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 لال تعاىل:

  َ َكَهَد ُ اندْب ُْةُ   وجاءوا أَتَاهُىْ عِشَاء يَثْكُوٌَ  لَانُواْ يَا أَتَاََا إََِّا ذَهَثْنَا ََسْتَثِكُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِندََ يَتَاعِنَدا أ

نَّنَا وَنَوْ كُنَّا صَادِلِنيَ* وجاءوا عَهَى لًَِيصِ ِ تََِوٍ كَِْبٍ لَالَ تَمْ سَوَّنَتْ نَكُىْ أََفُسُدكُىْ أَيْدر ا   وَيَا أََتَ تًُِؤْيٍٍِ 

 أَصَثْرٌ جًَِيمٌ وَانهَّ ُ انًُْسْتَعَاٌُ عَهَى يَا تَصِفُوٌْ

 صَق اهلل انعظيى
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درء دس دـه دراإد

د

د،،،راب رشادلانبعدرالممد شسن ددمحمد مّ دهللادعمشهدل ممأُهسيدهذردراصهسدراا لرضعدإا دالممد

د،،،لإا دأايدرا  اشادحفظه دهللادلأاب ه دثلبدرا حادلرال فشا

د،،،لإا دلراسيدرال ش دحفظهدهللادلرع ه

درال ئمادراكرشاا،،،لدرا لصادلرالبن ءدلإا 

د،،،لإا دكلدأحب ئيدلأ س  ئي

د،،،لإا دأرلرحدرا هسرءدر كرمدان دصاشلً 

د،،،لإا در  رىدلراصرح 

د،،،لإا دكلدطالبدرالممدل االئيدراب حثش 
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 شكر وتقدير

ؼ المرسليف، كعلى آله كصحبة كمػف سػار علػى الحمد هلل رب العالميف، كالصبلة كالسبلـ على أشر 
 دربه بإحساف إلى يـك الديف.

بدايػػػة أشػػػلر ي العلػػػع المػػػدير علػػػى مػػػا كلمرػػػع إليػػػة لػػػع بػػػذإل الدراسػػػة كأسػػػ له أف ير ػػػ  ب ػػػا اإلسػػػبلـ 
كالمسلميف، كيطيب لػع أف أقمػدـ بالشػلر كالقمػدير إلػى لػا مػف سػابـ لػع مسػاعدقع لػع إر ػاز بػذإل 

  عز ك ا لقحميمه.الدراسة، ككلمرع ي

كالذي لاف الشػرؼ  راسك لردراف ضلدراقسشر/أشا دعبسدرال لكأقمدـ بالشلر ال زيا مف لا قلبع إلى  
ـي لػع بػذإل الدراسػة لمػا قػاـ بػه مػف  لع بمكالمقػه باإلشػراؼ علػى بػذإل الدراسػة، كالػذي لػاف لػه دكري م ػ

ثراء للدارسة، كأرشدرع لعما أللاٍر ذات أبمية لع م  اؿ الدراسة كأشلرإل على ما قاـ به مف إرشاد كا 
رشاد دائـ لع كاالبقماـ الذي لاف ارطباعه لع بمل ّره الطاقة القػع  علقرػع أصػبر كأ ق ػد اقكاصا كا 

 .ب ذإل الدراسة كق ديد األللار كحداثة المكضكع

لػس إدارق ػا ممثلًة بم  أك سشاشادراسررودلرا ش  ادامسرر  يدرالمش ،كأقمدـ بالشلر كالقمدير أيضًا إلى 
مكإل لػػع مػػف لرصػػة لبلرقمػػاء كالقطػػكير العلمػػع  كالعػػامليف، كاإلةػػكة زمػػبلء الدراسػػة  ميعػػًا علػػى مػػا قػػدل

 كالعملع لع م اؿ الماركف كاإلدارة كبراء الشةصية كالميادة.
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 ملخص الدراسة

الممصػػكد، بػػدلت الدراسػػة إلػػى معرلػػة دكر مسػػرح ال ريمػػة لػػع إثبػػات المصػػد ال رػػائع ل ريمػػة المقػػا 

لمػا بػػدلت الدراسػػة أيضػًا إلػػى معرلػػة كبيػػاف م  ػكـ المقػػا بشػػلا عػػاـ كم  ػكـ المقػػا الممصػػكد بشػػلا 

ةاص كعبلقة مسرح ال ريمة لع قحديدبا، كبيػاف أرلػاف كصػكر المقػا الممصػكد، مػف ةػبلؿ مسػرح 

ظ ػػػار كقصػػػكير المسػػػرح كمماررقػػػه بال عػػػا الػػػذي قػػػـ بال ريمػػػة مػػػف ةػػػبل ؿ ال ريمػػػة، كأبميػػػة رسػػػـ كا 

مصػكد علػع ال ارع، إلى معرلة كبياف أبمية دكر مسرح ال ريمة لع إثبات المصد ال رػائع للمقػا الم

 .....،،،،،،،.الةصكص ك ه

قعد حياة اإلرساف كالر س البشرية بع أعظػـ مةلكقػات الةػالل علػى بػذإل البسػيطة كالقػع لرم ػا ي  

لباحػػث اةقػػار مكضػػكع يةػػقص بشػػعء لقعػػيش لػػى بػػذإل الحيػػاة، لػػذا ق مػػف األبميػػة للدراسػػة لػػع أف ا

يحػػالو كيحمػػل العػػدؿ كاإلرصػػاؼ لقلػػؾ الػػر س كالػػركح القػػع يػػقـ إزباق ػػا مػػف قبػػا إرسػػاف أةػػر، كلػػاف 

 ...،،،،. رائـ المقا لع   از مةقص بمبلحمةبعد أف الحو كمف ةبلؿ عملة دكر الباحث ك 

 ب ػػا ال ريمػػة كصػػعكبة البػػتكصػػ  ك  ،األسػػلكب كالةلػػ  مػػف قبػػا العامػػةك  ـقلػػؾ ال ػػرائ قعػػددحيػػث  

بػػداء الشػػؾ كالريبػػة كلػػى لػػا  كمػػ  قمػػدـ الحيػػاة كحا ياق ػػا يحػػاكؿ ال رػػاة ،كقحديػػد ليػػ  قػػـ المقػػا كا 

ة ػػػاء اجثػػػار حقػػػى يصػػػعب علػػػى   ػػػات   ريمػػػة  ديػػػدة القحايػػػا كطمػػػس معػػػالـ مسػػػرح ال ريمػػػة كا 

 ....،،،.االةقصاص قحديد كمعرلة لي  كمف قاـ بال ريمة

ف المقػا قػـ بػدكف أكضػ  اثػ ر لػع ملػاف ال ريمػة قكضػ   بـ بؤالء مف ةبلؿكلع حاالت أةرى يك  

 .....،،،،،.أك بعدـ ك كد شبه  رائية لل ريمةارقحار  أرهقصد أك 

لذا كلةطكرة قلؾ ال ريمة كلي  يملف القغلب على ما بك م  كؿ ألى  ريمة ققا، لاف ال دؼ  

مف اةقيار قلؾ الدراسة لبياف أبمية مسرح ال ريمة لى لش  ال ريمة كقحديد المصد مف كراء ذلؾ 

، كذلؾ مف ةبلؿ اجثار كاسقرطاق ا كق حص ا كاسقظ ار الدليا المادي كمكا  ة  ال عا كال ـر



 ٗ 

ظ ار قكة ال مق ـ مف ةبلؿ قلؾ البيراف كاالدلة المادية لقحميل العدالة المرشكدة أماـ المضاء كا 

 ......،،،كبس  سيادة الماركف 

 

 

Abstract 



This study aims to know the role of crime scene in proving criminal intent 

for murder, as the study also aims to know the statement the concept of 

murder in General and the concept of intentional murder and relationship 

scene select, and statement images intended murder, through the crime 

scene, in addition to  the importance of Draw show and filming stage and 

comparing the crime already by the offender to know the importance of the 

role of crime scene to prove criminal intent to murder.                              

Humanity considered as the greatest creatures that Allah has honored them 

to live on the planet, so the importance of  the study is that  the researcher 

chooses a topic about something  keeping and achieving  justice and 

fairness for the soul and spirit that is murdered by another human being.     

                               

  This information and notice  come  from  The role of the researcher  

through his work  in following up the crimes.                                         

After multiple of the crime methods  and confusing  by the public, and the 

difficulty of describing crime and determining how it occurred in addition 

to  demonstrate skeptically, also after the progress in life , the criminals try 

to fraud and blur the crime scene  effects in order to prevent jurisdictions to 

identify and know who did it and how . 



 ص 

In other cases the murders put  effects on the crime scene to show that 

murder has been inadvertently or suicide or lack of criminal offence 

peninsula. 

Because of the  seriousness of the crime and how to overcome the  

unknown effects related to  any murder, the aim of this study is to 

demonstrate the importance of choosing the scene  crime and identify the 

intent  behind this Act and the offence, through knowing the effects  and 

show the physical evidence to  face the accused person through these  

physical evidence to achieve desired justice and show the power  of law. 
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 المقدمة

فل ققػا الػر س   بػك قعقبر ال رائـ آلة الم قمعات، كقعػد  ريمػة ققػا الػر س أعظػـ بػذإل اجلػات، كا 
حرمػػت شػػددإل لػػع شػػريعقرا اإلسػػبلمية  كال سػػيما الكضػػعية أيضػػًا، يعة االسػػبلمية ريمػػة حرمق ػػا الشػػر 
َِ َف َ ) المقا قاؿ قعػالى: َأنََّمػا َقَتػَل النَّػاَس َجِميًعػا َوَمػْف َمْف َقَتَل َنْفًسا ِبَغْيػِر َنْفػسأ َأْو َفَسػادأ ِفػي اأْلَْر

كمػػف برػػا المػػكؿ ال صػػا، حيػػث الػػرص الػػذي   ]28المائػػدة   [(َأْحَياَىػػا َفَ َأنََّمػػا َأْحَيػػا النَّػػاَس َجِميًعػػا
َعّرؼ به ي عز ك ا ةطكرة قلؾ ال ريمة أال كبع  ريمة المقا الممصكد، كالضرر كال ساد الرػا ـ 

 .هعر ا للم قم  كمرلباق

إف الشػػػػةص الػػػػذي أقػػػػدـ علػػػػى قلػػػػؾ ال ريمػػػػة قػػػػد ألمػػػػى بلػػػػا األعػػػػراؼ كالمػػػػيـ كالمبػػػػاد  كاألةػػػػبلؽ  
اال قماعية عرض الحائ ، كمف برا يق لى لرا بكضكح أبمية الدراسػة كالمكضػكع عػف  ريمػة المقػا 
ثباقػػه مػػف ةػػبلؿ مسػػرح ال ريمػػة، كليػػ  لرػػا أف  الممصػػكد، كليػػ  يملػػف أف يػػقـ قحديػػد رػػكع المقػػا كا 

كرت إلى طبيعة قلؾ ال ريمة، ةصكصًا لع كققرا الحاضر الذي ظ رت لع بذإل اجكرة كقطرقعرؼ 
 .أساليب ا، كبع المقا الممصكد

إف مف أبـ ما يدعكررع لباحث لع لقابة بذا البحث مما عايشػقه مػف ةػبلؿ عملػع لػكرع ضػابطًا  
 ش  عف قلؾ ال رائـ، لع المؤسسة األمرية ال لسطيرية كب  از مةقص بالعما كالبحث ال رائع كال

كمما أرى لباحث مف ةطكرة لبيرة على الم قم ،  كلي  قؤدي قلؾ ال ريمة إلى إزباؽ بذإل الركح 
القع لرم ا ي بالحياة كاألمف كاألماف، كألف مكضكع بذإل ال ريمة بك مف أشد المضايا القػع يعػارع 

مػػة المقػػا، بػػا برػػاؾ ققػػا مر ػػا الم قمػػ  كأيضػػًا   ػػات االةقصػػاص، كليػػ  يملػػف ل ػػـ ق ييػػ   ري
مػة الحميمػة للمصػد ممصكد أـ غيػر ذلػؾ، كليػ  ل ػـ إرسػاء قكاعػد العػدؿ كالمسػاكاة لػع قحميػل كمطاب

 .مف لعا ال ريمة

بالذلر أف  ريمة المقا الممصكد بك مصطل  يسقةدمه المشرع ال لسطيرع، بيرما العديد مف  ك دير
القشريعات األةػرى كمر ػا المشػرع المصػري كال زائػري اسػقةدمكا مصػطل  المقػا العمػد لمػا القشػري  

 اإلسبلمع.

عامػا مػ  كلذلؾ سققراكؿ الدراسػة البيرػات القػع قثبػت المقػا الممصػكد أك قر يػه، كليػ  يملػف الق 
الشػػابد األكؿ كالشػػابد الصػػامت، لل شػػ  كاإلثبػػات ال رػػائع لقلػػؾ ال ريمػػة أال كبػػك مسػػرح ال ريمػػة، 
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كالقع قاـ ال ارع  بقرؾ لا  ما بك  آثار كدالئا  كقرائف قدؿ على ما إذا لاف المقا قصدًا أـ غيػر 
 .قـ اإلثبات مف ةبلؿ مسرح ال ريمةذلؾ، مف ةبلؿ الق يي  المضائع بعد أف ي

كعملػػت لباحػػث  مرػػذ اللحظػػة األكلػػى علػػى إظ ػػار أبميػػة  دكر مسػػرح ال ريمػػة لػػع إثبػػات المصػػد   
ال رائع ل ريمة المقا الممصكد مف ةبلؿ المراحا األكلى لع  م  االسقدالالت لل ريمة كا  راءاق ػا 
حقى كصكؿ أكراؽ الكاقعة بحيثياق ا لػدى   ػات االةقصػاص، ابقػداًء مػف مػ مكر الضػب  المضػائع 
لػػع  مػػ  االسػػقدالالت حقػػى السػػلطة المضػػائية القػػع ق صػػا لػػع قلػػؾ ال ريمػػة إلرسػػاء قكاعػػد المػػاركف 
كالعدالة، كلع كققرا بذا كقد قطكرت ال ريمة كعما الم رميف كأصػحاب ا كسػعي ـ  إلة ػاء أي آثػار 

اإلملػاف قد قدؿ علي ـ لع مسرح ال ريمة القع اققرلق ا أيدي ـ، لذا لاف علّع لباحث أف ا ق د قػدر 
لػػع إظ ػػار دكر مسػػرح ال ريمػػة لػػع لشػػ  الحميمػػة القػػع لطالمػػا عمػػا ال ػػارع علػػى إة ائ ػػا بشػػقى 
الطػػرؽ، لػػذا كمػػف ةػػبلؿ بػػذا الدراسػػة المقكاضػػعة كالقػػع سقسػػاعد أبػػا االةقصػػاص كقعطػػع أبميػػة 
 كابقماـ ةاصة ال صا لع قلؾ ال ريمة القع أّرقت الم قمعػات قػديمًا كلػع يكمرػا بػذا لقعطػع األمػا
كالشػػػعكر بمػػػكة المضػػػاء كالعػػػدؿ كالمسػػػاكاة كق ػػػكف العمكبػػػة رادعػػػة، كقعطػػػع الم قمػػػ  الشػػػعكر بسػػػيادة 
رصػػػػاؼ  ر ػػػػاع الحمػػػػكؽ إلػػػػى أبل ػػػػا كا  رسػػػػاء العػػػػدؿ كا  المػػػػاركف كقػػػػكة الصػػػػرح العظػػػػيـ كبػػػػك المضػػػػاء كا 

 المظلكميف، كليعلـ بؤالء أف الر س كالركح البشرية ةلمت للحياة.

 مشكلة الدراسة:

لة حيػػث الحػػو الباحػػث زيػػادة  ريمػػة المقػػا الممصػػكد لػػع كققرػػا الحاضػػر، كقػػد ق ُمػػف المشػػل 
الحو الباحػث ذلػؾ مػف ةػبلؿ عملػه لػع م ػاؿ ملالحػة ال ريمػة، حيػث ُقشػلا قلػؾ ال ريمػة ةطػكرة 
لبيرة على الم قم  كأمره، مف ةبلؿ لعػا قلػؾ ال ريمػة مػف ال رػاة كارق ػاب ـ لعػبًل شػريعًا بحػل قلػؾ 

كأيضًا يريد الباحث أف يبيف للمعريػيف كأصػحاب االةقصػاص  ،آب يف ب ريمق ـالركح البشرية كغير 
المصػػد ال رػػائع، كال شػػؾ بػػ ف مسػػرح ال ريمػػة لػػه دكر رئػػيس  أبميػػة مسػػرح ال ريمػػة كدكرإل لػػع إثبػػات

لػى ال شػ  عػف المصػد ال رػائع لػى  ريمػػة المقػا الممصػكد، كقػدكر إشػلالية مكضػكع الدراسػة حػػكؿ 
 مػف ةػبلؿ  السػؤاؿ الػرئيس كالقػع ققضػ  إشلالية بذا المكضكع زمما سبل ربر ، كارطبلقًا بذا الدكر
 :القالى

 ما دور مسرح الجريمة في إثبات القصد الجنائي في جريمة القتل المقصود؟
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 كيق رع عف بذا القساؤؿ األسئلة ال رعية القالية:

 ما بع مابية المقا عمكمًا، كالمقا الممصكد بشلا ةاص؟ .ٔ

يملف ق يي   ريمة المقا ب ر ا ققا ممصكد أك غير ذلؾ كما بع أرلاف بذإل ال ريمة  لي  .ٕ
 مف ةبلؿ مسرح ال ريمة؟

ما بع الدكال  المؤدية إلى المقا الممصكد كقحديد الريػة كالمصػد كالػدال  مػف ةػبلؿ األدكات  .ٖ
 المسقةدمة كالقع قـ العثكر علي ا لع مسرح ال ريمة؟

 ادة مف مسرح ال ريمة لع ق ي  العمكبة مف قبا الماضع؟كبا يملف االعقماد كاالسق  .ٗ

ما الممصكد بمسرح ال ريمة كما بع حدكدإل كلي  يملف االسق ادة مره لػع لشػ  كق ييػ   .٘
  ريمة المقا الممصكد مف ةبلله ؟

ما بع البيرات كاإلثباقات القع يملف أةذبا مػف مسػرح ال ريمػة لبلسػق ادة مر ػا لػع ق ييػ   .ٙ
 لمقا الممصكد؟ال ريمة كةصكًصا ا

 أىداؼ الدراسة

كقحديػػد ليػػ   دكر مسػػرح ال ريمػػة لػػى قحديػػد المصػػد ل ريمػػة المقػػا الممصػػكدمعرلػػة كبيػػاف  .ٔ
 .قمت ال ريمة مف ةبلؿ اث ر مسرح ال ريمة

ظ ػػػار  بيػػػاف  .ٕ أرلػػػاف كصػػػكر المقػػػا الممصػػػكد، مػػػف ةػػػبلؿ مسػػػرح ال ريمػػػة، كأبميػػػة رسػػػـ كا 
 .كقصكير المسرح كمماررقه بال عا الذي قـ بال ريمة مف ةبلؿ ال ارع

معرلة كبياف أبمية دكر مسرح ال ريمة لع إثبات المصد ال رائع للمقا الممصكد على ك ػه  .ٖ
 .الةصكص

 قشري  ال لسطيرع.معرلة كبياف عمكبة المقا الممصكد كلل ال .ٗ

بياف صكر القشديد لع المقا الممصكد كلل القشري  ال لسطيرع كمف ةبلؿ مسابمة مسرح   .٘
 ال ريمة لدي السلطة القمديرية للماضع.
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بيػاف مػدى مراعػاة العمكبػات الممػررة ل ريمػة المقػا الممصػكد كلػل القشػري  ال لسػطيرع للكاقػػ   .ٙ
 .ال لسطيرع كبياف أثربا لع الردع العاـ

 ية الدراسة أىم

ثبػات المصػد ق مف أبمية   لى مسرح ال ريمة كدكرة لى ال ش  عف  ريمة المقا الممصكد كا 
ال رائع لي ا للمسابمة لى اسػقظ ار المصػد ال رػائع لي ػا كضػماف ق ييػ  قػاركف صػحي  للكقػائ  ، 

حمػة كلشػ  كمػف ةػبلؿ عملػع لػع م ػاؿ االةقصػاص لػع مبل كقعزيز مرحلة القحميل لى ق ريمه،
كلي  يلكف مسرح ال ريمة  بقعدد أسلكب ال ريمة كطريمة طمس معالم ا كأثاربا، ريمة قد لكحو ال

بك الحلمة األكلى القع قػؤدي إلػى لشػ  كل ػـ رػكع كطريمػة كعػدد ال رػاة لل ريمػة،  كق مػف األبميػة 
لػػػػع الدراسػػػػػة ليػػػػ  يملػػػػػف قحديػػػػد األبػػػػػداؼ كاألسػػػػباب كالحػػػػػد مر ػػػػا مػػػػػف ةػػػػبلؿ إظ ػػػػػار قػػػػكة أبػػػػػا 

 .لع لش  ا كقطبيل الماركف  االةقصاص

ل َوَلْيػِو َوَلَعَنػول ) كألبمية قكله قعػالع َّْ ـل َخاِلػًدا ِفيَيػا َوَغِ ػَب  ػًدا َفَجػزَاؤلهل َجَيػنَّ َتَعمِا َوَمػْف َيْقتلػْل ملْؤِمًنػا مل
 .]ٖٜ ،الرساء [( َوَأَودَّ َلول َوَذاًبا َوِظيًما

 

 ة العلمية والعملية ليذه الدراسةوت مف األىمي

 األىمية العلميةأواًل: 

قسػػعى بػػذإل الدراسػػة لمعرلػػة دكر مسػػرح ال ريمػػة لػػع إثبػػات المصػػد ال رػػائع ل ريمػػة المقػػا  .ٔ
 .الممصكد كصكربا المقعددة لع الكقت الحاضر كقطكربا

كيػػرى الباحػػث أف بػػذإل الدراسػػة  سػػكؼ قسػػ ـ لػػع إثػػراء الملقبػػة العلميػػة كأبػػا االةقصػػاص  .ٕ
ة كمكضكع ا ةاصة لع ظا قطػكر ال ريمػة المػذلكرة  ب لسطيف ةاصة كذلؾ ألبمية الدراس

كأسلكب ا، كأيضًا قعطع إلى أصحاب االةقصاص إف يقـ مكا بة القطكر كالقحديث العلمػع 
 .لمسرح ال ريمة

 األىمية العمليةثانيًا: 
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قػيف أبميػػة الدراسػة لكر ػػا قػدرس المػػدلكؿ المػػاركرع كاسػقرطاؽ مسػػرح ال ريمػة كالقػػع سػػقؤدي  .ٔ
 .كسليـ كحسب األصكؿ ألصحاب االةقصاصإلى ل ـ كاض  

ق دؼ الدراسة بالمساعدة كالمسػاردة لػع ذلػؾ الم ػاؿ للعػامليف كأصػحاب االةقصػاص لػكف  .ٕ
الدراسة قد قراكلت مكضكعًا م مًا لع إطار حياق ـ العملية  ققمثا لع ال ش  عف ال ريمة 

 مة.كأسباب ا كالمصد لذلؾ ال عا كبك المقا الممصكد مف ةبلؿ مسرح ال ري

يسعع الباحث إلى قطكير كقحديث العما لمسرح ال ريمة كمكا بة العلػـ الحػديث ةصكصػا  .ٖ
لػػع للسػػطيف ليرقمػػع العمػػا ال رػػائع، كأيضػػًا يعطػػع صػػكرة كرسػػالة قكيػػة للم ػػرميف إف لعػػا 
كقر يذ ال ريمة ال محاؿ سيقـ لش  ا مما ية   مف ال ريمػة كمحاكلػة إظ ػار المػكة ل  ػات 

 لببلد كأمر ا كبك ال دؼ المرشكد كبس  سيادة الماركف.االةقصاص كاسقمرار ا

 منيج الدراسة

دراسػقه، حيػث سػيمـك بقحليػا اجراء القحليلع كالممارف لع  الكص ع اعقمد الباحث المر  يف 
ال م ية المقعلمة ب ريمة المقا الممصكد مماررقه بالقشريعات ال رائيػة مثػا القشػري  ال رػائع المصػري 

 ري.كاألردرع كال زائ

 ىيكلية الدراسة

  ىيكلية الدراسة:
 : مابية  ريمة المقا.الفصل التمييدي

 :  قعري  كم  ـك  ريمة المقا.المبحث األوؿ
 : أركاع  ريمة المقا.المبحث الثاني
 : المصد ال رائع.الفصل األوؿ
 : مابية المصد ال رائع كأبميقه كأركاعه كدكرإل لع قياـ ال ريمة.المبحث األوؿ

 : المصد ال رائع كعبلققه بال رائـ الممصكدة.الثاني المبحث
 .كصكر أحلامة المضائية المصد ال رائعأبمية : المبحث الثالث
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 مسرح ال ريمة. اسقظ ار المصد ال رائع لى  ريمة المقا مف ةبلؿ :الفصل الثاني
 .كالمعايرة ال رية مسرح ال ريمة : المبحث األوؿ
 .ال ريمة كدالق ا بالرسبة للقحريات: أثار مسرح المبحث الثاني
ثبات اجثار المادية :المبحث الثالث  .مسابمة الكسائا الحديثة لع قحليا كا 

 

 خاتمة

 النتائج 

 التوصيات 

 المراجع 
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 الفصل التمييدي
 واقساميا لػػػػػػػػػػتػة القػػػػػػػمػجريماىية 
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 تمييد:

ّره كسػبلمة ال ػردأل ألرػه ااال قمػاعع بػك صػي إفل لع ممدمة ما يحػرص عليػه قرظػيـ القعػايش 
أحد الةبليا الملكرة ل سـ الم قم  كال ك كد ألي م قم  بدكف قػكلير الحمايػة البدريػة لل ػرد، كبػذلؾ 
لػػػػإف  ػػػػرائـ االعقػػػػداء علػػػػى األشػػػػةاصأل كمر ػػػػا المقػػػػا بشػػػػقى أركاعػػػػه يعقبػػػػر مػػػػف أةطػػػػر الظػػػػكابر 

اقػه كقمػ  عائًمػا لػع طريػل قمدمػه كرمائػه، لمػا اال قماعية القع ق دد قماسؾ الم قمػ  كقحػد مػف قدر 
أف ال ريمة لظابرة مق صلة مرذ المدـ ال يةلك مر ػا أي م قمػ  مػف الم قمعػات اإلرسػارية، كبػع ال 
قعػػدك لكر ػػا  ردة لعػػا لعكامػػا عػػدةأل ا قماعيػػة كر سػػية كبيئيػػة كقربكيػػة كاققصػػادية كثماليػػة كغيربػػا، 

ب ا مػػػف م قمػػػ  جةػػػر قبًعػػػا لقرػػػكع الظػػػركؼ كاألكضػػػاع كققرػػػكع مػػػف حيػػػث طبيعق ػػػا كأشػػػلال ا كأسػػػالي
 .(ٔ)االققصادية كاال قماعية كالبيئية

إذفأل لمس لة ثبات ال ريمػة لػع ذات الزمػاف كالملػاف أمػري ال يرطػكي علػى حميمػة علميػة بػا  
إف ما يعقبر  ريمة اجف قد ال يعقبر لذلؾ غًدا أك حقى لع الملاف، لما يعقبر  ريمػة لػع للسػطيف 

لػػكف مباًحػا لػػع بلػد آةػػر كالعلػس صػػحي أل لقعػاطع المةػػدرات لػع م مكعػػة مػف الػػدكؿ الغربيػػة قػد ي
باحػػة ققػػا الشػػ مة لػػع بعػػض  باحػػة الشػػذكذ ال رسػػع كصػػراعة ال ػػرس كالبغػػاء المرظمػػة قاركرًيػػا، كا  كا 

 الدكؿ لالكاليات المقحدة األمريلية، كاألمثلة لثيرة إلى در ة يصعب حصربا.

ألرض،  كيمػص القع عرل ا اإلرساف مرذ أف عرؼ الحياة على بػذإل ا المقا مف أقدـ ال رائـ 
ظلًمػا كعػدكاًرا، كممػا  آدـ عليػه السػبلـ أةػاإل عابرػعليرا المرآف قصة  ريمة ققا، كبع القع ققا لي ػا 

ال  داؿ ليه بك ةطكرة  ريمة المقا كق ديدبا لل ياف ال ردي كاال قماعع مًعا كلذلؾ لارت عمكبق ا 
حيث أر ا اعقبرت القعدي على الػر س مػف أةطػر ال ػرائـأل ألف اإلسػبلـ  ،العصكرعلى مر صارمة 

َِ َفَ َأنََّمػا َقَتػػَل أعلػى مػف شػ ف اإلرسػاف بمكلػه قعػػالى:  َمػف َقَتػَل َنْفًسػػا ِبَغْيػِر َنْفػسأ َأْو َفَسػػادأ ِفػي اأْلَْر
{، كبمػػدر مػػا أعلػػى مػػف شػػ ره لمػػد شػػدد لػػع ًعػػاالنَّػػاَس َجِميًعػػا َوَمػػْف َأْحَياَىػػا َفَ َأنََّمػػا َأْحَيػػا النَّػػاَس َجِمي

العمكبة على مف يعقدي على حياة غيرإل بغير حل كبذإل العمكبة بع اإلعداـ لع شريعة مكسى عليه 
ـْ ِفيَيا َأفَّ النَّْفَس ِبالنَّْفسِ السبلـ كقحدث المرآف عف القكراة:  { كلع القشػريعات الكضػعية َوَكَتْبَنا َوَلْيِي

اإلعػداـ مرقبطػة بالرقي ػة اإل راميػػة ل ػرائـ المقػا بصػرؼ الرظػر عػف قػػكالر أك  المديمػة لارػت عمكبػة

                                                 

 .ٕـ، صٜٜٙٔ/ رلا رعد إبرابيـ،  ريمة المقا العمد لع الماركف العراقع، رسالة ما سقير،  امعة ديالى، بغداد، أ( ٔ)
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عػػػدـ قػػػكالر المصػػػد ال رػػػائع أك الظػػػركؼ الشةصػػػية كالعيريػػػة الرق ػػػاب ال ريمػػػة، كالمثػػػا علػػػى ذلػػػؾ 
قاركف حمكرابع اجشكري الذي لاف يمرر اإلعداـ لع حاالت مقعددة يحدث لي ا المكت بدكف قصدأل 

أمػا القشػريعات الحديثػة  ضرب امػرأة حامػا أك عػف بػدـ البرػاء رقي ػة عيػب ليػه، لالمكت الراقج عف
لإر ػػػا ق ػػػقـ إلػػػى حػػػٍد بعيػػػد بػػػذلؾأل ألف ال ارػػػب الشةصػػػع أصػػػب  لػػػه دكر حاسػػػـ لػػػع قمريػػػر كقػػػدرج 

 المسؤكلية ال رائية.

كبذلؾ يقض  لعا المقا الذي قد ق رغ إلى  رائـ عدة ققػراكح عمكباق ػا بػيف الحػبس كالسػ ف  
بػػػد كاإلعػػػداـ، كلػػػع األةيػػػر ي ػػػب القركيػػػه بػػػ ف ال م ػػػاء المسػػػلميف لػػػاركا أكؿ مػػػف عرػػػع بالدراسػػػة المؤ 

ال م يػػة ل ػػذإل ال ريمػػة ل رعػػكا  ػػرائـ المقػػا إلػػى المقػػا غيلػػة، كالمقػػا العمػػد، كالمقػػا شػػبه العمػػد، كالمقػػا 
كاع الةمسػػة الةطػػ ، كزاد أبػػك حري ػػة ركًعػػا ةاًصػػا بػػك المقػػا بالقسػػبب كعيرػػكا ل ػػا رػػكٍع مػػف بػػذإل األرػػ

 .(ٔ)العمكبة الةاصة ب ا

كقد اسقةدـ الماركف ال لسطيرع مصطل  المقا الممصػكد، حيػث قًسػـ  ريمػة المقػا إلػى  ريمػة المقػا 
العمد كبػك الػذي يحصػا باسػقةداـ كسػائا المقػا مػ  ك ػكد سػبل إصػرار علػى ارق ػاب بػذإل ال ريمػة 

لػػى  ريمػػة المقػػا الةطػػ  كبػػك الػػذي يحصػػا دكف أف يلػػكف لػػدى  الماقػػا سػػبل إصػػرار علػػى ارق ػػاب كا 
بذإل ال ريمة كلـ يلف ي دؼ إلى كقكع المقا ثـ  ػرائـ اإليػذاء كبػع ال ػرائـ القػع ق ضػع إلػى المػكت 
دكف أف يمصػػػد الم ػػػـر رقي ق ػػػا، كلمػػػد كردت األحلػػػاـ المةقل ػػػة ل ػػػذإل األرػػػكاع الثبلثػػػة مػػػف المقػػػا لػػػع 

لمكت الراقج عػف ألعػاؿ إ راميػة مثػا ال قب ال م ية لما قعرضت لع رصكص مق رقة للعماب على ا
حػػػاالت المػػػػكت الراشػػػػا عػػػػف كسػػػػائا اإليػػػػذاء كالعرػػػ  أك الحرمػػػػاف مػػػػف القغذيػػػػة أك العرايػػػػة أك عػػػػف 
اإل  ػػاض أك عػػف الحريػػل العمػػدي أك القةريػػب أك كضػػ  المق  ػػرات، أك مػػا شػػابه ذلػػؾ مػػف األرػػكاع 

 ػػداؿ ليػه أف حساسػية المكضػػكع  المماثلػة لل ػرائـ القػع قػػـ ذلربػا، أك علػى سػػبيا الحصػر، كممػا ال
كاسػق حاؿ ظػػابرة اإل ػراـ المقمثلػػة ب ريمػة المقػػا لػػع الكقػت الحػػالع يػؤدي برػػا إلػى الميػػكؿ كاالبقمػػاـ  
 الشاما كالدقيل بال ريمة كأركاع ا، كمف برا اققضى األمُر قمسيـ بذا ال صا إلى المباحث القالية:

  :مابية  ريمة المقاالمبحث األوؿ 
 أركاع كأقساـ  ريمة المقاالثاني:  المبحث 

                                                 

 .ٗ، صٕٕٔٓ( حسيف بف عبدي العبيدى، الصل  لع المقا العمد كالةط ، رسالة دلقكراإل،  امعة ديالى، العراؽ، ٔ)



 91 

 المبحث األوؿ
 ماىيَّة جريمة القتل

إفل المقػػا مػػف أةطػػر  ػػرائـ االعقػػداء علػػى األشػػةاصأل ألرػػه يسػػق دؼ إزبػػاؽ ركح إرسػػاف،  
كاإل ػػػراـ علػػػى أفل المقػػػا ظػػػابرةي مػػػف أقػػػدـ الظػػػكابر لػػػع سػػػلكؾ  األرثركبكلك يػػػاكيلػػػاد ُي مػػػ  علمػػػاء 

ات البدائية كما زالت بذإل ال ريمة مك كدة كققطكر حّقى يكمرا بذا بشقى اإلرساف األكؿ لع الم قمع
 . (ٔ)أركاع ا كَقَرُكع السلكؾ اإل رامع

 كسيقـ قمسيـ بذا المبحث إلع المطلبيف القالييف:

  :القعري  ب ريمة المقا.المطلب األوؿ 
  :أرلاف  ريمة المقا.المطلب الثاني 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

رمػػكر، شػػرح قػػاركف العمكبػػات المسػػـ الةػػاص، ال ػػرائـ الكاقعػػة علػػى األشػػةاص، دار الثمالػػة كالرشػػر، عمػػاف،  د/ دمحم سػػعد (ٔ)
 .ٕٔـ،صٕ٘ٓٓاألردف 
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 المطلب األوؿ
 القتلمفيـو جريمة 

كبرػػا سػػكؼ رقعػػرؼ إلػػى م  ػػكـ  ريمػػة المقػػا مػػف ةػػبلؿ الُمَشػػرِّع العربػػع كالمرا ػػ  العربيػػة،  
حيػػث كليػػ  حػػدد لرػػا قلػػؾ ال ريمػػة ككصػػ  ا كلػػل ال ريمػػة، كأركاع ػػا، كطبيعػػة ظركل ػػا مػػف ةػػبلؿ 

ال ػركع ال عا الػذي قػاـ بػه ال رػاة كالقسػبب بإزبػاؽ ركح إرسػاف حػع، لػذا سػرمـك بقمسػيـ المطلػب إلػى 
 القالية:

 تعريف القتل لغة: الفرع األوؿ

َقَقَا َيْمِقُا، َقْقبًل، كالم عكؿ َمْمُقكؿ، ققلت المحارب: َأر يت حياقػه، سػلبت ركحػه ب عػا لاعػا،  
وفَ ققػػا الػػزعيـ: اغقيػػا ) ِ َأْمػػَوات  ْشػػعلرل َّْ وللػػوا ِلَمػػف يلْقَتػػلل ِفػػي َسػػِبيِل  ققػػا الرمػػاـ: لعػػف )ققػػا ( • َواَل َتقل

 .(4))ةراطكف ال

قاؿ ال ر ارع: المقا: لعا يحصا بػه زبػل الػركح  كقػاؿ الراغػب: أصػا المقػا: إزالػة الػركح  
ذا اعقبػػر ي ػػكت الحيػػاة قيػػا:                            عػػف ال سػػد لػػالمكت، ل ػػف إذا اعقبػػر ب عػػا المقػػكلع لػػذلؾ، يمػػاؿ ققػػا، كا 

  ..(8).اعقبارًا ب عا المقكلع لذلؾكقاؿ ال  كي: المقا: إزالة الركح عف ال سد «

كردت  القعري ػػات بمعرػػى المػػكت، كالمضػػاء علػػى الحيػػاة، قػػاؿ ابػػف مرظػػكر:  ققلػػه إذا أماقػػه  
 .   (ٖ)بضرب أك ح ر أك سـ أك عله 

 تعريف القتل في االصطبلح القانوني: الفرع الثاني

رلمػػا عال ػػت أحلامػػه بصػػكرة كاضػػحة،  العربيػػة يف لػػـ ققعػػرض أغلبيػػة المػػكار األةػػرى لقعريػػ  المقػػا كا 
كعليػػػه ال ُبػػػدل مػػػف الر ػػػكع إلػػػى لم ػػػاء المػػػاركف للقعػػػرؼ إلػػػى معرػػػى  ريمػػػة المقػػػا، كبػػػع علػػػى الرحػػػك 

 القالع :

                                                 

 صٕٕ٘، ٕٛٓٓ(، دار عالـ ال قب، السعكدية، ٕ( أحمد مةقار عمر، مع ـ اللغة العربية كالمعاصرة، الم لد )ٔ)
ـ ٕٛٔٓ/ٛ/ٛٔقػاري  الزيػارة  www.islambeacon.com/index.php?titleالمكسكعة اإلسػبلمية، مكقػ  إل قركرػع ،  (ٕ)

 ص. ٓٓ:ٕٔالساعة 
 .  ٗٙـ،صٖٕٓٓبػ/ٕٕٗٔ، دار عالـ ال قاب، ٗٔ ماؿ الديف بف مرظكر، لساف العرب،ج (ٖ)

http://www.islambeacon.com/index.php?title
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، كعرد البعض،   إزباؽ ركح إرساف آةر دكف ك ه (ٔ)ل ك :  إزباؽ ركح بسلبه حمه لع الحياة    -
 .(ٖ)أك إزباؽ ركح إرساف آةر    (ٕ)حل 

كقد كرد قعري  المقا لع بعض القشريعات مثا قاركف العمكبات العراقع كآةركف ب ره :   اعقػداء  -
، كأيضػًا عػّرؼ قػاركف العمكبػات المطبػل لػع قطػاع غػزة (ٗ)على حياة إرساف ب عا يػؤدي إلػى كلاقػه  

 القسبب لع مكت شػةص آةػر ب عػا أك قػرؾ  المقَا أسكة بما لعلت بعض القشريعات العربية، ب ره:
 .(٘)غير مشركع 

 ،أفل بذإل القعري ات  ميع ػا ارصػبت علػى إزبػاؽ ركح اإلرسػاف، ك ػاءت بشػلا مطلػلويرى الباحث 
ممػػا ي يػػد شػػمكل ا، كبيػػاف ال ػػرؽ بػػيف المقػػا العمػػد كالةطػػ ، كسػػكاء لارػػت ب عػػا إرسػػاف أك حيػػكاف أك 

كالمػػاركف األردرػػع كالمصػػري لػػع القعريػػ  للسػػطيف ؿ بػػه لػػع اؽ مػػ  المػػاركف المعمػػك  مػػاد، مػػ  االق ػػ
 قلؾ ال ريمة. ا ل ع شاملة إلبرازالكالع لقعري  المق

                                                 

 . .٘٘،صٜ٘ٙٔ،مطاب  مقف العرب، دمشل،ٖالكاقعة على األشةاص،ط ( د/دمحم ال اضا،ال رائـٔ)
 .ٖٛ( مشار إليه ارظر،أ/ رليا إبرابيـ، مر   سابل، صٕ)
 .ٕٓص  ،ٕٜٛٔ( دمحم زلع أبك عامر،قاركف العمكبات المسـ الةاص،دار الطباعة، بيركت،ٖ)
ةاص كاألمكاؿ لع قػاركف العمكبػات األردرع،مطبعػة د/دمحم صبحع ر ـ كد.عبد الرحمف قكليل،ال رائـ الكاقعة على األش -(ٗ) 

 .ٓٔقكليل،عماف،ص
(. كأيضػػًاً ارظػػر لػػع رسػػالة الباحػػث/ دمحم أبػػا للمقػػا الةطػػ  أرػػه لػػـ ٕٕٔ،المػػادة )ٖٜٙٔ(،لسػػرة ٗٚقػػاركف العمكبػػات،رقـ ) -(٘)

رما عكل ت احلامه، كعليه ال بد للر كع إلى لمه الماركف.  يعرؼ المقا قعري ًا ةاصًا كا 
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 المطلب الثاني
 أركاف جريمة القتل

 ريمػة المقػا عرػدما قمػػ  علػى إرسػاف حػػع مػف قبػا ال ػارع ي ػػب أف يلػكف برػاؾ أرلػػاف  إفل  
ةاصة لل ريمة عرد كقكع األ كذلؾ حقلى يقـ قحديد ككص  ال ريمة القع كقعػت بػا بػع ققػا عمػد 
أـ ةطػ ؟ كلقحديػد ذلػؾ ي ػب القعػرؼ إلػى قلػػؾ األرلػاف حقلػى رسػقطي  كصػ  رػكع كطبيعػة ال ريمػػة 

 اف حع، كبرا سكؼ رمـك بقمسيـ المطلب إلى ال ركع القالية:القع كقعت على إرس

 أركاف جريمة القتل وموًما: الفرع األوؿ

عػا إ رامػع ال ريمة بػع سػلكؾ إ رامػع بارق ػاب لعػا  ّرمػه المػاركف / أك بػع عبػارة عػف ل 
ـل ارق ابه قـ ارق ابه لع الماركف  مةال  للماركف، أك أْف يمقر   .ال ريمة بع عبارة عف لعا إ رامع ق

الشةص عف عما شعء يةا مف ةبلله لع أرظمة الماركف، لال ريمة رابعة مف سلكليات اإلرساف، 
كبػػذإل السػػلكليات ق ػػكف سػػلبية، أك يمػػكـ الشػػةص باالمقرػػاع عػػف لعػػا شػػعء معػػيف مػػ  قػػكلر لامػػا 

ي ػة اإل راميػة، لال ريمػة قعقبػػر إرادقػه باالمقرػاع، كأْف يلػكف برػاؾ سػػببي لػاٍؼ  لػع ُيْحػِدَث بػػذإل الرق
 ، كبع لالقالع:(ٔ)مةال ة للماركف مف ةبلؿ أرلاف قرق ز علي ا 

 أك قػرؾ لعػا سػلكؾي قػرض أْف يلػكف قرق ػب مػف قبػا ال ػارع  : إفل لػا  ريمػة)أواًل( الركف المػادي
مػادي قػد اؾ رشػاطي أك لعػاي كيلكف ذلؾ ال عا ماديػًا، كققطلػب  ريمػة المقػا أْف يلػكف برػ هيصدر مر
، قبػػػا ال ػػػارع، كأف يلػػػكف ذلػػػؾ الرشػػػاط المػػػادي قػػػد أحػػػدث رقي ػػػة إ راميػػػة ُيعاقػػػب علي ػػػا صػػػدر مػػػف

الماركف، إذ أفل الماركف كالرصكص القع شّرع ا الُمشرِّع قد اشقرط أْف يلكف ال عا أك الرشاط قػد أدى 
ك المماصػػد الشػػريرة، كال إلػػى رقي ػػة يعاقػػب علي ػػا المػػاركف، حيػػث أفل المػػاركف ال يعاقػػب علػػى الركايػػا أ

ّرمػػػا ال ُبػػػدل أْف يلػػػكف ال عػػػا كالرشػػػاط المػػػادي قػػػد أدى إلػػػى الرقي ػػػة  علػػػى ريػػػة المقػػػا دكف القر يػػػذ، كا 
اإل رامية المقمثلة لع الكلاة، حّقى لك لـ يمصد ال ارع الكلاة ل ف َقَمّثا الُ عا لع رشػاط مػادي أدى 

رادة ال ارع لع المصد، ل ف بك أحدث رشاطًا إلى رقي ة، كبع الشركع لع المقا بغض الرظر عف إ
ماديػػػًا أدى إلػػػى رقي ػػػة يعاقػػػب علي ػػػا المػػػاركف، كبرػػػا يلػػػكف دكر قاضػػػع المكضػػػكع لػػػع قحديػػػد الريػػػة 
ـَ اسقةدام ا لع الرشاط المػادي الػذي أدى إلػى رقي ػة، كيلػكف  كالمصد لل عا، كأيضًا األدكات القع ق

                                                 

 .ٚٔ، صٕٗٔٓ،مصر،ٔد/ إبرابيـ عبد الةالل، المقا العمد كالمقا الةط ،  رائـ الضرب كال ركح، دار األعبلـ،ط - (ٔ)
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لقػػع رػػّص علي ػػا المػػاركف لػػع إرسػػاب رػػكع كعمكبػػة لماضػػع المكضػػكع كلػػل المػػاركف قحديػػد الظػػركؼ ا
 .(ٔ)ال عا المرسكب إلى ال ارع

وىنا يكوف للركف المادي وناصر ودة وىي ثبلثة يجػب أْف ت ػوف متػوفرة وحا ػرة للػركف  
 المادي وىي كالتالي:

بك عبارة عػف رشػاط إرادي يمػكـ بػه ال ػارع كذلػؾ قحميمػًا ل ػدؼ معػيف أرادإل  ( السلوؾ اإلجرامي:4)
ال ػػارع، كقػػد يلػػكف ذلػػؾ السػػلكؾ أك الرشػػاط الػػذي قػػـ مرػػه بػػك عبػػارة عػػف لعػػا كاحػػد أك أ ثػػر، كذلػػؾ 
لقحميل رقي ة مف ةبلؿ السلكؾ أك الرشاط الذي قاـ به، كيقحمػل مػف ةػبلؿ عراصػر م مػة لقحميػل 

 :(ٕ)السلكؾ اإل رامع، كبك

 .حرلات عضكية قاـ ب ا اإلرساف، كبع رشاط مف أعضائه صادرة مره 

  الصػػػػ ة اإلراديػػػػة للحرلػػػػة العضػػػػكية مػػػػف الشػػػػةص الػػػػذي قػػػػاـ ب ػػػػا، أي أرلػػػػه قػػػػد أراد حرلػػػػة
األعضػاء مػػف ةػػبلؿ  كارحػه ك سػػمهأل كذلػػؾ لقر يػػذ ال عػا أك السػػلكؾ اإل رامػػع كالػػذي أدى 

قياف ال عا  . (ٖ)إلى حدكث كا 

حيػػث يلػػكف برػػاؾ عمػػا ملمػػكس كمػػادي لل ريمػػة، لػػع حػػيف ارق ابػػه ألحػػداث ا، لالسػػلكليات  
إل راميػة لمرق ػب ال ريمػة قعقبػر غيػر شػرعية كيػػقـ معاقبقػه علي ػا إذا قػكلرت لي ػا العراصػر للػػرلف ا

مثَا أْف يلكَف مرق ُب ال ريمِة أصليًا َأك قبعيًاأل أي أف يلكَف لردًا لكحدإل أك معه شػرلاء لػع  ،المادي
ف أْف يلػػكف برػػاؾ كيػػقـ القحمػػل مرػػه كمػػف رقػػائج بػػذإل ال ريمػػة، أك أي  ريمػػة يملػػ ،ارق ػػاب ال ريمػػة

احقماؿي كلك بسي  أرل ا سكؼ قم ، أف ق كف براؾ مسببات كعبلمات قكية بيف لعا ال ريمة كرقي ة 
 .(ٗ)ال ريمة

بػع ر ايػة حيػاة اإلرسػافأل أي َأفل الرقي ػة  -كلمػا ذلررػا أر ػا -الرقي ػة  دقعػ( النتيجة اإلجراميػة: 8)
رسػػاف حقلػػى ق ػػكف برػػاؾ عبلقػػة بػػيف الرقي ػػة كالعبلقػػة إر ػػاء حيػػاة اإلرسػػاف لػػبل ُبػػدل مػػف إر ػػاء حيػػاة اإل

                                                 

 .ٛٔد/ إبرابيـ عبد الةالل، مر   سابل،ص (ٔ)
 كما بعد. ٖٛٔـ، صٕٓٔٓد/ عبد المادر  رادة، مباد  قاركف العمكبات ال لسطيرع، ملقبة ألاؽ للرشر، غزة، (ٕ)
 .ٖٕـ، صٕٗٓٓال قاح مراد، شرح  رائـ ال رح كالضرب كالبلط ة، ال يك د دار رشر، مصر،د/ عبد  (ٖ)
 .ٜ٘د/ إبرابيـ عبد الةالل، مر   سابل، ص (ٗ)
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ـّ مػػف ةػػبلؿ ال ػػارع، كبرػػا يقحمػػل ال عػػا مػػف  سػػببية مػػف ةػػبلؿ السػػلكؾ أك الرشػػاط اإل رامػػع الػػذي قػػ
ق امػػػا عراصػػػر السػػػلكؾ كالرقي ػػػة، كرػػػذلر برػػػا أفل برػػػاؾ بعػػػَض القشػػػريعات قػػػد اعقبػػػرت أفل قراةػػػع 

ق كف ممياسًا ليقـ حسـ ذلؾ ب فل الرقي ة لـ قق كف أك قحدث  الرقي ة عف ال عا ل قرة زمرية محددة قد
 .(ٔ)مف ةبلؿ ال عا كمف بذإل القشريعات القع أةذت ب ذا الرص اإلر ليزي كال كيقع

كيقـ الق  د كاإلثبات بحالة الكلاة لئلرساف مف ةبلؿ أبا االةقصاص، كبع الةبرة الطبيػة لػع حػاؿ 
قاركف المحا مات ال زائية األردرع:  إذا مات شةص ققبًل أك ك كد ال ثة، كذلؾ كلل ما رصل عليه 

ب سػباب م  كلػة باعثػة علػى الشػب ة ليسػقعيف المػػدعع العػاـ بطبيػب أك أ ثػر لقرظػيـ قمريػر ب سػػباب 
 .(ٕ)الكلاة كبحالة  ثة الميت 

يقػكالر   ريمة المقا بع مف ال رائـ القع يقكلر لي ا الرقي ػة، كعليػه ي ػب أفْ ( العبلقة السببية: 2)
رلما أيضًا أْف يق كف مف إرادة ال ارع ال عا أك االمقراع، كبػيف الرقي ػة  مف ال ارع ليس ال عا لم  كا 
رابطػػة ظػػابرة كملكرػػة األرلػػاف للعراصػػر السػػببية بير مػػا ل ػػع ق ػػكف الكلػػاة، أي ق ػػكف حير ػػا الكلػػاة 

رقي ػػة مػػ  العبلقػػة السػػببية أك رقي ػػة لل عػػا الػػذي لػػاف رشػػاطًا كسػػلكلًا ربػػ  العبلقػػة بير مػػا لق امػػا ال
 .(2)لبلبما معًا، بمعرى أْف ق كف رابطة قكية مف عرصر السبب بالمسبب أك العلة بالمعلكؿ

: بػػك الممصػػكد مػػف ارق ػػاب ال ريمػػة، كليػػ  يملػػف أْف قق سػػد مػػف ةػػػبلؿ )ثانيػػًا( الػػركف المعنػػوي 
ارع يعرػع أفل برػاؾ قك  ػًا السلكؾ اإل رامع كقك  ػه كبػك بلامػا إرادقػه الرق اب ػا، لػإف قصػرؼ ال ػ

رادقه القامة، كريقه لع ارق اب ال ريمة، كأْف يحمل الرقائج القع يريدبا مػف  كبك بلاما ُقكاإل العملية كا 
، كيق كف الرلف المعركي مف عرصريف باميف ألي  ريمػة كبمػا عرصػر العلػـ كاالرادة ةبلؿ  ريمقه

 .(ٗ) ـرلب ما ق كف ال ريمة كقرلز علي ما قيمة الةطكرة لل

يمػػة ل ريمػػة المقػػا مػػف أفل بػػذإل األرلػػاف المػػذلكرة آر ػػًا بػػع لاليػػة بػػ ْف يػػقـ ق ػػكيف الحمويػػري الباحػػث 
لي ػػا كمماررق ػػا ب عػػا كسػػلكؾ ال ػػارع أك المػػق ـ أمػػاـ الصػػرح العظػػيـ، كبػػك المضػػاء،  معػػافةػػبلؿ اإل

                                                 

( مشػػار إليػػه أ/ ك ػػدي عبػػد الػػرحمف عػػايش، األحلػػاـ العامػػة كالةاصػػة ل ريمػػة ققػػا األـ لكليػػدبا، رسػػالة ما سػػقير،  امعػػة ٔ)
 .ٙٗص ـ،ٖٕٔٓالشرؽ األكس ،األردف،

 (.ٓٗرص مف قاركف أصكؿ المحا مات ال زائية األردرع، المادة) (ٕ)
 .ٚٔـ، صٖٕٓٓد/ مصط ى م دي بر ه، المقا كالضرب، دار محمكد للرشر، مصر،  (ٖ)
 .ٓٚد/ إبرابيـ عبد الةالل، مر   سابل،ص( ٗ)
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، كبك إحماؽ الحل م قم ليبرز أبمية  قلؾ األرلاف لع قحديد قلؾ ال ريمة لريا المراد كالمطلكب لل
 ...العمكبة المراسبة لل ارع مف ةبلؿ حلـ قضائع عادؿ يماعلع قحديد كا  

 محل االوتداء: الفرع الثاني

إفل حماية اإلرساف الحػع بػع ال ػدؼ اأَلسػمى لػذا لػاف اإلرسػاف عرصػرًا ضػركريًا لػع  ميػ   
 .(ٔ)  رائـ االعقداء القع قم  على األشةاص سكاء ما يم  مر ا على ال سـ أك العرض

لػػذا لػػافل الحمايػػة ال زائيػػة لػػع المػػكاريف ق ػػكف لػػع  ػػرائـ المقػػا ق ػػكف لئلرسػػاف لمػػ  مػػف دكف  
كيلػػكف المقػػا علػػى اإلرسػػاف لػػع الحيػػاة، علػػى أسػػاس أفل بػػذا الحػػل يحميػػه المػػاركف  ال ائرػػات الحيػػة،

كبع حياة اإلرساف   للا إرساف حع  دير بحماية الماركف لليس قػقبًل ققػا الحيػكاف لئلرسػاف أك ققػا 
اإلرسػػاف للحيػػكاف، إرمػػا يعقبػػر قػػقبًل، ليمػػا إذا اسػػقةدـ اإلرسػػاف الحيػػكاف لػػ داة لمقػػا إرسػػاف آةػػر، لمػػا 

 .(ٕ)يطارد آةرًا بحصاف بمصد ققله دبسًا، لالماقا لع بذإل الحالة بك اإلرساف را ب الحصاف  

كالماركف يحمع حل اإلرساف لػع الحيػاة، كال لػرؽ بػيف حيػاة لػع بػدايق ا كأةػرى لػع ر ايق ػا،  
أرثػى سػعيدًا كال ضير لع الحالة القع يلكف علي ا الم رع عليه، معلكمًا إْف لاف أـ م  ػكاًل ذلػرًا َأك 

أـ غيػػر ذلػػؾ لػػع حياقػػه، كبغػػض الرظػػر عػػف سػػره ك رسػػيقه أك مرلػػزإل اال قمػػاعع أك م رقػػه، كبعيػػدًا 
 (ٖ)عػػف بػػا بػػك مػػف سػػلاف كرعايػػة الدكلػػة أـ ال أك مػػف ةار  ػػا، ل رػػا المػػاركف يلػػكف حمايػػة لل ميػػ .

 .(ٗ)كبرا َأكضحت المكاريف األبمية مف الك ه الماركرع

 نية لتحديد بدء الحياة وانتيائيا:)َأوال( األىمية القانو  

، يلكف برا لػه الحمايػة ال زائيػة قرق ع( اإلرساف الحع الذي بك على قيد الحياة كبدأت حياقه كلـ 4
ـٍ لػه،  كلل قاركف  رائـ المقا الكاقعة على األشةاص أك اإلرساف بشلا عاـ، كبرا يلػكف المػاركف حػا

                                                 

 .٘ٗد/ إبرابيـ عبد الةالل، مر   سابل،ص (ٔ)
 .ٕٔصد/ دمحم ال بكر، مر   سابل، ( ٕ)
 .ٛد/ مصط ى م دي بر ه،  رائـ المقا كالضرب، مر   سابل،ص (ٖ)
( د/ لةري عبد الرازؽ الحديثع، شرح قاركف العمكبات المسـ الةاص، ال رائـ الكاقعة على األشةاص، دار الثمالػة، االردف، ٗ)

 .ٖٚـ، صٜٕٓٓ
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الػػكالدة، برػػا يلػػكف اةػػقبلؼ لػػع القعامػػا لػػع بػػذإل  أمػػا إْف لػػاف االعقػػداء قػػد حػػدث علػػى ال رػػيف قبػػا
 .(ٔ)الحالة كبراؾ إ راءات أةرى ققب  باةقبلؼ اإلرساف أك الشةص الحع لع اال راءات ال زائية

كبرػػا قػػد ابقمػػت القشػػريعات بػػإ راءات كحمايػػة اإلرسػػاف الحػػع أشػػد كأ ثػػر مػػف قلػػؾ القػػع ق ػػكف علػػى 
 الماركف األردرع.ال ريف أك االعقداء على  ثة مقكلى  ةصكصًا 

إفل أبميػػة قحديػػد كقػػت ارق ػػاء الحيػػاة بػػك أمػػر ال ُبػػدل مرػػه حقلػػى يػػقـ ق ػػكيف كق امػػا أرلػػاف  ريمػػة ( 8
ققحمػػل الرقي ػػة ال ريمػػة لػػع  ريمػػة المقػػػا  المقػػا القامػػة   أي أّرػػه بارق ػػاء الحيػػاة بال عػػا اإل رامػػع،

 .(ٕ)القامة 

يعػػػة ال ريمػػػة، بػػػا بػػػع أبميػػػة لػػػع أْف يبػػػّيف لرػػػا طب إفل قعيػػػيف كقحديػػػد ارق ػػػاء الحيػػػاة يلػػػكف لػػػه( 2
فل ال ػارع قػد ك ػػه ألعالػه اإل راميػة إلػى  ثػػه مػا معقمػدًا أرػه يك ػػه ألعالػه إلػى إرسػػاف إمسػقحيلة، أي 

حع بمصد ققله، كحقى يقـ قحديد ذلؾ ي ب أْف يبّيف سلكؾ كألعاؿ ال ػارع لػع الكقػت الػذي بػدأ ليػه 
ضػػاب  االرق ػاء بػػك م ػـ لػع رحػػدد أرلػاف ال ريمػػة، كأفل المقػا قػػاـ أـ  الميػاـ ب ريمقػه، لػػذا أفل قحديػد

 .(ٖ) غير ذلؾ

ذا لػػـ يعثػر علػػى  ثػة الشػػةص الممقػكؿ لػػبل يمرػ  ذلػػؾ " كيثبػت المقػا ب ميػػ  الطػرؽ حقػػى بػالمرائف كا 
مف محا مة المق ـ كالحلـ عليه، كعلى الريابة العامة إثبات حصكؿ المقا كصحة إسراد إلى المػق ـ 

 ػػػرى العمػػػا علػػػى أف قل ػػػ  الريابػػػة للطبيػػػب الشػػػرعع لػػػع حالػػػة الكلػػػاة ليبػػػدي رأيػػػه لػػػع السػػػبب لمػػػا 
الحميمػػع للكلػػاة كلػػكف اإلصػػابات القػػع بػػه بػػع القػػع أدت إلػػى المػػكت غيػػر أف رأي الطبيػػب ال يلػػـز 

 .(ٗ)المحلمة لليس الطبيب سكى ةبير للمضاء لقمدير رأيه بما يطمئف إليه  

 :خبلؿ االجتياد الفقيي والق ائي وكيف ورؼ بدء الحياة)ثانيًا( بدء الحياة مف 

                                                 

كمػػا ٖ٘ـ،صٕٙٓٓدار الثمالػػة للرشػػر، االردف،  د/ لامػػا السػػعيد، شػػرح قػػاركف العمكبػػات ال ػػرائـ الكاقعػػة علػػى اإلرسػػاف، (ٔ)
 بعدبا،

 .ٖٕ-ٕٕد/ دمحم دحبكر، مر   سابل، ص (ٕ)
 .ٖٕد/ إبرابيـ عبد الةالل، مر   سابل،ص (ٖ)
 ،مصر.ٚد/ مصط ى م دي بر ه،  رائـ المقا كال رح كالضرب، دار ال لر كالماركف،ص (ٗ)
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( اعقبر المشرع ال لسطيرع أفل حياة اإلرساف قبدأ مقى ةلص حيًا مف بطػف أمػه كال عبػرة لػع ذلػؾ ٔ
أْف قر س أـ لـ يقر س أك لارت الدكرة الدمكية مسقملة ليه أـ لـ ق ف، أك لاف حبا سرقه ممطكعًا أـ 

 .(ٔ)لـ يلف

 ةػركج الط ػا حيػػًا إلػى العػالـ الةػار ع عرػدما قضػت ب رلػػه  إْف أفكقضػت محلمػة القمييػز األردريػة  
ققػا ال رػػيف كبػك لػػع بطػػف أمػه ال يشػػلا قػقبًل بػػالمعرى المرصػػكص عليػه لػػع قػاركف العمكبػػات، ذلػػؾ 

 .(ٕ)دقه ألرله يشقرط أْف ق كف  ريمة المقا أْف يم  االعقداء على إرساف على قيد الحياة بعد كال

( إال أفل اجراء ال م ية قد  اءت كأس مت لػع أفل بػدء الحيػاة للط ػا، بػ ّف لحظػة بدايػة الحيػاة بػع ٕ
لحظػػة الػػكالدة، حيػػث إّف بػػذإل اللحظػػة ق ػػكف لقػػرة إرسػػاف حػػع القػػع قسػػقغرق ا عمليػػة الػػكالدة، كبرػػا قػػد 

كقعسػرت الػكالدة كققػًا  يلكف محل ػا ل عػا أك حػدكث إرسػاب  ريمػة المقػا، كلػك لػاف األمػر غيػر ذلػؾ
طػػكيبًل، كبرػػا قػػد يلػػكف ل ػػذا الكقػػت قعليػػاأل كذلػػؾ أفل لػػع بػػذإل الحالػػة يلػػكف المكلػػكد عرضػػة أللعػػاؿ 

 .(ٖ)ممصكدة ي ب حمايقه مر ا

ػا يلػكف ال عػا ٖ رمل ( أما االعقداء على ال ريف لع بطف أمه ل رػا يلػكف لػيس محػا  ريمػة المقػا،  كا 
اض، أي أفل الحيػاة قبػدأ ببدايػة عمليػة الػكالدة كلػيس بارق ائ ػا لػذا لع بذإل الحالة محا ل ريمة اإل  

يلكف بذا الكص  مف ةبلؿ ال مه الماركرع كالمضائع لمعرلة مقى يلكف محا  ريمة المقا لع بدء 
 .(ٗ)الحياة مف ةبلؿ اال ق اد كآراء ال م ية الرا حة

ـّ قحديػػد بػػدء الحيػػاة لػػع اال ق ػػاد المػػاركرع كالم - ضػػائع سػػكؼ رعػػرؼ ليػػ  ق ػػكف ارق ػػاء بعػػد أْف قػػ
 .(٘)الحياة أيضًا كلل اال ق اد الماركرع

 )ثالثًا( كيف تنتيي الحياة  لئلنساف وفق االجتياد القانوني:

                                                 

 ـ.ٖٜٙٔلسرة  ٗٚ مف قاركف العمكبات ال لسطيرع رقـ ٕٕٓالمادة  (ٔ)
 .ٕ٘مشار إليه لدى د/ دمحم ال بكر، مر   سابل،ص (ٕ)
 .ٕٖد/ لاما السعيد، مر   سابل، ص (ٖ)
د/ دمحم سػػػػػعيد رمػػػػػكر، شػػػػػرح قػػػػػاركف العمكبػػػػػات المسػػػػػـ الةػػػػػاص، ال ػػػػػرائـ الكاقعػػػػػة علػػػػػى األشػػػػػةاص، دار الثمالػػػػػة للرشػػػػػر  (ٗ)

 .ٜٔـ،صٕ٘ٓٓكالقكزي ،األردف،
 .ٖٓابل، صد/ لاما السعيد، مر   س (٘)
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( حيث إفل ارق اء الحياة لئلرساف طبيعيا قرق ع الحماية ال زائيػة الممػررة لئلرسػاف الحػع، بارق ائ ػا ٔ
ة ال ريمػػػة سػػػكاء لػػػاف ال عػػػا اإل رامػػػع ممصػػػكدًا أك غيػػػر بعمػػػا أك لعػػػا  رمػػػع ققحمػػػل ليػػػه الرقي ػػػ

ممصكد كذلؾ كلل  رائـ المقا، لما أفل براؾ صعكبات لع معرلة كقحديػد بػدء الحيػاة كأيضػًا برػاؾ 
مشػػػػلبلت كصػػػػعكبات ال قمػػػػا أبميػػػػة لػػػػع معيػػػػار كقحديػػػػد ارق ػػػػاء الحيػػػػاة، كق مػػػػف قلػػػػؾ المشػػػػلبلت 

اة مف ةبلؿ العلكـ الطبية ال زالت قعقرؼ أّف الكلاة كالصعكبات لع طبيعة قحديد لحظة ارق اء الحي
لئلرساف عملية مسقمرة قبدأ بمكت أعضاء ال سـ لئلرساف لع أكقات مةقل ة لع لقرة كلحظة كاحدة، 
كلمػػا يشػػلا قحديػػد بػػذإل اللحظػػة بمػػًا قاركريػػًا، بمػػدر مػػا يشػػلا أيضػػًا بمػػًا للعلػػكـ الطبيػػة، كذلػػؾ ألفل 

ركف كالطػػب ألبميػػة المكضػػكع كقيمػػة رمػػا األعضػػاء مػػف  سػػـ إرسػػاف برػػاؾ عبلقػػة مشػػقرلة بػػيف المػػا
 .(ٔ)مسقكلى إلى  سـ إرساف حع مريض أك بحا ة لعضك حّقى قسقمر حياقه بشلا طبيعع

(  إال اّف برا ةبلؼ كقعارض قد ظ ر بيف ال لر الماركرع كال لر الطبع لع بذا المكضكع كبػك، ٕ
بيرمػػا يػػرى ر ػػاؿ المػػاركف أّف لحظػػة ارق ػػاء الحيػػاة بػػع القػػع ق ػػكف لحظػػة قعطػػا كظػػائ  أ  ػػزة  هأرلػػ

كأعضػػػاء ال سػػػـ  ميع ػػػا بصػػػكرة دائمػػػة كر ائيػػػة، كيػػػرى ر ػػػاؿ كأبػػػا االةقصػػػاص الطبػػػع أفل مػػػكت 
أعضػػاء ال سػػـ لئلرسػػاف ال يقحمػػل كيلػػكف لػػع لحظػػة كاحػػدة،  كبػػذا مػػا حػػدا بل رػػة لمرا عػػة المػػاركف 

ـ، إلى المكؿ ب ره: ال ضركرة لكض  قعري  قاركرع إلر اء الحياة ٜٓٛٔإلرلليزي لع عاـ ال رائع ا
بسبب القمػدـ المقسػارع لػع مػدلكؿ بػذا المصػطل  لػع الرظريػات العلميػة الطبيػة الحديثػة، ةاصػة افل 
برالؾ كسائا حديثػة مةقل ػة قعمػا علػى إرمػاذ الحيػاة كاسػقمراربا، مثػا زراعػة األعضػاء الحيػة محػا 

 . (ٕ)لميقة كرما أعضاء حية مف  سـ مقكلى إلع  سـ إرساف آةر قابا للحياة  ا

( إال أرػػه لػػاف سػػابمًا يعقمػػد األطبػػاء مػػف الراحيػػة العلميػػة لػػع ارق ػػاء الحيػػاة علػػى قكقػػ  القػػر س أك ٖ
الملب لئلرساف، كبذا بػك المعيػار الػذي لػاف سػائدًا قبػا قمػدـ كققطػكر العلػكـ الطبيػة، ةصكًصػا بعػد 

طكرت األ  زة الحديثة كالكسائا الطبية كعملت على إطالة مدة القر س كا عػادة ربضػات الملػب، أْف ق
كبرا قد دلعت بذإل الكسائا كالقطكر الق ركلك ع إلػى الق ليػر مػف قبػا أبػا االةقصػاص كال معيػات 
 كالمػدارس للعمػػا علػػى البحػث عػػف معيػػار كضػػاب  يحػدد ليػػه كقػػت ارق ػػاء الحيػاة، كلمػػا قلرػػا آر ػػًا أفّ 
الكسائا الحديثة قد غير قكاعد قحديد ضاب ، كقحديد كقت ارق اء الحياة قاركريًا، حيػث بعضػ ـ قػاؿ 

                                                 

 . ٜٔدمحم سعد رمكر، مر   سابل، ص (ٔ)
 .ٕٙد/ دمحم ال بكر، مر   سابل،ص (ٕ)
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با قكق  العما بك ارق اء الحياة، أـ قكق  ربضات الملب بك ارق ػاء الحيػاة بمعرػى بػا أفل المػكت 
أمريلػػػا  الػػدماغع بػػك ضػػاب  إر ػػاء الحيػػاة كلػػل المعيػػػار المػػاركرع، كقػػد صػػّرحت كاليػػة ق سػػاس لػػع

ـ، كأيضػًا المضػاء ٜٓٚٔكاعقرلت ب فل المكت الدماغع بك دلياي على ارق اء الحياةأل كذلػؾ لػع عػاـ 
 .(ٔ)لع معظـ الكاليات األمريلية يعقرلكف كيعقمدكف بذا الدليا كالضاب  الماركرع

عػػاـ  إال أّف الممل ػػة األردريػػة قػػد ا قمعػػت ليػػه م مػػ  ال مػػه اإلسػػبلمع لػػع دكرقػػه الثالثػػة لػػع عمػػاف
 ـ،كقد أةذ بضابطيف اثريف يحلـ ي ما لع ارق اء الحياة حيث رّص لالقالع:ٜٙٛٔ

 ) أ ( إذا قكق  الملب كالقر س قكق ًا قامًا كقرر األطباء ب ّف بذا القكق  ال ر عة ليه.

