإنَّ إثبات الوقائع اجلنائية أمام احملكمة إنََّما 
  .الَتَعدُِّد فيها

ومن مثَّ فإنَّ بيان دور القرينة يف إثبات الوقائع أمام احملكمة يستلزم أن نتناول هذا املوضوع من 
  . و املسامهة فيها جوانب ثالثة هي إثبات أركان اجلرمية، وظروفها وعناصر االشتراك

  

  الفرع األول
  ثبات أركان اجلرميةدور القرينة يف إ

   

تسهم القرائن بوصفها عنصر من عناصر اإلثبات يف الدعوى يف إيضاح كافة اجلوانب واألركان          
فيها، بَِما هلا من مسات تتميز هبا يف إيضاح وبيان الصلة احلقيقة اليت تربط اجلاين باجلرمية املنسوبة إليه، 

اليت قد يترتب عليها إعفاء اجلاين من املسؤولية لعذر  كما يتضح دورها عند استجالء ظروف اجلرمية
  .خاص به َنصَّ عليه القانون، أو تشديد العقوبة عليه ملا ثبت يف حقه من خطورة إجرامية

  دور القرينة يف إثبات الركن املادي: أوالً
  : القرائن القضائية العملية/ أ     

ضراراً مبصلحة محاها املشرِّع يف قانون العقوبات، ورتَّب ُتَعرَُّف اجلرمية بأنَّها الواقعة اليت ترتكب إ
أم بسلوك سليب َتَمثَّلَ يف االمتناع الذي ت بسلوك إجيايب ، و سواء مت1َّعليها أثراً جنائياً متمثالً يف العقوبة

ابق أدى إىل حتقيق الركن املادي فيها، فالركن املادي باعتباره العنصر األساسي يصبح ملموساً عندما يتط
  .2فعل اجلاين مع النموذج القانوين للواقعة على النحو الذي َتضمَّنه التشريع العقايب
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  :ويستند الركن املادي إىل عناصر ثالث
  .هو ذلك العنصر املتصل بالسلوك: العنصر األول
  .هو ذلك املتصل بنتيجة السلوك يف احمليط اخلارجي: العنصر الثاين
  ).العالقة السببية( العالقة بني السلوك والنتيجة هو ذلك اخلاص ب: العنصر الثالث

و يتضح دور القرائن عندما تنتفي وسائل اإلثبات األخرى من اعتراف أو شهادة إلثبات السلوك 
اإلنساين يف الركن املادي، والذي يترتب عليه قيام الواقعة جنائياً، أو عدم جترمي الفعل مىت انتفت عنه 

انفجار لغم على شاطئ البحر أدى إىل مصرع عدد من األشخاص أو وفاة صفة السلوك اإلنساين، مثل 
  .  1شخص نتيجة لصاعقة رعدية

  أم  ةكما تسهم القرائن أيضاً يف التدليل على نوع السلوك اإلنساين هل َتمَّ بصورة إجيابي
 واقعة ال بصورة سلبية؛ وميتد دور القرينة إلثبات النتيجة اإلجرامية باعتبارها عنصراً جوهرياً يف

يتصور قيام اجلرمية بدونه، خاصةً عندما يلزم اجلاين الصمت مستنداً إىل حقه، ويندر أن يتقدم للشهادة 
من يكون قد شاهد الواقعة على الوجه الذي متَّت به؛ إذ أنه يف مثل هذه احلاالت يتضح دور القرينة يف 

وبصرف النظر هل اجلرمية من جرائم اخلطر  اإلثبات عندما تتحقق النتيجة اإلجرامية الناشئة من سلوك،
  .       2أم أهنا من جرائم الضرر

فإثبات حيازة املتهم ملادة خمدرة ُضبِطَت يف جيب مشتبه فيه إنَّما يِتمُّ بالقرائن املستمدة من نتيجة الفحص 
و مسوم، إنََّما يِتمُّ من املعملي آلثار املخدر، كما أنَّ إثبات القتل َتمَّ باستخدام سالح ناري أو آلة حادة أ

خالل القرائن العملية يف شأن فحص امليازيب احللزونية للسالح وحتقيق ذاتية اآلثار املادية والفحص 
  .املعملي عن نوع السموم املستخدمة

كذلك فإنَّ املشرِّع قد كفل إثبات العالقة السببية يف الواقعة اجلنائية بكافة طرق اإلثبات، 
لطبيعة القانونية للعالقة السببية والنظريات الفقهية اليت قدَّمها الفقه اجلنائي إليضاح وبصرف النظر عن ا

نطاق السببية بني السلوك والنتيجة؛ وعلى سبيل املثال فإن قيام رابطة السببية يف جرمية القتل اقتضاؤها 
  .              3دليل فيناتصال اخلطأ بالقتل، اتصال السبب باملسبب، إنََّما جيب إثباته استناداً إىل 

كما ال يقتصر دور القرائن عند إثبات قيام العالقة السببية بني اخلطأ والنتيجة، بل أنه يتضح أيضاً 
عند إثبات انقطاع عالقة السببية، ذلك عند إيضاح كيف أن العامل اخلارجي الذي تداخل بني مباشرة 
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ألوف، وال ميكن للجاين أن يتوقعه وفقاً للمجرى النشاط املادي للسلوك اإلجرامي، كان شاذاً وغري م
  .      1العادي لألمور، مثل َتَعمُّد اجملين عليه جتسيم مسؤولية اجلاين

  : القرائن القانونية/ ب 
َنصَّ املشرِّع يف بعض القواعد التشريعية على افتراض الركن املادي للجرمية،   وهي حاالت وإن 

ها تواجه مشكلة عدم إمكانية إثبات الفعل املادي موضوع اجلرمية، األمر كانت نادرة يف القانون، غري أنَّ
الذي حذى باملشرِّع أن ُيَضمَِّنَها ضمن النصوص القانونية، حتَّى ال يفلت اجلاين من العقاب، كما أتاح 

  .  2له أن يثبت عكس هذه القرينة
  كن املادي للجرمية، بإعطاء وعليه سوف حناول أن نوضح دور القرائن القانونية يف إثبات الر

  .مناذج لبعض اجلرائم، اليت تكون القرينة أساساً فيها لتكوين الركن املادي هلا
  :ـ إثبات الركن املادي جلرمية الزنا عن طريق القرينة القانونية       

رائم جند أنَّ املشرِّع يف إثبات الزنا بالتلبس أخذ مبعيار ُمتَِّسع، ذلك أن هذه اجلرمية من اجل
  .اخلطرية، وأهنا تتم يف اخلفاء، مما ال يتيح لضباط الشرطة أن يعاينوها على النحو الذي ُيثبتها

ومن مثَّ يصبح ضبط املتهم على مسرح اجلرمية يف حالة من احلاالت اليت ميثل فيها تلبساً جبرمية الزنا، مثل 
للشك أن الزنا قد وقع، أو ضبط املتهم  مشاهدة املتهم مع الزوجة الزانية يف ظروف ال تدع للعقل جماالً

متجرداً من كل مالبسه أو جزء منها، ويضع كل منهما مالبسه على مالبس األخر، هذه احلاالت مما 
وإمَّا على حمضر قضائي حيرره رجال " ق ع جزائري يف تفسريها بقول املشرِّع  341جاءت هبا املادة 

  .  3"الضبط القضائي عن حالة التلبس
ق ع ج، والذي يصدر من املتهم بوقوع الزنا  341االعتراف أو اإلقرار كما تنص عليه املادة كذلك 

مع شريكته الزوجة الزانية، سواء صدر أمام ضابط الشرطة أو سلطة التحقيق، فغايته أن يكون قد صدر 
  .  4صحيحاً غري مشوب بالبطالن

رِّع من توافر مكاتيب حمررة من املتهم وكذلك ضبط املراسالت واملكاتيب واألوراق، حيث جعل املش
  صادرة إىل الزوجة تفيد وقوع الزنا حجة ضده، واعترب املشرِّع أن هذه املراسالت واملكاتيب اليت 
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  . 1..ضبطت تكون جرمية زنا مبا يستنتج منها من العبارات والكلمات وإىل ما ذلك
ي، ما أخذ به املشرِّع املصري يف املادة ق ع جزائر 341ويضاف إىل هذه احلاالت املذكورة يف املادة 

ق ع ، مببدأ أنَّ تواجد املتهم األجنيب يف مرتل مسلم يف املكان املخصص للحرمي يعترب قرينة على  276
  .قيام الزنا، وهي قرينة قانونية قابلة إلثبات العكس

حرمي، فإنَّ هذا التواجد يف ومن ثَمَّ مىت كان املتهم أجنبياً، وتواجد يف مرتل مسلم يف احملل املخصص لل
  .املكان احملدد يعد قرينة قانونية على حدوث جرمية الزنا

  :ـ إثبات الركن املادي جلرمية الكسب غري املشروع عن طريق القرينة القانونية
إنَّ املشرِّع املصري جعل  من الزيادة يف مال الشخص أو زوجته أو أوالده القصر، قرينة على        

ظيفته مبباشرة نشاط أسفر عن كسب غري مشروع، سواء كان هذا النشاط متمثالً يف استغالل استغالل و
اخلدمة أو الصفة، أو خمالفة أحد النصوص القانونية أو اآلداب العامة، و من ثَمَّ فإنَّ عدم إثبات مصدر 

 نطاق التحرمي الزيادة يف الثروة تشكل قرينة قانونية على الكسب غري املشروع، األمر الذي يدخل يف
  .  2مبقتضى القانون

  :ـ إثبات الركن املادي جلرمية التسوُّل و التطفُّل عن طريق القرينة القانونية
كما أنَّ كل من القانون الفرنسي والقانون اجلزائري يفترضا الركن املادي يف جرمية الَتَسوُّل 

قانون  196، 195يف كل من املادة  ئري الَتَسوُّل والَتطَفُّل بالنسبة للقانون اجلزا والَتَشرُّد 
قانون العقوبات الفرنسي، حيث يعترب متسوالً      أو متشرداً بافتراض  278العقوبات اجلزائري، واملادة 

املشرِّع من وجد متسوالً رغم وجود وسائل الَتْعيِيشِ لديه، أو بإمكانه احلصول عليها بالعمل أو بأية 
ر املشرع الفرنسي ُيَعدُّ متسوِّالً من ال عمل له، ويضبط حيمل ورقة أو وسيلة مشروعة أخرى؛ و يف نظ
  .و األمر يقاس على التشرد كذلك3أكثر من ذات فئة املائة فرنك

  دور القرائن يف إثبات الركن املعنوي للجرمية: ثانياً
  :دور القرائن القضائية والعملية/ أ 

اصر إثبات الركن املعنوي يف اجلرائم بصورة خمتلفة، تعترب القرائن القضائية والعملية عنصراً من عن
وتباشر احملكمة سلطتها يف استخالص القصد اجلنائي للجاين حال مباشرة سلوكه اإلجرامي، غري أنه 
جيب على احملكمة أن تتأكد من ثبوت هذا القصد باعتباره ركناً يف اجلرمية، ففي جرائم القصد العام 
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توافر العلم واإلرادة للجاين، كما يف جرائم إنتاج خرب ناقص الوزن، ينصرف اإلثبات إىل حبث مدى 
حيث تتحقق اجلرمية مبجرد فعل اإلنتاج، وجرمية إقامة جهاز إشاعة دون تصريح، فيكفي للتدليل على 

  .       1القصد وجود اجلهاز
بالغري، ذلك  أمَّا جرائم القصد اخلاص يستدل عليه بإثبات سوء النية لدى اجلاين وقصد اإلضرار

  .جبميع وسائل اإلثبات، كما يستفاد هذا القصد من الوصف التشريعي للجرمية
  وكذلك احلال يف اجلرائم اليت افترض املشرِّع فيها القصد ملباشرة اجلاين سلوكاً حمدداً، حيث أقام 

لدى الفاعل حال  املشرِّع يف بعض اجلرائم من مباشرة السلوك اإلجرامي دليالً على توافر القصد اجلنائي
تنفيذ اجلرمية؛ وهذه األحوال اليت افترض فيها املشرِّع القصد، إنََّما تنصرف الغاية فيها إىل رفع عبء 
اإلثبات عن كاهل النيابة العامة، دون أن ينال من قابليتها إلثبات العكس، وبغري اشتراط لنوع معني من 

  .    2األدلة لدحضها
  :يف إثبات الركن املعنويدور القرائن القانونية / ب 

ينصرف إثبات الركن املعنوي إىل إثبات بيان اجتاه إرادة اجلاين إىل حتقيق النتيجة يف الواقعة 
املنسوبة إليه؛ وعندما ينصُّ القانون على قرينة يثبت بواسطتها الركن املعنوي، فإن معىن ذلك أنه قد رفع 

تهم يف حالة القرائن البسيطة واليت تقبل إثبات عن كاهل سلطة االهتام هذا العبء، ويكون على امل
  .العكس أن يقيم عكس ما افترضه املشرِّع

  :و من أهم احلاالت اليت افترض فيها املشرِّع الركن املعنوي بقرينة قانونية
  :  جرمية دخول املساكن وملحقاهتا ليالً• 

النية اإلجرامية، فأجاز  3ليالًافترض املشرِّع لدى املتهم يف جرمية دخول مسكن أو أحد ملحقاته 
للمجين عليه أن يدفع هذا االعتداء الواقع على حرمة مسكنه أو ملحقاته ِلَما ينطوي عليه من اعتداء، وما 
خيشى منه من أذى قد يصل إىل ارتكاب أشدِّ اجلرائم، وقد جعل املشرِّع يف هذه القرينة ما يدلُّ على 

َيَتَسوَُّر  أو يدخل املنازل وملحقاهتا ليالً، ويكون للمتهم أن  اخلطورة اإلجرامية لشخص املتهم الذي
  .4يثبت عكس هذه القرينة، وله يف ذلك كافة وسائل اإلثبات

  : القرينة املفترضة لعلم اجلاين بظروف اجملين عليه• 
  حيث جعل املشرِّع اجلاين مسؤوالً عن العلم بظروف اجملين عليه يف بعض األحوال واجلرائم 

                                                 
  .672، 671، ص نفسهعبد الحافظ عبد الهادي عابد، مرجع  - 1
  .67منى شعبان عبد الغني حليمة، مرجع سابق، ص  - 2
   .من قانون عقوبات جزائري 40المادة  - 3
 .87، ص نفسهالغني حليمة، مرجع  منى شعبان عبد  - 4



 

ات، ومن ثَمَّ يقع على عاتقه أن يثبت أنه كان جيهل هذه الظروف لنفي القصد اجلنائي لديه؛ بالذ
من ذلك جرمية العلم املفترضة بسن اجملين عليها يف جرائم هتك العرض، وجرمية العلم بكون الشريكة يف 

قتضى هذه القرائن جرمية الزنا متزوجة، وقرينة العلم بكون اجملين عليها حامل يف جرمية اإلجهاض؛ ومب
يلتزم املتهم بإثبات العكس، وتعفى النيابة العامة من عبء اإلثبات اجلنائي، ألن املشرِّع قد اقترضه يف 

  .1النص القانوين
  :القرينة املقترضة للعلم يف جرمية الغش• 

شوشة، عندما افترض العلم بالغش بالنسبة حليازة املوازين املغ 2"الغش"توسَّع املشرِّع يف جترمي 
مىت َتمَّ ضبطها لدى بائع أو تاجر يف حمل متارس فيه أعمال التجارة أو ختزين املواد املخصصة للبيع؛ 
وكذلك هو احلال بالنسبة حليازة املواد الغذائية املغشوشة، حيث افترض املشرِّع نية الغش جملرد احليازة يف 

احليازة املادية للسلع املغشوشة إذا ضبطت يف ظروف حاالت معينة، ومن ثَمَّ فإنَّ املشرِّع يكون قد َجرََّم 
معينة، أمهها أن يكون التاجر على علم بأنَّها مغشوشة، وأن تكون احليازة قائمة على مربرات غري 
مقبولة؛ و من ثَمَّ يكون على املتهم أن يقدِّم املربرات املشروعة للحيازة حتَّى َيْنَتِفَي عنه الركن املفترض 

  .  3شرِّع، وهو القصد اجلنائيمن ِقَبلِ امل
  

  الفرع الثاين
  دور القرينة يف إثبات ظروف اجلرمية

  

حتيط بكل جرمية من الظروف واألحداث ما مييِّزها عن غريها من اجلرائم خاصة أثناء التنفيذ، 
كن وختتلف هذه الظروف باختالف صفتها املؤثرة يف اجلرمية، إذ منها ما ميتد إىل الركن املادي أو الر

  .املعنوي، و من الظروف ما يشتمل أركان اجلرمية املادي واملعنوي يف آن واحد
وينشأ عن توفر ظروف خاصة باجلرمية افترضها املشرِّع مسبقاً أن تتغري صفة الواقعة من حيث جسامتها، 

ساس مثالً كما يف حالة تغيري وصف الواقعة أو تشديد العقوبة فيها؛ وال يؤدي انقضاء الظرف إىل امل
بالوجود القانوين للواقعة اجلنائية، على خالف انتفاء أحد أركان اجلرمية، والعلة يف ذلك واضحة ألن 

  .    4الظرف سبب عارض أثناء التنفيذ، و له أثر يف تغيري اجلرمية إىل جرمية ذات ظرف
  :وتقدير دور القرائن يف إيضاح ظروف اجلرمية سوف يكون من خالل نقطتني
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  .اصة بالفاعلالظروف اخل 
  .الظروف املفترضة قانوناً 

  الظروف املشددة اخلاصة بالفاعل: أوالً
  يعترب الظرف مشدِّداً كلَّما كان له أثره الواضح يف جسامة الفعل اجلنائي، ِممَّا يؤثر يف نوع ومقدار    

اجلرمية، بعناصر اعل أو اجلاين تشمل العلم العقوبة واجبة التطبيق، والظروف الشخصية املتعلقة بالف
وأسلوب ارتكاهبا ودرجة جسامة القصد اجلنائي، وكذلك درجة جسامة اخلطأ غري العمدي، كما متتد 
هذه الظروف لتشمل أيضاً احلالة أو الصفة الشخصية لشخص اجلاين، وكذلك العالقة بني اجلاين واجملين 

  : ؛ والظروف املشدَِّدة يف اجلرمية متعددة نذكر منها1عليه
  : ق اإلصرارسب• 

بأنه عقد العزم قبل ارتكاب الفعل على االعتداء  قانون عقوبات جزائري 256وقد عرَّفته املادة 
على شخص معني أو حتَّى على شخص يتصادف وجوده أو مقابلته، و لو كانت هذه النية متوقفة على 

  .أي ظرف أو شرط كان
، قد ال يكون هلا يف اخلارج أثر ملموس يدل كما ُيَعرَُّف على أنه حالة ذهنية تقوم يف نفس اجلاين

عليها مباشرة، وإنََّما تستفاد من وقائع وظروف خارجية يستخلصها القاضي منها؛ وخيضع تقدير توافر 
سبق اإلصرار لسلطة احملكمة بغري معقِّب، ما دام االستخالص مقبوالً ويستفاد من توافره كما يف القرائن 

جلرمية أو انعقاد االتفاق على التنفيذ، وهي أمور تستخلص من الظروف  اليت تدلُّ على سبق التدبري
  .          2احمليطة، وميكن كذلك استظهار سبق اإلصرار من الباعث على اجلرمية وحتريات الشرطة

وعليه فإن االعتداءات املتكررة على نفس الشخص قبل االعتداء األخري الذي أفضى إىل قتله، ُتَعدُّ من 
  .رار اجملين على قتل اجملين عليه، وتكون بذلك االعتداءات املتكررة قرينة على إصرارهقبيل إص

  : الترصد• 
أو قصرت يف  انتظار شخص لفترة طالت من قانون العقوبات اجلزائري بأنه 257وقد عرَّفته املادة 

  .مكان أو أكثر، ذلك إمَّا إلزهاق روحه أو لالعتداء عليه
قائع اليت يستقل قاضي املوضوع باستخالصها يف حدود سلطته التقديرية، من خالل وُيَعدُّ الترصد من الو

  .      3ما يقدَّم له يف الدعوى من عناصر إثبات وأمارات ومظاهر خارجية تدلُّ على توافر عناصر الترصد
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أو ِممَّا  وبصرف النظر عن كون هذا الدليل صرحياً بذاته داالً على الترصد يف الواقعة املراد إثباهتا،
  .  1ينكشف من الظروف والقرائن

اعتراف اجلاين لدى قاضي التحقيق على أنَّه كان يعمل على مراقبة اجملين عليه ملدة طويلة : و مثال ذلك
قصد النيل منه؛ وعليه فإن اعتراف اجلاين ُيَعدُّ قرينة على سبق اإلصرار والترصد الرتكاب اجلرمية؛ أو 

نوا يرون اجلاين دائماً يقف يف مكان يكون قريب من مرتل الضحية يف جنح بشهادة شهود على أهنم كا
  . الليل بيده عصا، يبدي حركات توحي أنَّه ينتظر أو يراقب شخص ما

  :إثبات الظروف املؤثرة يف وصف اجلرمية أو طبيعتها• 
ها تلك املتعلقة مبدى من األمثلة على الظروف اليت يؤدي توافرها حال التنفيذ إىل تغيري يف وصفها وطبيعت

توافر عنصر اإلكراه يف التنفيذ أو ظرف الليل مثالً؛ ويقع على عاتق سلطة االهتام بيان مدى توافر هذه 
الظروف وحتديد بدايتها، ومدى توافر العالقة السببية بني اإلكراه والتنفيذ، وهي ظروف تؤدي يف النهاية 

  .      2 اجلرميةإىل تشديد العقوبة على املتهم وكل من أسهم يف
أن جيد قاضي التحقيق أو ضابط الشرطة املكلف بالتفتيش رسالة يف حمل اجلاين أو الشخص : ومثال ذلك

املكره يؤكد فيها اجلاين عليه أن يقوم بقتل أو ضرب الشخص الذي يريدا اجلاين قتله أو ضربه، متوعده 
ة تعترب قرينة على تغيري وصف اجلرمية، العتبار أنَّ بالقتل يف حالة عدم القيام بذلك، ففي هذا املثال الرسال

  .املكره كان حتت ضغوط وهتديدات
وهو متلبس باجلرمية  حيث يضبط املتهم و كذلك احلال يف شأن بيان ظرف الليل يف وقت تنفيذ اجلرمية،

ف الليل، ظر( ليالً ومعه كاشف ضوئي، وهو َيَتَسوَُّر جدار املرتل الذي يريد سرقته، فهذه القرائن 
من شأهنا أن تؤثر يف وصف اجلرمية والعقوبة؛ وعلى كلٍ َتْخَتصُّ ) الكاشف الضوئي، َتَسوُّر اجلدار 

  .احملكمة بتقدير توافر هذه الظروف يف التنفيذ من خالل عناصر اإلثبات املقدَّمة يف الدعوى
  :الظروف املؤثرة يف تشديد العقوبة• 

ة ظروف أخرى تؤدي إىل تشديد العقوبة بشخص اجلاين، ومن قد يتوافر إىل جانب الظروف السابق
من قانون العقوبات اجلزائري، حينما قررت املساواة بني محل السارق  351ذلك ما تقرِّره املادة 

للسالح ظاهراً أو خمبأً، باعتباره ظرفاً من بني الظروف العينية املشدَّدة، حيث تكون العقوبة باإلعدام، 
جلها غَلَّظَ املشرِّع العقاب على مرتكب السرقة إذا كان السالح ظاهراً تبدو فيما يبثه والعلة اليت من أ

  .محل السالح من رعب يف نفس اجملين عليه
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أما العلة اليت من أجلها غَلَّظَ املشرِّع العقاب على مرتكب السرقة إذا كان السالح خمفياً، فتبدو يف أن من 
سرقة، إضافة إىل أنَّ املقاومة اليت قد ُيبديها اجملين عليه يف البداية حيمل السالح مصِمماً على تنفيذ ال

ستضعف لدى إظهار اجلاين للسالح الذي كان خمفياً، فال فرق إذاً بينه وبني من يبدأ جرميته شاهراً 
سالحه، فكالمها جمرم خطري وعلى نفس القدر من اخلطورة اإلجرامية ومستحق نفس العقوبة، وهذا 

وضوعي مبنياً على قرين قانونية، الواقعة املعلومة فيها محل املتهم للسالح خمبأً، أما الواقعة اليت احلكم امل
كانت جمهولة واستنبطها املشرِّع، فهي أنَّ املتهم سوف يقوم بإظهار السالح إذا ما دعت الظروف ذلك، 

  .    1نطقوهذا االستنباط التشريعي مبٌين على الغالب الراجع ويقرِّرله العقل وامل
و كذلك هو ظرف الَعْود الذي يتحقق مبقتضى الصحيفة اجلنائية للمتهم، وعلى ذلك فإنَّ اعتراف املتهم 
بسبق احلكم عليه يف جرمييت إحراز خمدر، وانتهاء احملكمة إىل عدم توفر ظرف العود يكون صحيحاً طاملا 

أساس االعتداد بظرف العود مبا يفترضه أن النيابة العامة مل تثبت صحة ما اعترف به املتهم، ويرجع 
  .        2املشرِّع يف الشخص اجملرم العائد من خطورة إجرامية سواء يف اجلرائم بصفة عامة أو لطائفة معينة منها

  إثبات الظروف املفترضة قانوناً : ثانياً
اشترط توافر شروط أخرى  إن استقراء النصوص القانونية يتبيَّن منه أنَّ املشرِّع يف بعض اجلرائم قد    

إىل جانب عناصر الواقعة، حتَّى ميكن اإلقرار بقيام اجلرمية، ومن قبيل ذلك ما اشترطه املشرِّع يف جرمية 
من قانون العقوبات اجلزائري؛ حيث استلزم أن يكون املال موضوع  376خيانة األمانة ضمن املادة 

ضافة إىل ثبوت ركين االختالس والتبديد ونية التملك، اجلرمية قد َتمَّ تسليمه بأحد عقود األمانة، باإل
وخيضع إثبات الشرط املفترض إىل الوسائل املقررة يف اإلثبات يف القانون الذي تنتمي إليه هذه الشروط 

  .   4، حبيث يكون هذا الشرط قد حتقق قبل تنفيذ اجلرمية أو حال تنفيذها3
ما إذا كان هذا الشرط عمالً قانونياً ُيَمثِّل ركناً يف وخيتلف عبء اإلثبات بالنسبة للظرف املفترض 

اجلرمية، أو مصدراً هلذا الشرط؛ فإذا كان العمل القانوين باعتباره مصدراً للشرط املفترض، فإنَّ إثبات 
هذا العمل إنََّما يكون مبقتضى القانون الذي حيكم تنفيذه، ذلك على أساس أن القاضي ملزم بوسائل 

رة يف القانون الذي ينتمي إليه الشرط املفترض دائماً، طاملا كان اإلثبات ينصرف إىل الشرط اإلثبات املقر
املفترض، أمَّا العناصر األخرى يف الدعوى فيكون للقاضي اجلنائي سلطته يف االقتناع بَِما يطمئن إليه من 
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انوين أو وقعت اجلرمية على أدلة وعناصر مطروحة يف الدعوى، حتَّى لو اختلط األمر املراد إثباته بعمل ق
  .                       1إثره

  أمَّا إذا كان العمل القانوين باعتباره ركناً يف اجلرمية فيكون إثباته بكافة طرق اإلثبات، ذلك لكون 
املسألة أصبحت من املسائل اجلنائية اليت ختضع حلرية القاضي يف االقتناع، من ذلك إثبات جرمية النصب 

م بواسطة عمل قانوين ثابت بالكتابة، أو إثبات شرط الفائدة الربوية يف عقد القرض، إذ أن عندما تت
  . 2اإلثبات يف مثل هذه املسائل يتمُّ بكافة طرق اإلثبات، اليت منها القرائن بطبيعة احلال

  

  الفرع الثالث
  دور القرائن يف إثبات املسامهة اجلنائية واالشتراك

  

  إثبات صور املسامهة دور القرائن يف : أوالً
مسامهة مادية ومسامهة معنوية وعليـه فإننـا   : لقد درج الفقه على تقسيم صور املسامهة إىل قسمني    

  .سوف نتوىل بيان دور القرائن يف إثبات قيامهما
هذه املسامهة من تسميتها نلتمس تعدد اجلناة فيها، ذلـك عنـد ارتكـاب     :املسامهة املادية 
  .ة هلا، وإن اختلف أدوار املسامهني من حيث جسامتها، أو ما أضطلع به كل منهماألفعال املكوِّن

فاملساهم وفق أحكام القانون عندنا مىت قام بدور مادي ولو كان بسيطاً وتواجد على مسرح اجلرمية عند 
أدىن اختالف ارتكاهبا ُعدَّ مسامهاً مادياً، وكان له جزاء الفاعل األصلي، أو كما لو ارتكبها منفرداً دون 

  .   3أو تفرقة بينه وبني غريه من املسامهني
وعليه فإنَّ إثبات هذه الصورة من املسامهة جندها تقف على قرينتني من شأهنما إذا توافرا تـوفرت لنـا   
صورة املسامهة املادية، ومنه ميكن لنا القول أنَّ املساهم بقيامه بدور مادي ولو كان بسيطاً، وتواجد على 

القيام بالفعل، والتواجـد علـى   ( رمية عند ارتكاهبا ُعدَّ مسامهاً مادياً استناداً هلاتني القرينتني مسرح اجل
  ).مسرح اجلرمية 