)ب( إذا قعطلت  مي  كظػائ  الػدماغ قعطػبًل ر ائيػًا، كأةػذ الػدماغ بالقحلػا كقػرر األطبػاء بػ فل بػذا 
 .(ٕ)طا ال ر عة ليهالقع

المعيػػار القمليػػدي كالمعيػػار الحػػديث، حيػػث يقحمػػل  كب ػػذا يلػػكف قػػد  مػػ  مػػا بػػيف الضػػابطيف للكلػػاة:
بػذيف الضػابطيف أك المعيػاريف برلػ  األ  ػزة الطبيػػة عػف الشػةص أك المػريض برػاء علػى الضػػكاب  

 .(ٖ)كاألصكؿ الطبية كالماركرية

كاال ق ػاد المػاركرع كالطبػع لقحديػد معيػار أك ضػاب  كقػت أرلػه كمػف ةػبلؿ الرصػكص ويرى الباحػث 
بداية كر اية الحياة إفل براؾ صػراعًا لبيػرًا مػا بػيف آراء الطػب كر ػاؿ المػاركف، كلػا ذلػؾ يمػدر لعػبًل 

 .ح إرساف ب فل براؾ صعكبات  ملة ق كف أمام ـ لكف المكضكع يقعلل برك 

 

 

 

                                                 

 .ٕٕمر   سابل، ص د/ دمحم رمكر، (ٔ)
 .ٖٚد/ لاما السعيد، مر   سابل، ص (ٕ)
 .ٕٛد/ دمحم ال بكر، مر   سابل،ص (ٖ)

 .٘ٗارظر أيضًا، د/ دمحم رمكر، مر   سابل، ص
أيضًا، د/ عزت حسريف، لقاب  رائـ المقا بػيف الشػريعة كالمػاركف دراسػة مماررػة، ال يئػة المصػرية العامػة لل قػب، مصػر،  ارظر
 .ٔٔـ، صٖٜٜٔ
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 المبحث الثاني
 القتل جريمة أنواع

 ريمػػة المقػػا لمػػػا قحػػدثا آر ػػا ب رل ػػػا مػػف أةطػػر ال ػػػرائـ القػػع قمػػ  علػػػى اإلرسػػاف بشػػػلا إفل  
ةاص كمف ةبلؿ كم  قطكر اإلرساف أيضًا ققطكر ال ريمة مف ةػبلؿ لعل ػا كشػلل ا كأسػلكب ا ممػا 
قػػد يعطػػع ارطباعػػا لقكضػػي  سػػبب ال عػػا كال ريمػػة، كسػػبب قيام ػػا، كبػػا لػػاف الشػػةص مقعمػػدًا لػػع 

يمصػػد ذلػػؾ ال عػػا كبػػك المقػػا، لػػذلؾ ر ػػد لعػػا المقػػا قػػد ق ػػرغ إلػػى  ػػرائـ عػػدة ققػػراكح ال ريمػػة أـ لػػـ 
عمكباق ا بيف الحبس كالس ف المؤبد كاإلعداـ، كلع األةير ي ب القركيه ب فل ال م اء المسلميف لاركا 

ا العمػد كالمقػا أكؿ َمْف ُعِرَع بالدراسة ال م ية ل ذإل ال ريمة ل رعػكا  ػرائـ المقػا إلػى المقػا ِغْيلػة كالمقػ
شبه العمد كالمقا الةط ، كزاد أبػك حري ػة ركعػًا ةاصػًا، بػك المقػا بالقسػبب كعيرػكا ل ػا رػكع مػف بػذإل 
األرػػكاع الةمسػػة العمكبػػة الةاصػػة بػػه، لمػػا إفل القشػػري  ال لسػػطيرع كالمصػػري كاألردرػػع كغيربػػا مػػف 

 .(ٔ)د  ريمة المقاالقشريعات اأُلةرى الكضعية قد سابمت بشلا لبير لع بياف ركع كقحدي

حيث أرل ـ عرلكبا بالمقا العمػد كغيػر العمػد كالةطػ   كالضػرب الم ضػع إلػى المػكت إال أفل  
 .(8)(مقصود والقتل ) القتل المقصود وغير الالقشري  ال لسطيرع كاألردرع  قد اسقةدـ مصطل  

 كمما سبل سرمـك بقمسيـ المبحث إلى المطالب القالية:

المطلب األكؿ عف المقا الممصكد، كلما قحدثرا آر ا كلل القشريعات القع عرلق ا مػ  ح ػو  
لػػػا مصػػػطل  حسػػػب القشػػػري  الػػػذي رػػػصل عليػػػه، لمػػػا أّرػػػه سػػػكؼ يلػػػكف برػػػاؾ إسػػػ اـ كق صػػػيا لػػػع 
مكضكع المقا الممصكد، لكره بك مف أساس دراسة الباحث كمرقب  م  مسػرح ال ريمػة، كالػذي بػك 

ع كشػػلا كطبيعػػة كصػػ  ال ريمػػة مػػف ةػػبلؿ اجثػػار كاألدكات كملػػاف مسػػرح مػػف ي صػػا كيحػػدد رػػك 

                                                 

 كما بعدبا. ٖٙد/ لةري الحديثع، مر   سابل، ص (ٔ)
( مػف قػاركف ٖٖٓدة )كبرا ربلحو أّف معظـ القشريعات ال زائية قد رّصت على  ريمة الضرب الم ضػع إلػى المػكت لالمػا (ٕ)

 ـ(.ٜٜٗٔكاليمرع لسرة ) ،العمكبات األردرع
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ال ريمػة كطبيعػة ال عػػا مػف ال ػارع، كالمطلػػب الثػارع المقػػا غيػر الممصػكد، كالمطلػػب الثالػث م  ػػـك 
 )المقا الةطى كذلؾ مف ةبلؿ المشرع العربع كلم اء الماركف 

 المطلب األوؿ: القتل المقصودٔ

 الثاني: القتل غير المقصود المطلب

 

 

 

                                                 

 .ٚ٘د/ لةري الحديثع، مر   سابل، ص (ٔ)
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 المطلب األوؿ
 القتل المقصود

المقا كلما اقض  لرا أرله له أقساـ أك أركاع كمر ا المقا الممصكد كالذي يقةلا قلؾ ال ريمػة  
قيػػاـ ال ػػارع بال عػػا اإل رامػػع مػػف ةػػبلؿ ق امػػا أرلػػاف ال ريمػػة معػػا كبػػع الػػرلف المػػادي كالمعرػػكي، 

ققكالػػػل مػػػ  ريػػػة ال ػػػارع كالسػػػلكؾ كالرشػػػاط الػػػذي يػػػقـ مػػػف ةػػػبلؿ  ػػػكارح   كيحمػػػل ذلػػػؾ الرقي ػػػة القػػػع
كأعضاء ال ارع م  إبراز المصد للمقا مف ةبلؿ الكسيلة كالسبب الذي قـل أل له المقػا، كمػف ةػبلؿ 

 .(ٔ)ال ركع القالية سيقـ سرد لي ية القعرؼ إلى  ريمة المقا الممصكد

 تعريف جريمة القتل المقصود: الفرع األوؿ

  ريمة المقا الممصكد أك العمد لما َأطلمت عليه بعض القشريعات  قعقبػر إرل ػا ذات حػدث  
َأْف ق ػػيض ركح الم رػػع عليػػه ليصػػب   ثػػة بامػػدة لػػع ال ػػكف المػػادي لؤلحيػػاءأل أي أرلػػه  ضػػار بػػك 

كلػػع كقػػت ذاقػػه لػػافل ال ريمػػة مػػف قعػػد  ػػرائـ ال اعػػا الكحيػػد، إذ ال يلػػـز  قػػ ثير لػػع شػػةص بإعدامػػه 
رق اب ػػا أ ثػػر مػػف لاعػػا، كبػػػع  ريمػػة حػػدث سػػعء ضػػار بضػػػحية السػػلكؾ مػػف حيػػث لػػكف بػػػذا ال

األةيػػر ي مػػد حياقػػه، لمػػا أرل ػػا  ريمػػة قابلػػة للشػػركع سػػكاء علػػى صػػكرقه المكقكلػػة أـ علػػى صػػػكرقه 
حيث عرؼ المشرع ال لسطيرع  ريمة المقا الممصكد مف ةبلؿ ذلػر الحػاالت القػع يعقبػر (ٕ)الةائبة

( لسػػرة ٗٚ( مػػف قػػاركف العمكبػػات ال لسػػطيرع رقػػـ )ٕٗٔممصػػكدًا، حيػػث رصػػت المػػادة )لي ػػا المقػػا 
 ـ على َأرله: ٖٜٙٔ

  ،لػػا َمػػْف قسػػبب قصػػدًا لػػع مػػكت أبيػػه أك أمػػه أك  ػػدإل َأك  دقػػه ب عػػا أك قػػرؾ غيػػر مشػػركع
 يعقبر أّره ارق ب  راية كقعرؼ بذإل ال راية بالمقا قصدًا.

  آةػػػر، يعقبػػػر أّرػػػه ارق ػػػب  رايػػػة كقعػػػرؼ بػػػذإل لػػػا َمػػػْف قسػػػبب عمػػػدًا لػػػع مػػػكت أي شػػػةص
 ال راية بالمقا قصدًا.

                                                 

 .ٕٙٓد/ عبد المادر  رادة، مر   سابل، ص (ٔ)
 .ٖٙارظر أيضًا د/ لةري الحديثع، مر   سابل، ص

 ـ.ٖٕٓٓ، ٙد/ مصط ى م دي بر ه، المقا كالضرب كاإلصابات، دار محمكد للرشر،ص (ٕ)
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  لا َمْف قسبب قصدًا لع مكت آةر ةبلؿ ق يئة األسباب الرق اب  ـر أك قس يبًل الرق اب
، يعقبر أرله ارق ب  راية كقعرؼ بذإل ال راية بالمقا قصدا.  ذلؾ ال ـر

 ْف يػؤمف الػقملص أك الر ػاة لا َمْف قسػبب عرػد كقػكع  ػـر لػع مػكت شػةص قاصػدًا بػذلؾ أ
مػػف العمكبػػة المقرقبػػة علػػى ذلػػؾ ال ػػـر إمػػا لر سػػه أك ألي شػػةص آةػػر اشػػقرؾ معػػه ل اعػػا 
، يعقبػػر أرلػػه ارق ػػب  رايػػة كقعػػرؼ بػػذإل ال رايػػة  أصػػلع أك لشػػريؾ لػػع ارق ػػاب ذلػػؾ ال ػػـر

 بالمقا قصدًا.

المػػػاركف قػػػد رػػػّص علػػػى حػػػاالت المصػػػد أك القعمػػػد علػػػى سػػػبيا  ذاقػػػه( مػػػف ٕٙٔكللعلػػػـ أفل المػػػادة )
 :(ٔ)الحصر، كذلؾ لالقالع

( مػػف بػػذا المػػاركف يعقبػػر الشػػةص أّرػػه ققػػا شةصػػًا آةػػر ٕٗٔ إي ػػاء للغايػػة الممصػػكدة مػػف المػػادة )
 عمدا

صػػمـ علػػى ققػػا أي لػػرد مػػف ألػػراد عائلقػػه أك أي لػػرد مػػف ألػػراد العرصػػر الػػذي يرقمػػع إليػػه  ا( مقػػى
بشػػرط إْف ال يلػػكف مػػف الضػػركري إقامػػة الػػدليا علػػى أّرػػه صػػمـ علػػى ققػػا لػػرد معػػيف مػػف ألػػراد قلػػؾ 

 العائلة أك العرصر.

ليػر كقمػدير ب(  مقى ققا ذلؾ الشةص بدـ بارد دكف اسقثارة آرية لع ظرؼ لاف يسقطي  لي ػا الق 
 .(ٕ)رقي ة أعماله 

ج( مقى ققا ذلؾ الشةص بعد إْف اعدل العدة لمقله أك ققا أي لرد مف ألراد العائلػة أك الػبعض الػذي 
يرقمػػػػػع إليػػػػػه، أك بعػػػػػد أْف أعػػػػػّد اجلػػػػػة القػػػػػع اسػػػػػقعملت لػػػػػع ققػػػػػا ذلػػػػػؾ الشػػػػػةص إْف لػػػػػاف أعػػػػػدل آلػػػػػة 

 .  (ٖ)ل ذإل...... 

                                                 

ـ. ارظػػػر أيضػػػًا، د/ لامػػػا السػػػعيد، شػػػرح قػػػاركف ٖٜٙٔ( لعػػػاـ ٗٚ( مػػػف قػػػاركف العمكبػػػات ال لسػػػطيرع رقػػػـ )ٕٙٔالمػػػادة) (ٔ)
 .ٕٖـ، صٕٔٓٓالعمكبات ال رائـ الكاقعة على اإلرساف دراسة مماررة، دار الثمالة، 

 ـ.ٖٜٙٔ( لعاـ ٗٚ( مف قاركف العمكبات ال لسطيرع رقـ )ٕٙٔالمادة ) (ٕ)
 .٘ٔارظر أيضًا، د/عبد المادر  رادة، مر   سابل، ص

 .ٕٔٔد/ عبد المادر  رادة، مر   سابل،ص (ٖ)
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علػػى أْف يلػػكف برػػاؾ رلػػُف المصػػد كالقعمػػد حقّػػى قػػد أ معػػت   أف القعري ػػاتويػػرى الباحػػث  
 .(ٔ)يصب  ققبًل عمدًا أك ممصكدًا كأيضًا قكلر ك كد شةص آةر أي القسبب

 أركاف جريمة القتل المقصود: الفرع الثاني

قعقبر  ريمػة المقػا الممصػكد بػع مػف اشػد ال ػرائـ ةطػكرة، لػذا لإرلػه ي ػب أْف ققػكلر أرلػاف  
ال ريمة القػع قسػبب لي ػا شػةص آةػر ب رل ػا ققػا ممصػكد أك عمػد، كال قرشػ  م مة حّقى يقـ كص  

 ريمة المقا الممصكد إال إذا قكالرت أرلار ا، كق كف قلؾ األرلاف حاضرة كمك كد لع شلا كطبعة 
، كَأيضػػًا اسػػقرطاق ا مػػف ةػػبلؿ مسػػرح ال ريمػػة، حيػػث بػػك الشػػابد الصػػامت األكؿ علػػى  قر يػػذ ال ػػـر

رحػػػدد بشػػػلا لبيػػػر المصػػػد كرػػػكع المقػػػا مػػػف ةػػػبلؿ األدكات كاجثػػػار كالػػػدالئا  ال ريمػػػة كرسػػػقطي  أفْ 
  .(ٕ)كملاف مسرح ال ريمة

برا ي ب أف يلكف اإلرساف أك الم رع عليه إرساف حػع علػى قيػد الحيػاة حقػى  : محل الجريمة:أوالً 
يقـ قحديد كارساب ال عا أّره ققا حيث إف اإلرساف الحع الذي بك على قيد الحياة كبدأت حياقه كلـ 
قرق ػع، يلػكف برػا لػه الحمايػػة ال زائيػة كلػل قػاركف  ػرائـ المقػػا الكاقعػة علػى األشػةاص أك اإلرسػػاف 

كبرا يلكف الماركف حامع له، أـ إف لاف االعقداء قد حػدث علػى ال رػيف قبػا الػكالدة برػا  بشلا عاـ
يلػػػكف اةػػػقبلؼ لػػػع القعامػػػا لػػػع بػػػذإل الحالػػػة، كبرػػػاؾ ا ػػػراءات أةػػػرى ققبػػػ  بػػػاةقبلؼ اإلرسػػػاف أك 

 .(ٖ)الشةص الحع لع اال راءات ال زائية

أشػد كأ ثػر مػف قلػؾ القػع كبرػا قػد ابقمػت القشػريعات علػى ا ػراءات كحمايػة اإلرسػاف الحػع  
 .(ٗ)ق كف على ال ريف كاإل  اض أك االعقداء على  ثة مقكلى  ةصكصًا الماركف األردرع 

كقرق ػػػع حيػػػاة اإلرسػػػاف بقكقػػػ  قلبػػػه ك  ػػػازإل القر سػػػع قكق ػػػًا قامػػػًا كر ائيػػػًا، كبرػػػا قبػػػدأ عمليػػػة  
بب كبػا برػاؾ شػب ةي اال راءات كسػيربا علػى اإلرسػاف الػذي لػارؽ الحيػاة كالبحػث كالقعػرؼ إلػى السػ

 رائية لع كلاة اإلرساف أـ ال كبرا يقدةا أبا الةبرة كاالةقصاص حقى يقـ ال صا لع األمر كبػـ 

                                                 

( لمػػرة قػػاركف العمكبػػات العراقػػع، ٖٖبرػػاؾ العديػػد مػػف القشػػريعات العربيػػة كاأل ربيػػة عرلػػت المصػػد ال رػػائع كمر ػػا المػػادة ) (ٔ)
 مف الماركف العمكبات اإلماراقع .ٖٛكأيضًا المادة 

 .ٖٚٔد/ عبد المادر  رادة، مر   سابل، ص (ٕ)
 كما بعدبا. ٖ٘د/ لاما السعيد، مر   سابل، ص (ٖ)
 .ٚ،ارظر د/ مصط ى بر ه، مر   سابل،صٚٔد/ دمحم ال بكر، مر   سابل، ص (ٗ)
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األطباء كيقـ القعاما كلل اإل راءات كالرصكص القع رػّص علي ػا المػاركف لؤلطبػاء لػع القعامػا مػ  
ةي  رائيػة كمػا بػع األسػباب قلؾ الحاالت كا عطاء قمرير طبع قاركرع ب سػباب الكلػاة كبػا برػاؾ شػب 

 .(ٔ)القع أدت إلى الكلاة

كرلةص بإس اب بعض حاالت القع قعد محا  ريمة كالقعاما كلل اإل راءات القع قحمع  
 حل اإلرساف كلل الماركف اإل راءات المضائية:

 كي يػد افل  باألعػذار قػقبًل اْف يمػكـ ال ػارع  ( لا عما يمصر حياة اإلرساف كلك لحظػة كاحػدة كيعػدٔ
الم رع عليه لاف مصابًا مف قبا بمرض أك  رح أك مصاب، أك أْف ي يد ال ارع بافل الم رع عليه 
محلػػػـك عليػػػه باإلعػػػداـ، أك قيػػػاـ الطبيػػػب بكضػػػ  مػػػادة سػػػامة أك حقػػػى يةلصػػػه مػػػف أك ػػػاع كقعػػػب 
المػػرض، حيػػث يعػػد ذلػػؾ لعػػا ققػػا، كبرػػا يلػػكف دكر الحمايػػة ال زائيػػة ككلػػل المػػاركف بعػػد أْف أصػػب  

 .(ٕ) كف رلف ال ريمة كبك محا ال ريمة كبك ققا إرساف حعكق

( حيث إفل برا ما يقـ االةقبلؼ ليه كذلؾ عرػد كالدة  رػيف مشػكإل ةلميػا بػا يعػد ققلػه  ريمػة رغػـ ٕ
أفل القشػػكإل ال يػػؤثر علػػى سػػير الحيػػاة، ل رػػا يعػػد ققػػا ال رػػيف كلػػل الحالػػة القػػع قػػـ ذلربػػا يعقبػػر ققل ػػا 

بػػػرر المضػػػاء عليػػػه كذلػػػؾ لعػػػّا األيػػػاـ قػػػد قعمػػػا علػػػى شػػػ اء كعػػػبلج القشػػػكيه حيػػػث إفل القشػػػكيه ال ي
 كبرا يعد القةلص مره إزباؽ ركح دكف مبرر قاركرع يحاسب عليه كلل الماركف. ،لل ريف

( حيػػػػث يثبػػػػت المقػػػػا ب ميػػػػ  الطػػػػرؽ القػػػػع رػػػػّص علي ػػػػا المػػػػاركف، كالقػػػػع بػػػػع معركلػػػػة لػػػػدى أبػػػػا ٖ
يقكا د  ثة للم رع عليه يقـ محا مة ال ارع كال يمر  ذلؾ االةقصاص حّقى بالمرائف، كلع حاؿ لـ 

كلػػل المػػاركف، كيػػقـ القعامػػا مباشػػرة مػػف قبػػا الريابػػة العامػػة علػػى أْف يػػقـ العمػػا كبحضػػكر الطبيػػب 
الشرعع إلثبات أسباب الكلاة كيلكف برا الطبيب لم  ليبػدي رأيػه حػكؿ السػبب الحميمػع للكلػاة حقػى 

 .(ٖ)يسق رس ب ا المضاء

أفل رلف محا ال ريمة يعد مػف األرلػاف الم مػة كالقػع بػع مػف أسػاس االعقمػاد علي ػا الباحث ويرى 
لع اسق ماؿ كقحليا باقع األرلاف ل ريمة المقا، كال يملف كص   ريمة المقا بدكف محا ال ريمػة 

                                                 

 .ٖٕ,ٕٕ،كارظر أيضًا، دمحم ال بكر، مر   سابل،صٜ،ٛد/ مصط ى بر ه، مر   سابل،ص (ٔ)
شػرح قػاركف العمكبػات ال ػرائـ الكاقعػة  ،أيضػًا ارظػر، دلقػكر/ لامػا السػعيد،ٓٔ،ٜ،ٛابل،صد/ مصط ى بر ػه، مر ػ  سػ (ٕ)

 .  ٖٖ-ٕٖـ.، صٕٔٔٓعلى اإلرساف، دار الثمالة،األردف،
 .ٖٗ-ٖٖ،أيضًا ارظر، دلقكر/لاما السعيد،شرح،صٓٔ،ٜد/ مصط ى بر ه، مر   سابل،ص، (ٖ)



 27 

أك محػػا االعقػػداء، حيػػت أسػػ ـ الُمشػػرِّع العربػػع ةاصػػة المصػػري كاألردرػػع بشػػلا دقيػػل علػػى ك ػػكد 
الرلف، كبك محا ال ريمػة، كلق امػا األرلػاف حػدد أفل الػرلف المػادي مشػقرؾ بشػلا مباشػر مػ  ذلؾ 

محا ال ريمة ةاصة المشرع المصري، إال أفل المشرع المصػري كال لسػطيرع ققكالػل رصكصػ ـ مػف 
ةػػبلؿ ك ػػػكد الػػػرلف األكؿ كبػػك المقمثػػػا بك ػػػكد إرسػػػاف حػػع حقّػػػى يلػػػكف ال عػػا محػػػا سػػػبب لقػػػدةا 

 ماية ال زائية لئلرساف.الماركف كالح
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 ثانيا: الركف المادي:

كيمصػػد بػػه بػػك كقػػكع لعػػا المقػػا علػػى إرسػػاف علػػى قيػػد الحيػػاة، حيػػث يق ػػكف ال عػػا المػػادي  
ل ريمػة المقػػا الممصػػكد مػف ثػػبلث عراصػػر، أكل ػا الرشػػاط المػػادي أك السػلكؾ لل ػػارع، كالػػذي يقمثػػا 

.كلذلؾ الرقي ة كبع إثبات إزباؽ الػركح كمػكت (ٔ)لع االعقداء أك القرؾ الذي أدى إلى إزباؽ الركح
الم رػػع عليػػػه، كأةيػػػرًا العرصػػر الثالػػػث أال كبػػػك العبلقػػة السػػػببية القػػػع قػػرب  بػػػيف الرشػػػاط اإل رامػػػع 

زباؽ ركحه  .(ٕ)كالرقي ة الكاقعة كبع مكت الم رع عليه كا 

ف ةػػبلؿ كيقمثػا الػرلف المػادي لػػع  ريمقػه المقػا مػػف ةػبلؿ الرشػاط أك السػلكؾ الػػذي يػقـ مػ 
ال ارع كالذي يمكـ ببذله حّقى يصا إلى الغايػة المر ػكة مػف السػلكؾ أال كبػع الكصػكؿ إلػى الرقي ػة 
القع حرلم ا الماركف اي إثبات المياـ ب عا أك االمقراع عف لعا مف ش ره أْف يؤدي إلى مػكت، كمػف 

كرػرب  العبلقػة السػببية بػيف برا رمكؿ إفل  ريمة المقا قق كف مف لعا المقا، كالقع ققمثا لع الكلاة، 
 .(ٖ)السلكؾ كالرقي ة حقى ق كف لعبًل ال ريمة القع أراد ال ارع المياـ ب ا مق املة األرلاف

 ويمكف وصف العناصر تفصيبلً التي تـ ذكرىا للركف المادي كتالي:

مػف لل ػارع دكر م ػـ أال كبػك أْف يبػذؿ  كبرا يلكف ( السلوؾ اإلجرامي الذي يصدر وف الجاني: 4)
ةبلؿ  كارحه ليحمل لعبًل غير قاركرع، كبرا ُيسمع بشلا أشما السلكؾ اإل رامػع، بػك عبػارة عػف 
رشػػاط إرادي يمػػكـ بػػه ال ػػارع ةػػبلؿ قر يػػذ كذلػػؾ قحميمػػًا ل ػػدؼ معػػيف أرادإل ال ػػارع، كقػػد يلػػكف ذلػػؾ 

ةػبلؿ السلكؾ أك الرشاط الذي قـ مرػه بػك عبػارة عػف لعػا كاحػد أك أ ثػرف كذلػؾ لقحميػل رقي ػة مػف 
 :(ٗ)السلكؾ أك الرشاط الذي قاـ به كيقحمل مف ةبلؿ عراصر م مة لقحميل السلكؾ اإل رامع كبك

 .حرلات عضكية قاـ ب ا اإلرساف كبع رشاط مف أعضائه صادرة مره 

                                                 

ـ، القػرؾ غيػر المشػركع ب رػه  القػرؾ الػذي يبلػ  در ػة ٖٜٙٔ( لعاـ ٗٚ( مف قاركف العمكبات ال لسطيرع رقـ )ٕٚٔالمادة ) (ٔ)
 اإلبماؿ اإل رامع لع المياـ بكا ب سكاء أ اف ذلؾ القرؾ ممركرا برية إيماع المكت أك الضرر ال سمارع أـ لـ يلف .

 ـ.ٖٜٜٔ ،ٔٔد/عزت حسريف،  رائـ المقا بيف الشريعة كالماركف، ال يئة المصرية العامة لل قاب،مصر،ص (ٕ)
، ٗٗـ،صٜٗٛٔ، ٔد/  ػبلؿ ثػػركت، رظريػػة المسػػـ الةػػاص،  ػػرائـ االعقػػداء علػػى األشػػةاص، دار ال امعيػػة، بيػػركت،ج (ٖ)

 .ٓٔارظر أيضًا د/ مصط ى بر ه، مر   سابل،ص
 كما بعدبا. ٖٛارظر أيضًا د/ لاما السعيد، مر   سابل، ص

 .ٖٛد/ لاما السعيد، مر   سابل، ص (ٗ)
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  الصػػ ة اإلراديػػة للحرلػػة العضػػكية مػػف الشػػةص الػػذي قػػاـ ب ػػا، إي أّرػػه قػػد أراد ال ػػارع بػػع
 كارحػػػه ك سػػػمه كذلػػػؾ لقر يػػػذ ال عػػػا السػػػلكؾ اإل رامػػػع القػػػع حرلػػػت األعضػػػاء مػػػف ةػػػبلؿ 
قياف ال عا  . (ٔ)كالقع أدى إلى حدكث كا 

حيػػػػث يلػػػػكف برػػػػاؾ عمػػػػا ملمػػػػكس كمػػػػادي لل ريمػػػػة قحػػػػت رػػػػص لػػػػع ارق ابػػػػه إلحػػػػداث ا،  
لسػػػػلكليات اإل راميػػػػة لمرق ػػػػب ال ريمػػػػة قعقبػػػػر غيػػػػر شػػػػرعية كيػػػػقـ معاقبقػػػػه علي ػػػػا إذا قػػػػكلرت ليػػػػه 

مثا أْف يلكف مرق ُب ال ريمة أصليًا أك قبعيًا، أي أْف يلكف لردًا لكحػدإل أك العراصر للرلف المادي، 
معه شرلاء لع ارق اب ال ريمة، كيقـ القحمل مره كمف رقائج بذإل ال ريمة، أك أي  ريمة يملػف أْف 
يلػػكف برػػاؾ احقمػػاؿ كلػػك بسػػي  أر ػػا سػػكؼ قمػػ ، أْف يلػػكف برػػاؾ مسػػببات كعبلمػػات قكيػػة بػػيف لعػػا 

 .(ٕ) ة ال ريمةال ريمة كرقي

زىػاؽ روح إنسػاف حػي8) : كبرػا ي ػب أْف يلػكف ( النتيجة التي يعاقب ولييا القانوف وىو القتل وا 
ماـ لعا ك ريمػة مق املػة يحػدد أسػلكب ا كشػلل ا مػف ةػبلؿ أما بيف األرلاف الثبلثة حّقى رلكف  رب 

أي أّف الرقي ػػة ق ػػكف  ،الرقي ػػةقلػػؾ األرلػػاف قعقبػػر الرقي ػػة كلمػػا ذلررػػا آر ػػًا اّف ر ايػػة اإلرسػػاف بػػع 
بمقا أك إر اء حياة اإلرساف حّقى ق كف براؾ عبلقة بيف الرقي ة كالعبلقة السببية مف ةبلؿ السلكؾ 
ـّ مػػف ةػػبلؿ ال ػػارع، كبرػػا يقحمػػل ال عػػا مػػف ق امػػا العراصػػر السػػلكؾ  أك الرشػػاط اإل رامػػع الػػذي قػػ

رت أّف قراةع الرقي ة عف ال عا ل قرة زمرية كالرقي ة، كرذلر برا أّف براؾ بعض القشريعات قد اعقب
محددة قد ق كف ممياسًا ليقـ حسـ ذلؾ ب ّف الرقي ة لػـ قق ػكف أك قحػدث مػف ةػبلؿ ال عػا، كمػف بػذإل 

 .(ٖ)القشريعات القع أةذت ب ذا الرص اإلر ليزي كال كيقع

ة الطبيػة كيقـ الق  د كاإلثبات بحالػة الكلػاة لئلرسػاف مػف ةػبلؿ أبػا االةقصػاص كبػع الةبػر  
لػػع حػػاؿ ك ػػكد ال ثػػة، كذلػػؾ كلػػل مػػا رػػّص عليػػه قػػاركف المحا مػػات ال زائيػػة كاألردرػػع.  إذا مػػات 

                                                 

 .ٖٛالحديثى، مر   سابل، صد/ لةري  (ٔ)
 .ٜ٘ص د/ إبرابيـ عبد الةالل، مر   سابل، (ٕ)
 .٘ٗٔد/ عبد المادر  رادة، مر   سابل، ص (ٖ)
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شةص ققبًل أك ب سباب م  كلة باعثة على الشب ة ليسػقعيف المػدعع العػاـ بطبيػب أك أ ثػر لقرظػيـ 
 (ٔ)قمرير ب سباب الكلاة كبحالة  ثة الميت 

 ة كالمقمثلة لع الكلػاة كلارػت ممصػكدة، حيػث يعقبػر كيعػد حيث أفل قحمل الرقي ( وبلقة سببية:2)
ذلؾ ققا قمامًا ال شّؾ ليه، أما إْف ق اكزت الرقي ة إرادة ال ارع حيث يعد ذلػؾ الضػرب م ػٍض إلػى 
المكت، حيث لـ يمصد المقػا إّرمػا ضػرب الم رػع عليػه، كل ػف الكسػيلة أدت إلػى مػكت، كبرػا ق ػكف 

عبلقة بيف األرلاف، ك ريمة المقا بع مف ال رائـ القع يقكلر لي ػا الرقي ة راقصة باةقبلؼ ق اما ال
ّرمػا أيضػًا أْف يق ػكف مػف إرادة ال ػارع  الرقي ة، كعليه ي ب أْف يقكالر مف ال ارع لػيس ال عػا لمػ  كا 
ال عػا أك االمقرػػاع كبػػيف الرقي ػة رابطػػة ظػػابرة كملكرػة األرلػػاف للعراصػػر السػببية بير مػػا ل ػػع ق ػػكف 

ق ػػكف حير ػػا الكلػػاة رقي ػػة لل عػػا الػػذي لػػاف رشػػاطًا كسػػلكلًا ربػػ  مػػا بػػيف العبلقػػة بير مػػا الكلػػاةأل أي 
لق اما الرقي ة م  العبلقة السػببية أك لبلبمػا معػًا بمعرػى أْف ق ػكف رابطػة قكيػة مػف عرصػر السػبب 

 .(8)بالمسبب أك العلة بالمعلكؿ

الممصكد، مف ةبلؿ القشريعات العربيػة كمف ةبلؿ دراسة الرلف المادي ل ريمة المقا ويرى الباحث 
حيث لاف براؾ اةػقبلؼ حػكؿ اسػقةداـ الكسػيلة القػع قعقبػر بػع شػعء مػادي أدى الػى إزبػاؽ ركح 
الم رع عليه كبرا لاف رأي المشرع المصري كلم اء الماركف أّف الرلف المادي ي ب أْف يلكف قد قػـ 

القػػع قػػؤدي إلػػى الرقي ػػة كبػػع المقػػا مػػػف  اسػػقةداـ كسػػيلة أك أدإل لقحميػػل السػػلكؾ كالرشػػاط لل ريمػػة
 ةبلؿ الكسيلة، كبرا يقحمل الرلف المادي ليلكف المقُا ممصكدًا أك عمدًا.

قد أدةا  مي  الكسائا القع يسقعمل ا ال اعا لع االعقداء علػى الم رػع عليػه المشرع األردني  اأم
حػػد سػػكاء، كبػػ ي كسػػيلة لارػػت  كرػػصل علػػى أفل الكسػػائا ماديػػة أك معركيػػة أك ليماكيػػة كالر سػػية علػػى

زبػػاؽ ركح إرسػػاف، ك قعقبػػر أدت إلػػى المقػػُا الممصػػ مػػ  المشػػرع األردرػػع لػػع بػػذا يةقلػػ  الباحػػث كد كا 

                                                 

(، األردرع، حيث إفل المشرع األردرع أّره لع حػاؿ قػـ اإلبػبلغ عػف ٓٗرص مف قاركف أصكؿ المحا مات ال زائية، المادة) (ٔ)
الملاف ي ب أْف يقـ إببلغ الريابػة العامػة كأبػا االةقصػاص كعػرض ال ثػة علػى الطػب  ريمة كقـ العثكر على  ثة بامدة لع 

الشرعع بحضكر الريابة العامة أك مف يقكب عرة كيقـ القكضي  سػبب كلػاة الم رػع عليػه كق صػيا ملػاف اإلصػابات أك السػبب 
ة علػػى محضػػر القمريػػر لػػع كقػػت كملػػاف الػػذي أدى إلػػى الكلػػاة كأف القكقيػػ  علػػى القمريػػر مػػف قبػػا الطػػب الشػػرعع ككليػػا الريابػػ

 معايرة ال ثة.
ارظػػر أيضػػًا، لقػػاب د/لامػػا  ـ، مصػػر.ٖٕٓٓ، ٚٔد/ مصػػط ى م ػػدي بر ػػه، المقػػا كالضػػرب، دار محمػػكد للرشػػر،ص (ٕ)

 ـٕٔٔٓ، ٜٗ-ٛٗ-ٚٗالسعيد، قاركف العمكبات، ال رائـ الكاقعة على اإلرساف، دار الثمالة،األردف،ص
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الػػرأي كاق ػػل مػػ  المشػػرع المصػػريأل ألف لػػيس لػػا مػػا قػػـ لعلػػه مػػف اإلرسػػاف يلػػكف بػػإرادة مطلمػػة كأفل 
ممصػػكدة ق ػػكف لػػع غيػػر محػػا  الظػػركؼ ق ػػرض علػػى اإلرسػػاف ألعػػاؿي ال إراديػػة ليرظػػر أللعػػاؿ غيػػر

 .(ٔ)ارادقه ما قبا ال عا كالسلكؾ الذي رقج عره

 ثالثًا: الركف المعنوي:

قػػػرب كبرػػػا لمػػػا عرّلػػػه المشػػػرع ال لسػػػطيرع كاألردرػػػع، حيػػػث يعقبػػػر المػػػاركف األردرػػػع بػػػك األ 
كمقكالػػل مػػ  البيئػػة اال قماعيػػة حيػػث لمػػا أفل الػػرلف المػػادي بػػك  محالظػػات الشػػماليةكمطبػػل لػػع ال

ال عا كيحدد شلا ال ريمة إال أفل ذلؾ ال يلكف لاليًا لق ي  ال ريمة، حيث إّره ي ب لع  يعبر عف
لػػػػا األحػػػػكاؿ إف ق ػػػػكف ال ريمػػػػة مق املػػػػة األرلػػػػاف حقػػػػى يػػػػقـ القعامػػػػا كلػػػػل اال ػػػػراءات الماركريػػػػة 

قةص المكضػكع، كبرػا سػكؼ رقعػرؼ إلػى الػرلف المعرػكي كالػذي ال يمػا كالرصكص القشريعية القع 
أبميػػػة عػػػف غيػػػرإل مػػػف األرلػػػاف لقحميػػػل ال ريمػػػة، كيعػػػرؼ الػػػرلف المعرػػػكي ل ريمػػػة المقػػػا العمػػػد أك 
الممصكد، ب ّره بك المصد ال رائعأل أي ارصراؼ إرادة كِرّيػِة ال ػارع بصػكرة حػرة إلػى ارق ػاب  ريمػة 

زبػػػاؽ ركح الم رػػػع عليػػػه، كبػػػك عػػػالـ بال عػػػا الػػػذي يصػػػدر عرػػػه، كبػػػذلؾ ال ُبػػػّد لػػػع المصػػػد  المقػػػا كا 
ال رائع مف قكلر عرصريف العلـ كاإلرادة لدى ال ارع حيف ال عا كقبله، كبرػا يلػكف ق امػا لل ريمػة 

 .(ٕ)مف ةبلؿ المصد كالرية المؤلدة للمياـ بال ريمة

ريمة المقا الممصػكد بػك قبيػا كقضت محلمة الرمد المصرية ب رله  إّف المصد ال رائع لع   
المصد الةاص، كبذا معراإل أّف الػرلف المعرػكي ل ريمػة المقػا الممصػكد ال يقحمػل قاركرػا إال إذا ثبػت 
إلػػػى  ػػػكار المصػػػد العػػػاـ، كبػػػك ارصػػػراؼ إرادة ال ػػػارع إلػػػى إقيػػػاف الرشػػػاط المػػػادي مػػػ  العلػػػـ ب ميػػػ  

 .(ٖ)عراصرإل الرلف المادي لل ريمة لما رسم ا الماركف 

 

 

                                                 

 .ٗٗٔسابل، صد/ لةري الحديثع، مر    (ٔ)
د/ دمحم سػػػػػعيد رمػػػػػكر، شػػػػػرح قػػػػػاركف العمكبػػػػػات المسػػػػػـ الةػػػػػاص، ال ػػػػػرائـ الكاقعػػػػػة علػػػػػى األشػػػػػةاص، دار الثمالػػػػػة للرشػػػػػر  (ٕ)

 ـ.ٕٙٓٓ، ٜ٘ص ،ارظر لقاب د/عبد الرحمف أحمد، األحلاـ العامة لماركف العمكبات،ٓٗـ،صٕ٘ٓٓكالقكزي ،عماف،
 ـ.ٜٜٛٔ. ٜٕٔؤسسة ال امعية للدارسات كالرشر،مصر،صد/ دمحم زلع أبك عامر، قاركف العمكبات، الم (ٖ)
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بينما اتجو الفقو المصري الحديث ولى ودـ لزـو القصد الخاص واوتبار جريمة القتل مػف جػرائـ 
 القصد العاـ.

كللػػرلف المعرػػكي عرصػػراف، كبمػػا العلػػـ كاإلرادة، لػػذا ي ػػب أْف ققػػكلر العراصػػر لػػع ال ريمػػة  
كلل المشرع م  ق اما األرلاف األةرى ليقـ المصد كالرية مف ةبلؿ العرصريف، كسرقعرؼ إلى ذلؾ 

 العربع.

حيػث يعػد العلػـ كاإلدراؾ مػف قبػا ال ػارع بػك ق امػا المصػد ال رػائع لل عػا الػذي  ( ونصر العلـ:4
قػػاـ بػػه ال ػػارع، كحقػػى يلقمػػا المصػػػد بعراصػػرإل العلػػـ كاإلرادة، حيػػث إفل العراصػػر ي ػػب أْف ققػػػكلر 

مػػػة المقػػػا الممصػػػكد، ةصكصػػػًا أْف يلػػػكف عرصػػػر العلػػػـ مصػػػاحبًا للرشػػػاط المػػػادي كال سػػػيما لػػػع  ري
كركض  ذلؾ حيث ي ب أْف يلكف ال ارع على علـ أّره قاـ بإطبلؽ الرار على إرسػاف حػع، بمعرػى 
أْف يلكف ال ارع على علـ بما يمكـ به مف ألعاؿ، لع حاؿ قاـ ال ارع بإطبلؽ الرار على ةيػاؿ أك 

العلػـ الػذي ير ػع المصػد ظا إرسػاف يحسػبه شػيئًا غريبػًا عػف  ػرس البشػر ليصػيبه كيمقلػه برػا يرق ػع 
 . (ٔ)لل ريمة، كال يقرقب عليه ص ة المقا الممصكد

حيث قحدث ال مه المصري عف عرصر العلـ كبك مقكالل م  المشرع األردرع كال لسطيرع،  
بػػك الممصػػكد مػػف ارق ػػاب ال ريمػػة، كليػػ  يملػػف أْف قق سػػد مػػف ةػػبلؿ لعػػا ال ريمػػة كقك  ػػه كبػػك 

رادقه القامػة بلاما إرادقه الرق اب ا، لقصر  ؼ ال ارع يعرع أْف براؾ قك  ًا كبك بلاما قكاإل العملية كا 
 (ٕ)كريقه  الرق اب ال ريمة، كأْف يحمل الرقائج القع يردبا مف ةبلؿ  ريمقه.

برػػا يلػػكف العرصػػر الثػػارع ملمػػبًل للعرصػػر األكؿ، كبػػك العلػػـ، حيػػث بػػدكف أحػػد  ونصػػر اإلرادة:( ٕ
العرصريف ال يلقما أحد أرلػاف المقػا، حيػث ال ق قمػا للمصػد ممكمػات حقّػى يػقـ قحديػد رػكع المصػد 
رسػػاب ذلػػؾ لل ػػارع، كقعقبػػر اإلرادة بػػع معبػػرة عػػف الرشػػاط أك السػػلكؾ الػػذي قػػاـ بػػه ال ػػارع مػػف  كا 

، كبرػػػا ةػػػبلؿ اإلرادة القػػػ ع عملػػػت علػػػى اإلصػػػرار علػػػى المقػػػا بعػػػد أّف علػػػـ أصػػػب  لديػػػه إرادة لل ػػػـر
أصبحت إرادة الرقي ة مك كدة كحاضرة بعد أْف قـ ال عػا كالػذي أدى إلػى رقي ػة كبػع إزبػاؽ الػركح، 

                                                 

 .ٙ٘د/ دمحم ال بكر، مر   سابل،ص (ٔ)
 .ٓٚد/ إبرابيـ عبد الةالل، مر   سابل، ص (ٕ)
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كبػع   كبرا رلكف أماـ  ريمة ققا ممصكد مف ةػبلؿ قػكلر األرلػاف كالعراصػر كالقػع حممػت الرقي ػة
زباؽ الركحققا إرساف حع ك   .(ٔ)ا 

اإلرادة بػػع قػػكة ر سػػية داةػػا ال ػػارع حيػػث يمػػـك مػػف ةبلل ػػا بػػإدارة كقحريػػؾ أعضػػاء ال سػػـ  
سكاء لا األعضاء أك بعض ا، لقحميل لعػا غيػر مشػركع قػد حمابػا المػاركف، حيػث حػدد باةقصػار 

لمقػا الممصػكد أّف المصد ال رائع ل ريمة المقا الممصكد، بك اق اإل إرادة ال ػارع للميػاـ لل عػا كبػك ا
 .(ٕ)حقى يقـ إحداث الرقي ة كبع إزباؽ ركح إرساف حع

إّف الػػرلف المعرػػكي بػػك ملمػػا لؤلرلػػاف األةػػرى، كأْف غػػاب ذلػػؾ الػػرلف ال رلػػكف أمػػاـ ويػػرى الباحػػث 
 ريمة مق املة، ألّف الرلف المعركي بك الرلف الذي ي صا لع ركع كشلا ال عا كةاصة أّف  ريمة 

يقكلر ليه ذلؾ الرلف، كأيضًا الداللة على  ريمة المقا الممصكد بػك ك ػكد  المقا الممصكد ي ب أفْ 
  عرصريف العلـ كاإلرادة، ليرق ع المصد ال رائع لل ريمة إذا ارق ت قلؾ العراصر.

 وقوبة القتل المقصود: الفرع الثالث

عمكبة المقا الممصكد كلل ما حددبا لا مف المشرع ال لسطيرع كالقشريعات المماررة، لبل   
كلل الرصكص كالقشريعات، إال أّف براؾ ةاصية قعكد إلى السلطة القمديرية لماضع المكضكع لم  

 .(ٖ)لع  ريمة المقا البسي   كعلى در قيف أدرى كأعلى كذلؾ كلل المكاعد الماركرية

األردرع عمكبة المقا الممصكد المق رد مف ظركؼ القشديد أك مف األعذار الماركرية  المشرع 
 (ٗ)المة  ة باألشغاؿ الشاقة لمدة عشريف سرة  

  

كرّص المشرع المصري على عمكبػة المقػا العمػد رصػكص عػدة حيػث مر ػا مشػدد كمر ػا مػا  
كبرػا سػكؼ رضػ  رصػًا قاركريػًا بك مة ػ  كلمػًا للمػاركف كالمػكاد القػع رػص علي ػا المشػرع المصػري، 

مشػددًا ليعبػػر عػػف ابقمػػاـ المشػػرع المصػػري لػػع  ريمػة المقػػا العمػػد، حيػػث قعػػدد الرصػػكص مػػف قبػػا 
                                                 

 ..ٛ٘-ٚ٘-ٙ٘-٘٘د/ دمحم ال بكر، مر   سابل، ص (ٔ)
 .ٛٚ-ٚٚد/ إبرابيـ عبد الةالل، مر   سابل، ص (ٕ)
 .ٖٚد/ دمحم ال بكر، مر   سابل، ص (ٖ)
 ـ.ٜٓٙٔلسرة  ٙٔمف قاركف العمكبات األردرع رقـ ٕٖٙارظر المادة  (ٗ)
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المشػػرع مػػف ةػػبلؿ حيثيػػات الكقػػائ  المشػػاب ة، كبرػػا سػػكؼ رضػػ  الػػرص المشػػدد، حيػػث عبػػرت عرػػه 
المػػكت عػػا بًل أـ أ ػػبًل يعػػد ( مػػف المػػاركف بمكل ػػا  َمػػْف َققَػػَا أحػػدًا ب ػػكابر يقسػػبب عر ػػا ٖٖٕالمػػادة )

 .(ٔ)قاقبل بالسـ أيا لارت لي ية اسقعماؿ قلؾ ال كابر كيعاقب علي ا باإلعداـ

أّف قلػؾ القشػػريعات األةػرى، بػع لاليػة أْف قحمػػل الػردع العػاـ لػع م قمعاقرػػا، إال أّف ويػرى الباحػث 
لػػى المػػاركف برالػػؾ بعػػض الرصػػكص القػػع مػػف شػػ ر ا أْف ق ػػكف غيػػر مرصػػ ة مػػف ةػػبلؿ القحايػػا ع

كالمضاء، كأقصد أّف قغيير الحميمة كقكصي  المصد ال رػائع ب ّرػه غيػر ممصػكد بػذا كارد كمحقمػاأل 
ألفل الػػػرلف المعرػػػكي بػػػك رلػػػف يعقبػػػر غيػػػر ملمػػػكس أك مػػػادي حقّػػػى يحػػػدد أك أْف يسػػػقطي  أحػػػد أْف 

بػػة المماثلػػة يسػػقرب  مػػا لػػاف يرػػكي ال ػػارع ممػػا ق ػػكف ثغػػرة كاحقمػػاؿ لعػػدـ المػػدرة علػػى إرسػػاب العمك 
للرصػػكص القػػع ذلربػػا،  المصػػري كاألردرػػع كال لسػػطيرع لل ػػارع، كمػػ  ذلػػؾ أقكالػػل مػػ  ال مػػه العربػػع

حيث ابقـ كشدد على رصكصػ ا بشػلا مطلػل كحػدد بعػض االسػقثراءات بمػا يةػص المػرأة الحامػا، 
كشدد على عمكبة المقا بالسـ كما لاف لػع در قػه كأسػلكبه ةاصػة المشػرع المصػري إال أفل المشػرع 

، كالمقػا مػ  القعػذيب ال لسطيرع لـ يرظـ الحاالت القع رظم ا مثا المقا بالسػـ كققػا المكظػ  العػاـ
 كالمقا مف ةبلؿ أعماؿ إربابية.

 صور وحاالت القتل المقصود: الفرع الرابع

، كعلػى سػبيا الحصػر كحقّػى ق ػكف ال لػرة قػد اشػقملت علػى يمػة المقػا الممصػكد  ر  ققمثا  
 .(ٕ)مةيلة كل ـ المار  

القصػػميـ علػػى المقػػا: يعقبػػر الشػػةص مرق بػػًا ل ريمػػة المقػػا عمػػدًا مقَػػى صػػمـ ال ػػارع علػػى  .ٔ
 .(ٖ)ققا الم رع عليه أك على ققا أي لرد مف ألراد عائلقه )ققا األصكؿ( 

كبػػك  ،محلمػػة االسػػقئراؼ العليػػا عرلقػػه: بالمصػػد المصػػمـ عليػػه قبػػا ال عػػا الرق ػػاب  ريمػػة 
مػة لقػػرة  ق ليػػر ق  ػػع ألْف يػػدبر ال ػارع أمػػَرا ارق ػػاب ال ريمػػة لػػع بػذا الحػػاؿ يسػػقلـز أْف قسػػبل ال ري

 .(ٔ)) حلـ محلمة االسقئراؼ(.بدكء كركية
                                                 

مػف قػاركف العمكبػات المصػري  .330.334.335. ارظػر لػذلؾ المػكاد، ٕٓٔد/ إبرابيـ عبد الةػالل، مر ػ  سػابل، ص -( ٔ)
 ـ.ٖٜٚٔلسرة ٛ٘رقـ 
 .ٖٛد/ لاما السعيد، مر   سابل، ص -( ٕ)
 .ٕٛٔص د/ عبد المادر  رادة، مر   سابل، -( ٖ)
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 .المقا بعد إعداد ال ارع للعدة بر سه .ٕ
  .يعقبر مرق بًا ل ريمة المقا عمداً  ،إذا ققا ال ارع الم رع عليه بعد أْف أعدل العدة بذاقه .ٖ
 رائـ للمقا الممصكد.المقا عف طريل السـ بك مف أشد ال  .ٗ
 أك أدكات حادة كلع أما ف ممقا قعقبر ققبًل ممصكدًا. ،المقا بسبلح حع طلمات عدة .٘

فياـ القارئ ليستطيع الفصل فػي  وكما ذكر الباحث أوبله أفَّ تلؾ الحاالت ىي مف باب الوصف وا 
 نوع الجرائـ ذات الخصوص.

                                                                                                                                              

 . ٗ،صٕٜٚؽ، أحلاـ محلمة الرمض، الملقب ال رع، العدد الثالث، ٖٕلسرةٓٓٛقضية رقـ  -( ٔ)
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 المطلب الثاني
 القتل غير المقصود

، كبرػػا (ٔ) ريمػػة قػقـ عػػف قصػػد كأيضػًا برػػاؾ  ريمػػة ققػا ق ػػكف عػػف غيػر قصػػدلمػا إفل برػػا  
قاضػػػع المكضػػػكع لق ييػػػ  قلػػػؾ ال ريمػػػة مػػػف ةػػػبلؿ البػػػرابيف كاألدلػػػة القػػػع قؤلػػػد طبيعػػػة يلػػػكف دكر 

ذلػػؾ مػػف ةػػبلؿ األرلػػاف القػػع قمثلػػت  ليػػًا مػػف ةػػبلؿ قيػػاـ ال ػػارع ب ػػا كمػػف ةػػبلؿ  ال ريمػػة، كيلػػكف 
 القع أحدث ا ال ارع، كبرا سكؼ رقعرؼ إلى ذلؾ مف ةبلؿ ال ركع اجقية:الكسائا كالرشاط كالرقي ة 

 تعريف القتل غير المقصود: الفرع األوؿ

( مػف قػاركف العمكبػات ٖٖٗ: قد اعقبر المقا غير الممصكد كلل المػادة)أما المشرع األردني 
اسقةبلصػػػًا مػػػف األردرػػػع علػػػع أفل  ريمػػػة المقػػػا غيػػػر الممصػػػكد بػػػع ال ريمػػػة القػػػع يطلػػػل علي ػػػا 

مضمكف الرص،  ريمة القسبب لع الكلاة  َمْف قسبب بمكت أحد عف طريل اإلبماؿ أك قلػة احقػراز 
 (ٕ).. .أك عف عدـ مراعاة المكاريف كاألرظمة عكقب بالحبس مف سقة أش ر إلى ثبلث سركات

: قػػد اسػػقةدـ مصػػطل  المقػػا الةطػػ  كلػػيس غيػػر الممصػػكد إال أّرػػه قػػد أمػػا المشػػرع المصػػري  
( مػف ٖٕٛعّرله بما يقطابل لع األللار بر س المشرعيف ال لسطيرع كاألردرػع حيػث رصػت المػادة )

قاركف العمكبات على أّره  َمْف قسبب ةط  لع مكت شةص آةر ب ْف لاف ذلؾ راشئًا عػف إبمػاؿ أك 
س مػدة ال رعكرقه أك عدـ احقرازإل أك عػدـ مراعاقػه للمػكاريف كالمػرارات كاللػكائ  كاألرظمػة يعاقػب بػالحب

 .(ٖ)قما عف سقة أش ر كبغرامة ال قق اكز مائقع  رية أك بإحدى باقيف العمكبقيف  

: عرلة ب ّره  ق كف ال ريمة غير ممصكدة سكاء لـ يقكق  ال اعػا رقي ػة أما المشرع السوري  
لعله أك عدـ لعله المةطئيف، كلاف لع اسػقطاعقه أك مػف كا بػه أف يقكقع ػا، أك قكقع ػا لحسػب أّف 

 (ٗ)إملاره ا قراب ا ب

                                                 

 ـ.ٖٜٙٔلسرة ٗٚمف قاركف العمكبات ال لسطيرع رقـ  ٕٕٔارظر المادة  (ٔ)
 .ٚٗٔد/ دمحم ال بكر، مر   سابل، ص (ٕ)

 .ٖٖٔارظر أيضًا د/ لاما السعيد، مر   سابل، ص
 .ٜٖٔد/ إبرابيـ عبد الةالل، مر   سابل، ص (ٖ)
 .ٜٗٔمر   سابل، ص د/ دمحم ال بكر، (ٗ)
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أفل برػاؾ قكالمػًا لػػع قعريػ  المقػا الممصػػكد مػف ةػبلؿ العديػػد مػف القشػريعات ل ريمػػة ويػرى الباحػػث 
المقا غير الممصكد كحددبا مف ةبلؿ اإلبماؿ كبك مصطل  مقراسب م  طبيعة كص  ا ققا غيػر 

الةط  كلػيس المقػا  ممصكد أك ةط ، كرشير الى أّف المشرع المصري قد كص  قلؾ ال ريمة بالمقا
 ةػػػبلؼ بيػػػػر ـ مػػػف ةػػػػبلؿ كصػػػ  ا بال رايػػػػة فل ال لػػػػرة كالمضػػػمكف للػػػػرص بػػػك غيػػػر الممصػػػكد، إال أ

 للمشرع ال لسطيرع كاألردرع.

 أركاف القتل غير المقصود: الفرع الثاني

 ريمة المقا غير الممصكد بع أيضًا مػف ال ػرائـ القػع قشػلا ةطػرًا  سػيمًا علػى  حيث إفل  
، حيػث ال ُبػدل أْف ر ػرؽ بػيف طبيعػة لػا  ريمػة، لػذلؾ (ٔ)ل ا مف ال رائـ ذات الةصكصالم قم  لمث

ي ػػب أْف رقعػػرؼ إلػػى أرلػػاف ال ريمػػة حقػػى رحػػددبا بػػا بػػع ققػػا ممصػػكد أـ غيػػر ممصػػكد، كبرػػاؾ 
أرلاف ل ا  ريمػة بػع القػع قكصػ  كقحػدد طبيعق ػا، إال إّف  ريمػة المقػا غيػر الممصػكد قق ػل مػ  

عرصر السلكؾ مف ةبلؿ الرشاط الذي قاـ به ال ارع، كل ػف بػك أراد الرشػاط كلػـ الرلف المادي لع 
زبػػاؽ الػػركح، لػػذا سػػرلكف إمػػاـ رلػػف معػػيف كاحػػد كبػػك الػػرلف المعرػػكي  يػػراد الرقي ػػة القػػع بػػع الكلػػاة كا 

 .(ٕ)ل ريمة المقا غير الممصكد

 

 

 أواًل: الركف المادي

كذلػؾ عرػدما أراد الميػاـ بالرشػاط كسػلكؾ  بك رلف يقكلر لع ال عا الذي قـ مف قبا ال ارع، 
أدى إلػػى رقي ػػة، كبرػػا لػػع المقػػا عػػف غيػػر قصػػد ي ػػب أْف يلػػكف برػػاؾ ارق ػػاء لعرصػػر اإلرادة حقّػػى 

                                                 

 .ٕٕٓد/ عبد المادر  رادة، مر   سابل، ص (ٔ)
 .ٖ٘ٔد/ لاما السعيد، مر   سابل، ص (ٕ)
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إال بقػػكلر ثػػػبلث  (ٔ)يلػػكف لعػػا عػػف غيػػر قصػػػد، بمعرػػى أّرػػه ال قمػػكـ  ريمػػة المقػػػا مػػف دكف قصػػد،
 :(ٕ)عراصر، كبع لقالع

 ،ذي أدى إلػػى ققػػا عػػف طريػػل السػػلكؾ أي إزبػػاؽ ركح إرسػػافالػػ كبػػك( السػػلوؾ المػػادي الخػػاط : 4
كبرػػا يلػػكف الػػرلف المػػادي ل ريمػػة المقػػا غيػػر الممصػػكد محصػػكرًا كمقكق ػػًا علػػى الرقي ػػة القػػع أرادبػػا 

( مػف قػاركف العمكبػات المصػري، حيػث ٖٕٛال ارع كحّقى رلػكف أ ثػر كضػكحًا كمػف ةػبلؿ المػادة )
ْف ققػا إرسػارًا أي أّف الرقي ػة لػع المقػا الةطػ  بػع كلػاة كض  ال عػا المػادي مػف ةػبلؿ كصػ ة:   َمػ

الم رع عليه كمف ثـ لبل يقصكر أّف ل ذإل ال ريمة شركعًا لما سبل كم ادبا ذلؾ أّف الماركف ال يميد 
إال بالرقي ة المادية، كبع كلاة الم رع عليه أما إذا أدى ال عا إلى ما دكف ذلؾ مف مساس بسبلمة 

 .(ٖ)صرت مسؤكلية ال ارع عف إصابة الةط  سـ الم رع عليه اقق

كبرػػا يمصػػد أف ال عػػا الػػذي رػػقج عرػػه الرقي ػػة ال ريمػػة بػػا قمػػت مػػف ( وقػػوع النتيجػػة اإلجراميػػة: 8
ةبلؿ ك كد العلـ كاإلرادة، أك با يك د عبلقة بيف قلؾ العراصر كبع السبب بير ما كبرا يك د رأي 
 إف الةطػػ  غيػػر العمػػدي بػػك إةػػبلؿ ال ػػارع عرػػد قصػػرله بكا بػػات الحيطػػة كالحػػذر القػػع ي رضػػ ا 

ذلؾ دكف أف يمضػػع قصػػرله إلػػع حػػدكث الرقي ػػة اإل راميػػة كبػػع كلػػاة المػػاركف كعػػدـ حيلكلقػػه قبعػػا لػػ
 .(٘)كقيا إف الرقائج لـ يردبا ال ارع مباشرة ،(ٗ)الم رع عليه، لع حيف لاف اسقطاعقه كمف كا بة  

العبلقة القع قرب  بيف سبب ال عا الذي قػاـ بػه  بع:(6)( وجود وبلقة سببية بيف الخطأ والنتيجة2
كبرػا  (ٚ)العلـ كاإلرادة، أي ارق اء الرقي ة لعدـ قػكلر ريػة المقػا كال إقيػاف الرقي ػة، ال ارع، كعدـ قكلر

يك ػػد رأي   أفل العبلقػػة السػػببية لػػع المػػكاد ال زائيػػة عبلقػػة ماديػػة قبػػدأ بسػػلكؾ المقسػػبب كقػػرب  مػػف 
                                                 

، مصػػػػػػر، ٔد/ إي ػػػػػػاب عبػػػػػػد المطلػػػػػػب،  ػػػػػػرائـ المقػػػػػػا كال ػػػػػػرح كالضػػػػػػرب، المرلػػػػػػز المػػػػػػكمع لئلصػػػػػػدارات الماركريػػػػػػة،ط (ٔ)
 ، كما بعد.ٖٔ،ٔٔ،صـٕ٘ٔٓ

 .ٖٛٔد/ لاما اسعيد، مر   سابل، ص (ٕ)
 ص ملقبػػة ألػػاؽ، .ارظػػر أيضػػًا د/ عبػػد المػػادر  ػػرادة، ال ريمػػة الشةصػػية،ٖٙٔد/ مصػػط ى بر ػػه، مر ػػ  سػػابل، ص (ٖ)

 ـ.ٕٓٔٓللسطيف، ،ٜٕٔ
 .ٖ٘ٔد/ مصط ى بر ه، مر   سابل، ص (ٗ)
، ارظػػر أيضػػًا مر ػػ  ٔٗٔالمػػادر  ػػرادة مر ػػ  سػػابل،ص ،ارظػػر أيضػػًا عبػػدٖٚٔد/ مصػػط ى بر ػػه، مر ػػ  سػػابل، ص (٘)

 .ٛ٘ٔدمحم ال بكر،ص سابل،
 .ٕٖٙارظر د/ لاما السعيد، مر   سابل، ص (ٙ)
ـ، ٜٔٛٔالمسػػػـ العػػػاـ، دار ال قػػػب الماركريػػػة، المػػػابرة ٔارظػػػر د/ احمػػػد لقحػػػع سػػػركر، الكسػػػي  لػػػع قػػػاركف العمكبػػػات، ج (ٚ)

 .ٔ٘ٔص
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ةرك ه ليمػا  الراحية المعركية بما ي ب عليه إف يقكق  مف الرقائج الم لكلة لسلكله إذا أقاإل قصدًا أك
يرق بػػػه بةطئػػػه عػػػف دائػػػرة القبصػػػر بالعكاقػػػب العاديػػػة لسػػػلكله كالقصػػػكر مػػػف أْف يلحػػػل عملػػػه ضػػػررًا 

 .(ٔ)بالغير

إف الرلف المػادي ل ريمػة المقػا غيػر الممصػكد بػك محصػكر كمقكقػ  علػى إقيػاف وىنا يرى الباحث 
ال يصا ليحدد ركع كشػلا الرقي ة، كبع إزباؽ الركح، كأيضًا مقكق  على الرلف المعركي حيث بك 

ال عا الذي قاـ به ال ػارع، لػرحف أمػاـ رلػف ال يمػا أبميػة عػف بػاقع أرلػاف ال ريمػة كل ػف لػع غيػر 
المصػػد يرحصػػر دكرة ليصػػ  ال ريمػػة بػػا برػػاؾ قصػػد أـ غيػػر قصػػد، كبرػػا كضػػ  المشػػرع العربػػع 

لرقي ػة، بمعرػى بػك أراد باإل ماع إفل المقا غير الممصػكد ي ػب أْف يقحمػل ليػه عػدـ إقيػاف أك إرادة ا
 ،االعقداء أك الضر لشةص آةر لقسبب بمكقه، برا لـ يرِك طلػب الرقي ػة أي المػكت للم رػع عليػه
كبرا ق مف العلة القع ال يعرل ا أك يقرب  ب ا بما لاف يركي ال ػارع إال إفل السػلكؾ كالرشػاط كالكسػائا 

رساب ال عا لل ريمة.  ق كف ململه لقحميل كص  كا 

 لركف المعنوي ثانيا: ا

لـ يرد م  كـ محدد حكؿ قعري  الرلف المعركي مف ةػبلؿ المشػرع العربػع إال أرل ػـ اْ معػكا  
علػػػى أّف المقػػػا غيػػػر الممصػػػكد يقرقػػػب عليػػػه ارق ػػػاء اإلرادةأل أي ال يك ػػػد قصػػػد  رػػػائع، بمعرػػػع أّف 

كلػػـ يمصػػد  الرشػػاط لػػاف مك ػػكدًا حيػػث أدى إلػػى رقي ػػة كبػػع إزبػػاؽ الػػركح كالقػػع لػػـ يردبػػا ال ػػارع
 .(ٕ)المقا

يقض  أّف الةط  ما بك إال العبلقة الر سية القع قرب  بيف ذبف ال ارع كبيف الػرلف المػادي ل ريمػة 
المقا، كاالةقبلؼ بيف ما يمكـ لع ذبف ال ارع كبيف حميمة عراصر الرلف المادي كما يطلل علي ػا 

 .(ٖ)بالغل  كيملف ق صيا الغل  مف ةبلؿ أمريف

 :ارق ػػاء العلػػـ لػػدى ال ػػارع بحميمػػة احػػدى بػػذإل العراصػػر، كمثػػاؿ ذلػػؾ الطبيػػب  األمػػر األوؿ 
 الذي يمكـ بقشري   ثة، يعقمد أرل ا لشةص ميت، لإذا به حيًا كمات رقي ة القشري .

                                                 

 .ٖٚٔ-ٖٙٔ،ارظر أيضًا د/ مصط ى بر ه، مر   سابل، صٔٗٔل، صد/ عبد المادر  رادة، مر   ساب (ٔ)
 .ٔ٘ٔ-ٓ٘ٔ. ارظر أيضًا د/ دمحم ال بكر، مر   سابل، صٜٕٖد/ دمحم أبك عامر، مر   سابل، ص (ٕ)
 كمابعدبا.ٙٓٔد/ لةري الحديثع، مر   سابل، ص (ٖ)
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 :الحالة القع يعع لي ا ال اعػا إملػاف كقػكع الرقي ػة، كيعقمػد علػى م ارقػه لػع  األمر الثاني 
 .(ٔ)له إحداث الكلاة، ليحدث إف قم  الرقي ة كبذا بك الغل  ق رب ا، كأْف ليس مف شاف لع

مثاؿ إف يمكـ السائل الذي يمكد سػيارقه بسػرعة لائمػة معقمػدًا علػع م ارقػه لػع عػدـ إحػداث  
 أي رقي ة ضارة ليمقا أحد المارة.

مقػكلر حػاؿ قصػد ي ػب إف ال يلػكف  عرػكي ل ريمػة المقػا غيػر الممصػكدأّف الػرلف المويرى الباحػث 
ل ارع ال عا كالرشاط، إال أّف براؾ عراصَر ي ػب أْف ققحمػل لػع قحميػل الرقي ػة، كذلػؾ مػف ةػبلؿ ا

عراصػػر م مػػة لػػع الػػرلف كبػػك العلػػـ كاإلرادة، كمػػف ةػػبلؿ المشػػرع العربػػع حيػػث ربػػ   ريمػػة المقػػا 
غيػػر الممصػػكد بغيػػاب قلػػؾ العراصػػر حقّػػى رلػػكف أمػػاـ  ريمػػة ققػػا غيػػر ممصػػكد، كلػػع حػػاؿ قػػكلر 

رصػػػريف إذا أراد ال ػػػارع الرقي ػػػة كبرػػػا ق ػػػكف ال ريمػػػة بػػػاةقبلؼ مػػػا ذلررػػػا، للػػػاف للمشػػػرع بػػػذيف الع
ال لسطيرع كالمصري قكالل لع االبقماـ لع عراصر الرلف المعرػكي ممػا سػ لا للمضػاء اإلسػراع لػع 

رساب العمكبة المراسبة بحل ال ارع  .(ٕ)ق يي  ال ريمة كا 

 وقوبة القتل غير المقصود: الفرع الثالث

( مػػف قػػاركف العمكبػػات للمقػػا الةطػػ  لػػع صػػكرقه ٖٕٛالمشػػرع المصػػري لمػػد رصػػت المػػادة)  
 بإحػدىالبسيطة عمكبة الحبس مدإل ال قما عف سقة أش ر كبغرامػه ماليػة ال قق ػاكز مػائقع  ريػه أك 

 العمكبقيف.

ثـ رّصت المادة على ظػركؼ مشػددة يقرقػب علػى قػكلر أحػدابما قشػديد عمكبػة المقػا الةطػ   
 القالع:كبع ل

إذا كقعت ال ريمة رقي ة إةبلؿ ال ارع إةػبلاًل  سػيما بمػا ق رضػه عليػه أصػكؿ كظي قػه أك  .ٔ
 م رقه أك حرلقه.

 .إذا لاف ال ارع كقت ارق اب المقا مقعاطيًا مسلرًا كمةدراً  .ٕ
 الرلكؿ عف مساعدة مف كقعت عليه ال ريمة. .ٖ

                                                 

 .ٕ٘ٔد/ دمحم ال بكر، مر   سابل، ص (ٔ)
 كما بعدبا. ٕٕ٘ابل، صارظر د/ لاما السعيد، مر   س (ٕ)
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عر ػػا باةقصػػار كمػػف بػػذإل الرصػػكص القػػع رػػصل علي ػػا المشػػرع المصػػري حيػػث قػػـ الحػػديث  
 .(ٔ)باب المعرلة

أمػػا المشػػرع األردرػػع لمػػد رػػصل  إذا قحممػػت الكلػػاة بسػػبب ةطػػ  ال ػػارع، المقصػػ  بالسػػلكؾ  
اإلي ػػابع أك السػػلبع لػػع صػػكر اإلبمػػاؿ أك قلػػة االحقػػراز أك عػػدـ مراعػػاة المػػكاريف كاألرظمػػة، رلػػكف 
أماـ  ريمة المقا غير الممصكد أك القسػبب بالكلػاة القػع يعاقػب علي ػا بػالحبس مػف سػقة أشػ ر إلػع 

 المرصكص علي ا لػع المػادة ةاسقةداـ الماضع لؤلسباب القة ي يثة سركات، كال يحكؿ ذلؾ دكف ثبل
 .(ٕ)( مف قاركف العمكبات كال بكط بعمكبة سلب الحرية إلى الحد يملف اسقبداله بالغرامةٓٓٔ)

س أفل المشرع العربع قد قكالل لع عمكبة  ريمة المقا غير الممصكد على الحػبويشير الباحث ىنا 
كالغرامة المالية، كأيضًا ق كف العمكبة بذلؾ بعد أف يقبَيف أفل سبب ال عا غير الممصكد بك اإلبماؿ 
قبػػاع اللػػكائ ، إال أفل المشػػرع مػػر  سػػلطة قمديريػػة لػػع قلػػؾ ال ػػرائـ كبػػع المقػػا غيػػر  كعػػدـ االحقػػراز كا 

ي ػا لػع حػاؿ لػاف ال ػارع الممصكد كالةط ، إال أفل المشرع المصري اعقبر ال ريمة  رائية كشدد عل
لاف  مقعاطيًا كمسلرًا كقت لعا ال ريمة كالمياـ ب ا، كقد لػاف المشػرع المصػري أ ثػر ق صػيبًل لقلػؾ 

 ال ريمة كاإلس اب ب ا كبيار ا.

 صور وحاالت القتل غير المقصود: الفرع الرابع

ال ريمػة ككصػ  لممصكد كذلؾ مف باب إلع بذا ال رع سيقـ سرد بعض صكر المقا غير ا 
 )لع ر رؽ بيف لا مف ال رائـ الكاقعة على الر س كبع المقا

كبػػع القػػع لػػرؽ مػػف ةبلل ػػا صػػكر المقػػا مػػف ةػػبلؿ االبمػػاؿ كعػػدـ االحقػػراز كحػػكادث السػػير علػػع 
 .(ٖسبيا الحصر م  ك كد سلطة قمديرية لى قلؾ الحاالت

اإلبمػػػاؿ كقلػػػة حيػػػث حػػػدد المشػػػرع لػػػع الضػػػ ة الغربيػػػة صػػػكر الةطػػػ  غيػػػر الممصػػػكد ب رل ػػػا  
، كأيضػػػًا المشػػػرع المصػػري كاألردرػػػع كحقّػػػى ال يلػػػكف (ٗ)االحقػػراز أك عػػػدـ مراعػػػاة المػػكاريف كاألرظمػػػة

                                                 

 .ٙٗٔ-٘ٗٔد/ مصط ى بر ه، مر   سابل، ص (ٔ)
 .ٙٙٔد/ دمحم ال بكر، مر   سابل، ص (ٕ)
 كما بعدبا. ٖٖ٘د/ لاما السعيد، مر   سابل، ص (ٖ)
 .ٖٙٔد/ عبد المادر  رادة، مر   سابل، ص (ٗ)
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ق ػرار لػػكف الصػػكر مقشػاب ًا قمامػػًا سػػيقـ كصػػ  الصػكر مػػف ةػػبلؿ أربػػ  رمػاط قحػػدث عر ػػا المشػػرع 
 العربع.