هي تلك املسامهة اليت تؤدي إىل خلق إرادة إجرامية لدى الغري أو مساعدة  :املسامهة املعنوية 
غري حمسوس، أو مبعىن آخر ليس لـه قـوام   هذه اإلرادة أو دفعها حنو اجلرمية أو اجتاهها، ذلك مبضمون 

مادي؛ فأصل املساهم هنا مل يقم بعمل مادي جيرِّمه القانون أو مينعه، كما أنه مل يسـاهم يف ماديـات   
اجلرمية ولو بعمل بسيط، ومل يتواجد على مسرح اجلرمية عند ارتكاهبا، وإنَّما أثَّر على إرادة الفاعل حبمله 
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، وعليه فإنَّ قيام التحريض ُيَعدُّ 1اإلجرامي، فالتحريض يعترب مسامهة معنويةأو حتريضه على ذلك السلوك 
  .قرينة على قيامها

  دور القرائن يف إثبات ركنا االشتراك : ثانياً
  .كغريها من اجلرائم هلا ركنان أحدمها مادي والثاين معنوي2"االشتراك"جرمية      

املادي للجرمية لن يتحقق إال إذا قام الشريك بتحقيق إنَّه ملن املعلوم أن الركن  :الركن املادي 
النموذج القانوين الذي اشترطه املشرِّع لتحقيق ما يسمى باالشتراك، واعتربه هو املكوِّن للركن املـادي  
له؛ واملطلع على النصوص القانونية جيد أنَّ املشرِّع قد حدد صوراً وطرقاً اعتربها هي املكوِّنـة للـركن   

من قانون العقوبات، مىت قـام الشـخص    91، 43، 42ة االشتراك، مجعها يف املــواد املادي جلرمي
  :بواحدة منها اعترب شريكاً وميكن تقسيم هذه الوسائل والطرق إىل

واألعمال املسـهِّلة   ضرييةأعمال مساعدة أو معاونة حقيقية، يدخل يف حكمها األعمال التح• 
  .واألعمال املنفِّذة الرتكاب اجلرمية

أعمال مساعدة غري حقيقية بل معتربة كذلك، ويدخل يف حكمها اعتياد تقدمي سكن أو ملجأ  •
أو مكان لالجتماع فيه أو اللقاء جلماعات األشرار واللصوصية، أو العنف ضد األفراد أو أمن الدولة، 

اكن اختفائهم أو تزويد مرتكيب اجلنايات واجلنح ضد أمن الدولة باملَُؤن ووسائل املعيشة، وبتهيئة مس
أو لتجمعهم، أو محل مراسالت مرتكيب هذه اجلنايات أو تلك اجلنح، وتسهيل الوصول إىل موضوع 
اجلنائية أو اجلنحة أو إخفائه أو نقله أو توصيله، وذلك بأي طريقة كانت مع علمه بذلك، ووقـوع  

  .   3هذا دائماً بعيداً عن كل تأثري معيب لإلرادة 
نواع من الوسائل واألعمال ُعدَّ شريكاً يف اجلرمية، وعلى هذا فاإلثبـات هبـذه   وعليه فمن قام هبذه األ

  ". جرمية االشتراك"األعمال ُيَعدُّ قرينة على حتقيق الركن املادي لفعل االشتراك
فاالشتراك لكي يكون قائماً حقيقةً، ال بد من انصراف إرادة الشـريك إىل   :الركن املعنوي 

     .    4ة وحتقيق نتيجتها، وهذا لن يتحقق إالَّ بالعلم باجلرمية وإرادة املسامهة فيهااملسامهة إلحداث اجلرمي
فاحلارس الذي يترك الباب مفتوحاً تواطأً منه مع السارق لكي يسرق، فإنَّ هذا التصرف ُيَعدُّ قرينة على 

  .توفر القصد اجلنائي للحارس النصراف علمه باجلرمية واجتاه إرادته لتحقيقها
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  املطلب الثاين
  دور القرائن يف احلكم يف الدعوى

  

نظراً ألنَّ اإلثبات اجلنائي خيتلف عن اإلثبات يف املسائل غري اجلنائية، حيث يقوم على أساس من 
املنطق والعقل هبدف الوصول إىل درجة اليقني فيما تنتهي إليه من نتائج، سواء باإلدانة أو الرباءة، ومفاد 

القاضي اجلنائي من االلتزام بالقواعد الالزمة لقبول أدلة اإلثبات، ذلك ألنَّه إذا كـان  ذلك ال يعين متلك 
القانون قد أعطى له سلطة يف االقتناع مبا يعرض عليه من أدلة يف الدعوى، فإنَّه ال يعين أن للقاضي مطلق 

تساندة سبق طرحهـا يف  احلرية يف هذا الشأن، بل أن القواعد تلزمه أن يبين حكمه على اليقني من أدلة م
الدعوى، وأن يكون هذا اليقني قائماً على أساس من املنطق والعقل، وتسهم القرائن بوصفها عنصراً من 

  .عناصر اإلثبات يف املسائل اجلنائية يف حتقيق اليقني لدى القاضي للحكم يف الدعوى
  :و سنتناول دور القرائن يف احلكم من خالل فرعني

  .لقرائن يف إقناع القاضي اجلنائي دور ا :الفرع األول 
  .دور القرائن يف ترجيح أدلة الدعوى  :الفرع الثاين 

  الفرع األول
  دور القرائن يف إقناع القاضي اجلنائي

  

حناول معاجلة هذا الفرع من خالل نقطتني، يف النقطة األوىل احلاالت اليت ال تكون فيها القرائن 
  .أن نعرج على مجلة احلاالت اليت تكون فيها القرائن ملزمة للقاضي  ملزمة للقاضي، أماَّ يف الثانية نود

  احلاالت اليت تكون فيها القرائن غري ملزمة للقاضي : أوالً
باعتبار أنَّ القرائن هي دليل من أدلة اإلثبات، فإنَّ احلكم نفسه يسري عليها، أي أهنا كقاعدة عامة ال     

تناع الشخصي للقاضي، رغم أنَّه ثار خالف حول مدى جواز تلزم القاضي يف شيء، وهي خاضعة لالق
  .  استناد القاضي إىل القرائن القضائية دون أن تساندها أدلة أخرى

فقد رأى البعض أنَّه ال جيوز للقاضي أن يعتمد يف حكمه عليها فقط عندما تكون موجودة لتعزِّز أدلـة  
جواز اعتماد القاضي يف إصدار حكمه علـى   أخرى موجودة يف الدعوى، بينما يرى البعض اآلخر عدم

قرينة واحدة مهما كانت قوة داللتها، فهي تعترب ناقصة باعتبار أهنا تعتمد يف استنتاجها علـى املقـدرة   
، رغم أن حمكمة النقض املصرية ذهبت 1البشرية اليت ال تزال عاجزة عن اجلزم والتأكيد، فاخلطأ مفترض

جبواز أن يعتمد القاضي يف إصدار حكمه على قرينة واحـدة مـا دام    يف العديد من أحكامها إىل القول
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من املستصاغ املقبول أن تؤخذ بعني االعتبـار أي  " حصل االقتناع، حيث ورد يف إحدى قراراهتا بأنه 
أمارة أو قرينة وأن يتخذ القاضي دليله احلاسم منها أو من سلوك املدَّعى عليه خالل التحقيق واحملاكمـة  

  .  1اقضه يف أقواله أو تردده أو كذبهأو من تن
ولكن على العموم فإن القرينة بصفة عامة خاضعة لتقدير القاضي حتَّى يف إطار القانون املدين الذي     

يترك لتقـدير  : " من القانون املدين اجلزائري تنصُّ على ما يلي 340يغلب عليه اإلثبات املُقَيَّد، فاملادة 
مل يقرِّرها القانون، وال جيوز اإلثبات هبذه القرائن إالَّ يف األحوال اليت جييز فيها  القاضي استنباط كل قرينة
؛ وهذا راجع لكون القرائن عبارة عن نتائج يستخلصها القاضي أو القانون مـن  "القانون اإلثبات بالبينة

املثـال ال احلصـر    واقعة معلومة ملعرفة واقعة جمهولة، فقد ال تؤدي حتماً إىل احلقيقة ونذكر على سبيل
  .            له  ةبعض احلاالت اليت يظهر من خالهلا أن القرائن ال تلزم القاضي بل ختضع للسلطة التقديري

ومثاهلا حالة جرمية قتل يكون املتهم بينه وبني الضحية عداء شديد وثأْر قدمي، فإنَّ : احلالة األول       
ة، على أن املتهم قد يكون اجلاين احلقيقي، ولكن يف حالة وجود مسألة العداء هذه تعترب قرينة ولو ضعيف

هذه القرينة فقط يف الدعوى فإن القاضي ال حيكم على أساسها وحدها باإلدانة، إذا مل يكن يف الدعوى 
  .  2قرائن أخرى تؤيدها أو تساندها لتجعلها أكثر قوة 

ن وقوعها نتيجة سرقة، فهذه ليست قرينـة  مثل ظهور بعض مظاهر الثراء على املتهم  بسرعة بعد مدة م
كافية على ارتكاب املتهم جبرمية السرقة، أو مثل وجود بعض اآلثار لدم مثالً على املتهم ومثاهلا واقعـة  

أن رجالً قتل آخر مث وضـعه فـوق شـجرة    : " معاصرة، حيث تتلخص وقائع هذه القضية فيما يلي 
رة واسند ظهره إليها فتساقطت قطرات من دم القتيل واختفى، وجاء رجل آخر آوى إىل ظل هذه الشج

على ثيابه دون أن يشعر، مث قام سبيله بعد أن استراح، وما كاد خيطو بضع خطوات عن املكان حىت جاء 
نفر من الناس ووقع نظرهم على القتيل فوق الشجرة فلحقوا الرجل الثاين واقتادوه، وقُدَِّم إىل احملاكمـة  

ستندة إىل وجود دم القتيل على ثيابه، وحلاق الناس به وحده يف هذا املكـان،  فحكمت عليه بالسجن م
والرجل بريء ممَّا نسب إليه، وهذا دليل على عدم صحة ما تؤدي إليه القرائن وعدم مصداقيتها يف كل 

  .         3األحوال، هلذا فالقاضي ال يلزم هبا الحتمال وقوع اخلطأ كمثل هذه احلالة
من أمثلة القرائن اليت عادة ما جندها يف الدعوى مثالً ثبوت إقدام املتـهم علـى    :نيةاحلالة الثا 

، فمثل هذه القرينة ال تلزم القاضي إذا كانت هـي الـدليل   4توجيه هتديدات إىل اجملين عليه قبل احلادث
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عليه علناً  الوحيد املوجود يف الدعوى، باعتبار أنه ميكن ألي شخص أخر أن يستغل هتديد املتهم للمجين
لريتكب هو االعتداء على الضحية، ملعرفته أن التهمة لن توجه إليه، فالقاضي يف مثل هذه احلالة بإمكانه 
أن حيكم برباءة املتهم ما دام ال وجود ألدلة على إدانته، وما دامت هذه القرينة مل تكف وحدها لتكوين 

  .اقتناعه
دة ما يعتمد عليها عند اإلدانة هي سوابق املتـهم، فـإذا   من القرائن أيضاً اليت عا :احلالة الثالثة 

كان املتهم بالسرقة مثالً ذا سوابق، فإنَّ االستنتاج املنطقي جيعل االعتقاد السائد على أنَّه هو من ارتكب 
اجلرمية املتهم هبا، ولكن يبقى هناك احتمال على أنه مل يرتكب هذه اجلرمية بالذات، إذن فإنَّ القاضي هنا 

  .س ملزم باألخذ مبثل هذه القرينة إلدانة شخص املتهملي
هذه أمثلة وهناك أخرى كثرية ال تكون فيها القرينة صادقة ِممَّا جيعلها بالتايل ليست ملزمة للقاضـي يف  
شيء العتبارات سبق ذكرها، فالقرائن ليست أدلة مباشرة يف الدعوى، وإنََّما هي أدلة غري مباشرة، فهي 

أو ظروف هلا عالقة بالواقعة األصلية حمل الدعوى، أو هي نتيجة يستخلصها القاضي أو  عبارة عن وقائع
القانون من ظروف معينة ليست حتماً دائماً صحيحة، والقاضي حر يف األخذ بالقرائن أو طرحها أحياناً، 

ةَ قرائن قد ال حيث أنَّ قرينة واحدة قد تكون قوية الداللة وقاطعة فيحكم على أساسها، يف حني أنَّ ِعدَّ
  .               تكون هلا القوة املطلوبة لتكوين االقتناع لدى القاضي

وخالصة القول هنا أنَّ طبيعة القرائن خصوصاً القضائية منها، وتعقدها وتنوعها واتساع جماهلـا          
ذات عالقة بـالنفس  ومشوهلا لنواحي خمتلفة من حياة اإلنسان، وارتباطها يف الكثري من األحيان مبسائل 

البشرية وميوهلا وغرائزها، ما جعل اللجوء إىل مبدأ االقتناع الشخصي للقاضي أمراً واجباً، حيث تنعدم 
فيه كل القيود واحلواجز اليت تعيق القاضي يف الوصول إىل الكشف عن احلقيقة، إذن فاقتنـاع القاضـي   

ية باعتبارها املصدر الذي تنبع منه أهم عنصـر  اجلزائي هو اجملال الذي تتجسد من خالله القرائن القضائ
  .فيها
  احلاالت اليت تكون فيها القرائن ملزمة للقاضي : ثانياً
استثناءاً عن القاعدة العامة اليت تقول أنَّ القرائن ال تلزم القاضي، جند أنَّ هناك نوعاً معيناً من القرائن     

وبالضبط القرائن القانونية املتعلقة بالنظام العام، باعتبار أنَّ  يكون ملزماً للقاضي أال وهو القرائن القانونية،
  .القرائن القانونية اليت هي من وضع املشرِّع تنقسم إىل نوعني، قرائن قانونية قاطعة وقرائن قانونية بسيطة

ة القاضي يف إذن فالقرائن القانونية القاطعة تعترب أثر من آثار نظام األدلة القانونية، الذي ال يتفق مع حري
البحث عن األدلة وحريته يف االقتناع، فالقاضي يف مثل هذا النوع من القرائن ملزم باحلكم هبا، ألهنا 



 

؛ و من أمثلة هذا النوع من القرائن اليت يكون فيها القاضي ملزم 1قاطعة وال حيكم على غري مقتضاها
 : باألخذ هبا جند

من قانون اإلجراءات اجلزائية    واليت جاء فيها  345وهي ما نصت عليه املادة  :احلالة األوىل 
يتعيَّن على املتهم املَُبلَغ بالتكليف باحلضور شخصياً أن حيضر ما مل تقدَّم للمحكمة املستدعى أمامها " 