كيمصد برا   أْف يم  ال ارع مكلمًا سلبيًا، لبل يقةذ كا بات الحيطة كالحذر القع لاف  ( اإلىماؿ:4
،مثاؿ َمْف قاـ بح ر ح رإل بئر مػاء لػع كقػت الر ػار (ٔ)مف ش ر ا اقةاذبا الحيلكلة دكف كقكع الرقي ة 

إغبلق ػا  كلـ يرقِه العما لق  يزبػا كقػـ قرل ػا إلػى كقػت الليػا دكف كضػ  عبلمػة األمػاف كالسػبلمة أك
 .(ٕ)ل اء شةص لسم  ب ا حيث أدت إلى مكقه

أي اإلقػػداـ علػى لعػػا ي ػب االمقرػػاع عرػه كبػػك علػس اإلبمػػاؿ كيػػدؿ  ( وػدـ االحتيػػاا واالحتػػراز:8
على عدـ القبصر بعكاقب األمكر، مثاؿ األـ قمـك قراـ ب كار رضيع ا لققسبب لع مكقه عف طريل 

 .(ٖ)ةرمه بعد أف ارملبت عليه كبع رائمة

كبع سكء قمدير أك قحديد كبع قياـ ال ارع بعما سػلكؾ غيػر مػدرؾ لمػا سػيحدث مػف ( الروونة: 2
 .(ٗ)رقي ة سلبية، مثاؿ إطبلؽ الرار مف بركدة صيد على طيكر ليصيب شةصًا لع الملاف

 ميع ػا أك الةطػا أفل بذإل الصكر القع قمثا كقص   ريمة المقا غير الممصػكد ويرى الباحث ىنا 
إلبمػاؿ مػف قبػا ال ػارع كقلػػة االحقػراز، إال أّف برػاؾ ألعػااًل قةقلػ ، كيلػكف لي ػا قشػػديد قػدؿ علػى ا

لكف براؾ سلكؾ مغاير يقـ مف ال ارع كذلؾ يلكف لي ا المصد مباشر لع األرلاف القع ذلربا آر ػًا 
مف ةبلؿ ق اما األرلاف، المادي كالمعرػكي بةػبلؼ غيػاب عرصػر اإلرادة، كبرػا رلػكف أمػاـ المصػد 

الحقمػػالع ل ريمػػة المقػػا غيػػر الممصػػكد أك الةطػػ ، كير ػػ  بػػذا لق ييػػ  ال ريمػػة مػػف ةػػبلؿ السػػلطة ا
 .إف ك د غمكض لى مثا قلؾ ال رائـ القمديرية للماضع

  

                                                 

 .ٗٗد/ دمحم ال بكر، مر   سابل، ص (ٔ)
 .٘ٛٔصد/  بلؿ ثركت، مر   سابل،  (ٕ)
 .ٙ٘د/ مصط ى بر ه، مر   سابل،ص (ٖ)
 .ٜٖٔد/ عبد المادر  رادة، مر   سابل، ص -( ٗ)
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 الفصل األوؿ
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 تمييد 

كبرا سيقـ قمسيـ ال صا بشلا رئيسع عف المصد ال رائع كلي ية اإلثبات لل ريمة كةاصػة  
المقػػا الممصػػكد، لػػذا سػػيمكـ الباحػػث مػػف ةػػبلؿ المشػػرع العربػػع كال م ػػاء لقبيػػاف ذلػػؾ، إفل دراسػػة أي 
 للرة كل م ا ققطلب بداية القعرؼ إلى طبيعق ا كعراصربا كأركاع ا للكقػكؼ علػى مابيق ػا ك كبربػا،
لإفل قحديد كل ـ المراد كل ـ المصد ال رائع بصكرة كاضحة ال يشكب ا أي قصػكر يسػقك ب القعػرؼ 
إلى مابّية بذا المصد، يلقسب أبمية ةاصة  يلكف  لع اإلثبات ال دؼ مف الدراسة القع بػع ذات 

، كلػػػذا كبرػػػاًء علػػػى مػػػا سػػػبل سيقضػػػمف بػػػذا ال صػػػاأل المبحػػػث األكؿ مابيلػػػة المصػػػد ال رػػػائعأبميػػػة، 
المبحث الثارع أركاع المصد ال رائع، ال رائع، أما المبحث األةير لسيقضمف أبمية المصد ال رائع 

 :(ٔ)أحلامه كصكرإل 

 المبحث األوؿ: ماىية القصد الجنائي

 المبحث الثاني: أنواع القصد الجنائي

 المبحث الثالث: أىمية القصد الجنائي وصور احكامة الق ائية

 

                                                 

 .٘ٔد/ لاما السعيد، مر   سابل، ص -( ٔ)
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 المبحث األوؿ
 القصد الجنائيماىية 

قعريػػػ  المصػػػد ال رػػػائع كعراصػػػرإل، كبيػػػاف آراء مػػػف ةػػػبلؿ   سػػػيمـك الباحػػػث بقكضػػػي كبرػػػا  
، حيػث إفل المصػد ال رػائع بػك الػرلف األساسػع ألي  رػائع، كل  ػـ المكضػكع لبيػاف المصػد الءال م ا

كسرصػػب   ريمػػة كبػػدكف اسػػقظ ار المصػػد ال رػػائع لػػف يلػػكف برػػاؾ لصػػا لػػع مابّيػػة قلػػؾ ال ريمػػة، 
أمػػاـ م  ػػكؿ يحيػػر أبػػا االةقصػػاص كةاصػػة قاضػػع المكضػػكع، كبرػػا ي ػػب ققبػػ  أسػػباب كبػػدؼ 
ال ريمػػة كشػػلا قر يػػذبا كمػػا بػػع الكسػػائا القػػع قػػـ قر يػػذ ال ريمػػة ب ػػا مػػف قبػػا ال ػػارع، كبرػػا يقضػػ  
كمف ةبلؿ المشرع كلم اء الماركف دالئا كقرائف ألبا االةقصاص حقى يقـ قحديد ركع ال ريمة با 

 ع قصد أـ ةط  كظركل ا، كبرا سيمـك الباحث ببياف ذلؾ مف ةبلؿ المطالب كال ركع اجقية.ب
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 المطلب األوؿ
 تعريف القصد الجنائي

الػػبعض مػػف ال م ػػاء كر ػػاؿ المػػاركف بقعريػػ  المصػػد ال رػػائع بمػػا يقراسػػب مػػ   لمػػد قرػػاكؿك  
 .المكاعد العلمية الماركرية، حيث سيقـ القعري  مف الراحية الللغكية كال م ية كالماركرية

 تعريف القصد لغة: الفرع األوؿ

الشػعء، المصد لع اللغة اسقمامة الطريل، قصػد يمصػد قصػدًا، ل ػك قاصػد، كالمصػد إقيػاف   
كأقصػػد السػػ ـ أي أصػػاب  ،كأصػػا قصػػد لػػع لػػبلـ العػػرب االعقػػزاـ كالقك ػػه كالر ػػكض رحػػك الشػػعء

 .(ٕ)، كالمصد ق ييد اإلرادة ألمر ما قبا أْف يم  (ٔ)لمقَا ملاره

الَمْصُد: إقياف الشعء كبابه ضرب قمكؿ َقَصَدإُل كقصد له كقصد إليه لله  كأيضًا عرؼ ب ره، 
قصػػدإل أي رحػػا رحػػكإل كالَمصػػيُد  مػػ  الَمِصػػيدِة مػػف الشػػعر مثػػا سػػ يف كسػػ يرة  َقَصػػدَ  بمعرػػى كاحػػد ك

كالماصػُد المريػب يمػاؿ بيررػا كبػػيف المػاء ليلػة قاِصػدةي أي بيرػة السػػير ال قعػب لي ػا كال بػ ء ك الَمْصػػُد 
ى بيف اإلسراؼ كالقمقير يماؿ لبلف ُمْمِقصدي لػع الر مػة كاْقِصػْد لػع مشػيؾ كاْقِصػُد بػذرعؾ أي أربػ  علػ

  .(ٖ)ر سؾ ك الَمْصُد العدؿ

لالمصد على ذلؾ ركع مف اإلرادة قبل  لػع قكق ػا در ػة االعقػزاـ، كاإلرادة ال ق ػكف عزمػًا مػا  
 ، لـ ق ف  ازمة، كالمق ما لع لبلـ العلماء يلحو أر ـ يذببكف إلى أّف المصد أعلػى در ػة مػف العػـز

ـ قد يضع  أك يحكؿ، أملا المصػد عرػدبـ لالعـز عردبـ قد يلكف على لعا لع المسقمبا، كبذا العز 
لبل يلكف إال إذا لارت اإلرادة  ازمة مماررة لل عا أك قريبة مف المماررة، كل ذا لإفل العلماء يمكلػكف: 

                                                 

/دمحم بػػف أبػك بلػػر الػرازي، مةقػػار الصػػحاح، ٖ٘٘،صٜ٘٘ٔبيػركت، -ابػف مرظػػكر، لسػاف العػػرب، الم لػد الثالػػث، صػػادر (ٔ)
 ـ.ٜٔٛٔ، بيركت،ٖٙ٘ص–دار ال قاب العربع 

، ٗكٖد/ رمسيس ب راـ، االق اإل الحديث لع رظرية ال عا كال اعا كالمسؤكلية، بحث مرشكر لع م لة الماركف كاالققصاد،  (ٕ)
 ،ٖٚـ، ص ٜٓٙٔ،ٜس
 ـ اسػػػػػػػػػػػػػـ المكقػػػػػػػػػػػػػ  المعػػػػػػػػػػػػػارع ال ػػػػػػػػػػػػػام ٘ٗ:ٓٔـ، س ٕٛٔٓ/ٜ/ٕٚمكقػػػػػػػػػػػػػ  ال قركرػػػػػػػػػػػػػع قمػػػػػػػػػػػػػت زيارقػػػػػػػػػػػػػه بقػػػػػػػػػػػػػاري   (ٖ)

www.almaany.com/ar/dict/ar-ar  

http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar
http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar
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ال لػػرؽ بػػيف الريػػة كالمصػػد، كلثيػػر مػػف العلمػػاء يػػرى أفل الريػػة ال ُبػػّد أْف قمػػارف المرػػكي، كقػػاؿ بعضػػ ـ 
 .                                                                     (ٔ)احدب فل المصد كالرية بمعرى ك 

 تعريف القصد فقيا: الفرع الثاني

رلما براؾ رظرقيف قػـ القعريػ    حيث قك د قعري ات عدة قـ كص  ا لما القعري ات األةرى كا 
بع إرادة ال عا كقصكر الرقي ػة(،أي أّرػه ) بع عبارة عف العلـ: ب ا المصد ال رائع، الرظرية األكلى

رادقه دكف إرادة الرقي ة   .(ٕ)ال ققطلب بذإل الرظرية سكى العلـ بال عا كا 

رادة رقي قػػه(، كعلػػى  ونظريػػة اإلرادة: بػػك أفل المصػػد ال رػػائع كلمػػًا ل ػػذإل الرظريػػة بػػك )إرادة ال عػػا كا 
 .(ٖ)ذلؾ لقصكر الرقي ة كقكقع ا ال يل ع لقكالر المصد ال رائع

مف ةبلؿ القعري  للمصد ال رائع أرله اعقمد لػع قثبيػت المصػد مػف ةػبلؿ قحميػل ويرى الباحث ىنا 
عرصػر اإلرادة مػف قبػا ال ػارع كالقػع يرػقج عر ػا رقي ػة مػف ةػبلؿ السػلكؾ، لػبل يلػكف المصػد كاقعػًا 

ادة ليلقمػػا حقّػى لػػك حمػل رقي ػػة بػػدكف قػكلر اإلرادة مػػف قبػا ال ػػارع إذ الرقي ػػة مرقبطػة بعرصػػر اإلر 
 .كالعلـ ذلؾ لقحميل المصد لل ريمة

 تعريف القصد قانونا: الفرع الثالث

ذببت المكاريف العمابية لع صد قعري  المصد ال رائع مذببيف، األكؿ مر ا ذبب إلى أواًل:  
المكؿ بػ فل المشػرع قػد قعمػد قػرؾ لػا مػا يقعلػل بقعريػ  المصػد ال رػائع لل مػه كالمضػاء، كبػذلؾ  ػاء 

 . (ٗ)الماركف ةاليًا مف قعري  المصد ال رائع كبذا المذبب الذي اعقرمه المشرع ال ررسع

  

                                                 

ـ اسػػػػػػػػػػػػػػـ المكقػػػػػػػػػػػػػػ  ألػػػػػػػػػػػػػػاؽ الشػػػػػػػػػػػػػػريعة ٓٔ:ٔٔـ، س ٕٛٔٓ/ٜ/ٕٚمكقػػػػػػػػػػػػػػ  إل قركرػػػػػػػػػػػػػػع قمػػػػػػػػػػػػػػت زيارقػػػػػػػػػػػػػػه بقػػػػػػػػػػػػػػاري   (ٔ)
http://www.alukah.net/sharia/0/909/#ixzz5SQagQZ9D   

 ـ.ٜٔٛٔ، ٔٔ،دار الر ضة العربية، صٔد/ حسريف إبرابيـ صبحع، المصد ال رائع، دراسة قحليلية، ط (ٕ)
 امعػػة -ارظػػر رسػػالة دلقػػكراإل ممدمػػة إلػػى لليػػة المػػاركف  الرظريػػة العامػػة للةطػػ  لػػع المػػاركف ال رػػائع، مػػابر عبػػد قشػػكيش، (ٖ)

 . ٖٗ، صٜٔٛٔبغداد،
.ارظػػر أيضػػًا د/ ٖٚ-ٕٚ، صٜٛٚٔملقبػػة ال امعية،مصػػر، حمػػكد ر يػػب حسػػرع، الرظريػػة العامػػة للمصػػد ال رػػائع،د/ م (ٗ)

 .  ٖٜٔ-ٕٜٔـ، صٜٜٚٔ،مصر،ٖالرظرية العامة للماركف ال رائع، ملقبة اإلسلردرية،ط رمسيس ب راـ،

http://www.alukah.net/sharia/0/909/#ixzz5SQagQZ9D
http://www.alukah.net/sharia/0/909/#ixzz5SQagQZ9D
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كسايرإل كقكالل لع ذلؾ المشرع المصري للـ يض  قعري ًا للمصد ال رائع لما أره لـ ي رد له  
 .(ٔ)لع المسـ الةاص رصكصًا قرظـ أحلامه كقضب  معالمه 

كمف المكاريف العربية األةرى القع اعقرمت بػذا المػذبب قػاركف العمكبػات القكرسػع كالمغربػع  
 .(ٕ)كال زائري 

يبرر أصحاب بذا المذبب اق اب ـ باالسقراد إلى ال لرة المائلة ب فل المصد ال رائع بك مف  
 .(ٖ)األمكر القع قةقص باألةبلؽ أ ثر مما قةقص بالماركف 

 ارع حياؿ بذا المكضكع لعلى ةبلؼ المذبب األكؿ لمد آثر إيػراد قعريػ : المذبب الثثانياً  
للمصػػد ال رػػائع لػػع صػػلب المػػاركف، كقػػد ظ ػػر بػػذا المػػذبب إثػػر رشػػكء الرظريػػات ال رائيػػة الحديثػػة 
كالقيارات ال لرية المرادية باعقراؽ مبدأ الق ػرد العمػابع، كباعقمػاد شةصػية ال اعػا  كبضػركرة قحػري 

 .(ٗ)كالريػات لػع ال امف الر سية لشرح كقحليا الرشاطػات اإل رامية كاسقمصاء المماصد

                                                 

المطبعػة  القشريعيف المصري كالسكدارع، د. دمحم محع الديف عكض، الماركف ال رائع مبادئه األساسية كرظرياقه العامة لع (ٔ)
المر ػػ  السػػابل،  المصػػد ال رػػائع لػػع المػػاركف المصػػري كالممػػارف، / د. عبػػد الم ػػيمف بلػػر،ٖٗٗ، صٖٜٙٔمصػػر،-العالميػػة
 . ٜٕص
مصػر، دكف قػاري ، -االعقداء على الحياة لػع القشػريعات ال رائيػة العربيػة، دار غريػب للطباعػة د. محمكد ر يب حسرع، (ٕ)

  ٗٙ، صٕٜٚٔ/ د. حسف صادؽ المرص اكي، قكاعد المسؤكلية ال رائية لع القشريعات العربية، ببل دار رشر،ٖٙص
/ د. دمحم مصػط ى المللػع، لػع ٛٔٔ، صٕٜٚٔبغداد،-، مطبعة دار السبلـٕ، طٔد. عبد السقار ال ميلع،  رائـ الدـ،ج (ٖ)

 . ٜٚ، صٜ٘ٗٔمصر، -المسؤكلية ال رائية، مطبعة االعقماد
، ٜٙ٘ٔ، مطبعػػػة ال امعػػػة السػػػكرية، ٕد. عػػػدراف الةطيػػػب، الػػػك يز لػػػع شػػػرح المبػػػاد  العامػػػة لػػػع قػػػاركف العمكبػػػات،ج (ٗ)

  ٕٖٓص
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 المطلب الثاني
 وناصر القصد الجنائي

المصػػػد ال رػػػائع يمػػػكـ علػػػى عرصػػػري العلػػػـ كاإلرادة، كبػػػذاف العرصػػػراف يمقػػػداف ليشػػػمبل لػػػا  
كغيػاب أحػدبما الكقائ  المادية كعراصربا القع قق كف مر ا  ال ريمة مف ةػبلؿ ال ػارع، لػإفل رمػص 

 كقطػابل أرلػاف ال ريمػة، بػا ارلػه يعقبػر المصػد مقةل ػاً  ،ال يغرع اربساط اجةر على سػائر الماديػات
أرلاره، أي أف للي ما ال غرى عره بالرسبة لميػاـ المصػد ال رػائع  لع  ملقه لعدـ ق اما كغياب احد

ًا لػػذلؾ سرةصػػص بػػذا المطلػػب لػػع ال ريمػػة القػػع قػػاـ ب ػػا ال ػػارع، كعليػػه كبمػػا ذلررػػا آر ػػًا كاسػػقراد
 .(ٔ) مابإلرادة كلي  يلكف ق اما ال ريمة لقراكؿ عرصري المصد ال رائع، العلـ كا

 العلـ: الفرع األوؿ

يعد العلػـ كاإلدراؾ مػف قبػا ال ػارع بػك ق امػا المصػد ال رػائع لل عػا الػذي قػاـ بػه ال ػارع،  
العراصػر ي ػب أف ققػكلر ةصكصػًا أف يلػكف كحقى يلقما المصد بعراصرإل العلـ كاإلرادة، حيث إفل 

عرصر العلـ مصاحبًا للرشاط المادي كال سيلما لع  ريمة المقا الممصكد، كركض  ذلؾ حيث ي ب 
أْف يلػكف ال ػػارع علػػى علػـ أّرػػه قػػاـ بػػإطبلؽ الرػار علػػع إرسػػاف حػػع، بمعرػى أف يلػػكف ال ػػارع علػػى 

ؽ الرػػار علػػى ةيػػاؿ أك ظػػا إرسػػاف يحسػػبه علػـ بمػػا يمػػكـ بػػه مػػف ألعػػاؿ، لػػع حػػاؿ قػػاـ ال ػػارع بػػإطبل
شعء غريب عف  رس البشر ليصيبه كيمقله برا يرق ع العلـ الذي ير ع المصػد لل ريمػة، كال يقرقػب 

 .(ٕ)عليه ص ة المقا الممصكد

حيػػػػػث قحػػػػػدث ال مػػػػػه المصػػػػػري عػػػػػف عرصػػػػػر العلػػػػػـ كبػػػػػك مقكالػػػػػل مػػػػػ  المشػػػػػرع األردرػػػػػع  
مػة كليػ  يملػف إف قق سػد مػف ةػبلؿ لعػا ال ريمػة ، بك الممصػكد مػف ارق ػاب ال ري(ٖ)كال لسطيرع

                                                 

 ٜٚٔـ، صٕ٘ٔٓد/ عبد الػرحمف قكليػل أحمػد، شػرح قػاركف العمكبػات المسػـ العػاـ، دار الثمالػة للرشػر كالقكزيػ ، االردف،  (ٔ)
 كما بعد.

 ..ٙ٘ص د/ دمحم ال بكر، مر   سابل، (ٕ)
كمف ال م اء الذيف قحدثكا عف عرصػر العلػـ كالػذي قكالػل مػ  ال مػه ال لسػطيرع كاألردرػع بػـ د/ محمػكد ر يػب حسػرع كد/  (ٖ)

لامػا السػػعيد، حيػث ق لػػت ال لػػرة لػع ذلػػؾ العرصػػر مػف ةػػبلؿ قكا ػدبا بػػ ي  ريمػػة لق امػا األرلػػاف كبػػك عرصػر م ػػـ لثبػػكت 
 المصد ال رائع لل ريمة.



 51 

كقك  ه كبك بلاما إرادقه الرق اب ا، لقصرؼ ال ارع بمعرى أف براؾ قك  ًا كبك بلاما قكإل العملية 
 .(ٔ)إرادقه القامة كريقه لع ارق اب ال ريمة، كأْف يحمل الرقائج القع يريدبا مف ةبلؿ  ريمقه

لمصد ال رائع، إذ بدكرػه يق ػرد ال عػا اإل رامػع كحقّػى كقق لى أبمية العلـ باعقبارإل أساس ا 
 .(ٕ)م  قكالر اإلرادة مف الص ة المعدية، كيمقصر ك كدإل على المظ ر المادي لم 

أفل براؾ اةقبللًا لػع قحديػد معيػار العلػـ المطلػكب حػيف الكقػائ  كال ػرائـ ال رائيػة ويرى الباحث ىنا 
لمصػد ال رػائع، كبرػا سػكؼ رحػدد كرقعػرؼ إلػى عراصػر كالقع بع ذات أبمية كحقميػة لقحديػد رػكع ا

ململػة م  ػكـ المصػد ال رػائع للعلػػـ كمباشػرة ظ ػكر األلعػاؿ القػع قػػدؿ علػع ريػة المصػد كيلػكف ذلػػؾ 
 مف ةبلؿ القعرؼ إلى محا العلـ/ كبك يق كف مف علـ الماركف كعلـ الكقائ  كالقع سرحدث عر ا.

كالضػػركري أْف يلػػكف لػػػع المػػاركف العمابػػػع أفل لػػا إرسػػاف مػػف الم ػػـ أواًل: العلػػـ بالقػػانوف:  
م قػػرض ليػػػه العلػػـ بػػالمكاريف العمابيػػة علػػػى ك ػػه ال يمبػػا إثبػػات العلػػس، كال يمبػػا مػػف أحػػد أْف يحػػقج 
ب  له أك غلطه لي ا، لذلؾ لإفل احق اج ال اعا بعدـ علمػه بلػكف المقػا م ػّرـ قاركرػًا ال يعقػد بػه كال 

سػػؤكليقه عػػف  ريمػػة المقػػا كبرػػا يق ػػكف العلػػـ المقػػكلر لػػدي ال ػػارع مػػف ةػػبلؿ يصػػل  عػػذرًا لر ػػع م
السػػلكؾ كالرشػػػاط الػػػذي أدى إلػػػى حػػدكث رقي ػػػة كالقػػػع أظ ػػػرت مػػػف ةػػبلؿ الكاقعػػػة مػػػدى العلػػػـ لػػػدى 

 .(ٖ)ال ارع

كقق كف بػذإل الكقػائ  أك العراصػر القػع ُقعػد الزمػة مػف ك  ػة رظػر ثانيًا: الوقائع القانونية:  
اء الكاقعػػػة اإل راميػػػة كصػػػ  ا المػػػاركرع كقمييزبػػػا عّمػػػف سػػػكابا مػػػف الكقػػػائ ، عراصػػػر المشػػػرع إلعطػػػ

 .(ٗ)كبإس اب المشددة كسكؼ رقحدث عر ا ال ريمة، الظركؼ

                                                 

 .ٓٚعبد الةالل، مر   سابل،ص د/ إبرابيـ (ٔ)
ـ. ٕٕٔٓدار المطبكعػػػػات ال امعيػػػػة، اإلسػػػػلردرية د/  ػػػػبلؿ ثػػػػركت، قػػػػاركف العمكبػػػػات الرظػػػػاـ المػػػػاركرع ال رػػػػائع.....، ا. (ٕ)

  .ٖٙ، ارظر أيضًا د/ لريد الزغبع، مر   سابل، صٛٚٔ-ٚٚٔص
،ملقبػػة ٔقػػاركف العمكبػػات ال لسػػطيرع،ـ.. ارظػػر أيضػػًا د/عبػػد المػػادر  ػػرادة، ٜٚٔ-ٛٚٔ ػػبلؿ ثػػركت، مر ػػ  سػػابل، ص (ٖ)

 ـ.ٕٓٔٓ،ٕٚٓ-ٕٙٓص غزة، ،ألاؽ
ارظػر أيضػا د/ مػازف رػكر الػديف، الػك يز لػع قػاركف العمكبػات المسػـ العػاـ،  .ٓٚد/ عبد الرحمف أحمػد، مر ػ  سػابل، ص (ٗ)

 كما بعد. ٕ٘ٚـ، صٕٕٔٓملقبة للية األمة، غزة ، 
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ل ػا  ريمػة عراصػربا الةاصػة القػع ي ػب أْف يحػاط علػـ ال ػارع ب ػا  ميعػًا ( وناصر الجريمػة: 4
د ال رائع لديه، كبػذإل العراصػر بػع ةطػكرة ليقرقب على غلطه أك   له لع أحدبا عدـ قكالر المص

  ال عا اإل رامع كقكق  الرقي ة ال ريمة كمحا الحل المعقدى عليه:

ةطكرة ال عا اإل رامع لػع  ريمػة المقػا العمػد مػثبًل ي ػب أْف يرصػرؼ علػـ ال ػارع إلػى أرلػه يمػكـ 
ا الرشػػاط مق  ػػًا برشػػاط مػػف شػػ ره أْف يػػكدي بحيػػاة إرسػػاف بػػك الم رػػع عليػػه، حقػػى كلػػك لػػـ يلػػف بػػذ

مباشػػرة إلػػى اإلرسػػاف طالمػػا أرلػػه يملػػؾ ال  ػػاءة البلزمػػة إلحػػداث الكلػػاة للغيػػر لرقي ػػة حقميػػة كالزمػػة 
للرشػػاط، لمػػف ي  ػػر قربلػػة لػػػع ملػػاف مػػزدحـ بالرػػاس يعلػػـ بػػػ فل مػػف شػػػ ف بػػذا الرشػػػاط إحػػداث الكلػػػاة 

 .(ٔ) للغير لرقي ة حقمية لرشاطه

م مػػًا حػػكؿ إثبػػات المصػػد ال رػػائع مػػف ةػػبلؿ العلػػـ لػػدى ال ػػارع كليػػ  أّف أمػػرًا وىنػػا يػػرى الباحػػث 
 يملف أْف رحدد ك  ة ال ارع لميامه بالكاقعة.

 العلـ بمكضكع الحل المعقدى عليه: يشقرط لمياـ المصد ال رائع لع  ريمة المقا العمد أف  
شػةص أعيػرة راريػة لػع يعلـ ال ارع كقت ارق اب ال عا ب ره يق ه ب عله إلػى إرسػاف حػع، لػك أطلػل 

ال كاء ل ض مشا رة ليمقا أحد الحاضريف، كاألةرى أْف يقةػذ ل علػه محػبًل  يمػر لػع كبمػه أرػه غيػر 
إرساف لمػف يطلل الرار على إرساف لػػع الظػبلـ معقمػدًا أرػه حيػكاف م قػرس  ػػػاء لم ا مقػه   كال قػؾ 

 .(ٕ)به 

طبيعق ا أك مف ةبلؿ ال عػا مػف  كيملف قمسيـ الظركؼ المشددة القع حددبا ال م اء حسب 
قبػػا ال ػػارع لػػع حػػيف الكاقعػػة إلػػى ظػػركؼ ماديػػة كأةػػرى شةصػػية، لػػاألكلى ققعلػػل بػػالرلف المػػادي 
لل ريمة لالقرصد أك اسقةداـ طرؽ كحشية أك السػـ أك المق  ػرات لػع المقػا، أمػا الظػركؼ المشػددة 

ع شةص ال ػارع كالقػػع مػف شػ ر ا الشةصيػة ل ػع قلؾ الكقائ  أك األكصاؼ القػع يقطلب قكالربا ل
 .(ٖ)أْف قزيد مف  سامػة ال ريمة كعمكبق ا لسبل اإلصرار أك الباعث الدرعء لع المقا

                                                 

 .ٓٛٔ-ٜٚٔ. ارظر أيضًا مر   سابل،  بلؿ ثركت،صٖٕٔ-ٕٕٔسابل، ص د/عبد المادر  رادة، مر   (ٔ)
 .ٔٗ، صٜ٘ٛٔمصر، -د. عكض دمحم،  رائـ االعقداء على األشةاص كاألمكاؿ، دار المطبكعات ال امعية (ٕ)
رائيػػة، بغػػزة، د/عبػػد المػػادر  ػػرادة، ال ػػرائـ كال ػػزاءات ال  علػػى طػػبلب المػػاركف لػػع ال امعػػة اإلسػػبلمية، محاضػػرات ألميػػت (ٖ)

 .ٖٚ-ٖٙد/ إبرابيـ طرطاكي، ص ـ. أيضًا ارظر مر   سابل،ٜٕٓٓ، ٖٔ-ٖٓص
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أّف عرصر العلػـ مػ  قػكالر الظػركؼ المشػددة بػع مقمثلػة لػع كحشػية ال عػا الػذي قػاـ ويرى الباحث 
ذي قـ ليه لعػا ال ريمػة، به ال ارع، كأيضًا يملف كص  ذلؾ كقحديدإل مف ةبلؿ األدكات كملاف ال

كبرػػا أكضػػ  مػػا يملػػف مشػػابدقه لػػع مسػػرح ال ريمػػة كحيثيػػات كطريمػػة القر يػػذ يملػػف أْف رحػػدد ك  ػػة 
ال ارع، حيػث اإلعػداد لػؤلدكات كالقرمػا مػف قبػا ال ػارع كق  يػز مكقػ  كمسػرح ال ريمػة، برػا رلػكف 

 رائع لػع الغايػة المػراد لعل ػا أماـ  ريمة قكلر لي ا العلـ كسبل اإلصرار كالقرصد كحقمية المصد ال
 كبع الرقي ة كالقع ق كف إزباؽ الركح.

 اإلرادة: الفرع الثاني

برػػا يلػػكف العرصػػر الثػػارع ملمػػا للعرصػػر األكؿ كبػػك العلػػـ حيػػث بػػدكف أحػػد العرصػػريف ال  
يلقما الرشػاط كالسػلكؾ ل ريمػة المقػا، حيػث ال ق قمػا للمصػد ممكمػات حقػى يػقـ قحديػد رػكع المصػد 

رسػػاب  ذلػػؾ لل ػػارع، كقعقبػػر اإلرادة بػػع معبػػرة عػػف الرشػػاط أك السػػلكؾ الػػذي قػػاـ بػػه ال ػػارع مػػف كا 
، كبرػػا  ةػػبلؿ اإلرادة القػػع عملػػت علػػع اإلصػػرار علػػع المقػػا بعػػد أْف علػػـ كأصػػب  لديػػه إرادة لل ػػـر
ـّ ال عػا كالػذي أدى إلػى رقي ػة كبػع إزبػاؽ الػركح،  أصبحت إرادة الرقي ة مك كدة كحاضرة بعد أْف ق

كبػع   ا رلكف أماـ  ريمة ققا ممصكد مف ةػبلؿ قػكلر األرلػاف كالعراصػر كالقػع حممػت الرقي ػةكبر
زباؽ الركح  .(ٔ)ققا إرساف حع كا 

كرغـ قعدد القعري ات مف ةبلؿ المشرع العربع القع كص ت اإلرادة لإر ا ال قعػدك وىنا يرى الباحث 
 ارػب الر سػع لقحميػل غػرض معػيف، عف لكر ا حرلة عضكية كاعية مةقارة ققـ اسػق ابة لسػيطرة ال

كبػػػذلؾ يقضػػػ  لرػػػا أفل لػػػئلرادة ثبلثػػػة عراصػػػر، بػػػع ال ارػػػب الر سػػػع كال ارػػػب العضػػػكي أك المظ ػػػر 
 الةار ع، لضبًل عف حرية مقعلمة بال ارب الر سع كالعضكي معًا.

كلػػئلرادة أبميػػة لبيػػرة لػػع قحديػػد رطػػاؽ المػػاركف العمػػابع، للػػيس للشػػارع شػػ ف بغيػػر األلعػػاؿ  
ْف أصػػػابت الم قمػػػ  ب لػػػدح األضػػػرار، اإل راديػػػة، لاأللعػػػاؿ غيػػػر اإلراديػػػة ال قعرػػػع المػػػاركف العمػػػابع كا 

كلئلرادة أبميق ا لذلؾ لػع براء الرظرية العامة لل ريمة مف ةبلؿ الق رقة بيف ال رائـ العمكدية كغير 

                                                 

. أيضػػًا ارظػػر د/ عبػػد المػػادر  ػػرادة، مبػػاد  قػػاركف العمكبػػات، ملقبػػة ٛ٘-ٚ٘-ٙ٘-٘٘د/ دمحم ال بػكر، مر ػػ  سػػابل، ص (ٔ)
، ٜٚاـ، دار الر ضة، المابرة، صـ. أيضًا ارظر د/ مدحت دمحم إبرابيـ، قاركف العمكبات المسـ العٕٓٔٓ، ٕٕٚآلاؽ، غزة،ص

 ـ.ٕٓٔٓ
  .ٛٓٔارظر أيضًا د/ عبد الرحمف أحمد، مر   سابل، ص
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يػه المػاركف العمػابع العمكدية، كالقمييز بيف المصػد المباشػر كالمصػد االحقمػالع كبمػا أبػػـ مػا يبحػث ل
 .(ٔ)كممياس ما االةقبلؼ لػع لي ية اق اإل اإلرادة

أفل برػاؾ عراصػَر ي ػب إ أفل رقحػدث عر ػا لقكضػ  لرػا ليػ  ققحمػل اإلرادة ب مػا وىنا يرى الباحث 
رادة الرقي ة:  حكؿ محا اإلرادة لع  ريمة المقا كبما إرادة السلكؾ كا 

مشػػقرلة لػػػع ال ػػرائـ العمديػػة كغيػػر العمديػػة، كاق ػػاإل اإلرادة بػػذإل اإلرادة أواًل: إرادة السػػلوؾ:  
إلى السلكؾ ي قرض علـ ال ارع بمابية سلكله كةطكرقػه علػى الحػل الػذي يحميػه المػاركف ثػـ دلعػه 
أعضاء  سمه إلػى إقيػاف الحرلػة القػع يقطلب ػا ذلػؾ السػلكؾ، ل ػع  ريمػة المقػا العمػد قرعمػد اإلرادة 

ه، كقػػد قسػػقمر علػػػى اةقيػػار كسػػيلة مػػا لقحميػػل بػػذا الغػػرض، لقصػػدر علػػػى إر ػػاء حيػػاة الم رػػع عليػػ
األمػػر ألعضػػاء ال سػػـ للميػػاـ ب ػػذا العمػػا، كال يرق ػػع دكر اإلرادة عرػػد بػػذا الحػػد، بػػا ق ػػيمف لػػذلؾ 
على األعضاء لػع حرلق ػا حقػػى ق ػرغ مػف م مق ػا، إذا لػػاف اق ػاإل اإلرادة الزمػػًا لميػاـ المصػد، لػإفل 

ع بػػيف ارعمادبػا كبػيف مباشػرة السػػلكؾ ل ػػا أثربػا لػػع قحديػػد رػكع المصػد، كل ػػػر ا ال ال قػرة القػػع قمضػ
 .(ٕ)قؤثر علع أصا المصد كك كدإل

رمػػا يربغػػع أيضػػًا ثانيػػًا: إرادة النتيجػػة:   ال ق  ػػع إرادة السػػلكؾ كحػػدبا لقحمػػل قصػػد المقػػا، كا 
عقباربػػػا ليصػػػا الق رقػػػة بػػػيف ارصػػػراؼ إرادة ال ػػػارع إلػػػى الرقي ػػػة اإل راميػػػة )كلػػػاة الم رػػػع عليػػػه( با

المصػػد ال رػػائع كالةطػػ  غيػػر العمػػدي كق ػػكف الرقي ػػة عمديػػه مقػػى لارػػت قمثػػا الغايػػة القػػع يرمػػػع 
ف لـ ق ف قمثا الغاية أك ال دؼ مػف السػلكؾ، إال أر ػا أ يػدة القحمػل  ال ارع إلى قحميم ا بسلكله، كا 

 .(ٖ)ل ثر للسلكؾ مقى لاف ال ارع قد قمثل ا كقكقع ا

  قربلة لع طائرة لمقػا أحػد الرلػاب كيعلػـ بصػكرة أ يػدة أف لعلػه سػيؤدي إلػى ققػا لمف يض 
رلاب آةريف كيمضع ب عله رغـ ذلؾ، لذلؾ يؤلد ال مه على أف إرادة الرقي ة لع  ريمة المقا العمد 

                                                 

 .ٚٚٔ-ٙٚٔد/  بلؿ ثركت، مر   سابل، ص (ٔ)
علػػى طػػبلب المػػاركف بال امعػػة اإلسػػبلمية بغػػزة، ال ػػرائـ كال ػػزاءات ال رائيػػة لػػع  د/ عبػػد المػػادر  ػػرادة، محاضػػرات ألميػػت (ٕ)

، مطػاب  لقػػع ٖـ. ارظػر أيضػًا د/دمحم ال اضػا، ال ػرائـ الكاقعػة علػى األشػةاص، طٜٕٓٓالمسػـ الةػاص، المػاركف ال لسػطيرع، 
 .٘ٛٔ-ٗٛٔـ. ارظر أيضًا مر   سابل، د/  بلؿ ثركت،صٜ٘ٙٔ، ٔٚٗ-ٕٙالعرب، سكرية، ص

 .ٕٛٔارظر أيضًا، د/ عبد الرحمف أحمد، مر   سابل،ص
-ٔٙد/مػدحت إبػرابيـ، مر ػ  سػابل،ص . ارظػر أيضػًا،ٕ٘ٓ-ٕٗٓ-ٖٕٓ-ٕٕٓص د/عبد المػادر  ػرادة، مر ػ  سػابل، (ٖ)

ٕٙ. 
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ال ققمثػػا لمػػ  بػػإرادة إر ػػاء الحيػػاة، كل ر ػػا أيضػػًا قكقػػ  المػػكت لػػ مر مملػػف، كبللمػػة كاحػػدة، اإلرادة 
 . (ٔ)لقكق  بما أمراف مقساكياف كيلكراف لع الحالقيف قصد المقا كا

كبإسػ اب مػف لػا مػا قمػدـ بيارػه حػكؿ مػا ذلررػا آر ػًا إلػى أفل قصػد المقػا بكصػ ه ويرى الباحػث ىنػا 
لػػى الرقي ػػة يقطلػػب قكقػػ  الرقي ػػة اإل راميػػة باعقباربػػا أ يػػدة أك محقملػػة  إرادة مق  ػػة إلػػى السػػلكؾ كا 

ع قحمم ػػػا مػػػف ةػػػبلؿ مػػػا قػػػاـ بػػػه لػػػع األداء العملػػػع كالعضػػػكي كقػػػراب  المصػػػد مقػػػى مػػػا قبػػػا ال ػػػار
 اإل رامع لقر يذإل لع الكاقعة القع اعقمد عليه قبا كأثراء المياـ بذلؾ.

 المبحث الثاني
 أنواع القصد الجنائي

المصد ال رائع يق كف مف رلف م ـ كبك الرلف المعركي م  قكالل األرلػاف األةػرى لق امػا  
لل ريمة مف عرصري العلـ كاإلرادة، كبرا ال يعرع أره يك د دائمًا علػى صػكرة كاحػدة، بػا أفل المصد 

 . (ٕ)صكر المصد ققعدد بقعدد الةصائص القع يقص  ب ا مف ةبلؿ طبيعة ال عا لل ريمة

كلـ ق قـ غالبية المكاريف العمابيػة ببيػاف بػذإل الصػكر بشػلا عػاـ، كل ػف ال مػه عرػع بدراسػق ا  
لػع قكضػي  صػكر المصػد القػع يقطلب ػا المشػرع لقػكالر بعػض ال ػرائـ، أك رغبػة لػع قةلػيص إرعامًا 

المصػػد مػػف بعػػض العراصػػر الدةيلػػة عليػػه كالقػػع ال قػػ ثير ل ػػا لػػع ك ػػكدإل، أك إلبػػراز الظػػركؼ القػػع 
قسػػققب  قشػػديد العمكبػػة لػػع حالػػة اقصػػاؼ المصػػد ب ػػا كأيضػػًا مػػف ةػػبلؿ رػػكع ال ػػـر كقكالػػل األرلػػاف 

 .(ٖ)قحميل المصد مف ةبلله ككص  ال ريمة القع قاـ ب ا ال ارعكالعراصر ل

                                                 

،اليك ػػد ٙٗٔ،  ػػرائـ االعقػػداء علػػى األشػػةاص، الػػدار ال امعيػػة، مصػػرصٔد/  ػػبلؿ ثػػركت، رظريػػة المسػػـ الةػػاص،ج (ٔ)
 قاري .

 كما بعد. ٔٛٔ-ٓٛٔ -ٜٚٔد/ عبد الرحمف ػ حمد، مر   سابل، ص -( ٕ)
 .ٜ٘ٔصعبد الرحمف أحمد، مر   سابل،  -( ٖ)
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 المطلب األوؿ
 القصد العاـ والخاص والقصد المباشر واالحتمالي

قةقلػػ  صػػكر المصػػد مػػف ك ػػكإل ثبلثػػة ل ػػك إْمػػا أْف يرمسػػـ مػػف حيػػث الغايػػة إلػػى قصػػد عػػاـ  
مػػػا أْف يرمسػـ مػػف حيػػث إرادة رقي ػػة السػلكؾ إلػػى قصػػد مبػػ اشر كقصػػد غيػػر مباشػػر كقصػد ةػػاص، كا 

مػا أف يرمسػـ مػف حيػث در قػه إلػى قصػد بسػي  ) آرػع ( كقصػد ممقػرف  )احقمالع( كقصد مقعػدي، كا 
 .(ٔ)بسبل اإلصرار

 القصد العاـ والخاص: الفرع األوؿ

مرػػكط بػػذا القمسػػيـ مػػدى إعػػداد المشػػرع بالغايػػة القػػع يرمػػع ال ػػارع إلػػى قحميم ػػا بال ريمػػة،  
لػػػذلؾ سرسػػػل  الضػػػكء لػػػع بػػػذا ال ػػػرع أكاًل علػػػى المصػػػد العػػػاـ  باعقبػػػارإل المصػػػد المقطلػػػب لػػػع  ميػػػ  
ال رائـ المعدية كبةاصة  ريمة المقا العمد، كمف ثـ على المصد الةاص كالذي يقطلبه المشرع لع 

 ال رائـ دكف غيربا:  بعض

يلكف المصد عامًا إذا ارصرؼ علـ ال ارع إلى ارق اب ال ريمة كاق  ػت  أواًل القصد العاـ: 
لػػى قحميػػل رقي قػػه، كبػػك الصػػكرة الم لكلػػة للمصػػد ال رػػائع، حيػػث ي مػػ   إرادقػػه إلػػى ارق ػػاب ال عػػا كا 
ال مه علػى أف الغالبية العظمى مف ال رائـ يلق ع لي ا ب ذا المصد، ك ريمة المقا العمد ال قشػذ عػف 

لمصػػد المقػػا لي ػػا ال يلقمػػا إال إذا لػػاف ال ػػارع عالمػػًا كقػػت ارق ػػاب ال عػػا ب رػػه يك ػػه بػػذا األصػػا، 
لعله إلػى إرساف حع، كأفل مف شػ ف بذا ال عا إر اء حياقػه، لضبًل عف اق اإل إرادقه  إلى إر ػاء بػذإل 

 . (ٕ)الحياة 

أف المصد العاـ بك أساس م ػـ، كي ػب أْف يقكا ػد لػع أي لعػا قػاـ بػه ال ػارع، لػكف ويرى الباحث 
ذلػػؾ المصػػد بػػك عػػاـ كباعػػث علػػع ك ػػكد لعػػا قػػاـ بػػه ال ػػارع مسػػقةدما مػػا بػػك عمػػا علػػى أرلػػاف 
كق اما ال ريمة، حيث إفل المشرع المصري كال لسطيرع اق ل على ر س الصكرة كالػرص لػع المصػد 

                                                 

 .ٕٙٔد/ مدحت إبرابيـ، مر   سابل،ص (ٔ)
. ارظر أيضًا، ٕٚٔد/ مدحت إبرابيـ، مر   سابل،ص . أيضًا ارظر،ٖٕٛ-ٖٕٚد/ عبد المادر  رادة، مر   سابل، ص (ٕ)

ـ، ٕٓٓٓ ،ر الثمالػة للرشػر كالقكزيػ  ، عمػافالمسػـ العػاـ ) الرظريػة العامػة لل ريمػة (، دا-د/ دمحم صبحع ر ـ، قاركف العمكبات
 .ٙٓ٘ارظر أيضا د/ مازف ركر الديف، مر   سابل، ص.  ٖٓٓص
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مف ةبلؿ ال ارع، كبرا ق ػكف األرلػاف القػع بػع مقمثلػة لػع العراصػر كالقػع العاـ ألي  ريمة قمت 
بػػع العلػػـ كاإلرادة للػػرلف المعرػػكي لل ريمػػة بشػػلا عػػاـ كمػػا بػػك ملػػكف للرشػػاط القػػع يلػػكف برػػا رػػص 

 يعاقب عليه الماركف لركع المصد المقكلر لع ال ريمة.

ال مه ال رائع، كل رػػه علػػى  المصد الةاص مف األمكر الغامضة لػعثانيًا: القصد الخاص:  
أي حػػاؿ بػػػك المصػػد الػػػذي يعقػػػد ليػػه المشػػػرع بغايػػػة معيرػػة يقطلب ػػػا ال قمػػػاؿ الػػرلف المعرػػػكي، لػػػذلؾ 
لالمصػػد الةػػاص يك ػػد عرػػدما يؤلػػد المشػػرع علػػى ك ػػكب قحمػػل قصػػد مكصػػكؼ إلػػى  ارػػب المصػػد 

ف قػػػكالر المصػػػد العػػػاـ لشػػػرط أساسػػػع لقحمػػػل العرصػػػر المعرػػػكي، كبرػػػاًء علػػػػى ذلػػػؾ لػػػإفل البحػػػث عػػػ
الةاص يمقضع قكالر المصد العاـ لدى ال ارع، بمعرى أفل ال ريمػة القػع يقطلػب لي ػا قصػد ةػاص 
يلػػـز أْف يقػػكالر لي ػػا أكاًل العلػػـ كاإلرادة عرصػػري المصػػد العػػاـ، ثػػـ يضػػاؼ إلي مػػا الغايػػة المرصػػكص 

لمعدية، بيرما المصػد الةاص بك علي ا لػذلؾ يعقبر المصد الػعػاـ بك الماعدة الممررة ل مي  ال رائـ ا
  .(ٔ)الماعدة ال رعية أك اإلضالية لبعض  رائـ محددة كمعيرة على ك ه الحصر كليس  ميع ا

كبرػػا مػػ  اق ػػاؽ المشػػرع العربػػع علػػى الصػػكرة كالػػرص للمصػػد الةػػاص، ي ػػب أْف ر ػػرؽ إلػػى  
سػػـ مػػف ال م ػػاء الةػػبلؼ ال م ػػع حػػكؿ ضػػركرة المصػػد الةػػاص لػػع  ريمػػة المقػػا العمػػد، حيػػث يػػرى ق

ك كب المصد الةاص لع المقا، بيرما يرى المسـ اجةر أّف  ريمة المقا العمػد يلق ػع لي ػا بالمصػد 
العاـ على أساس أفل إرادة إر اء الحياة كبع أقصػى غايػة يسػعى إلي ػا ال ػارع، بػع ضػمف عراصػر 

إذا قلرػػػا أّف الػػػرأي  المصػػػد العػػػاـ لػػػذلؾ ال يك ػػػد مبػػػرر للمصػػػد الةػػػاص لػػػع المقػػػا، كال رعػػػدك الحميمػػػة
 . (ٕ)األةير بك األر  أل ألرله األقرب إلى العما كالمرطل

 القصد المباشر والقصد غير المباشر)االحتمالي(: الفرع الثاني

مركط بذا القمسيـ لي ية اق اإل اإلرادة رحك الرقي ة المقحممة، ليلكف المصد مباشرًا إذا لارػت  
إرادة ال ارع مق  ة على رحك يميرع كأ يد إلى الرقي ة المقرقبػة علػى سػلكله، أمػا المصػد االحقمػالع 

                                                 

 .ٕٛٔ، ارظر أيضًا، د/مدحت إبرابيـ، مر   سابل، صٖٕٛد/عبد المادر  رادة، مر   سابل،ص (ٔ)
. ارظر أيضًا د/ دمحم صبحع ر ـ، قاركف العمكبات المسـ العاـ، دار الثمالػة، ٖٕٚد/ عبد الرحمف أحمد، مر   سابل، ص (ٕ)

 .ٕ٘٘ـ، صٕٙٓٓاألردف، 
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ة حػػدكد قصػػد ل ػػك ال ػػارع للرقي ػػة اإل راميػػة لػػ ثر مملػػف ل علػػه ثػػـ قبكل ػػا، أمػػا إذا ق ػػاكزت الرقي ػػ
 . (ٔ)ال ارع لذلؾ بك المصد المقعدي 

 وولى نفس تلؾ الفكرة سنتناوؿ في ىذا المطلب األنواع الثبلثة مف القصد ولى التوالي: 

كض  ذلؾ ب ّره، بك الصكرة العاديػة للمصد ال رائع  أواًل القصد المباشر: المشرع المصري  
كبرػػاؾ َمػػْف يسػػميه بالمصػػد األصػػيا، إذ ققػػكالر ليػػه عراصػػر المصػػد ) العلػػـ كاإلرادة ( علػػى أكضػػ  
حػػاؿ، ل ميػػ  حػػاالت المصػػد المباشػػر ي مع ػػا ضػػاب  كاحػػد بػػك أْف يلػػكف ال ػػارع قػػد قمثػػا الرقي ػػة 

رق ػػاب ال عػػا ل ػػع قحػػدث بػػذإل الرقي ػػة، كأّف إرادقػػه حػػيف لػػ ثر حقمػػع ل علػػه، ثػػـ اق  ػػت إرادقػػه إلػػى ا
 اق  ت إلى ال عا، اق  ت لع الكقت ر سه كعلى رحػك مباشػر إلػى الرقي ػة باعقباربػا أثػرًا الزمػًا لػه،

كيمسػـ المصد المباشر إلى المصد المحدد كالمصد غير المحدد، كيقحمل المصد المحدد لع المقا إذا 
 اء حياة شةص أك أ ثر معيريف بدكاق ـ لمف يطلل الرار على غريـ له اق  ت إرادة ال ارع إلى إر

أك أ ثػػر ليمقلػػه، كيلػػكف غيػػر محػػدد إذا اق  ػػت إرادة ال ارػػػع إلػػػى إر ػػاء حيػػاة شػػةص أك أ ثػػر أيػػًا 
لاركا، كدكف أْف قعريه شةصيات مف يلكف ضحاياإل، لمف يلمع بمربلة على  م  محقشد مف الراس 

 .(ٕ)ر ـقاصدًا ققا أ بر عدد م

أفل إرادة ال ػارع اق  ػت علػى أ يػد كمباشػر إلػى االعقػداء  أما المشرع الفلسطيني واألردني 
علػػى الحػػل الػػذي يحميػػه الشػػارع، كال يقصػػػكر أْف قق ػػه اإلرادة لػػذلؾ إال إذا لارػػت قسػػقرد إلػػى علػػػـ 
ـ يميرػػػع ثابػػػت بقػػػكلر عراصػػػر ال ريمػػػة كبػػػك أبػػػـ عرصػػػر يػػػدكر لػػػع للػػػر كعمػػػا ال ػػػارع حػػػيف الميػػػا

بال ريمة القع يركي المياـ ب ا، كبرا يلكف العلـ يميرًا كبك يمػدر أْف قحػدث كلػـ يػرد عػدـ كقػكع ال عػا 
 .(ٖ)أك عدـ حدكث ا

يلكف المصد المباشر مف ةبلؿ اق اإل ال ارع كالق لر لع ال عا الذي علـ بػه كمػا  وىنا يرى الباحث
القع سققحمل مف ةبلؿ لعله، ككعليه  سيلكف مف رقي ة سقحدث بسبب لعله كال ي ـ ما بع الرقي ة

يقرقػػب المصػػد المباشػػر للميػػاـ بال ريمػػة كالقػػع قحميػػه المسػػؤكلية الماركريػػة كالقػػع ةال  ػػا ال ػػارع مػػف 
 .ةبلؿ قيامة بال ريمة

                                                 

 .ٖٖٕد/ عبد المادر  رادة، مر   سابل، ص (ٔ)
 .ٜٔٗارظر أيضا د/ مازف ركر الديف، مر   سابل، ص . ٖٚٔد/ مدحت إبرابيـ، مر   سابل،ص (ٕ)
 .ٜٖٔ.ارظر أيضًا د/مدحت ابرابيـ، مر   سابل،صٖٕٗ-ٖٖٕد/ عبد المادر  رادة، مر   سابل،ص (ٖ)
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المصػد االحقمػالع مػف األمػكر القػع ألػاض لي ػا ثانيًا: القصد غيػر المباشػر ) االحتمػالي(:  
لم اء الماركف ال رائع، كال سّيما العربع كاأل ربع مر ـ، كل ف شمة الةػبلؼ بيػر ـ لبيػرة ليمػا يقعلػل 

 .(ٔ)بقحديد رطاؽ المصد االحقمالع كمدى الرقائج القع يلمى عبئ ا على ال ارع 

لػذلؾ اق ػه ال مػه  ال ررسػع كالمصػري، كلـ يرد قعري  للمصػد االحقمػالع لػع قػاركرع العمكبػات
المصري كبك الرأي السائد مق ثرًا بال مه ال ررسػع إلػى المػكؿ ب رػه لقػكالر المصػد االحقمػالع، ال ُبػد  أْف 
يلكف لدى ال ػارع أكاًل قصػد مباشػر إلػى إحػداث رقي ػة معيرػة يعاقػب علي ػا المػاركف، لقحػدث رقي ػة 

يلػػف لػػدى ال ػػارع قصػػد مباشػػر، لػػبل يسػػ ؿ إال عػػف  ريمػػة  أةػػرى مقكقعػػة قق ػػاكز مػػا أرادإل، لػػإذا لػػـ
غير عمديه، ل صحاب بذا الرأي ال يمركف بك كد المصد االحقمالع بمعراإل المقميز، ألفل ما كص كا 

 . (ٕ)به المصد االحقمالع بك لع الكاق  المصد المقعدي

قق ابػا طبيعػة يقض  لرا الةط  الذي قمكـ للرة المصد االحقمالع لع لررسػا كمصػر، ل ػع  
بذا المصد كال قعقرؼ بميمقه الماركرية كبلكره مسػاكيًا للمصػد المباشػر مػف حيػث مسػؤكليقه المعديػة، 
كقحددإل على رحك قبقعد ليػه عػف طبيعقػه كرطاقػه الػذي يميػزإل عػف بػاقع أرػكاع المصػد ال رػائع، لػذلؾ 

قبػارإل إحػدى صػكر ي ضا بعض ال م اء قػدةا المشػرع المصػري بػالرص علػى المصػد االحقمػالع باع
 . (ٖ)المصد ال رائع مرعًا ل ا ةبلؼ يثار لع بذا الش ف 

 أمػػػا المشػػػرع العراقػػػع لمػػػد سػػػلؾ سػػػبيبًل مةقل ػػػًا حيػػػاؿ المصػػػد االحقمػػػالع، حيػػػث رػػػّص عليػػػه  
( مف قاركف العمكبات بمكله ) قعػد ال ريمة عمديػة إذا ٖٗكبصكرة صريحة لػع ال مرة ب مػف المادة )

إ راميػة ل علػػه ل قػدـ عليػه قػاببًل المةػاطرة بحػػدكث ا (، كبػذلؾ قطػ  الطريػل علػػى قكقػ  ال اعػا رقػائج 
 .(ٗ)لا ا ق اد أك ق كيا لع بذا المكضكع  

مف ةبلؿ قراءة الرص السابل أفل المشرع العراقع قد قبرى للرة المصد االحقمالع وىنا يرى الباحث  
ئية، بشرط أْف يلكف ال اعا قد قكقػ  رقػائج ك عله مساكيًا  للمصد المباشر مف حيث المسؤكلية ال را

                                                 

 .ٕٕٔ، مر   سابل، صد/ عبد الرحمف أحمد (ٔ)
. ٖٛٔ-ٕٛٔ. ارظػػػر أيضػػًا د/  ػػبلؿ ثػػػركت، مر ػػ  سػػػابل، صٓٗٔ-ٜٖٔ-ٖٛٔد/ مػػدحت إبػػرابيـ، مر ػػػ  سػػابل،ص (ٕ)

 .ٖٕ٘-ٖٕٗمر   سابل،ص د/ عبد المادر  رادة، ارظر أيضًا،
 .ٜٖٔص  د/ مدحت إبرابيـ، مر   سابل، (ٖ)
كالمشػرع اليمرػع لػع  ٛٛٔكالسػكري لػع المػادة  ٜٛرارع لع المادة كاللب ٗٙكضمف بذا االق اإل المشرع األردرع لع المادة  (ٗ)

 مف قاركف العمكبات اليمرع .  ٜالمادة 
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إ راميػػة ل علػػه ل قػػدـ عليػػه قػػاببًل المةػػاطرة بحػػدكث ا، أي أفل للمصػػد االحقمػػالع عرصػػراف بمػػا قكقػػ  
الرقي ة ال ريمة، كقبكؿ المةاطرة بحدكث ا كبرػاؾ مف يضي  عرصرًا ثالثًا بك إرادة ال عا الذي قػػاـ 

ي كال لسػػطيرع اةقل ػػا مػػ  المشػػرع العراقػػع لػػع المصػػد االحقمػػالع بػػه ال ػػارع، إال إفل المشػػرع المصػػر 
 حيث اعقبر ذلؾ ممقررًا بحدكث الرقي ة كال عا كاإلرادة معا.
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 المطلب الثاني
 القصد البسيط والقصد المقترف بسبق إصرار

كبرا يلكف بذا القمسيـ بك در ة المصد القع ققمثا لع المدى الزمرع الذي ي صا بيف قياـ  
كمباشرة السلكؾ، لإذا قعاقب األمراف دكف قراٍخ لاف المصد بسيطًا كبك ما سرقراكله لع بداية  المصد

بػػذا ال ػػرع، أمػػا إذا أمقػػد لاصػػا زمرػػع بير مػػا اققػػرف المصػػد بسػػبل اإلصػػرار، كبػػك مػػا سػػربحثه بعػػد 
 :  (ٔ)ذلؾ

 القصد البسيط: الفرع األوؿ

بارق ػاب ال ريمػة كقػاـ بقر يػذبا دكف مػركر يقحمل بذا المصد إذا لاف ال ارع قد اقةذ قرارإل  
لاصا زمرع بيف المرار كالقر يذ، يسػم  بػالق لير ال ػاد  كالقػركي، لمػف ي اَ ػ  بشػةص يعقػدي علػى 
قريب له ليسارع لع ققله، كالممصكد برا أْف ال ققكلر العمدي لػع ال ريمػة لػافل قػكلر العمػد لل ريمػة 

كقبػػيف أفل ال ريمػػة لارػػت بػػدكف ق لػػر كمصػػادلة كال  رلػػكف أمػػاـ سػػبل إصػػرار مشػػدد أمػػا غيػػر ذلػػؾ،
يك د عبلقة بيف ال ارع كالم رع عليه قبا الكاقعة برا يقدةا المضاء ليحدد سبل اإلصػرار البسػي  

 .(ٕ)أـ ال لع حيره ككلل ال مه الماركرع كالمضائع

 القصد المقترف بسبق اإلصرار: الفرع الثاني

 اإلصرار مف ةبلؿ قعري ه، كمف ثـ بياف عراصرإل:  سيمـك الباحث ببياف م  ـك سبل

 .(ٖ)قعري  سبل اإلصرار: لغرض قسلي  الضكء على قعري  سبل اإلصرار قاركراً  أواًل: 

يق ػاكت مكقػ  المػكاريف العمابيػة حيػاؿ قعريػ  سػبل اإلصػرار، لمر ػا سبق اإلصرار قانونػًا:  
المشرع قد قرؾ أمػرإل إلػى ال مػه كالمضػاء  مف أح ـ عف إيراد رص يقراكؿ سبل اإلصرار، كبذلؾ لإفل 

كالمباد  العامة حيث عرؼ لع القشري  العراقع كالمصري ب رلػه  الق ليػر المصػمـ عليػه لػع ارق ػاب 

                                                 

 .ٜٓ٘ارظر أيضا د/ مازف ركر الديف، مر   سابل، ص كما بعد. ٖٕٚد/ عبد الرحمف أحمد، مر   سابل، ص (ٔ)
 .ٕٔطرطاكي، مر   سابل،ص، ارظر أيضًا د/إبرابيـ ٕ٘ٗد/ عبد المادر  رادة، مر   سابل،ص (ٕ)
 .ٕٗٓد/ عبد الرحمف أحمد، مر   سابل، ص (ٖ)
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، كمػف بػذإل المػكاريف قػاركف (ٔ)ال ريمة قبا قر يذبا بعيدًا عف ثكرة الغضب اجرع أك القي ػاف الر سػع 
 .(ٕ)السكري كعربيه أةري العمكبات اإليطالع كقاركف العمكبات 

قد أ م  المشرع العربع لع القعري  لسبل اإلصرار على قكاعد م مة أقدـ علي ا ويرى الباحث ىنا 
ال ػػػارع كبػػػع القصػػػميـ كال ػػػدكء قبػػػا القر يػػػذ، كبػػػذإل العراصػػػر ي ػػػب أْف ق ػػػكف حاضػػػرة لقػػػكلر سػػػبل 

ل كالعػػدؿ لػػع ق ييػػ  الريػػة اإلصػػرار لل ريمػػة مػػف قبػػا ال ػػارع، كأةػػذ ب ػػا العربػػع لقحلػػيـ ركح المرطػػ
                   كالمصد المراد الذي أدى إلى إزباؽ ركح إرساف حع.

يقضػ  مػػف ةػبلؿ قعريػ  سػبل اإلصػرار أفل لػػه عرصػريف، : وناصػر سػبق اإلصػرار: ثانيػاً  
 :(ٖ)أحدبما زمرع يقمثا بالقصميـ السابل، كاجةر ر سع يقمثا ب دكء الباؿ 

كيعرػػػع مػػػركر لقػػػرة مػػػف الكقػػػت للقصػػػميـ قبػػػا ارق ػػػاب تصػػػميـ السػػػابق(: )ال العنصػػػر الزمنػػػي .4
أي لكات لقرة قسبل القر يذ يعما لي ا ال ارع للرإل كيقدبر أمػرإل كيملػب لي ػا أك ػه ال ريمػة  ال ريمة،

القع ركى ارق اب ا، كبذإل ال قرة ليس ل ا حػد معػيف قاركرػًا، لمػد قطػكؿ أك قمصػر، لليسػت العبػرة )لػع 
صرار( بمضع الزمف لذاقػه بػيف القصػميـ علػى ال ريمػة ككقكع ػا، بػا العبػرة بمػا يمػ  قكالر سبل اإل

رمػػا قػػرؾ أمػػر قمػػديربا لماضػػع  لػػع ذلػػؾ الػػزمف مػػف الق ليػػر كالقػػدبير  كلػػـ يحػػدد المػػاركف قلػػؾ ال قػػرة كا 
 . (ٗ)المكضكع، ألفل ل ا كاقعة ظركل ا كمبلبساق ا الةاصة ب ا 

لةػػص ذلػػؾ مػػف ةػػبلؿ أفل العرصػػر الزمرػػع غيػػر لػػاٍؼ لػػع ذاقػػه وأي ػػًا المشػػرع المصػػري: 
رما بك مقطلب لشرط ال غرى عره لقحمل العرصر الر سع، حيث إفل مركر  لقكلر سبل اإلصرار، كا 
ال قػرة الزمريػػة ال يل ػع للمػػكؿ بقػكالر سػػبل اإلصػرار لػػدى ال ػػارع طالمػا أرلػػه لػـ يلػػف لػع حالػػة ر سػػية 

                                                 

،ارظػػر أيضػػًا د/ ٘.رظػػر أيضػػًا، د/ إبػػرابيـ طرطػػاكي، مر ػػ  سػػابل، صٖٕٗد/ عبػػد المػػادر  ػػرادة، مر ػػ  سػػابل، ص  -( ٔ)
 .ٖٚٔ-ٖٙٔ،ارظر أيضًا د/ مدحت ابرابيـ، مر   سابل،صٙٛٔ بلؿ ثركت، مر   سابل،ص

( كقػػاركف العمكبػػات ٖٕٔ( كقػػاركف العمكبػػات المصػػري مػػادة )ٜٕٚمػػكاريف: قػػاركف العمكبػػات ال ررسػػع المػػادة )كمػػف بػػذإل ال -( ٕ)
 (.ٔ٘ٔ( كقاركف العمكبات ال كيقع مادة )ٜٕٖاالردرع مادة )

 .ٕٚٔد/ عبد الرحمف أحمد، مر   سابل، ص -( ٖ)
 .ٕ٘ٗ-ٕٗٗد/ عبد المادر  رادة، مر   سابل،ص  -( ٗ)
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ذي يقطلػػب ليػػه كصػػ  الحالػػة القػػع يلػػكف علي ػػا ال ػػارع قبػػا الكاقعػػة، قكام ػػا ال ػػدكء كاالسػػقمرار الػػ
  .(ٔ)كي ب أْف يقكالر عرصر القصميـ لدى ال ارع أيضًا قبا قيامه بال ـر 

كبػػك أْف ال يلػػكف ال ػػارع قػػد ةػػرج عػػف طػػكرإل لارق ػػب  ريمقػػه العنصػػر النفسػػي )ىػػدوء البػػاؿ(:  .8
بػاد  الػر س غيػر مضػطرب كال مق ػيج، ممػا قحت قػ ثير عاط ػة  امحػة، بػا ارق ػب ال ريمػة كبػك 

يػػدؿ علػػى القصػػميـ األ يػػد كالعػػـز الػػذي ال ر عػػة ليػػه عػػف اإلثػػـ بعػػد أْف كزف األمػػكر كقػػدر العكاقػػب 
لاةقار ال ريمة القع لطالما قد للر كةط  ل ا قبا القر يذ كأصرل المياـ ب ا غير مباٍؿ بالرقي ة القع 

ال أفل برػػاؾ بعػَض المبلحظػات علػى ذلػؾ لػبل يل ػع بػػدكء سػقحدث مػف ال عػا الرػا ـ مرػه لل ريمػة إ
البػاؿ كالعرصػػر الر سػػع، لي ػػب أْف ققػػكلر مػػ  قلػؾ العراصػػر اإلرادة كالقةطػػي  قبػػا الكاقعػػة كأثرائ ػػا، 
كبرا يصعب األمر كير   البت لع األمر إلى قاضع المكضكع كلل الصػبلحيات كالرصػكص القػع 

 .(ٕ)كضع ا المشرع

ركيػػػه إلػػػى أفل بيػػػاف سػػػبل اإلصػػػرار لػػػع الحلػػػـ مػػػف المسػػػائا المكضػػػكعية كأةيػػػرًا يربغػػػع الق 
المقعلمػػػػة بصػػػػبلحية محلمػػػػة المكضػػػػكع كال رقابػػػػة علي ػػػػا لػػػػع بػػػػذا الةصػػػػكص إال إذا ةر ػػػػت عّمػػػػا 
يمقضػػيه قعريػػ  سػػبل اإلصػػرار قاركرػػًا أك اسػػقرق ت قيامػػه أك عػػدـ قيامػػه مػػف كقػػائ  ال قصػػل  عمػػبًل 

   .(ٖ)ل ذا االسقرقاج 

إلػػع أفل العرصػػر الر سػػع أبػػـ مػػف العرصػػر الزمرػػع، ألفل علػػة القشػػديد قر ػػ  إلػػى احػػث ىنػػا ويػػرى الب
اعقبارات ققعلل بالعرصر الر سع لع سػبل اإلصػرار باعقبػارإل ريػة مبيقػة كبػذلؾ قرلػز سػبل اإلصػرار 
لػػع عرصػػر كاحػػد كبػػك العرصػػر الر سػػع، كأصػػب  العرصػػر الزمرػػع عرصػػرًا قابعػػًا يرحصػػر دكرإل لػػع 

ال ش  عف العرصر األكؿ، كسار المضاء العربع على ضركرة قكالر القصميـ السابل كبدكء م رد 
البػػاؿ لسػػبل اإلصػػرار، لػػإذا ارعػػدـ أك غػػاب  أحػػد بػػذيف العرصػػريف، لػػإفل سػػبل اإلصػػرار لػػـ يبػػَل لػػه 
ك ػػكد كيرمحػػع م مػػا لارػػت العبلمػػات الدالػػة عليػػه، كيلػػكف برػػاؾ رمػػص كيحقػػاج إلػػى الر ػػكع لل مػػه 

                     ع كالمضائع للبت ليه.الماركر

 
                                                 

 .ٚٛٔت، مر   سابل،صد/ بلؿ ثرك  -( ٔ)
 .ٗٗٔد/ مدحت إبرابيـ، مر   سابل،ص  -( ٕ)
 . ٙٙ، صٜٗٚٔمصر،-، دار ال لر العربعٙد/ رءكؼ عبيد،  رائـ االعقداء على األشةاص كاألمكاؿ، ط -( ٖ)
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 الثالث المبحث
 أحكامة الق ائيةو أىمية القصد الجنائي 

إفل أبميػػة المصػػد ال رػػائع لػػع أي  ريمػػة ي ػػب أْف ق ػػكف معلكمػػة كلػػل المكاعػػد الماركريػػة لػػذا  
مف الطبيعع أْف قمر على أي مةقص لع م اؿ الماركف أك مطبل للمػاركف، لمػا مػف دعػكى  رائيػة 
إال كقثػػػكر لي ػػػا مشػػػللة المصػػػد ال رػػػائع للقحمػػػل مػػػف قػػػكالرإل أك للمطػػػ  بارق ائػػػه رظػػػرًا لآلثػػػار ال امػػػة 
المقرقبػة علػى ذلػؾ، لالبحػث ليػػه  ػزء أساسػع مػف م مػة الماضػػع ال رػائع بصػدد لػا حالػة قعػػرض 
عليػػه، كعلػػى بػػدي قلػػؾ ال لػػرة سػػرقراكؿ لػػع بػػذا المطلػػب بيػػاف م ػػاؿ أبميػػة المصػػد ال رػػائع ككقػػت 

 :(ٔ)قكالرإل كذلؾ لع ما رذلرإل مف ةبلؿ المطلب كلركعه القالية 

 الجنائيمجاؿ األىمية للقصد : المطلب األوؿ

ُقلمع أبمية المصد ال رائع بظبلل ا كبصكرة  لية علػى  مي  أطراؼ العبلقة اإل رامية مف  
م ػػـر ك ريمػػة كمسػػؤكلية  رائيػػة راق ػػة عػػف قلػػؾ العبلقػػة، بػػا حقّػػى علػػى العمكبػػة المقرقبػػة عػػف قلػػؾ 

 المسػؤكلية: 

 أىمية القصد الجنائي بالنسبة للمجـر: الفرع األوؿ

ئع عػػػػف رػػػػكازع الشػػػػر كالعػػػػدكاف كالغػػػػدر عرػػػػد صػػػػاحبه كيظ ػػػػر ركحػػػػه يلشػػػػ  المصػػػػد ال رػػػػا 
، كبحػػث  كارػػب الةيػػر  رادقػػه، كبػػك رمطػػة االرق ػػاز الحميميػػة لػػع دراسػػة ر سػػية الم ػػـر اإل راميػػة كا 
كالشر ليه بمعايير شةصية غير مق ثرة ب سامة المظ ر المادي لل عا، لالمقا بطبيعقه لعا قشمئز 

ب ره عما إ رامع بحت كذلػؾ إذا رظررػا إلػى ال ارػب المػادي كحػدإل، مره الر كس، كيبدك ألكؿ كبلة 
كل ف إذا لارت ر سية ال اعا كالظركؼ اللصيمة بشةصه محا اعقبار، لمد ال ررى لع ال عا  رمًا 
مقعمػػدًا لمػػا لػػك لػػاف بػػذا الشػػةص ضػػحية ةطػػ  يملػػف ق اديػػه، ليرق ػػع العمػػد لػػع بػػذإل الحػػاؿ، بيرمػػا 

 .(ٕ)ًا لصكرة الةط  غير العمدييبمى ثمة م اؿ لمعاقبقه طبم

                                                 

ارظر أيضا د/ أيمف رصر عبػد العػاؿ، قػاركف اال ػراءت ال لسػطيرع، ملقبػة  .ٜٖٔعبد الرحمف أحمد، مر   سابل، صد/ (ٔ)
 .ٗٙٔمصٖٕٔٓال امعة اإلسبلمية بغزة، 

دمحم  د/ . ارظرأيضًا،ٜٗ-ٖٜ. ارظر أيضًا د/ مدحت إبرابيـ، مر   سابل،صٕٕٛعبد المادر  رادة، مر   سابل، صد/ (ٕ)
 .ٜٚٔـ،صٕٕٓٓ،ليبيا، ٕدار ال قاب ال ديد المقحدة،طالرزاقع، محاضرات لع الماركف ال رائع المسـ العاـ، 
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يقبػػيف لػرػػػا مػػف لػػػا مػػا قمػػدـ أف المصػػد ال رػػائع يػمػػػثا حمػػبًل م مػػػًا لدراسػػة ر سيػػػة ال ػػارع كبػػػكاعثه، 
 . (ٔ)باعقبارإل مظ رًا مف مظابر شةصيقه كارعلاس ر سػع لػمدى ةطكرقػه اإل رامية ق اإل الم قم  

 للجريمةأىمية القصد الجنائي بالنسبة : الفرع الثاني

رػػػما بػػع ليػػاف ر سػػع أيضػػًا، كيمثػػا المصػػد ال رػػائع   ال ريمػػة ليسػػت ليارػػًا ماديػػًا ةالصػػًا، كا 
األصكؿ الر سية لماديات ال ريمة كمرلز السيطرة علي ا، كرظػرًا لمػا للمصػد ال رػائع مػف أبميػة لمػد 

ال ػػػرائـ اعقمدقػػػه بعػػػض القشػػػريعات أساسػػػًا للقصػػػري  الثرػػػائع لل ػػػرائـ، لصػػػر ت ال ػػػرائـ صػػػر يف، 
العمديػػة كبػػع القػػع يشػػقرط لي ػػا المػػاركف ك ػػكد المصػػد ال رػػائع، كال ػػرائـ غيػػر العمديػػة، كبػػع القػػع 
ذا مػػػا قاررػػػا بػػػيف المصػػػد ال رػػػائع كالةطػػػ  غيػػػر  يعاقػػػب علي ػػػا لم ػػػرد ك ػػػكد ةطػػػ  غيػػػر عمػػػدي، كا 

 ػػا قرطػػكي العمػػدي، ك ػػدرا األكؿ ي ػػكؽ الثػػارع لػػع األبميػػة، لػػال رائـ العمديػػة بػػع أصػػا الق ػػريـ ألرل 
علػػى معرػػى العػػدكاف أك االعقػػداء، بيرمػػا ال ػػرائـ غيػػر العمديػػة ليسػػت إال اسػػقثراء ألرل ػػا م ػػرد ألعػػاؿ 

 .(ٕ)ضارة

الحل عمدًا ةطر على الم قم  لع  لذلؾ لارت ال رائـ العمدية أ ثر عددًا، لاالعقداء على 
لعمػدي أقػا ةطػكرة، كلػذلؾ ال يرالػه الق ػريـ، كل ػف االعقػداء غيػر ا كلػذلؾ يرػذر أال غلب الحاالت،أ 

يلكف محبًل للق ريـ إال لػع حاالت ققض  لي ا ةطكرقه علػى رحك ةاص، كبذا بػػك األسػاس الػذي 
 .(ٖ)ي سر ق كؽ ال رائـ العمدية على غير العمدية لع ال ـ 

لػمػػػػا لارػػػت ال ػػػرائـ العمديػػػة بػػػع األصػػػا لػػػع الم ػػػاؿ ال رػػػائع كال ػػػرائـ غيػػػر العمديػػػة بػػػع  
لإّف األصا ال يحقاج لق  يد مػف  ارب المشرع، لذلؾ أصب  مػعػلػكمًا لػدى ال مه كالمضػاء االسقثراء، 

                                                 

. كيقضػ  للباحػث كمػف ةػبلؿ عملػة لػع ملالحػة ال ريمػة كمبلحمػة ال رػاة أرػه بال عػا ٖٖٔسابل، ص د/ دمحم ر ـ، مر   (ٔ)
رمػا قػػد أدت عكامػا ر سػػية  عرػد إحضػار ال رػػاة كضػبط ـ كمػف ةػػبلؿ االسػق كاب يقبػػيف إف ال ػارع قػاـ ب ػػـر مػا لػػيس قصػدا كا 

رق اب  ـر بحل ر سه مف ةبلؿ ايػذاء عضػك بسبب ظركؼ كضغكط الحياة كبع قلؾ العكاما القع يمـك ب ا أيضًا الشةص با
به مف عكاما ر سية كضػغكط الحيػاإل لمثػاؿ إلحػدى المضػايا القػع عايشػ ا الباحػث  يق ثرمف  سمه بمصد االرقحار بسبب مما 

 إثراء عمله. م  القح و على سرية كةصكصية المعلكمات.
 .ٗٛٔ -ٖٛٔص لرزاقع، مر   سابل،اد/ دمحم  (ٕ)
 .ٖٖٔ   سابل، صد/ دمحم ر ـ، مر  (ٖ)
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أره إذا ما أغ ا المشرع بياف صكرة الرلف المعركي لػػع  ريمػة مػف ال ػرائـ، لػإّف ذلػؾ يعرػع  
 . (ٔ)قكالر صكرة العمد لي ا 

 : (8)وت مف أىمية التمييز بيف الجرائـ العمدية وغير العمدية في ثبلث نواحي 

: ليلكف المصد ال رائع مف أرلػاف الشػركع كالمسػابمة ال رائيػة لػع ال ريمػة، لإرػه ال األولى 
 . (ٖ)يملف قصكر الشركع كالمسابمة إال لع ال رائـ العمدية، كال يقصكراف لع غير العمدية 

ال رائـ القع قم  بالقرؾ أك االمقراع ال يلػكف إال لػع ال ػرائـ العمديػة، كذلػؾ : بحث والثانية 
لقطلػػب المارػػػكف ك ػػكد قصػػد  رػػائع لػػػع إحػػداث ال ريمػػػة القػػػع قرشػػ  مباشػػرة عػػف بػػذا االمقرػػاع، أمػػػػا 

ل ميع ػا  -ل صػا عػاـ-الثالثة: إفل  مي  ال رائـ غير العمدية أما  ر  أك مةال ات، أما ال رايات 
 . (ٗ)دية كال قك د  رايات غير عمديةعم

يقبػػيف لرػػػا إفل المصػػػد ال رػػػائع يثػػػكر بحثػػػه لػػع أغلػػػب ال ػػػرائـ كأشػػػدبا  سػػػامة كبػػػع ال ػػػرائـ  
العمديػػة سػػكاء أ ارػػت قامػػة أـ يعاقػػب لي ػػا علػػى م ػػرد الشػػركع، كيبحػػث باعقبػػارإل رلرػػًا أساسػػيًا لػػع 
 ريمة المقا باعقباربا م رمة لػع حػالقع العمػد كاإلبمػاؿ، قػد ققعػدد ال ػرائـ القػع قمػ  علػى شػةص 

رساف، حياقه، صػحقه، كسػبلمة بدرػه بحيػث يرػقج عػف لػا مػف بػذإل ال ػرائـ المػكت، ليصػعب لػع اإل
رادقه، لمصد ال ارع  بذإل الحالة ق يي  ال عا المؤدي ل ذإل الرقي ة إال بعد الق  د مف قصد ال ارع كا 

مريػدًا  ، ل ػك ققػا عمػد إذا لػاف ال اعػا قػد ارق ػب لعلػه قصػدًا، أي لػاف(ٕ)بك الذي يبيف لرا مػا أراد 
لكلػػػاة الم رػػػع عليػػػه، كبػػػك ققػػػا عمػػػد مػػػ  سػػػبل اإلصػػػرار إذا لػػػاف قصػػػد ال ػػػارع قػػػد اققػػػرف بسػػػبل 

رمػا قصػد اإليػذاء،  اعقداءٍ اإلصرار، كبك  م ٍض إلى المكت إذا لـ يلف ال ارع يمصػد إر ػاء الحيػاة كا 
بػ فل الشػػةص كبػك ققػا ةطػػ  إذا أراد ال ػارع ال عػػا كلػـ يػرد الرقي ػػة، حقػى مػػف المملػف المػكؿ أةيػػرًا 

                                                 

 .ٕٙٗد/ عبد الرحمف أحمد، مر   سابل، ص (ٔ)
.ارظػػر أيضػػًا، د/ عبػػد المػػادر  ػػرادة، ال ػػرائـ الشةصػػية، ملقبػػة ٜٕٕ -ٕٕٛد/ دمحم زلػػع أبػػك عػػامر، مر ػػ  سػػابل، ص (ٕ)

 كما بعدبا. -ٖٜ -ٕٜـ، ٕٓٔٓآلاؽ، غزة، 
 . ٖ٘ٔد/ عبد الرحمف أحمد، مر   سابل، ص (ٖ)

ؿ الدراسػة إف أ ثػر ال ػرائـ القػع قمػػ  علػى الػر س كيلػكف لي ػا الةػبلؼ بػع حػكادث الطػرؽ، أك إثرػػاء كيقضػ  للباحػث مػف ةػبل
الةدمػػة العسػػلرية أك الم ػػف الةطػػرة كالقػػع ق ػػكف إمػػاـ بحػػث كقحػػري لػػدي   ػػات االةقصػػاص إلثبػػات الكاقعػػة بػػا بػػع بمصػػد 

  رائع أـ مف عدمه.
 .٘ٛٗ -ٗٛٗد/ دمحم ابك عامر، مر   سابل، ص (ٗ)
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الػػػذي لػػػاف السػػػبب لػػػع مػػػكت الم رػػػع عليػػػه لػػػـ يرق ػػػب أي ةطػػػ ، لمػػػا لػػػك لػػػـ يملػػػؾ أبليػػػػة اإلدراؾ 
 .(ٔ)كاإلرادة، لػبل يقكالر الرلف المعركي كق كف الكاقعة مػف الراحية ال رائية قضاًء كقدرًا 

 ريمة المقػا، لعلػى إّف لا ما قمدـ بياره إلى أبمية المصد ال رائع لقحديد طبيعة ويرى الباحث ىنا 
الػػرغـ مػػف أفل الرقي ػػة كبػػع الكلػػاة كاحػػدة لػػع  ميػػ  ال ػػرائـ السػػابمة، إال أف الكصػػ  المػػاركرع ل ػػا 
مر ػػػا قػػػد اةقلػػػ  قبعػػػًا الةػػػقبلؼ المصػػػد ال رػػػائع لي ػػػا، بحيػػػث ال يملػػػف إعطػػػاء أي مر ػػػا الكصػػػ  

 .الماركرع الصحي  إال بعد قعييف قصد ال اعا لي ا

 القصد الجنائي في المسؤولية الجنائيةأىمية : الفرع الثالث

لمػػا لارػػت المسػػؤكلية بمعرابػػا المػػاركرع بػػع القػػزاـ الشػػةص بالةضػػكع لقػػدبير قػػاركرع يقةػػذ  
معػػه ق ػػرًا لمػػاء سػػلكؾ بػػدر مرػػه، ل ر ػػػا ب ػػذا المعرػػػى ققػػكالر لػػػع م ػػاؿ المػػاركف ال رائػػػع كذلػػؾ حيرمػػا 

لذي ققةذ مرػه أدلق ا لػع بػذإل الحالػة بػك ال ػزاء يلكف السلكؾ المقك ب ل ػا  ريمة، كيلكف القدبير ا
ال رائع مف الممػرر أفل الػرلف المعرػكي بػك أسػاس المسػؤكلية ال رائيػة لػع العصػر الحػديث، كيعقبػر 
المصد ال رائع أحد صكرإل  با أره الصكرة الغالبة كاألبـ ألرله إذا لارػت ال ريمػة لػػع أبسػ  صػكربا 

بيػه، لػإفل بػػذا العصػياف يبلػ  أشػدإل إْف لػػاف ممصػكدًا ممػف أقػػاإل، قرطػكي عصػياف ألكامػر الشػػارع كركا 
كق ػػكف المسػػؤكلية ) لػػع  ريمػػة المقػػا( عمديػػه إذا سػػيطرت اإلرادة سػػيطرة قامػػة كاق  ػػت إلػػى ال عػػا 
كالرقي ػػػة، أمػػػا إذا سػػػيطرت علػػػى السػػػلكؾ دكف الرقي ػػػة لارػػػت المسػػػؤكلية غيػػػر عمديػػػة علػػػى أسػػػاس 

 .(ٕ)الةط  غير العمدي

                                                 

 .ٜ٘ٔ -ٜٗٔ.ارظر أيضًا، د/ دمحم أبك عامر، مر   سابل،صٜٔٔ -ٜٓٔد/ دمحم الرزاقع، مر   سابل،ص -( ٔ)
. ارظػػر أيضػػًا، د/ يكسػػ  حسػػف يكسػػ ، علػػـ اإل ػػراـ كالعمػػاب، ٕٕٗ-ٕٔٗ -ٕٓٗد/ دمحم الرزاقػػع، مر ػػ  سػػابل،ص -( ٕ)

قػاركف العمكبػػات العػاـ، دار ال امعػػة ال ديػػدة  .، ارظػر أيضػػًا، د/ دمحم زلػع ابػػك عػػامر،ٕٓٔـ،صٖٕٔٓ، ٕالمرلػز المػػكمع، ط
ارظر أيضا د/ مازف رػكر الػديف ، .ٖٚٔ. ارظر أيضًا د/ عبد الرحمف أحمد، مر   سابل، صٕٙٔ، صٕٕٔٓللرشر، مصر،

 .ٜٓٗمر   سابل، ص
كاف قحمػل قلػؾ  كبرا كمف ةبلؿ الدرس قبيف للباحث إف المصد لع ال رائـ القػع قمػ  علػى الػر س ي ػب إف ققػكلر لي ػا األرلػاف

األرلاف رقي ة قد أرادبا ال ارع كقرقب علي ا إزباؽ للركح كبحث ذلؾ كعبلققه مف ةبلؿ العبلقة القع قمت مف ا ل ػا ال ريمػة 
لقحديػػد المصػػد ال رػػائع كبرػػا يلػػكف االبقمػػاـ مػػف ةػػبلؿ طبيعػػة اإلصػػابة القػػع أدت إلزبػػاؽ الػػركح كرػػكع الكسػػيلة كعػػدد ال ػػركح 

 د طبيعة المصد لل ريمة أك الةطى.كملار ا كلا ذلؾ يحد
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يراعػػع الشػػارع عرػػد قعيػػيف العمكبػػات كقحديػػد ممػػداربا أْف قق  ػػا بقحميػػل األغػػراض المقكةػػاة  
مف قطبيم ا، كأْف ق ػكف عادلػة قرضػع الشػعكر بالعدالػة، كبػع ال ق ػكف لػذلؾ إال إذا لارػت مقراسػبة 

لعماب على ال رائـ العمدية أشد مره  سامة م   سامة ال ريمة كدر ة ةطكرة مرق ب ا، لذلؾ لاف ا
لع ال رائـ غير العمدية، ألفل الشارع ي قـ بمكا  ة أكلئؾ الذيف اق  ت إرادق ـ إلى مةال ػة أحلامػه 
أ ثػػر ممػػا ي ػػقـ بمكا  ػػة أكلئػػؾ الػػذيف لػػـ يريػػدكا مةال قػػه بػػا اعقمػػدكا أّر ػػـ يةضػػعكف ألحلامػػه كل ػػف 

 .(ٔ)ما يربغع أْف يلكف  لاف رصيب ـ مف الحذر كاالحقياط دكف 

بذا المبدأ يحمل قمامًا أغراض العماب سكاء لارت ارقمامية أـ ردعيػة أـ إصػبلحية، لمػف ال  
ق ػػكف إرادقػػه آثمػػة ككقعػػت ال ريمػػة دكف أْف ققػػكلر عبلقػػػة ر سيػػػة بػػيف إرادقػػه كبػػيف ماديػػات ال ريمػػة، 

رما يقدةا الشارع لعمابه اسقثراء لم  كلػع حػاالت ةاصػػة قػدربا بػال رص، لػذلؾ لػبل حا ة لعمابه، كا 
لالحلمػػػة مػػف قمريػػر العمػػػاب علػػػى ال ريمػػػة العمديػػػة بػػػع مرػػ  اإلرسػػاف مػػف قعمػػد إيػػذاء غيػػرإل، بيرمػػػا 
ك ػه المصلحة لع العماب على الةط  غير العمدي بك رغبػة المشرع لػع حمػا األلػراد علػى القػذرع 

مػف عػدـ اال قػراث بغيػرإل، بالحيطة البلزمة لع قصرلػاق ـ كقدبر عكاقب ا المحقملة، أي مر  اإلرساف 
لالماركف بقكقيعه العماب على مرق ب ال ريمة العمدية إرما يحمػا مقمػردًا علػى أْف يقػ دب، كبقكقيعػه 

 .(ٕ)العماب على مرق ب  ريمة غير عمديه إرما يحما غالبًل على أْف يقربه 

أال كبػع ال قػرة مف ال دير بالذلر أفل األبمية السابمة للمصد ال رائع مرقبطة بمس لة م مػة  
الكا ب قكالر المصد ال رائع ةبلل ا أك مػا قسمػػى بػال قرة المصػدية كبػك مػػا سػرقكلى بيارػه لػع ال ػرع 

 .(ٖ)الثارع

 

                                                 

 .ٓٔـ، صٜٗٚٔ، دار الر ضة العربية، مصر، ٕد/ محمكد ر يب حسرع، الرظرية العامة للمصد ال رائع، ط (ٔ)
. ارظػر أيضػًا، ٗٚ،صٜٙٚٔمصػر  د/ رمسيس ب راـ، االق اإل الحديث لع رظرية ال عا كال اعا كالمسؤكلية، دار الرشر، (ٕ)

د/ أمػػيف مصػػط ى دمحم، قػػاركف العمكبػػات العػػاـ، دار المطبكعػػات،  .ارظػػر أيضػػًا،ٖٗٙ -ٖٖٙسػػابل، د/ دمحم أبػػك عػػامر، مر ػػ 
 .ٗٓ٘ـ،صٖٕٔٓاإلسلردرية، 

 كما بعد. ٕٓد/ عبد الرحمف أحمد، مر   سابل، ص (ٖ)
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يةقلػػػػ  لم ػػػػاء المػػػػاركف ال رػػػػائع حػػػػكؿ المرحلػػػػة القػػػػع قحػػػػدد ال قػػػػرة الزمريػػػػة القػػػػع ي ػػػػب أْف  
ارع ممػػا قػػاـ بػػه مػػف لعػػا أدى إلػػى السػػلكؾ اإل رامػػع كرقي قػػه عبػػر لعلػػه قرصػػرؼ  لي ػػا إرادة ال ػػ

المػػػادي الػػػذي قػػػاـ بػػػه مػػػف ةػػػبلؿ اإلرادة القػػػع حممقػػػه، كبالقػػػالع ال قمػػػاؿ اإلسػػػراد اإل رامػػػع كقيػػػاـ 
المسؤكلية ال زائية عف ذلؾ ال عا الذي رػقج عػف ال ػارع سػكؼ رشػير إلػى ثػبلث حلمػات مػف الػزمف 

ل رائع لمعرلة أي مر ا القػع يق سػد لي ػا ال عػا بصػكرقه العمديػة، لرقرػاكؿ يدكر لع رطاق ا المصد ا
ملارية قصكرإل  :(ٔ)الزمف المعاصر لل عا، كمف ثـ الزمف البلحل، كأةيرًا الزمف السابل كا 

كيمصد به قعاصر المصد كال عا، حيث ق قرض الماعدة العامة أصبًل  أواًل الزمف المعاصر: 
أفل يقرالل المصد ال رائع م  ال عػا كدكف قمييػز بػيف الرشػاط اإل رامػع المرق ػب، كبػّيف األثػر الػذي 
يمقرف بػه، مػف رقػائج  رميػة لػع حػاؿ حػدكث ا عمػبًل بالمبػدأ العػاـ الػذي يمضػع  بػالر كع لػػع قحديػد 

يمة إلػى الكقت الذي قمت ليه ألعاؿ قر يذبا دكف الرظر إلى كقػت قحمػل رقي ق ػا، كقت ارق اب ال ر 
حيػػػث أف قػػػاري  ارق ػػػاب ال عػػػا اإل رامػػػع بػػػك الػػػذي يحػػػدد بطريمػػػة حاسػػػمة اق ػػػاإل المصػػػد ال رػػػائع 

كيػػكلر لػػه الميمػػة الماركريػػة لضػػاب  معرػػكي ل ػػذا ال عػػا الممصػػكد، ألف المصػػد ال رػػائع لػػع  كقبلػػكرإل،
ق  ت اق ابًا يةال  الماركف، كاإلرادة قمقرف بالرشاط اإل رامع كقسيطر عليػه كقك  ػه  كبرإل إرادة ا

 .(ٕ)إلى إحداث الرقي ة اإل رامية المقكلدة عف ذلؾ الرشاط 

علػػى بػػذا لػػإفل ريػػة المقػػا لػػع  ريمػػة المقػػا العمػػد يربغػػع أّف ق ػػكف قائمػػة لػػدى ال ػػارع حػػيف  
مقػى مػا قػكالر المصػػد ال رػائع لػع مرحلػة الميػاـ بال عػػا ارق ابػه لعػا االعقػداء علػى الم رػػع عليػه، ك 

  .(ٖ)، لإف األمر ال يثير أي صعكبةاإل راميةكأسقمر لحيف حدكث رقي قه 

أحيارًا يقراةى الزمف بيف لعا االعقػداء الػذي يمػكـ بػه ال ػارع كحػدكث ثانيًا الزمف البلحق:  
 الكقػت ق  ػع ألْف يغيػر ال ػارع مػف قصػدإل، الرقي ة اإل رامية المقرقبة عليه، لق صا بير ما لقرة مف

                                                 

ر   سابل، ارظر أيضا د/ مازف رك الديف، م .ٕٓٔـ، ٕٓٔٓد/ عبد المادر  رادة، ال رائـ الشةصية، ملقبة آلاؽ، غزة،  (ٔ)
 .ٗٓ٘ص
 .ٕٖٔ. ارظر أيضًا د/ دمحم ر ـ، مر   سابل،صٖٕٔد/ عبد الرحمف أحمد، مر   سابل، ص (ٕ)
. ارظر أيضًا، د/يكؼ  ٕٚٗد/ عبد المادر  رادة، مر   سابل،ص ، ارظر أيضًا،ٕ٘ٔد/مدحت إبرابيـ، مر   سابل،ص (ٖ)

 .ٕٔٔحسف يكس ، مر   سابل،ص
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بػػػذا الػػػزمف آثػػػار بعػػػض اإلشػػػلاالت الماركريػػػة، كقػػػد أسػػػقمرل ال مػػػه ال رػػػائع لػػػع قحديػػػدإل لػػػع الحػػػالقيف 
 :(ٔ)القاليقيف 

كققمثػػا لػػع قػػكالر المصػػد ال رػػائع لحظػػة ارق ػػاب ال عػػا اإل رامػػع بحيػػث قعاصػػرت الحالػػة األولػػى: 
ط القر يػػذي عرػػد اققػػراؼ ال ريمػػة، ثػػـ ارق ػػى بػػذا المصػػد لػػع عػػدكؿ اإلرادة بال عػػا ال رػػائع مػػ  الرشػػا

ال اعػػا طكعػػًا عرػػه بعػػد ذلػػؾ، ق ػػكف ال ريمػػة قػػد قحممػػت بػػالم  كـ المػػاركرع ل ػػا، غيػػر أرلػػه لػػع بػػذإل 
 الحالة يمقضع الق ريل بيف صكرقيف:

  :كبة الذي يصب  ليه ر كع ال ارع عف قصدإل مف ركع الردـ اإلي ابع أك القالصورة األولي
اإلي ابية لع صكرة ال ريمة الةائبة، لمد يسق يد ال اعا لع حاؿ قيامه بما يحكؿ دكف ق اقـ 
الرقػػائج اإل راميػػة ل علػػه بػػ ْف ال يسػػ ؿ عػػف ال ريمػػة القػػع قصػػد ارق اب ػػا ابقػػداًء المقػػا العمػػد، 
كل ره  يس ؿ عف  ريمة أةػرى أةػ  كبػى الشػركع لػع المقػا مػثبًل، لالشػةص الػذي صػمـ 

غريمػػػه بػػػ ف كضػػػ  لػػػه السػػػـ لػػػع طعامػػػه، كبعػػػد أْف قرػػػاكؿ الم رػػػع عليػػػه الطعػػػاـ  علػػػى ققػػػا
المسػػمكـ رػػػدـ علػػػى لعلقػػػه، ل سػػػع ه بالقريػػػاؽ كقضػػى علػػػى م عػػػكؿ السػػػـ، كأرمػػػذ غريمػػػه مػػػف 

 .(ٕ)المكت

  :كيصب  ليه بذا الر كع دكف أي  دكى، كيعقبر ركع مػف الرػدـ غيػر الم يػد الصورة الثانية
قر يذ ال عا أك بعد قحمل الرقي ة، ألرله لػع بػذإل الحالػة يل ػع أْف  سكاء كق  بذا العدكؿ لكر

يعاصرإل المصد الرشاط اإل رامع، لإذا ما عدؿ ال ارع بعد ذلؾ لبل عبرة بعدكلػه، طالمػا قػد 
قحممت الرقي ة القع أرادبا ب عله، كال اعا يظا لع بذإل الحالة مسئكاًل مسؤكلية عمدية عػف 

ابقػداء، لال ػارع لػع المثػاؿ السػابل الػذي يحػاكؿ إرمػاذ الم رػع  ال ريمة القع قصػد ارق اب ػا
عليػه، كل رػػه ي شػػا لػػع مسػػعاإل كيمػػكت الم رػػع عليػػه مسػػمكمًا، أك لمطلػػل الرػػار الػػذي يرػػدـ 

  .(ٖ)على ققا غريمه ليسقسلـ لكرًا إلى السلطات المةقصة أك يحاكؿ االرقحار 

                                                 

 كما بعد. ٜٓٔئـ الكاقعة على األشةاص، مر   سابل، صد/ عبد الرحمف أحمد، ال را (ٔ)
 .ٕٔٔد/ دمحم ر ـ، مر   سابل، ص (ٕ)
، ارظر أيضًا، ٕٙٔ،ارظر أيضًا، د/ مدحت إبرابيـ، مر   سابل، ص ٕٛٗ-ٕٚٗد/ عبد المادر  رادة، مر   سابل،ص (ٖ)

باالق ػاؽ أ مػ  علػى قشػديد العمكبػة بالسػـ  . كبرػا يقضػ  للباحػث أفل المشػرع العربػعٖٚد/ إبرابيـ طرطػاكي، مر ػ  سػابل، ص
كما قكالل لع ميزارية مف مكاد سامة، كبرا اعقمد المشرع على قشديد العمكبة مف ةػبلؿ قػكلر الػرلف المعرػكي كبػك الػذي ية يػه 

مػػف  ػػـر قحمػػل مػػف ةػػبلؿ السػػلكؾ  ال ػػارع لػػع داةلػػه كعرػػد  ريمػػة المقػػا مػػف ةػػبلؿ السػػـ يلػػكف ال ػػارع قػػد اظ ػػر مػػا بداةلػػه
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ظػػة ارق ػػاب ال عػػا اإل رامػػع، حيػػث إفل اإلرادة كلي ػػا ال يقػػكالر المصػػد ال رػػائع لحالحالػػة الثانيػػة: 
اجثمة ال قعاصر إبراز ال عػا المػادي إلػى الك ػكد الةػار ع، ثػـ يبػرز بػذا المصػد ليمػا بعػد بصػكرة 
الحمة كم ا ئة، لإّره لع مثا بذإل الحالة يمقضع القمييز بػيف كضػعيف، األكؿ إذا مػا ظ ػر المصػد 

لثػػارع لػػع حػػاؿ ظ ػػكرإل قبػػا قحمػػل قلػػؾ الرقي ػػة  إذا ظ ػػر ال رػػائع بعػػد قحمػػل الرقي ػػة اإل راميػػة، كا
المصد ال رػائع بعػد قمػاـ ال عػا كر ػاذإل كبعػد اققرارػه بالرقي ػة المقرقبػة عليػه، لػبل يلػكف ل ػذا المصػد 
المقػػ ةر أي م عػػكؿ علػػى ال ريمػػة كالقػػع قبمػػى لػػع رطػػاؽ الةطػػ  غيػػر العمػػدي، الرعػػداـ عرصػػري 

لالصياد الذي يطلل الرار على حيكاف ليصيب إرسػارًا كيقسػبب المصد )العلـ كاإلرادة( حيف ال عا، 
لع كلاقه، كيقبػيف لػه ليمػا بعػد أفل الم رػع عليػه غػريـ لػه ليقمرػى مكقػه، أك لالشػةص الػذي يطلػل 
الرصاص ابق ا ًا ليصيب شةصًا إصابة ةطيرة ليس لع إملاره إرماذإل مر ا، ثػـ يقبػيف لػه أفل بػذا 

 .(ٔ)ث كلاقهالشةص عدكًا له يرغب لع حدك 

كالمثاؿ القمليدي الذي يكردإل ال مه ل ذا االق اإل بك الصيدلع الذي يةطا لع قحضير دكاء،  
إذ يمػػزج بػػه مػػادة سػػامة عػػف غيػػر قصػػد كيسػػلمه إلػػى المػػريض، ثػػـ يلقشػػ  بػػذا الةطػػ  قبػػا قرػػاكؿ 

 .(ٕ)المريض الدكاء، ليمقر  عف قحذيرإل عمدًا كارقضائه للرقي ة، م  أره لاف بإملاره ذلؾ

كالمثاؿ اجةر ل ذا االق اإل بك الطابع الذي يمزج عرد إعدادإل الطعاـ مبيد حشري ساـ مػ   
الطعػػاـ عػػف غيػػر قصػػد، ثػػـ يلقشػػ  ذلػػؾ كيمقرػػ  عػػف قحػػذير مػػف يقرػػاكؿ الطعػػاـ المسػػمكـ قاصػػدًا 

إحداث الكلاة، لالصيدلع كالطابع يعقبر لاي مر ما مرق بًا  ريمة ققا عمد
(ٖ). 

يحػػػاكؿ بعػػػض ال م ػػػاء اسػػػقحداث رظريػػػة  ديػػػدة م ادبػػػا أفل المصػػػد ثالثػػػًا الػػػزمف السػػػابق:  
ال رائع قد يقحمػل أصػبًل كأساسػًا لػع كقػت سػابل لل عػا اإل رامػع كغيػر معاصػر لػه، مسػقرديف إلػى 
للرة الةط  السابل، ليعقبركف أفل مف ش ف بذا الةط  إذا قسبب كلك بصكرة غير مباشرة لع  ريمػة 

                                                                                                                                              

كاالرادة القع أدت إلى رقي ة كبع إزباؽ الركح لكف ال ارع قد ةط  كاسػقدرج كللػر ليػ  يحػاكؿ كضػ  السػـ للم رػع عليػه =
كبك يعلـ كمعلكف إف قلؾ المكاد بع قاقلة للاف إماـ  ريمة مق املػة األرلػاف كالعراصػر القػع يسػقطي  الماضػع يثبػت أف برػاؾ 

 قصد  رائع بالكاقعة.
،أيضػًا ارظػر،د/ عبػد ٙ،ارظر أيضًا، د/ إبرابيـ طرطػاكي، مر ػ  سػابل،ص٘ٛٔ -ٓٛٔمر   سابل،صد/  بلؿ ثركت،  (ٔ)

 .ٜٕٗ-ٕٛٗالمادر  رادة، مر   سابل،ص
 .ٕٛٗد/ عبد المادر  رادة، مر   سابل،ص (ٕ)
 .ٕٗٓد/  بلؿ ثركت، مر   سابل،ص (ٖ)
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لـ قرق ب حيف قكالرإل، لإذا كقعت بذإل ال ريمة ليما بعد، لػإفل مف شػ ف ذلػؾ أْف يعػكد المصػد  عمدية
ال رائع الحاضر الذي قرالل م  ال ريمػة بقػاري  ارق اب ػا إلػػى ال قػرة الزمريػة السػابمة القػػع كقػ  لي ػا 

يػػػة علػػػى الةطػػػ  ذلػػػؾ الةطػػػػ ، قػػػد يصػػػ  بػػػذا المػػػكؿ لػػػع اعقمػػػادإل أساسػػػًا لل ػػػرائـ غيػػػر العمديػػػة المبر
السػػابل، لالسػػائل الػػذي ال يػػقملف مػػف ضػػب  لرامػػا سػػيارقه كالسػػيطرة علػػى ممكدبػػا ليقسػػبب بحػػادث 
كلاة، كذلؾ لعلمه أفل بذإل ال راما لارت معطلة قبا أْف يمكد سيارقه، كل ره أةط  لع عدـ إصبلح ا 

يػر مسػّلـ بػه قاركرػًا، ألفل سابمًا، أمػا أْف يػرد بػذا المػكؿ لػع معػرض ال ػرائـ العمديػة، لمػكؿ مػردكد كغ
 .(ٔ)قحمم ا يبمى مكقكلًا على قكالر المصد كمعاصرقه لل عا اإل رامع 

كم  ذلؾ لمد يعقد بقكالر المصد ال رائع لع زمف سابل على ارق اب السلكؾ اإل رامع لع  
 ػب  ريمقػػه األحػكاؿ القػع يعػػّد لي ػا ال ػارع بإرادقػػه سػببًا مػف أسػػباب امقرػاع أبليقػه ال زائيػػة ل ػع يرق

كبػػك لػػع حالػػػة ارعػػداـ األبليػػة، كحقػػػى لػػع مثػػػا بػػذا ال ػػرض لػػػإف العبػػرة بػػع بقػػػكالر المصػػد لحظػػػة 
كليس لحظة ارق اب ال ريمة القع قاـ ب ا ال ارع رغـ ما يثكر مف أبميػة  القحضير المقراع األبلية

المصػد ال رػائع األبلية عرػد محلمػة المكضػكع لػع قلػؾ الكقػائ  القػع بػع ذات أبميػة لل صػا إثبػات 
(ٕ). 

مما سبل يملررا أْف رةلص إلػى المػكؿ بػ فل المبػدأ العػاـ يمضػع ب رػه لػع قعػد ال ريمػة ويرى الباحث 
عمدية أك قصد كققحمل مسؤكلية ال ارع العمدية عر ا، يشقرط المشرع قعاصػر المصػد ال رػائع مػ  

ع سػػػابمًا أك الحمػػػًا لل عػػػا ال عػػػا اإل رامػػػع، أمػػػا مػػػا يق ػػػرع عػػػف بػػػذا المبػػػدأ مػػػف لػػػكف المصػػػد ال رػػػائ
القر يذي  لإرله للما ابقعد المصد عف لقرة المعاصرة م  ال عا ابقعدت المسؤكلية ال رائية عػف العمػد 

    .يكاققربت بر س المسالة مف الةط  غير العمد

 

 
                                                 

 . ٕٗ٘ -ٖٕ٘د/ عبد المادر  رادة مر   سابل، ص -( ٔ)
. كبرػا كمػف ةػبلؿ مػا ٜٕٔ. ارظػر أيضػًا،د/ عبػد المػادر  ػرادة، مر ػ  سػابل،صٜٕ٘يـ، مر   سابل،صمدحت إبراب -( ٕ)

قػػـ القعػػرؼ عليػػه مػػف ةػػبلؿ عراصػػر المصػػد ال رػػائع كارلارػػه يقضػػ  كرةلػػص بػػ ف المبػػدأ العػػاـ يمضػػع ب رػػه لػػع قعػػد ال ريمػػة 
المصػد ال رػائع مػ  ال عػا اإل رامػع، أمػا مػا  عمديه أك قصػد كققحمػل مسػؤكلية ال ػارع العمديػة عر ػا، يشػقرط المشػرع قعاصػر
ل رػػه للمػا ابقعػػد المصػد عػػف لقػرة المعاصػػرة مػػ   يق ػرع عػػف بػذا المبػػدأ مػف لػػكف المصػد ال رػػائع سػابمًا أك الحمػػًا لل عػػا القر يػذي

  لمشرع العربع.ال عا ابقعدت المسؤكلية ال رائية عف العمد كاققربت بر س المسالة مف الةط  غير العمدي كبذا ما أ د عليه ا
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الممصكد أك العمػد ظػركؼ ككقػائ  ماديػة قرق ػب ةبلل ػا قميزبػا  ل ا  ريمة مف  رائـ المقا 
عّمف سكابا مف ال رائـ، كالقع مف ةبلل ا قسػقطي  محلمػة المكضػكع ال شػ  عػف قصػد المقػا لػدى 
ال ػػػارع، باعقباربػػػا اسػػػقدالالت علػػػى ذلػػػؾ المصػػػد، لةطػػػكرة اجلػػػة المسػػػقعملة لػػػع ارق ػػػاب ال ريمػػػة 

إصػػػابة الم رػػػع عليػػػه، كشػػػدة إصػػػابقه، كق ػػػرار األلعػػػاؿ كالغػػػرض مػػػف اسػػػقعمال ا، كةطػػػكرة ملػػػاف 
 :(ٔ)اإل رامية مف قبا ال ارع، كمف أ ا قسلي  الضكء على بذإل االسقدالالت سرقراكل ا قباعاً 

  أواًل: خطورة اآللة المستعملة في ارت اب الجريمة والغَر مف استعماليا:

ال ي قـ المشرع مف حيث المبػدأ بالكسػيلة المسػقعملة لػػع ارق ػاب  ريمػة المقػا العمػد، أَلرل ػا  
ليست رلرًا لي ػا إال لػػع حالػة ةاصػة كبػػع المقػا بالسػـ، َبْيػَد أفل ذلػؾ ال يمرػ  مػف االعقػداد ب ػا لػػع 

ذ قصػدإل مػف ال عػا، اسقظ ار قصد المقا، ل ع غالب األحكاؿ  يةقار ال ارع الكسيلة المراسػبة لقر يػ
لإذا لاف يمصد ققبًل ارقمى اجلة القع قسقعما غالبًا لقحميػل ذلؾ، حيث إف لعا المقا يملػف أْف يمػ  

كمقعػػددة ال حصػػر ل ػػػا، مر ػػا مػػا يلػػكف قػػاقبًل بطبيعقػػه، كمر ػػا مػػػا ال يلػػكف بكسػػائا كآالت مقركعػػة 
     .(ٕ)لذلؾ كل ره قد يؤدي إلى المقا اسقثراًء لع ظركؼ ةاصة

كيسقكي لع اسقظ ار قصد المقا أْف يم  المقا بسبلح قاقا أـ غير قاقا، كيلمف ال رؽ لػع  
أفل اجلة الماقلة غالبػًا مػا ق ػكف بػع الػدليا األكؿ لػع إثبػات قصػد المقػا، بيرمػا اجلػة غيػر الماقلػة قػد 

لمظ ػػر الةػػار ع ق ػػكف بػػع الػػدليا األكؿ لػػع ر ػػع بػػذا المصػػد، لاسػػقعماؿ اجلػػة الماقلػػة غالبػػًا بػػك ا
لمصػػد ال ػػارع، أَلّرػػه الػػدليا المػػادي الػػذي يصػػدؽ لػػع الغالػػب، كبػػك ِمػػف صػػر  ال ػػارع ال ِمػػف صػػر  

 .   (ٖ)غيرإل، إال أفل بذا الدليا ما بك إال قريرة قابلة إلثبات العلس

                                                 

 .٘ٓٔ. ارظر أيضًا، د/ عبد الرحمف أحمد، مر   سابل، صٙٔٔد/ دمحم ر ـ، مر   سابل، ص (ٔ)
د/  . أيضػًا ارظػر،ٖٖٗ -ٖٖٛـ، صٕٗٓٓ،عماف،ٔد/ ربيه صال ، الرظرية العامة للمصد ال رائع، ملقبة دار الثمالة،ط (ٕ)

ارظػػػػر د/ أيمػػػف رصػػػر عبػػػػد  .٘ـ،صٜٛٚٔالر ضػػػة، مصػػػر،دار  محمػػػكد ر يػػػب حسػػػرع، الرظريػػػػة العامػػػة للمصػػػد ال رػػػػائع،
 .ٜٓٔ،صٕٚٔٓ،للية العكدة بغزة،ٕالعاؿ،قاركف اإل راءات ال زائية ال لسطيرع، ج

 .ٖٕٕ -ٕٕٕـ،صٕٔٔٓ( د/ أشرؼ عبد المادر قرديا، الرظرية العامة للبحث ال رائع، دار ال امعة ال ديدة،اإلسلردرية،ٖ)
ى عػدد مػف قضػايا ال ػرائـ علػى الػر س القػع قمػت لػع قطػاع غػزة، يقبػيف إف الكسػائا كيقض  للباحػث كمػف ةػبلؿ االطػبلع علػ

لعبل بع المظ ر الةار ع كالدليا المبدئع للمصد ال رائع لع قر يذ ال ريمة عردما رشابد  ثة قػد قػـ إطػبلؽ الرػار علي ػا عػدة 
زبػاؽ الػركح، إذ ا الكسػػيلة بػع مػف الػدالئا القػع يقضػ  مػػف طلمػات لػع الػرأس أك الصػدر برػا يقضػػ  السػبل كالقةطػي  للمقػا كا 
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كقعقمد محلمة المكضكع لع قحديد ركع كطبيعة اجلة المسقعملة لع ارق اب ال ريمة على محاضػر 
 .(ٔ)ارير الطبية الرسميةالقم

مػػف أمثلػػة الكسػػائا كاجالت الماقلػػة بطبيعق ػػا اسػػقعماؿ األسػػلحة الراريػػة كاألسػػلحة البيضػػاء  
المعػػدة للمقػػا سػػكاء لارػػت راضػػة أك قاطعػػة أك كاةػػزة، كسػػكاء لارػػت ذات حػػد كاحػػد أك حػػديف، كمػػف 

 . (ٕ)ربائع أك الحرؽ الكسائا الماقلة أيضًا اسقةداـ المكاد السامة أك الصعل بالقيار ال  

كمف الكسائا غيػر الماقلػة بطبيعق ػا كرػادرًا مػا يسػقعمل ا ال ػارع بريػة المقػا، ضػرب الم رػع  
عليه باليد على الصدر أك البطف أك ضربه بعصػا رليعػة مػرة أك مػرقيف علػى الػرأس أك قك يػه ل مػة 

 . (ٖ)أك رللة إلى الم رع عليه لع أرحاء  سمه

برػاؾ قكالمػًا كاضػحًا للمشػرع العربػع أّف ك ػكد األداة كالكسػيلة لػع الكاقعػة ل ػا أّف وىنا يرى الباحث  
دكر لبير لع قحديػد المصػد ال رػائع كاسػقظ ارإل مػف قبػا أبػا االةقصػاص، كممػا لػكحو مػف ةػبلؿ 
المشػرع العربػع كقحليػا الصػكر ال رائيػة السػابمة بػ ّف الكسػيلة كطريمػة اسػقةدام ا يبػيف مػدى المصػد 

كذلػؾ مػف ةػبلؿ رػكع الكسػيلة كملػاف اإلصػابة كعػدد الضػربات، لمػف لػاف معػه عصػا لدى ال ارعأل 
كقـ اسقةدام ا ب ر ا قحدد در ػة المصػد كلمػف أطلػل الرػار طلمػات عػدة لػع ممقػا، برػا يقبػيف در ػة 
المصػػد كريقػػه إلزبػػاؽ الػػػركح مػػف قبػػا ال ػػػارع كيكضػػ  مػػدي القةطػػي  كسػػػبل اإلصػػرار مػػف ةػػػبلؿ 

لكسػػيلة لقر يػػذ ال ريمػػة، كلػػا ذلػػؾ يعػػكد كيلػػكف ببرػػات كبػػرابيف لماضػػع االسػػقعداد ل لػػب كقحضػػير ا
 المكضكع لل صا لع ركع المصد ال رائع.

 
                                                                                                                                              

ةبلؿ المصد ال رائع كقعػكد السػلطة القمديريػة للماضػع لػع قحديػد در ػة ةطػكرة قلػؾ الكسػيلة باالعقمػاد علػى القمػارير الطبيػة =
 كأبا االةقصاص.

 كما بعد. ٖٖٔد/ عبد الرحمف أحمد، مر   سابل، ص -( ٔ)
 ما بعد.،ك ٖٖٔ -ٖٖٓد/ ربيه صال ، مر   سابل،ص -( ٕ)
، ٕٓٓٓ، ـٔاألردف، ط-د. مرصػػػكر عمػػػر المعايطػػػة، األدلػػػة ال رائيػػػة كالقحميػػػل ال رػػػائع، دار الثمالػػػة للرشػػػر كالقكزيػػػ  -( ٖ)

 .ٓٔٔص
رلػاؽ القمػارير   كبرا يلكف دكر الباحث ال رائع لع ضب  الكسائا القع قـ اسقةدام ا لػع ال ريمػة كقحريزبػا حسػب األصػكؿ كا 

دام ا مف ال ارع بقلؾ الكاقعة كقعكد السػلطة القمديريػة للماضػع لػع قحديػد در ػة ةطػكرة قلػؾ الكسػيلة القع قثبت حيازق ا كاسقة
 باالعقماد على القمرير الطبية كأبا االةقصاص. 
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كبرا يلكف للمحلمة كلماضع المكضكع أبميػة لػع ال صػا لػع الكاقعػة القػع قػاـ ب ػا ال ػارع  
األدكات المسقعملة لع قر يذ ال ريمة ككقعت على  مف ةبلؿ اسقظ ار رية ال عا الذي قـ مف ةبلؿ

زباؽ ركحػه، كأيضػًا مػف ةػبلؿ ملػاف كرػكع اإلصػابة القػع أدت إلػى  الم رع عليه كأدت إلى ممقله كا 
كلاقػػػػه كلػػػػػل قمريػػػػر الطػػػػػب الشػػػػرعع ككلػػػػػل اإل ػػػػراءات القػػػػػع قامػػػػت مباشػػػػػرق ا الريابػػػػة لػػػػػع مرحلػػػػػة 

بسػػػات الكاقعػػػة كحيثياق ػػػا، كبرػػػا سػػػكؼ يػػػقـ االسػػػقدالالت كاالسػػػق كاب، كالقػػػع أظ ػػػرت أسػػػباب كمبل
اال ق اد قدر المسقطاع بلقابة كقكثيل أحلاـ قضائية عربية قكض  لي  يلكف الحلـ على ال ػارع 
مػػف ةػػبلؿ المػػق ـ القػػع ك  ػػت إليػػه مػػف ةػػبلؿ ق ييػػ  ال ريمػػة كقيامػػه ب ػػا، كليػػ  قمثػػا ذلػػؾ مػػف 

ءات كالقحميمػػػات كالبػػػت ليػػػه مػػػف قبػػػا ةػػػبلؿ المصػػػد ال رػػػائع الػػػذي قػػػـ اسػػػقظ ارإل لػػػع مراحػػػا اإل ػػػرا
قاضع المكضكع، كسق كف األحلاـ لم  رمكذج للقكضي  كبإس اب لمماررة ما قـ لقابقه لع ال صا 

 .(ٔ)لقرسي  كقراب  ال  ـ كالمعرلة لع ذات المكضكع مف ةبلؿ األحلاـ

لػػػػػػػع ال رايػػػػػػػة رقػػػػػػػـ  ٖٕٔٓ/ٚ/ٗٔبدايػػػػػػػة راـ ي بصػػػػػػػ ق ا در ػػػػػػػه ثاريػػػػػػػة كبقػػػػػػػاري   محلمػػػػػػػة .ٔ
/ب ٕٗٔٓ/ٜٗٛالمقضػػمف إعػػبلف بػػراءة المسػػق ر  عليػػه األكؿ لػػع االسػػقئراؼ رقػػـ ٖٕٔٓ/ٚ

)ع.د.ش( ككضػػ  لػػا مػػف المسػػق ر  علي مػػا لػػع بػػذا االسػػقئراؼ )اسػػقئراؼ الريابػػة العامػػة( 
ؤققػػة لمػػدة سػػب  سػػركات كرصػػ  عػػف ق مػػة المقػػا كبمػػا ا.د.ش ك ا.د.ش باألشػػغاؿ الشػػاقة الم

باالشػػػقراؾ بعػػػد قعػػػديا كصػػػ  الق مػػػة مػػػف المقػػػا العمػػػد إلػػػى المقػػػا المصػػػد ككضػػػع ما، أيضػػػًا 
باألشػػغاؿ الشػػاقة المؤققػػة مػػدة ثبلثػػة سػػركات كرصػػ  عػػف الق مػػة المعدلػػة كبػػع الشػػركع بالمقػػا 

يف كقر يػػذ العمكبػػة األشػػد كدمػػج العمػػكبق ٓٙع لسػػرة ٓٚكٕٖٙباالشػػقراؾ ةبللػػًا ألحلػػاـ المػػادة 
 على ال ارع.

                                                 

.كيقض  إف للماضع سلطة قمديريػة يقةلل ػا ركح المسػؤكلية للماضػع ٖٛٔ -ٖٗٔد/ عبد الرحمف أحمد، مر   سابل، ص (ٔ)
راؽ المق ـ كمف ةبلؿ األسلكب كال عػا اإل رامػع، يمػدر الماضػع مابيػة قلػؾ ال ريمػة كشػراعق ا كاألثػر الػذي الذي يرظر لع أك 

رػزاؿ العمكبػة المراسػبة القػع أيضػًا  قرلة ال ارع للم قم  مف قلؾ ال ريمة، كبرا ق مف األبمية لع إظ ػار در ػة المصػد لل عػا كا 
رصاؼ  قمػ  ألف لػا مػا ي ػـ المضػاء بػك إظ ػار العػدؿ مػف ةػبلؿ الحلػـ كالمػرار لطرلػع الكاقعػة كأيضػًا الم رلكف إماـ عدؿ كا 

الذي يرسب إلع المػق ـ، إذا در ػة كشػدة العمكبػة ق ػكف مػف ةػبلؿ در ػة المصػد ال رػائع القػع اعقمػد علي ػا الماضػع مػف ةػبلؿ 
القحريػات مػف كسػائا إثبػات كأدلػة االسقدالالت كالبيرات كالبرابيف القع قـ  مع ا مف لحظة كقكع ال عا ال رائع كما قةلا قلػؾ 

 مادية رسبت لل ارع كلاف ل ا اثر لع سلطة الماضع القمديرية.
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كلغاية  ٕٗٔٓ/ٕٔ/ٖبالمحا مة ال ارية علًرا كمرذ ال لسة األكلى ل ذا االسقئراؼ المرعمدة بقاري  
ـ كلعدـ حضكر لا مػف المسػق ر يف ا ك ا.د.ش لمػد أصػدرت المحلمػة قػرار ٕ٘ٔٓ/ٓٔ/ٔٔ لسة

، كقػػػد صػػدر قػػػرار يمضػػع بػػػ فل الػػذي قػػػـ رمضػػه ٕٙٔٓ/ٖ/ٜٕيمضػػع بإسػػػماط اسػػقئرال ما بقػػػاري  
المػػػػرار مةػػػػال  لؤلصػػػػكؿ كالمػػػػاركف  قمػػػػرر السػػػػير علػػػػى بػػػػدي المػػػػرار المػػػػذلكر كا  ػػػػراء محا مػػػػة 

ع.د.ب غيابيػػًا علػػى اعقبػػارإل مق ًمػػا لػػاًرا مػػف  ٜٜ/ب/ٜٗٛالمسػػق ر  ضػػدإل األكؿ لػػع االسػػقئراؼ 
قي ائ ما الشرائ  الشللية ك ه العدالة كذلؾ لقبلغه قرار  لكركد االسقئراؼ ضمف المدة الماركرية كاس

قمػػرر قبكل مػػا شػػلبًل كقكحيػػدبما لقعػػديا كصػػ  الق مػػة المسػػردة مػػف المقػػا العمػػد باالشػػقراؾ ةبللػػًا 
إلػػػػػػى المقػػػػػػا المصػػػػػػد باالشػػػػػػقراؾ ةبللػػػػػػًا ألحلػػػػػػاـ المػػػػػػادة  ٓٙع لسػػػػػػرة ٓٚكٕٖٛألحلػػػػػػاـ المػػػػػػادة 

مف المقػا العمػد إلػى ، كلذلؾ الحاؿ بالرسبة لق مة الشركع بالمقا باالشقراؾ ٓٙع لسرة ٓٚكٕٖٙ
المقا المصد، كسردًا للبيرة قررت المحلمة لع المسائا ال زائية قحلـ حسػب قراعق ػا القػع ق كرػت 

مف قاركف اإل راءات ال زائية( كحيث ال يك د ل ذإل المحلمة ما  ٖٕٚلدي ا بلاما حريق ا )المادة 
ع علػػػى أسػػػباب صػػػائغة يبػػػرر قػػػدةل ا بمراعػػػة محلمػػػة المكضػػػكع مػػػا داـ أف مػػػا قكصػػػلت إليػػػه مبرػػػ

مسػػػقردة للبيرػػػة، كعليػػػه قمػػػرر رد بػػػذا السػػػبب مػػػف أسػػػباب أمػػػا بالرسػػػبة للسػػػبب الثالػػػث مػػػف أسػػػباب 
االسػػقئراؼ األكؿ ل ػػك أيًضػػا غيػػر كاردأل كذلػػؾ ألّرػػه بػػالر كع إلػػى الحلػػـ المسػػق ر  كملػػ  ال رايػػة 

ب ػذا االسػقئراؼ بػإطبلؽ  الصادر ب ا ر د ب ّف أ ثر َمْف شابد ريابة أّ دكا قياـ لا مػف المسػق ر يف
الرار كأّ دكا أّره قرقب على ذلؾ إصابة شةصيف كققا ثالث مر ـ الشػابد أ.أ كلػذلؾ الشػابد ؼ.ا 
فل إطبلؽ الرار قرقب عليه ممقا المغدكر كثبت لمحلمة المكضكعأل كذلؾ مف ةبلؿ البيرة ال رية  كا 

ب ذلػػؾ ال يمػػاؿ بػػ فل محلمػػة قمريػػر الطػػب الشػػرعع )كاقعػػة ممقػػا الم رػػع عليػػه( بسػػب ٚالمبػػرز ف/
المسق ر يف لكف شابد الريابة خ.ـ لـ يش د بما يديف أّيًا مر ما، إذ إفل ما  بإدارةالمكضكع أةط ت 

ثبت للمحلمة بك قياـ لا مر ما بإطبلؽ الرار على المغدكر كغيرإل ممػف أصػيبكا لػع بػذإل الكاقعػة 
 ػػػػػذلؾ. لذا قمرر رد بذا السبب مف أسباب االسقئراؼ لػػػػػػػػ

كلمػػا بّيرػػاإل كحيػػث إّف  ميػػ  أسػػباب االسػػقئراؼ ال قػػرد علػػى المػػرار المسػػق ر  كعمػػبًل ب حلػػاـ  .ٕ
مف قاركف اإل راءات ال زائيػة لإررػا رمػرر قصػديل الحلػـ المسػق ر  مػف  ٕٖٗكٖٖ٘المادقيف 
بةصػػػكص المسػػػق ر يف ا.د.ش ك ا.د.ش كا عػػػبلف البػػػراءة بةصػػػكص المسػػػق ر   اإلدارػػػةحيػػػث 

أمػػػا مػػػف حيػػػث الحلػػػـ بالرسػػػبة ل ػػػا مػػػف المسػػػق ر يف )لػػػع االسػػػقئراؼ األكؿ(  ،ضػػػدإل ع.د.ش
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ا.د.ش ك ا.د لإررػػػا رػػػرى أفل محلمػػػة قػػػد أعطػػػت ل ػػػا إْف بػػػت الحلػػػـ بالمؤبػػػد كاإلشػػػغاؿ الشػػػاقة 
للمػػػق ـ األكؿ المقسػػػبب لػػػع ققػػػا الم رػػػع عليػػػه، كلػػػاف قػػػد قصػػػد ذلػػػؾ مػػػف ةػػػبلؿ المكضػػػكع 

ا صػدر كقلػػع علرػػا باسػػـ الشػػعب العربػػع ال لسػػطيرع كالقسػبيب كاضػػ  لػػدى بيئػػة المحلمػػة قػػرارً 
 .(ٔ)ـٕٙٔٓ/ٜ/ٕكال ـ لع 

كبرػػا يكضػػ  الحلػػـ صػػكرة ممػػا ذلررػػاإل آر ػػًا لػػع المطالػػب كال ػػركع لل صػػا مػػف ال عػػا الػػذي  
يكص  مف ةبلؿ اسػقظ ار المصػد ال رػائع لل ػارع حػيف قػاـ ب ريمقػهأل كذلػؾ مػف ةػبلؿ مػا قطػرؽ 

 إليه مكضكع الحلـ كبك اجقع:

 .ك كد سبل اإلصرار مف ةبلؿ القةطي  كالقحضير للكاقعة 
 .ركع الكسيلة المسقةدمة لع الكاقعة القع أدت إلع ممقا الم رع عليه كبك المسدس 
 .اإلصرار كالمصد إلزباؽ الركح مف ةبلؿ عدد الطلمات كملار ا كبع لع الصدر 
 قاـ بقػدةيف سػي ارة قبػا  الكقت قبا ال ريمة كراحة الباؿ للق لير لل ريمة لدى ال ارع حيث

 .الكاقعة كقحدث م  الم رع عليه

كبرا رلةػص مػا ذلررػا بػ ف ال صػا لماضػع المكضػكع لػع إرسػاب الػق ـ المراسػبة مػف ةػبلؿ  
الدالئا كاألمارات ككلل سلطقه القمديرية للكاقعة كالقع ق كف براء علع البرػكد المكضػحة أعػبلإل كبػع 

 .ـ ال ارع بالمصد كالعمد ل عا ال ريمةبرابيف كأدلة علع المصد ال رائع لميا

حلمػػػػت محلمػػػػة بدايػػػػة غػػػػزة بصػػػػ ق ا در ػػػػه ثاريػػػػة حلػػػػـ باإلعػػػػداـ شػػػػرًما حقػػػػى المػػػػكت بحػػػػل  .ٖ
ةبللػػًا  عمػػداً  ٕٙٔٓ/ٖٔالمػػق ـ بمقػػا المغػػدكر  ـ.ا.س   لػػع قضػػية رقػػـ ” ي،ب” المػػداف     

ارقػػه بػػالق ـ المسػػردة لمػػكاد المػػاركف ال لسػػطيرع كدارػػت بيئػػة ال رايػػات الةطيػػرة، المػػكاطف بعػػد إد
 ـ. س ، حيػػث حلمػػت بمعاقبقػػه باإلعػػداـ شػػرًما حقػػى المػػكت،  إليػػه لػػع قضػػية ممقػػا المغػػدكر

                                                 

ـ غيػر ٕٙٔٓ/ٜ/ٕٔ،صػدرا لمػرار بقػاري ٖٕٔٓ/ٚمحلمة االسقئراؼ لع راـ ي، حلـ  ريمة ققػا باالشػقراؾ، رقػـ قضػية، (ٔ)
شػػقراؾ لػػع ققػػا الم رػػع عليػػه مػػف ةػػبلؿ اسػػقةداـ مرشػػكر. كيقضػػ  للباحػػث مػػف ةػػبلؿ الحلػػـ أعػػبلإل إف ال رػػاة قػػد قػػامكا باال

األسلحة الرارية كأيضًا قـ ققله على ال كر كقـ إصابة عدد آةريف لع الملاف كيقبيف إف براؾ اسقةداـ كسيلة قاقلة بالكاقعة مػف 
مسبل لل ريمة  قصد كلعا ةبلؿ قسبيب الحلـ كأيضًا اشقراؾ لع القر يذ بمعرى إف براؾ قةطيطًا كقحضيرًا لل ريمة إي ك كد

كالمياـ ب ا كقحميل رقي ة القع أرادبا ال راة، إال أر ـ ر كا المقا كل ف رحػف إمػاـ  ريمػة قػـ القةطػي  ل ػا كقحضػير السػبلح كقػـ 
القر يذ كبرا يرى الباحث إف العمكبة ليست بال الية ل ريمة قـ القةطي  ل ا كقكالل ب ا عرصر السبل كالمصد كال عا كبرا ي ب 

 العمكبة أشد، كالقع قد قصا الى إعداـ أحد ال راة.أف ق كف 
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، ةبللػًا لمػكاد  كذلؾ عػف عػدة ق ػـ أبم ػا المقػا قصػًدا، كدةػكؿ ملػؾ الغيػر بمصػد ارق ػاب  ػـر
لػع ققػػا عػاـ كذلػؾ باالشػقراؾ ٗٔ ي.س   شػريلقه لػع الكاقعػػة كال ريمػة إدارػةالمػاركف، كأيضػًا 

الم رػع عليػه كةبلًلػا لمػكاد المػاركف ال لسػطيرع، حيػث كمػف ةػبلؿ اق ػاـ الريابػة العامػة لػه بمػػا 
رسب إلية بمقا الم رع عليه باالشقراؾ م  زك قه حيث ألاد المق ـ لع أقكاله أره قاـ باالق اؽ 

قػـ  م  زك ة الم رع عليه بمقا الم رع عليه حقى يقـ الةػبلص مرػه كبعػدبا يقزك  ػا، حيػث
كضػػ  السػػـ قبػػا ققلػػة بشػػ ريف مػػف قػػاري  ققلػػه كلػػـ يقػػ ثر كحػػدث معػػه مضػػاع ات صػػحية كلػػـ 
يبلحو ذلؾ ب فل براؾ أحًدا كض  له سـ لمقله، كيكـ الكاقعة حضر ال ارع إلى مرزؿ الم رػع 
عليه لممابلة زك ة الم رع عليه حيث يك د عبلقة بير ما كقـ لش  ال ارع مف قبػا الم رػع 

س م  زك قه لع الطابل األرضع حيث قاـ ال ارع باالق اؽ على ققػا الم رػع عليه كبك ي ل
شراؾ زك قه، حيث قاـ بةرل الم رع عليه بكاسطة حبا بكضعه على رقبقه  عليه بمساعدة كا 
ممػػا أدى إلػػى إزبػػاؽ ركحػػة علػػع ال ػػكر، كقػػـ قػػرؾ الم رػػع عليػػه مػػف قبػػا ال رػػاة كقػػـ االق ػػاؽ 

، حيث قػـ لشػ  حيثيػات الكاقعػة كأقػّر ال ػارع بمػا رسػب إليػه على أْف ال يبكح أحدبـ بالكاقعة
كأيًضػػا زك ػػة الم رػػع عليػػه أقػػّرت بمػػا رسػػب إلي ػػا مػػف ق ػػـ باالشػػقراؾ لػػع أصػػا أكراؽ كملػػ  
المضية المثبقة لدى المحلمة القع قرظر المكضكع كذلؾ كلػل اإل ػراءات المضػائية كالمعمػكؿ 

                 .ب ا كلل المباد  كأصكؿ المحا مات

بذا ك اء حلـ اإلعداـ، بعد  لسػات محلمػة مطكلػة، قػـ ةبلل ػا سػماع ببرػات اإلثبػات مػف  
 (ٔ)قبا الريابة العامة لع غزة

ل ًرا، حيث ك دت  ثقه على مدةا  ٕٙٔٓ/ٚٓ/ٕٓأفل المكاطف  أ. س  ققا بقاري   يذلر 
 بيقه لع حع الدرج شرقع مديرة غزة.

                                                 

، حلػػـ غيػػر ٕٛٔٓ/ٕ/ٚ،بقػػاري  ٕٙٔٓ/ٖٔمحلمػػة بدايػػة غػػزة بصػػ ق ا در ػػة ثاريػػة،  ريمػػة ققػػا باالشػػقراؾ، رقػػـ قضػػية  (ٔ)
كبرػػا قػػد أظ ػػر الحلػػـ شػػدة لػػع العمكبػػة لل رػػاة كاقضػػ  ذلػػؾ  ليػػا مػػف ةػػبلؿ مكضػػكع المػػرار مػػف قبػػا بيئػػة المحلمػػة،  مرشػػكر.

يقض  للباحث أفل الحلـ كالمرار قػد اعقمػد علػى اإلشػراؾ لػع ال ريمػة القػع قةللػت األرلػاف كبػى المعرػكي كالمػادي مػف ةػبلؿ ك 
رشاط أدى إلى رقي ة قحمل مػف ةػبلؿ مػا قػـ االق ػاؽ عليػه ال رػاة قبػا الميػاـ بقر يػذ ال ريمػة كبػع الػقةلص مػف الم رػع عليػه، 

ف ةبلؿ كض  السـ للم رع عليػه كرلػكف برػا إمػاـ اشػد عمكبػة قػد شػرع ب ػا المشػرع كبراؾ عرصر م ـ قةلا المصد ال رائع م
العربػع كبرػا بػرز لػع بػذا عرصػر القةطػػي  كسػبل اإلصػرار مػف ةػبلؿ عػدة محػػاكالت للػقةلص مػف الم رػع عليػه ممػا يقضػػ  

   أرلاره كعراصرإل.كمف ةبلؿ الدراسة إّف ال ريمة بع مف صميـ ال عا اإل رامع القع قةلل ا المصد ال رائع ب مي
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عرػػة المشػػػرع العربػػع كقػػـ البحػػث عرػػػه كبيارػػه لػػع المطالػػػب كلػػػل مػػا قحػػدث  أعػػبلإلكرلةػػص الحلػػـ 
كال ػركع لل صػا لػػع كصػ  كبيػػاف المصػد ال رػػائع لل ريمػة القػػع قػاـ ب ػػا ال ػارع حيػػث رسػرد الرمػػاط 

 القالية:

ك ػػكد عرصػػر سػػبل اإلصػػرار مػػف ةػػبلؿ القةطػػي  كمحاكلػػة ققػػا الم رػػع عليػػه مػػف ةػػبلؿ د.أ 
 السـ.

كاإلرادة مػػف ةػػبلؿ االق ػػاؽ بػػيف ال رػػاة كقحضػػير الكسػػائا ك ػػكد الػػرلف المعرػػكي كبػػك العلػػـ د.ب 
لمقػػا الم رػػع  عليػػه كبػػك الحبػػا الػػذي قػػـ ليػػه الرشػػاط المػػادي كالسػػلكؾ ممػػا أدي إلػػع رقي ػػة 

 كبع إزباؽ الركح.

ك كد عاما الكقت لبا المياـ بال ريمة كالقةطي  كالقرصد مف قبا ال راة باالشقراؾ كليػ  د.ج 
بغرض الزكاج مف بعض ما كرازلة العمبة القع أمام ـ مما  يملف القةلص مف الم رع عليه

 .رقج عف ذلؾ كبك المقا عمد كمشدد لقكلر األرلاف كق امل ا

ك كد اإلرادة لل ارع مف ةبلؿ الةرل كالق  د باف الم رع عليػه قػد لػارؽ الحيػاة قبػا مغػادرة د.د 
 الملاف كاالقصاؿ علع زك ة الم رع عليه كا عبلمه بذلؾ. 

أف قلػؾ الكاقعػة كصػكرة الحلػـ أعػبلإل كاضػحة قماًمػا أررػا أمػاـ  ريمػة ققػا ممصػكد ىنا ويرى الباحث 
م  سبل اإلصػرار كمق املػة األرلػاف مػف ةػبلؿ لل ريمػة القػع قػـ بيار ػا لػع ال صػا، كبرػا رلػكف قػد 
 لػػت لرػػا بكضػػكح ليػػ  ق ػػكف ال ريمػػة قػػد أصػػابت أرلػػاف المصػػد ال رػػائع كبػػك بقػػكالر العلػػـ كاإلرادة 

قةطي  كالرقيب قبا كبعد الكاقعة كالكسائا كاألدكات كشلا القر يذ لل ريمة أمػا ف اإلصػابة بمعرع ال
عدد اإلصابات طبيعة ملاف ال ريمة العبلقة بيف ال ارع كالم رع عليه لا ذلؾ يلكف برابيف كأدلػة 
رسػػػاب الػػػق ـ كال ػػػـر المراسػػػب  أمػػاـ قاضػػػع المكضػػػكع السػػػقظ ار كبيػػػاف المصػػػد ال رػػػائع لل ريمػػػة كا 

 لل ارع ليراؿ العمكبة.

يسقةدـ ال ارع كسيلة غير معػدة للمقػا ابقػداًء، كل رػه يسػقعمل ا بلي يػة معيرػة قعػد قريرػة علػى  .ٗ
قكالر رية المقا لديه، قطبيمًا لذلؾ قضت محلمة القمييز لع األردف )أمػا ريػة المقػا لثابقػة مػف 
ظركؼ ال ريمة ألفل المقا كق  بعصا غليظة كالضرب ب ػا كقػ  شػديًدا، كال يصػ  اعقبػار بػذا 
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المقػػا مػػف بػػاب الضػػرب الم ضػػع إلػػى المػػكت، إذ لػػيس شػػرًطا أفل اجلػػة المسػػقعملة لػػع المقػػا 
 (ٔ)معدة له باألصا، با يل ع اسقرقاج رية المقا أف ق كف اجلة مما يحقما كقكع المقا به(.

بضػػرب الم رػػػع عليػػػه  ـ ( حيػػث قػػػاـ  خ.ع ٕٙٔٓ/ٜ/ٕٕحيػػث إفل الكاقعػػػة قمػػت بقػػػاري  ) 
أس بعد أْف قـ اسقدرا ه لع ملاف ةاٍؿ مف السلاف كالمارة، كبعد أف قـّ ضربه ضربات عدة على الر 

بعصا غليظة على رأسه ضػربات عػدة علػى إثػر ذلػؾ قػـ إزبػاؽ ركح الم رػع عليػه، حيػث قبػيف مػف 
ةبلؿ القمرير الطبػع أْف برػاؾ ق سػًرا كق قً ػا لػع  م مػة الػرأس كرزيػ  حػاد أدى إلػى كلػاة الم رػع 

ة ب سـ صلب على رأسه ضربات عدة، كمف ةبلؿ أكراؽ الكاقعة القع باشرت عليه مف ةبلؿ ضرب
الريابة إ راءاق ا كالقحميل قبّيف أّف الم رع عليه قاـ بإة اء ال ثة لع ملاف بعيد عف السلاف كقرله 

 يرزؼ حقى لارؽ الحياة كقبيف أفل ةل ية الحادث على ةبللات مالية بيف ال ارع كالم رع عليه.

محلمػة القمييػز لػع األردف كةبللػًا لمػكاد المػاركف األردرػع كبرػاء علػى مكضػكع حيث قضت  
المضية المثبقة لدى المحلمة المكقرة كبيئة المضاة ل ا قد قـ الحلـ على ال ارع  خ.ع   رقػـ قضػية 

بالسػػػ ف المؤبػػػد كاألشػػػغاؿ الشػػػاقة لمػػػا قػػػاـ بػػػه لػػػع الكاقعػػػة المػػػذلكرة مػػػ  مراعػػػاة حمػػػكؽ  ٕٙٔٓ/ٖٕ
( كلػل المػدة ٕٚٔٓ/ ٙ/٘العقراض، حيث صدر الحلـ مف المحلمة المذلكرة بقػاري  )ال ارع لع ا

القع حددبا الماركف ككلل اإل راءات للمحا ـ األردرية، كاألةذ باالعقبػار مكضػكع الكاقعػة كالقسػبيب 
 .(ٕ)لدى محلمة االةقصاص كقاضع المكضكع

بحػػػث عرػػػه كبيارػػػه لػػػع كلػػػل مػػػا قحػػػدث عرػػػة المشػػػرع العربػػػع كقػػػـ ال أعػػػبلإلكرلةػػػص الحلػػػـ  
المطالب كال ركع لل صا لع كص  كبياف المصد ال رائع لل ريمة القع قاـ ب ػا ال ػارع حيػث رسػرد 

 الرماط القالية:

                                                 

 .ٚٔٔ-ٙٔٔد. مرصكر عمر المعايطة، مر   سابل،ص (ٔ)
ـ، حلػـ غيػر ٕٚٔٓ/ٙ/٘الحلػـ بقػاري   ،صػدرٕٙٔٓ/ٖٕمحلمة القمييػز لػع األردف، حلػـ ققػا باالشػقراؾ، رقػـ قضػية،  (ٕ)

مرشكر. كيقض  للباحث مف ةػبلؿ قػرار الحلػـ مػف محلمػة القمييػز بػاف ال ريمػة ارق بػت لػع ملػاف بعيػد عػف األحيػاء السػلرية 
مػػف ةػػبلؿ اسػػقدراج الم رػػع علي ػػا كاقضػػ  إف ال ػػارع قػػاـ باسػػقةداـ كسػػيلة حػػادة كبػػى غليظػػة كقػػـ ضػػرب ا علػػى الػػرأس، كمػػف 

الحلػـ كق اصػػيا ال ريمػػة كالمسػرح الػػذي قػـ ليػػه ال عػػا كال ريمػة أّف برػػاؾ قصػد للمقػػا، كاقضػػ  ذلػؾ مػػف ةػػبلؿ ةػبلؿ حيثيػػات 
زبػاؽ الػركح، كاسػقرد المػرار مػف المحلمػة علػى حلػـ علػى عراصػر المصػد  ة اء ال ثة كقرل ا قرزؼ حقى المػكت كا  االسقدراج كا 

ال ػارع ب شػد العمكبػة كأعبلبػا، مبيرػًة المحلمػة ذلػؾ مػف ةػػبلؿ  ال رػائع كاألرلػاف القػع أدت الػى رقي ػة مػف ةػبلؿ سػلكؾ كلعػػا
ال عػا الشػػري  كاألسػػلكب لل ريمػػة كظ ػػكر ريػػة المقػػا العمػػدي كالممصػػكد  لًيػػا مػػف ةػػبلؿ قسػػبيب احلػػـ كالقحريػػات القػػع اسػػقردت 

 علي ا مف ةبلؿ الريابة العامة.
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 ك كد سبل اإلصرار كالقرصد مف ةبلؿ المراقبة كاالسقدراج للم رع عليه.د.أ 

الػػرلف المعرػػكي مػػف ةػػبلؿ المصػػد باسػػقدراج الم رػػع عليػػه لملػػاف بعيػػد عػػف السػػلاف  ك ػػكدد.ب 
  أحد.ت الرية لمقله حقى ال يشابدإل كبي

كالمصػػد كالعلػػـ لمػػا يمػػكـ بػػه حيػػث قػػـ ضػػربة علػػى رأسػػه ضػػربات عػػدة لػػع ممقػػا  اإلصػػرارد.ج 
زبػػػاؽ الػػػركح كبرػػػا ق امػػػا  ة ػػاء  ثقػػػه، كبرػػػا يعلػػػـ بمػػػا يمػػػكـ بػػػه كبػػػك عػػػـز كقصػػػد المقػػػا كا  كا 

 األرلاف  ميع ا لل ريمة كالمصد ال رائع لدية مباشر للمياـ للكاقعة. 