عذراً تعتربه مقبوالً، وإذا اعتربت حماكمة املتهم املبلغ بالتكليف باحلضور شخصياً واملتخلف عن احلضور 
  ".اء عذر مقبول حماكمة حضورية بغري إبد

إذن ففي هذه احلالة القانون كان واضحاً فال يستطيع القاضي أن يصدر حكمه غيابياً على الشخص 
الذي ُبلِّغَ شخصياً ومل حيضر أو مل ُيْبِد عذراً مقبوالً عن ختلفه، وإذا فعل ذلك فإن حكمه يكون َمِعيباً 

اليت وضعها له املشرِّع حرفياً، ويصدر حكمه حضورياً اعتبارياً، ومعرضاً للنقص، وعليه أن يطبق القرينة 
من املقرَّر " والذي جاء فيه  1991/ 4/ 23: هذا ما أكدته احملكمة العليا يف قرارها الصادر بتاريخ

قانوناً أنه تعترب حماكمة املتهم املَُبلَّغ باحلضور شخصياً واملتخلف عن احلضور بغري إبداء عذر مقبول، 
كمة حضورية اعتبارية، ومن ثَمَّ فإن الَنِعي على القرار املطعون فيه مبخالفته للقانون يف غري حمله حما

احلال أنَّ املتهم تغيب عن اجللسة رغم استدعائه شخصياً ومل  ةيستوجب رفضه، وِلَما كان ثابتاً يف ترضي
  .2"ية اعتبارية أحسنوا تطبيق القانونيقدم عذراً مقبوالً، فإنَّ قضاة اجمللس عند اعتبارهم احملاكمة حضور

تتعلق بقرينة افتراض العلم بالقانون مبجرد نشره يف اجلريدة الرمسية، حيث نصت  :احلالة الثانية 
، يف هذه احلالة جعل املشرِّع نشر القانون "ال يعذر أحد جبهل القانون " من الدستور على أنه  60املادة 

على علم األشخاص به، فإذا خالف شخص قانوناً َتمَّ نشره وقدم  يف اجلريدة الرمسية قرينة قاطعة
للمحاكمة على أساس أنَّ هذه احملاكمة، فإنه ال جيوز للقاضي أن حيكم برباءته على أساس أنَّه اقتنع بأنَّ 
هذا الشخص مل يكن يعلم فعالً بصدور هذا القانون أو مبا جاء به، فالقاضي هنا إذاً ملزم باألخذ بقرينة 

 .            افتراض العلم وإالَّ عرض حكمه للنقض
من قانون العقوبات، اليت اعتربت أنَّ الشخص ُيَعدُّ بالغاً  49وهي املتعلقة باملادة  :احلالة الثالثة 

سنة كاملة وهذه قرينة قاطعة على أنَّ الشخص الذي مل يبلغ هذه السن  13سن التميز اجلنائي ببلوغه 
ز جنائياً، وال جيوز أن تطبيق عليه إالَّ تدابري احلماية أو التربية، وهو نفس املوقف الذي أخذ يعترب غري ُمَميَّ

، فهنا القاضي ما عليه إالَّ أن يأخذ هبذه القرينة وال خيالفها حتَّى ولو اتضح له من 3به املشرع الفرنسي
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خري متييز كامل وإدراك ملا فعله، سنة أنَّ هلذا األ 13إجراءات الدعوى واستجوابه املتهم الذي مل يكمل 
  .ولديه ملكات فكرية تفوق سنه، ألنَّ القرينة هنا قاطعة

وتتعلق بصفة األحكام النهائية اليت تعترب صحيحة ومعبِّرة عن احلقيقة وال جيوز  :احلالة الرابعة 
صحة األحكام النهائية  للقاضي القول خبطِئها أو احلكم خبالفها، ذلك يف نطاق القواعد العامة اليت ُتنظِّم

اليت تعترب صحيحة ومعبِّرة عن احلقيقة، وال جيوز للقاضي القول خبطئها أو احلكم على خالفها، وذلك يف 
  .       1نطاق القواعد العامة اليت تنظِّم ُحجِّية األحكام

قاضي هي املذكورة و نلخص ِممَّا تقدم يف هذه النقطة إىل أنَّ القرائن القانونية اليت تكون ُملْزِمة لل
على سبيل احلصر ال املثال يف القانون، فهي ُمحدِّدة حتديداً دقيقاً وال يوجد غريها؛ هلذا ننتهي إىل أنَّ ما 
َعَدا هذه القرائن املوجودة على سبيل احلصر اليت وضعها املشرِّع أين يكون القاضي ُملزماً باألخذ هبا، 

لقاعدة العامة، أي لالقتناع الشخصي للقاضي، فهي بالتايل ال فإنَّ القرائن ما عدا هذه تكون خاضعة ل
تلزمه؛ فله أن يأخذ هبا مىت اقتنع هبا، وله أن يطرحها ما دام حصل له الشك فيما خيصُّها، ومل حيصل له 
اقتناع ما دام احتمال عدم الصدق فيها، وكردٍّ هلذا فقد أحسن املشرِّع حني أخضعها إىل سلطة القاضي 

  .   ة شأهنا شأن سائر أدلة اإلثبات التقديري
  

وننتهي يف األخري بالقول عن الدور اإلقناعي للقرينة ومدى تأثريها على قناعة القاضي إىل ما 
من املقرَّر أنَّ األصل يف احملاكمات اجلنائية هو اقتناع القاضي بناءاً " قضت به حمكمة النقض املصرية بأنَّه 

ه أن ُيكوِّن عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها، إالَّ إذا قيَّده القانون على األدلة املطروحة عليه، فل
يعها، فأي دليل ، وبالتايل فالقرينة ختضع لنفس القاعدة اليت حتكم أدلة اإلثبات مج"بدليل معني ينصُّ عليه 

خيضع لتقدير القاضي لبيان أو غري، مباشر معنوياً كان أو مادياً، فإنَّه يف مجيع األحوال  مهما كان مباشراً
مدى كفايته يف تكوِين العقيدة، وكم من دليل مباشر مل يأخذ به القاضي حينما َيَتَبيَّن له عدم صحته، 

  .      2وكم من دليل غري مباشر اطمأن إليه القاضي وأخذ به حينما وجده كافياً لتوفري االقتناع
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  الفرع الثاين
  ثبات يف الدعوىدور القرائن يف تعزيز أدلة اإل

  

ال جدال يف أنَّ القرائن هلا قيمة كبرية يف تعزيز أدلة اإلثبات األخرى اليت يستند إليها القاضي يف 
  تكوين عقيدته، بل إنَّ هذه القرائن كثرياً ما تكون هي املعيار الذي يوازن به القاضي بني األدلة املختلفة، 

  .1يث داللتهوتقييم الدليل من حيث صدقه أو كذبه أو من ح
، واملتمثل 2فللقرائن دور مهم يف تعزيز الشهادة، اليت متثِّل دليالً من أقوى أدلة اإلثبات يف املواد اجلزائية

فيما يقوله أحد األشخاص عمَّا شاهده أو مسعه أو أدركه حبواسه عن هذه الواقعة بطريقة  الشهادة  
ه غالباً ما حيتاج يف مقام وزن األدلة إىل من رأى ، فهي وإن كانت ُتحظى باهتمام القاضي ألن3َّمباشرة

، إالَّ أن الشهادة 4الواقعة أو مسع عنها أو أدركها حبواسه، حتَّى قيل بأنَّ الشهود هم عيون احملكمة وآذاهنا
كدليل إثبات قد يعتريها بعض أوجه النقص والقصور، ومن ثَمَّ فإنَّه ال ميكن األخذ بالقول السابق على 

فالشهود قد يكذبون، كما أنَّ الشهود حىت إذا مل يكذبوا فإنَّهم معرضون للنسيان، مث أن الدِّقة قد  إطالقه
فالشهادة إذاً قد تكون صادقة مطابقة للحقيقة، وقد تكون كاذبة خمالفة هلا، وهناك العديد من . 5تنقصهم

فمثالً قد يكون الشاهد قريباً  العوامل اليت قد تؤدي إىل كذب الشاهد أو عدم مطابقة شهادته للحقيقة،
  للمتهم أو للمجين عليه فيكذب يف الشهادة ملصلحة قريبه أو 

  .صديقه، وقد يقول الشاهد غري احلقيقة متعمداً اإلضرار باملتهم أو اجملين عليه
على ضوء ما تقدم  يتَّضح لنا أن الشهادة كدليل إثبات قد يعتريها الكثري من أوجه النقص 

ك جيب على القاضي أن يهتم بوزن الشهادة وتقييمها وحتري قيمتها احلقيقية، وال شك أنَّ والقصور، لذل
  .للقرائن دوراً مهماً يف ذلك فقد تؤيد القرائن الشهادة، وتؤكد صدقها ومطابقتها للحقيقة 

السكني يف إذا قرَّر الشاهد أنَّه رأى املتهم وهو يقتل اجملين عليه بسكني وَتمَّ العثور على : مثال ذلك
، فإن 6حديقة مرتل املتهم ويف مكان خفي، وُوجد على السكني بقع دم بشرية من نفس فصيلة دم اجملين

ذلك ُيَعزِّْز أقوال الشاهد ويؤكد شهادته، وكذلك إذا قرَّر الشاهد أنَّه رأى املتهم وهو خيرج من مرتل 
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يسي ُيَعدَََُّ قرينة َيِصحُّ االستناد إليها يف تعزيز اجملين عليه وقت ارتكاب اجلرمية، فإنَّ استغراق الكلب البول
  .و اليت منها الشهادة1األدلة القائمة

إذ قرَّر الشاهد أنَّه رأى : كما قد ُتكَذِّب القرائن الشهادة وتؤكد خمالفتها للحقيقة، مثال ذلك
مكان معني حدَّده على املتهم عند قيامه بارتكاب اجلرمية من البداية وحتَّى النهاية، حيث كان يقف يف 

وجه الدِّقة ِممَّا َمكََّنه من الرؤية املباشرة للمتهم وهو يرتكب جرميته، وبفحص بصر الشاهد من ِقَبل 
اخلرباء َتَبيَّن استحالة أن يكون هذا الشاهد قد شاهد وقوع اجلرمية يف هذا املكان الذي ادَّعى أنَّه كان 

  .ىل عدم مطابقة شهادته للحقيقة الواقعيةيقف منه لضعٍف يف بصره، ِممَّا يشري إ
وتزداد أمهية القرائن يف جمال تقييم الشهادة وقبوهلا يف اإلثبات، حيث استقرَّ االجتهاد على أنَّه من اجلائز 

  .       2اختاذ القرينة مسوغاً لقبول الشهادة إلثبات واقعة ال جيوز باألصل إثباهتا بالشهادة
أكثر صدقاً من الشهود، ألنَّ الوقائع ال تعرف الكذب، فهي الشاهد الصامت  والقرائن بالنسبة للشهادة

الذي يشري بكل حواسه إىل مرتكب اجلرمية، فمن سلطة القاضي أن ُيَدعِّم اقتناعه بقرائن واضحة 
  .3ومطابقة، وله تقدير قوهتا من الوقائع املعروضة عليه وظروف الدعوى ودون معقب عليه

ألخرى االعتراف، حيث للقرائن دور مهم يف توضيح مدى صحته أو كذبه، ومن أدلة اإلثبات ا
والقاعدة أن الشك حييط دائماً باعتراف املتهم بدليل يثبت إدانته، األمر الذي جيعل القاضي دائماً يف 

  موقف الباحث عن أسباب االعتراف، والباعث عليه وتقدير صحته، فاالعتراف مل َيُعْد سيد 
  .  4سابقاًاألدلة كما كان 

، فقد يعترف املتهم على نفسه كذباً ألسباب متعدِِّدة نذكر 5واالعتراف دليل قد يعتريه النقص والقصور
منها، التخلص من اإلكراه املادي واملعنوي الذي يتعرض له، وقد يعترف املتهم جبرمية مل يرتكبها لقاء 

ناً جيد املتهم نفسه وقد أحاطت به األدلة من مكافأة مالية أو لقاء فائدة تعود عليه أو على ذويه، وأحيا
كل جانب، عند ذلك ُيفَضِّل العدول عن اإلنكار إىل االعتراف رغم براءته أمالً يف أن يكون االعتراف 
مربراً للتخفيف عنه، أو رغبةً يف دفع بعض الظروف املَُشدَِّدة، وقد يعترف الشخص على نفسه كذباً، 

  .َما يعانيه من ضيق العيشلكي يلتمس من السجن فرجة ِل
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والقرائن ميكن أن تؤكد أو تفند إقرارات املتهم على النحو الذي يتفق مع احلقيقة الواقعية، وذلك وفقاً 
للتصور املنطقي والعقلي، ومن ذلك أن َسيُِّدنا ُسلَْيَمان ـ عليه السالم ـ استند إىل القرائن لتنفيذ إقرار 

أة أخرى حول ُبُنوَّة طفل، فقد اعترفت املرأة بأنَّ الطفل للمرأة األخرى، املرأة يف الرتاع بينها وبني امر
وقد محلها على ذلك الشفقة واحلنان اللذان وضعهما اهللا يف قلوب األمهات، كما فهم َسيُِّدَنا ُسلَْيَمان 

ومن هذه القرائن  من رضا املرأة األخرى بشقِّ الولد بينهما، أنَّه ليس ابنها، وإنََّما أرادت الكيد للمرأة،
استدل َسيُِّدنا ُسلَْيَمان عليه السالم على كذب االعتراف، وأن الولد للمرأة املُِقرَّة رغم اعترافها به 

  .لألخرى، فقضى هلا به
، فإذا تفاالعتراف يف مجيع املراحل السابقة على احلكم على املتهم ال َيْعُدو أكثر من استدالال

القاضي أن يتأكد بعناية وِدقَّة من حجة اإلقرار، ويستدل القاضي  حضر املتهم أمام للمحكمة كان
بالقرائن يف تأكيد صحة االعتراف من خالل استظهار جوانب اإلكراه اليت أحاطت باملتهم، والتأكد يف 

  .               1صدق أقواله وفحصه طبياً ونفسياً عن طريق اخلرباء
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  :خامتة
إن دراستنا ملوضوع دور القرائن يف اإلثبات اجلزائي هلو من املواضيع البالغة األمهية مبا حيمله هذا 

من دور بالغ يف إثبات احلقيقة، حيث أن القرائن وكما مت بيانه اعتمدهتا احملاكم وأقرها ) القرائن(العنصر 
ة اإلسالمية من أمهية كبرية يف التركيز على القرينة يف الفقه والقضاء، ناهيك عما أعطوه فقهاء الشريع

  .اإلثبات والعمل هبا يف جمال إثبات احلقوق
حيث بنت عليها الكثري من األحكام إال أن أئمة الشريعة اإلسالمية وفقهاءها قد انقسموا يف 