رمػا قق ػكف أّف الكسيلة ليست شرًطا أْف ق ك وىنا يرى الباحث  ف قاقلة بمعرى سبلح راري أك سػليف كا 
يسقةدـ ال ػارع أي كسػائا  الرية كال عا مف ةبلؿ ال ارع، كبرا رحدد المصد ال رائع لل ريمة قد ال

للمياـ بال ريمة، كيلق ع بةرل أك الضرب المبػرح كالقسػبب بالكلػاة مػف ةػبلؿ الػبطش ب كارحػه كقػكة 
ا لػع داةلػه كيقحػدد ذلػؾ مػف ةػبلؿ اإليػذاء كملػاف اإلصػابات عضبلقه مثبًل أي أّف ال ارع يمكـ بمػ

كالضػػػرب لمػػػف يمػػػـك بالضػػػرب بعصػػػا علػػػع ال سػػػـ أك الػػػرأس ضػػػربة كاحػػػدة أك قيػػػاـ آةػػػر بالضػػػرب 
ضربات عدة مققالية،  كيلكف االعقداء بعيدًا عف ملاف المديرة كق م  السلاف أك قياـ آةر بإطبلؽ 

دة كآةر يمـك بإطبلؽ الرػار طلمػة كاحػدة أسػ ا الػبطف لػا الرار لع الرأس كالصدر مباشرة طلمات ع
                              عة كيحدد المصد ال رائع.ذلؾ يلكف حمائل كبرابيف لماضع المكضكع لل صا لع كاق

كأصػػدرت محلمػػة بدايػػة غػػزة بصػػ ق ا در ػػه ثاريػػة، حلًمػػا باإلعػػداـ شػػرًما حقػػى المػػكت، بحػػل  .٘
ةبلًلػػا لمػػكاد المػػاركف ال لسػػطيرع،  ٕٛٔٓ/٘ٔا قصػػدًا قضػػية رقػػـ مػػكاطريف أديرػػكا بق مػػة المقػػ

د ، إلي ـ لع قضية ممقا المغدكر  ع. المداريف بالق ـ المسردة  كأدارت بيئة ال رايات الةطيرة
حيث حلمت بمعاقبػة المػداف األكؿ )ز/ؽ(، كالثاريػة )ج/د( باإلعػداـ شػرًما حقّػى المػكت كذلػؾ 

ق ػػاـ كبػػع المقػػا قصػػًدا باالشػػقراؾ، كحمػػا سػػليف لػػع مراسػػبة عػػف الػػق ـ المسػػردة لػػع الئحػػة اال
غيػػر مشػػركعة كارق ػػػاؾ حرمػػة الممػػابر باالشػػػقراؾ كمكاقعػػه غيػػر مشػػػركعة كذلػػؾ ةبلًلػػا لمػػػكاد 
المػاركف ك ػاء حلػـ اإلعػداـ بعػد  لسػات محلمػة مطكلػة قػـ ةبلل ػا سػماع بيرػات اإلثبػات مػف 

مػػػػػ  أبػػػػػا الػػػػػدـ كصػػػػػد الحلػػػػػـ بقػػػػػاري   قبػػػػػا الريابػػػػػة العامػػػػػة، كلػػػػػـ يػػػػػقـ قكقيػػػػػ  كرقػػػػػة مصػػػػػالحة
 ٕٛٔٓ/ٔٓ/ٔٓـ مف قبا بيئة المحلمة بص ق ا در ة ثارية يذلر ب ره بقاري  ٕٛٔٓ/ٙ/ٕٓ

(عامػػػػًا قصػػػػدًا كباالشػػػػقراؾ بػػػػ ف قامػػػػا ٕ٘ققػػػػا المػػػػداريف المغػػػػدكر  ع.د  كالبػػػػال  مػػػػف العمػػػػر )
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لمائه أرضًا كةرمه حقى لارؽ الحياة كثـ قاما بحرؽ  ثقه كقمطيع ػا كالقرليػا  باالعقداء عليه كا 
 .(ٔ)ب ا مف أ ا إة اء ال ريمة كمعالم ا

ـل البحػػػث عرػػػه كبيارػػػه لػػػع   كرلةػػػص الحلػػػـ أعػػػبلإل كلػػػل مػػػا قحػػػدث عرػػػة المشػػػرع العربػػػع، كقػػػ
المطالب كال ركع لل صا لع كص  كبياف المصد ال رائع لل ريمة القع قاـ ب ػا ال ػارع حيػث رسػرد 

 الرماط القالية:            

إصرار كقرصد مف قبا ال راة مف ةبلؿ القةطي  كاالقصاؿ على الم رع عليه يك د سبل د.أ 
كارقظػػػارإل لػػػع الشػػػمة كالقة ػػػع ةلػػػ  بػػػاب الشػػػمة عرػػػد دةكلػػػه كاالرمضػػػاض عليػػػه باالشػػػقراؾ 

 كطرحة أرًضا كمف ثـ ةرمه بكاسطة حبا مما أدى إلى إزباؽ الركح.

ؿ االق ػػػاؽ علػػػى ققػػػا حضػػػكر األرلػػػاف المػػػادي المعرػػػكي بمػػػكة لػػػع ال ريمػػػة كذلػػػؾ مػػػف ةػػػبلد.ب 
الم رع عليه كق  يز األدكات الماقلة السلا يف، حيث قـ قمطي  ال ثة بعػد ققلػه عػف طريػل 
ة ػػاء أ ػػزاء  سػػد الم رػػع عليػػه كحػػرؽ بعضػػ ا كدلر ػػا لػػع أمػػا ف مق رقػػة،  الةرػػل بالحبػػا كا 
رمػػا قػػـ القةطػػي  سػػلً ا كالقحضػػير كلػػا ذلػػؾ بدلػػه بػػك قحميػػل  لػػا ذلػػؾ لػػـ يلػػف لػػع حيرػػه كا 

  ة بع المقا كالقةلص مف الم رع عليه.رقي

برا قبّيف اشقراؾ األرلاف لل ا لع قلؾ ال ريمة كقحمل المصد ال رائع كاسقظ ارإل مف ةبلؿ  
البرابيف كاألدلػة كبػع قحميػل رقي ػة كبػع إزبػاؽ الػركح قصػًدا مػف ةػبلؿ االق ػاؽ علػع الػقةلص مػف 

 الم رع   عليه مف ةبلؿ ما ذلررا أعبلإل.

                                                 

، صػػػػػػدر الحلػػػػػػـ بقػػػػػػاري  ٕٛٔٓ/٘ٔية رقػػػػػػـ محلمػػػػػػة بدايػػػػػػة غػػػػػػزة بصػػػػػػ ق ا در ػػػػػػة ثاريػػػػػػة، حلػػػػػػـ ققػػػػػػا باالشػػػػػػقراؾ، قضػػػػػػ (ٔ)
،حلـ غير مرشكر. كبرا قميزت بذإل ال ريمة ب رلاف عدة كعراصػر كأبم ػا القةطػي  كالػزمف الػذي سػبل ال ريمػة ٕٛٔٓ/ٙ/ٕٓ

حيػػث قػػـ القةطػػي  مػػف قبػػا ال رػػاة مػػف ةػػبلؿ قبػػادؿ األدكار مػػف قبػػا ال ػػارع كزك ػػة الم رػػع عيػػه مػػف ةػػبلؿ ق يئػػة الملػػاف 
بػػا الزك ػػة كقحضػػير األدكات الماقلػػة مػػف قبػػا ال ػػارع السػػقةدام ا لقر يػػذ ال ريمػػة، كبرػػا بػػات عرصػػرا الػػرلف كاالسػػقدراج مػػف ق

المعركي مف ةبلؿ ق  يد اإلرادة مًعا مف قبا ال راة كالعلـ بكقت القر يذ باالق اؽ معا كعلـ لا مػر ـ أيػف سػيقـ إة ػاء ال ثػة بعػد 
اؽ علػى االسػقدراج سػلً ا كليػ  سػيقـ المقػا كليػ  سػيقـ إة ػاء ال ثػة، كبرػا يقضػ  قمطيع ا كلصل ا أ زاء عدة كدلر ا إذا االق 

المقػػا ممصػػكد مػػف ةػػبلؿ القةطػػي  كمػػف ةػػبلؿ الرقي ػػة القػػع أرادبػػا يػػـك الكاقعػػة كقر يػػذبا، كبرػػا اعقمػػد الماضػػع علػػى المػػرار 
يلة الماقلػة كلصػا  ثػػة الم رػع عليػػه باإلعػداـ مػف ةػػبلؿ القسػبيب كالعراصػر كاألرلػػاف القػع قطابمػت مػػ  مسػرح ال ريمػة كالكسػػ

 للق  يد على عدـ ك كد رية بماء الم رع عليه على قيد الحياة.
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أفل الحلػـ أعػبلإل كمػف ةػبلؿ مقابعػة ق صػيا ال ريمػة قبػيف  ليػًا لرػا مابّيػة المصػد نػا ويرى الباحث ى
ال ػػارع كبلػػا كضػػكح، حيػػث لػػا األلعػػاؿ القػػع قمػػت لػػع ال ريمػػة مػػف ةػػبلؿ ال رػػاة بػػع كاضػػػحة 
المعالـ كال غبار علي ا ب ر ـ قد قصدكا المقا، كقرقب عليه إزباؽ الركح للم رع عليه بػا كقػـ ق  يػد 

بػػبلغ بعػػض أقاربػػه ب رػػه قػػد سػػالر إلػػى دكلػػة  المصػػد لػػع  ػػريمق ـ مػػف ةػػبلؿ قمطيػػ  كحػػرؽ ال ثػػة كا 
ة اء معالـ ال ريمة كقحضير كسائا المقػا كأدكات أةػرى بػذا يػدلا علػع عرصػر م ػـ  ػًدا  عربية كا 
لع قلؾ ال ريمة كالقع ال م ر مف حلـ اإلعداـ، كبك عرصر الكقت قبا ال ريمة كراحة الباؿ حيػث 

المشػػرعيف ةاصػػة المصػػري علػػى أْف قػػقـ ال ريمػػة كيق ػػكف لي ػػا عرصػػر العمػػدي أي اشػػقرط بعػػض 
الممصػػكد مػػف ةػػبلؿ الق ليػػر ب ػػدكء كراحػػة البػػاؿ قبػػا ال ريمػػة كبعيػػد عػػف ملػػاف قر يػػذبا كبغيػػر ذلػػؾ 
رلكف أماـ ثغرات كعدـ المدرة على ال صا ب ريمة عمدية مباشرة، كب ذإل ال ريمة قد قكلر ذلػؾ بمػكة 

اؽ بيف ال راة بعيًدا عف ملاف الكاقعة كقـ ب ػدكء كقػكلر كقػت مػدة ال قمػا عػف شػ ريف حيث قـ االق 
 قبا الكاقعة كقر يذبما قلؾ ال ريمة.

كأةيػػػًرًا  برػػػاؾ بعػػػض ال ػػػرائـ القػػػع ذلربػػػا المشػػػرع المصػػػري كالقػػػع ال ق ػػػكف قػػػـ ال عػػػا ب ػػػا  
قػػد يسػػق اد قصػػد المقػػا  بكسػػائا قاقلػػة حيػػث لػػرؽ بيرمػػا مػػف ةػػبلؿ طريمػػة كظػػركؼ الكاقعػػة كحيثيق ػػا،

لدى ال ارع كلػك لػـ يسػقعما سػبلًحا مػا، لالمقػا عػف طريػل الةرػل أك الضػغ  باليػد أك الر ػا علػى 
  . سـ الم رع عليه أك عف طريل إغراقه بالماء

لػػع بػػذا الشػػ ف قمػػكؿ محلمػػة الػػرمض لػػع مصػػر لػػع أحػػد قراراق ػػا )إفل ال ػػارع ققػػا الم رػػع  
عمكبق ػا بإغراقػه لػع سػاقية مػاء(  كقضػػت أيضػا )بربػت الم رػع عليه إة اء ل ريمقه للقةلص مػف 

رزال ػػا لػػع الر ػػر كأغرقكبػػا حيػػث قػػاـ المػػق ـ مػػ  شميمػػػه  عليػػػ ا  إلػػى البسػػاقيف لمػػامكا باللحػػاؽ ب ػػا كا 
 .بالمسؾ ب ا كمرع ا مف الحرلة حقى قكق ت عف الحرلة(

بقة مف قياـ المق ـ أما محلمة الرمض المصرية لمضت لع بذا الةصكص )إف رية المقا ثا
بقغريػػل الم رػػع عليػػه بمصػػد إزبػػاؽ ركحػػه كعػػدـ إلػػبلت رأس الم رػػع عليػػه إال بعػػد أف قحمػػل مػػف 

 .(ٔ)م ربه كقيمف مف كلاقه(

                                                 

مر ػػػ  سػػػابل،  ـ مشػػػار إليػػػه لػػػع لقػػػاب د/محمػػػكد حسػػػرع،ٜٜٚٔحلػػػـ غيػػػر مرشػػػكر مػػػف محلمػػػة القمييػػػز المصػػػرية عػػػاـ  (ٔ)
لقع قمت لع ال ريمة مف ةػبلؿ ال رػاة بػع . مما قبيف  ليا لرا مابية المصد ال ارع كبلا كضكح حيث لا األلعاؿ إٓٛص

با كقـ ق  يد المصد لػع  ػريمق ـ  عليهإزباؽ الركح للم رع  عليهب ر ـ قد قصدكا المقا كقرقب  علي اكاضحة المعالـ كال غبار 
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كبرا ر د أَف لع بذا الحلـ قد اعقمد قاضػع المكضػكع لػع ال ريمػة المػذلكرة لػع الحلػـ إف  
 رية ال راة بع المقا العمدي مف ةبلؿ القالع:

المصد ال رائع مف ةبلؿ اإلصرار علع إزباؽ ركح الم رع علي ا، كالق  د مف كلاق ا  قكلرد.أ 
 مف ةبلؿ قكق  حرلة الم رع علي ا قحت الماء.

حضػػكر األرلػػاف المػػادي كالمعرػػكي مػػف ةػػبلؿ بػػذؿ الرشػػاط كالسػػلكؾ لػػدي ال رػػاة مػػف ةػػبلؿ د.ب 
ال رػاة يلػكف حاضػر لػع االشقراؾ لع اللحاؽ بالم رع علي ا كا غراق ا لع الماء، كبرا قعػدد 

زبػاؽ  ال ريمة كيؤلد الرية المشقرلة بير ا كاإلصرار على إحداث الرقي ة كبع المقا قصد كا 
 الركح.

كأةير كبحمد ي كلع بذا ال صا، كبك المصد ال رائع كقد بّيرا كمف ةبلؿ المشرع العربع  
ة بػػا قلػػؾ ال ريمػػة لارػػت مابّيػػة المصػػد ال رػػائع، كليػػ  يملػػف القعػػرؼ إلػػى طبيعػػة ال ريمػػة كمعرلػػ

قصػػػدًا كليػػػ  كبػػػا ةطػػػ  كليػػػ  لػػػا ذلػػػؾ قػػػـ المػػػركر عليػػػه مػػػف ةػػػبلؿ البحػػػث لػػػع ال قػػػب العربيػػػة 
المةقل ػػػة كالرظػػػر إلػػػى األحلػػػاـ السػػػابمة كأيًضػػػا القعػػػرؼ إلػػػى ال ػػػرائـ مباشػػػرة كحضػػػكر بعضػػػ ا لػػػع 

سػػػماع   لسػػػات المحػػػا ـ المةقصػػػة كمحاكلػػػة قطبيػػػل مػػػا بحثرػػػا عرػػػه كاسػػػقظ ارإل كبيارػػػه مػػػف ةػػػبلؿ
كمشػػابدة ال رػػاة كبػػـ يػػدلكف بق اصػػيا ال ػػرائـ القػػع قػػامكا ب ػػا، كبػػع  ػػرائـ المقػػا كمػػ  الػػقح و علػػى 
سرية كةصكصية بؤالء ال راة كحرًصا على العبلقات اال قماعية، كمف باب األمارة العلمية لـ يقـ 

رمػػا ال ػػدؼ لػػاف بػػك القعػػرؼ كاالسػػق ا دة مػػف الكقػػائ  قحديػػد أمػػا ف كقػػكاري  قضػػايابـ أك أسػػماؤبـ كا 
دةال ػا لػػع البحػػث كال صػػا إلظ ػار شػػعء  ديػػد كعػػدـ الق ػػرار لػع األسػػلكب العلمػػع للدراسػػة، كقػػد  كا 
رسقطي  المكؿ إفل كمف ةبلؿ المشرع العربع كالبحث لع المرا   كاألحلاـ ك درا أفل المكضػكع حًمػا 

مػ  اال ق ػاد لػع  يحقاج إلى آالؼ الص حات حقى ركلع حل المكضكع، كحاكؿ الباحث االةقصار
إيصاؿ ال لرة المر كة لع مكضكعرا، كاالعقماد علػى الصػكر الكاقعيػة كشػرح األحلػاـ لقكصػيا للػرإل 

                                                                                                                                              

زبػاؽ الػركح ل ػا، كقحممػت الر= قي ػة برػا مف ةبلؿ كض  الم رع على ا لع برلة الميػاإل كاإلصػرار علػى ققل ػا كالق  ػد بكلاق ػا كا 
باالشقراؾ مف ةبلؿ االسقدراج كاسػقةداـ ال ػكارح كرشػاط األعضػاء لل رػاة بالميػاـ بالكاقعػة معػا مػف ةػبلؿ ق الػا ال ػـر كال عػا 

ـ ، م مكعػػة األحلػػاـ محلمػػة ٜٜٚٔلرايػػر ٛكقةلػػا ذلػػؾ عراصػػر المصػػد ال رػػائع كأرلارػػه كرقػػـ الحلػػـ مػػف محلمػػة الػػرمض، 
 .ٗٗقضائية، رقـ ٖٗٓالرمض،
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ألصحاب االةقصاص كالمار  إلبعاد الملا كاالةقصار لع الكقت حّقى يسق يد مما قـ البحػث عرػة 
 كقصحي  ال لرة لديه.

ـّ البحػػث عػػف ويػػرى الباحػػث ىنػػا  مػػف ةػػبلؿ المشػػرع العربػػع لػػع ال صػػا بمػػا كيبلحػػو أفل لػػا مػػا قػػ
يةص المصد ال رائع ي د أفل لا ال رائـ القع يمكـ ب ا ال راة قمكـ على كسػائا كأمػا ف كأدكات قػـ 
اسػػقعمال ا لػػع قر يػػذ الكاقعػػة، كبرػػا رلػػكف أمػػاـ الشػػابد الصػػامت أال كبػػك مسػػرح ال ريمػػة كالػػذي بػػك 

ال ريمػػة بديػػة كر ايػػة الميػػاـ ب ػػا، كأيًضػػا البحػػث  محػػا كابقمػػاـ الدراسػػة مػػف قبػػا الباحػػث، حيػػث إفل 
كال ش  عف ال ريمة كمرق بي ػا يػقـ مػف ةػبلؿ مسػرح ال ريمػة، حيػث ال  ريمػة بػدكف مسػرح، كبرػا 
سيلكف  ا ابقمامرا لع ال صا القػالع كاألةيػر كالػذي بػك عرػكاف الدراسػة لػع البحػث كالقعػرؼ إلػى 

 ال رائع.مابّية مسرح ال ريمة كدكرة لع إثبات المصد 
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 الفصل الثاني
استظيار القصد الجنائي في جريمة القتل مف  

 ةخبلؿ مسرح الجريم
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 تمييد وتقسيـ

الكصػػػكؿ إلػػػى الحميمػػػة مػػػف أ ػػػا العدالػػػة غايػػػة مر ػػػكة يرشػػػدبا الباحػػػث ال رػػػائع، حيػػػث إفل  
، كبرا رلكف أماـ مسرح ال ريمة، غمكضيكمرا بذا قمثا لغزًا يثير الال ثير مف ال رائـ القع قم  لع 

ؾ حلمات قلؾ ال ريمػة، كقػد ذبػب رأي ال مػه المػاركرع يكالذي بك عركاف لا  ريمة، كمف ةبلله ق ل
إلػػى أفل الػػدعكى ال رائيػػة لػػع شػػم ا الرظػػري مػػا بػػع إال حلمػػات مقصػػلة مػػف ال لػػر كالق مػػا بحثًػػا عػػف 

حيػػػث قر يػػػذ ملػػع كمػػػف ملػػػاف الػػػدعكى ال رائيػػػة الحميمػػة، كبرػػػا ققػػػراب  األللػػػار كق ػػػكف مػػػف الشػػػل الع
مسػػػػرح ققك ػػػػه  ميػػػ  ال  ػػػػات ذات االةقصػػػاص إلػػػػى الشػػػابد الصػػػػامت  عليػػػةال ريمػػػة كبػػػػدايق ا، ك 

لع يسقرطل لا مر ـ ما يريد لق ليؾ حلمات قلؾ ال ريمة كالكصػكؿ إلػى الحميمػة المرشػكدة ال ريمة 
ح ال ريمػة ك مػ  األدلػة حقّػى يكا ػه ب ػا كبع العدالة، إذ يق ل أبا االةقصاص أفل العما لػع مسػر 

كمف ةبلؿ مػا رشػابدإل  عليةع ال ـر الذي قاـ به ال ارع، ك ال ارع كمف ةبلؿ اإلثبات يقـ إرساب رك 
بشلا يكمع لع اإل راءات القع ققـ لع لا  ريمة ررى أفل  مي  ال  ات األمرية ققكا د لع ملػاف 

 عليػػةًا م مػػًا ي ػػب المحالظػػة عليػػه، ك برػػاؾ شػػيئ مسػػرح ال ريمػػة كبشػػلا لبيػػر، ممػػا يػػدلا علػػى إفل 
يقضػػ  أّف برػػاؾ شػػيئًا م مػػًا أاّل كبػػع الػػدالئا كاجثػػار كالمػػرائف القػػع قرل ػػا ال ػػارع ةل ػػه بعػػد أْف قػػاـ 
بال ريمة كقرؾ لػه اثػاًرا لػع مسػرح ال ريمػة، كبرػا يلػكف أكؿ إ ػراء يباشػرإل ر ػاؿ المػاركف لػع مراحػا 

 .ى الدعك 

الت كالقحريػات لل شػ  عػف مرق ػب ال ريمػة كمحاسػبقه كلػل المػاركف مػف كمف ةبلؿ  مػ  االسػقدال
ةػػبلؿ مػػ مكر الضػػب  المضػػائع كصػػكاًل إلػػى ال  ػػات المةقصػػة لػػع البػػت لػػع إرسػػاب الػػق ـ لل ػػارع 
كعرضه علػى المضػاء، كلػا ذلػؾ ال يلػكف إال مػف ةػبلؿ مسػرح ال ريمػة، لػرحف برػا أمػاـ بػاب مػف 

راس كا عطائ ـ الطم ريرة كالسليرة مف ةبلؿ ال ش  عف ال ريمة أبكاب العدالة كاألمف كح و أمف ال
ظ ػار يػد المػاركف قكيػة، ي ػب أْف يلػكف دكُر المحمػل أك أبػا االةقصػاص  عليػةك  كمبلحمة لاعل ا كا 

مسػػقمًرا كمق ػػدًدا كمكا ًبػػا للقطػػكر لل شػػ  عػػف ال ريمػػة بالسػػرعة المملرػػة، كيلػػكف ذلػػؾ مػػف ةػػبلؿ 
 :(ٔ)كلما سبل ذلرإل لسيقـ قمسيـ بذا ال صا إلى المباحث القاليةاالبقماـ لع مسرح ال ريمة، 

                                                 

د/ طػػارؽ  . ارظػػر أيضػػًا،ٔٗٔـ،صٕٙٓٓدار ال قػػب، مصػػر، مصػػط ى دمحم الدغيػػدى، القحريػػات كاإلثبػػات ال رػػائع،د/  (ٔ)
. ارظػػر أيضػػًا د/رمسػػيس ب مػػاـ، البػػكليس ٚـ، صٕٕٔٓإبػػرابيـ عطيػػة، مسػػرح ال ريمػػة، دار ال امعػػة ال ديػػدة، اإلسػػلردرية، 

 كما بعد.ٚٚـ، ٜٜٙٔالعلمع كلف القحميل، دار الرش ة، مصر،
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  :مابّية مسرح ال ريمة كالمعايرة ال رية.المبحث األوؿ 
  :آثار مسرح ال ريمة كداللق ا للقحريات.المبحث الثاني 
 :ثبات اجثار المادية. المبحث الثالث  مسابمة الكسائا الحديثة لع قحليا كا 
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 المبحث األوؿ
 مسرح الجريمة والمعاينة الفنية

 وتقسيـ:تمييد 

  ( قكض  أبمية  م  اجثار لمسرح ال ريمة كق حص ا بدقة كعراية.ٔالصكرة شلا)

ـَ شػللية،   ل ا  ريمػة ملػاف كزمػاف كل ػف لػيس لػا ال ػرائـ ل ػا مسػرح، حيػث إفل برػاؾ  ػرائ
علي ػػػػا ال ريمػػػػة أك الكاقعػػػػة، كبػػػػك حيػػػػث إفل المسػػػػرح ُيػػػػراد لػػػػه ملػػػػاف كالرقعػػػػة الملاريػػػػة القػػػػع حػػػػدثت 

بالضركري أْف يلكف حدثًا  رميًا قاـ به ال ػارع كقرقػب عليػه سػلكؾ كرشػاط مػادي قةلػا آثػارًا ماديػة 
لػػكؽ قلػػؾ الرقعػػة كبػػع مسػػرح ال ريمػػة، لػػذا سػػيمكـ الباحػػث بػػالقعرؼ إلػػى مسػػرح ال ريمػػة مػػف ةػػبلؿ 

 .(ٔ)القالية المطالب

  :م  ـك مسرح ال ريمة.المطلب األوؿ 

 معايرة مسرح ال ريمة كطرق ا.المطلب الثاني : 

 

 
                                                 

مف ةبلؿ عما الباحث لع م اؿ ملالحة ال ريمة لع   از مةقص، يقض  له كعرد الكصكؿ إلع ملاف مسرح ال ريمػة  (ٔ)
لػذا ال  ةاصة المقا يقبف أفل براؾ لعبًل قـ كغير مصطر ، كأفل براؾ أطرًلا لاركا لع مسػرح ال ريمػة ) ال ػارع كالم رػع عليػه(

المسػرح سػكاء لل ػارع أك الم رػع عليػه حيػث إف اجثػار بػع القػع قكضػ  أفل بال عػا قػـ بدل أْف يلكف براؾ آثاري قـ قرل ػا داةػا 
كلػع بػذا الملػاف  ػـر كبػع القػع قحػدد بػا ال ريمػة مصػطرعة أـ قمػت لعػبًل مػف ةػبلؿ آةػريف علػى ر ػس الملػاف كبػك مسػرح 

 ال ريمة.
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 المطلب األوؿ
 مفيـو مسرح الجريمة

 

 ( قكض  أبمية الشري  الذي يحدد به مسرح ال ريةٕالصكرة شلا)

يمثا مسرح ال ريمة أبمية لبيرة ذات ش ف لع م اؿ لش  الغمكض لع ال ػرائـ ال رائيػةأل  
ـل قرل ا أثراء كبعػد قر يػذ ال ريمػة لػكؽ الرقعػة كذلؾ بما يحما كية ع مسرح ال ريمة مف أسرا ر قد ق

 الملارية المحددة للمسرح، كسرقعرؼ إلى ذلؾ أ ثر مف ةبلؿ ال ركع القالية لالقالع:

 تعريف مسرح الجريمة: الفرع األوؿ

بػك الملػاف أك م مكعػة األمػا ف القػع قشػ د " عّرؼ العديد مف ال م اء مسرح ال ريمة ب رلػه: 
قر يذ ال ريمة، كاحقكائه على اجثار المةقل ػة عرػد ارق اب ػا، كيعقبػر ملحمػات لمسػرح ال ريمػة مرحلة 

لػػػػػا ملػػػػػاف شػػػػػ د مرحلػػػػػة مػػػػػف مراحل ػػػػػا المقعػػػػػددة، أك أرػػػػػه المسػػػػػاحة المشػػػػػقملة علػػػػػى أمػػػػػا ف كقػػػػػكع 
 .(ٔ)ال ريمة 

بػػػك ملػػػاف ارق ػػػاب ال ريمػػػة الرأسػػػع، ل ػػػك ممصػػػد الم ػػػـر الققػػػراؼ  كلمػػػا عّرلػػػه آةػػػركف:  
قه، حيث يدةا إليه بكسيلقه الةاصة، كيبمى ليه لقرًة يعبػث بمحقكياقػه أك يلقمػع الم رػع عليػه  ريم

ثػػـ يغػػادر سػػكاء حمػػل بدلػػه مػػف ال ريمػػة أك ةػػاب أملػػه لػػع ذلػػؾ، لالملػػاف الرأسػػع ل عػػا ال ػػارع بػػك 

                                                 

. ارظػر أيضػًا د/ ٘ٗف، صٕٕٔٓاإلسػلردرية، د/ طارؽ إبرابيـ الدسكقع عطيػة، مسػرح ال ريمػة، دار ال امعػة ال ديػدة،  (ٔ)
 . ٕٗٔـ، صٕ٘ٔٓأيمف عبد العظيـ مطر، دكر البصمة المسقحدثة لع اإلثبات ال رائع، دار ال لر ال امعع، اإلسلردرية، 
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مسػػقكدع لػػا مػػا ارق ػػب مػػف ألعػػاؿ بداةلػػه كبػػك الشػػابد الصػػامت علػػى ال رػػاة، كبػػك مسػػرح ال ريمػػة 
 .(ٔ)قعع كال علع الكا

ك ارب آةر مف ال مه عّرله ب رله:   ملاف ارق اب الرلف المادي، إال أّره قد يلكف رػاؿ أ ثػر  
مف ملاف كاحد قد ش د مراحػا قر يػذ الػرلف المػادي لػع ال ريمػة، لػ ف يلػكف ال ػارع أقػدـ علػى ققػا 

إة اء األداة المسقةدمة لػع الم رع عليه لع ملاف ما، ثـ قاـ بإة اء ال ثة لع ملاف آةر، ثـ قاـ ب
ف  المقا لع ملاف ثالث، كلع بذإل الحالة رحف أماـ مسرح  ريمة ملكف مف ثبلث أمػا ف مةقل ػة، كا 
َبُعػػَد ملػػاف عػػف اجةػػر ليلػػكمقرات عػػدة، كيملػػف أْف يلػػكف مسػػرح ال ريمػػة أي ملػػاف يملػػف الحصػػكؿ 

 .(ٕ)ليه على دليا مادي، أي مسرح  ريمة ممقد 

أفل القعري ػػػات القػػػع ذلربػػػا ال م ػػػاء بػػػع  ميع ػػػا اق مػػػت علػػػى قعػػػدد كامقػػػداد مسػػػرح  ويػػػرى الباحػػػث
ال ريمػػة، كأّرػػه يحقػػكي علػػى اجثػػار الماديػػة القػػع قرل ػػا ال ػػارع ةل ػػه بعػػد قيامػػه بقر يػػذ ال ريمػػة لػػكؽ 
ـَ قػػد ق ػػكف لػػع ملػػاف كاحػػد مثػػا  ػػرائـ الحػػرؽ كاالرقحػػار مػػ  قغيػػر  رقعػػة المسػػرح، إال أفل برػػاؾ  ػػرائ

 سلكب ال رائع لع بعض قلؾ الكقائ .األ

 

 أنواع مسرح الجريمة: الفرع الثاني

 

 .كطبيعقه( قكض  لي  يقـ قحديد بداية مسرح ال ريمة مف ةبلؿ الملاف ٖالصكرة شلا)
                                                 

 .ٕٕـ، صٜٜٜٔد/ عبد الكاحد أماـ عيسع، المكسكعة الذببية لع القحريات، دار المعارؼ، مصر،  (ٔ)
العظػػػػػػػػػيـ مطػػػػػػػػػر، دكر البصػػػػػػػػػمات المسػػػػػػػػػقحدثة لػػػػػػػػػع اإلثبػػػػػػػػػات ال رػػػػػػػػػائع، دار ال لػػػػػػػػػر ال ػػػػػػػػػامعع، د/ أيمػػػػػػػػػف عبػػػػػػػػػد  -( ٕ)

. ارظػػر أيضػػًا د/ رمسػػيس ب رػػاـ، مر ػػ  ٓ٘. ارظػػر أيضػػًا د/ طػػارؽ عطيػػة، مر ػػ  سػػابل، صٕٗٔف،صٕ٘ٔٓاإلسػػلردرية،
 .ٛٚسابل، ص
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مسرح ال ريمة بك الملاف الحميمع الذي قاـ ال ارع بقر يذ  ريمقه عليه، كبك الملػاف الػذي  
المسرح ُمةلً ا كراءإل آثاًرا أك أدلة كقرائف قد قرشد أبا االةقصاص كق شػ  ملث عليه ال راة داةا 

بػؤالء ال رػاة، كقػد يمػػكـ بػؤالء بإة ػاء اجثػار كقػػد ال يسػقطيعكف، كيلػكف ذلػؾ مػػف ةػبلؿ رػكع مسػػرح 
ال ريمة لكف بؤالء ي دكف صعكبة لع إة اء آثػاربـ لػع بعػض األحيػاف كيرملكر ػا إلػى أمػا ف غيػر 

 .(ٔ)كيلكف ذلؾ مف ةبلؿ ركع مسرح ال ريمةمسرح ال ريمة، 

حيث براؾ أركاع لمسرح ال ريمة مر ا ما بك مغلل كما بك م قػكح، كبرػا سرسػرد باةقصػار  
 قلؾ األركاع لالقالع:

 أواًل: المسرح المغلق

 

 ( قكض  لي ية القعاما م  مسرح ال ريمة المغلل لى حاؿ ك كد  ثة بداةله. ٗالصكرة شلا)

ـّ ليػػه ال ريمػػة، كبػػك ملػاف مغلػػل كمحػػدكد، كأّرػػه يملػػف إغبلقػػه كالسػػيطرة   بػك الملػػاف الػػذي قػػ
عليه كالقحلـ لع الةػركج كالػدةكؿ ممػف يقػردد عليػه، حيػث إفل المسػرح المغلػل لػه أبميػة مػف ةػبلؿ 

 4.(ٕ)قحديد كقت ال ريمة كقحديد عدد ال راة، كبك اجقع

 

 
                                                 

. ارظػر أيضػًا، د/ أيمػف ٕٗٔ. ارظر أيضًا، د/ مصط ى الدغيدى، مر   سابل، صٕ٘(د/ طارؽ عطية، مر   سابل،صٔ)
 كما بعد. ٚٗٔمطر، مر   سابل، ص

 . ٗٗٔ-ٖٗٔ-ٕٗٔ، مر   سابل، صالدغيدي. ارظر أيضًا، د/ مصط ى ٓ٘د/ طارؽ عطية، مر   سابل،ص (ٕ)
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 تحديد وقت ارت اب الجريمة .4

 

 ( قكض  أبمية الكقت لل ريمة كلي  يملف قحديدإل مف ةبلؿ مسرح ال ريمة.٘الصكرة شلا)

كيلكف ذلؾ مف ةبلؿ مقى غادر صاحب الملاف كمعرلة قحرلات أبا الملاف، كمثاؿ ذلؾ  
أْف يػػػقـ الػػػدةكؿ لػػػيبًل ليلػػػكف برػػػاؾ قػػػرؾ لئلضػػػاءة لػػػع الملػػػاف أك مػػػف ةػػػبلؿ ك ػػػكد المشػػػركبات أك 

بّيف كبا لاف صالحًا لؤل ػا، كمػف ةػبلؿ الملػاف كمػا ليػه مػف آثػار يػقـ بيػاف الطعاـ كعرد لحصه يق
كقت ارق اب ال ريمة، كبعض األدكات القػع قػدلا علػى ذلػؾ قػاـ ال ػارع باسػقةدام ا، كبرػاؾ دالئػا 

 .(ٔ)أةرى كبع

 يلكف القحديد مف ةبلؿ الش كد حكؿ الملاف(ٕ). 
  كمف ةبلؿ آثار الدماء على ال ثة كشلا ال ثة، كبػا يك ػد قع ػف كحشػرات حيػة، لػا ذلػؾ

 .(ٖ)يقـ لحصه، كي يد لع قحديد كقت ال ريمة
 
 

 مف ةبلؿ طبيعة ال ثة كلحص ا مف ةبلؿ الطب الشرعع(ٗ). 

                                                 

 كمػػا بعػػد.-ٙٗٔ—ٕٗٔ، مر ػػ  سػػابل، صالدغيػػدي. ارظػػر أيضػػًا، د/ مصػػط ى ٕ٘د/ طػػارؽ عطيػػة، مر ػػ  سػػابل،ص (ٔ)
 .ٜٚماـ، مر   سابل، صارظر أيضًا د/ رمسيس ب 

 .٘ٚد/ أيمف مطر، مر   سابل، ص (ٕ)
 .ٓٔٔـ، صٜٜٙٔد/ رمسيس ب ماـ، البكليس العلمع أك لف القحميل، مرش ة المعارؼ، مصر،  (ٖ)
د/ إبػػػرابيـ صػػػادؽ ال رػػػدي، الطػػػب الشػػػرعع لػػػع القحميمػػػات ال رائيػػػة، أ اديميػػػة رػػػاي  العربيػػػة للعلػػػـك األمريػػػة، الريػػػاض،  (ٗ)

 .ٕٚـ، صٕٓٓٓ
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  كلػػع كققرػػا الحاضػػر برػػاؾ كسػػائا حديثػػة كأصػػبحت قسػػاعد بشػػلا لبيػػر علػػى حػػا كقحديػػد
بػػػع لػػػاميرات القصػػػكير كالمراقبػػػة كالقػػػع أصػػػبحت مرقشػػػرة كمكزعػػػة علػػػى كلشػػػ  ال ػػػرائـ، ك 

 .(ٔ)المدف كالمحالظات كالمبارع كاألسكاؽ كغيربا مف األما ف العامة كالسياحية
 تحديد شخصية الجاني .8

 

 ( قكض  أبمية القعرؼ على ال ارع مف ةبلؿ مسرح ال ريمة كش كدإل بالملاف.ٙالصكرة شلا)

أسػػلكب ال ريمػػة، أك ك ػػكد اجثػػار القػػع قرل ػػا ال ػػارع، حيػػث ك ػػكد كبػػذا يلػػكف مػػف ةػػبلؿ  
البصمات لع الملاف يقـ مف ةبلؿ العثكر علػى آثػار َقُةػص ال ػارع، كبرػا بعػض ال رػاة المعقػاديف 
علػػى ال ػػـر يلػػكف ل ػػـ اثػػر مميػػز لػػع مسػػرح ال ريمػػة مػػف ةػػبلؿ ح ػػـ األقػػداـ كشػػلا اجثػػار لؤلقػػداـ 

 :(ٕ)يملف قحديد ال ارع مف ةبلؿ اجقع كح ـ الدةكؿ مف الركالذ، كبرا

 .عبلقة ال ارع بالم رع عليه 
 .الش كد حكؿ الملاف كمسرح ال ريمة 
 .قردد ال ارع على الملاف مرات عدة 
   ك ػػكد لػػاميرات المراقبػػة ق ػػكف ذات ةاصػػية كأبميػػة لل شػػ  كقحديػػد ال ػػارع، كيلثػػر لشػػ

ريمػػػة مػػػف ةػػػبلؿ ال ػػػاميرات ال ػػػرائـ لػػػع كققرػػػا الحاضػػػر كالقعػػػرؼ إلػػػى ال ػػػارع كلشػػػ  ال 

                                                 

بػاف  معلكمات مف قسـ المصادر ال رية ل  از المباحث العامة، حيث ألاد مػدير المحالظػة بغػزة الممػدـ/  مػاؿ أبػك لميػا، (ٔ)
 ال اميرات سابمت بالعديد مف لش  ال رائـ الكاقعة على الر س كاألمكاؿ.

 .ٕٚٔد/ أيمف مطر، مر   سابل، ص (ٕ)
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المرقشػػػرة لػػػع المػػػدف كاألحيػػػاء السػػػلرية كاألسػػػكاؽ كاألمػػػا ف العامػػػة ممػػػا يسػػػ ا علػػػى سػػػرعة 
  .(ٔ)لش  ال ريمة كقحديد ال راة

 تحديد ودد الجناة منفذي الجريمة .2

 

 ( قكض  لي  يملف قحديد ال راة مف ةبلؿ مسرح ال ريمة كاثارة.ٚالصكرة شلا)

كبرا يلكف قحديد ال راة مف ةبلؿ األسلكب المعقاد عليه بؤالء، كأيضًا باالعقماد على آثار األقػداـ 
كالػػدةكؿ كالةػػركج للملػػاف كطبيعػػة ال ريمػػة، كمػػف ةػػبلؿ األدكات المسػػقةدمة لػػع ال ريمػػة كشػػلل ا، 

 :(ٕ)كبرا ركض  أ ثر لالقالع

 .القحديد مف ةبلؿ البصمات 
 كشلا الرسكمات الس لية. القحديد مف ةبلؿ ركع الحذاء 
 .ـّ الدةكؿ إلي ا للملاف كالركالذ كالقسلل على ال دراف  القحديد مف ةبلؿ األح اـ القع ق
 .القحديد مف ةبلؿ الش كد، كأيًضا لاميرات المراقبة حكؿ الملاف 

أفل المسرح المغلل كمػف ةػبلؿ الةبػرة القػع عمػا ب ػا الباحػث لػع م ػاؿ االةقصػاص ويرى الباحث 
برػػاؾ سػػ كلة لػػع  مػػ  القحريػػات كالػػدالئا مػػف مسػػرح ال ريمػػة، أمػػا بمػػا يةػػص قحديػػد ال رػػاة  بػػ فل 

كعددبـ أصب  لع كققرا الحاضر قعدد الكسائا المساعد على لش  ال رائـ كمر ا المعمػا ال رػائع 
ل حػػص البصػػمات، كالشػػعء ال ديػػد بػػك لػػاميرات القصػػكير كالمراقبػػة القػػع بػػع مرقشػػرة كمرظمػػة لػػع 

                                                 

 . ٓ٘د/ طارؽ عطية، مر   سابل، ص (ٔ)
 كما بعد. ٕ٘رمسيس ب ماـ، مر   سابل، صد/  (ٕ)
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حياء السلرية كاألما ف العامة كالقع سابمت بال ش  عف العديد مف ال رائـ ةاصة المقا المدف كاأل
 .كغيربا

 ثانيًا: المسرح المفتوح )الخارجي(

 

 ملاف مسرح ال ريمة الم قكح كلي ية القعاما معه بدقة.( قكض  ٛالصكرة شلا)

كالصػػحراكية كمثػػا كبػػك الملػػاف الػػذي لػػيس لػػه حػػدكد مقراميػػة كبػػع مثػػا األراضػػع الزراعيػػة  
الةطػػكط السػػريعة كاألمػػا ف الصػػراعية القػػع ق ػػكف ةػػارج المديرػػة كاألمػػا ف كالمسػػا ف غيػػر الم  ػػزة 
كالمقباعػػدة كالم  ػػكرة كاألمػػا ف الصػػحراكية كالقػػع ق ػػكف قريبػػة مػػف البحػػر كغيربػػا، حيػػث يلػػكف دكر 

يعما على ضياع األدلة ال ارع لع بذا الملاف كاض  المعالـ كل ره قد يسقطي  أْف يطمس اجثار ك 
ملاريػات لل شػ  عػف ال ريمػة  مما يلكف براؾ صعكبة لع ال شػ  عػر ـ كقحقػاج إلػى مػدة زمريػة كا 
لػػػع المسػػػرح الم قػػػكح إال أفل برػػػاؾ أبميػػػة للمسػػػرح الم قػػػكح ي ػػػب األةػػػذ ب ػػػا حقّػػػى رسػػػقطي  لشػػػ  

 :(ٔ)ال ريمة كقحديد ال راة، كبع على الرحك اجقع

ص لع ملاف ما كمف ثـ يقـ رمله إلى ملاف م قكح ةػارج المديرػة، أْف يمكـ ال ارع بمقا شة .ٔ
ي ػػػب أْف يلػػػكف برػػػاؾ آثػػػار للرمػػػا كلميػػػة الػػػدماء القػػػع ق ػػػكف أسػػػ ا ال ثػػػة علػػػى القػػػراب أك 
ال سػػـ المبلصػػل لل ثػػة، حيػػث مػػف الطبيعػػع أْف يلػػكف برػػاؾ بمػػ  دمػػاء بشػػلا لبيػػر حػػكؿ 

كيك ػػد آثػػار  -كلمػػا ذلررػػا-دمػػاء اإلصػػابات كقق مػػ  بشػػلا دائػػري، أمػػا إذا لػػاف ال يك ػػد 
دماء بعيدة عف ملاف ال ثة برا قاـ ال راة بمقله بملاف غير الذي ك د عليه الم رع عليػه، 

                                                 

كمابعػد. ارظػر أيضػػًا، د/ ٗٙٔكمػػا بعػد. ارظػر أيضػًا د/أيمػف مطػػر، مر ػ  سػابل، صٔ٘د/ طػارؽ عطيػة، مر ػ  سػابل،  (ٔ)
 كما بعد.ٙٗٔ، مر   سابل، صالدغيديمصط ى 
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كبرػػػا رحقػػػاج إلػػػى االرقمػػػاؿ كالبحػػػث عػػػف المسػػػرح الحميمػػػع لل ريمػػػة لرسػػػقطي  ال شػػػ  عػػػف 
 . (ٔ)ال ريمة

قػػع ق ػػكف لػػع الملػػاف قحديػػد ةػػ  سػػير ال رػػاة يلػػكف مػػف ةػػبلؿ البحػػث عػػف آثػػار األقػػداـ ال .ٕ
كالبحث عف اجثار القع قرل ا ال راة لػع الملػاف، كبرػا رسػقطي  أف رمقػرب مػف الحميمػة لػع 

 .(ٕ)حاؿ قـ قحديد ة  سير ال راة كملاف اق اب ـ كبركب ـ

البحػػث عػػف الشػػ كد كمعرلػػة األشػػةاص الػػذيف قػػردد علػػي ـ الم رػػع عليػػه كمعػػايرق ـ كق مػػد  .ٖ
أك ةدكش قد ق كف قمت مف ةبلؿ العر  كدلاع الم رع مبلبس ـ كالبحث عف آثار  ركح 

 .(ٖ)عليه عف ر سه أثراء ال ريمة، كبذا يساعد علع قحديد كسرعة ال ش  عف ال ريمة

البحػػث لػػع بكاقػػ  الم رػػع عليػػه كاألرقػػاـ المسػػقلمة كقحديػػد كقق ػػا كربط ػػا بكقػػت ال ريمػػة،  .ٗ
 .كمعرلة أصحاب ا كالقحري عر ـ ُيساعد لع ال ش  عف ال ريمة

االبقماـ بما يصدر مػف الةبػراء مػف ةػبلؿ المعايرػة لػع مسػرح ال ريمػة ك مػ  لػا القمػارير  .٘
ال ريػػة كالمعلكمػػات حػػكؿ ال ريمػػة، كاالبقمػػاـ بمسػػرح ال ريمػػة، كمحاكلػػة  مػػ  اجثػػار بدقػػة 
عػػر ـ كالقعمػػيـ علي ػػا للقعػػرؼ إلػػى صػػاحب ا كاالبقمػػاـ بالكسػػائا القػػع قػػـ قر يػػذ ال ريمػػة ب ػػا 

ت لمعرلػػة مػػف يقعامػػا بقلػػؾ الكسػػائا، كالبحػػث عػػف رلػػاؽ كأصػػدقاء الم رػػع كعمػػا القحريػػا
.كأةيػرًا القحػري عػف (ٗ)عليه كمراقشق ـ عف مكعد لماء الم رع عليه كمشابدقه قبا ال ريمػة

ال اميرات القع قحي  لع ملاف سلف الم رع عليه كملاف مسػرح ال ريمػة، كرصػد األكقػات 
، كبػذا مػا أثبػت ر اًحػا لبيػًرا لػع كققرػا الحاضػر لػع القع ظ ر ب ا الم رػع عليػه كَمػْف معػه

                                                 

 .ٚٚد/ رمسيس ب راـ، مر   سابل، ص (ٔ)
 كما بعد. ٕٗٔد/ أيمف مطر، مر   سابل،ص (ٕ)
 كما بعد. ٕٗد/ رمسيس ب راـ، مر   سابل، ص (ٖ)
 .ٖٜٔد/مصط ى الدغيدى، مر   سابل، ص (ٗ)
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ال شػػػػ  عػػػػف ال ػػػػرائـ مػػػػف ةػػػػبلؿ لػػػػاميرات المراقبػػػػة كأقػػػػا   ػػػػًدا كسػػػػرعة للكصػػػػكؿ لل رػػػػاة 
 .(ٔ)كقحديدبـ

أفل مسرح ال ريمة الم قكح بك مف األرػكاع القػع يصػعب ال شػ  عػف ال ػرائـ القػع يػقـ  ويرى الباحث
ة ػاء  ارق اب ا بداةلهأل كذلؾ لكف المسرح يقعدد القرما ليػه مػف قبػا ال رػاة محػاكليف طمػس اجثػار كا 
معالـ ال ريمة، كأيضًا براؾ ظركؼ طبيعية قعمػا علػى ضػياع اجثػار كبػع الريػاح كاأل ػكاء الحػارة 

البػػاردة أك ب عػػا الحيكارػػات كالطيػػكر القػػع قمػػكـ بػػر ش كا ػػا أ ػػزاء مػػف ال ثػػة ممػػا قطمػػس معػػالـ  أك
ال ركح كاإلصابات القع أدت إلػى كلاقػه الم رػع عليػه، كالقػع قسػاعد لػع ال شػ  عػف ال ريمػة مػف 
 ةبلؿ القعرؼ كلحص األدكات القع أصابت ال ثػة، إال أفل القمػدـ العلمػع لػع ال حػص لقلػؾ الكقػائ 
قسػػاعد لػػع ال شػػ  عػػف ال ريمػػة، كأيضػػًا كسػػائا الق ركلك يػػا الحديثػػة كمر ػػا لػػاميرات المراقبػػة كالقػػع 

 أس مت بشلا لّعاؿ بسرعة لش  ال ريمة كالكصكؿ إلى ال راة.

 نطاؽ مسرح الجريمة: الفرع الثالث

 

  رطاؽ كارقماؿ مسرح ال ريمة الى عدة أما ف . ( قكض ٜالصكرة شلا)

بمػاركف اإل ػػراءات ال رائيػة رػصح يكضػػ  قحديػد رطػاؽ مسػػرح ال ريمػة، ممػا يػػدلعرا  ال يك ػد 
إلػػى القسػػاؤؿ عػػف الملػػاف الػػذي ق ػػري ليػػه المعايرػػة، كبػػا زمػػف المعايرػػة محػػدد أـ ال، أـ أرلػػه يملػػف 
إ ػػػراء المعايرػػػة لػػػع مرحلػػػة سػػػابمة علػػػى ارق ػػػاب ال ريمػػػة أك أثرػػػاء ارق اب ػػػا، كلقحديػػػد رطػػػاؽ مسػػػرح 

                                                 

معلكمات مف ةبلؿ   از المباحث العامة بمطاع غزة حيث ألاد مػدير دائػرة المعلكمػات لل  ػاز أّف العديػد مػف ال ػرائـ قػـ  (ٔ)
قبػػة كةاصػػة  ػػرائـ المقػػا. مػػ  الػػقح و علػػى سػػرية لشػػ  ا حػػديثا ةػػبلؿ لقػػرة األربػػ  سػػركات األةيػػرة مػػف ةػػبلؿ لػػاميرات المرا

 المعلكمات.
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بميػػػة لبيػػػرة لػػػع إثبػػػات ال ريمػػػة كقحديػػػد االةقصػػػاص،  حيػػػث لػػػع  ريمػػػة ال عػػػا ال قك ػػػد ال ريمػػػة أ 
مشللة أما لع ال رائـ المسقمرة قثكر مشػللة قحديػد   ػة االةقصػاص الكاقعػة كرظربػا كالحلػـ لي ػا، 

يقرقػػب عليػػة باإلضػػالة إلػػى مػػا سػػبل إّف مسػػرح ال ريمػػة يحػػدد كقػػت ارق ػػاب ال ريمػػةأل األمػػر الػػذي 
              .(ٔ)ل ريمة مف  رحة الى  رايةقحكيا كص  ا

كبرػػا سػػكؼ رسػػرد لػػع بػػذا ال ػػرع الرطػػاؽ الشةصػػع لمسػػرح ال ريمػػة، كالرطػػاؽ الملػػارع، كالرطػػاؽ  
 الزمرع، كذلؾ على الرحك القالع.

 أواًل: النطاؽ الشخصي لمسرح الجريمة

 

 ال ريمة قبا كبعد.( قكض  كقدلا على أبمية االرقباإل لمف قكا د لى مسرح ٓٔالصكرة شلا)

كبرا يدةا لع الرطاؽ الشةصع للمسرح بشلا عاـ لا شةص له عبلقػة بمسػرح ال ريمػة  
سكاء الم رع عليه أك ال ارع، كالذيف قرددكا علػى ملػاف المسػرح بحلػـ العبلقػات كالصػداقة كعمل ػـ 
أك لػػاف يمضػػع حا قػػه صػػدلة لػػع الملػػاف، كحػػيف كقػػت ارق ػػاب ال ريمػػة، كبرػػا رحػػدد لػػا شػػةص 
بصػػ قه بمػػا يةػػص قكا ػػدإل لػػع مسػػرح ال ريمػػة حػػيف صػػادؼ ارق ػػاب ال ريمػػة ككقكع ػػا، كذلػػؾ علػػع 

 :(ٕ)الرحك القالع

  

 

                                                 

 كما بعد. ٓٛ. ارظر أيضًا، د/ رمسيس ب ماـ، مر   سابلٗٗٔد/ مصط ى الدغيدي، مر   سابل، ص (ٔ)
 .ٙٗٔ -٘ٗٔ -ٗٗٔد/ مصط ى الدغيدي، مر   سابل، ص .،ارظر أيضًا،ٔٛ-ٓٛد/طارؽ عطية، مر   سابل، ص (ٕ)
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 المجني وليو.4

 

 حا ع لي  يملف القعرؼ على الضرر الذي قسبب به ال ارع.( قكض  كقُ ٔٔالصكرة شلا)

الضػرر علػى كبك الشةص الذي كقػ  عليػه الضػرر مػف  ػراء ارق ػاب ال ريمػة، سػكاء كقػ    
كأيضػػا برػػاؾ مػػف يمػػ  علػػي ـ الضػػرر مػػف قبػػا ال ػػارع إثرػػاء لعػػا  ريمقػػه ممػػا يمػػ   بدرػػه أك أمكالػػه

، كبرػػا قػػد مرحػػة المػػاركف الحػػل لػػع أّف يمػػيـ ر سػػه الضػػرر أيضػػا علػػى غيػػر الم رػػع عليػػة الرئيسػػع
مكر الضػب  مدعًيا بالحل المػدرع لػع الشػلكى القػع يمػدم ا كلػل اإل ػراءات القػع ةّكل ػا المػاركف لمػ 

المضائع أك الريابة العامة، إال أفل براؾ  رائـ قم  على األشةاص االعقبارية مثا ال رائـ القع قم  
على الدكلة كبع ق كف محا حماية مػف الُمّشػِرع، أمػا ال ػرائـ القػع قمػ  علػى الطبيعيػيف ق ػكف محػا 

القحريػػات عػػف قلػػؾ  القحريػػات كلحػػص الم رػػع عليػػه مػػف حيػػث عبلققػػه كةبللقػػه كعادقػػه، حيػػث إفّ 
 . (ٔ)المعلكمات ق كف محَا ابقماـ كذات قيمة لبيرة للقعرؼ كلش  حيثيات ال ريمة

َبلِاغ .ٖ   :المل
ققمثا  م  االسقدالالت بص ة ( ٖٓٔمادة )حيث كض  الرائب العاـ مف ةبلؿ قعليماقه لى ال 

عامة لع قلمع القبليغػات كالشػلاكي المقعلمػة بػال رائـ ، كا  ػراء القحريػات عػف الكقػائ  القػع يعلػـ 
ب ا مػ مكرك الضػب  المضػائع ، كالحصػكؿ علػى اإليضػاحات ك مػ  المػرائف الماديػة ، كلػذا لػع 

شػػػركط الممػػػررة لػػػع إ ػػػراءات الػػػقح و علػػػى أدلػػػة ال ريمػػػة كعلػػػى األشػػػةاص لػػػع األكضػػػاع كبال
 . ٕالماركف 

                                                 

 .ٜٖمطر، مر   سابل، ص د/ أيمف - (ٔ)
2
.25صاىقةٌاىدضائٜذؼيَٞاخاىْائةاىؼاً،-(
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 ( قكض  كُقحا ع أبمية معرلة ك م  معلكمات حكؿ الذي بل  عف ال ريمة.ٕٔالصكرة شلا)

بػاإلببلغ عػف ال ريمػة القػع كقعػت، حيػث لػـ يصػبه أي ضػرر مػف ال ريمػة  كبك الذي يمكـ 
ّرمػػػػا لػػػػاف الػػػػكازع الػػػػديرع كالػػػػكطرع كمػػػػف كازع ضػػػػميرإل، كبرػػػػا ق ػػػػقـ ال  ػػػػات  المةقصػػػػة لػػػػع قلػػػػؾ كا 

المعلكمات كالعما على ق حص ا كالقحريػات عر ػا كمعرلػة الُمَبللػ  كمػا عبلققػه لػع ال ريمػة، كقحديػد 
لي  ا قش  ال ريمة كاألسباب القع دلعقه لئلببلغ عف ال ريمة، كلا بػذإل المعلكمػات ق ػكف محػا 

لػا ذلػؾ لػه اعقبػارات ابقمػاـ للقحمػل مػف المبلػ  كسػبب مصػادلقه لػع ملػاف كزمػاف مسػرح ال ريمػة، 
 .(ٔ)للحصكؿ على ل ـ كق اصيا ال ريمة كمطابمق ا بما عثر عليه لع مسرح ال ريمة

 المتواجدوف بحكـ الصدفة وقت ارت اب الجريمة .2

 

 ( ُقحا ع أبمية القعاما بحلمة م  مف صدؼ ك كدة لى ملاف ال ريمة.ٖٔالصكرة شلا) 

                                                 

 كمباعد. ٕٛٓ.كما بعد. ارظر أيضًا د/ طارؽ عطية، مر   سابل، صٗٗٔد/ مصط ى الدغيدى، مر   سابل، ص (ٔ)
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ال ريمػػة كبػػـ ال عبلقػػة ل ػػـ إال أفل ك ػػكدبـ كبػػؤالء بػػـ َمػػْف صػػدؼ قكا ػػدبـ كقػػت ارق ػػاب  
بمسػػػرح ال ريمػػػة كحكلػػػه أثرػػػاء كقػػػت ارق اب ػػػا ي ػػػب أْف يلػػػكف بػػػؤالء قحػػػت مرظػػػار القحػػػري ال رػػػائع 

كمحاكلة القك ػه ب سػرع كقػت إلحضػاربـ كمراقشػق ـ كسػؤال ـ حسػب األصػكؿ عػف السػبب  ،كالمراقبة
رددبـ لػع مسػرح ال ريمػة، كالبحػث كالقحػري الذي صادؼ قكا دبـ أثراء ارق اب ال ريمػة كُقػرب ـ كقػ

عف بؤالء األشةاص َكِصَلق ـ بملاف المسرح كعبلقق ـ بالم رع عليه، حيث ال شػؾل أفل أحػدًا مػر ـ 
قد يلكف له دكر لع ال ريمػة سػكاًء المسػاعدة أك االشػقراؾ بالقسػم  ك لػب األةبػار لل ػارع الرئيسػع 

ء مػػف أغراضػػه الشةصػػية، كيريػػد إحضػػارإل ةكلػػًا مػػف عّمػػا حػػدث لػػع مسػػرح ال ريمػػة أك ل مدارػػه شػػع
لش  أمرإل، لا ذلؾ له أبميػة لػدى أبػا االةقصػاص لػع سػرعة ال شػ  كضػب  ال ػارع مػف ةػبلؿ 

 .(ٔ)القكا د كالقحري داةا ملاف كحكؿ مسرح ال ريمة

 

 المتيـ: .1

 

 ( قكض  على أبمية القحري عف ال ارع مف داةا كحكؿ مسرح ال ريمة.ٗٔالصكرة شلا)

بػػك الػػذي حامػػت حكلػػه الشػػب ات، كأرلػػه بػػك َمػػْف قػػاـ بال ريمػػة أك الحػػادث، كبرػػا يلػػكف دكر  
الباحث ال رائع لع أْف يقـ القحمل كالق حص كعما القحريػات داةػا مسػرح ال ريمػة كحكلػه كب ػدؼ 
ضػػب  ال ػػارع أك المػػق ـ، حيػػث إّف ضػػب  المػػق ـ داةػػا المسػػرح لػػه أبميػػة لبيػػرة لػػع سػػرعة لشػػ  

ضب  المق ـ لع مسرح ال ريمة مقلبسًا مف ةبلؿ المبلحظات القػع أدت إلػى الشػبه عليػه الحميمة، ك 
قػػد ق ػػكف مػػف ةػػبلؿ الشػػ كد لػػع الملػػاف أك العثػػكر علػػى آثػػار رسػػبت إليػػه لػػع مسػػرح ال ريمػػة علػػى 

                                                 

 .٘ٗد/ أيمف مطر، مر   سابل، ص (ٔ)
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مبلبسػػه أك  ػػركح أك عبلمػػات ارقبػػاؾ كلثػػرة القعػػرؼ كالسػػؤاؿ داةػػا المسػػرح، كلػػا ذلػػؾ يلػػكف مػػف 
 كد الذيف قكا دكا لع الملاف لع مبلحظات كقت قر يذ ال ريمة أك عمب ارق ائ ػا ةبلؿ مساعدة الش

كمشػػابدة أك مبلحظػػة حيثياق ػػا، كبرػػا يلػػكف دكر أبػػا االةقصػػاص بالقك ػػه بالسػػرعة الملرػػة لمسػػرح 
ال ريمػػة ل مػػ  القحريػػات قبػػا لمػػداف كغيػػاب اجثػػار كالشػػ كد كالمػػق ـ، كبرػػا يلػػكف لػػع كققرػػا الحػػالع 

ك د أال كبع لاميرات المراقبة لع ملاف مسرح ال ريمة كحكله حيػث يملػف االسػق ادة  شابد م ـ إفْ 
مر ا بشلا لبير كأسػرع مػ  القحريػات األةػرى كقػراب  المعلكمػات كالقحريػات مػ  بعضػ ا برػا يلػكف 

 .(ٔ)ل ا دكر لبير لع لش  مبلبسات ال ريمة داةا المسرح

 الشيود فى مكاف الجريمة.5

لبيرة لى لش  ال ريمة كالقعرؼ علع مبلبسػاق ا مػف ةبلل ػـ حيػث إف أقػكاؿ الشػ كد للش كد أبمية 
كالادق ـ للكاقعة بى مف كسائا اإلثبات ال امػة القػع يعقمػد علي ػا المضػاء لل صػا بال ريمػة، كأيضػا 

  . ٕكاالدلة تل ا أبمية لدى الباحث ال رائع لى  م  االسقدالال

أفل الرطاؽ الشةصع لع مسرح ال ريمػة بػك م ػـ  ػًداأل لػكف األشػةاص برػا ل ػـ  ويرى الباحث ىنا
عبلقة سكاء مباشرة أك غير مباشرة لع ال ريمة، كقد يلكف بؤالء األشةاص ش كًدا كَمْف ل ـ عبلقة 
لع ملاف مسرح ال ريمة بحلـ عمل ػـ أك عبلقػق ـ اال قماعيػة، كبرػا كلػع لػا االعقبػارات كاألبميػة 

ذيف قػـ حصػربـ قبػا كأثرػاء كبعػد ال ريمػة ي ػب القعامػا مع ػـ بحسػف كأةػبلؽأل ألرل ػػـ لؤلشػةاص الػ
ليس ل ـ أي عبلقة لع ال ريمة كصدؼ ك كدبـ بحلـ ما ذلر الباحث آرً ػا، كمػف ةػبلؿ ممارسػقع 
للم رة كعملع ب ػا ي ػب ق ػادي قلػؾ األةطػاء، كاالعقمػاد علػى الشػ كد داةػا المسػرح كمػا بػك دليػا 

مػػف ةػػبلؿ لػػاميرات المراقبػػة حػػكؿ المسػػرح كلػػع رطاقػػه قبػػا االشػػقباإل كاسػػقدعاء أحػػد  كشػػابد، كأيًضػػا
 لق ادي األةطاء كظلـ كاق اـ َمْف ليس ل ـ عبلقة بال ريمة.

                                                 

كمػػا بعػػد.  ٙٗٔمصػػط ى الدغيػػدى، مر ػػ  سػػابل، ص كمابعػػد. ارظػػر أيضػػًا د/ٖٕٔطػػارؽ عطيػػة، مر ػػ  سػػابل، ص د/ (ٔ)
كمف ةبلؿ عما الباحث لع   از المباحث كالقكا د لع كقائ  عدة قمت بمطاع غزة أره كمف ةػبلؿ القحريػات كشػ كد الملػاف 
يقـ ضب  المق ـ لع ملاف ال ريمة حيث يلكف حكؿ مسرح ال ريمة بمصد ابعاد الشب ات عره كبمصد معرلة ما  ػرى للم رػع 

 ه كأةذ معلكمات ليقسقر كير ع االق اـ عف ر سه.علي
 .ٙ٘ٔ( د/ أيمف عبد العاؿ ، مر   سابل، ص ٕ
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 ثانًيا: النطاؽ المكاني

 

 ( قحا ع أبمية اإل راءات الماركرية لملاف ال ريمة المسقمرة.٘ٔالصكرة شلا)

مسػرح ال ريمػة بػك م مػ  األسػرار لل ريمػة كالصػردكؽ األسػكد  أبا الةبػرة كاالةقصػاص أف   ي قم 
كيسػاعد لػع  ،الذي ي ب اسقرطاقه بلا الكسائاأل لكره يحقكي على اجثار الماديػة كالػدالئا لل ريمػة

لش  ال ريمة، كبرا قد يلكف لمسرح ال ريمة امقداد كرما لآلثار، كالدليا المادي بػك الػذي يكصػلرا 
مت مف قبا ال ارع لع رطاؽ مسرح ال ريمػة، كبرػا رحقػاج إلػى القكسػ  لحا كلش  ال ريمة القع ق

لع المسرح إلى األما ف الم اكرة كما حكله كقػد ق ػكف لػع أحيػاء أك مػدف أةػرى، كبرػا حػدد ال م ػاء 
 :(ٔ)مف ةبلؿ آرائ ـ حكؿ الرطاؽ الملارع لمسرح ال ريمة لالقالع

ارق اب ػػا، كبػػك مػػا قصػػدإل الم ػػـر عرػػد اققرالػػه  إفل مسػػرح ال ريمػػة بػػك ملػػاف ( ىنػػاؾ رأي يقػػوؿ: 4
لل ريمة، كبماءإل ليه لقرة االرق اب، أك يلقمع ليه الم رع عليه، ثـ يغادرإل محمًما بدلػه مػف ال ريمػة، 

( مػف ٜٖأك يةيب آماله لع ذلؾ، كبذا ما أةػذت بػه محلمػة الػرمض لػع مصػر لػع ق سػير للمػادة )
 .(ٕ)قاركف العمكبات 

رمػػا يقسػػ  : ( وىنػػاؾ رأي يقػػوؿ8 أفل مسػػرح ال ريمػػة لػػيس م ػػرد الملػػاف الػػذي قػػقـ ليػػه ال ريمػػة، كا 
للملػػػاف الػػػذي يسػػػقطي  ليػػػه لػػػا مػػػف ال رػػػاة أداء دكرإل القر يػػػذي حسػػػب القةطػػػي  لل ريمػػػة الػػػذي قػػػـ 
االق ػػاؽ عليػػه، كقمسػػـ األدكار، كذلػػؾ مػػف ةػػبلؿ أّف أحػػًدا مػػر ـ يمػػكـ بالمراقبػػة لػػع الملػػاف كحكلػػه أك 

يحػػاكؿ قعطيػػا الطريػػل لعػػدـ لشػػ  ـ، كقيػػاـ آةػػر بعمليػػة قػػ ةير صػػاحب الملػػاف  ملػػاف بعيػػد زراعػػع
بطريمػػة غيػػر مباشػػرة حقّػػى يرق ػػع اجةػػر مػػف ال عػػا، كلػػا بػػؤالء شػػرلاء لػػع ال ريمػػة إال أّر ػػـ لػػيس 
ـّ عليه ال عا، إال إفل  ّرما لاف حكله أك بعيًدا مف المسرح الذي ق لل ـ لاف لع ر س مسرح ال ريمة كا 

                                                 

 كما بعد.ٜٚ. ارظر أيضًا د/ رمسيس ب ماـ، مر   سابل، صٔٗٔد/ مصط ى الدغيدى، مر   سابل، ص (ٔ)
 .ٚ٘. ارظر أيضًا د/طارؽ عطية، مر   سابل، ٚٗٔد/ مصط ى الدغيدي، مر   سابل،  (ٕ)
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داًل ألدكار ال رػػاة كل ػػف ال ريمػػة كاحػػدة كقمػػت علػػى لقػػرات كامقػػداد للملػػاف كقرمػػا للمسػػرح، برػػاؾ قبػػا
كبرػا رلػػكف أمػػاـ امقػداد للمسػػرح للعثػػكر علػػى اجثػار القػػع ل ػػا عبلقػػة لػع ال ريمػػة للكصػػكؿ كال شػػ  
عػػػف ال ريمػػػة كضػػػب  ال رػػػاة، كبػػػذا يقحمػػػل بالقرمػػػا إلػػػى مسػػػرح ال ريمػػػة ممػػػا يضػػػعرا أمػػػاـ االمقػػػداد 

لارع، كبذا ما قـ القكالل لريا كقاركريا بصحة اإل راءات لع االمقداد كالقرما للمسرح للعثكر على الم
 .(ٔ)الدليا المادي لل ريمة

أّف الػػػرأي الثػػػارع بػػػك اإل ػػػراء السػػػليـ لػػػع القرمػػػا لمسػػػرح ال ريمػػػة، حيػػػث إّف ال ػػػرائـ ويػػػرى الباحػػػث 
ة ػػاء معػػالـ  ػػريم ق ـ بشػػقى الطػػرؽ، كمر ػػا االرقمػػاؿ إلػػى كأسػػلكب ا مق ػػدد كيحػػاكؿ ال رػػاة طمػػس كا 

ة ػاء كسػائا ال ريمػة أك المسػركقات لػع  أما ف م اكرة لمسرح ال ريمة بغرض االةق اء أك كض  كا 
أما ف قـ القةطػي  ل ػا سػلً ا، كبرػا رلػكف أمػاـ إ ػراء كبػك االمقػداد كاالرقمػاؿ للملػاف مسػرح ال ريمػة 

ليا المػػػادي لل ريمػػػة، كبرػػػا يػػػقـ االرقمػػػاؿ إلػػػى الممقػػػد الػػػذي بػػػك مسػػػقكدع األسػػػرار كيحقػػػكي علػػػى الػػػد
الملػػاف، كُيعػػدا بػػذا مسػػرح  ريمػػة مقػػرمبًل كلػػع رطػػاؽ كملػػاف المسػػرح األصػػلع لل ريمػػة للعثػػكر علػػى 

 اجثار كرل  ما بك دليا كشابد على ال ريمة مف قبا أبا االةقصاص كالةبراء.

                                                 

 .ٚ٘د/طارؽ عطية، مر   سابل، ص -( ٔ)
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 : النطاؽ الزماني لمسرح الجريمةثالثاً 

 

 كاالرقماؿ لمسرح ال ريمة.( قكض  أبمية سرعة اال راءت ٙٔالصكرة شلا)

حػػدد المػػاركف المصػػري ككلػػل اإل ػػراءات لػػع إ ػػراء معايرػػة مسػػرح ال ريمػػة لػػع زمػػف محػػدد،  
حيث إّره ُي  ـ مف رصكصه   أْف ق ري عمب ارق اب ال ريمة مباشرة، كيقض  أفل المشػرع اسػقةدـ 

( بعػػد قبػػكؿ القبليغػػات كالشػػلاكى بشػػ ف ال ػػرائـ، كلػػع المػػادة ٕٗالمػػادة )للمػػة لػػكًرا حيػػث  ػػاءت لػػع 
، كب ػػذا يلػػكف الم  ػػكـ مػػف الػػرص أفل (ٔ)( للمػػة لػػكًرا بعػػد قػػكلر حالػػة القلػػبس ب رايػػة أك  رحػػة  ٕٔ)

زمف االرقماؿ للمعايرة ي قع عمب ارق اب ال ريمػة كعلػـ السػلطات ب ػا مباشػرة أك قػكلر حالػة القلػبس 
 .(ٕ)لل ريمة 

أفل المصلحة كالكاقػ  العملػع كال رػع للمعايرػة لمسػرح ال ريمػة ي ػب أْف ق ػكف المعايرػة ويرى الباحث 
للمسرح لع كقت مباشرة االرق اء مف ال ريمةأل أي حيف القبلي  عر ا، حيث لّلما لاف القك ه لمسرح 

مسرح أس ا لػع م ػاؿ ال ريمة بكقت أقرب بعد المياـ بال ريمة لّلما لاف األمر للةبراء كال احص لل
رلػػػ  اجثػػػار كأيًضػػػا القحريػػػات ك مػػػ  المعلكمػػػات، كالعلػػػس قماًمػػػا لّلمػػػا لػػػاف كقػػػت المعايرػػػة كالقك ػػػه 
للمسػرح بعيػػد لكقػت قيػػاـ ال ريمػة لّلمػػا صػػعب األمػر كغيػػاب اجثػار كصػػعكبة  مػ  القحريػػات، كبرػػا 

ميػػػة لػػػع لشػػػ  ال ريمػػػة يقضػػػ  أّف السػػػرعة لػػػع القك ػػػه لمسػػػرح ال ريمػػػة كأيًضػػػا القبليػػػ  يلػػػكف ذا أب
 كضب  ال راة.

 

                                                 

 كما بعد.ٖٚ. ارظر أيضًا، د/ طارؽ عطية، مر   سابل،صٜٗٔد/ مصط ى الدغيدى، ص -( ٔ)
 كما بعد. ٔٛد/رمسيس ب راـ، مر   سابل، ص -( ٕ)
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 المطلب الثاني
 معاينة مسرح الجريمة وطرقيا

 

 ( قكض  أبمية قحديد لي ية المعايرة للمسرح كطرقه.ٚٔالصكرة شلا)

المعايرة بع بداية اإل راءات الماركرية كالمرحلػة األكلػى ل مػ  االسػقدالالت كالقحريػات ألي  
ال ريمة، كقد ابقمت  مي  الدكؿ لع قطكير األدكات كالكسائا القػع  ريمة كبرا ق مف أبمية مسرح 

قةػػص معايرػػة مسػػرح ال ريمػػة، كلػػا بػػذا يػػدلا علػػى أمػػر م ػػـ كلػػع غايػػة األبميػػة ألمػػف كاسػػقمرار 
الػػػدكؿ كالشػػػعكب، إال أفل الشػػػريعة اإلسػػػبلمية كمرػػػذ المػػػدـ كالعصػػػكر األكلػػػى ابقمػػػت بػػػذلؾ كرسػػػةت 

 َشاِىد   َوَشِيدَ َقاَؿ ِىَي َراَوَدْتِني َوف نَّْفِسي قكله عّز ك ّا )  ةبلؿ معارع مسرح ال ريمة كأبميقه مف
ول  َكافَ  ِإف َأْىِلَيا مِافْ  ف( 86) اْلَ ػاِذِبيفَ  ِمػفَ  َوىلوَ  َفَصَدَقْت  قلبللأ  ِمف قلدَّ  َقِميصل ػول  َكػافَ  َواِ  ِمػف  قلػدَّ  َقِميصل

اِدِقيَف ) بلرأ َفَ َذَبْت َوىلَو ِمَف الصَّ فَّ ( َفلَ 87دل بلرأ َقاَؿ ِإنَّػول ِمػف َكْيػِدكل فَّ  ِإفَّ مَّا َرَأٰى َقِميَصول قلدَّ ِمف دل  َكْيػَدكل
 .(ٔ)( صدؽ ي العظيـَوِظيـ  

بػػاف الػػدليا للكاقعػػة يلػػكف مػػف ةػػبلؿ اجثػػار القػػع قػػـ قرل ػػا علػػع المػػق ـ أك  اجيػػةكبرػػا قلةػػص لرػػا 
المشقبه به مف ةبلؿ ق حص اجثار القع ل ا المدلكؿ لل عا الذي يؤلد كقكع ال ريمػة، كأيضػا ي ػب 

                                                 

 .ٕٛ-ٕٚ-ٕٙصكرة يكس ، اجيات  (ٔ)
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كاألدكات القع عثر علي ا لى مسرح ال ريمة كمحا ق ا علػى األثػر الػذي كقػ  قةيا كمعايرة الملاف 
 ع مسرح ال ريمة.عليه ال عا ل

( ي ػب علػى أعضػاء ٘ٙٗمػادة )اللػى  المعايرػة كض  الرائػب العػاـ مػف ةػبلؿ القعليمػات أف كأيضا
الريابة االبقماـ بإ راء ال ش  كالمعايرة للما أملف ذلؾ أل باعقبارإل إ راء بال  األبمية مف إ ػراءات 

 القحميل ال زائع .
المراسب ػ لع ال رائـ   الةطيرة ػ إلى ملاف الكاقعػة ( يرقما عضك الريابة العامة بالكقت ٙٙٗمادة )

  ٔكيعايره بحضكر المق ـ كالش كد كيص ه كص ًا دقيمًا ، م  إيضاح ما قسقلزمه مصلحة

حيف ققـ كاقعة أك  ريمة لع ملاف ما ي ب أف يمـك أبا االةقصاص بعما إ ػراءات لريػة  
االةقصػػػاص الميػػػاـ بم ػػػام ـ داةػػػا  ككلػػػل المػػػاركف للمحالظػػػة علػػػى مسػػػرح ال ريمػػػة ليقسػػػرى ألبػػػا

المسرح كرل  اجثار كالدالئا حّقى يقملركا مف ال ش  عػف ال ريمػة كمبلحمػة ال رػاة لقحميػل العدالػة 
ظ ػػار يػػد المػػاركف قكيػػة كقػػادرة علػػى ح ػػو األمػػف كسػػبلمة أركاح الم قمػػ ، كيرمػػا  كسػػيادة المػػاركف، كا 

 ػػا قػػادرة علػػع مبلحمػػة ال ريمػػة، كال شػػ  عر ػػا صػػكرة كبيبػػة األ  ػػزة المةقصػػة ألبرػػاء الم قمػػ  ب رل 
كالسيطرة علع قلؾ ال رائـ، كلا ذلؾ يدلا علع أبمية مسرح ال ريمة كالمحالظة عليه كعػدـ العبػث 
بػػه حقّػػى ال يػػقـ طمػػس معػػالـ ال ريمػػة كآثاربػػا ممػػا يصػػعب معرلػػة ال رػػاة بالسػػرعة المطلكبػػة، كبرػػا 

 ايرة مسرح ال ريمة إ راءاق ا الماركرية كال رية.سيمـك الباحث لع بذا المطلب بسرد م ابيـ مع

 التعريف بمعاينة مسرح الجريمة: الفرع األوؿ

 

 ( قكض  أبمية المعايرة  لمسرح ال ريمة.ٛٔالصكرة شلا)

                                                 
9

.94ً،غضج،ص2116(ىةْح9اىرؼيَٞاخاىقضائٞحىيْائةاىؼاً،سقٌ)-(
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المعايرػػة لػػع اللغػػة يمػػاؿ العػػيف كالمعايرػػة قعرػػع الرظػػر، كقػػد عايرػػه كعياًرػػا كرآإل عياًرػػا، أي ال  
أمػػا المعايرػػة اصػػطبلًحا كلػػل المػػاركف ال رػػائع  قعرػػع:   رؤيػػة ملػػاف ارق ػػاب الكقػػائ  .(ٔ)شػػؾ رؤيقػػه

ثبػػػات حالق ػػػا بالشػػػلا الػػػذي قرل ػػػا بػػػه ال ػػػارع عمػػػب ارق ػػػاب ال ريمػػػة، لمػػػا يطلػػػل علػػػى  ال رائيػػػة كا 
المعايرػػػة عػػػادة عبػػػارة إثبػػػات الحالػػػة، كالمػػػراد ب ػػػذا إثبػػػات حالػػػة األشػػػةاص كاألشػػػياء كاألملرػػػة ذات 

 .(ٕ)لحادث الصلة با

العرايػة كالدقػة ال ائمػة لػع المعايرػات  إقبػاعي ػب   مػف قعليمػات الرائػب العػاـ  (ٜٙٗمادة )كرصت ال
الةاصػػػة ب ػػػرائـ المقػػػا ، بحيػػػث يػػػذلر الحالػػػة القػػػع ك ػػػدت ب ػػػا ال ثػػػة مػػػف راحيػػػة كضػػػع ا كمكقع ػػػا 
بالرسبة إلى الملاف الذي ك ػدت بػه بالميػاس إلػى ال  ػات األصػلية ، ثػـ كصػ  مػا يبػدك علي ػا مػف 

العامػػة للملػػاف الػػذي قك ػػد بػػه ال ثػػة مػػف آثػػار كصػػ ًا ق صػػيليًا دكف المسػػاس ب ػػا ، ثػػـ بيػػاف الحالػػة 
راحية بعثرة بعض محقكياقه أك ك كدبا مرقبة ، كلقحات الملاف مف ركالذ كأبكاب ، كحالػة لػا مر ػا 

ٖ. 
أفل المعايرة لمسرح ال ريمة ي ب أْف يلكف لشعء كق  كقـّ على ملاف ما كقرقب  وىنا يرى الباحث 

عليػػػه ضػػػرر يقطلػػػب قحميمػػػه كمعرلػػػة األسػػػباب القػػػع أدت إلػػػى ال عػػػا علػػػى مسػػػرح ال ريمػػػة، كحػػػدد 
القعريػػ  أْف يلػػكف الشػػعء المػػراد معايرقػػه أي مشػػابدقه أْف يلػػكف مباشػػًرا كلػػع الملػػاف ر سػػه كك ػػكد 

القعريػػ  علػػى سػػرعة االرقمػػاؿ كالقك ػػه للملػػاف كمسػػرح ال ريمػػة لمعايرػػة الشػػعء  الشػػعء، ممػػا يػػدلا
 الذي حدث على مسرح ال ريمة.

 

 

                                                 

أبك ال ضا دمحم بف ملـر بف على بف أبع الماسـ بف حبؾ  بف مرظكر ، لساف العرب، ال ػزء الرابػ ،  ارظر،  ماؿ الديف -( ٔ)
 .ٜٖٙٔدار المعارؼ، المابرة،ص

.ارظػػر أيضػػًا ٕٗٔـ .صٕٙٓٓدار ال قػػب الماركريػػة، مصػػر،  د/ مصػػط ى دمحم الدغيػػدي، القحريػػات كاإلثبػػات ال رػػائع، -( ٕ)
 .ٓٛاـ، مر   سابل، صد/ رمسيس ب م

3
 .95ذؼيَٞاخاىْاذةاىؼاً،اىقةٌاىدضائٜ،ص-(
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 أىمية المعاينة لمسرح الجريمة: الفرع الثاني

 

 ( قكض  أبمية المعايرة مف الراحية ال رية لمسرح ال ريمة.ٜٔالصكرة شلا)

 للقحميل المكضكعية الراحية مف با لحسب، الماركرية الراحية مف م ـ ليس إ راء المعايرة 
 المعلكمات، مف م مة حصيلة مره كيةرج المحمل، أماـ المكق  ير لع أف يملف ةبلل ا ذاقه، لمف
 (ٔ):يلع ليما المعلكمات قلؾ كقرحصر

 .أرلار ا كقكالر ال ريمة كقكع إثبات .ٔ

 لػع ال ػارع اقبعػه الػذي لؤلسػلكب المعايرػة قظ ػر أي ال ريمػة، ارق ػاب إلػى طريمػة القعػرؼ .ٕ
ب ػذا  ال ريمػة بػذإل يرق ػب لػيمف الشػب ة الباحػث أك المحمػل ليحصػر ال ريمػة، ارق ػاب

األسلكب الذي قاـ به ال ارع كالذي يقحمل مػف ةػبلؿ سػرعة لشػ  ال ريمػة كضػب  ال رػاة 
 .(ٕ)كقمديم ـ للعدالة

حمػػل ال شػػ  ق( حقػػى ٓٚٗ) لػػى المػػادة رقػػـ الػػرص مػػف ةػػبلؿ قعليمػػات الرائػػب العػػاـحيػػث قحػػدث  
 اؿٍ كالمعايرة الرقائج المر كة مر ا لع لش  غمكض الكاقعة كمعرلة مرق ب ا ، ي ب مراعاة ما بك قػ

 : ػ
أ ػ السيطرة علػى ملػاف الكاقعػة مػف ةػبلؿ حصػر الحاضػريف بالملػاف كقػدكيف لالػة بيارػاق ـ 

لػػؾ علػػى كصػػلق ـ بالكاقعػػة كأطرال ػػا ، كمػػرع ـ مػػف القكا ػػد داةػػا المسػػرح أل حقػػى ال يػػؤثر ذ

                                                 

 كمابعد ٓٓٔد/ رمسيس ب ماـ، مر   سابل (ٔ)
 .ٓ٘ٔ-ٜٗٔد/ أيمف مطر، مر   سابل، ص . ارظر أيضًا،٘ٓٔ-ٗٓٔد/ طارؽ عطية، مر   سابل،ص (ٕ)
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اجثار كاألدلة المعثكر علي ا ، كالقح و على لا ما له عبلقة بالكاقعة مف أشةاص كأشػياء 
. 

أف يرقدي ) ق ػازات ب ػ الق  د مف عدـ لمس اجثار كاألدكات ، كي ضا لمف يدةا المسرح 
 يديه .( ب

 ٔى أف يلكف أكل ـ المصكر ال رائعج ػ إةطار ةبراء رل  اجثار لا حسب اةقصاصه عل
 .لى مسرح ال ريمة المادية لؤلدلة الرئيسع المصدر بع المعايرةال ش  ك  .ٖ
 .المقةل ة اجثار يضـ ال ريمة مسرح ألف ذلؾ .ٗ
 ( ......األقداـ أثار األصاب ، بصمات مثا بال ارع ةاصة آثار .٘
 – حػذاء مثػا: ال ريمػة مسػرح علػى مر ػا قصػد غيػر عػف ال ػارع قرل ػا مةل ػات بع آثار .ٙ

 (..... س ائر -مرديا  – شاؿ

 أك الممػذكؼ الطلمػة أك مثػا: السػليف ال ريمػة ارق ػاب لػع ال ػارع اسػقعمل ا القػع األدكات .ٚ
 .علي ا اسقعملت القع األشياء على اجالت آثاربا بذإل ققرؾ أك ،(...ال ارغ الظرؼ

 كعلػى ( القػراب.. – الز ػاج قطػ  – الػدـ :( مثػا ذاق ػا ال ريمػة عر ػا ققةلػ  القػع اجثػار .ٛ
مػف ةػبلؿ عرضػ ا علػى   ػات االةقصػاص كالمضػاء  ال رػائع اإلثبػات يمػكـ اجثػار بػذإل

ثباقػػه لػػع مسػػرح  ـّ ضػػبطه كا  لقحديػػد كق يػػ  رػػكع المصػػد الػػذي أرادإل ال ػػارع مػػف ةػػبلؿ مػػا قػػ
 .(ٕ)ال ريمة كُرسب إلى ال ارع كلل األصكؿِ 

 طرؽ ووسائل معاينة مسرح الجريمة ونتائجيا: الفرع الثالث

 

 ( قكض  لي ية القعاما م  مسرح ال ريمة مف ةبلؿ الكسائا المقاحة.ٕٓ)الصكرة شلا
                                                 

9
.96ذؼيَٞاخاىْائةاىؼاً،اىقةٌاىدضائٜ،ص-(

 .  ٜٚٔ-ٜٙٔـ، صٕ٘ٔٓد/ مرصكر عمر المعايطة، األدلة ال رائية كالقحميل ال رائع،دار الثمالة، عماف،  (ٕ)
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اسقمر الػرأي العلمػع كال رػع علػى أْف يلػكف قرقيػب دةػكؿ مسػرح ال ريمػة الةبػراء كأصػحاب  
االةقصػاص لمسػرح ال ريمػة كالمحالظػػة عليػه مػف قبػا ال  ػػات المةقصػة، أيًضػا ككلػل اإل ػػراءات 

الةبرات مثا ةبػراء القصػكير كةبػراء البصػمات كالطبيػب الشػرعع  الماركرية كيقرقب علع ذلؾ قكلير
كاالةقصاصػػػات األةػػػرى ذات األبميػػػة ل مػػػ  كرلػػػ  كضػػػب  اجثػػػار القػػػع قرل ػػػا ال ػػػارع لػػػع مسػػػرح 

 .(ٔ)ال ريمة، كلمعرلة لي  يملف قرقيب عما لا بؤالء لع مسرح ال ريمة كدكر لا مر ـ لالقالع

لاف الحادث ، للما أملف ذلػؾ ، كال يشػقرط ليػه ممػاس ( ي ب كض  رسـ قةطيطع لم٘ٚٗمادة )ال
رسـ معيف ، كالعبرة بالكضكح كالقكازف ، م  قحديد رمطة االرق از ، كبيػاف ال  ػات األصػلية األربػ  
، كاألشياء المك ػكدة بالملػاف ، كي ضػا اسػقةداـ األلػكاف المةقل ػة لقكضػي  الممصػكد ، مػ  ضػركرة 

 .ٕالرسـ كيشار باألس ـ لقكضي  االق ابات كالمسالات لقابة البيارات بصكر مبسطة على 
  

                                                 

. ارظػػػر أيضػػػًا، د/ ٗٛ. ارظػػر أيضػػػًا د/ رمسػػػيس ب رػػاـ، مر ػػػ  سػػابل، صٗ٘ٔ-ٖ٘ٔد/ أيمػػف مطػػػر، مر ػػ  سػػػابل،ص (ٔ)
 .ٖٕإبرابيـ ال ردي، مر   سابل،ص

2
 .97صاىقةٌاىدضائٜ،ذؼيَٞاخاىْائةاىؼاً،-(
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 أواًل: الفحص العشوائي

  ( قكض  مسرح ال ريمة العشكائع كعدـ ضبطه.ٕٔالصكرة شلا)

بػك الػػدةكؿ لمسػػرح ال ريمػة بشػػلا غيػػر مػػرظـ دكف الرظػر للمكاعػػد المقعػػارؼ علي ػا لرًيػػا، حيػػث يػػقـ 
الػق حص بشػلا عشػكائع كبمػا بػك كاضػ  مػف اجثػار كيػقـ القحرؾ رحك أي رمطة لع المسػرح، كيػقـ 

االرقماؿ مف ملاف إلػى ملػاف، كيػقـ لحػص الملػاف أ ثػر مػف مػرة كأيًضػا ال يػقـ لحػص أ ػزاء أةػرى 
مف ر س المسرح لم  يعقمػد علػى اجثػار ذات الظ ػكر الكاضػ  كال لػع للعيػاف، كيلػكف ملمكًسػا مػف 

 .(ٔ)ةبلؿ العثكر عليه داةا مسرح ال ريمة

 ثانًيا: الفحص الشريطي

 

 ( قكض  قحديد كضب  مسرح ال ريمة مف ةبلؿ قحديد الصحي .ٕٕالصكرة شلا)

بػػػػك عبػػػػارة عػػػػف قمسػػػػيـ مسػػػػرح ال ريمػػػػة إلػػػػى قطاعػػػػات طكيلػػػػة أك عرضػػػػية أك علػػػػى شػػػػلا   
مربعػػات، كبػػذا الػػرم  مػػف ال حػػص يملػػف اسػػقةدامه لػػع أمػػا ف عػػدة لمسػػرح ال ريمػػة مثػػا المبػػارع 

                                                 

 .ٛٚد/ رمسيس ب ماـ، مر   سابل، ص (ٔ)
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رة أك لاف داةا أما ف صغيرة، كلللما زاد عدد الم مكعة المائمة على الم مػة لّلمػا كالمساحات ال بي
ر از أ ثر  .ٔقـ العثكر على اجثار كالدالئا بكقت قصير كا 

 الفحص الحلزوني ثالثًا:
 

  

  ( قكض  لي ية قحديد المسرح مف ةبلؿ شري  دائري لحصر اجثار.ٖٕالصكرة شلا)

المسػرح بشػلا دائػري ةطػع يق ػه إلػى ةػارج مسػرح ال ريمػة كيسػير المػائـ كبك ما يقـ العمػا داةػا 
على الم مة على االعقماد بالسير اق اإل عمارب الساعة أك علس ا، كيسقةدـ بػذا الػرم  لػع  ميػ  
مسػػارح ال ريمػػة، حيػػث ال يشػػلا أي عػػائل كال يةبػػز أْف يمػػكـ ب ػػذا الػػرم  داةػػا المسػػرح أ ثػػر مػػف 

 .ٕبعض اجثار ذات أبمية كقيمة ل ش  ال ريمة شةصيف لعدـ االزدحاـ كقرؾ

 رابعا: تقسيـ المساحات إلى دوائر متحدة المركز

 

 ( قكض  أبمية قحديد كقمسيـ مسرح ال ريمة لرل  ك م  االثار.ٖٕالصكرة شلا)

                                                 
9
.992(د/أٍَِٝةش،ٍشخغساتق،ص
2
.995(د/أٍَِٝةش،ٍشخغساتق،ص
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كبذا الرم  يقـ اسقةدامه لػع  ميػ  المسػارح الم قكحػة ذات المسػاحات ال بيػرة، كيػقـ قمسػيـ  
دكائر، كاسقةداـ الشلا الدائري لل حص، كيػقـ االقبػاع بطريمػة ال حػص الشػريطع الػذي المسرح إلى 

 قـ ذلرإل آر ًا م  مراعاة ال حص لؤلما ف الصغيرة القع قك د بيف المبارع لع األما ف الكاسعة.

كبرا ركض  أفل لا ما قـل سردإل مف ةبلؿ طرؽ المعايرة القع بع على سبيا الحصر، كما  
ه لػػع بلػػداررا العربيػػة، كيػػقـ االبقمػػاـ بالكسػػائا القػػع ي ػػب أْف ق ػػكف حاضػػرة مػػ  ال ريػػل يػػقـ اسػػقةدام

 .(ٔ)المائـ على ال حص لمسرح ال ريمة، كبع لالقالع

 الوسائل المصاحبة لفريق العمل أثناء المعاينةخامسًا: 

 

 ال ريمة.( قكض  أبمية األدكات القع ي ب أف ق كف م  طاقـ ال حص لمسرح ٕٗالصكرة شلا)

ي ب أْف يلػكف مػ  ال ريػل كطػاقـ العمػا الػذي يمػكـ بمعايرػة كلحػص مسػرح ال ريمػة أدكات  
ككسائا لرية للقعاما كقكثيل الحدث كمعالـ الملاف كما يقـ ضبطه مف كسػائا قػـ اسػقةدام ا داةػا 
 مسػػرح ال ريمػػة مػػف ةػػبلؿ الباحػػث ال رػػائع كال ريػػل المصػػاحب لػػع الم مػػة كيقبػػ  ال ريػػل الةطػػكات

 .(ٕ)كاألساليب القالية

حيػػث يػػقـ لقابػػة كقكثيػػل المعايرػػة لمسػػرح ال ريمػػة مػػف قبػػا المحمػػل كالمةػػقص  ( أسػػلوب ال تابػػة:4
ـّ مشػابدقه لػػع مسػرح ال ريمػة كقحديػػد ككصػ  الملػاف بدقػػة  كالمػائـ علػى المعايرػػة، كيػقـ لقابػة مػػا قػ

بكطات القع عثر علي ا عالية كبمصطلحات كاضحة، كيثبت لع محضر المعايرة لا اجثار كالمض
داةػػا حػػدكد مسػػرح ال ريمػػة كحكلػػه كمػػا لػػه عبلقػػة بال ريمػػة، كيػػقـ كصػػ  اجثػػار كصػػً ا دقيًمػػا مػػ  

                                                 

 .ٓٛارظر أيضًا د/ رمسيس ب ماـ، مر   سابل، ص  كمباعد. ٗٓٔد/ طارؽ عطية، مر   سابل، ص (ٔ)
 .كما بعد ٘ٚٔد/ مصط ى الدغيدى، مر   سابل، ص (ٕ)
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قحريزبا كا عطائ ا رمًزا محدًدا أك أرقاًما، كيص  المحمل أسلكب ال ريمة مف ةبلؿ المسػرح، كشػرح 
 .(ٔ)عاـ حكؿ ال ريمة م  قدكيف أبـ المبلحظات القع قةص ال ريمة

محالظػات ال ركبيػة بػع قسػير كلػل اال ػراءت القػع أف أسػلكب ال قابػة لػع للسػطيف ال رى الباحػثوي
حػػددبا المػػاركف الػػػى أف االطػػار ال رػػػع كالعملػػع ل ػػػا يحقػػاج الػػػى قطػػكير كمكا بػػػة األسػػاليب الحديثػػػة 

 كقطبيل ذلؾ كلل ال قابة كالبرم ة ال قركرية الحديثة.

بػػك رسػػـ للملػػاف كملمػػا للمعايرػػة، حيػػث يػػقـ رسػػـ الملػػاف ككصػػ   ( الرسػػـ اليندسػػي ال روكػػي:8
كقحديػػد المسػػالات لملػػاف مسػػرح ال ريمػػة ككصػػ  المعػػالـ القػػع حكلػػه، كبػػك علػػى ثػػبلث مسػػقكيات ،

كرسػػـ المياسػػات للمسػػرح، كقحديػػد أمػػا ف اجثػػار علػػى المسػػرح كرسػػـ المبػػارع كاألسػػكار القػػع داةػػا 
ـُ لمسػػػر  ح ال ريمػػػة مطابًمػػػا للمعايرػػػة مػػػف الراحيػػػة ال ريػػػة، كبرػػػا المسػػػرح، حيػػػث ي ػػػب أْف يلػػػكف الرسػػػ

يسقطي  أبا االةقصاص ل ـ م ريات ال ريمة مف ةػبلؿ المعايرػة كالرسػـ ال ركلػع كلػ رل ـ بػداةا 
 .(ٕ)المسرح، كبذا يحقاج إلى م ارة المحمل الذي بك مةقص بقلؾ المعايرة كالرسـ لمسرح ال ريمة

ع المحالظات ال ركبية لرسـ ال ركلع بك مقكالػل مػ  اال ػراءت إف األسلكب المقب  ل ويري الباحث
الى اره يحقاج الى قطكير مػف ةػبلؿ مطابمػة مػف ةػبلؿ القصػكير الحػديث كأيضػا القػرقيـ كالكصػ  

 االب دي أك عبلمات كاشلاؿ قحدد لا رمطة مف ملاف المعايرة كالرسـ كقحكيا ذلؾ ال قركريا.

م ػػـ  ػػًدا، حيػػث كباإلضػػالة إلػػى المعايرػػة ال قابيػػة كالقمريػػر    كبرػػا يلػػكف دكر( التصػػوير الجنػػائي: 2
، كال يػديك ايضػا كالرسـ ال ركلع لمسرح ال ريمة ي ب قصكير مسرح ال ريمػة كقكثيمػه بقلػؾ الصػكر

حيػػث يعطػػع القصػػكير رظػػرة بصػػرية ككاقعيػػة لل ريمػػة القػػع قمػػت علػػى مسػػرح ال ريمػػة، حيػػث كمػػ  
ُض ال ػػػرائـ علػػػع أبػػػا االةقصػػػاص مرلًمػػػا بصػػػكر لحيثيػػػات القمػػػدـ العلمػػػع كالق ركلػػػك ع أصػػػب  عػػػر 

ال ريمػػػة ممػػػا يعطػػػع ارطباًعػػػا لػػػدى المضػػػاة لػػػع معايشػػػة أحػػػداث قيػػػاـ ال ريمػػػة داةػػػا المسػػػرح ممػػػا 
رسػػاب العمكبػػة المراسػػبة لمػػا قػػد أثبقػػت الصػػكر مػػف  يعطػػي ـ الثمػػة لػػع الق ييػػ  المضػػائع لل ػػارع، كا 

                                                 

 كما بعد. ٙٗٔد/ أيمف مطر، مر   سابل، ص (ٔ)
 كما بعد. ٛٚٔد/ أيمف مطر، مر   سابل، ص (ٕ)
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، كقس ـ لع سػ كلة ل ػـ حيثيػات ال ريمػة كق اصػيله مػف حمائل مرقبطة بالقمارير كالقحريات لل ريمة
 .(ٔ)ةبلؿ قسلسا الصكر كقراب  األللار القع قـ رمل ا مف مسرح ال ريمة بقلؾ الكسائا

(  ي ضػػا قصػػكير مسػػرح ال ريمػػة لكقكغراليػػا أك باسػػقةداـ أ  ػػزة ال يػػديك ، كذلػػؾ يلػػكف ٜٚٗمػػادة )
أثػػر ا قشػػاؼ الكاقعػػة ، كالثاريػػة : عرػػد قمثيػػا المػػق ـ علػػى مػػرحلقيف : األكلػػى : لػػع المعايرػػة األكليػػة 

لي ية ارق اب ا ، كالقصكير يحمل لائدة  ليلػة ، بحيػث يملػف الر ػكع لمسػرح ال ريمػة بسػ كلة ، لمػا 
 .ٕأره يمر  لرصة القرليز على ملاف معيف بالمسرح ل حص كقمحيص دليا محدد

قاضػى المكضػكع حيػث كعرػد الرظػر لػى  إف القصكير له أبمية عردما يلكف بػيف يػدي ويري الباحث
االقػكاؿ للمػػق ـ كالشػ كد كقمريػػر كق اصػػيا ال ريمػة كيطػػابل ذلػؾ مباشػػرة مػػف ةػبلؿ القصػػكير لمشػػ د 
مسرح ال ريمة حقى يحا ى الماضع لي  قـ ال عا كبا الملاف يك د به اثػ ر لئلصػرار علػى المقػا 

ع كيلػكف إمػاـ سػرعة كع لػة لػى كلا قلؾ المعطيات داةا المسػرح مصػكر سػقغير مػف للػرة الماضػ
 ايماع العمكبة المراسبة بحل المق ـ.

 سادًسا: نتائج معاينة مسرح الجريمة

 

ـّ الحديث عف المعايرة كطرؽ العما مف قبا المةقص كالمائـ على ال حػص    كبرا كبعد أْف ق
لمسرح ال ريمة، ي ب أْف ركض  الرقػائج كاألبميػة لمعايرػة مسػرح ال ريمػة كالمةر ػات القػع ُيسػق اد 

                                                 

 كما بعد.  ٕٛٗ. ارظر أيضًا د/مرصكر المعايطة، مر   سابل، صٕٔٚص  د/طارؽ الدغيدى، مر   سابل، (ٔ)
2
.97ذؼيَٞاخاىْائةاىؼاً،ص-(
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مر ػػا بعػػد المعايرػػة كال حػػص للمسػػرح، كليػػ  يملػػف البرػػاء علػػى قلػػؾ المعايرػػة كاسػػق ماؿ اإل ػػراءات 
 .(ٔ)ل ش  عف ال ريمة، كرسرد الرقائج مف ةبلؿ البحث لالقالعل

، كرلػػػ  اجثػػػار بدقػػػة األدكاتقحػػػدد للباحػػػث األمػػػا ف القػػػع سػػػيعما علي ػػػا كلحصػػػ ا كضػػػب   .ٔ
 كس كلة كسرعة للكقت.

مػػف قحديػػد المسػػرح كقطكيمػػه كح ػػو األمػػا ف  االرق ػػاءالقةطػػي  لعمليػػة البحػػث ال رػػائع بعػػد  .ٕ
 القع قـ قحديدبا لرل  اجثار مف قبا الةبراء.

بيػػاف مصػػداقية المعلكمػػات كقسلسػػل ا كقػػراب  األللػػار بػػيف المػػائميف ل حػػص مسػػرح ال ريمػػة  .ٖ
 ليما بعد.

قضييل دائرة االشقباإل مف ةػبلؿ األسػلكب كبعػض الػدالئا كاجثػار لػع مسػرح ال ريمػة القػع  .ٗ
 كر علي ا.قـ العث

القمييػػز بػػيف اإلصػػابات العرضػػية كال رائيػػة مػػف ةػػبلؿ العثػػكر علػػى الكسػػائا داةػػا المسػػرح  .٘
 كالدالئا كقكصيات الةبراء كقمرير الطب الشرعع بعد ال حص.

ـّ ضػبط ا  .ٙ قكلير األدلة الماديػة ضػد ال رػاة كالقػع قػـ العثػكر علي ػا داةػا مسػرح ال ريمػة كقػ
 أثراء المعايرة كال حص للمسرح.

لعثكر على قصكير مف لاميرات المراقبة القػع لارػت حػكؿ كب ػكار مسػرح ال ريمػة قكضػ  ا .ٚ
ال ريمة، كبع مف الدالئا المكية كالقع أس مت بشلا لبير لع يكمرا بذا، كاالعقماد علي ا 
بشػػلا لبيػػر عرػػد القك ػػه لمسػػرح ال ريمػػة ممػػا قسػػ ا كقسػػاعد علػػى سػػرعة لشػػ  ال ريمػػة 

 .(ٕ)كمبلحمة ال راة

                                                 

 .ٛٚٔ-ٚٚٔد/ مصط ى الدغيدي، مر   سابل،ص (ٔ)
 كما بعد. ٕٛد/ رمسيس ب ماـ، مر   سابل،  (ٕ)

حيػث ألػاد لرػا إف برػاؾ  ـٕٛٔٓ/ٛ/ٕٔ، بقػاري  كأيضًا كمػف ةػبلؿ ممابلػة مػدير دائػرة قسػـ المعلكمػات ل  ػاز المباحػث العامػة
احػث قضايا ققا كاعقداء قـ لش  ا مف ةبلؿ لػاميرات المراقبػة، ممػا شػللت قلػؾ ال ػاميرات كسػيلة م مػة كمبلزمػة لػع عمػا الب

ال رػػائع كأصػػحاب االةقصػػاص عرػػد االرقمػػاؿ لمسػػرح ال ريمػػة مباشػػرة رصػػد ال ػػاميرات كق حصػػ ا كبيػػاف مػػا قػػـ داةػػا مسػػرح 
، كأيضػا لػى ال ريمة كققب  ال ارع الذي قـ القماطه مف ةبلؿ قلؾ ال اميرات. م  الػقح و علػى سػرية المعلكمػات كةصكصػيق ا
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مسرح ال ريمة بع أكلى اإل راءات الماركرية ألي كاقعة، كأيًضػا لمعايرة ال ش  ك  أّف  باحثويرى ال
ـّ العما كلل األصػكؿ ال ريػة  أفل المعايرة بع أكلى حا كلش  ال ريمة القع ارق بت، حيث إذا ما ق

ـّ ذلرإل آر اً الدقيمة كقكثيل مسرح ال ريمة بالشلا  اف لةيػكط رلكف إمػا ضػياع كلمػد المطلكب كالذي ق
ال ريمة كقعثر لشػ  ا لػذا يقطلػب للػذي يمػكـ باالرقمػاؿ إلػى ملػاف الكاقعػة كمسػرح ال ريمػة إْف يضػ  

ظ ػػػار العدالػػػة لػػػع ذبرػػػه أفل الر ػػػاح كال  ػػػاءة للعمػػػا بػػػك ر ػػػاح كلػػػرض يػػػد كقػػػكة سػػػيادة المػػػا ركف كا 
 ريمػػة كبػػذؿ لػػا يقطلػػب األةػػذ باالعقبػػار اإل ػػراءات العلميػػة كال ريػػة للعمػػا لػػع مسػػرح ال للم قمػػ ،

علػى إحمػاؽ ال  كد لع ال حص للمسرح حّقى ي ق  آلاقًا لَمػف بعػدإل لػع اسػق ماؿ اإل ػراءات كالعمػا 
رلػػػػكف أمػػػػاـ م مػػػػة عظيمػػػػة لػػػػكف الشػػػػعء مقعلػػػػل بػػػػركح اإلرسػػػػاف كمسػػػػقمبا  الحػػػػل كلػػػػرض العدالػػػػة،

أيًضػػا لػػع  الشػػعكب، كمػػف برػػا يقبػػّيف لرػػا أبميػػة العمػػا كقطػػكير الكسػػائا كق ديػػد الةبػػرات كقطكيربػػا
 . (ٔ)م اؿ مسرح ال ريمة

 

 

                                                                                                                                              

 از المباحث العامػة كمػر ـ رائػد/  معػة الحػداد كالرائػد/ دمحم ال دبػة كالرميػب/ ر س السياؽ قـ عما ممابلة م  عدة ضباط لع  
حسػػاـ المػػدلا حيػػث ألػػاد لػػا مػػر ـ بػػاف لػػاميرات المراقبػػة بػػع كسػػيلة أسػػ مت بشػػلا لبيػػر لػػى لشػػ  ال ػػرائـ كضػػب  ال رػػاة 

 .كأصبحت مف أبـ المصادر القع يعقمد علي ا لى م اؿ قحرياق ـ ل ش  ال ريمة كمبلحمق ا
 .ٗٚد/ مرصكر المعايطة، مر   سابل، ص -( ٔ)
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 المبحث الثاني
 آثار مسرح الجريمة وداللتيا للتحريات

 

 ( قكض  أبمية البحث عف اجثار لمسرح ال ريمة كالدقة أثراء البحث.ٕ٘الصكرة شلا)

إّف اجثار كبشلا عاـ بع الدليا الذي يعقمد عليه الباحث ال رائع بعػد لحصػه ال رػع كلػل  
للمعمػػا ال رػػائع، كعمػػا القحريػػات حػػكؿ الشػػةص الػػذي رسػػبت إليػػه بػػذإل اجثػػار كقمديمػػه اإل ػػراءات 

إلى العدالة لبس  سيادة الماركف كاألمف اال قماعع للم قم ، كلػكال قلػؾ اجثػار القػع عثػر علي ػا لػع 
مسػػػرح ال ريمػػػة لبميػػػت ال ريمػػػة م  كلػػػة كال ػػػارع يحػػػكـ حػػػكؿ مسػػػرح ال ريمػػػة كارق ػػػب غيربػػػا مػػػف 

 .(ٔ)ال رائـ

لمػػا أرػػه برالػػؾ ا ػػراءات ل مػػ  قلػػؾ اجثػػار حقػػى يػػقـ العمػػا علػػى ق ػػكيف دليػػا مػػادى كاثبػػات إمػػاـ 
 .ٕكبى مف كسائا اإلثبات القع يعقمد علي ا المضاءالمضاء حيت قعقبر قلؾ اال راءت بامة 

ملف ي ب على أعضاء الريابة االسقرشاد بالمكاعد اجقية عرد القمييز بيف اجثار القع ي (ٚٚٗمادة )
 االرق اع بمضاباق ا كاجثار القع ال قصل  لذلؾ أل مرعًا الرقداب الةبراء بغير لائدة : ػ

يشػػقرط لرلػػ  البصػػمات أف ق ػػكف علػػى  سػػـ أك سػػط  رػػاعـ كرظيػػ  بدر ػػة مراسػػبة : لالةشػػب  -
 المصمكؿ أك الز اج أك المعادف أك المرآة أك ما شا ا ذلؾ .  

                                                 

 كما بعد. ٓٛد/ رمسيس ب راـ، مر   سابل،ص (ٔ)
(  د/ أيمف رصر عبد العاؿ، محاضرات لى قاركف اال راءت ال زائية ال لسطيرع، ملقبة ال امعة اإلسبلمية،  ٕ

 .ٖٕٔـ،صٖٕٔٓ
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رباقػػػات أةػػػري ال قظ ػػػر علي ػػػا آثػػػار األقػػػداـ لػػػع أغلػػػب األرض المغطػػػاة ب عشػػػاب كحشػػػائش أك  -
 األحياف .

األرض ال الػػػة أك المحركثػػػة حػػػديثًا ال قملػػػف حالق ػػػا مػػػف طبػػػ  عبلمػػػات المػػػدـ المميػػػزة علي ػػػا كال  -
يظ ر علي ا شلا المدـ  يدًا ، كعلى ذلؾ لاجثار القع قك د علي ا ال يملف االرق اع ب ا لػع غالػب 

 األحياف .
ركية حديثًا كالقع قغمربا المياإل بلثرة بحيث ق ػكف اجثػار المقركلػة عبػارة عػف ح ػر ال األرض الم -

 يسق اد مر ا .
أفل مسػػرح ال ريمػػة بػػك لقػػاب مغلػػل كيريػػد َمػػْف يمػػكـ ب قحػػه كيػػق  ـ كيسقكضػػ  مػػا  يت ػػل للباحػػثو  

بداةله مف معلكمات، كبك الباحث ال رائع كأبا االةقصاص لل ش  عف ال ريمة كمعرلة حيثياق ا 
يقبػيف لرػا أبميػة اجثػار داةػا مسػرح ال ريمػة، كأفل الح ػا  علي ػا  لك اجةر،كق ليؾ ةيكط ا كاحدًا ق

طرع كأةبلقع ل ػا لئػات الم قمػ ، كالقػع مػف ةبلل ػا يػقـ إظ ػار سػيادة كقػكة المػاركف، كبرػا كا ب ك 
ققعػػػدد آثػػػار مسػػػرح ال ريمػػػة مػػػف حيػػػث طبيعق ػػػا، حيػػػث يك ػػػد آثػػػار بيكلك يػػػا كآثػػػار الطبعػػػات كاثػػػ ر 
األدكات كاألشػػػياء القػػػع يػػػقـ العثػػػكر علي ػػػا كقكضػػػي  لائػػػدة كأبميػػػة لػػػا مر ػػػا مػػػ  داللق ػػػا لػػػع م ػػػاؿ 

 ات مف ةبلؿ المطالب القالية.القحري

 المطلب األوؿ
 اآلثار البيولوجية وداللتيا

 

يمصػد باجثػار لمسػرح ال ريمػة كأبميقػه ل شػ  ال ريمة. ة( قحا ع اجثار البيكلك يػٕٙالصكرة شلا)
مف  سـ اإلرساف كالرازاقػه، كبػع آثػار قػد ق ػكف حيكيػة أك  المقحصلةالبيكلك ية ب رل ا:   قلؾ اجثار 
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لػػرازات ال سػـ كآثػػار الشػػعر اجدمػع القػػع قػػـ العثػكر علي ػػا لػػع غيػر  حيكيػػة كقشػػما الػدماء كالعػػرؽ كا 
 .(ٔ)مسرح ال ريمة مف قبا الباحث ال رائع 

 كبرا سكؼ رمسـ المطلب إلى ال ركع كرقراكؿ لا مف قلؾ اجثار على الرحك القالع: 

 آثار الدماء: الفرع األوؿ

 

 اث ر الدماء داةا مسرح ال ريمة للقحريات.( قكض  أبمية ٕٚالصكرة شلا)

ريمػة كالقػع قةل ػت عػف ال ريمػة، آثار الدماء القع يقـ العثكر علي ا داةا كحكؿ مسػرح ال  
يلكف ل ا أبمية لكف الدـ بك سائا كمعلكـ اللكف كالشلا كالرائحة، كيملف االسق ادة مره لع م اؿ ا

كالقعػػرؼ إلػػى لي يػة القر يػػذ لل ريمػػة مػف آثػػار الػػدـ  القحريػات لمعرلػػة آثػار ال ػػارع كأسػػلكب ال ريمػة،
لع إر اء مسرح ال ريمة، كبرا يلكف أثر مادي يسق اد مره لع م ػاؿ البحػث ال رػائع، كمػف ةبللػه 
رحػػدد رػػكع االعقػػداء كالعرػػ  كرػػكع كح ػػـ اإلصػػابات القػػع قمػػت ةػػبلؿ الميػػاـ بال ريمػػة بػػيف ال ػػارع 

آثػار الػػدماء مػػف ةػػبلؿ مسػرح ال ريمػػة، كليػػ  يملػػف  كالم رػع عليػػه، كبرػػاؾ أبميػة لػػع البحػػث عػػف
 .(ٕ)االسق ادة مف الدالالت لع مرحلة القحريات سكؼ ركض  ذلؾ لالقالع

                                                 

 .٘٘ٔد/ مصط ى الدغيدى، مر   سابل، ص (ٔ)
 .ٓٔٔكما بعد. ارظر أيضًا د/ رمسيس ب ماـ، مر   سابل، ص ٚ٘ٔ-ٙ٘ٔمر   سابل، صد/ مصط ى الدغيدى،  (ٕ)

ـ قػـ ققػا الم رػع ٕٚٔٓكمف ةبلؿ عما ال ارع لع احدي ال رائـ القػع قمػت لػع قطػ  غػزة كبػداةا مسػرح ال ريمػة لػع عػاـ 
ةطػكط الػببلط األرضػع ممػا قبػيف  عليه داةا شمقه كقـ غسا ملاف الدماء بعػد ال ريمػة إال إف برػاؾ اثػ ر لارػت مقكا ػدة بػيف

ليما بعد كمف ةػبلؿ القحميمػات ارػه قػـ قمطيػ  ال سػد لػع ذلػؾ الملػاف إلة ائػه كطمػس معػالـ ال ريمػة. مػ  الػقح و علػى سػرية 
 المعلكمات كةصكصيق ا.
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 أواًل: كيفية البحث وف آثار الدماء داخل مسرح الجريمة

 

 ( قكض  األبمية للبحث عف اث ر الدماء كقحديد االق اإل كال مية.ٕٛالصكرة شلا)

آثار الدماء لع أرضػية مسػرح ال ريمػة كأسػ ل ا كأسػ ا قطػ  األثػاث كبػيف يلكف البحث عف   
ح ػػػ   ػػػدراف المرػػػزؿ كأ ثػػػر مػػػا يػػػقـ العثػػػكر علػػػى الػػػدماء عرػػػد قيػػػاـ ال ػػػارع بمحاكلػػػة طمػػػس اجثػػػار 
ة ائ ا كالقةلص مر ا يلكف لع الحماـ أك لع المراش  بعػد قيامػه بغسػا كقرظيػ   سػدإل، كأيًضػا  كا 

ي ػب قحػري الدقػة أثرػاء البحػث لػع مسػرح ال ريمػة  كاأللكاح الةشػبية، ط األرضع بيف ةطكط الببل
عػػف اجثػػار القػػع مػػف أبم ػػا الػػدماء القػػع قػػدؿ علػػى قػػكة الػػدليا لك ػػكد  ريمػػة لػػع حػػيف إة ػػاء ال ثػػة 

 .(ٔ)كق كف دليبًل لع حيف القعرؼ كاالشقباإل بال ارع

 
 

 ثانًيا: دالالت آثار الدماء في مرحلة التحريات

 

                                                 

 كمباعد. ٘ٓٔد/ مرصكر المعايطة، مر   سابل، ص (ٔ)
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  ( قكض  طبيعة اث ر الدماء كشلل ا على المسرح الم قكح الزراعى.ٜٕشلا)الصكرة  

كبرا رحقاج إلى االرقباإل لع لحص آثار الدماء، حيث ق كف الدماء داةػا كحػكؿ مسػرح ال ريمػة ل ػا 
بالةبراء أْف رقعرؼ لَمف بذإل الدماء، با بع للم رػع عليػه أـ  االسقعارةأبمية حيث يملف لرا كبعد 

حيكاف، كَأيضًا رسقطي  مف ةبلؿ ح ـ بمعػة الػدـ كح ػـ الػدائرة القػع شػللق ا الػدماء، أْف لل ارع أـ ل
رحدد العضك المصاب لل سـ، كلا ذلؾ ي يػد الباحػث ال رػائع بقحرريػه كعليػه اقبػاع الرمػاط للقحديػد 

 :(ٔ)بعد ال حص مف األمكر القالية

ك مقمػارب للػدائرة، كيلػكف لػع آةػر عرد ارقطاـ رماط الدـ على سط  مػا يعطػع لرػا شػلا دائػرة أ( 4
 ،الشلا للدائرة ذيا، حيث يقضػ  لرػا أّف بمعػة الػدـ الدائريػة ل ػا ذيػا لػع ر ايػة الػدائرة مػف بمعػة الػدـ
كبرا يحدد لرا اق ػاإل قحػرؾ الم رػع عليػه أك ال ػارع لػع حػاؿ إصػابقه لػع ملػاف الكاقعػة، كيحػدد لرػا 
رمطػػة بدايػػة الكاقعػػة داةػػا المسػػرح كاق ػػاإل اإلصػػابات يػػقـ مماررق ػػا لػػع القحريػػات عرػػد البحػػث عػػف 

سػرح ال ارع، كأيًضا إرساب الدماء لمف ق كف لع حاؿ ك كد آثار الػدماء مسػالة طكيلػة لػع رطػاؽ م
 .(ٕ)ال ريمة

( لع بعض الحاالت لل رائـ القع يقـ العثكر على دماء داةػا سػط  مسػرح ال ريمػة يملػف قحديػد ٕ
ـّ رػػزؼ الػػدـ مرػػه مػػف ةػػبلؿ ك ػػكد اةػػقبلط لػػع بمػػ  الػػدماء مػػف أرسػػ ة أك  ال ػػزء المصػػاب، كالػػذي قػػ

ؿ ك ػكد قلػ  شعرات أملف قحديد ذلؾ مف ةبلؿ ق مػد المق مػيف أك الق  ػد مػف الم رػع عليػه لػع حػا

                                                 

كمػػا  ٕٕٓرظػػر أيضػػًا د/ أيمػػف مطػػر، مر ػػ  سػػابل، صا كمػػا بعػػد. ٜ٘-ٛ٘ٔد/ مصػػط ى الدغيػػدى، مر ػػ  سػػابل، ص (ٔ)
 بعد.
 .ٕٔٔد/ رمسيس ب ماـ، مر   سابل، ص (ٕ)
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لػػػع شػػػعرإل بسػػػبب اإلصػػػابة  مػػػف عدمػػػه ليسػػػقطي  الباحػػػث ال رػػػائع العمػػػا علػػػع قلػػػؾ اجثػػػار ك مػػػ  
 .(ٔ)المعلكمات لبلشقباإل بمف ل ـ عبلقة بال ريمة

(  لع بعض مسارح ال ريمة يبلحو إف لمية الدماء ق ػكف بشػلا لبيػر بمػا ال يق ػل كيقطػابل مػ  ٖ
ق اإل الدماء مما يدلا على أّر راؾ أ ثر مف شػةص أصػيب إصابات الم رع عليه كاق اإل ال ثة أك ا

رساب قلؾ اجثار كبياف  بالملاف، كيقـ ذلؾ أيًضا مف ةبلؿ ال حص للدماء مف قبا الةبير لقحديد كا 
 .(ٕ)الدليا مف ةبلؿ القعرؼ إلى صاحب بذإل اجثار

ملػػاف اإلصػػابات ( عػػدـ ك ػػكد الػػدماء لػػع مسػػرح ال ريمػػة كلميػػة الػػدماء ال ققراسػػب مػػ  ال ريمػػة ك ٗ
ـّ ب ػا ال ػـر بحػل  ـّ رمل ا مف ملاف إلى ملاف آةر كليس ملػاف الكاقعػة القػع قػ يدلا على أّف ال ثة ق

 الم رع عليه.

( كأةيػػًرا كلػػع ظػػا القمػػدـ العلمػػع كالق ػػارب العلميػػة الحديثػػة لػػع دكؿ العػػالـ الغربػػع كبعػػض الػػدكؿ ٘
رسػػاب ا إلػػى  (  D.N.Aصػػاحب ا مػػف ةػػبلؿ الحمػػض الرػػككي )العربيػػة لإّرػػه يػػقـ قحديػػد آثػػار الػػدماء كا 

للقشةيص، حيث إرله يلكف مميزًا بكضكح ل ا شةص عف اجةر، كقد ثبت مف ةبلؿ الق ػارب أفل 
( يملػػف مػػف ةبلل ػػا كبعػػد ال حػػص مػػف قبػػا الةبػػراء القعػػرؼ إلػػى D.N.Aبصػػمة الحمػػض الرػػككي )

قحديػػد ال رػػاة كلشػػ   األشػػةاص بلػػا سػػ كلة مثػػا بصػػمات األصػػاب  ممػػا يلػػكف برػػاؾ سػػرعة لػػع
 .(ٖ)ال ريمة كسرعة لع اإل راءات الماركرية 

برػا إلػى األبميػة القػع يػقـ مػف ةبلل ػا العثػكر علػى آثػار الػدماء لػع مسػرح ال ريمػة  ويشير الباحث
القع كقعت، حيث لع طبيعة األمر كعرد كصكؿ مسػرح ال ريمػة ر ػد الػدماء مقراشػمة لػع اق ابػات  
عدة كأيًضا مقراثرة على  دراف المسرح كركالذإل، كبرا ق كف أبمية للباحث ال رائع كالةبير كالق يي  

 ائع، كبرا رسرد لا أبمية لالقالع.المض

                                                 

 .ٙ٘ٔد/ مصط ى الدغيدى، مر   سابل، ص (ٔ)
 .ٕٔٔد/ رمسيس ب راـ، مر   سابل،ص (ٕ)
إبػػػرابيـ عطيػػػة، البصػػػمات كأثربػػػا، مر ػػػ  سػػػابل،  . ارظػػػر أيضػػػًا، د/ طػػػارؽ ٓ٘ٔد/ رمسػػػيس ب مػػػاـ، مر ػػػ  سػػػابل، ص (ٖ)

 كما بعد. ٔٙٔ. ارظر أيضًا، د/ مرصكر المعايطة، مر   سابل، صٕٓ٘ص
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ق ػػكف مػػف حيػػث قحديػػد اق ػػاإل مػػدةا كمةػػرج ال ػػارع كرػػكع اإلصػػابة  األىميػػة للباحػػث الجنػػائي: -
 .(ٔ)كالكسيلة القع قمت ب ا ال ريمة

 

 ( قكض  أبمية االرقباإل لسلكؾ ال ارع إثراء قيامة بال ريمة.ٖٓالصكرة شلا)

يملػف لػه قحديػد الػدماء لعػدد الػذيف لػاركا لػع ملػاف مسػرح حيث  األىمية لخبير المعمل الجنائي: -
ال ريمة كاإللادة إْف ك ػد اةػقبلط بالػدماء أرسػ ة أك عظػـ أك ز ػاج أك شػعر، لػا ذلػؾ لػه اعقبػارات 

 .(ٕ)كداللة ل م  المعلكمات كمماررق ا لع المشقبه ب ـ

العلػػػـ كالمعرلػػػة لػػػع  قػػػكالر لػػػي ـي( ي ػػػكز لعضػػػك الريابػػػة أف يسػػػقعيف ب بػػػا الةبػػػرة ممػػػف ٖٛٗمػػػادة )
المسػػائا ذات العبلقػػة كالقػػع يحقػػاج القحميػػل إلػػى لشػػ  غمكضػػ ا ، لػػإذا لارػػت مسػػ لة طبيػػة أملرػػه 
ذا لارػػت مسػػ لة قزكيػػر أملرػػه االسػػقعارة بةبيػػر مضػػاباة الةطػػكط ،  االسػػقعارة بطبيػػب مةػػقص ، كا 

 . ٖكبلذا

 

 ثار القع عثر علي ا.( قكض  أبمية المعما ال رائع لؤلثبات المادي لؤلٖٔالصكرة شلا)

                                                 

رػػاي ، الريػػاض،  العميػػد/  ػػزاء بػػف غػػازي العمػػري، إسػػ اـ البحػػث ال رػػائع لػػع ال شػػ  عػػف ال ػػرائـ الم  كلػػة، أ اديميػػة (ٔ)
 .ٖٕٔـ، صٕٕٓٓ

 كما بعد. ٖٜٔ. ارظر أيضًا د/ مصط ى الدغيدي، مر   سابل، صٛٛد/ رمسيس ب راـ، مر   سابل، ص (ٕ)
33
.554.اّظشأٝضاد/أَِٝػثذاىؼاه،ٍشخغساتق،ص99(ً/ازَذاىَغْٜ،ٍشخغساتق،ذؼيَٞاخقضائٞح،ص
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  األىمية للت ييف الق ائي: -

 

 

 

  

 ( قكض  أبمية اجثار لبلعقماد علي ا مف قبا المضاء.ٕٖالصكرة شلا)

كبرا كمف ةبلؿ قمرير المعايرة للمسرح القع قمت ليه الكاقعة كالمعلكمات كأقكاؿ المق ميف كمشػابدة 
كأسػػػلكب ال ريمػػة يسػػقطي  قحديػػػد المصػػد ال رػػػائع الصػػكر لمسػػرح ال ريمػػػة كاألدكات كلميػػة الػػدماء 

زباؽ الركح أـ براؾ اعقداء على الم رع عليػه ألضػى إلػى المػكت أـ  لل ريمة با براؾ رية للمقا كا 
برػػاؾ ةطػػا لػػا ذلػػؾ يلػػكف مػػف ةػػبلؿ الق ييػػ  مػػف قبػػا الماضػػع مػػف ةػػبلؿ السػػلطة القمديريػػة لػػه 

ثباق ا مف ةبلؿ مسرح ال ريمةكالقمدير برا يلكف مف ةبلؿ الدالئا القع قـّ  مع   .(ٔ)ا كا 

يقضػػ  لرػػا أبميػػة مسػػرح ال ريمػػة حيػػث لػػع ر ايػػة األمػػر يػػقـ إحالػػة الكاقعػػة بحيثياق ػػا إلػػى المضػػاء  
يعقمد الماضع على البيارات كالبرابيف كالػدالئا القػع ك ريمة كيرسب الق ـ بحل ال راة لي صا لع ال 

اإل ػراءات الممركحػة لػه مػف الريابػة العامػة كالقػع قـ  مع ا مف ةبلؿ م مكر الضب  المضائع كلػل 
قمثلت بمباشرة اإل راءات األكلى كأبم ا معايرة مسرح ال ريمة ك م  األدلة مره إزاء ال ريمة كالبت 
ب ا، َيُحدبا مسػرح ال ريمػة كبػك الشػابد الصػامت علػى المػق ـ الػذي اسػقرطمه ذلػؾ الباحػث ال رػائع 

 كالةبير مف ةبلؿ مسرح ال ريمة.

                                                 

 كما بعد.  ٘ٛٔد/ مرصكر المعايطة، مر   سابل، ص (ٔ)
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 آثار العرؽ : الفرع الثاني

 

 للمشقبه به كاثارإل لى مسرح ال ريمة للقحريات.( قكض  أبمية اث ر القعرؽ ٖٖالصكرة شلا)

العػػرؽ بػػك أحػػد السػػكائا القػػع ق ػػكف لػػع  سػػـ اإلرسػػاف، حيػػث يةر  ػػا اإلرسػػاف مػػف ةػػبلؿ  
القعػرؼ بػدكف إرادة عكاما طبيعية ب عا الحرارة، كبراؾ عكاما غير طبيعية مثا الةكؼ كالملل يػقـ 

اإلرساف لع قلؾ الحالة كأثراء قيامه ب لعاؿ قرالل الةكؼ كالملل، حيث يملف االسق ادة مف ذلؾ مف 
ةبلؿ القصاؽ العرؽ لع أدكات أك أما ف قـّ ك كدبا كالعثكر علي ا لع مسرح ال ريمة، كبرػا يملػف 

قػػـ اسػػقةداـ الػػدليا مػػف ربػػ  العبلقػػة مػػف ال حػػص كمضػػاإل مػػف قبػػا أبػػا االةقصػػاص، حيػػث حػػديًثا 
ةػػبلؿ إرسػػاب ا إلػػى أشػػةاصأل كذلػػؾ مػػف ةػػبلؿ قحليل ػػا لػػدي المضػػاء للػػدليا المػػاط  كلػػل القمػػارير 
العلميػػة الحديثػػة، كبػػذا العلػػـ لؤلسػػ  لػػـ يصػػا إلػػى دكؿ عػػدة كمر ػػا العربيػػة كةاصػػة للسػػطيف، كمػػف 

 .(ٔ)ريات لالقالعةبلؿ ذلؾ سكؼ رسرد أبمية العرؽ لع مسرح ال ريمة كدالالقه لع م اؿ القح

طبيعػة اإلرسػاف البشػرية مقغيػرة كلػل طبيعػة الطبيعػة مػف حكلػه، كمػف ةػبلؿ ( العرؽ والبصمات: 4
الق ػػارب كالكقػػائ  القػػع حػػدثت مػػ  الق ػػارب كالمقابعػػة لل رػػاة حيػػث مػػف الطبيعػػع أّف الشػػةص الػػذي 

لل سػـ كةاصػة لػع يمكـ ب عػا غيػر طبيعػع يشػعر بركبػة شػعكر الةػكؼ كالريبػة ممػا يحػدث إلػرازات 
كبرا يلكف أبمية للعرؽ لع مسرح ال ريمة مػف ةػبلؿ   األطراؼ ) ال  يف كالمدميف ( كال بيف للك ه

القصاؽ العرؽ بمكاد دبرية أك أصباغ أك أقربة مف ملاف ال ريمة ممػا يسػاعد ال شػ  عػف صػاحب 
ةقصػاص مػف ةػبلؿ العرؽ بعد ال حص كالمطابمة المةبرية الحديثة، كبرا يقحدد مػف ةػبلؿ أبػا اال

                                                 

كمػا  ٗٚٔرظر أيضًا د/ مرصكر المعايطة، مر   سػابل، صكما بعد. ا ٛ٘ٔد/ مصط ى الدغيدي، مر   سابل، ص -( ٔ)
 .٘ٗٔارظر أيضًا د/ رمسيس ب راـ، مر   سابل، ص بعد.
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كلػػرز العػػرؽ عػػف األ سػػاـ، كبرػػا يقضػػ  لرػػا أبميػػة العػػرؽ لػػع مسػػرح ال ريمػػة ، مػػكاد ليماكيػػة لػػع
 لل ش  عف ال ريمة كمرق بي ا.

قبػػيف حػػديًثا إف البلقيريػػا القػػع قعػػيش علػػى  لػػد اإلرسػػاف قةقلػػ  مػػف  ( العػػرؽ والنمػػو البكتيػػري:8
ات الحيكية، كأيًضا مف ةبلؿ القحليا م  شةص جةر، مف ةبلؿ ركع ا كدر ة الحساسية للمضاد

 .(ٔ)مكاد ليماكية كالضكئع لع األشعة قحت الحمراء

كبرا يملف االسق ادة مف ةبلؿ معرلة صاحب العرؽ الذي ك د عليه ركع البلقيريا القع قـ القصاق ا 
حمػل على  لدإل ممػا يسػاعد لػع م ريػات القحريػات كلشػ  ال ريمػة كقعمػب ـ كقمػديم ـ للعدالػة بمػا ق

 .(ٕ)مف دالئا كمر ا البلقيريا كالعرؽ 

كالقعمػػب برػػا يلػػكف مػػف ةػػبلؿ ال ػػبلب البكليسػػية الشػػرطية  المدربػػة علػػى قلػػؾ اجثػػار كمر ػػا العػػرؽ  
 بكاسطة حاسة الشـ لقلؾ ال بلب، كالقع دكربا يلكف لع قعمب ملاف كلش  المق ميف.

ـّ العمػػا بػػه كأيضػػًا يػػقـ القعػػرؼ إلػػى ال رػػاة مػػف ةػػبلؿ   ػػاز ال ركمػػاقكر   زاليػػا الغػػاز، كبػػذا مػػا قػػ
حػػػديًثا، حيػػػث يػػػقـ القغلػػػب علي ػػػا مػػػف ةػػػبلؿ الق  ػػػد مػػػف الرائحػػػة القػػػع قػػػـ لشػػػ  ا مػػػف قبػػػا ال ػػػبلب 

 .(2)البكليسية، كبرا ق كف الرائحُة مصدًرا للعما ب ا لع م اؿ القحريات

أّف بذا األسلكب غير معمكؿ به لع الدكؿ الحديثة، كذلؾ لدةكؿ أ  زة كأرظمة حديثة  يرى الباحث
( كالبصػػمة  D.N.Aلػػع م ػػاؿ المعمػػا ال رػػائع كالقطػػكر العلمػػع الحػػديث، كمر ػػا الحمػػض الرػػككي )

، إفل ذلػػؾ الكراثيػػة كغيربػػا مػػف الكسػػائا العلميػػة القػػع لػػـ يسػػقةدم ا العديػػد مػػف الػػدكؿ كمر ػػا العربيػػة
اؿ يحقػاج إلػى القطػكير، كال يلػكف ذلػؾ إال مػف ةػبلؿ البحػكث العلميػة ال ريػة القػع قرطبػل كيػقـ الم 

اسػػقةبلص الرقػػائج كبػػذا يحقػػاج إلػػى مػػدة طكيلػػة ممػػا ابقمػػت دكؿ أةػػرى بكسػػائا مقطػػكرة ذات دقػػة 
إال أفل بذا األسلكب يلكف قريرة لدى القحريات  كالمضابعأ ثر كسرعة اسقةبلص الرقي ة لل حص 

                                                 

 .ٕٖٔكما بعد. ارظر أيضًا د/ رمسيس ب راـ، مر   سابل، ص ٗٚٔد/ مرصكر المعايطة، مر   سابل، ص -( ٔ)
 .ٛ٘ٔد/ مصط ى الدغيدي، مر   سابل،ص -( ٕ)
 .ٕٕ٘مطر، مر   سابل، ص د/ أيمف (ٖ)
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رػػاء االسػػقدالالت األكلػػى ل شػػ  ال ريمػػة كقعمػػب المػػق ـ، كأيضػػًا دليػػا مػػادي بػػدالئا أةػػرى مرلمػػة أث
 .ٔلدى المضاء لع حيثيات قمارير كأكراؽ الكاقعة

 آثار إفرازات الجسـ: الفرع الثالث

 

 .ثراء ال ريمة كبعدبا بعد ال حص المةبري أ( قكض  أبمية إلرازات  سـ اإلرساف ٖٗالصكرة شلا)

قيػػػاـ اإلرسػػػاف بكظػػػائ  مػػػا لػػػع حياقػػػه اليكميػػػة ق ػػػكف األعضػػػاء بػػػع القػػػع قق اعػػػا مػػػ  إرادة حػػػيف 
الشػػػةص مػػػف ةػػػبلؿ العامػػػا ال سػػػيكلك ع، حيػػػث يمػػػكـ ال سػػػـ بػػػإلراز بعػػػض اإللػػػرازات، كق ػػػكف ل ػػػا 
دالالت ق قع بمعلكمات ق يد لع م اؿ القحريات كَقَعُمب ال راة، كقس يا البحػث لػع لشػ  ال ريمػة 

ة لل ريمة با ب عا لاعا أـ ارقحار كلا ذلؾ يلكف مف ةبلؿ آثار اإللرازات القع يقـ كقحديد الص 
العثكر علي ا لع مسرح ال ريمة كملاف الكاقعة، كرسرد األبمية كم اؿ قلؾ اجثار لع القحريات مف 

 :(ٕ)ةبلؿ اجقع

                                                 
9
.291(د/طاسقاىذؽٝذٛ،ٍشخغساتق،ص

. ارظػر أيضػًا ٘ٗٔص  كما بعػد. ارظػر أيضػًا د/ رمسػيس ب مػاـ، مر ػ  سػابل، ٜٚٗد/ طارؽ عطية، مر   سابل، ص (ٕ)
 كما بعد. ٕٛٔد/ مرصكر المعايطة، مر   سابل، ص
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 أواًل: داللة اللعاب في مسرح الجريمة في مجاؿ التحريات

 

اللعػاب مػف ( قكض  م ػاؿ لحػص اللعػاب لل شػ  عػف ال ػارع كلي يػة  مػ  اثػ ر ٖٗالصكرة شلا)
 .ال ريمة كقكة اإلثبات المادي ألثار اللعاب حديثا مسرح

بك ذلؾ السائا المك كد لدى لا إرساف كُيسمع اللعاب، بك ي رز عف طريل الغدد اللعابية  
 .(ٔ)المك كدة لع لـ اإلرساف

كأثرػػاء ال حػػص داةػػا مسػػرح ال ريمػػة كالمعايرػػة يملػػف للةبيػػر ال رػػائع أفل يمػػكـ برلػػ  قلػػػؾ  
اجثار مف اللعاب القع قد ققكا د على أدكات قـ اسقةدام ا مف قبا ال ػارع أك الم رػع عليػه كمر ػا 
 السػ ائر كأعػكاد قسػليؾ األسػػراف كالمحػاـر أك قطػ  قمػػاش القػع قػـ اسػػقةدام ا لػع الةرػل، أك أ ػػكاب
كأكارع األ ا كالشرب، لا ذلؾ يسقطي  الباحث ال رائع أف يق حصه كيعثر علع آثار اللعاب، كبرا 
ق ػػكف األبميػػة مػػف ةػػبلؿ لحػػص قلػػؾ البمػػ  مػػف اللعػػاب القػػع القصػػمت بمػػا اسػػقعمله صػػاحبه سػػكاء 
ال ػػارع أك الم رػػع عليػػه، حيػػػث يػػقـ ال صػػا لػػػع ال ريمػػة إْف لارػػت ارقحػػػارًا أـ ب عػػا شػػةص آةػػػر 

َد لع الملاف، كيقض  للباحث عردما يقـ الحديث عف مكضكع اللعاب لع مسرح ال ريمة رلكف َقكا 
أماـ  ريمة معمدة كغير كاضحة المعالـ كر د صعكبة لع ال ش ، كك كد اللعاب كلحصػه كمضػاإل 
لشةص غير الم رع عليه رلكف أماـ  ريمة  رائية يقطلب ال ش  عرة كقعمبه، ك كد آثار اللعاب 

ال ريمػػة لمػػ  للم رػػع عليػػه كعػػدـ ك ػػكد آثػػار لغيػػرإل، برػػا رحػػدد  أفل ال ريمػػة قمػػت ب عػػا لػػع مسػػرح 
الم رػػع عليػػه ر سػػه أي ارقحػػار، كأةيػػًرا دكر آثػػار اللعػػاب م ػػـ  ػػًدا كيل ػػ  إليػػه الباحػػث ال رػػائع لػػع 
حاؿ قعثر ك كد آثػار ملمكسػة كأ ثػر سػ كلة كبػع كسػيلة مػف كسػائا اإلثبػات القػع أثبقػت قكق ػا مػ  

                                                 

 كما بعد. ٕٛٔد/ مرصكر المعايطة، مر   سابل، ص (ٔ)
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ئا أةرى أماـ المضاء، كق ثر لع الػدكؿ ال بػرى المقطػكرة القػع كا بػت قلػؾ الكسػائا الحديثػة لػع دال
 .(ٔ)م اؿ البحث ال رائع

 : آثار القيء ودالالتو بالنسبة للتحرياتثانياً 

 

 ( قكض  م اؿ األبمية ل حص اث ر المعء لى القحريات كلش  ال ريمة.ٖ٘الصكرة شلا)

المػعء بػػك عبػارة عػػف اإللػػرازات القػع يمػػـك اإلرسػػاف بإةرا  ػا مػػف داةػػا  ػكؼ بطرػػه، كبػػع  
ـّ أ لػه كشػربه مػف أطعمػة كشػراب ةػبلؿ سػاعات معيرػة،  كق مػف األبميػة لقلػؾ  غالًبا مػا ق ػكف مػا قػ
اجثار عرد ك كدبا لػع مسػرح ال ريمػة مػف ةػبلؿ لحصػ ا مػف قبػا الباحػث ال رػائع، كالقعػرؼ إلػى 

عمة القع قراكل ا، كبا ك كد عماقير أك أطعمة مسػمكمة، كبرػا يقحػدد لرػا طبيعػة الكاقعػة ركعية األط
با بع ارقحار أـ قاـ شةص بكض  السـ له كبرا يملف القعرؼ إلى ركع آةر ك ب قراكله كمعرلة 
الملاف الذي  لب مره الطعاـ، كبرػا رلػكف أمػاـ لحػص طبػع كلرػع مػف قبػا المعمػا ال رػائع، كبرػا 

لة لع القحريات ك م  المعلكمػات لقحديػد مػف أيػف حصػا علػى الطعػاـ أك الشػراب، كبػا ق كف س ك 
براؾ مػكاد مةػدرة أك لحػكؿ قػاـ بقعاطي ػا، كبرػا رسػقطي  مقابعػة قحرلػات الم رػع عليػه كةػ  سػيرإل 
لقمريب كقضيل الدائرة على المشقبه ب ـ بكض  السـ، كبذا يقطلب البحث عف لاميرات المراقبة لع 

                                                 

. كمػف ةػبلؿ السػؤاؿ عػف الكسػائا القػع يػقـ اسػقةدام ا ل حػص آثػار العػرؽ ٕٛٔد/ مرصكر المعايطة، مر ػ  سػابل، ص (ٔ)
ألاد مدير دائرة مسرح ال ريمة بمطاع غزة اره لؤلس  لـ يقـ العما لػدي ـ علػى قلػؾ األ  ػزة أك لحػص قلػؾ اجثػار لعػدـ المػدرة 

رمػا لػع الحصػار أائيلع كألاد سبب االحقبلؿ اإلسر على  لب قلؾ األ  زة ب ّف المشللة ليست لع ال ادر أك العمػا ال لسػطيرع كا 
الم ركض على الشعب كمر  دةكؿ قلؾ الكسائا القع قعما على ضب  الحالة األمرية كاسقمرار الم قم  م  القح و على ذلر 

 األلماب للسرية كالةصكصية.
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يمة كرطاقه الملارع، كالقحري عف ش كد الملاف الذيف شابدكا الم رع عليه قبا الكاقعة، مسرح ال ر 
ـّ لحصػه كمعرلػة مػػدة الكلػاة مػف ةػبلؿ قمػدير اجثػػار  كلػا ذلػؾ يقحػدد مػف ةػبلؿ لقػػرة المػعء الػذي قػ

 .(ٔ)كالدالئا لقحديد كقت ال عا إل راء القحريات كلل الكقت الذي حدثت به ال ريمة

 البوؿ بمسرح الجريمة ودالالتو بالنسبة للتحريات ثالًثا: آثار

 ( قكض  أبمية اإلثبات مف ةبلؿ اث ر البكؿ لى مسرح ال ريمة.ٖٙالصكرة شلا) 

كبرا ق ػكف أبميػة محػددة لػع ك ػكد آثػار البػكؿ لػع مسػرح ال ريمػة، حيػث يلػكف برػا عامػا  
لقر يػذ، كبػك يرقظػر الم رػع ر سع لل ػارع حػيف قيامػه لػع قر يػذ ال ريمػة كةاصػة لػع كقػت مػا قبػا ا

كبرا يمكـ ال ارع كم  دالػ  القػكقر كالملػل كالةػكؼ أيًضػا بشػعكر اإلرادة للقبػكؿ، لي بػر علػى  ،عليه
رسػػاب ا  القبػػكؿ لػػع ملػػاف مسػػرح ال ريمػػة ممػػا يلػػكف دلػػيبًل عليػػه مػػف ةػػبلؿ ال حػػص لمػػادة البػػكؿ كا 
للشػػةص الػػذي قكا ػػد لػػع ملػػاف مسػػرح ال ريمػػة، كأيضػػًا يملػػف القحديػػد للعيرػػة مػػف البػػكؿ بػػا بػػع 

ع أك الم رع عليه لسرعة القحريات كقعمب ال راة، كيقـ ال حص مف ةبلؿ أةذ عيرة مف بكؿ لل ار
المشقبه ب ـ كمماررق ا بما قـ لحصػه مػف داةػا مسػرح ال ريمػة كبرػا يلػكف دليػا مػادي علػى المػق ـ 
ر لميامه بال ريمة مما ي ةذ به أماـ المحا ـ حيث الدليا كالبيرة ضد ال ارع، كيلػكف ذلػؾ كلػل قمريػ

 .(ٕ)المعما ال رائع كمطابمقه م  معايرة مسرح ال ريمة إ راءات االسقدالالت كالقحريات

                                                 

كما بعد. ارظر أيضػًا  ً٘ٗٔا، د/ رمسيس ب ماـ، مر   سابل، . ارظر أيضٜ٘ٔد/ مصط ى الدغيدي، مر   سابل، ص (ٔ)
 ،ٕكمػػا بعػػد. ارظػػر أيضػػًا د/ طػػارؽ عطيػػة، البصػػمات كأثربػػا، مر ػػ  سػػابل ج ٕٛٔد/ مرصػػكر المعايطػػة، مر ػػ  سػػابل، ص

 كما بعد. ٖٚٗص
 .ٕٕٓ. ارظر أيضًا د/ أيمف مطر، مر   سابل، صٓٙٔد/ مصط ى الدغيدي، مر   سابل، ص (ٕ)

قػـ العثػكر علػى آثػار البػراز  احدى معايرة أحد  رائـ السطك مػف قبػا الباحػث لكرػه يعمػا لػع   ػاز المباحػث العامػة،اره كلع 
لع ملاف ال ريمة، حيث كبعد لش  مبلبسات ال ريمة كلش  ا قـ ضب  ال ارع كقـ سؤاله حكؿ سػبب قيامػه بػذلؾ ال عػا ألػاد 
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 رابعًا: آثار البراز ودالالتو بالنسبة للتحريات

 

 ( قكض  أبمية لحص البراز الذي يقـ العثكر علية بمسرح ال ريمة.ٖٚالصكرة شلا)

العثػػكر علػػى البػػراز لػػع مسػػرح ال ريمػػة بػػك أمػػر غيػػر مسػػقبعد حيػػث لػػيس غريًبػػا أف يمػػكـ  
ال ارع بالقبرز لع الملاف بعد شعكرإل بالملل كالةكؼ كبذا عاما ر سع غيػر إرادي ممػا ي بػر علػى 
الميػػاـ بػػالقبرز كقضػػاء حا قػػه لػػع ملػػاف ال ريمػػة كالمسػػرح، كبرػػا يلػػكف أثػػر ذلػػؾ ذات أبميػػة لباحػػث 

لػػه الميػػاـ بالم ػػاـ بلػػا سػػ كلة، حيػػث يسػػقطي  الةبيػػر ال رػػائع أةػػذ عيرػػة كلحصػػ ا  ليقسػػرىال رػػائع 
كالقعػػرؼ إلػػى صػػاحب بػػذا األثػػر مػػف ةػػبلؿ المق مػػيف، كأيضػػًا البػػراز برػػا يلػػكُف عامػػا ر سػػع حيػػث 
يلثػػر ذلػػؾ األسػػلكب ممػػف قميػػز بػػذلؾ ال عػػا لػػع م ػػاؿ السػػرقات كالسػػطك، كبػػذإل ق ػػكف بصػػمة مػػف 

لل ػارع، كيملػف القعػرؼ إلػى بػؤالء مػف ةػبلؿ بػذا األسػلكب مػف ةػبلؿ قيػام ـ قبػا الراحية الر سػية 
 .(ٔ)ذلؾ بر س األسلكب لع كقائ  ك رائـ سابمة

 خامًسا: آثار السائل المنوي ودالالتو بالنسبة للتحريات

 
                                                                                                                                              

ـ ٕٚٔٓأقػػـك بػػذلؾ لػػع الملػػاف رغًمػػا عرػػى، كلػػاف ذلػػؾ لػػع عػػاـ  لػػـ اسػػقط  القمسػػؾ كالسػػيطرة علػػى ر سػػع ممػػا اضػػطررت أف
 بمطاع غزة، م  القح و على سرية المعلكمات كةصكصيق ا.