ابتة إلظهار احلق والتدليل االعتماد عليها و انتهينا يف انه ال مانع من قبول القرينة يف اإلثبات مىت كانت ث
عليه الن التاريخ شاهد هلا و الرسول صلى اهللا عليه وسلم و الصحاب والتابعني قد أخذوا هبا يف 

  .اإلثبات
وعلى ذلك فإن القرائن وإن كان االتفاق على اعتبارها عنصراً أو دليال غري مباشرِ يف الدعوى ال 

  .ال يستهان به يف اإلثبات ينصب على الواقعة مباشرة، إالّ أهنا هلا دور
فموضوع القرائن يف اإلثبات اجلنائي ينتابه الكثري من الغموض و اإلهبام و اخللط أدى إىل وجود  -

خالف كبري حول مكانة ودور القرائن يف اإلثبات يف كل من الشريعة اإلسالمية والقانون، ويرجع ذلك 
قلة وكافية وخاصة يف بالدنا إذ ال يتناوهلا       شراح يف املقام األول إىل أن القرائن مل تدرس دراسة مست

القانون اجلنائي إال بطريقة غري مباشرة مبناسبة ذكر أدلة اإلثبات وهذا اإلطار الغري مكتمل الذي سجنت 
فيه القرائن يفسر لنا السبب يف عدم االهتمام هبذا املوضوع إىل هذا احلد إىل جانب أن هناك وجه آخر 

مهلت دراسته هنائيا يف اجملال اجلنائي فلم ينظر أحد إىل الدور الكبري و اخلطري الذي تؤديه للقرائن قد أ
القرائن القانونية يف تكوين القواعد املوضوعية يف نفس الوقت الذي يزداد فيه نشاط هذا الدور بصورة 

مما أثار القلق لدى  كبرية للغاية، خاصة مع منو ذلك النوع من اجلرائم احلضارية يف اجملال االقتصادي
  الكثري من الشراح خلروج األحكام اليت حتكم اإلثبات يف هذه اجلرائم عن القواعد التقليدية

وعلى ضوء ما تقدم أمكن لنا القول أن القرائن هلا من األمهية البالغة والدور احلساس يف الدعوى ويف 
حلقوق وعليه فإنه ويف كل جرمية ما أو حادثة اإلثبات ما جيعلها من أهم األدلة اليت يعتمد هبا يف إثبات ا

ما وقعت إالّ وجند ما حيوم حوهلا من القرائن والدالئل سواء يف اإلثبات أو النفي، ويف كل مرحلة من 
  .مراحل الدعوى إال وجند القرائن فيما تؤديه من دور للمساعدة للوصول إىل احلقيقة املرجوة

منصفة تعطي لكل ذي حق حقه أن نعمل على  ومنه فإن احلرص على الوصول إىل عدالة
االعتماد على كل األدلة سواء منها املباشرة أو غري املباشرة وأن ال نغيب أي دليل أوسيلة لإلثبات حىت 

  .نكون قد أدينا دوراً يف إظهار احلقيقة وإنصاف املظلوم واألخذ بالظامل



 

  :ورت يف هذا البحث حولومبا أن لكل دراسة استنتاجات لتعزز قيمتها العلمية، متح
  .أن الفقهاء جممعون على األخذ بالقرائن يف اجلملة و خيتلفون يف التفصيل -
أن استعمال القرائن و االعتماد عليها يف احلكم حيتاج إىل صفاء الذهن وحّدة الذكاء، ورجحان  -

 .العقل وزياد التقوى و الصالح و اإلخالص
 .من الكتاب والسنة بتقريرها وإثباهتا أن القرائن أصل مستقل، جاء الدليل الشرعي -
أن القرائن ليست مقصورة على القرائن النصية أو الشرعية بالنسبة للشريعة اإلسالمية، وال  -

القرائن القانونية يف القانون اجلزائي اليت نصَّ عليها الشارع، بل أن كل أمارة ميكن استنباطها من 
 .كن االعتماد عليها يف القضاءواقعة مع قوة املقارنة واملصاحبة بينهما، مي

أن الشريعة اإلسالمية سبقت القوانني الوضعية فيما توصلت إليه من معرفة قرائن جديدة بسبب  -
 .التقدم العلمي

أنه الميكن أن ينكر أحد فائدة القرائن و أمهيتها يف القضاء لشدَّة احلاجة إليها عند فقدان الدليل  -
 .أو عند الشكِّ فيه

قطعية جيب على القاضي احلكم مبوجبها، وال يسوغ له االجتهاد مع وجودها؛  أن هناك قرائن -
وهناك قرائن قضائية تعتمد على اجتهاد القاضي واستنتاجه، فهذه تعترب دليالً يف اإلثبات مىت اقتنع 

 .القاضي هبا
 .أن القرائن تعترب من األدلَّة غري املباشرة يف اإلثبات -
ي عكسها يف اإلثبات املدين، حيث أن يف هذا األخري تكون حمصورة أن القرائن يف اإلثبات اجلزائ -

 .أو مقيَّدة
 .أن القرائن يف اإلثبات اجلزائي ال حصر هلا -
 .أن القرائن تعمل عمل األدلَّة املباشرة يف بعض األحيان، بل حيدث أن تلغيها أحياناً أخرى -
عتماد على القرائن بشرط أن أن كال من القانون الوضعي و الشريعة اإلسالمية تعمل على اال -

 .تكون قرائن هلا داللتها يف اإلثبات
 .أن القرائن يف الدعوى اجلناية جندها تكتنف الواقعة أو اجلرمية من بدايتها إىل غاية احلكم فيها -
 .أن القرائن يعمل على تعزيز األدلَّة األخرى كما تعمل على دحضها -

نظرية القرائن يف اإلثبات اجلزائي سواء من حيث  وعلى ضوء ما ملسناه من نقائص و عيوب تعترى
طريقة معاجلتها يف التشريع اجلزائي، ومن حيث ما يكتنف اإلثبات بالقرائن من خماطر خمتلفة، ومن أجل 

  :هذه النقائص ومعاجلة هذه العيوب نقترح التوصيات التالية لاستكما



 

القرائن يف املواد اجلزائية، ذلك بالنصِّ عليها ضرورة تدخل املشرع بإرساء قواعد اإلثبات و :أوالً      
  .ضمن القانون اجلزائي بشكل ينظم إجراءات األخذ هبا، وحيدد دورها وحجيتها يف اإلثبات

يفضل أن يقتصد املشرع يف تقرير القرائن القانونية، وأن يترك للقاضي مهمة استنباط القرينة : ثانياً      
  .ى حدى، وأال يلجأ إىل القرائن القانونية إالَّ إذا كانت هناك ضرورةطبقاً لضروف ووقائع كل حالة عل

جيب أن تكون القرائن القانونية كلها بسيطة تقبل إثبات العكس، وال جيوز اللجوء إىل : ثالثاً      
رع القرائن القاطعة إطالقاً، ويف احلاالت اليت تتوافر فيها أسباب جوهرية لألخذ هبا يفضَّل أن يواجه املش

  .هذه احلاالت بقواعد موضوعية وليس قرائن قانونية قاطعة
على القاضي مراعاة احليطة احلذر عند األخذ بالقرائن القضائية، وعليه كذلك أن يتوخى : رابعاً      

  .احلق و خيلص يف طلبه
اً وتفكري ملا كانت القرائن القضائية ترتكز على االستنباط و هو أمر يتطلب جهداً عقلي: خامساً      

علمياً، فالقاضي مطالب بالوقوف على كل ما من شأنه أن يساعده على القيام مبهمته، وثقافة القاضي هلا 
  .دور فعَّال ومؤثر يف جمال اإلثبات بالقرائن

  
   
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الـمراجـع

  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
  
  
  

   المراجعالمصادر و 
  
  

  المصادر
ورش عن نافع، الطبعة العاشرة، دار الفجر االسالمي برواية  القرآن الكريم -  01

  دمشق 1423/2002
األصبحي أبي عبد اهللا مالك ابن أنس، الموطأ، رواية محمد بن حسين الشيباني، تعليق  -02

  بيروت.وتحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف،  المكتبة العلمية، بدون تاريخ النشر
، دار 04بن إسحاق، سنن أبي داوود، جزء السجستاني أبي داود سليمان بن األشعث  -03

  .م 1988الريان، 
، دار الكتب العلمية، 06الشافعي محمد بن إدريس، األم، تحقيق محمد مطرجي، جزء  -04

  بيروت.م1993
النيسابوري أبي الحسين مسلم بن حجاج بن مسلم ، صحيح مسلم بشرح اإلمام محي الدين  -05

  . 1409-1988دار الغد العربي  01النووي، ط
  

  المراجع باللغة العربية
 :المراجع العامة

إبراهيم حسن محمد، الوسائل العلمية الحديثة في اإلثبات الجنائي، دار النهضة العربية،  -06
  .م القاهرة1981

أبو الروس أحمد بسيوني، التحقيق الجنائي واألدلة الجنائية، دار المطبوعات الجامعية،  -07
  .م، القاهرة1989



 

و عامر محمد زكي، اإلثبات في المواد الجنائية، اإلسكندرية، الفنية للطباعة والنشر أب -08
  .مصر.م1989

،  طبعة 01ابن سليمان عبد اهللا الشيخ محمد، مجمع األنهر في شرح ملتقى األبحر، جزء  -09
  .لبنان.مؤسسة التاريخ العربي، دار إحياء التراث، بدون تاريخ النشر

إبن تيمية، السياسة الشرعية في : الدين أحمد بن عبد الحليم الشهير بـأبو العباس تقي  -10
  .م1961والراعية، مطبعة الجهاد،  إصالح الراعي

األندلسي أبو علي أحمد بن سعيد بن حزم، المحلى باآلثار، دار إحياء التراث العربي،  -11
  بيروت.بدون تاريخ النشر

، اإلسكندرية، منشآت 02الً وتحليالً، جزء بهنام رمسيس، اإلجراءات الجنائية تأصي -12
  القاهرة.م1978المعارف، 

  بيروت.م1983بهنسي أحمد فتحي، نظرية اإلثبات في الفقه اإلسالمي،  دار الشروق،  -13
الجماعيلي عبد الغني عبد الواحد ابن على ابن سرور ابن رافع ابن حسن ابن جعفر،  -14

  الرياض. هـ 1420، 2000مكتبة الرشد  1، ط 2- 1تيسير العالم شرح عمدة األحكام، ج
ابن القيم الجوزية، أعالم : الجوزية شمس الدين أبو عبد اهللا أبي بكر المعروف بـ -15

، دار الكتب 01الموقعين عن رب العالمين، تحقيق محمد عبد السالم إبراهيم، ط 
  بيروت.م1991العلمية،

نائية، مطبعة جامعة القاهرة و الكتاب حسني محمود نجيب، شرح قانون اإلجراءات الج -16
  القاهرة.م1982الجامعي، دار النهضة العربية،

حسني محمود نجيب، شرح قانون العقوبات القسم الخاص، مطبعة جامعة القاهرة والكتاب  -17
  القاهرة.م1982الجامعي، دار النهضة العربية،

ائر،  مؤسسة الحلبي وشركاؤه، الحنفي زين الدين بن إبراهيم بن نجيم، األشباه و النظ -18
  مصر.1968

الدسوقي شمس الدين محمد عرفة، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، دار إحياء الكتب  -19
  دمشق.العربية، فيصل عيسى الحلبي، بدون تاريخ النشر

الدناصوري قمر الدين و الشواربي عبد الحميد، المسؤولية الجنائية في قانون العقوبات  -20
  القاهرة.م1993، منشآت المعارف، 03راءات الجنائية، طبعةواإلج



 

رمضان عمر السعيد ، مبادئ قانون اإلجراءات الجنائية، دار النهضة العربية،  -21
  مصر.م1984

  القاهرة.م1968الزرقا مصطفى أحمد، المدخل الفقهي العام، دار الفكر العربي،  -22
  دمشق.م1982، دار الفكر، 01طبعة الزحيلي وهبة، الفقه اإلسالمي و أدلته،  -23
ر النهضة العربية، سرور أحمد فتحي، الوجيز في شرح قانون اإلجراءات الجنائية، دا -24

  القاهرة.م1981
سرور أحمد فتحي، الوسيط في قانون اإلجراءات الجنائية، دار النهضة العربية،  -25

  القاهرة.م1986
    القاهرة.م1979دار الفكر العربي، ام، سالمة مأمون، قانون العقوبات القسم الع -26
سلطان أنور، قواعد اإلثبات في المواد المدنية و التجارية دراسة مقارنة بالفقه اإلسالمي،  -27

  .عمان1987رات الجامعة األردنية، ، منشو07طبعة 
السنهوري أحمد عبد الرزاق، الوجيز في شرح القانون المدني،  دار النهضة العربية،  -28

  .م القاهرة1966
السنهوري أحمد عبد الرزاق، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، المجلد الثاني، دار  -29

  القاهرة.م1956النشر للجامعات المصرية، 
  مصر.م1926شعير محمد، التحقيق الجنائي العلمي، مؤسسة شباب الجامعة،  -30
وع في شرح المذهب، تحقيق الشيرازي إبن إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف، المجم -31

  جدة.محمد نجيب الموطيعي،  مكتبة اإلرشاد، بدون تاريخ النشر
الجرائم الواقعة على ) القسم الخاص ( صالح نائل عبد الرحمن، شرح قانون العقوبات  -32

 عمان.م1989األموال، دار الفكر للنشر والتوزيع، 

، شركة ومطبعة مصطفى 02نية، طبعة الصده عبد المنعم فرج، اإلثبات في المواد المد -33
  القاهرة.م1954البابي الحلبي، 

، كلية الحقوق، جامعة )رسالة دكتوراه( عامر عبد العزيز، التعزير في الشريعة اإلسالمية  -34
  .م1956القاهرة، دار الكتاب العربي، 

ية، منشأة عاشور محمد أنور، المبادئ األساسية في التحقيق الجنائي العملي، اإلسكندر -35
 مصر.المعارف، بدون تاريخ النشر



 

عبد العال هاللي عبد اهللا أحمد، النظرية العامة لإلثبات في المواد الجنائية دار النهضة  -36
  القاهرة.م1987العربية، 

 القاهرة .م1989عبيد رؤوف، مبادئ اإلجراءات الجنائية،  دار الجليل للطباعة والنشر،  -37

اب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن حجر، فتح الباري العسقالني حافظ شه -38
 .م1986، دار الريان للتراث، 16على صحيح البخاري، جزء 

، ضمانات المتهم أثناء مرحلة التحقيق االبتدائي في الشريعة اإلسالمية دعمارة عبد الحمي -39
  ئرالجزا.م1998والتشريع الجنائي الجزائري، دار المحمدية العامة، 