 .ٕٖٔد/ رمسيس ب راـ، مر   سابل، ص (ٔ)



 934 

 الذي ك د بمسرح ال ريمة.( قكض  أبمية اإلثبات كالدليا للسائا المركي ٖٛالصكرة شلا)

 .(ٔ)المركي بك ذك أبمية لبيرة كمف اإلثباقات المكية لل رائـ كبع مرقشرة بشلا لبيرالسائا 

كقمثػػا البمػػُ  المركيػػة أثػػرًا م مػػًا إذ يسػػق يد المحمػػل ال رػػائع مػػف قلػػؾ البمعػػة القػػع يػػقـ العثػػكر  
علي ا داةػا مسػرح ال ريمػة، حيػث يلثػر قكا ػدبا لػع المبلبػس الداةليػة كالثيػاب كأمػا ف يػقـ لشػ  ا 

ف قبا الطبيب المةقص لع األما ف الداةلية مف ال سـ لع الم با كالشرج كبيف ال ةػذيف كغيربػا م
مف األما ف، كبرا كعرد ال حص قك د أبمية لقحديد ال عا لل ريمة با الرية ممارسة ال رس أـ إثارة 

ج إلػى  رسية لم  أـ للقمكيه كالقضػليا، كلػع بػذا الم ػاؿ رحقػاج إلػى ق اسػير كقكضػي  بشػلا يحقػا
يصاؿ ال لرة إال أفل الباحث سيةقصر ذلؾ مف معلكمات ذات أبمية  .(ٕ)لقب لقكضي  كا 

 .(ٖ)( يملف القعرؼ إلى ال ارع مف ةبلؿ لصيلة الدـ إذا لاف الشةص م ركًزأ

( يملػػػف أْف يظ ػػػر السػػػائا للر ػػػا كالم رػػػع علي ػػػا حيػػػث يػػػدلا ك ػػػكد رغبػػػة  رسػػػية أثرػػػاء العبلقػػػة ٕ
ال رسػػية كالعلػػس يقضػػ  أفل الضػػحية قػػـ اغقصػػاب ا لػػع حػػاؿ قػػـ ةػػبلؿ ال حػػص مػػا ُيسػػمى القعػػاكف 
ال رسػػع بػػيف الطػػرليف، كبرػػا يقحػػدد لرػػا أفل شةًصػػا مػػا قػػاـ باغقصػػاب الم رػػع علي ػػا، كبعػػد ذلػػؾ قػػـ 

ـّ ذلػػرإل آرً ػػا مػػف ةػػبلؿ لحػػص الػػدـ للمشػػقبه بػػه كمماررق ػػا ببمعػػة بمقل  ػػا، كبرػػا يلػػكف اإلثبػػات ممػػا قػػ
السائا المركي حيث يقـ معرلة صاحب البمعة مف ةبلؿ ال يرات للسػائا المرػكي، كيلػكف ذلػؾ كلػل 
القمريػػر للمعمػػا ال رػػائع ككصػػ  الحالػػة للعبلقػػة ال رسػػية مػػف ةػػبلؿ الطػػب الشػػرعع كيعػػرض علػػى 

 .(ٗ)الق مة كلل الماركف  الرسابء المضا

                                                 

 كما بعد. ٕٓٔمرصكر المعايطة، مر   سابل، ص (ٔ)
 
 .ٖٔ٘د/ طارؽ عطية، مر   سابل، ص (ٖ)
 .ٙٗٔصد/ رمسيس ب ماـ، مر   سابل،  (ٗ)
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 سادسا: آثار البصاؽ والمخاا واإلفرازات الميبلية والقشور الجلدية بمجاؿ التحريات

 

 ( قكض  أبمية اث ر البصاؽ لى مسرح ال ريمة لل حص كالقحريات.ٜٖالصكرة شلا)

كبػػذإل اإللػػرازات ل ػػا ذات األبميػػة األةػػرى القػػع قػػـ ذلربػػا آر ػػًا، كققميػػز لػػع إملاريػػة قحديػػد لصػػيلة  
 .(ٔ)ال يميائع، كبع لالقالع كالم  ري كأيضًا يقـ القعرؼ مف ةبلؿ ال حص الطبع  ،الدـ

كبػػع القػػع ق ػػكف لػػع آثػػار  ػػري ال عػػا ب ػػا مػػف قبػػا م  ػػكؿ لػػـ يحػػدد كمػػف  اإلفػػرازات الميبليػػة:( ٔ
ةبلؿ الباحث ال رائع كالطبيب الشرعع قػـ العثػكر علػع كالق  ػد بك ػكد ةبليػا ظابريػة كالقػع قظ ػر 

 .(ٕ)بكضكح ميلركسلكبًيا، كبع ق يد لع حاالت المقا السادي أك بقؾ العرض

م رة صاحب األثر، كذلؾ مػف ةػبلؿ ال حػص ال رػائع لما إّف البصاؽ له دالله على  البصاؽ:( ٕ
كالطبػػع، حيػػث إفل صػػاحب األثػػر قػػد يلػػكف يعمػػا لػػع م رػػة يرػػقج عر ػػا غػػازات كليماكيػػات كأعمػػاؿ 
داةػػا مصػػار  ققسػػبب بك ػػكد أقربػػة كغبػػار كمػػكاد مميػػز يػػقـ العثػػكر علي ػػا أثرػػاء ال حػػص للمةػػاط أك 

مػا يسػاعد لػع قحديػد األشػةاص الػذيف قكا ػدكا البصاؽ الذي يقـ العثػكر عليػه لػع مسػرح ال ريمػة م
 لع المسرح كقرؾ آثار ل ـ مما يس ا قعمب ـ مف قبا الباحث ال رائع كضبط ـ.

أيضػػًا يعطػػع ر ػػس الرقي ػػة القػػع يػػقـ لحػػص البصػػاؽ ب ػػا لكر ػػا قةػػقل  بمػػكاد كغبػػار المخػػاا: ( ٖ
يعػػكد لشػػةص يعمػػا لػػع كغػازات داةػػا م ػػرى ال  ػػاز القر سػع كبعػػد قحليل ػػا قكضػػ  أّف بػػذا األثػر 

م اؿ صراعة اإلسمرت أك أعماؿ رش الدباف للسػيارات أك أعمػاؿ المكبيليػات أك م رػة ال حػـ، كبرػا 

                                                 

 .ٕٖٔ-ٖٔٔ. ارظر أيضًا د/ رمسيس ب ماـ، مر   سابل، صٓٙٔد/ مصط ى الدغيدي، مر   سابل، ص (ٔ)
 كما بعد. ٙٔد/ إبرابيـ ال ردي، مر   سابل، ص (ٕ)
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ق ػػكف األبميػػة لػػع قحديػػد األشػػةاص الػػذيف قكا ػػدكا لػػع مسػػرح ال ريمػػة كقرلػػكا آثػػارًا ل ػػـ ممػػا يسػػ ا 
ثبات اجثار علي ـ كلش  ال ريمة  .(ٔ)قعمب بؤالء كا 

كبع القع يقـ قل  بعض ا كالقصاؽ بعض مر ا لع أطراؼ ال ارع مف ةبلؿ  ة:القشور الجلدي( ٗ
مماكمة الم رع عليه كالدل  عف ر سه أثراء الكاقعة، كق كف بذإل المشكر إما قلقصػل بال ػارع كأيًضػا 
بػالم رع عليػػه، كبرػػا يعقمػػد الباحػث ال رػػائع علػػى ال حػػص مػػف ةػبلؿ ق قػػيش أظػػالر الم رػػع عليػػه، 

ـّ ةدشػ ا أثرػاء العػراؾ كالمماكمػة، حيػث يػقـ أةػذ حيث بك الملػاف ا لػذي يحػق و بمشػكر ال لػد القػع قػ
رسػػاب بػذإل المشػػكر لمػف قػػـ االشػػقباإل  قلػؾ العيرػػات للمشػكر كعمػػا لحػص ل ػػا لػع المعمػػا ال رػائع، كا 
ب ػػـ لػػع الكاقعػػة، كبرػػا ق ػػكف األبميػػة كالداللػػة كأيضػػًا القحػػري عػػف المق مػػيف كلحػػص ال سػػـ لضػػب  

كبرػػا  ،لقػػع قسػػبب ب ػػا الم رػػع عليػػه إثرػػاء مماكمقػػه كالػػدلاع عػػف ر سػػه أثرػػاء الكاقعػػةملػػاف ال ػػركح ا
رلكف بيف معايرػة مباشػرة كقحػري عػف  ػركح كأةػرى مطابمػة علميػة لريػة لل حػص  للمشػكر كلبلم ػا 
يلكف ذا داللة قكية علع لش  ال ريمة كقعمب ال راة مػف ةػبلؿ القحريػات ك مػ  كرلػ  قلػؾ اجثػار 

 .(ٕ)يمةمف مسرح ال ر 

أف قلػؾ اجثػػار بػع الػدليا العلمػع كال رػػع الػذي مػف ةبللػػه يملػف لشػ  ال ريمػػة ويػرى الباحػث ىنػػا 
كبرػػا ي ػػب االبقمػػاـ كالمحالظػػة علػػى مسػػرح ال ريمػػة كمػػا بداةلػػه مػػف آثػػار ماديػػة كالقػػع لربمػػا قػػاـ 
قػد شةص ليس م اله الدةكؿ لمسػرح ال ريمػة، كمػف ةػبلؿ العبػث قػـ طمػس قلػؾ اجثػار القػع بػع 

ق كف بداية لش  ال ريمة، كيقطل  الباحث علع   ات السلطات ك  ات االةقصاص إلدةاؿ قلؾ 
ظ ػار  األ  زة المقطكرة إلى الةدمة لدى المباحث كالمعما ال رائع، لما ل ا مػف أبميػة لػع لشػ  كا 

ظ ػػار سػػيادة المػػاركف كاسػػقمرار امػػف ال م قمػػ  الحميمػػة لػػدى ال ريمػػة ال رائيػػة كبسػػ  المػػكة األمريػػة كا 
 كحرية الرعـ كالعيش بالحياة.

                                                 

 . ٕٛٔد/ مرصكر المعايطة، مر   سابل، ص (ٔ)
. ارظػر ٕٖٔكمػا بعػد. ارظػر أيضػًا د/ رمسػيس ب مػاـ، مر ػ  سػابل، ص  ٔٙٔد/ مصط ى الدغيدى، مر ػ  سػابل، ص (ٕ)

 كما بعد.  ٖٕ٘أيضًا د/ طارؽ عطية، مر   سابل، ص
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 سابًعا: آثار الشعر وداللتو في مجاؿ التحريات

 

 ( قكض  أبمية الشعر لى مسرح ال ريمة لل حص كالقحريات.ٓٗالصكرة شلا)

الشعر مف اجثار الم مة القع يقـ العثكر علي ا لع مسرح ال ريمة، كالقع قد ق كف لل ارع الذي قاـ 
الم رع عليه بسبب العر ، كق كف قلؾ الشعرة مف آثار ال ارع بعػد إف قػاـ الم رػع باالعقداء على 

عليػػه بالػػدلاع عػػف ر سػػه كمماكمػػة ال ػػارع كالقصػػل الشػػعر لػػع  ػػكارح الم رػػع عليػػه أك سػػمكط علػػع 
مسرح ال ريمة مف شدة العر  بيف ال ارع كالم رػع عليػه كقق ػكف الشػعرة مػف البصػلة كال ػزع كبػع 

طكيلة كيك د ب ا ما يميزبا، كقدلا على أرل ا لئلرساف، كبرا يقض  أفل الشعرة ذات عبارة عف ألياؼ 
 :(ٔ) أبمية لل ش  عف ال ريمة مف ةبلؿ مسرح ال ريمة حيث يقـ االسقدالؿ مف القالع

كبرػػا يسػػقطي  الباحػػث ال رػػائع أْف يحػػدد أسػػػلكب  ( الداللػػة آلثػػار الشػػعر فػػي مجػػاؿ التحريػػات:4
كطبيعػػة ال ريمػػة مػػف ةػػبلؿ العثػػكر علػػع الشػػعر لػػع مسػػرح ال ريمػػة حيػػث يلػػكف القعامػػا مػػ  قلػػؾ 
اجثار كمر ا الشعر مف الةبير ال رائع كالقعاما يلكف على أسػس علميػة كلريػة كيقرقػب، علػى قلػؾ 

 :(ٕ)اجقع اجثار بعد لحص ا كقحليا ك كدبا لع مسرح ال ريمة

                                                 
 .ٗٙٔ، مر   سابل، صالدغيدي مصط ىد/  أيضاً .، ارظر ٚٗٔد/ رمسيس ب ماـ، مر   سابل، ص (ٔ)
 كما بعد. ٜٖٔ د/ مرصكر المعايطة، مر   سابل، (ٕ)
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 ( قكض  لي ية المحالظة على اجثار الدقيمة مثا الشعر كالمشكر ال لدية.ٔٗالصكرة شلا)

قحديد ك كد الشعر بالمسرحأل أي إفل براؾ عرً ػا حػدث أثرػاء الكاقعػة، حيػث إف الشػعر ال يسػم  مػف 
كحػػػدإل مػػػف اإلرسػػػاف بسػػػ كلة، كعرػػػد ال حػػػص يقبػػػّيف طريمػػػة السػػػمكط، حيػػػث إّف الشػػػعر عرػػػدما يسػػػم  

اإلرساف ق كف البصلة بشلل ا الطبيعع مف ةبلؿ لحص ا، كيلكف مف ةبلؿ ال حص الم  ري، أما 
إذا قـ إقبلل ا ب عا أك قػكة يلػكف برػاؾ قمػزؽ لػع البصػلة، كبرػا يلػكف إثبػات الكاقعػة أّف برػاؾ عرً ػا 

 .(ٔ)حدث م  الم رع عليه

ةقلػ  ةبليػا شػعرؾ مر مػا، كيػقـ قحديػد ( يقـ قحديد لمف يرسب الشعر با لػذلر أـ أرثػع، حيػث قٕ
الملاف الذي سم  مره الشعر با مف اإلذف أـ الك ه أـ الػرأس أـ أمػا ف أةػرى مػف  سػـ الشػةص 
حيػػػث ل ػػػا ملػػػاف لػػػع ال سػػػـ لػػػه ةبليػػػا كآثػػػار قػػػدؿ علػػػى ملار ػػػا مػػػف ةػػػبلؿ البصػػػلة بعػػػد ال حػػػص 

 (ٕ)كالمماررة للةبير ال رائع.

كأيضػًا يملػف قحديػد الشػةص أك اإلرسػاف مػف ةػبلؿ األصػباغ ( يملف قحديد سف صاحب الشعرة ٖ
كالصابكف كالشامبك، كمف ةبلؿ الشيب لع حاؿ عدـ ك كد معالـ أك قشكيه لشةص الم رع عليه، 
كيملف القعرؼ إلى صػاحب الشػعرة مػف ةػبلؿ م رػة صػاحب الشػعرة مػف ةػبلؿ رػكع كطبيعػة العمػا 

حديػد أك الرحػاس أك المطػف أك غبػار ال حػـ لػا ذلػؾ لك كد أقربة معيرة أك رائحػة مػكاد صػلبة مثػا ال
 .(ٖ)يدلا على صاحب الشعرة لع حاؿ قكا دبا بمسرح ال ريمة

                                                 
 .ٔٗٔد/ مرصكر المعايطة، مر   سابل، ص  (ٔ)
 .ٖٗٔد/ مرصكر المعايطة، مر   سابل،ص أيضاً . ارظر ٖٓ٘د/طارؽ عطية، مر   سابل، ص (ٕ)
 .ٖٙٔ، مر   سابل، صالدغيدي مصط ىد/  أيضاً . ارظر ٜٗٔد/ رمسيس ب ماـ، مر   سابل، ص (ٖ)
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  ر ػػػ  البػػػاحثكف حػػػديًثا مػػػف قحديػػػد شةصػػػية صػػػاحب الشػػػعرةأل كذلػػػؾ ب حػػػص الشػػػعرة عػػػف  
ريػة طريل )الرشي  اإلشعاعع(، لمادة الشعرة قق كف مف ال يرايقيف، كبع عبارة عف مادة بركقيريػة غ

بال بريػػػت، كباإلضػػػالة إلػػػى ال يػػػرايقيف، كقك ػػػد بالشػػػعر أمػػػبلح معدريػػػة أبم ػػػا الصػػػكديـك كالبكقسػػػيـك 
كال السيكـ كال س كر كالرحاس، كقلػؾ العراصػر المك ػكدة لػع الشػعر قةقلػ  مػف إرسػاف جةػر، كبرػا 

شػػػعر يسػػػقطي  البػػػاحثكف كالةبػػػراء قحديػػػد ذلػػػؾ مػػػف ةػػػبلؿ اإلشػػػعاع الػػػذري، حيػػػث ال قةقلػػػ  للػػػرة ال
 .(ٔ)كلحص ا عف للرة البصمة لئلصب ، حيث لا إرساف له بصمة قةقل  عف اجةر  

أفل الشعر له داللػة لريػة كعلميػة لػع قحديػد أسػلكب كلشػ  ال ريمػة كأيضػًا أبميػة لػع  ويرى الباحث
المحالظة على آثار مسرح ال ريمة، حيث إّف اجثار كمر ا الشعر قػد يػقـ طمسػ ا مػف ةػبلؿ العبػث 

ال قرى داةا المسرح بس كلة كقحقاج إلى ق حص بكسائا ق بير سط  المسرح ل ش  اجثار لكر ا 
مثا اسقةداـ عدسة الق بير لؤل ساـ الصغيرة كمر ا الشعر لع لش  ال ريمة، كيعقمد علػى اجثػار 
كمضاباق ا مف قبا الةبراء كأبا االةقصاص، للا بذإل ال  ػكد قحقػاج إلػى الح ػا  كمرػ  أي أحػد 

 المسرح سكى الةبراء كأصحاب الةبرة. مف دةكؿ

                                                 
 .ٓٗٔد/ مرصكر المعايطة، مر   سابل، ص أيضاً . ارظر ٖٙٔ، مر   سابل، صالدغيدي مصط ىد/  (ٔ)
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 المطلب الثاني
 آثار الطبعات لؤلشخاص واألدوات ودالالتيا

 

 ( قكض  أبمية العثكر على اث ر طبعات بمسرح ال ريمة لقحديد ال ريمة.ٕٗالصكرة شلا)

كبػػػع قلػػػؾ اجثػػػار المةقل ػػػة لػػػع مسػػػرح ال ريمػػػة كالقػػػع قبلمسػػػت رقي ػػػة ضػػػغ  أك لػػػبعض  
لؤل سػػاـ داةػػا المسػػرح كبػػع ذات طبعػػة كعبلمػػات دالػػة مميػػزة، كققػػرؾ أثػػًرا كاضػػًحا لػػع الحرلػػات 

ملاف ال ريمة، كقػزداد قلػؾ الطبعػات كبكضػكح علػع األمػا ف كاألسػط  الصػلبة، كقظ ػر مػف ةػبلؿ 
ك كد كالقصاؽ الشػحكـ كبعػض المقلكثػات علػى قلػؾ الطبعػات كاأل سػاـ القػع ققػرؾ عبلمػات مميػزة 

داةػػػا ملػػػاف ال ريمػػػة أك أدكات قػػػـ اسػػػقةدام ا لػػػع ال ريمػػػة، كمػػػف قلػػػؾ علػػػى سػػػط   سػػػـ صػػػلب 
األ ساـ كاألدكات القع ققػرؾ آثػاًرا كأبم ػا، البصػمات كطبعػة األسػراف، كاألقػداـ كاإلطػارات، كسػكؼ 

 .(ٔ)يقراكؿ الباحث قلؾ اجثار مف ةبلؿ قمسيـ لا ركع لع ال ركع لالقالع

                                                 
 .ٛٗٔد/ مرصكر المعايطة، مر   سابل،ص أيضاً . ارظر ٗٙٔ، مر   سابل، صالدغيدي مصط ىد/  (ٔ)
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 آثار البصمات وكيفية التعرؼ إلى صاحبيا: الفرع األوؿ

 

 ل ش  ال ريمة. اتالبصماث ر ( قكض  أبمية  م  ٖٗالصكرة شلا)

كبرا ي ب أْف رقعػرؼ إلػى مابّيػة البصػمات كبػع مػف اجثػار الم مػة القػع يػقـ البحػث عر ػا  
مػػف ةػػبلؿ لحػػص المسػػرح مػػف المةقصػػيف ألبميق ػػا لػػع ال صػػا لػػع لشػػ  كقعمػػب ال رػػاة، حيػػث 

 Furrowsكالمرة ضػػػػة  Ridgesقعػػػرؼ البصػػػمات ب رل ػػػػا :   بػػػع قلػػػػؾ الةطػػػكط الحاميػػػػة البػػػارزة 
المدـ كقعطػع شػلبًل مميػًزا لصػاحب ا عرػد مبلمسػة  كر اق ا كأصاب  كباطفأصاب  إلى كالمرقشرة لع 

 .(ٔ)األشياء 

كقق كف البصمة م  ال ريف كبك لع بطف أمه مرذ الشػ ر الثالػث أك الرابػ  مػف الحمػا كل ػا  
ص ة الثبات حيث ال ققغير أك ققبدؿ ب عا السف حيث ق كف على شا لق ا األكلى مف الصغر حقى 

قػػ ثر بػػالحركؽ أك ال ػػركح للبشػػرة الةار يػػة لل لػػد حيػػث قعػػكد كقلقػػئـ ال ػػركح لمػػا لارػػت الكلػػاة، كال ق
عليػػه سػػابًما مػػ  ك ػػكد عبلمػػات قكضػػ  ملػػاف ال ػػرح كقلػػ   ػػزء مػػف طبمػػات ال لػػد لػػع حػػاؿ لػػاف 
ال رح عميًما، كبرا ق كف ال ركح عبلمة إضالية لق  يد البصمة لصاحب ا مف ةبلؿ ك كد العبلمات 

ل ػػػا علػػػى شػػػلا البصػػػمة كعبلمػػػة ال ػػػركح مًعػػػا مػػػف ةػػػبلؿ  المضػػػابعبة كظ ػػػكر لػػػع ملػػػاف اإلصػػػا
 .ٕال حص مف قبا ةبير البصمات

لما أفل البصمة ال قق ثر بالكراثة كذلؾ لع حاؿ القػكائـ كاإلةػكة مػف ر ػس األـ أك غيػر ذلػؾ  
مػػف صػػلة المرابػػة، كبرػػا يلػػكف ل ػػا إرسػػاف بصػػمة قةقلػػ  مػػف شػػةص جةػػر، كأ مػػ  ةبػػراء كعلمػػاء 

                                                 
 .٘ٙٔ، مر   سابل،صالدغيدي مصط ىد/  (ٔ)
2
.27اىؼقٞذ/ذٞةٞشٍساسْح،ٍشخغساتق،ص
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البصػػمات أفل مػػف الرػػادر  ػػًدا أْف ُيبلحػػو ققطػػابل بصػػمقيف بػػر س األشػػلاؿ أك عػػدد الةطػػكط، كممػػا 
يؤلػػد أف دكؿ العػػػالـ أ مػػػ  قعقمػػػد لػػع  ميػػػ  قعامبلر ػػػا العامػػػة كالةاصػػة مػػػ  ألػػػراد م قمعاق ػػػا مػػػف 

 .(ٔ)ةبلؿ البصمة لؤلشةاص

                                                 
 كما بعد. ٛٗٔسابل، ص د/ مرصكر المعايطة، مر   (ٔ)
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 أواًل: أىمية البصمة في اإلثبات

 

 ( قكض  لي ية االبقماـ ب م  كرما البصمة مف مسرح ال ريمة.ٗٗشلا) الصكرة

كلمػػا ذلػػر الباحػػث آرً ػػا أّف العلػػـ الحػػديث كمػػف ةػػبلؿ القطػػكر العلمػػع كققطػػكر الم قمعػػات  
كشػػ ف حيػػاق ـ، كاسػػقةداـ العلػػـ ال رػػائع بصػػمة الشػػةص لػػع القعامػػا كالعمػػا ال رػػائع ةاصػػة مػػ  

عػالـ آثػار ال ريمػة إال أّف علمػاء كةبػراء البصػمات أ معػكا قطكر أسلكب ال ريمػة كمحاكلػة طمػس م
ة اء آثاربا لع حاؿ العثكر علي ا أك مضاإل مف  على أّف اإلرساف ال يسقطي  طمس معالـ بصمقه كا 
قبا الةبراء كقطابم ا، كمف ةبلؿ ال رائـ المقعددة لع الم قمعات اعقمد أسلكب البصمة لػع لشػ  

ف ذلؾ إال مف ةبلؿ مسرح ال ريمة حيث ملػاف كآثػار قلػؾ البصػمات ال رائـ كقعمب ال راة كما يلك 
حيث يعقمد الباحث ال رائع كالةبير لع مسرح ال ريمػة علػى االبقمػاـ كالحػرص للعثػكر كالمحالظػة 

ظ ار الحميمة أماـ   ات المحا ـ كالمضاء  .(ٔ)على قلؾ الصمات لما ل ا مف أبمية لع اإلثبات كا 

مصػر بػ ّف  للبصػمة حرمػة كللمحػرر المزيػا ب ػا ح يػة ليمػا كقد قضت محلمة الرمض لػع  
سطر مف أ له، كالعبث ب ا عبث بالمر عة العامة القع كضعت ليه قسقك ب العماب لالمحرر الذي 
يسرد ليػه الغيػر أي قع ػد أك القػزاـ كيزيػا ببصػمة قرسػب لػذًبا ل ػذا الغيػر يلقسػب لػع الظػابر شػلا 

د أك االلقػزاـ كبرػا يقعامػا مػ  الغيػر مػف ةػبلؿ القزكيػر كالقكقيػػ  الكرقػة الصػحيحة المثبقػة ل ػذا القع ػ
 .(ٕ)كيقرقب عليه ضياع حمكؽ الغير

أّف البصمة كمف ةبلؿ ال حص كالمضابع أي القطابل يلكف اإلثبات كقم  المسؤكلية  ويرى الباحث
لطة لػػع علػػى بػػؤالء أكاًل كأةيػػًرا، حيػػث بػػـ أصػػحاب الةبػػرة كبػػـ ال رػػاح الػػذي يعقمػػد عليػػه أعلػػى سػػ

                                                 
 كما بعد. ٖٙٔد/ أيمف مطر، مر   سابل، ص (ٔ)
  كما بعد.  ٚٚٔد/ أيمف مطر، مر   سابل، ص (ٕ)



 944 

يعرػػػػػػػع  الدكلة، كبك المضاء كضياع كلساد بؤالء أك قغيير معالـ الحميمة لل حص للبصمات 
 األمارػػةضػػياع العػػدؿ كالظلػػـ كال سػػاد بػػيف الم قمعػػات قاطرقػػا كبرػػا يلػػكف دكر السػػلطات لػػع قرسػػي  

 كضمير األمة لع اةقيار كقدريب كمقابعة بػؤالء المةقصػيف كمػرح ـ المح ػزات حقػى ال يغػربـ مػف
 غيربـ مف قد يغاير ظ كر الحميمة.

( مف قاركف العمكبات على أّره قعقبػر بصػمة األصػاب  لاإلمضػاء ٕٕ٘كلما رصت المادة ) 
  لالبصػػػمة بػػػديا لئلمضػػػاء يسػػػقعمل ا الشػػػةص الػػػذي ال يمػػػرأ كال يلقػػػب بعػػػد أْف عرلػػػت داللق ػػػا لػػػع 

 .(ٔ)قحميل شةصية صاحب ا

ة كاالبقمػاـ مػػف  ميػ  الػػدكؿ كمؤسسػاق ا لػػع كبػذلؾ أةػػذت البصػمة األصػػاب  ملػاف الصػػدار  
باعقباربػػا دلػػيبًل مادًيػػا علػػى ك ػػكد األشػػةاص بػػ ي ملػػاف أك  لؤلشػػةاصالقعامػػا مػػف ةػػبلؿ البصػػمة 

ك كد آثاربـ ةاصة لع ال رائـ مما قسابـ كقساعد لع ال ش  عف ال ريمة حقى لك لػاركا يرقحلػكف 
 أسماء كبمية.

 مسرح الجريمةثانًيا: كيفية البحث وف البصمات في 

( قكضػػ  أبميػػة لشػػ  البصػػمات كدقػػة القعامػػا مع ػػا مػػف قبػػا الةبيػػر ال رػػائع.٘ٗالصػػكرة شػػلا)
مػػػف ةػػػبلؿ القحػػػري لػػػع مسػػػرح ال ريمػػػة كالمعايرػػػة يقك ػػػب علػػػى ال ػػػاحص للمسػػػرح كالةبيػػػر  

كالباحػػث ال رػػائع أْف يقريػػث  يػػًدا عرػػد البحػػث عػػف البصػػمات داةػػا مسػػرح ال ريمػػة كأبميػػة االرقبػػاإل 
 :(ٕ)ك كد آثاربا على األشياء داةا المسرح لذا ي ب اقباع القالع عرد

                                                 
 .ٕٕ٘ـ، صٖٜٛٔ، شرعية األدلة المسقمدة مف الكسائا العلمية، مؤسسة سعد، اإلسلردرية، السمرع علىارظر د/ حسف  (ٔ)
 بعد.كما  ٗٚٔد/ مرصكر المعايطة، مر   سابل، ص (ٕ)
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ي ػػػب علػػػع الباحػػػث ال رػػػائع أْف يقػػػدرب علػػػى عػػػدـ لمػػػس أي شػػػعء بالمسػػػرح حقػػػى ال يػػػقـ  .ٔ
 .(ٔ)طمس معالـ اجثار للبصمات لع الملاف

لحص أي شعء لمسه ال اعا لع ملاف المسرح مف ةبلؿ لمػس يػد البػاب أك الشػباؾ  ي ب .ٕ
 عرد دةكله للملاف أك األدكات داةا مسرح ال ريمة.

لحػػص األكارػػع القػػع  قػػاـ  ال ػػارع بلمسػػ ا أثرػػاء قكا ػػدإل لػػع مسػػرح ال ريمػػة كةاصػػة أدكات  .ٖ
 للملاف.الطعاـ كالشراب كم اقي  اإلرارة كأيدي األبكاب كزراية الشبابيؾ 

لػع بعػض ال ػرائـ يمػكـ ال رػاة بلبػاس ق ػزات لػع أيػدي ـ لق ػكف عائًمػا للعثػكر علػى بصػػمات  .ٗ
إال أفل براؾ أما ف ي ب االبقماـ كاال ق اد قدر المسقطاع ل حص ا قد ق كف عائًما لمسػ ا 
مف قبا ال ارع كبك يرقدي الم ػزات مثػا األكراؽ كالم ػاقي  الصػغيرة لئلرػارة كحبػا قػد يلػكف 

ـّ اسقةدامه للرزكؿ مف ملاف ما مف مةارج الشمة لق كف آثار البصػمات علػى ال ػدراف  قد ق
 أك حكاؼ الشبابيؾ بعد ةل  الم زات ليقملف مف ال ركب.

ي ػب االبقمػاـ ب حػػص المةػارج للشػػمة بػاب العمػارة كحمايػػة الػدرج كبػػع أكؿ دةػكؿ ال ػػارع  .٘
 كف قد قرؾ بصمة لع مدةا العمارة.كقد يمكـ بارقداء الم زات بعد دةكله العمارة كبرا يل

أفل آثار البصمات كرلع ا مف مسرح ال ريمة ليس ب مر س ا كيحقاج إلى دقة كةبراء  ويرى الباحث
كبرػػا يلػػكف دكر م ػػـ مػػف قبػػا أبػػا االةقصػػاص مػػف ةػػبلؿ الحطػػة مسػػرح ال ريمػػة بحراسػػة مشػػددة 

مسػرح حقّػى ال يػقـ طمػس معػالـ لعدـ الدةكؿ إليه مف قبا األشةاص غير المعريػيف للعمػا داةػا ال
اجثار للبصمات القع قرل ػا ال رػاة ةل  ػـ، كبػع الػدليا الػذي يلػكف السػبيا ل شػ  ال ريمػة كقعمػب 
 ال رػػاة، كأيضػػًا أْف يلػػكف ممػػف يمػػكـ برلػػ  آثػػار البصػػمات ذات ةبػػرة عاليػػة كمحػػا ثمػػة للميػػاـ بكا بػػه

ت رأى عػػاـ كأمػػف دكلػػة كق ػػكف ارق ػػاؾ المكللػػة إليػػه لػػكف قلػػؾ اجثػػار قػػد ق ػػكف لػػع بعػػض ال ػػرائـ ذا
 سيادة الدكلة كالماركف.

 

 

                                                 
 كما بعد. ٖ٘ٔ، لع البصمة مف ةبلؿ لقاب د/ مرصكر المعايطة، مر   سابل، ص٘ -ٔبمية مف األ ارظر (ٔ)
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 ثالًثا: الداللة الفنية لآلثار بالنسبة للتحريات

 

 ( قكض  أبمية رل  كلحص اال ساـ داةا مسرح ال ريمة ل م  بصمات ال ارع.ٙٗالصكرة شلا)

قد ق كف البصمة ذات أبمية للقعرؼ إلى صاحب ا كالقحمل مف شةصيقه كبع كسيلة أيضًا  
لع المعامبلت كثبات الشةصية لػع لثيػر مػف مؤسسػات الدكلػة كقسػيير حا يػات األشػةاص حػديًثا 

المعػػامبلت كقػػكلير الكقػػت أيًضػػا، كلػػا ذلػػؾ ذات لكائػػد قيمػػة  إر ػػازمػػ  القطػػكر الق ركلػػك ع كسػػرعة 
 .(ٔ)ب ا كلع حدكد المصلحة الةاصة بهقعكد على صاح

إال أفل برا مصلحة للشل ال رائع مف ةػبلؿ اإلثبػات عرػد ك ػكد آثػار البصػمات لػع مسػرح  
ال ريمة كبرا قد يلكُف ك كد البصمات بالملاف طبيعًيػا كغيػر  رػائع كبػدكف دالػ  ألي لعػا  رػائع، 

 .(ٕ)ق  د مف دالله قلؾ اجثار كبع لالقالعكلقحديد ذلؾ يقبُ  الباحثكف ال رائيكف األمكر القالية لل

 

 ( قكض  أركاع كشلا البصمات كأبميق ا الماركرية كال رية للمضاء.ٚٗالصكرة شلا)

                                                 
 كما بعد. ٙٔٔد/ رمسيس ب ماـ، مر   سابل، ص (ٔ)
 .ٗٚٔد/ أيمف مطر، مر   سابل، ص أيضاً . ارظر ٙٙٔ، مر   سابل، صالدغيدي مصط ىد/  (ٕ)
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يسقطي  الةبير قحديد البصمة القع قـ العثكر علي ا لع مسرح ال ريمػة بػا ققبػ  إلػى ذلػر  .ٔ
البصػػػمة، كقػػػد أك أرثػػػى، كأيًضػػػا يسػػػقطي  قحديػػػد إف لػػػاف يك ػػػد مػػػرض  لػػػدي مػػػ  صػػػاحب 

قسػػقطي  أْف يحػػدد سػػف صػػاحب البصػػمة، كأيًضػػا أف يحػػدد رػػكع الحرلػػة القػػع يعمػػا ب ػػا مػػف 
ةبلؿ القصاؽ مكاد أك ال ركح كالقل  القع ق كف على طبمػات ال لػد، كقػد قعطػع عبلمػات 
مميزة إضالية للبصمة، كلا ذلػؾ يسػاعد لػع قمليػا عػدد المشػقبه ب ػـ  كقحديػدبـ كعبلقػق ـ 

 . (ٔ)بملاف ال ريمة

يملف قحديػد ملػاف البصػمة داةػا مسػرح ال ريمػة، يلػكف لػه أبميػة كذلػؾ مػف ةػبلؿ المثػاؿ  .ٕ
القػػالع العثػػكر علػػى بصػػمات حػػارس العمػػارة أك أحػػد ال يػػراف لػػع ملػػاف غرلػػة رػػـك الم رػػع 
عليػػه أك علػػى ممقل ػػات للم رػػع عليػػه برػػا يلػػكف االشػػقباإل كالػػدليا بسػػبب ك ػػكد اجثػػار لػػع 

كد اجثػار للبصػمات للةػادـ أك األبرػاء يلػكف شػيًئا طبيعًيػا لقكا ػدبـ مسرح ال ريمػة، أمػا ك ػ
 . (ٕ)لع المرزؿ كل ف يلكف لع دائرة االشقباإل كل ف ليس مف الدكائر األكلى

قحدد البصمات عدد ال راة داةا مسػرح ال ريمػة، كأيًضػا قحػدد ملػاف كقحرلػات كاق ابػات  .ٖ
مػة، كبرػا يلػكف أبميػة لقحديػد طبيعػة الدةكؿ كالةركج كقعمب سػيربـ كقسلسػا أحػداث ال ري

كأسلكب ال ريمػة بػا بػع سػرقة كأثرػاء السػرقة قػـ لشػ  ـ كقػاـ أحػدبـ بعمليػة المقػا أـ أرل ػـ 
اق مكا على قكزي  األدكار، كبرا اق اؽ على المقا لع حاؿ لش  ـ، كأيًضا لع بعض ال ػرائـ 

بلؿ ك ػكد البصػمات قحدد البصمات إْف لارت ال ريمة ارقحار أـ ب عا شةص آةر مػف ةػ
الرػكاحع ال ريػة لقحديػد كاالبقماـ مػف  االق اإلعلى  سـ األدكات القع أدت لمقله كم  قحديد 

كمماررق ػػػػا كقػػػػدعيم ا بقحريػػػػات الكاقعػػػػة مػػػػف ةػػػػبلؿ الباحػػػػث ال رػػػػائع كالطػػػػب  ال ػػػػرائـقلػػػػؾ 
 .(ٖ)الشرعع

                                                 
 .ٚٙٔ -ٙٙٔص، مر   سابل، الدغيدي مصط ىد/  (ٔ)
 .ٖ٘ٔد/ مرصكر المعايطة، مر   سابل، ص (ٕ)
 .ٖٛٔد/ أيمف مطر، مر   سابل، ص (ٖ)
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 ( قكض  لي ية رل  البصمات عف اال ساـ مف مسرح ال ريمة.ٛٗالصكرة شلا)

أفل للبصػػمات دكًرا م ًمػػا مػػف ةػػبلؿ قحديػػد عػػدد ال رػػاة كقحديػػد ال ريمػػة لػػع حػػاالت  ويػػرى الباحػػث
المقا ارقحار أـ ب عا آةريف، كأيًضا ق ػكف األبميػة مػف ةػبلؿ ال صػا لػع قحديػد الشػةص كسػ كلة 
قعمبه مف ةػبلؿ القحريػات القػع أدلػت بقكا ػد لػع مسػرح ال ريمػة كبرػا يل ػع دكر البصػمات ل شػ  

ريمػػػة، أيًضػػػا يحقػػػاج األمػػػر إلػػػى قحديػػػد األشػػػةاص المشػػػقبه ب ػػػـ لحصػػػربـ كمضػػػاباة كمطابمػػػة ال 
البصػػػمات القػػػع عثػػػر علي ػػػا لػػػع مسػػػرح ال ريمػػػة كبرػػػا يقك ػػػب علػػػى أبػػػا االةقصػػػاص إلػػػى  مػػػ  
المعلكمػػػات كالقحريػػػات كعمػػػا المراقبػػػة لقعمػػػب المشػػػقبه ب ػػػـ كحصػػػربـ، كق مػػػف الق ميػػػه لػػػع م ػػػاؿ 

اع الكسائا الحديثة لقعمب كقحديد الذيف قكا دكا لع ملاف ال ريمة مف ةبلؿ القحريات حديًثا لع إقب
 لاميرات المراقبة كالقع ل ا أبمية لبيرة لع سرعة لش  ال ريمة كقحديد ال راة كقعمب ـ .

 آثار طبعات األسناف وكيفية التعرؼ إلى صاحبيا: الفرع الثاني

 

قػػػـ قػػػرؾ أثاربػػػا علػػػى  سػػػـ ال ػػػارع بالسػػػبة  ( قكضػػػ  أبميػػػة اثػػػ ر األسػػػراف القػػػعٜٗالصػػػكرة شػػػلا)
 للقحريات.
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جثار األسراف أبمية لبيرة حيث يملػف العثػكر علػى آثػار األسػراف علػى  سػـ الم رػع عليػه  
أك ال ػػارع، كبرػػا ق مػػف األبميػػة حيػػث مػػف الطبيعػػع  أْف يحػػدث عرػػ  كدلػػاع عػػف الػػر س مػػف قبػػا 

يه بشقى الطرؽ الدلاع عف ر سػه ممػا يمػكـ الم رع عليه حيف االعقداء عليه مما يحاكؿ الم رع عل
بعػػض ال رػػاة بالقسػػبب برثػػار  ػػركح أك ةػػدكش كعبلمػػات مػػف يػػدإل أك أذرػػه أك أي  ػػزء مػػف أعضػػاء 
ال ػػارع ، كبرػػا ق ػػكف المسػػؤكلية علػػى الباحػػث ال رػػائع عرػػد االشػػقباإل بالمشػػقبه ب ػػـ كحصػػربـ يمػػكـ 

قبه ب ػػـ، كمر ػا طباعػػة األسػػراف بعمليػة ال حػػص كالبحػث عػػف آثػار عرػػ  قػد قظ ػػر علػى  سػػد المشػ
 :(ٔ)كق كف كاضحة الظ كر كالشلا، كبرا ق كف الداللة كاألبمية لالقالع

 أواًل: أوجو الداللة آلثار األسناف في مجاؿ التحريات

 

 ( قكض  اث ر األسراف القع ققـ مف قبا لعا ال ارع لقحديدة.ٓ٘الصكرة شلا)

الم رػػع عليػػه لػػه أبميػػة لػػدى الباحػػث لبيػػرة ظ ػػكر طبعػػات األسػػراف علػػى  سػػد ال ػػارع أك  
لػػدى الةبيػػر ال رػػائع لل شػػ  ال ريمػػة ةاصػػة ال ثػػة الم  كلػػة كالقػػع قغيػػرت معػػالـ صػػكرة صػػاحب ا 

 :(ٕ)بسبب القع ف، كيقـ العما مف قبا الباحث ال رائع لع قلؾ الكقائ  مف ةبلؿ اجقع

قبا الطبيػب الشػرعع،  قساعد األسراف لع القعرؼ على الشةصية لع ال ثث الم  كلة مف .ٔ
كيلكف االسقعراب على صاحب ال ثة القع قغيػرت معالم ػا بسػبب الػقع ف كالقغيػرات الرميػة 
أك بسبب ال كارث أك الحرائل مما يصعب القعرؼ على ال ثة كَمْف صاحب ا، كيملف قحديد 
صاحب ال ثة كالقعرؼ إليه مف ةبلؿ شلا األسراف أك ك كد أسراف صراعية مرلبػة لػه أك 

                                                 
 كما بعد. ٖٖٔد/ رمسيس ب ماـ، مر   سابل، ص (ٔ)
 .ٚٙٔ، مر   سابل،صالدغيدي مصط ىد/  (ٕ)
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دد لمداف األسراف كالقسكيس، كبرا يقرقب علع ذلؾ معلكمات مف عبلققه كصلة المربة له ع
للقعرؼ إلى قلؾ األكصاؼ، كحديًثا يقـ القعػرؼ إلػى بػؤالء مػف ةػبلؿ رػكع الطعػاـ الػذي لػه 
آثػار بػػيف األسػػراف، كيملػػف قحديػػد رػػكع الطعػػاـ كالك بػػات مميػػزة قػػد قػػاـ ب  ل ػػا الم رػػع عليػػه 

ديد ملاف كمسم  رأسه، كبذا يحقاج إلى   د لرع كعلمع كقحريات الباحث قبا الكاقعة لقح
كالةبير ال رائع للكصكؿ لقلؾ الحميمة كبرا ق كف األبمية عرد القعػرؼ إلػى صػاحب ال ثػة 
كمعرلة سبب الكاقعة، كبرا كبعد ال ش  عف بكية صاحب ال ثػة يلػكف مػا بعػد ذلػؾ يسػير 

 .(ٔ)ثيات الكاقعة على الباحث ال رائع لقحديد أسباب كحي

كيملف القعرؼ إلى صاحب ال ثة مف ةبلؿ األسراف عف سػف صػاحب ا، كيملػف معرلػة أْف  .ٕ
ْقِباعػػػػه مػػػػف الممركعػػػػات كبرػػػػا يلػػػػكف عبلمػػػػات مميػػػػزة لمثػػػػا  يقرػػػػاكؿ ال حػػػػكؿ أك القػػػػدةيف كا 

 .(ٕ)مقعاطيف ال حكؿ كشلا الحكاؼ كلكر ا

لقلػ  بسػبب مػرض يحملػه  يملف القعرؼ إلػى صػاحب ال ثػة مػف ةػبلؿ األسػراف كقعرضػ ا .ٖ
صػػاحب ال ثػػة مثػػا مػػرض السػػلر كأمػػراض مشػػاب ة قػػؤثر علػػى ال لسػػيكـ ممػػا يلػػكف ابقػػداء 

 .(ٖ)كقل  لع األسراف بسبب قلؾ األمراض

كيملف قحديد ال ارع مف ةبلؿ العثكر على أرس ه كقشكر  لدية علمت ب سراره بعػد قيامػه  .ٗ
ه، كبػػػذا يحقػػػاج إلػػػى الةبيػػػر كاةقصػػػاص ِبَعػػػِض ال ػػػارع أثرػػػاء مماكمقػػػه أثرػػػاء االعقػػػداء عليػػػ

المعمػػا ال رػػائع، كأيًضػػا يسػػقطي  الباحػػث ال رػػائع كعرػػد علمػػه أفل برػػاؾ أرسػػ ة  لديػػة قػػـ 
العثػػكر علي ػػا لػػع أسػػراف الم رػػع عليػػه إذ برػػا ي ػػب أْف يلػػكف برػػاؾ آثػػار طباعػػة كعضػػة 

ه ب ػػـ الم رػػع عليػػه علػػى عضػػٍك مػػف  سػػد ال ػػارع، كبرػػا ق ػػكف األبميػػة عرػػد  مػػ  المشػػقب
كحصػػربـ ي ػػب لحصػػ ـ كال شػػ  عػػف األمػػا ف القػػع قػػـ قػػرؾ علي ػػا عضػػة الم رػػع عليػػه 
كمطابمق ا ككص ابا مف قبا الطػب الشػرعع كعمػا قمريػر طبػع علػى ال ػكر للشػةص الػذي 

 .(ٗ)ك د عليه قلؾ اجثار، ألرل ا بع محا اإلثبات كالدليا على قيامه بال ريمة

                                                 
 كمباعد. ٖٖٔد/ رمسيس ب ماـ، مر   سابل، ص (ٔ)
 .ٜٕد/ إبرابيـ ال ردي، مر   سابل،ص (ٕ)
 .ٖٚٔرمسيس ب راـ، مر   سابل، ص د/ (ٖ)
 .ٜٙٔ، مر   سابل، صالدغيدي مصط ىد/  أيضاً كما بعد. ارظر  ٖٖٔد/ مرصكر المعايطة، مر   سابل، ص (ٗ)
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أّف آثػػار األسػػراف بػػع أبميػػة لػػدى الباحػػث ال رػػائع إال أفل برػػاؾ صػػعكبة قػػد قعقػػرض  ويػػرى الباحػػث
عمػػػا الباحػػػث ال رػػػائع لػػػع حػػػاؿ احقػػػراؽ ال ثػػػة كبػػػع مػػػف ال ػػػرائـ المعمػػػدة كالمعػػػركؼ عر ػػػا ب ّر ػػػا 
مطمكسػػػة المعػػػالـ، كحػػػديًثا كمػػػف ةػػػبلؿ القطػػػكر قػػػد ر حػػػت العديػػػد مػػػف الػػػدكؿ كمػػػف ةػػػبلؿ المعامػػػا 

ذلػػؾ  أفل ( إال  (D.N.A الحمػػض الرػػككي قعػػرؼ إلػػى ال ثػػث الم  كلػػة مػػف ةػػبلؿ ال رائيػػة لػػدي ا ال
يقعثػػر العمػػا بػػه لػػع للسػػطيف كةاصػػة المرػػاطل ال ركبيػػة بسػػبب مرػػ  االحػػقبلؿ اإلسػػرائيلع كحصػػارإل 

 على القطكر العلمع كالقمدـ العلمع لدى المؤسسة األمرية لكزارة الداةلية.

طارات السياراتآثار طبعات األقداـ : الفرع الثالث  وا 

 

 ( قكض  أبمية اجثار لئلقداـ ل ش  كقحديد عدد ال راة بمسرح ال ريمة.ٔ٘الصكرة شلا)

اجثار لل راة بع مقعددة كمقركعة لع أي  ريمة ق كف كمر ا قرؾ آثار الطبعات لؤلقداـ أك  
الكسائا القع قمل ـ إلى ملاف مسرح ال ريمػة كمر ػا السػيارات كالػدر ات أك غيربػا مػف كسػائا الرمػا 

 .(ٔ)القع ققرؾ آثاًرا مميزة لع الملاف للكاقعة

يمػة ققػا مػثبًل يمػكـ بمحاكلػة غسػا كقرظيػ  أعضػائه كلثًيار ما يمكـ ال رػاة كبعػد الميػاـ ب ر  
مػف آثػػار الػدماء ممػػا يظ ػر آثػػار طباعػة األقػػداـ لػع الملػػاف ب عػا القصػػاؽ المػاء مػػ  بعػض األقربػػة 
ممػػا يلػػكف آثػػار طػػاب  الحػػذاء كاضػػًحا كسػػ ا قميػػزإل كمضػػاإل كمطابمقػػه للمشػػقبه ب ػػـ بعػػد حصػػربـ، 

 . (ٕ)مف قبا الباحث كالةبير ال رائع لالقالع كق كف طرؽ البحث كالقعرؼ إلى الطبعات لؤلشةاص

                                                 
 كما بعد. ٚٚٔد/ مرصكر المعايطة، مر   سابل، ص - (ٔ)
 كمباعد. ٕٙٔد/ رمسيس ب ماـ، مر   سابل، ص أيضاً كما بعد. ارظر  ٜٙٔ، مر   سابل، صالدغيدي مصط ىد/  - (ٕ)
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 أواًل: أوجو الداللة آلثار األقداـ:

 

 ( قكض  أبمية اجثار لئلقداـ لى قحديد ال ارع مف ةبلؿ الحذاء.ٕ٘الصكرة شلا)

القعػػرؼ إلػػى آثػػار أقػػداـ األشػػةاص كأصػػحاب ا بػػع مسػػقةدمة مػػف المػػدـ لمعرلػػة ةػػ  سػػير  
كاق اإل األشةاص بشلا عاـ، كق مف األبمية لدى الباحث ال ارع للقعرؼ إلػى اجثػار لقحديػد أمػكر 

 :(ٔ)عدة يحقا  ا لمساعدقه لع لش  ال ريمة، كبع لالقالع

 رح ال ريمة السق ماؿ القحريات لقعمب ـ.قحديد عدد ال راة كة  سيربـ بعد مغادرق ـ لمس .ٔ

قحديػػد رػػكع الحػػذاء لل ػػارع كأيًضػػا قحديػػد عػػددبـ مػػف ةػػبلؿ طبعػػات الحػػذاء إذا قكا ػػد أ ثػػر  .ٕ
 مف شلا لطباعة الحذاء.

قحدد دكر لا مف ال راة إذا لػاف أ ثػر مػف شػةص بالملػاف كلػا اق ػاإل شػةص مػر ـ دكرة  .ٖ
ملػاف، حيػث آثػار أقػداـ لػا شػةص قػػد لػع ال ريمػة لػع حػاؿ ك ػكد كقػائ  عػدة كققػا لػع ال

 .(ٕ)ق كف ب كار ضحيقه القع قاـ باإل  از علي ا

يملػف قحديػػد ممػػاس المػدـ كقحديػػد رػػكع الحػػذاء كمماسػه أيضػػًا كلػػع حػاؿ ال ػػارع بػػدكف حػػذاء  .ٗ
يعقمػػد الباحػػث علػػى رلػػ  البصػػمة لؤلقػػداـ، كربمػػا يلػػكف برػػا عبلمػػة مميػػزة لػػع المػػدـ عيػػب 

                                                 
 .ٕٚٔد/ رمسيس ب ماـ، مر   سابل، ص (ٔ)
 . ٖ٘أيمف مطر، مر   سابل، ص (ٕ)
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  لؤلقػداـ أك ق ػكف المػدـ لبيػرة  ػًدا بػاةقبلؼ عػف اجةػريف ةالع أك رمص لع عدد األصػاب
 .(ٔ)كبشلا مميز

براؾ شاذة ذات مارلات مميزة كمقعارؼ للعامػة أك أصػحاب الم رػة َمػْف بػك مق ً ػا كأيًضػا  .٘
يس ا القعرؼ إلػى َمػْف يرقضػي ا، كالقعػرؼ إلػى ذلػؾ يلػكف مػف ةػبلؿ الباحػث ال رػائع مػف 

ء الػذي قػـ العثػكر عليػه بمسػرح ال ريمػة، كمػف ةػبلؿ ةبلؿ قصكير لعب طاب  رعاؿ الحػذا
المشػػقبه ب ػػـ كحصػػربـ يسػػ ا قعمػػب ال ػػارع صػػاحب قلػػؾ اجثػػار القػػع عثػػر علي ػػا داةػػا 

 مسرح ال ريمة.

كمف ةبلؿ عمله لع م اؿ البحث ال رائع لع م اؿ البحث عف ال ريمة كلش  ا أّره  ويرى الباحث
يلثر العثكر على آثار األقداـ لع مسرح ال ريمة، حيث يقـ عما إ ػراء ضػركري لػع قلػؾ الحػاالت 
كبػػك مقابعػػة لػػاميرات المراقبػػة لػػع رطػػاؽ مسػػرح ال ريمػػة كحصػػر َمػػْف قكا ػػد لػػع الملػػاف كضػػبط ـ 

ماس األحذية القع يرقدكر ا كسبب قكا ػدبـ لػع الملػاف حػيف الكاقعػة، كقػد لارػت كلحص أقدام ـ كم
الرقي ػػة را حػػة مػػف ةػػبلؿ ذلػػؾ األسػػلكب إال أّف برػػاؾ سػػلبه لػػع قلػػؾ اإل ػػراءات كبػػع عرػػد حػػدكث 
ال ريمػػػة لػػػع مسػػػرج م قػػػكح كةػػػارج الرطػػػاؽ السػػػلارع ممػػػا يحقػػػاج كقػػػت ك  ػػػد أ بػػػر لصػػػعكبة  مػػػ  

 لملاف غير مابر بالسلاف كالمارة.المعلكمات كالقحريات لكف ا

 ثانًيا: آثار طبعات إطارات السيارات ووسائل النقل

 ( قكض  أبمية طبعات اإلطارات لقحديد ركع المرلبة كة  سيربا.ٖ٘الصكرة شلا) 

                                                 
 .ٕٛٔد/ رمسيس ب ماـ، مر   سابل، ص أيضاً . ارظر ٜٙٔالدغيدي، مر   سابل، ص مصط ىد/  (ٔ)
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ة ػػاء معلػػـ ال ريمػػة حقّػػى ال يقعمبػػه اأحػػد كممػػا  قرػػكع ال ريمػػة كأسػػلكب ا كمحاكلػػة ال ػػارع بطمػػس كا 
ع ال رائـ لرمل ـ إلى ملاف ال ريمػة كال ػركب مرػه مػف ةػبلؿ السػيارات كأركع ػا أك يسقةدمه ال راة ل
 .(ٔ)الدر ات الرارية

حيث ال ُبّد مف آثار يقـ قرل ا لع الملاف، حيث مف الطبيعع أْف يمػكـ ال ػارع بعػد ارق ػاب  
الكقػػكد ال ريمػػة القػػع ةطػػ  ل ػػا أْف يغػػادر الملػػاف كي ػػرب مسػػرًعا ممػػا يعطيػػه العػػدس علػػع عدسػػة 

للسػػيارة بمػػكة ممػػا يػػؤدي إلػػى احق ػػاؾ اإلطػػارات بمػػكة لبيػػرة ل ميػػة الػػدل  مػػف أمحػػرؾ السػػيارة كبرػػا يػػقـ 
قرؾ آثار اإلطارات مطبكعة على األرض القع قػـ االرطػبلؽ مر ػا كبػك مسػرح ال ريمػة، كبرػا يلػكف 

 :(ٕ)دكر الباحث ال رائع لع ال حص كالقحريات مف ةبلؿ اجقع

يملف قحديد ركع المرلبة القع لارت مقكا دة لع مسرح ال ريمػة بػا بػع سػيارة  صػغيرة أـ  .ٔ
 شاحرة رص رما أـ درا ة رارية أـ بع عربة يمكدبا حيكاف .

يملف قحديػد ةػ  سػير اق ػاإل السػيارة القػع لارػت مقكا ػدة لػع الملػاف للمسػرح كقحديػد كقػت  .ٕ
ؾ مف ةبلؿ رائحػة مػادة اإلطػارات علػى ممارب مف ةبلؿ حداثة اجثار لئلطارات كيقبيف ذل

 سط  األرض كك كد غبار على لكف أسكد مف شدة السرعة للسيارة.

يملػػف مػػف ةػػبلؿ الباحػػث ال رػػائع كالةبيػػر ال رػػع قصػػكير آثػػار طابعػػة اإلطػػارات كمماررق ػػا  .ٖ
ـّ االشػقباإل ب ػا مقكا ػدة لػع مسػرح ال ريمػة كمطابمق ػا ممػا يسػاعد  باإلطارات للسػيارة القػع قػ

 لش  ال ريمة.لع 

أْف آثػار اإلطػارات القػع يػقـ العثػكر علي ػا لػع مسػرح ال ريمػة بػع رمطػة بدايػة ةيػكط  ويرى الباحػث
ال ريمة، حيث يقحدد أفل ال رػاة لػاركا يسػقملكف سػيارة ممػا يعطػع ال ريػل للعمػا علػى رطػاؽ المسػرح 

ح ال ريمػػة كبػػذا مػػا يػػقـ كالمقرمػػا أك مقابعػػة لػػاميرات المراقبػػة لقحديػػد المرلبػػة القػػع لارػػت لػػع مسػػر 
القعاما به حديًثا حيث أكلى ةطكات الباحث ال رائع ب ي مسرح لل ريمة بع البحػث عػف لػاميرات 
مراقبة لع ملاف كرطاؽ مسرح ال ريمة، كبرا ق مف األبمية لع القحديد كالسرعة لع لش  ال ريمػة 

 كقعمب كضب  ال راة.

                                                 
 كما بعد. ٕٚٔد/ رمسيس ب ماـ، مر   سابل، ص (ٔ)
 .ٓٚٔ، مر   سابل،صالدغيدي مصط ىد/  - (ٕ)
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 آثار الزجاج ومخلفات الحرائق: الفرع الرابع

 

 ( قكض  األبمية ال رية لمةل ات الحرائل بالرسبة للقحريات بمسرح ال ريمة.ٗ٘الصكرة شلا)

مسرح ال ريمة يعد بك الصردكؽ الذي بداةلػة األسػرار، كيسػقطي  الباحػث ال رػائع كال ريػل  
الػػذي مةػػقص بمسػػرح ال ريمػػة أف يسػػقرطل بػػذإل األسػػرار مػػف ةػػبلؿ اجثػػار القػػع قك ػػد داةػػا مسػػرح 

كاجثار بع مقركعة كمقعددة كما يعثر عليه بداةا مسرح ال ريمة لع كقائ  عدة مف آثار  ال ريمة،
ق كف مف ز اج ملسكر أك مكاد مشاب ة صلبة، كبذإل اجثار ل ا أبمية كذلؾ حيف العثكر علي ػا لػع 
أ ساـ قـ ضرب ا كاصطدمت بال دراف أك األثاث الةشبع داةا الملػاف كمر ػا الز ػاج، حيػث غالًبػا 

ة اء معالـ ما  يقـ ق سير الز اج أثراء العر  كال رائـ، كأيًضا إشعاؿ الرار بالملاف لطمس كا 

 ( ،لكقكغراليػػا أك بال يػػديك  )( ي ػػكز لمػػ مكر الضػػب  المضػػائع قصػػكير ملػػاف الحػػادث ٖٚٔمػػادة )
كبػػذا األمػػر مػػف أبػػـ أرلػػاف إ ػػراءات المعايرػػة ال ريػػة الحديثػػة ، ةاصػػة أف برػػاؾ بعػػض ال ػػرائـ مػػف 
الصػػعب كصػػ  ا بال قابػػة : ل ػػرائـ الحرائػػل ، كقبػػدك أبميػػة القصػػكير لػػع أف قسػػ يا ملػػاف الحػػادث 
 بالحالػػة القػػع قرل ػػا ال ػػارع يعطػػع المحمػػل صػػكرة حميميػػة لل ريمػػة كقػػت ا قشػػال ا ، كاإلطػػبلع علػػى

 . ٔمشقمبلت الملاف مف أثاث كأدكات لع مساحة الصكرة أماـ العيف 
 :(ٕ)ال ريمة، كبرا سكؼ يحدد الباحث لا ركع مف قلؾ اجثار على الرحك القالع

                                                 
9
.33(ً/ازَذاىَغْٜ،ٍشخغساتق،ذؼيَٞاخاىْائةاىؼاً،ص
 .ٕٛٔد/ رمسيس ب ماـ، مر   سابل، ص - (ٕ)
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 أواًل: آثار الزجاج

 

 قكض  أبمية  م  اث ر الز اج لقحديد ال ريمة كأسلكب ا مف ةبلؿ المسرح. (٘٘الصكرة شلا)

داةا مسرح ال ريمػة كذلػؾ ب عػا ال ػارع أك الم رػع ٔيمصد بالز اج الذي يقـ العثكر عليه  
 .(ٕ)عليه أثراء ارق اب الكاقعة

كبرا يلكف الز اج إما ملسكرًا أك به سمع مف ممذكؼ أك بسبب حرارة شديدة ب عا الحريل،  
كلػػا ذلػػؾ لػػه داللػػة علػػى أسػػلكب ال عػػا لل ريمػػة مػػف ةػػبلؿ لحػػص كقعمػػب قلػػؾ اجثػػار للز ػػاج مػػف 

 .(ٖ)ةبلؿ الةبير ال رائع لالقالع

ة السػبب لق سػير األلػكاح عرد ك كد الز اج لع مسرح ال ريمػة ي ػب معرلػ( دالالت آثار الزجاج: 4
ال ريمػػة، كبرػػا  الز ػػاج للركالػػذ مػػثبًل أك ز ػػاج لؤلثػػاث أك الزيرػػة لػػا ذلػػؾ يحػػدد طريمػػة ال عػػا أثرػػاء

يقحدد لي  قاـ ال ارع بقر يذ  ريمقه كالسؤاؿ يلكف للباحث با لاف براؾ عر  كدلاع عف الر س 
لم ز مف الرالذة برًبا مف ال ارع كحاكؿ الم رع عليه ال ركب مف ال ارع، با الم رع عليه حاكؿ ا

أك العلس، كبرا ي ب على الباحث االبقماـ برثار البصمات القع قك ػد علػى الز ػاج أك ق مػد  سػد 
مػػف الز ػػاج، كالحالػػة األبػػـ بػػع قعمػػب المشػػقبه ب ػػـ  إصػػابقهالم رػػع عليػػه مػػف آثػػار ال ػػركح بسػػبب 

بسبب الز اج القػع قػد أصػيب بػه كمضاباة البصمات القع عثرت على الز اج أك  كد آثار  ركح 
 .(ٗ)أثراء الكاقعة

                                                 
9

 .ٕٓٔد/ مرصكر المعايطة، مر   سابل، ص (ٕ)
 .ٔٚٔ، مر   سابل، صالدغيدي مصط ىد/  (ٖ)
 .ٕٚٔ، مر   سابل، صالدغيدي مصط ىد/  (ٗ)
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 ( قكض  أبمية اق اإل اث ر الز اج لقحديد ال عا  رائع أـ عرضع.ٙ٘الصكرة شلا)

كبرػا يمصػد أّرػه بػا قػـ ارق ػاب ال ريمػة لػع ملػاف  ( اآلثار الناجمة وف تعَر الزجاج للحريػق:8
مغلل، كقاـ ال ارع بعد ذلؾ بحرؽ الملاف لطمس معالـ ال ريمػة حيػث يقبػ  الباحػث ال رػائع طػرؽ 

 :(ٔ)ال حص كالقعرؼ إلى طبيعة الكاقعة مف ةبلؿ الةطكات القالية

 لارػػت المطػػ  الز ا يػػة مبلمسػػة لؤلرضػػية دكف ك ػػكد شػػكائب للحريػػل أك بمايػػا مق حمػػة  إذا
بير مػػا ل ػػذا يػػدؿ علػػى أّف ال سػػر سػػابل للحريػػل ممػػا يػػدلا علػػى أّف ال ػػارع قػػاـ بال ريمػػة 

 كبعدإل أشعا الرار بالملاف إلة اء كطمس معالـ ال ريمة.

  مق حمة كك كد آثار اسػكداد لربػكرع إذا لارت المط  الز ا ية مرق زة على بمايا محقرقة أك
عالمة على سط  المط  الز ا ية المبلمسة لؤلرضػية، لػإّف بػذا يػدلا علػى أّف ال سػر رػاقج 
عف الحريل كبرا يملف قحديػد اق ػاإل الريػراف مػف أيػف قػـ اشػقعال ا مػف ةػبلؿ قسػاق  الز ػاج 

قبػػا ق سػير الز ػػاج مػ  ألسػرة الل ػػب، كبرػا يقحػػدد لرػا إف ال ػػارع قػاـ بحػرؽ الملػػاف مباشػرة 
كاف ال ريمة قمت بدكف عر  كبرا يقحد األسلكب لطبيعة عملية المقا كيلػكف دكر الباحػث 
البحث عف آثار ممذكلات قد يلكف قـ إطبلؽ الرار بكسيلة أةرى أك ةرل أك كض  السـ له 

 . (ٕ)لا ذلؾ يلكف له دالئا لرية ل ش  ال ريمة

                                                 
 كما بعد. ٕٔٔالمعايطة، مر   سابل، ص د/ مرصكر (ٔ)
 .ٖٔ٘د/ طارؽ عطية، مر   سابل، ص (ٕ)
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كبرػا ق ػكف األبميػة مػف ةػبلؿ  جاؿ الفني للباحث الجنائي:( األىمية الفنية آلثار الزجاج في الم2
القعػرؼ إلػى أمػكر م مػػة عػدة لقحميػل المػراد كال شػػ  عػف ال ريمػة كقعمػب ال رػػاة مػف ةػبلؿ اجثػػار 

 :(ٔ)القع قد قرلت آثار  ركح على أ سادبـ أك القصمت بمبلبس ـ لالقالع 

 

 ق سير الز اج لقحديد ال ريمة. ( قكض  أبمية قحديد شلاٚ٘الصكرة شلا)

القعػػػرؼ إلػػػى الم ػػػرميف مػػػف ةػػػبلؿ العثػػػكر علػػػى شػػػظايا صػػػغير  ػػػًدا قػػػد ال قػػػرى إال بالقػػػدقيل علػػػى 
مبلبػػس أحػػدبـ قػػد القصػػمت دكف اإلحسػػاس ب ػػا مػػ  لثالػػة الز ػػاج كسػػرعة مغػػادرة الملػػاف مػػف قبػػا 

 ال ارع قبا ا قشاؼ أمرإل حيف كقكع ال ريمة.