 القاهرة.م1979العوا محمد سليم، أصول النظام الجنائي اإلسالمي، دار المعارف،  -40

، 10القرطبي محمد بن أحمد بن محمد بن الرشيد، بداية المجتهد و نهاية المقتصد، الطبعة  -41
 بيروت.م 1988/هـ 1408دار الكتب العلمية، 

،  01و التجارية دراسة مقارنة، طبعة  القضاة مفلح عواد، البيّْنات في المواد المدنية -42
 عمان.م1990جمعية عمال المطابع التعاونية، 

  القاهرة.م 1910الكاساني عالء الدين بن مسعود ، بدائع الصنائع، دار الكتب العلمية،  -43
  القاهرة.م1971كيرة حسن، المدخل في القانون،  منشآت المعارف،  -44
انون أصل المحكمات الجزائية األردني و المقارن، الكيالني فاروق، محاضرات في ق -45

 بيروت.م1995، دار المروج، 03طبعة 

  مصر.م1976المتيت أبواليزيد علي، البحث العلمي عن الجريمة، مطبعة شباب الجامعة،  -46
مراد عبد الفتح، التحقيق الجنائي العملي في الشريعة و القانون، مؤسسة شباب الجامعة،  -47

 مصر.م1989

مروان محمد، نظام اإلثبات في المواد الجنائية في القانون الوضعي الجزائري، ديوان  -48
  الجزائر.م1999المطبوعات الجامعية، 

، 06مصطفى محمود محمود، اإلثبات في المواد الجنائية في القانون المقارن، جزء  -49
  القاهرة.م1977مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي، 

، مطبعة جامعة 11مود محمود، شرح قانون اإلجراءات الجنائية، طبعة مصطفى مح -50
 القاهرة.م1976القاهرة و الكتاب الجامعي، 

ابن قدامة، المغني مع الشرح الكبير، : المقدسي عبد اهللا بن أحمد بن محمد المعروف بـ -51
 بيروت.م1972دار الكتاب العربي، 



 

المصباح المنير في غريب الشرح الكبير،   المقري أحمد بن محمد بن علي الفيومي، -52
  لبنان.م 1990مكتبة لبنان، 

منصور إسحاق ابراهيم، المبادئ األساسية في قانون اإلجراءات الجنائية الجزائري،   -53
 الجزائر .م1982ديوان المطبوعات الجامعية 

  القاهرة.م1973نشأت أحمد، رسالة اإلثبات، دار الفكر العربي،  -54
  :المتخصصةالمراجع 

دبور أنور محمود، القرائن ودورها في اإلثبات الجنائي في الفقه اإلسالمي، دار الثقافة  -55
   .القاهرة.م1985العربية، 

   .الجزائر.م2001زبدة مسعود، القرائن القضائية، موفم للنشر والتوزيع،  -56
قارنة، دار النهضة عابد عبد الحافظ عبد الهادي، اإلثبات الجنائي بالقرائن دراسة م -57

  القاهرة.م1999العربية، 
مرقس سليمان، شهادة الشهود والقرائن وحجية الشيء المحكوم به والمعاينة والخبرة في  -58

   .القاهرة.م1974تقنينات البالد العربية،  معهد البحوث و الدراسات العربية 
،  02مي دراسة مقارنة، طبعة الفائز إبراهيم بن محمد، اإلثبات بالقرائن في الفقه اإلسال -59

 بيروت.م1982المكتب اإلسالمي 
  البحوث والرسائل الجامعية

رسالة (أوهايبية عبد اهللا، ضمانات الحرية الشخصية أثناء مرحلة البحث التمهيدي  -60
  الجزائر.م1992، كلية الحقوق جامعة الجزائر،)دكتوراه

في اإلثبات الجزائي دراسة تحليلية حليمة منى شعبان عبد الغني، القرائن وحجيتها  -61
  .االردن.م1998، جامعة األردن، كلية الدراسات العليا، )رسالة ماجستير(مقارنة، 

خليفة محمود عبد العزيز، النظرية العامة للقرائن في اإلثبات الجنائي في التشريع  -62
  مصر.م1981، جامعة القاهرة )رسالة دكتوراه ( المصري والمقارن، 

، جامعة )رسالة ماجستير منشورة(يرشوي محمد جنيدي، القضاء بقرائن األحوال الد -63
  .دمشق.م1998دمشق كلية الشريعة، دار الحافظ 

رسالة (طاهري شريفة، تأثير أدلة اإلثبات على االقتناع الشخصي للقاضي الجنائي  -64
  .الجزائر. م2004، جامعة الجزائر، كلية الحقوق، ) ماجستير



 

، كلية الشريعة )رسالة دكتوراه(  زيد فتح اهللا، حجية القرائن في القانون و الشريعةفتح اهللا -65
 مصر.هـ1355و القانون، 

  :الدوريات •
، مجلة نظام اإلثبات في الشريعة اإلسالمية و القانون الوضعي السماك أحمد حبيب، -66

         الكويت              .1997، يونيو 21الثاني السنة : الحقوق، العدد
، مجلة اإلثبات الجنائي ومدى حرية القاضي في تكوين عقيدتهعبد الحليم محمد ناجي،  -67

  الكويت.1991المحاماة، العدد التاسع والعاشر، نوفمبر وديسمبر 
  .2003محدة محمد، المساهمة و اإلشتراك، محاضرات ألقيت على طلبة الماجستير، دفعة  -68
، 220: ، مجلة األمن والحياة، العددو التشريح الجنائي البصماتالمعايطة منصور،  -69

  اإلمارات العربية المتحدة.هـ 1421رمضان 
، مجلة الدراسات والثقافة الكشف عن القرائن في اإلثبات الجنائيمهنا عطية علي،  -70

  اإلمارات العربية المتحدة.1996، فبراير 26، السنة 202: الشرطية، العدد
  

  جنبية  المراجع باللغة األ
71 - Sir Rupert Cross: Evidence  fourth, édution, London, Butter  

         worths, 1974. 
72- Merle philippe. Lee présomptions légal en droit pénale. Thèse . 
Nancy.1968  

  :الوثائق والنصوص الرسمية
  .1996نوفمبر  28تعديل دستور  -73
 .20/12/2006في  06/23الصادر باألمر جزائريقانون العقوبات ال - 74

  . 20/12/2006في  06/22الصادر باألمر  الجزائري ةالجزائي تقانون اإلجراءا - 75
  .20/06/2005في  05/10الصادر باألمر قانون المدني الجزائريال - 76

  
  :المواقع اإللكترونية

  )ة مقال( بهني أحمد فقي، نظرية اإلثبات في الفقه اإلسالمي  - 77
http://www. Balagh.Com / mosoa / fegh / u 512 by 73, htm 

 
 



 

 

  الفهــرس
  مـــقــدمة 

  
   ماهية القرائن في اإلثبات الجزائي في القانون الوضعي و التشريع اإلسالمي الجنائي: الفصل التمهيدي

  
  02……………………..……………………………………القرائن تعريف: المبحث األول
   02 ..................................................................تعريف القرائن و بيان مدلولها :المطلب األول

  02 ..........................................................................................معنى القرينة: رع األولالف 
  02............................... ........................................................اللغةفي  :والًأ 
  03 ...............................................................................في االصطالح :ثانياً 

  03 ......................................تعريف القرينة في الفقه اإلسالمي و نوع داللتها: الفرع الثاني
  05.. ..........................................................تعريف القرينة في القانون: الفرع الثالث
  07. ..............................التفرقة بين القرائن و الدالئل و وسائل اإلثبات األخرى: المطلب الثاني
    07 ..........................................................و الدالئلالتفرقة بين القرائن : الفرع األول
  09... ......................................التفرقة بين القرائن و وسائل اإلثبات األخرى: الفرع الثاني
  10.... ............................................ر القرينة و خصائصهاـعناص: المطلب الثالث
  10.. .............................................................ر القرينةـعناص: الفرع األول
  11.. .............................................................خصائص القرائن: الفرع الثاني
  13.. ..............................................................ام القرائنـأقس: المبحث الثاني
  13  ......................تقسيم القرائن بحسب مصدرها أو الجهة المستخلصة منها: المطلب األول
  14. ............................................القرائن الشرعية و القرائن القانونية: الفرع األول

  14.. ......................................................قهيةن الفالقرائن الشرعية والقرائ :والًأ 
  15 ..........................................................................القرائن القانونية:ثانيا
   24..... ...........................................................القرائن القضائية: فرع الثانيال

   31.... ......................................تقسيم القرينة بحسب قوتها في اإلثبات: المطلب الثاني
   31......................تقسيم القرينة بحسب قوتها في اإلثبات في الشريعة اإلسالمية: الفرع األول
   34.......................ي القانون الوضعيتقسيم القرائن بحسب قوتها في اإلثبات ف: الفرع الثاني
    35................................................................موازنة أو مقارنة: الفرع الثالث

  



 

  37................دور القرائن في اإلثبات في الدعوى الجزائية في الشريعة اإلسالمية: الفصل األول
 لقرائن في إثبات جرائم الحدود و موقف الفقه اإلسالمي والقانون دور ا: المبحث األول

  37 ........................................................................الوضعي
  41 ..........................................د الزنادورالقرائن و أثرها في إثبات ح: األول المطلب 

   41 ............................................من ال زوج لها كدليل على الزنا حمل: الفرع األول
   50 ........قرينة اختالف شبه المولود عن شبه والديه كقرينة على الزنا و نفي النسب:الفرع الثاني 

  54 ..نسباختالف فصيلة الدم في الولد المطعون في نسبه كقرينة على الزنا و نفي ال: الفرع الثالث 
  57 .......…………………………………دور القرائن في إثبات حد السرقة: المطلب الثاني
  58 ........................................قرينة وجود المسروق عند المتهم بالسرقة: الفرع األول
   63 ....األدواتقرينة وجود بصمات المتهم بالسرقة في المكان المسروق منه أو على : الفرع الثاني
  67.. ..دور القرائن في إثبات جريمة شرب الخمر و م اإلسالمي و القانون الوضعي: المطلب الثالث
  67............................. ....................إثبات حد الشرب بقرينة الرائحة: الفرع األول

  72............................. .....................إثبات حد الشرب بقرينة القيء: الفرع الثاني   
  74................... ..........................إثبات حد الشرب بقرينة تحليل الدم: الفرع الثالث   

  77 .........................................قصاص دور القرائن في إثبات جرائم ال: المبحث الثاني
   77...... .................مي من إثبات موجب القصاص بالقرائنموقف الفقه اإلسال: المطلب األول 

  78.......  .........مشروعية الحكم بالقرائن في جرائم القصاص في الفقه اإلسالمي: الفرع األول
  80.. .............الحكم بالقسامة العتبارها من القرائن في اإلسالم وموقف الفقه منها: الفرع الثاني  
   81................................................... .........................سامةمعنى الق :والًأ  
  81....................................................................... مشروعية القسامة :ثانياً  
  83............................. ...........................لقسامةتثبت بها االقرائن التى  :ثالثاً  
  86.............................. .........................................سامةما يجب بالق :رابعاً  

 والقانون   تطبيقات في دور القرائن المستحدثة في جرائم القصاص وموقف الفقه االسالمي: المطلب الثاني
  87.......................................................................الوضعي منها

في إثبات جرائم  قرينة تخلف بصمات المتهم على مسرح الجريمة أو األدوات المستعملةدور : رع األولالف 
  87..............................................................................القصاص

  88.... ................................................................ف الفقه اال سالميموق :أوالً 
  90..................... ...............................................موقف القانون الوضعي :ثانياً

  91........................................................................موازنة بين الموقفين :ثالثاً 
   92........................ ............قرينة وجود أثار أقدام المتهم في مكان الجريمة : ع الثانيالفر 
  92.......................................................... ......................ماهية االثر :والًأ 



 

  93................. .........األثر في اإلثبات في الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي دور قرائن :ثانيا 
   95.............................................. ...............قرينة التسجيل الصوتي: رع الثالثالف
  96...................... .................................................موقف الفقه االسالمي :والًأ

  98.................................................... .................القانون الوضعيموقف  :ثانياً
  100 .............................................دور القرائن في إثبات موجب التعزير: ث الثالثمبحال

   100..................... .............و المراد بحق اهللا و حق العبدبيان معنى التعزير : المطلب األول
   100................. ................................................بيان معنى التعزير: الفرع األول

  101......... ...............................................المراد بحق اهللا و حق العبد: الثانيالفرع 
  102.................................. .... .........التعزير بالقرائن للكشف عن الجناة: المطلب الثاني
  102.................................. .........حاالت المتهم المعروف بالدين و الصالح: الفرع األول
  102..................................... ..................حاالت المتهم المجهول الحال: الفرع الثاني
  103.......................................... .........حاالت المتهم المعروف بالفجور: الفرع الثالث

  
  105...... ...دور القرائن في اإلثبات عبر مراحل الدعوى الجزائية في القانون الوضعي: الفصل الثاني

  106............. ...)............البحث و التحري ( دور القرائن في مرحلة االستدالل : ألولالمبحث ا
  106..... ......دور القرينة عند مباشرة ضباط الشرطة القضائية الختصاصاتهم  العادية: المطلب األول
     107..................... ..................................................قرائن الضبط: الفرع األول

  107........................................................... ...................قرائن اإلشتباه: أوالً
  109...................................................... ............القرائن المبررة لإلستيقاف: ثانياً

   110................................... .......التفتيش و التسجيل باألماكن العامة  قرائن: الفرع الثاني
  111.......................................................................تفتيش المحالت العامة: أوالً
  112........................... ...............القرائن المبررة إلجراء التسجيالت باألماكن العامة: ثانياً

  113. ........دور القرينة عند مباشرة ضباط الشرطة القضائية الختصاصاتهم االستثنائية: المطلب الثاني
  113................................................................ .......قرائن الضبط: الفرع األول
  115...... .................................................................قرائن التفتيش: الفرع الثاني

  116............................... ...القرائن الدالة على التلبس و أثرها في تفتيش شخص المتهم: أوالً
  118............. .........................................تفتيش منزل المتهم و ما يتواجد فيه: ثانياً

   120............ .........................دور القرائن في مرحلة التحقيق في الدعوى: المبحث الثاني
  121................................................دور القرائن في التفتيش و القبض: المطلب األول
  121............................................... .دور القرينة في تقييد حرية المتهم: الفرع األول

  122............................ دور القرائن و الدالئل في طلب حضور المتهم أو القبض عليه: أوالً



 

  124....................................................... دور القرائن في حبس المتهم مؤقتًا: ثانياً
   125........................................... دور القرينة في المساس بحقوق المتهم: نيالفرع الثا

  127.......................... ...................التصرف في الدعوىفي دور القرائن : المطلب الثاني
   128................ ....................دور القرائن في صدور أمر باألوجه للمتابعة: الفرع األول

   130.................... ......دور القرائن في صدورامر إحالة الدعوى على المحكمة: الفرع الثاني 
  133..................................... ..........دور القرائن في مرحلة المحاكمة: المبحث الثالث
   133........... .............وضوع الدعوى الجزائيةدور القرينة في إثبات الواقعة م: المطلب األول
   134..........................................القرينة في إثبات أركان الجريمة دور :الفرع األول

  134............................. .......................المادي دور القرينة في اثبات الركن :والًأ  
  138.................................... ..............ت الركن المعنويالقرينة في اثبا دور :ثانياً  
    141......................................... دور القرينة في إثبات ظروف الجريمة: الفرع الثاني  
    141.................  ....................................الضروف المشددة الخاصة بالفاعل:والًأ  
  144............................................. ...........ضروف المفترضة قانونااثبات ال:ثانياً  
  145...................................  دور القرينة في إثبات المساهمة و االشتراك: الفرع الثالث  
   145....................................... ....... ...مساهمةدور القرائن في اثبات صور ال :والًأ  
  146 ....................................................ركنا االشتراكدور القرينة في اثبات  :ثانياً  

  148............... ................................في الحكم في الدعوى دور القرينة: نيالمطلب الثا
  148........................... ................ائيدور القرائن في إقناع القاضي الجن: الفرع األول

   148............... .......................الحاالت التي تكون فيها القرائن غير ملزمة للقاضي :والًأ 
     151................. ..........................لقاضيالحاالت التي تكون فيها القرائن ملزمة ل :ثانياً 
  154............ .....................أدلة اإلثبات في  الدعوى ور القرائن في تعزيزد: الفرع الثاني 

  167.............................................................................خـــــاتــمة
  168.........................................................................................المراجع
  174.........................................................................................الفهرس
 الملخص

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  
  
  

  صـــملخ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

ئي بني الشريعة اإلسالمية و القانون أمكن لنا تناوهلا من خـالل  إنَّ دراسة دور القرائن يف  اإلثبات اجلزا
ماهية القرائن بني الشريعة اإلسالمية و القـانون اجلزائـي    الفصل التمهيديثالث فصول، حيث ِمشل 

كل ما "الوضعي أوضحنا فيه معىن القرينة حيث جاءت يف اللغة  بأن القرائن هي مجُع قرينة واليت معناها 
" ، أما اصطالحاً فهـي "فيه، فيقال قرن الشيء بالشيء أي وصله به للشيء من غري استعمايدلُّ على ا

  ".تدلُّ على أمر خفي مصاحب هلا بواسطة نص أو عرف أو غري ذلك
على أن القرينة هي األمارة اليت تدلنا على األمر اجملهول، " كما تناول الفقه اإلسالمي تعريف القرينة بـ 

من األمارة املصاحبة واملقارنة لذلك األمر اخلفي اجملهول، ولوالها ملا أمكن التوصل  استنباطاً واستخالصاً
استنتاج أو استنباط واقعة جمهولة يراد إثباهتا من واقعة هي : " ؛ أما القانون الوضعي فعرَّفها كالتايل" إليه

  ". ربةأخرى معلومة ثابتة حبكم اللزوم العقلي ووفقاً لقواعد العقل واملنطلق واخل
و يف مطلب آخر جاء بالتفرقة بني القرائن و الدالئل و وسائل اإلثبات األخرى لتوضيح التداخل احلاصل 
بينهم، فمعيار التفرقة بني القرائن والدالئل والذي يعترب أهم فارق بني املسألتني هو معيار اجلزم واليقينية، 

ن كانا يتفقان يف بعض الشروط كشرط املشروعية مثالً ذلك وفقاً هلذا املعيار جند أنَّ القرائن والدالئل وإ
إالَّ أنَّهما  خيتلفان يف شرط مهم وجوهري وهو شرط اجلزم واليقينية، ومن مث ساغ أن تستند إليها 
اإلدانة حىت ولو كانت وحدها ما دام الرٍأي املستخلص منها مستساغاً، أمَّا الدالئل أو األمارات  فهي 

هولة املراد إثباهتا من واقعة أخرى ثابتة مع قابلية هذا االستنتاج للتأويل و االحتمال، استنتاج للواقعة اجمل
ولَمَّا كان االستنتاج منها ال يكون على سبيل اجلزم واليقني بل على سبيل اإلمكان أو االحتماالت، فإنَّه 

ووسائل اإلثبات األخرى جند  ال جيوز أن ينبين عليها وحدها احلكم باإلدانة؛ أما عن التفرقة بني القرائن
أنَّ األدلة تنقسم من حيث عالقتها بالواقعة املراد إثباهتا إىل أدلة مباشرة وأدلة غري مباشرة، فإذا كان 
الدليل ينصبُّ مباشرة على الواقعة املراد إثباهتا كان مباشراً، أمَّا إذا كان الدليل ينصبُّ على واقعة أخرى 

قرار معني بالنسبة للواقعة املراد إثباهتا فالدليل يكون هنا غري مباشر؛وعلى تفيد أو تؤدي إىل استخالص 
ذلك فإنَّ القرائن تعترب أدلة غري مباشرة باعتبارها ال َترُِد على الوقائع املطلوب إثباهتا، بل على وقائع 

ة  ألنَّها ترد أخرى متصلة هبا؛ يف حني أنَّ وسائل اإلثبات األخرى كالشهادة أو االعتراف، أدلة مباشر
  .مباشرة على الواقعة حمل الرتاع

 –عناصر القرينة  –ولإلحاطة مبفهوم القرينة عاجلنا عناصرها و خصائصها وتقسيماهتا، فعن األوىل  
  :تركزت يف

  .أهنا وقائع ثابتة و معلومة -
 .استنباط الواقعة املراد إثباهتا -



 

 ة وبني الواقعة اجملهولة املراد إثباهتاالصلة الضرورية الواجبة بني الواقعة املعلومة الثابت -
  :أمَّا خصائصها متثلت كالتايل

  .أهنا دليل غري مباشر -
 .أهنا دليالً عقلياً -

  :و عن تقسيمات القرينة جاءت وفق تقسيمني مها
  :حسب مصدرها/ 1

نة، يف الشريعة اإلسالمية متَّ تقسيمها إىل قرائن شرعية وهي اليت ورد فيها نص من الكتاب و الس -أ
 .  وقران فقهية متَّ استنباطها باجتهاد الفقهاء وجعلوها كأدلَّة

ما يستنبطه املشرِّع من واقعة معلومة " يف القانون الوضعي متَّ تقسيمها إىل قرائن قانونية وهي  -ب  
" ها ، و إىل قرائن قضائية فيعرِّف فقهاء الفقه اإلسالمي بأنَّ"حيددها للداللة على أمر جمهول ينصُّ عليه 

، ويعرِّفها بعض ُشرَّاح "هي اليت يستنبطها القاضي حبكم ممارسته للقضاء ومعرفته لألحكام الشرعية 
هي استنباط القاضي لواقعة جمهولة من وقائع معلومة، حيث يكون االستنباط ضرورياً " القانون بأنَّها 

  ".حبكم اللزوم العقلي واملنطقي 
  :حسب قوهتا اإلثباتية/ 2

األمارة البالغة حد اليقني أو األمارة " لشريعة اإلسالمية قسمت إىل قرائن قاطعة املتمثلة يفيف ا -أ
، و إىل قرائن ضعيفة فال يصح االعتماد عليها وحدها يف "الواضحة اليت تصري األمر يف حيز املقطوع به 

َها إىل الدليل أو اجتماعها مع ترتيب احلكم، ألهنا ترتل داللتها إىل جمرد االحتمال ، لذا البد من َضِميَمِت
  أم النوع الثالث. قرائن أخرى لتكتسب القوة اإلثبات هلا

فهو القرائن الكاذبة وهي اليت ال تفيد شيئا من العلم وال من الظن وال يترتب عليها حكم، فهي ليسـت  
  .هلا داللة
، وقـرائن  عكسـها  أما يف القانون الوضعي فقسمت إىل قرائن قاطعة وهي اليت ال جيوز إثبات -ب
وهي جمموعة من القرائن تضمنتها نصوص القانون واليت تعفي من تقررت ملصلحته مـن عـبء   بسيطة 

اإلثبات، بيد أنه يستطيع اخلصم أن يقيم الدليل على عكس ما تضمنته، وهي تشمل القرائن القضائية و 
  .القرائن العلمية

من هذا البحث املقدم تناولناه  للفصل األولكعنواناً  و عن دور القرينة يف اإلثبات يف الشريعة اإلسالمية
  :يف ثالث مباحث



 

دور القرينة يف إثبات جرائم احلدود و الذي جاء فيه رأي الفقهاء بني مؤيٍد و معارض يف مـدى   :أوالً
األخذ هبا إلثبات احلدود، كلٌ حسب ما استنداً إليه من حججٍ و أدلَّة؛ و على هذا األساس  فُصِّلَ هـذا  

  :العنصر يف ثالث نقاط
  :دور القرائن يف إثبات حد الزنا من خالل -1

  .محل من ال زوج هلا كدليل على الزنا• 
  .قرينة اختالف شبه املولود عن شبه والديه كقرينة على الزنا ونفي النسب• 
  .اختالف فصيلة الدم يف الولد املطعون يف نسبه كقرينة على الزنا ونفي النسب• 

  :إثبات حد السرقةدور القرائن يف  -2
  .قرينة وجود املسروق عند املتهم بالسرقة•         

  .قرينة وجود بصمات املتهم بالسرقة يف املكان املسروق منه أو على األدوات•  
  :دور القرائن يف إثبات جرمية شرب اخلمر -3

  .إثبات حد الشرب بقرينة الرائحة•  
  .إثبات حد الشرب بقرينة القيء•  
  .لشرب بقرينة حتليل الدمإثبات حد ا•  

  :الذي ينقسم بدوره إىل: دور القرائن يف إثبات جرائم القصاص: ثانيا
موقف الفقه اإلسالمي من إثبات موجب القصاص بالقرائن، و فيها  كان احلـديث عـن    -3

مشروعية احلكم بالقرائن يف جرائم القصاص حيث كان االختالف واضحاً  بني الفقهاء  يف مـدى  
أما اصطالحاً  احللف أو اليمني:لغةً – اإلثبات، كما تناولت هذه النقطة احلكم بالقسامة األخذ هبا يف

بسبب خمصوص، وعدد خمصوص، وعلى شخص خمصوص، وهو » تبارك وتعاىل«اليمني باهللا  :فهي
يقول املُدَِّعي على وجه خمصوص، وهي أَْيَمانٌ يقسم هبا أهل َمِحلٍَّة    أو دار، وجد فيها قتيل به أثر 

ذلك العتبارها من القـرائن، ورأي الفقهـاء     - كل واحد منهم باهللا ما قتلته وال علمت له قاتالً
غري أن املرجح هو ما ذهب إليه األحناف ومن وافقهم يف أنَّ القسامة الشريعة اإلسالمية يف موجبها، 

هنا قُصد منها حتقيـق  توجب الدَِّية فقط دون القصاص، ذلك العتمادها على قرائن احلال، خاصةً وأ
   .مصلحة عامة يف حقن الدماء، ومنع الثأر وحتقيق األمن بني العباد

تطبيقات دور القرائن املستحدثة يف جرائم القصاص، و الذي جاء فيه كل من رأي  الفقـه   -4
 :اإلسالمي و القانون اجلزائي، املتمثلة يف

  .األدوات املستعملةقرينة ختلف بصمات املتهم على مسرح اجلرمية أو •        



 

  .قرينة وجود آثار أقدام املتهم يف مكان اجلرمية•        
  . قرينة التسجيل الصويت•        

دور القرائن يف إثبات موجب التعزير  ذلك من خالل بيان معىن التعزير و حاالت الكشف عن  :ثالثاً
ان االختالف سائداً بينهم، إالَّ أهنم مل ،  نركز هنا فيما جاء به الفقهاء يف جرائم التعزير وإن كاجلناة

خيتلفوا على عدم األخذ بالقرائن يف التعزير، بل كان االختالف يف وسائل التعزير بني الضرب واحلبس، 
 .أمَّا وجوبية التعزير بالقرائن فكان عكس ذلك

ـ   الفصل الثاينأما عن  رب مراحـل  واألخري من هذه الدراسة فتمحور حول دور القرائن يف اإلثبـات ع
  :الدعوى اجلزائية يف القانون اجلزائي والذي قسمناه إىل ثالثة مباحث

  :دور القرائن يف مرحلة االستدالل والذي تناولناه من خالل مطلبني عاجلنا فيه: املبحث األول
خصصناه لدور القرائن عند مباشرة ضباط الشرطة القضائية الختصاصاهتم العادية وفيـه  : املطلب األول

  :احلديث عنكان 
  .قرائن الضبط واليت تضمنت قرائن االشتباه وقرائن املربرة لالستيقاف: أوال
قرائن التفتيش والتسجيل باألماكن العامة واليت تضمنت هي األخرى تفتيش  احملـالت  : ثانيا

  .العامة، والقرائن املربرة إلجراء التسجيالت باألماكن العامة
دور القرائن عند مباشرة ضباط الشرطة القضائية الختصاصاهتم االستثنائية فتناولنا فيه : أما املطلب الثاين

  : وذلك من خالل
يقصد هبا تلك الوقائع واألمارات واألدلة اليت يرى فيها ضابط الشرطة قرائن الضبط واليت  -1          

اختصاصـاته  القضائية من الكفاية ما يربر اختاذ أحد اإلجراءات يف مواجهة األشخاص عنـد مباشـرة   
  .االستثنائية
قرائن التفتيش و هي إجراء من إجراءات التحقيق، أحاطه املشرِّع بضمانة إجرائية، إذ  -2          

اشترط ملشروعيته أن تتوافر حالة من احلاالت اليت جتيز القبض قانوناً، أو قيام حالة تلبس جلناية أو جنحة 
سبيل احلصر، ومن مثَّ فهي ال تقبل القياس عليها،  أو رضا الشخص بالتفتيش، وهي أحوال وردت على

هذا باإلضافة إىل ما اشترطه املشرِّع بالنسبة لتفتيش املنازل، سواء كان مرتل املتهم أو غري املتهم، حيث 
و كانت دراسة هذه النقطة .       أَقَرَّ بأنه إجراء ال ميكن مباشرته إال مبقتضى إذن من السلطة املختصة

لقرائن الدالة على التلبس وأثرها يف تفتيش شخص املتهم، أو تفتيش مرتل املتهم وما يتواجد من خالل ا
  .فيه



 

  :دور القرائن يف مرحلة  التحقيق يف الدعوىوالذي خصصناه ل: ويف املبحث الثاين
يهدف و الذي ميثِّل مرحلة أساسية يف مراحل الدعوى اجلنائية، إن مل يكن هو البداية احلقيقية هلا، فهو 

إىل حتديد مدى جدوى تقدمي املتهم إىل احملاكمة اجلنائية إلقرار هذا احلق يف مواجهته وقد قسمنا هذا 
  :املبحث إىل مطلبني

  :دور القرائن يف التفتيش والقبض من خالل تناولنا فيه: املطلب األول
مرحلة من مراحلها يتطلب  دورها يف تقييد حرية املتهم حيث أن الدعوى اجلنائية يف أية: أوال          

حضور املتهم أمام السلطة املختصة، لبيان مدى صحة الواقعة املنسوبة إليه، حيث أجاز القانون يف املادة 
إجراءات جزائية لقاضي التحقيق يف مجيع املواد أن يصدر حسب ما تقتضيه األحوال أمر بإحضار  109

  فقاً ملا ينصُّ عليه القانوناملتهم أو بإيداعه احلبس أو إلقاء القبض عليه، و
دور القرائن يف املساس حبقوق املتهم فاملشرِّع اجلزائري جنده قد نصَّ يف قانون اإلجراءات : ثانيا          

اجلزائية على الدواعي اليت يباشر من خالهلا احملقق سلطاته يف تفتيش مرتل املتهم واإلطالع على أسراره، 
ن والدالئل الكافية والقوية يف أن التهمة من صنع املتـهم ويف أن املتـهم   وذلك كلما توفرت لديه القرائ

حيوز بعض األشياء اليت ميكن من خالهلا إثبات التهمة أكثر أو حتَّى نفيها عنه، وإذا كان هذا هو حـال  
 .املتهم وحال تفتيش مسكنه

  : فتناولنا فيه دور القرائن يف التصرف يف الدعوى: أما املطلب الثاين
 خيلوا احلال من أحد األمرين، إمَّا أمر بأََالَّ وجه للمتابعة  و يقصد به وقف متابعة الدعوى وال

  .وعدم إحالتها إىل اجلهة املختصة، ذلك لوجود مانع حيول دون إصدار احلكم فيها باإلدانة
التحقيق هي خمالفـة أو  وإمَّا أمراً باإلحالة يف حالة ما إذا رأت سلطة التحقيق أن الواقعة اليت انتهى إليها 

جنحة أو جنائية، وترجَّحت لديها اإلدانة، فإنَّها ُتصدر أمراً بإحالة الدعوى للمحكمة املختصة بنظرهـا  
نوعياً؛ ذلك لعدم تواجد أسباب مانعة من حتريك الدعوى ِقَبلَ املتهم، أو أسباب تعفيه من توقيع العقوبة 

  .صحة إسناد الواقعة للمتهم واتصاله هباعليه، وأنَّ الدالئل وقرائن االهتام تؤكد 
  :دور القرائن يف مرحلة احملاكمة وكان ذلك من خالل مطلبني عاجلنا فيه: املبحث الثالث
  :دور القرينة يف إثبات الواقعة موضوع الدعوى اجلنائية: املطلب األول

  :ضوع من جوانب ثالث هيإنَّ بيان دور القرينة يف إثبات الوقائع أمام احملكمة يستلزم طرح هذا املو
وبينا فيه إثبات أركان اجلرمية حيث تسهم القرائن بوصفها عنصر من عناصـر  : الفرع األول

اإلثبات يف الدعوى يف إيضاح كافة اجلوانب واألركان فيها، بَِما هلا من مسات تتميز هبا يف إيضاح وبيان 



 

إثبات أو نفي الركن املادي  و املعنوي و العالقـة  الصلة احلقيقة اليت تربط اجلاين باجلرمية املنسوبة إليه ب
  .السببية بينهما

وفيه بينا إثبات ظروف اجلرمية وتقدير دور القرائن يف إيضاحها سوف يكون من : الفرع الثاين          
  :خالل نقطتني
يف جسامة يعترب الظرف مشدِّداً كلَّما كان له أثره الواضح : الظروف اخلاصة بالفاعل: النقطة األوىل

الفعل اجلنائي، ِممَّا يؤثر يف نوع ومقدار العقوبة واجبة التطبيق، والظروف الشخصية املتعلقة بالفاعل أو 
اجلاين تشمل العلم بعناصر اجلرمية، وأسلوب ارتكاهبا ودرجة جسامة القصد اجلنائي، وكذلك درجة 

الة أو الصفة الشخصية لشخص جسامة اخلطأ غري العمدي، كما متتد هذه الظروف لتشمل أيضاً احل
سبق : اجلاين، وكذلك العالقة بني اجلاين واجملين عليه؛ والظروف املشدَِّدة يف اجلرمية متعددة نذكر منها
  .اإلصرار، الترصد، الظروف املؤثرة يف وصف اجلرمية أو طبيعتها، الظروف املؤثرة يف تشديد العقوبة

إن استقراء النصوص القانونية يتبيَّن منه أنَّ املشرِّع يف بعض : الظروف املفترضة قانوناً: النقطة الثانية
اجلرائم قد اشترط توافر  شروط أخرى إىل جانب عناصر الواقعة، حتَّى ميكن اإلقرار بقيام اجلرمية، ومن 

من قانون العقوبات اجلزائري؛  376قبيل ذلك ما اشترطه املشرِّع يف جرمية خيانة األمانة ضمن املادة 
استلزم أن يكون املال موضوع اجلرمية قد َتمَّ تسليمه بأحد عقود األمانة، باإلضافة إىل ثبوت ركين  حيث

االختالس والتبديد ونية التملك، وخيضع إثبات الشرط املفترض إىل الوسائل املقررة يف اإلثبات يف 
يذ اجلرمية أو حال القانون الذي تنتمي إليه هذه الشروط، حبيث يكون هذا الشرط قد حتقق قبل تنف

  .   تنفيذها
   :تناولنا فيه دور القرائن يف إثبات املسامهة اجلنائية واالشتراك من خالل: الفرع الثالث           

: دور القرائن يف إثبات صور املسامهة، فلقد درج الفقه على تقسيم صور املسـامهة إىل قسـمني   1
  .مسامهة مادية ومسامهة معنوية

كغريها من اجلرائم هلا ركنـان أحـدمها    "االشتراك"يف إثبات ركنا االشتراك فجرمية  دور القرائن 2
  .مادي والثاين معنوي

لدور القرائن يف احلكم يف الدعوى وكان ذلـك  : أما عن املطلب الثاين من هذا الفصل األخري خصصناه
  :من خالل فرعني

  :نائي وفيه حالتنيدور القرائن يف إقناع القاضي اجل: الفرع األول           



 

إما أن تكون القرائن غري ملزمة للقاضي أي أهنا كقاعدة عامة ال تلزم القاضي يف شـيء، وهـي    1
خاضعة لالقتناع الشخصي له، رغم اخلالف حول مدى جواز استناده إىل القـرائن القضـائية دون أن   

  .تساندها أدلة أخرى
قاعدة العامة اليت تقول أنَّ القرائن ال تلـزم القاضـي،   إما أن تكون ملزمة له و هذا استثناءاً عن ال 2

حيث جند أنَّ هناك نوعاً معيناً من القرائن يكون ملزماً للقاضي أال وهو القرائن القانونيـة، وبالضـبط   
املتعلقة بالنظام العام، باعتبار أنَّ القرائن القانونية اليت هي من وضع املشرِّع تنقسم إىل نـوعني، قـرائن   

  .ة قاطعة وقرائن قانونية بسيطةقانوني
فقد خصصناه لدور القرائن يف تعزيز أدلة اإلثبات يف الدعوى، إذ : أما الفرع الثاين           

ميكن القول أنه ال جدال يف أنَّ للقرائن قيمة كبرية يف تعزيز أدلة اإلثبات األخرى اليت يستند إليها 
ئن كثرياً ما تكون هي املعيار الذي يوازن به القاضي بني القاضي يف تكوين عقيدته، بل إنَّ هذه القرا

األدلة املختلفة، وتقييم الدليل من حيث صدقه أو كذبه أو من حيث داللته، فللقرائن دور مهم يف تعزيز 
الشهادة، اليت متثِّل دليالً من أقوى أدلة اإلثبات يف املواد اجلزائية، واالعتراف حيث للقرائن دور مهم يف 

 .مدى صحته أو كذبه توضيح
وهبذا نكون قد عاجلنا دليل القرينة من خالل دراسة دورها يف اإلثبات اجلزائي يف كل من 
القانون و الشريعة اإلسالمية، بالقول أهنا تعترب من أهم و أكرب األدلة يف اجملال اإلثبايت وأنَّ االعتماد عليها 

، وأنَّ حقيقة -القرائن  –أ اكتشافها من خالهلا يكون ضرورة، ألنَّ جل الوقائع إن مل نقل الكل يبد
الواقعة تبدأ من القرينة، دون أن ننس ملا لألدلة األخرى من دور يف تعزيزها، و العكس إذا ما قلنا بدور 

 .القرينة يف تعزيز أو دحض لألدلة األخرى
سواء من حيث  وعلى ضوء ما ملسناه من نقائص و عيوب تعترى نظرية القرائن يف اإلثبات اجلزائي

طريقة معاجلتها يف التشريع اجلزائي، و من حيث ما يكتنف اإلثبات بالقرائن من خماطر خمتلفة، ومن أجل 
  :هذه النقائص و معاجلة هذه العيوب نقترح التوصيات التالية لاستكما
ك بالنصِّ عليها ضرورة تدخل املشرع بإرساء قواعد اإلثبات و القرائن يف املواد اجلزائية، ذل :أوالً      

  .ضمن القانون اجلزائي بشكل ينظم إجراءات األخذ هبا، وحيدد دورها و حجيتها يف اإلثبات
يفضل أن يقتصد املشرع يف تقرير القرائن القانونية، وأن يترك للقاضي مهمة استنباط القرينة : ثانياً      

  .القانونية إالَّ إذا كانت هناك ضرورة طبقاً لظروف ووقائع كل حالة على حدى، و أال يلجأ إىل القرائن



 

جيب أن تكون القرائن القانونية كلها بسيطة تقبل إثبات العكس، وال جيوز اللجوء إىل : ثالثاً      
القرائن القاطعة إطالقاً، ويف احلاالت اليت تتوافر فيها أسباب جوهرية لألخذ هبا يفضَّل أن يواجه املشرع 

  .ة وليس قرائن قانونية قاطعةهذه احلاالت بقواعد موضوعي
على القاضي مراعاة احليطة احلذر عند األخذ بالقرائن القضائية، وعليه كذلك أن يتوخى : رابعاً      

  .احلق و خيلص يف طلبه
ملا كانت القرائن القضائية ترتكز على االستنباط و هو أمر يتطلب جهداً عقلياً و تفكري : خامساً      

طالب بالوقوف على كل ما من شأنه أن يساعده على القيام مبهمته، وثقافة القاضي هلا علمياً، فالقاضي م
  .دور فعَّال و مؤثر يف جمال اإلثبات بالقرائن

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 
 

Le rôle des présomptions dans la 
preuve criminelle entre la loi et la charia 

(résumé) 
 
 
 
    Le rôle des présomptions dans la preuve criminelle entre la loi et la 
charia est peut être étudier dans trois  chapitres. le chapitre préliminaire 
intitulé(la notion des présomptions entre la charia et le droit pénal ) on la 
consacre a étudier les sens de présomption qui est définit par la charia 
comme suit : « la présomption est l’indice -amara- qui nous guide à 
l’inconnu »                                                                                         
tandis que le droit la définit comme suit « conclure des faits inconnus 
qu’on veut prouver à la base des faits connus selon la raison la logique et 
l’expérience… »                                                    
     
     On à également distinguer la présomption et les autres moyens de 
preuve, on marque ici que les moyens de preuve se subdivisent en deux 
genres: preuves directes et preuves indirectes, ces derniers sont des 
moyens qui vous aident à faire une décision pour des fais inconnus, en 
conséquence les présomptions donc moyens de preuve indirectes par 
contre on trouve que les autres moyens de preuve comme le témoignage, 
l’aveu, son des moyens directs.                                                                                     
 
     On a étudié également les éléments constitutifs de la présomption, sa 
classification, et ses caractères 
La présomption est basée sur des éléments qui sont : 

-des faits connus 
-conclure des faits inconnus 
-le lien entre les faits connus et les faits inconnus  

 
caractères de la présomption : 

-un moyen de preuve indirect 
-preuve rationnelle 

 
classification des présomptions : 



 

 
 :selon leurs sources ـ.1§
la charia a connu deux genres de présomptions l’une légale inspirée de la 
sonna et l’autre doctrinale, tandis que le droit distingue deux genres de 
présomption, l’une légale qui est définie comme « tout ce que le législateur 
peut déduire par des faits connus pour connaitre des faits inconnus, et 
l’autre judiciaire conclue par le juge a partir des faits connus. 
 
 :selon sa force ـ.2§
la charia a connu trois genres de présomption selon leur force l’une 
irréfragable, la deuxième faible, et la troisième fausse ;  pour le droit 
positif la présomption est irréfragable quand il s’agit des faits qu’on ne 
peut pas prouver le contraire ou simple quand il s’agit de faits qu’on ne 
peut pas  prouver le contraire 
 
 
 
chapitre I.-  le rôle de la présomption dans la preuve au 
Charia  
 
 pour le premier chapitre intitulée « le rôle de la présomption dans la 
preuve au Charia » 
on l’a étudié en trois sections : 
 
 section1) le rôle de la présomption dans la preuve des limites 
« houdoudes » 
-le rôle de présomption comme moyen de prouver l’adultère 
-le rôle de présomption comme moyen de prouver le vol 
-le rôle de présomption comme moyen de prouver le crime de l’alcool 
 
Section2) le rôle de la présomption dans la preuve des qissasse 
-l’opinion de la doctrine islamique envers la légitimité de qissasse prouvé 
par des présomptions 
-les applications du rôle des présomptions dans la preuve de qissasse 
 
Section3)  le rôle de la présomption dans la preuve des taazirs 
 
 
 



 

chapitre II.-  le rôle de la présomption dans la preuve a travers 
les étapes de l’action pénale en droit pénal  
 
Pour le deuxième chapitre intitulé «  le rôle de la présomption dans la 
preuve a travers les étapes de l’action pénale en droit pénal » 
On l’a étudié en trois sections : 
 
Section1)  le rôle de la présomption dans la déduction 

le rôle de la présomption et la compétence ordinaire de la police 
judiciaire  

 
section 2)  le rôle de la présomption dans l’enquête, fouille , et capture 

-en limitant la liberté de l’accusé   
-en limitant les droits de l’accusé 
-le rôle de la présomption à la fin de l’enquête 

 
Section3)  le rôle de la présomption dans le jugement 

-le rôle de la présomption comme étant un moyen pour prouver les 
faits objet de l’action pénale 
-le rôle de la présomption dans l’audience 

 