العثكر علع  ركح ب  سادبـ بسبب العر  كالقدال  لع مسػرح ال ريمػة مػ  القعرؼ إلى ال راة حيف 
 .(ٕ)الم رع عليه أك ةدكش مف آثار الشظايا الز ا ية

لػػػع حػػػاؿ ك ػػػكد الممػػػذكلات الراريػػػة يػػػقـ قحديػػػد مػػػدةا كمةػػػرج كاق ػػػاإل سػػػير الممػػػذكؼ كركعػػػه كعػػػدد 
 .(ٖ)الطلمات القع قـ إطبلق ا علع الملاف

   الممذكلات كاألسلحة سيقـ الحديث عر ا لع المبحث الثالث.كبراؾ عدة طرؽ للقعاما م

                                                 
 .ٕٗٔد/ مرصكر المعايطة، مر   سابل، ص (ٔ)
 .ٖٚٔ، مر   سابل، صالدغيدي مصط ىد/  (ٕ)
 .ٜٔد/ رمسيس ب ماـ، مر   سابل، ص (ٖ)
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 ثانًيا: آثار مخلفات الحرائق

 

 ( قكض  اث ر الحريل كلي ية قحديد بداية اشقعاؿ الرار به لقحديد ال عا.ٛ٘الصكرة شلا)

قعػػد معايرػػة ك ػػرائـ الحرائػػل مػػف أصػػعب ال ػػرائـ كالقػػع يصػػعب لشػػ  ا كقحديػػد ال رػػاة ممػػا  
ة ػاء  يمكـ به ال راة لػع بعػض ال ػرائـ بحػرؽ الملػاف الػذي قػـ ليػه ارق ػاب ال ريمػة ب ػدؼ طمػس كا 

 ، إال أفل برػاؾ آثػار يػقـ العثػكر علي ػا مػف بمايػا الحريػل(ٔ)اجثار القع قد قرلكبا لع مسرح ال ريمة 
قد ق يد لع الداللة علع ةي  يكصلرا إلى لشػ  ال ريمػة كقعمػب ال رػاة كضػبط ـ مػف ةبلل ػا كلػل 

 :(ٕ)الطرؽ القع يقبع ا الباحث ال رائع لالقالع

لع إعادة قػد ق ػكف الحرائػل ال رائيػة بػع معركلػة كبػع  ( دالالت آثار الحريق بالنسبة للتحريات:4
قػػد ق ػػكف  بسػػبب اإلبمػػاؿ أك المػػاس ال  ربػػائع أك غيػػر عمػػدي، كبرػػا ال يحقػػاج األمػػر إلػػى البحػػث 
كالقحػػػري لمػػػ  يػػػقـ قكضػػػي  ذلػػػؾ مػػػف ةػػػبلؿ قمريػػػر يثػػػب الحالػػػة كمبلبسػػػاق ا كرلػػػ  األمػػػر إلػػػى أبػػػا 

 . (ٖ)االةقصاص العقبارات إ راءات قاركرية

كبرا يلكف  الحريل بسبب مكاد مساعدة على االشقعاؿ  دالالت آثار الحرائق العمدية والجنائية: (8
أك إيصػػػاؿ مصػػػدر حػػػراري للملػػػاف كقػػػد ق ػػػكف سػػػكائا أك مػػػا يسػػػاعد علػػػى اشػػػقعاؿ الرػػػار بالملػػػاف 

 :(ٗ)كللقعرؼ إلى لي  يلكف الحريل  رائًيا يقب  الباحث ال رائع القالع

                                                 
 كما بعد.  ٖٜٗلكاء/ عبد ال قاح رياض، مر   سابل،ص (ٔ)
 .٘ٚٔالدغيدي، مر   سابل، ص مصط ىد/  (ٕ)
 .ٗٙٔد/ رمسيس ب ماـ، مر   سابل، ص (ٖ)
 .ٙٚٔ، مر   سابل، صالدغيدي مصط ىد/  (ٗ)
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لسر األبكاب أك بطرؽ غير مشركعة مما يدلا على أفل الحريل قػـ ب عػا الدةكؿ للملاف مف ةبلؿ 
 شةاًصا قامكا بالدةكؿ إلى الملاف الذي قـ إشعاؿ الرار ليه.أ لاعا، كأفّ 

ّف الحريػل ب عػا لاعػا كشةًصػا مػا قػاـ بحػرؽ الملػاف مػف أى ك كد أ ثر مف بداية للحريػل يػدلا علػ
 .(ٔ)اق ابات عدة

 

طبيعػػػة الحريػػػل لؤل سػػػاـ المشػػػقعلة كقحديػػػد ال ػػػـر مػػػف ةػػػبلؿ ق حػػػص ( قكضػػػ  ٜ٘الصػػػكرة شػػػلا)
 المسرح كاث ر الحريل.

العثػػكر علػػى مػػػكاد بقركليػػة أك ُمسػػاعدة علػػػى االشػػقعاؿ أك أكارػػػع كعبػػكات يك ػػد ب ػػػا آثػػار المػػػكاد  -
ـّ  المشقعلة مثا مادة البرزيف كالمكاد مف أصراؼ الكقػكد بملػاف الحريػل ممػا يػدلا علػى أّف الحريػل قػ

 .(ٕ)ف طريل ال عا العمدي كقصًداع

 

 ( قكض  الحريل الداةلع كالعرضع كابمية القحريات ل ش  السبب ال رائع.ٓٙالصكرة شلا)
                                                 

 كمباعد. ٜٗٗلكاء/ عبد ال قاح رياض، مر   سابل،ص (ٔ)
 .ٜٛٗمر   سابل،ص ، لكاء/ عبد ال قاح،أيضاً . ارظر ٘ٙٔد/ رمسيس ب ماـ، مر   سابل، ص - (ٕ)
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شةًصا قاـ بإشعاؿ الرار لطمػس معػالـ السػرقة  أفل  لمداف أغراض ثميرة مف الملاف مما يدؿ على -
ة  ػاء اجثػػار، كلػع بعػض األحيػػاف كلػع ر ػس المثػػاؿ يػقـ حػرؽ الملػػاف لطمػس معػالـ  ريمػػة المقػا كا 

يمكـ ال ارع بحرؽ الملاف الذي قـ به  ريمة ققا كذلؾ ةكًلا مف العثكر على آثار له  لػع الملػاف، 
، كبػع يعقمػدبا الباحػث ال رػائع لل شػ  عػف قلػؾ األسػاليب برػاؾ طرقػاً  أفل كيمكـ بحػرؽ الملػاف إال 

لمسػرح ال ريمػة مػف ةػبلؿ الةبيػر كعػف  كاًل علػى الشػ كد كأصػحاب الملػاف، كأيًضػا ال حػصأقعقمد 
طريػػل المعمػػا ال رػػائع كأيضػػًا مػػف ةػػبلؿ القحػػري عػػف لػػاميرات المراقبػػة لػػع ملػػاف الحريػػل كحكلػػه 

 . (ٔ)كمعرلة األشةاص المشقبه ب ـ حكؿ الكاقعة

أّف القحريات عف سبب الحريل، كبرا أقصد ال رائع الذي يقبيف ب عا لاعػا ي ػب أْف  ويرى الباحث
يعقمػػد الباحػػث ال رػػائع علػػى صػػاحب الملػػاف الػػذي قػػـ اشػػقعاؿ الرػػار ليػػه كبػػا لػػه ةبللػػات مػػ  أحػػد 
كلع حاؿ لػاف الملػاف شػرلة ق اريػة أك مصػر  يػقـ القحػري مػف ةػبلؿ بػا لػه ديػكف ماليػة أك قػرا ـ 

لػػػا قلػػػؾ القحريػػػات ق ػػػكف مسػػػاعدة لل شػػػ  عػػػف ال ػػػارع، كأيًضػػػا االعقمػػػاد علػػػى ضػػػربع للحلكمػػػة 
الش كد حكؿ الملاف كمقابعة لاميرات المراقبة إْف ك دأل مما ل ا أبمية لع م اؿ سرعة ال ش  عػف 

 حيثيات قلؾ الكقائ  المشاب ات.

  

                                                 
 .ٙٚٔ، مر   سابل، صالدغيدي مصط ىد /  - (ٔ)
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 الثالث الفصل
ثبات اآلثار المادية  مساىمة الوسائل الحديثة في تحليل وا 

ذَٖٞذ

 

 ( قكض  أبمية األ  زة الحديثة ل ش  ال ريمة كالقعاما م  المسرح.ٔٙالصكرة شلا)

قعقبػػر ال ريمػػػة بػػع مػػػف أشػػػد مػػا ي ػػػدد الم قمعػػات كأمر ػػػا كاسػػػقمراربا، كعملػػت العديػػػد مػػػف  
الدكؿ على قطكير أ  زق ا األمرية كالشػرطية المكللػة بمبلحمػة ال ريمػة مػف ةػبلؿ القطػكير البشػري 
كالم رػػػع، إال أّف ذلػػػؾ كلػػػع ظػػػا قطػػػكر ال ريمػػػة كقعػػػدد األسػػػاليب ل ػػػا كلػػػع بعػػػض الػػػدكؿ أصػػػبحت 

مػػة ممػػػا شػػغا ذلػػػؾ قلػػؾ الػػػدكؿ كمضػػاع ة   كدبػػا للقطػػػكير مػػف ةػػػبلؿ ألػػراد كلػػػكادر ال ريمػػة مرظ
كبػػاحثيف ل ػػا لػػع قطػػكير كصػػراعة األ  ػػزة كالكسػػائا القػػع قرالػػل كقسػػاعد الباحػػث ال رػػائع كالةبػػراء 

ثبػاتالمةقصيف بمبلحمة كلشػ  قلػؾ ال ػرائـ كبسػ  سػيادة المػاركف،  قػكة المؤسسػة األمريػة للدكلػة  كا 
لػػػراد الم ق مػػػ  مػػػف ةػػػبلؿ لشػػػ  ال ػػػرائـ كقعمػػػب ال رػػػاة مػػػف ةػػػبلؿ قلػػػؾ الكسػػػائا، كبػػػع مقعػػػددة كا 

كقةقص لع قحليا كبياف اجثار المادية القع يقـ العثكر علي ا لع مسرح ال ريمة، كأبػـ قلػؾ اجثػار 
الماديػػة القػػع قسػػابـ الكسػػائا الحديثػػة لػػع قحليل ػػا كبيػػاف كمضػػاإل لصػػاحب ا بػػع ال حػػص للحمػػض 

كلحػػػػص ممػػػػذكلات األسػػػػلحة كمضػػػػاباق ا كالكسػػػػائا المبلزمػػػػة لمسػػػػرح ال ريمػػػػة (  D.N.Aالرػػػػككي) 
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الحديثػػة كالقػػع بػػع أيًضػػا محػػا ابقمػػاـ حػػديًثا لػػع لشػػ  ال ػػرائـ كبػػع القصػػكير كلػػاميرات المراقبػػة 
 :(ٔ)كاالقصاالت كاأل  زة الةلكية، كبرا سيمـك الباحث ببياف كبقمسيـ المبحث إلى المطالب القالية 

  أىـ الوسائل الحديثة المستخدمة في بياف اآلثار الماديةاألوؿ: المبحث 
 الثاني: أىـ الوسائل الحديثة المبلزمة لمسرح الجريمة مبحثال 

 

 األوؿ بحثالم
 أىـ الوسائل الحديثة المستخدمة في بياف اآلثار المادية

 

الػدليا ( قكض  أبمية أ  ػزة ال حػص المةبػري الحديثػة كدكربػا لػى إثبػات كلشػ  ٕٙالصكرة شلا)
 المادي لل ريمة مف ةبلؿ اجثار القع عثر علي ا بمسرح ال ريمة.

 

رسػاب الق مػة   قعقبر اجثػار الماديػة الػدليا الػذي يعقمػد عليػه المضػاء لػع اإلثبػات ال رػائع كا 
للمق ـ بما قـ اإلثبات ضدإل مف قلؾ اجثار المادية القع قػـ العثػكر علي ػا لػع مسػرح ال ريمػة، حيػث 

رساب ا إلى شةص، كعرد ذلؾ يلكف األثُر دليبًل إفل اجثار ال  ق كف دليبًل إال بعد لحص ا كقحليل ا كا 
مادًيػػا ضػػد المػػق ـ ليصػػب  األثػػر بػػك الحميمػػة، كمػػا لػػاف ذلػػؾ الر ػػاح كالقمػػدـ لػػع سػػرعة ال شػػ  عػػف 
بػة ال رائـ إال مف ةبلؿ قلؾ الكسائا القػع عمػا علي ػا الةبػراء كالعلمػاء لقطكيربػا كالعمػا علػى مكا 

القحديات كال رائـ الم  كلة، حيث قرالست الدكؿ كاأل  زة ال رائيػة لػع اسػقةبلص العبػر مػف قعػدد 
                                                 

 .ٓ٘ٔد/ لكاء عبد ال قاح رياض، مر   سابل،ص أيضاً . ارظر ٘د/ أيمف مطر، مر   سابل، ص - (ٔ)
 .ٕٚٗارظر أيضا د/ أيمف عبد العاؿ، مر   سابل، ص



 965 

ال ػػػرائـ كزيادق ػػػا للعمػػػا علػػػى اسػػػقحداث كقطػػػكير كسػػػائا للمسػػػابمة كالسػػػرعة لػػػع القعامػػػا مػػػ  قلػػػؾ 
ثباق ػا كمعرلػة مرق بي ػا م مػا قػاـ بػؤالء بإة ػاء كطمػس معػالـ ال ػـر الػذي قػامكا بػه، كبرػػا  ال ػرائـ كا 

ثبػات الػدليا ضػدبـ  سيمكـ الباحػث بسػرد أبػـ قلػؾ الكسػائا القػع لػاف ل ػا دكر لػع لشػ  ال ريمػة كا 
كمر ػػا مػػا بػػك بيكلػػك ع كاأل سػػاـ كالمعػػادف األةػػرى كبرػػا سػػيمكـ الباحػػث بقمسػػيـ المطلػػب إلػػى ال ػػرع 

مضػػػػاباة ( كال ػػػرع الثػػػػارع كسػػػػائا لحػػػػص ك  D.N.Aاألكؿ الشػػػ رة الكراثيػػػػة دليػػػػا الحمػػػػض الرػػػػككي) 
 الممذكلات لؤلسلحة الرارية لالقالع:
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 األوؿ مطلبال

 D.N.Aالشفرة الوراثية دليل الحمَ النووي  

 

 

لػع اإلثبػات بعػد ال حػص المةبػري لآلثػار  D.N.A( قكض  أبمية الشػ رة الكراثيػة ٖٙالصكرة شلا)
 القع عثر علي ا بمسرح ال ريمة.

ال ريمػػة مقطػػكر كلػػع لػػا عصػػر يقغيػػر أسػػلكب ال ريمػػة مػػف ةػػبلؿ ال عػػا كاألدكات  عػػالـ 
المسػػقةدمة للمقػػا كغيربػػا مػػف ال ػػرائـ، إال أّرػػه ممابػػا ذلػػؾ َمػػْف يمػػكـ برسػػـ صػػكرة أ مػػا مػػف ةػػبلؿ 

 المحالظة على 

الم قمػػػ  كح ػػػو حمكقػػػه، حيػػػث كمػػػ  قعػػػدد ال ػػػرائـ الم  كلػػػة كالقػػػع يصػػػعب لشػػػ  ا ا ق ػػػد  
 قشاؼ علـ حديث يحمل الرقي ة القع لطالما ارقظربا العالـ كالم قمعػات للػقةلص مػف العلماء لع ا

ال ريمػػػة الم  كلػػػة كلشػػػ  المرػػػاع عػػػف مرق بي ػػػا كمػػػا لػػػاف ذلػػػؾ العلػػػـ ليصػػػا إال لحلمػػػة أرابػػػا ي 
سػػبحاره كقعػػالى  ػػّا لػػع عػػبلإل كبػػع السػػليرة كاألمػػف للم قمعػػات كاسػػقمراربا، حيػػث إّف برػػاؾ دلػػيبًل 

كقػػد ق سسػػت بػػذإل القمريػػة  D.N.Aليػػه لػػع علػػـ األحيػػاء كالطػػب   كبػػك الحػػامض الرػػككي مقعػػارؼ ع
الحديثػػػة علػػػى أّف األرسػػػ ة الشةصػػػية قةقلػػػ  مػػػف إرسػػػاف جةػػػر كبػػػيف ألػػػراد العائلػػػة قماًمػػػا بػػػا أّر ػػػا 

كاألبرػػاء  كالبػػاحثكف لػػع بػػذا الم ػػاؿ يؤلػػدكف أّرػػه بمك ػػب بػػذا سػػق ق ع شػػعرة أك  اجبػػاءقةقلػػ  بػػيف 
 .(ٔ)ر مف  سـ ال رد بقحديد شةصية صاحب ا كق كف بكيقه معلكمة قماًما  لمامة ظ 

                                                 
 .ٜٚٗد/ طارؽ عطية، مر   سابل، ص (ٔ)
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كبرػػػا ي ػػػب أْف رلػػػكف أمػػػاـ حميمػػػة أّف ال رػػػاة ال يػػػدةركف   ػػػًدا لػػػع إة ػػػاء كطمػػػس معػػػالـ  
ال ريمة، كبرا كمف ةػبلؿ مػا قػـ القعػرؼ إليػه مػف قبػا الةبػراء أّف ال رػاة قػامكا بارقػداء الم ػازات لػع 

مػف الصػعب إة اؤبػا أك  D.N.Aأيدي ـ حقى ال يقـ لش  بصماق ـ إال إف اجثار للحمض الرككي 
معالم األ ألرل ا قعقمػد علػى ةبليػا كعراصػر ك يرػات مػف صػر  ي، كبػع مػف  سػـ كأعضػاء طمس 

كأحشاء اإلرساف يقـ الحصكؿ علي ا كلحص ا كقحليل ػا، لليػ  ل ػـ بػؤالء ال رػاة أْف يغيػركا الحميمػة 
البشػرية القػػع بػػع مػػف صػػر  ي، كبػػـ أمػػاـ ذلػؾ يع ػػزكف قلػػؾ الحميمػػة القػػع ي لػػركف المػػرات كاأليػػاـ 
عرػػد الميػػاـ ب ػػريمق ـ، كمػػف المؤلػػد الحمػػض الرػػككي يلػػكف با ًسػػا أمػػام ـ، كحقػػى رقعػػرؼ إلػػى ذلػػؾ 

 :(ٔ)بك الحمض الرككي لالقالع سيقـ القعرؼ إلى بذا الدليا كما

 D.N.A: التعريف العلمي للحمَ النووي الفرع االوؿ

 

( قكض  لي يػة االسػقةداـ لعيرػة اثػ ر ال حػص الشػي رة الكراثيػة كطػرؽ  مػ  كح ػو ٗٙالصكرة شلا)
 قلؾ اجثار بعد رلع ا مف مسرح ال ريمة. 

أي   Decoy Ribonucleic( بػع الحػركؼ األكلػى لمصػطل  D.N.Aكبرػا يعػرؼ أؿ ) 
 يملػف لل ػائف الحػع الحامض الرككي، كبك عبارة  عف مرلب ليميػائع معمػد ذك كزف  زئػع الػذي ال

( كبػػػػػع اةقصػػػػػار ل لمػػػػػة الحػػػػػامض الرػػػػػككي الديكلسػػػػػع مرػػػػػػزكع D.N.Aاالسػػػػػقغراء عرػػػػػه يعػػػػػرؼ )
األ سػػ يف، كالحمػػض الرػػككي بػػك الػػذي يحمػػا معلكمػػات الكراثػػة، كيق ػػكف مػػف ةيطػػيف دائػػريف مػػف 
الريكلليكقيدات على شلا حلزكرع، كيك د بذا الحمض لع أركيػه الةبليػا لل ائرػات الحيػة لػذا يطلػل 

( لػػػػع الةليػػػػة يشػػػػما  ميػػػػ   D.N.Aى أّف إؿ) عليػػػػه الرػػػػككي، كقر ػػػػ  أبميػػػػة الحمػػػػض الرػػػػككي إلػػػػ

                                                 
 .ٔٙٔد/ مرصكر المعايطة، ص (ٔ)
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ال ركمكسكمات بداةا رػكاة الةليػة، كبرػا يلػكف القرقيػب مػف ةػبلؿ ال يرػات كيحػدد لػا لػرد باعقبػارإل 
 .  (ٔ)لا لرد يةقل  عف ةبليا ك يرات اجةر 

لػػى كعرل ػػا آةػػركف  ب رل ػػا العبلمػػة أك األثػػر الػػذي يرقمػػا مػػف اجبػػاء إلػػى األبرػػاء أك مػػف األصػػكؿ إ -
 .(ٕ)ال ركع 

كعرل ػػا آةػػركف ب رل ػػا  قعػػيف بكيػػة اإلرسػػاف عػػف طريػػل قحليػػا  ػػزء أك أ ػػزاء مػػف حػػامض ألػػدرا،   
 .(ٖ)المقمرلز لع ركاة ةلية مف ةبليا  سمه 

( كمػػف ةػػبلؿ القعري ػػات يقضػػ  أّف الػػدليا الكحيػػد D.N.Aأّف علػػـ الحمػػض الرػػككي ) ويػػرى الباحػػث
اررػة بغيػرإل مػف اجثػار،  كبرػا يك ػد إع ػاز مػف صػر  الةػالل الذي مف الصعب ر يه أك الشؾ ليه مم

برػا  المضػابعب فل الش رة الكريثة قةقل  مف شةص جةر كمف األقارب أيًضا قةقل  الرقي ة عرػد 
يضػػػػ  الباحػػػػث كالةبيػػػػر أمػػػػاـ ر ػػػػاح، كأيًضػػػػا قػػػػكة اإلثبػػػػات ضػػػػد المشػػػػقبه بػػػػه كالمػػػػق ـ ممػػػػا ي عػػػػا 

اد كالمطلػػكب السػػقمرار الشػػعكب كالم قمعػػات كبسػػ  األمػػف الم قمعػػات أمػػاـ ثمػػة بعاداق ػػا كبػػك المػػر 
 كاألماف كمبلحمة ال راة كلش  ال ريمة.

مػػاذا يمكػػف أْف تفعػػل جميػػع أجيػػزة الدولػػة إزاء جريمػػة ت ػػررت مػػرات وػػدة ذات رأي وػػاـ تػػؤرؽ 
المجتمػػع مػػف خػػبلؿ إحساسػػيـ بعػػدـ األمػػف واألمػػاف بعػػد أف فشػػلت فػػي كشػػف مبلبسػػات تلػػؾ 

 .(1)الجرائـ

                                                 
 كما بعد. ٕٙٗ، د/ أيمف مطر، مر   سابل، صأيضاً . ارظر ٓٓ٘عطية، مر   سابل، ص د/ طارؽ  (ٔ)
 كما بعد. ٔٙٔد/ مرصكر المعايطة، مر   سابل، ص (ٕ)
 .ٔٓ٘د/ طارؽ عطية، مر   سابل، ص (ٖ)
 . كما بعد.ٕٛٗد/ أيمف مطر، مر   سابل، ص (ٗ)
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  D.N.A: أىمية وفاوليو التقنية الحديثة إؿ الفرع الثاني

 

ال يمائية لعملية ال حص لعيره كلي ية اإلثبات كالمطابمػة ( قكض  القرليبة الكراثية ٘ٙالصكرة شلا)
 العلمية للشي رة الكراثية.

كق مف األبمية لع قلؾ الكسيلة العلمية القع يعقمد علي ا البحث ال رائع لػع الكصػكؿ إلػى  
الحميمة مف ةبلؿ اإلثبات كلشػ  ال ريمػة كمرق بي ػا، كقػد يسػقغرؽ لشػ  ال ريمػة إلػى كقػت كمػدة 
طكيلة ك  كد حثيثة، كآةر قلؾ ال  كد  ال يػقـ لشػ  ال ريمػة، كقػد يلػكف لػدى ال  ػات المةقصػة 

قامة دليا لقكقي ه أك  إدارةعلى عدد مف األشةاص كل ف ليس لدي ـ المدرة على شب ات  الشةص كا 
اسقةداـ أي إ راء قاركرعأل إال أفل دةكؿ قلػؾ الكسػيلة علػى العلػـ ال رػائع قػد أكضػحت كلصػلت مػا 

 .(ٔ)بيف الشؾ الذي يصارعه المحمل ال رائع م  المق ميف 

يمػػة كاقعيػػة كملمكسػػة، كبرػػا يلػػكف مػػدى أبميػػة (برػػا حمD.N.Aكيلػػكف اإلثبػػات مػػف ةػػبلؿ ) 
كمسػػابمة الكسػػائا الحديثػػة لػػع اإلثبػػات ال رػػائع مػػف ةػػبلؿ قلػػؾ اجثػػار القػػع قػػـ العثػػكر علي ػػا لػػع 
مسرح ال ريمة، كمف ةبلؿ القحليا أصبحت قلؾ اجثار دليبًل مادًيا كيرسب إلى شةص ليلكف ذلؾ 

ق اـ المباشر لع ال ريمة القع قػاـ ب ػا ليسػكد الدليا ح ة على صاحبة أماـ المضاء كيضعه لع اال
 . ٕالحل كالعدؿ

                                                 
 .ٕٓ٘د/ طارؽ عطية، مر   سابل، ص ضاً أيكما بعد . ارظر  ٘ٙٔد/ مرصكر المعايطة، مر   سابل، ص (ٔ)
2
.985(د/ػثذاىطراذسٝاض،ٍشخغساتق،ص
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 : كيفية الحصوؿ ولى البصمة الوراثيةالفرع الثالث

 

 ( قكض  طريمة الحصكؿ على عيرة ال حص كالمطابمة.ٙٙالصكرة شلا)

لاف الدلقكر  إليؾ  أكؿ َمْف كض  بػذلؾ قمريػة  ديػدة للحصػكؿ علػى البصػمة الكراثيػة كبػع  
 :(ٔ)لع الطرؽ القاليةققلةص 

 ( مف ةبلؿ رسيج ال سـ أك العظـ.  D.N.Aيقـ اسقةراج عيرة أؿ)( ٔ

 

( قكض  أبمية ال حص مػف ةػبلؿ الميلركسػلكب لآلثػار القػع عثػر علي ػا بمسػرح ٚٙالصكرة شلا)
 ال ريمة كأبميقه لى اإلثبات ال رائع.

                                                 
 كما بعد. ٖٔ٘د/ طارؽ عطية، مر   سابل، ص (ٔ)
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 (  مف ةبلؿ الدـ.  D.N.Aيقـ اسقةراج عيرة أؿ)( 8

 

 ( قكض  لي  يقـ ال حص لعيرة الدـ للشي رة الكراثية.ٛٙشلا) الصكرة

 ( مف ةبلؿ السائا المركي.  D.N.A) يقـ اسقةراج عيرة (2

 ( قكض  أبمية السائا المركي لل حص مف ةبلؿ الش رة الكراثية.ٜٙالصكرة شلا)

 اللعاب كالريل. (  مف ةبلؿ  D.N.Aيقـ اسقةراج عيرة أؿ) (ٗ

 

 قكض  أبمية العاب لل حص مف ةبلؿ الش رة الكراثية.( ٓٚالصكرة شلا)
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 الشعرة. ( مف ةبلؿ  D.N.Aيقـ اسقةراج عيرة أؿ)( 5

 

( قكض  أبميػة الشػعر لػى اإلثبػات كالػدليا المػادي بعػد لحصػه مػف ةػبلؿ الشػي رة ٔٚالصكرة شلا)
 الكراثية كقكة الدليا المادي له.

أّف قلؾ العيرات  ميع ا ق كف مقكا دة لػع مسػرح ال ريمػة، كبرػا يلػكف دكر ال ػاحص  ويرى الباحث
ال رائع لع المحالظة كالدقة عرد العثكر علي ا كرلع ا مف داةا المسرح، كبرا قةقلػ  العيرػات مػف 
 ريمػػة ألةػػرى عيرػػة الػػدـ ق ػػكف علػػى األغلػػب لػػع المسػػرح كاضػػحة الظ ػػكر ةاصػػة لػػع المقػػا أمػػا 

إلػػى الدقػػة، كالبحػػث عر ػػا يلػػكف لػػع لػػراش أك ملقصػػمة لػػع  ػػكارح الم رػػع عليػػه، أمػػا الشػػعرة قحقػػاج 
السائا المركي برا يلكف لع ال راش كالمبلبػس للم رػع عليػه أك لػع الغالػب قك ػد لػع األمػا ف القػع 
بع مكض  اإليبلج كالمعاشرة ال رسية، كبرا يلكف دكر كأبمية مسرح ال ريمة لػع اإلثبػات ال رػائع 

قلؾ اجثار كقحليل ا كمف ثـ ق كف دليبًل بعد لحصػ ا بالمعمػا ال رػائع كقرسػب إلػى بكيػة مف ةبلؿ 
 شةص يلكف صاحب ذلؾ الدليا المادي الملمكس.
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 : التطبيقات المختلفة الستخداـ البصمة الوراثية في كشف الجريمةالفرع الرابع

 

لآلثػػػار القػػػع يػػػقـ العثػػػكر علي ػػػا ( قكضػػػ  األبميػػػة ال يميائيػػػة لل حػػػص كالمطابمػػػة ٕٚالصػػػكرة شػػػلا)
 بمسرح ال ريمة كأبميق ا لؤلثبات ال رائع.

ثباق ػػا   يملػػف اسػػقةداـ قمريػػة البصػػمة الكراثيػػة الحديثػػة لػػع ال شػػ  عػػف ال ػػرائـ  المةقل ػػة كا 
ل رائـ المقا كاالغقصاب كاالغقياالت كغيربػا مػف ال ػرائـ ال رائيػة، كيملػف اسػقةدام ا لػع القعػرؼ 

 :(ٔ)كة كاألط اؿ الم  كليف، كسيقـ سرد القطبيمات كأبميق ا لالقالعإلى الرسب كالبر

يملػػف قحليػػا أي أثػػر يػػقـ العثػػكر ( حػػاالت التعػػرؼ وكشػػف اآلثػػار البيولوجيػػة بمسػػرح الجريمػػة: 4
 -كالشػعر -كالمرػع -عليه داةػا ملػاف الحػدث لػع مسػرح ال ريمػة مػف اجثػار البيكلك يػة مثػا) الػدـ

لؾ اجثار لع الغالب ق كف مقكا دة بمسرح ال ريمة كةاصة  رائـ المقا قشكر  لدية(، كق -كاللعاب
كاالغقصاب كالسرقات، كبرا يمكـ الةبير ال رػائع برلػ  قلػؾ اجثػار كأةػذ عيرػات كلحصػ ا كقحليل ػا 

، كبرػػا ق ػػكف األبميػػة حيػػث يػػقـ العمػػا علػػى  (  D.N.Aكمعادلق ػػا مػػف ةػػبلؿ البصػػمة الكراثيػػة )
الرقػػائج القػػع ظ ػػرت مػػف ةػػبلؿ مماررق ػػا بمػػف ل ػػـ سػػ ا  رػػائع كأصػػحاب السػػبل اإل رامػػع كأيًضػػا 
مماررق ػػا بمػػف يشػػقبه بػػه، كق ػػكف أصػػاب  االق ػػاـ عليػػه، كبرػػا ق ػػكف الرقي ػػة مػػف ةػػبلؿ الػػدليا لقلػػؾ 

 .(ٕ)اجثار مف ةبلؿ ال ـز بلش  ال ريمة

كق مػف برػا أيًضػا األبميػة مػف ةػبلؿ  إلى أصػحاب الجثػث المجيولػة ومتغيػرة المعػالـ:( التعرؼ 8
ال ش  عف ال ثث القع يقـ العثػكر علي ػا بعػد إة ائ ػا لمػدة طكيلػة مػف قبػا ال رػاة إلة ػاء ال ريمػة 

                                                 
 كما بعدبا. ٛٔ٘د/ طارؽ عطية، مر   سابل، ص (ٔ)
 .ٛٔ٘د/ طارؽ عطية، مر   سابل، ص (ٕ)
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أك لػػع حػػاالت ال ػػكارث البيئيػػة أك الحػػركب ق ثػػر ضػػحايا المقػػا كقغيػػر المعػػالـ لل ثػػث كقع ر ػػا ممػػا 
( لػػع قحديػػد شةصػػية كبكيػػة   D.N.Aلقعػػرؼ إلي ػػا، كبرػػا يلػػكف دكر البصػػمة الكراثيػػة )يصػػعب ا

أصحاب ال ثث مف ةبلؿ أةذ عيرات مف أ سادبـ كلحص ا كمماررق ا ب قارب ل ـ أك ذكي ـ، كلع 
العػػادة ق ػػكف لػػع الػػدكؿ القػػع ققعامػػا برظػػاـ البصػػمة الكراثيػػة، حيػػث يلػػكف ل ػػا مػػكاطف لػػع السػػ ا 

كلصيلة الدـ كرمكز البصمة الكراثية، كيس ا برا مطابمة رقائج ال حص للعيرات  المدرع مس ا ركع
 .(ٔ)القع قـ أةذبا مف قلؾ ال ثث كقحديد ال كية ل ـ

  D.N.A: تطبيقات استخداـ البصمة الوراثية الفرع الخامس

 

كالمطابمػة ( قكضػ  القسلسػا كالقرليػب لل يرػات الكراثيػة كلي يػة المطابمػة لل حػص ٖٚالصػكرة شػلا)
 للشي رة الكراثية.

ق مػػف األبميػػة لػػع البصػػمة الكراثيػػة ب ر ػػا مػػف أقػػكى األدلػػة العلميػػة كالقػػع ق صػػا لػػع أ بػػر  
ال ػػرائـ م مػػا حػػاكؿ ال ػػارع إة ػػاء كطمػػس معػػالـ كآثػػار  ريمقػػه القػػع قػػاـ ب ػػا، كبرػػا سػػيمـك الباحػػث 

كلارػت قلػؾ الكقػائ   D.N.Aبسرد كقائ  ققا حػدثت كقػـ لشػ  ا مػف ةػبلؿ قطبيػل البصػمة الكراثيػة 
 :(ٕ)مف أش ر ال رائـ، كبع لالقالع

كقػقلةص الكاقعػة لػع بػذإل المضػية ب ّرػه كلػع ( الحالة األولى جريمػة قتػل فػي الواليػات المتحػدة: 4
عاًما إلى مرزل ا بعد ٘ٔـ، لـ قعد الم رع علي ا )ليردا ما( ٜٔٛٔقشريف الثارع مف عاـ  ٕٔمساء 

ملػػاف قريػػب مػػف مرزل ػػا لػػع قريػػة )رػػاربكرك( البريطاريػػة، كقػػـ العثػػكر علػػى  لػػعزيارق ػػا لصػػديمة ل ػػا 
                                                 

 . كما بعد.ٕٗٙد/ أيمف مطر، مر   سابل، ص (ٔ)
 .ٕٙٙمطر، مر   سابل، ص د/ أيمف (ٕ)
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 ثق ػػػا لػػػع ل ػػػر اليػػػكـ القػػػالع ملمػػػاة أمػػػاـ مسقشػػػ ى األمػػػراض العمليػػػة، كبعػػػد ال شػػػ  علػػػى ال ثػػػة 
كلحص ا قبيف أّف ال قاة قػد قػـ اغقصػاب ا قبػا المقػا، كلػـ قػقملف الشػرطة لػع ذلػؾ الكقػت مػف قحديػد 

الشػػرطة إلػػى إغػػبلؽ  اضػػطرتـ مػػف القحميمػػات الكاسػػعة القػػع أ رق ػػا، ممػػا بكيػػة ال ػػارع علػػى الػػرغ
المضية ضد م  كؿ كبعد لقػرة مػف الػزمف كعػف طريػل الصػدلة قملرػت القعػرؼ إلػى الماقػا الحميمػع 

عاًما قد دل  مبلًغػا ٕٚللم رع علي ا عردما ذلر أحد األشةاص ب فل المدعك)قكلف بيقش كرؾ( كيبل  
مف غيرإل حيف قـ االشقباإل به مف قبا الشػرطة، كقغييػر عيرقػه أثرػاء القحميمػات مف الماؿ ألةذ عيرة 

ممػػا ق  ػػد أّرػػه لػػيس لػػه عبلقػػة، حيػػث قػػـ اعقمالػػه مػػف قبػػا الشػػرطة كأةػػذ عيرػػة مػػف دمػػه كمػػف ةػػبلؿ 
ال حص قـ مطابمة اجثار القع قـ إزالق ا مف على  سد الم رع علي ا، كبع بم  مف السائا المركي 

 ا، كمف ةبلؿ مطابمة الرقي ة للبصمة الكراثية م  الدـ لل ارع كبم  السائا المرػكي حيف قـ اغقصاب
أظ رت قطابًما لػع المعادلػة العلميػة لملكرػات البصػمة الكراثيػة للمػدعك)قكلف بيقشػ كرؾ( كقػـ إرسػاب 

 .(ٔ)( D.N.Aال ريمة له براًء علع رقي ة الحمض الرككي) 

رة كما  رى ب ا مف أسػلكب كلػع دكلػة مقطػكرة ةاصػة لػع مف ةبلؿ الكاقعة المذلك  ويت ل للباحث
مبلحمة لش  قلؾ ال رائـ إال أّف براؾ أيًضا عمبات كصعكبات عملت على إغػبلؽ قضػية الم رػع 
علي ا، كبك ب عا قدةا اإلرساف كليس ةلػا مػف الكسػائا الحديثػة أك اإل ػراءات، كق مػف الثغػرة برػا 

عردما قـ اسقبداؿ عيرػة الػدـ بػ ةرى ممابػا المػاؿ، كر ػ   بملب الحمائل كقغيير كم ريات القحميمات
لع قلػب الحميمػة، كبرػا يقضػ  للباحػث أّف ال ػرائـ قػد ق ػكف السػبب لػى لشػل ا رغػـ ال  ػكد المبذكلػة 

للم رة أك قبكؿ الرشكة لملب كقغيير الحميمة إال أّف الكسائا الحديثة غيّرت كقلبػت  الةيارةمف ةبلؿ 
ق مػػػػف األبميػػػػة مػػػػف ةػػػػبلؿ الكسػػػػائا الحديثػػػػة رغػػػػـ لػػػػا ال  ػػػػكد كالةبػػػػرات المػػػػكازيف لمثػػػػا بػػػػؤالء، ك 

كالقحريػات القػػع قبػػذل ا السػػلطات إال أّف برػػاؾ صػػعكبات قكا ػػه قلػؾ ال  ػػكد لمػػا قػػاـ بػػه ال ػػارع مػػف 
ة اء آثار  ريمقه إال أّره أماـ قلؾ الكسائا الحديثػة ال قك ػد أي عمبػات أك صػعكبات أمػاـ  طمس كا 

 ا مسرح ال ريمة لع قلؾ ال رائـ كةاصة المقا.  كدبـ المبذكلة داة

                                                 
 .ٕ٘ٙد/ أيمف مطر، مر   سابل، ص (ٔ)
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كققلةص قلؾ الكاقعة حيث قـ إبػبلغ إدارة المباحػث  ( الحالة الثانية في جميورية مصر العربية:8
( ال ػػائف لػػع ٘ٔأ قػػكبر با قشػػاؼ  ثقػػيف لل قػػاقيف كذلػػؾ لػػع العمػػار رقػػـ ) ٙالعامػػة لػػع مديريػػة أمػػف 

 .(ٔ)ـٕٛٓٓ( إداري الشي  كزيد سرة ٕٖٓ٘)الشي  زكيد كقحرر المحضر رقـ  -حع الردى

حيث قـ ارقماؿ ةبراء المعما ال رائع إلى مسرح ال ريمة، كا  ػراء المعايرػة ال ريػة، كقػـ رلػ   
اجثار القػع عثػر علي ػا، كبػع آثػار دمػاء كذلػؾ علػى لػركع شػ رة لػع ملػاف الحػدث مبلصػمة لسػكر 

ـّ االشػػػػقباإل ب شػػػػ ةاص قػػػػـ قػػػػرددبـ علػػػػى الملػػػػاف إال أّف الحديمػػػػة للمرػػػػزؿ محػػػػا كمسػػػػرح ال ريمػػػػة كقػػػػ
 القحميمات كاإل راءات لـ قرسب الق ـ إلي ـ .

بعػد أْف قػـ أةػذ عيرػات مػف  D.N.Aحيث قـ إ راء ال حػص كالقحاليػا البيكلك يػة كالبصػمة الكراثيػة 
األشػػةاص المشػػقبه ب ػػـ، حيػػث قطابمػػت الرقي ػػة العلميػػة علػػى عيرػػات أحػػد األشػػةاص الػػذي أرلػػر 

لقحميػػل معػػه قبػػا أةػػذ عيرػػة مػػف دمػػه كلحصػػ ا أال أفل الرقي ػػة لارػػت مقكالمػػة كمطابمػػة الكاقعػػة عرػػد ا
لعيرػػة الػػدـ القػػع عثػػر علي ػػا علػػى لػػرع الشػػ رة القػػع ب ػػكار المرػػزؿ لسػػكر الحديمػػة، كالقػػع قبػػّيف مػػف 
ةػػبلؿ القحميمػػات أّف ال ػػارع كأثرػػاء بركبػػه مػػف الملػػاف قسػػلل السػػكر مسػػرًعا ممػػا أدى إلػػى سػػمكطه 

 رة ك رح مف قدمه  رح بسي ، كقد أدى ال رح إلػى رػزؼ بسػي  علػل ب ػرع الشػ رة كالػذي على الش
قػـ لشػ ه عرػدما لػكحو للباحػث ال رػائع أثرػاء المعايرػة بك ػكد آثػار ق سػر ل ػركع الشػ رة كآثػار أقػداـ 
 بالملاف رقج عر ا رل  آثار الدماء، كبع شعء بسي ، كبرا ق مف األبمية أّف يلكف دقة أثراء العما
داةا مسرح ال ريمة، حيػث اجثػار القػع قحقػاج إلػى االرقبػاإل كال حػص الػدقيل، كلػكال قلػؾ اجثػار لػع 
ال ريمػػة، لمػػا قػػـ لشػػ  ال ريمػػة كقػػـ إغػػبلؽ المضػػية ضػػد م  ػػكؿ، كبرػػا قعػػكد المسػػؤكلية كاألمارػػة 

ضػياع  العلمية كالم رية للباحث ال رائع لع إةبلصه بالعما كالق ارع مف ػ  ا لش  الحميمة كعػدـ
الحمػػػكؽ، إذا يقضػػػ  للباحػػػث برػػػا أّف الريابػػػة العامػػػة  كالمضػػػاء يرقظػػػر مػػػف الباحػػػث ال رػػػائع البيرػػػاف 
كالدالئا حقى يقـ العما كالبراء علي ا، كبرا ق كف األبميػة لػع اسػقظ ار المصػد ال رػائع مػف ةػبلؿ 

 .(ٕ)جثار القع يقـ رلع ا كلحص ا كقحليل ا مف مسرح ال ريمة

                                                 
 .ٕٚٙد/ أيمف مطر، مر   سابل، ص (ٔ)
 .ٕٚٙد/ أيمف مطر، مر   سابل، ص (ٕ)
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 الثاني مطلبال

 الوسائل الحديثة لفحص األسلحة النارية 

 

 ( قكض  أبمية رل  اجثار لؤلسلحة كلي ية اإلثبات ل ش  ال ريمة.ٗٚالصكرة شلا)

طبيعػػة ال ػػرائـ مقركعػػة سػػكاء لػػع ال ي يػػة أك األسػػلكب أك الكسػػائا كمر ػػا األسػػلحة الراريػػة،  
ال ريمة، حيث رشابد األسػلحة قػد حيث غالبا ما يقـ العثكر على آثار األسلحة الرارية داةا مسرح 

ق ػػكف لػػع يػػد الم رػػع عليػػه كالظػػابر للعامػػة إف ال ريمػػة ارقحػػار، كقػػد رشػػابد السػػبلح بػػداةا مسػػرح 
ال ريمػػة ب ػػكار الم رػػع عليػػه، لػػا قلػػؾ القسػػاؤالت ي يػػب علي ػػا الباحػػث ال رػػائع كالةبػػراء كالطبيػػب 

الكسػػػائا الحديثػػػة كمضػػػاباق ا الشػػػرعع مػػػف ةػػػبلؿ  مػػػ  قلػػػؾ اجثػػػار كقحليل ػػػا كلحصػػػ ا مػػػف ةػػػبلؿ 
ب  ساـ كأ زاء أةرى قـ اسقةرا  ا مف  ثة الم رع عليه، حيث مف الطبيعػع أف يػقـ إطػبلؽ الرػار 
علػػى الم رػػع عليػػػه كقةقػػرؽ الرصاصػػة  سػػػدإل كيبمػػع الممػػػذكؼ داةػػا ال سػػد كالسػػػبلح إمػػا بملػػػاف 

ظ ػر أّف ال ريمػة ارقحػار، ال ريمة أك قـ إة اؤإل مػف قبػا ال ػارع أك يػقـ كضػعه بيػد الم رػع عليػه لي
ج اإلطػبلؽ الرػاري، كسيقـ سرد أكاًل مبلبسات اسقةداـ السبلح الراري أكاًل أرػكاع األسػلحة، كثارًيػا رػكاق

الماديػػة القػػع قرالػػل اسػػقةداـ السػػبلح الرػػاري، رابًعػػا الكسػػائا لل شػػ  عػػف آثػػار السػػبلح،  ثالثَػػا اجثػػار
 .(ٔ)ة الرارية، كسيقـ الق صيا لالقالع:ةامًسا األبمية ال رية ال رائية ل ش  األسلح

                                                 
 كما بعد. ٘ٛٔد/ مرصكر المعايطة، مر   سابل، ص (ٔ)
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 : أنواع األسلحة الناريةالفرع االوؿ

لػػع الكقػػت الحاضػػر قك ػػد العديػػد مػػف األسػػلحة الراريػػة، كيػػقـ قصػػري  األسػػلحة مػػف ةػػبلؿ  
البطارة لدى الةبير كليس للشلا الةار ع للسػبلح، كبرػاؾ ركعػاف مػف األسػلحة مػف حيػث البطارػة، 

 :(ٔ)كبما لالقالع

 األسلحة ذات بطانة ملساء) غير محلزنة( مثل بنادؽ الصيد( 4

 

( قكضػػػػ  الشػػػػلا الػػػػداةلع لسػػػػبطارة أسػػػػلحة الصػػػػيد كلي يػػػػة المطابمػػػػة لل ػػػػركح ٘ٚالصػػػػكرة شػػػػلا)
 كاإلصابات ال رائية كقحديد ركع السبلح.

،  كبع األسلحة ذات بطارة طكيلة كال يك د بداةا البطارة سدكد كةدكد، كقسقةدـ غالًبا لع الصيد
كيقـ اسقةداـ كةيرة مف ركع ةرطكش لقلؾ األسلحة كبع قاقلة كقؤذي اإلرساف كغيرإل، كيلثر قكا ػد 
قلػػؾ األسػػلحة مػػ  ال بلحػػيف كأصػػحاب بكايػػة الصػػيد كغالًبػػا مػػا يػػقـ اسػػقةدام ا للحراسػػة أك للحمايػػة 

 .(ٕ)الشةصية لع المرازؿ

 المسدسات اليدوية والبنادؽ العسكرية ( األسلحة ذات بطانة محزنة مثل8

                                                 
 .ٜٔد/ رمسيس ب ماـ، مر   سابل، ص (ٔ)
 .٘ٛٔد/ مرصكر المعايطة، مر   سابل، ص (ٕ)
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( قكض  الشلا الداةلع لسبطارة األسلحة الرارية الحية كلي ية مطابمة الممػذكلات ٙٚالصكرة شلا)
 لل ركح كاإلصابات ال رائية.

كقمقاز بذإل األسلحة ب ّف البطارة قحقكي على سدكد كةدكد، كق كف بشلا دائري كحلزكرع،  
الرصاصػػػة حرلػػػة لكلبيػػػة داةػػػا البطارػػػة ممػػػا يعطي ػػػا ثباقًػػػا لػػػع اق اب ػػػا كقػػػكة كقعطػػػع بػػػذإل الػػػدكائر 

اةقراؽ لؤل ساـ كأثراء االةقراؽ ل سـ إرساف قعطع الرصاصة أشلااًل محددة ق يػد الباحػث ال رػائع 
 .(ٔ)كالطب الشرعع لبلسقدالؿ على حيثيات الكاقعة

ة بع القػع قحػدد رػكع ككصػ  الممػذكؼ أْف األسلحة كرغـ قركع ا إال إف البطار وىنا يت ل للباحث
الػػذي ةػػػرج كقػػػـ إطبلقػػػه مػػػف قلػػػؾ األسػػػلحة كذلػػؾ مػػػف ةػػػبلؿ كسػػػائا حديثػػػة يسػػػقةدم ا الةبػػػراء لػػػع 
المعما ال رائع كبراؾ الػه لل حػص ل ػا رػكع مػف األسػلحة عرػد مضػاإل كمطابمق ػا كقػـ مشػابدة ذلػؾ 

 ال رائع مباشرة مف قبا الباحث كالقعرؼ علع قلؾ الكسائا كذلؾ لع المعما 

 

 

                                                 
 .ٖٙ٘طارؽ عطية، مر   سابل، صد/  (ٔ)
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 كال ركح ل ش  ال ريمة. باإلصابات( قكض  أبمية اث ر إطبلؽ الرار كعبلقق ا ٚٚالصكرة شلا)

أثرػاء عمليػػة إطػػبلؽ الرػػار مػػف األسػػلحة يرػػقج كيةػػرج مػػف لكبػػة البطارػػة رػػكاقج عػػدة كبػػع مػػا  
الممذكؼ، كبع قلؾ القع ق يد لع قحديد ركع األسلحة، قةلل ا مف غازات كدةاف كقلكث أثراء ةركج 

 .(ٔ)كلي ية اق اإل كمسالة اإلطبلؽ كالقع ق كف محا ابقماـ لدى الطب الشرعع كالباحث ال رائع

 ( المقذوؼ الناري 4

 

لقحديد ال ركح كقحديد رػكع األسػلحة المسػقةدمة  ت( قكض  شلا كركعية الممذكلاٛٚالصكرة شلا)
 بال ريمة.

بػػك الػػذي يلػػكف لػػع ممدمػػة الرصاصػػة، كالػػذي يةػػرج مػػف لكبػػة البطارػػة عػػف عمليػػة إطػػبلؽ  
الرػػار، كيرالػػل عمليػػة إطػػبلؽ الرػػار آثػػاًرا راق ػػة مػػف الممػػذكؼ حيػػث إّف الممػػذكؼ يق ػػكف مػػف معػػدف 

                                                 
 .ٖٜد/ رمسيس ب راـ، مر   سابل، ص (ٔ)
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الرحػاس كطبمػة ةار يػة مػف مػادة الريلػا كعرػد إطبلق ػا ق ػكف ل ػا آثػاري كدالئػا علػى ال ػرح كال سػػـ 
ابقه بالممػػذكؼ يسػػق يد مر ػػا لػػع م ػػاؿ القحريػػات الباحػػث ال رػػائع مػػف ةػػبلؿ القمريػػر الػػذي قػػـ إصػػ

الطبع للطبيب الشرعع، أما لع األسلحة الرارية الملساء)برادؽ الصيد( لق كف الممذكلات عبارة عػف 
حبػػات كلػػرات صػػغيرة كعػػادة عرػػدما يػػقـ إطبلق ػػا ق ػػكف عػػدًدا لبيػػًرا كمػػا ُيسػػمى)حبات رش( كق ػػكف 

أصابت أحًدا، كس ا قحديد شلل ا، كق اد قػؤذي بشػلا لبيػر إذا أصػابت أحػًدا مػف مسػالة  مميزة إفْ 
 .(ٔ)قريبة

 

( قكضػػ  أبميػػة لحػػص كمضػػاباة الممػػذكلات كقحديػػد االق ابػػات ل ػػا مػػف ةػػبلؿ ٜٚالصػػكرة شػػلا)
 اصطدام ا ب  ساـ أةري.

ـّ مػف ةبللػه إطػبلؽ الرػار،  ويرى الباحث ىنا أّف األبمية للممذكلات ق مف لع قحديد السبلح الذي قػ
ةراج الممذكؼ كقسليمه بقمرير  كبرا يلكف دكر الطب الشرعع مف ةبلؿ ال حص كالقشري  لل ثة، كا 
حسب األصكؿ إلى المعما ال رائع لل حػص كالمطابمػة للسػبلح الػذي ةػرج مرػه ذلػؾ الممػذكؼ كيػف 

لكسػائا كآلػة المطابمػة كالمضػابع لؤلسػلحة كممػذكلاق ا كق ػكف الرقي ػة بػع  الح ػة ذلؾ مف ةػبلؿ ا
 .(ٕ)كالدليا المادي الذي يعقمد عليه المضاء لع قك يه االق اـ للمق ـ

                                                 
 .ٙٛٔد/ مرصكر المعايطة، مر   سابل، ص (ٔ)
لي يػة المطابمػة كلي يػة  إلػىقضػايا ك ػرائـ مماثلػة كالقعػرؼ  علػىقاـ الباحث مف ةبلؿ عملة لع المباحث العامة باالطبلع  (ٕ)

مػػف  يػػهعلر إصػػابة بطلػػل رػػاري حالػػة  رائيػػة للمػػكاطف )ع.ر( مػػف سػػلاف غػػزة حيػػث قػػـ إطػػبلؽ الرػػار آثػػاكقػػـ مشػػابدة  ،القمػػارير
الممػذكؼ مػف  هحيث اةقرؽ الممذكؼ  سػدإل مػف أسػ ا الػبطف ال  ػة الشػماؿ، حيػث قػـ إةرا ػ ،سـٕسبلح مسدس مف مسالة 
مػف  ى رائيػة كمطابمػة الممػذكؼ بطلمػات أةػر كقـ اسقبلـ الممذكؼ مف قبا المعمػا ال رػائع لؤلدلػة ال  ، سدإل مف ةبلؿ األطباء

كقػـ عمػا  يػهعلمػف  سػد الم رػع ه إةرا ػشػلا الممػذكؼ بػك ر ػس الممػذكؼ الػذي قػـ  أفر س السػبلح حيػث أظ ػرت الرقي ػة 
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ة مػػف بػػع قلػػؾ الغػػازات القػػع قربػػث مػػف لكبػػة البطارػػة مػػف آثػػار البػػاركد، حيػػث قةػػرج لميػػ 
الغازات على شلا دةاف، كأيًضا رائحة مميزة كقلكثات مف آثػار الػكميض أك الل ػب كالحػرارة، كالقػع 

 .(ٔ)قحدث أيًضا مكاد غازية، كبع ثارع أ سيد ال ربكف كلبريقع ال يدرك يف

بػػػك الػػػذي يػػػقـ ةرك ػػػه أثرػػػاء إطػػػبلؽ الرػػػار مػػػف األسػػػلحة الراريػػػة كيملػػػف  الليػػػب أو الػػػوميَ: -
االسق ادة مف قلؾ اجثار القع يقرل ا على المبلبس كالراقشة أك ال سـ حيف يلكف إطػبلؽ الرػار مػف 
مسالة قريبة  دا حيث يرقج عر ا حركؽ كقلكث باركدي كمكاد على السط  المبلمس لل سػـ كعػادة 

 .(ٕ)االرقحار كاإلعدامات ما ق كف قلؾ لع  رائـ

 

( قكض  أبمية الغازات القع قربعث مف الل ػب كدكربػا لػى قحديػد مسػالات إطػبلؽ ٓٛالصكرة شلا)
 الرار ككقت اإلصابة.

كبػػػع قلػػػؾ الغػػازات القػػػع ققسػػبب بإحػػػداث آثػػػار لػػكف أسػػػكد علػػى مرطمػػػة ال ػػػدؼ الػػدخاف وآثػػػاره:  -
المصاب، حيث يرقج عف ذلؾ احقراؽ الباركد بعد إطبلؽ الرار مباشرة مما يقػرُؾ رائحػًة مميػزة كلكًرػا 
أسػػػػكد كبػػػػك البػػػػاركد الػػػػذي ق اعػػػػا مػػػػ  الغػػػػازات األةػػػػرى كأحػػػػدث حػػػػرارة راريػػػػة، كربلحػػػػو أّف ملػػػػاف 

 د حكؿ مدةا الممذكؼ لل سـ حركؽ علع حكاؼ المدةا أك آثار باركد غير اإلصابات بالعادة يك 

                                                                                                                                              

، الملػػاف كالمضػػابعال ريػػة للمطابمػػة  تااإل ػػراءرالع لشػػلا الممػػذكلات مػػرقـ كمحػػدد كلػػل كغأيضػػًا قصػػكير لكقػػقمريػػر بالحالػػة ك 
بعػػض  علػػىمعمػػا األدلػػة ال رائيػػة بمطػػاع غػػزة. عػػدـ قحديػػد بعػػض المعلكمػػات حيػػث قػػـ الػػرد مػػف قبػػا /مػػدير الػػدائرة رػػقح و 

 الةصكصيات كالمعلكمات .
 كمباعد. ٕٖ٘د/عبد ال قاح رياض، مر   سابل، ص (ٔ)
 .ٚٛٔد/ مرصكر المعايطة، مر   سابل، ص (ٕ)
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لاما االشقعاؿ، كبذا يدلا أف إطبلؽ الرار قـ مف مسالة ص ر مما يلكف دكر للباحث ال رائع لع 
م اؿ القحريات، كمف ةػبلؿ االسػق ادة مػف ةبػرة الطبيػب الشػرعع لل شػ  عػف حيثيػات الكاقعػة بػا 

 .(ٔ)بع ارقحار أـ ققا

 

( قكض  أبمية ال ركح مف األسلحة الرارية كمطابمة ركع السبلح كمسالة اإلطبلؽ ٔٛالصكرة شلا)
 كقحديد ركع ال ريمة ارقحار أـ غير ذلؾ.

بػك عبػارة عػف ذرات صػغيرة  ػًدا القػع لػـ يصػب ا الل ػب حقّػى قحقػرؽ بال امػا الوشـ البػارودي:  -
قطام ػػا لػػع ال سػػـ حػػيف دةػػكؿ الممػػػذكؼ حػػيف ق ػػكف المسػػالة مبلصػػمة لل سػػـ ممػػا يعمػػػا علػػى ار 

كاةقراقه، كقلقصل بشلا دائري حكؿ حػكاؼ مػدةا الممػذكؼ لل لػد مػ  ك ػكد حػركؽ حكل ػا لسػط  
ال سـ ال لد مف الل ب، كبرا يلكف دكر الطب الشرعع لع إثبات المسالةأل ألفل قلؾ العبلمات قدلا 

سػػـأل ممػػا ٔة  ػػًدا أقػػا مػػف كاحػػد مقػػرعلػػى أّرػػه قػػـ إطػػبلؽ الرػػار علػػى الم رػػع عليػػه مػػف مسػػالة قريبػػ
َيُحػػكؿ القحػػري بػػا ال ريمػػة ارقحػػار أـ غيػػر ذلػػؾ، حيػػث عػػادة مػػا يلػػكف المرقحػػر يطلػػل الرػػار علػػى 
رأسػػه أك أسػػ ا الػػذقف أك ال ػػـ، كبػػذا يحقػػاج إلػػى القحريػػات القػػع ققكالػػل مػػ  معايرػػة مسػػرح ال ريمػػة 

بطػػػة مػػػ  قمريػػػر الطػػػب الشػػػرعع كلحػػػص اجثػػػار كمعلكمػػػات حػػػكؿ ال ريمػػػة حقػػػى ق ػػػكف الرقي ػػػة مقرا
كالباحث ال رائع كالمعما ال رائع حّقى يلكف برا إثباقات كبرابيف قكضػ  إمػاـ المضػاء لل صػا لػع 

 .(ٕ)ال ريمة

                                                 
 كما بعد.ٕٖٚص، مر   سابل، الدغيدي مصط ىد/  (ٔ)
 كما بعد.ٗٗ٘، مر   سابل، صالدغيدي مصط ىد/  - (ٕ)
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 ( قكض  أبمية اث ر الرمش الباركدي لقحديد كقت كمسالة إطبلؽ الرار.ٕٛالصكرة شلا)

أّره يلكف دكر قلؾ الغػازات كالل ػب لػع قحديػد المسػالة، كلي يػة إطػبلؽ الرػار علػى  وىنا يرى لباحث
الم رػػع عليػػه، كيلػػكف دكر الطػػب الشػػرعع لػػع بػػذإل الحالػػة م ػػـ  ػػًدا ل ػػق  طريػػل سػػير القحميمػػات 
للباحػػػث ال رػػػائع مػػػف ةػػػبلؿ شػػػلا كلػػػكف ال ػػػركح كمػػػدةا كمةػػػرج الممػػػذكؼ لل سػػػـ للمسػػػابمة لػػػع 

 قصري  طبيعة ال ريمة.

 : اآلثار المادية التي ترافق استخداـ األسلحة الناريةلفرع الثالثا

 

( قكضػػػ  اجثػػػػار القػػػع ق ػػػكف علػػػػى  سػػػـ األسػػػلحة الراريػػػػة كأبميق ػػػا لػػػى لشػػػػ  ٖٛالصػػػكرة شػػػلا)
بعػد لػا عمليػة إطػبلؽ رػار مػف األسػلحة الراريػة يرالم ػا آثػار ققشػلا علػى  سػـ السػبلح أك ال ريمة.

قلػػؾ اجثػػار مػػف قبػػا المةقصػػيف لل شػػ  عػػف ال ريمػػة بعػػد ال حػػص قكابعػػه، كيملػػف االسػػق ادة مػػف 
 :(ٔ)كالمطابمة لقلؾ اجثار، كبع على الرحك القالع

                                                 
 كمابعد.ٕٖٗد/ عبد ال قاح رياض، مر   سابل، ص (ٔ)
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 ( قكض  أبمية رل  اجثار عف األسلحة كلش  مسقةدمي ا مف ةبلؿ البصمات.ٗٛالصكرة شلا)

براؾ آثار ق كف على السبلح بعد اسقةدامه، حيث  ( اآلثار التي تظير ولى السبلح المستخدـ:4
يملػػف للةبيػػر أك الباحػػث لشػػ  ذلػػؾ بسػػ كلة للق  ػػد مػػف أّف أحػػًدا مػػا قػػاـ باسػػقةداـ السػػبلح، كيػػقـ 
القعػػرؼ مػػف ةػػبلؿ رائحػػة البػػاركد، كأيًضػػا ك ػػكد آثػػار سػػكاد لػػع الحرلػػة الميلاريليػػة، كأيًضػػا ك ػػكد 

لػػف القعػػرؼ إلػػى كقػػت االسػقةداـ مػػف ةػػبلؿ قػػكة الرائحػػة غػازات كلػػكف أسػػكد لػػع بطارػػة البردقيػة، كيم
كحػرارة البطارػة كآثػػار احقػراؽ البػػاركد، كبرػا يلػكف دكر الةبيػػر لؤلسػلحة  كالمعمػػا ال رػائع للمطابمػػة 

 .(ٔ)كالمض ابا

بالعادة ما يقـ إطبلؽ الرار على شةص كققله، ر د لػع ( اآلثار التي تظير ولى الظرؼ الفارغ: 8
ار كبع الظرؼ ال ارغ الذي يقـ إةرا ػه السػبلح بعػد ةػركج الممػذكؼ، كق ػكف قلػؾ مسرح ال ريمة آث

ذا لـ يقـ العثكر على أي ظرؼ  اجثار للظركؼ ال ارغة إما حكؿ المسرح أك ب كار الم رع عليه، كا 
لارغ لع ملاف ال ريمة يلكف ذلؾ، أما أّف السبلح مف ركع طاحكرة يحق و بالظرؼ ال ػارغ أك يلػكف 

بعػاد الشػبه عرػه ةكلػا مػف العثػكر علػى ال ارع ق عمد  م  قلؾ اجثػار كبػع الظػرؼ ال ػارغ إلة ػاء كا 
سػػبلحه كلحػػص كمطابمػػة الظػػرؼ ال ػػارغ ب حػػص سػػبلحه كا  ػػراء ال حػػص ال رػػع للسػػبلح للمطػػابل، 

 :(ٕ)حيث براؾ أبمية لبيرة، كأبم ا

                                                 
 .ٜٛٔد/ مرصكر المعايطة، مر   سابل، ص (ٔ)
 كما بعد. ٖ٘ٗد/ عبد ال قاح رياض، مر   سابل، ص (ٕ)
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الرارية كمطابمق ا لما يػقـ ( قكض  لي ية ال حص كالمضابا للظرؼ ال ارغ لؤلعيرة ٘ٛالصكرة شلا)
 العثكر علية بمسرح ال ريمة.

  آثػػار اإلبػػرة عرػػد اإلطػػبلؽ للسػػبلح، حيػػث يبػػّيف ال حػػص كالمطابمػػة بطلمػػات أةػػرى مػػف ر ػػس
 .السبلح

  آثار مؤةرة اإلبرة عرد اإلطػبلؽ، حيػث يػقـ مطابمػة مػؤةرة لعػب الطلمػة بطلمػات أةػرى مػف
 .ر س السبلح

 حيث يقـ ك كد عبلمػات معيرػة قظ ػر علػى  سػـ الظػرؼ آثار غرلة إطبلؽ الرار للسبلح ،
 ال ارغ عرد ل ظه للةارج، كيقطابل م  ال حص مف ةبلؿ إطبلؽ طلمات عدة بر س السبلح 

  آثار الرقاش كالماذؼ للسبلح ، حيػث يمػـك الرقػاش بحرلػة ميلاريليػة مػف ةػبلؿ مسػؾ لعػب
مميػزة مػف ةػبلؿ مسػؾ لعػب الطلمة كآلية السحب لح رة الرار كلا سبلح يلكف لػه عبلمػة 

 الطلمة مف ةبلؿ حداثة كقكة الرقاش.

 : الوسائل العملية لل شف وف آثار السبلح الفرع الرابع
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( قكضػػػ  أبميػػػة الكسػػػائا الحديثػػػة كطرق ػػػا ل حػػػص األسػػػلحة الراريػػػة لػػػى مسػػػرح ٙٛالصػػػكرة شػػػلا)
 ال ريمة.

براؾ كسػائا عمليػة لل شػ  عػف آثػار السػبلح عرػد اسػقةدامه لػع ال ػرائـ كال ريػات، حيػث  
يقـ االعقماد مف قبا الةبراء على قلؾ الكسائا لل حص كالمطابمة لؤلسلحة القع يرق ب ب ػا ال ػرائـ 

 :(ٔ)كمر ا الكسائا العملية القالية

باحث ال رائع عف اجثار مف ةبلؿ يملف ال حص مف قبا ال( العيف المجردة والعدسات المكبرة: 4
العيف الم ردة أك العدسات المةصصة للمعما ال رائع لقكضي  آثار على مبلبس الم رع عليه أك 
ك كد آثار الباركد على المبلبػس أك سػط   لػد الم رػع عليػه، كقحديػد إْف لػاف برػاؾ كشػـ بػاركدي 

ثػػار القػػع قػػـ مشػػابدق ا علػػى  سػػـ ليحػػدد طبيعػػة ال ريمػػة السػػق ماؿ القحميمػػات برػػاء علػػى قلػػؾ اج
 .(ٕ)كمبلبس الم رع عليه

 

( قكضػ  اإلصػابات مػف األسػلحة الراريػة كأثاربػا لقحديػد المسػالة كركعيػة األسػلحة ٚٛالصكرة شػلا)
 كالممذكلات.

كبرا يسػقطي  الباحػث كالةبيػر ال رػائع بيػاف ( األشعة تحت الحمراء أو األشعة فوؽ البنفسجية: 8
آثػػػار اسػػػقةداـ السػػػبلح علػػػع  سػػػـ أك مبلبػػػس الم رػػػع عليػػػه مػػػف ةػػػبلؿ القصػػػكير باألشػػػعة قحػػػت 
الحمراء كيلش  عف المسحة الرصاصية لع ملاف دةكؿ الممذكؼ أك عف االسػكداد علػع المبلبػس 

                                                 
 . كما بعد.ٜ٘ٔد/ مرصكر المعايطة، مر   سابل، ص (ٔ)
 .ٜٙرمسيس ب ماـ، مر   سابل، صد/  (ٕ)
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ك ػكد ذرا بػاركد علػع يػدإل مػف  أك ذرات الباركد للمبلبس الدا رة أك لش  ممسؾ السػبلح مػف ةػبلؿ
 .(ٔ)السبلح المسقةدـ

أف قلؾ الكسائا ليست لالية كحدبا لل ش  عف ال ريمػة حيػث ي ػب إف ق ػكف برػاؾ  ويرى الباحث
معلكمػػات يػػقـ مػػف ةبلل ػػا إحضػػار المضػػغكطات القػػع سػػيقـ لحصػػ ا كأيضػػًا يػػقـ اسػػق ماؿ إ ػػراءات 

االسػػقعارة بقمريػػر الطػػب الشػػرعع أك المقابعػػة  القحريػػات بالقعػػاكف مػػ  طػػاقـ المعمػػا ال رػػائع كأيضػػاً 
المسػػقمرة حيػػث ق امػػا ال ريػػل كقبػػادؿ المعلكمػػات بػػك أمػػر م ػػـ  ػػًدا لكضػػ  حيثيػػات الكاقعػػة أمػػام ـ 
كمماررق ا كمطابمق ا بما قـ قبا الكاقعػة كأثرػاء الكاقعػة كمػا قػـ العثػكر عليػه مػف آثػار كدالئػا بمسػرح 

 .(ٕ)ال ريمة 

 ة الفنية والجنائية ل شف آثار األسلحة النارية: األىميالفرع الخامس

 

 ( قكض  دكر األ  زة الحديثة لى لش  اجثار مف مسرح ال ريمة.ٛٛالصكرة شلا)

                                                 
 .ٖٖٗد/ عبد ال قاح رياض، مر   سابل، ص (ٔ)
كال ػارع لسػرية المعلكمػات، لػػع يػه علةصكصػية بيارػات الم رػػع  علػىـ مػ  الػقح و ٕ٘ٔٓقػـ العمػا لػع قضػية ققػا بعػػاـ  (ٕ)

مػدار يػكميف لػـ  علػىمػا مديرة غزة حيث شػارؾ الباحػث لػع القحريػات ك مػ  المعلكمػات كقعمػب ال ػارع حيػث كمػف ةػبلؿ الع
 علػىرصا إلع رقي ة حيث كمف ةبلؿ ال لكس م  طاقـ العما كقبادؿ اجراء كمرا عة األللار حكؿ ال ريمػة حيػث قػـ العمػا 

لاميرات المراقبة كمف ةبلل ا قـ االشقباإل بال ارع كمف ةبلؿ القعاكف م  عدة ضباط لع م اؿ االةقصاص قـ لش  ال ريمة 
حضػػار ال ػػارع، كاقصػػ  علػػىمعلكمػػة كلررمػػا قػػـ العثػػكر  علػػىي ػػب قعػػاكف ال ريػػل بال امػػا حيػػث قمقصػػر ال ريمػػة  هد برػػا أرػػكا 

السػػبلح كقػػـ لحصػػة كرلػػ  بصػػمات إذا ي ػػب إف يلػػكف شػػةص لقلػػؾ البصػػمات حيػػث قكقػػ  عمػػا الةبيػػر إلػػع برػػا كبرػػا يػػقـ 
ع قػـ إظ اربػا مػف قبػا المعمػا ال رػائع اسق ماؿ العما مف قبا الباحػث ال رػائع إلحضػار المشػقبه ب ػـ لمطابمػة البصػمات القػ

 الر س. علىكبرا ق مف األبمية لع العما بمسرح ال ريمة إف يلكف براؾ طاقـ كلريل للعما كةاصة ال رائـ 
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برػػػاؾ أبميػػػة لبيػػػرة عرػػػد لشػػػ  اجثػػػار القػػػع علمػػػت كالمسػػػت السػػػبلح لػػػع م ػػػاؿ القحريػػػات  
عػػف ال ريمػػة كقعمػػب كلشػػ  ال ػػارع كمبلبسػػات ال ريمػػة، كبرػػاؾ لكائػػد عديػػدة قسػػابـ لػػع ال شػػ  

 .(ٔ)ال راة، كبع لالقالع

القمييػػز بػػيف  ػػرح دةػػكؿ الممػػذكؼ الرػػاري ك ػػرح الةػػركج علػػى الملػػاف المصػػاب، حيػػث لػػع  .ٔ
 -حػػػاؿ إطػػػبلؽ الرػػػار مػػػف مسػػػالة قريبػػػة رشػػػابد ك ػػػكد آثػػػار كمةل ػػػات إطػػػبلؽ الرػػػار )حػػػرؽ 

 رمش باركدي ( كغياب قلؾ اجثار مف مةرج الممذكؼ. -اسكداد

اكيػػة إطػػػبلؽ الرػػػار، حيػػث يػػػقـ قحديػػػد اق ػػاإل مػػػف ةػػػبلؿ ملػػاف لقحػػػة الػػػدةكؿ قحديػػد اق ػػػاإل ز  .ٕ
 للممذكؼ لل سـ مف ةبلؿ شلا ال رح السطحع لئلصابة.

قحديػػد مسػػالة إطػػبلؽ الرػػار، حيػػث يملػػف قحديػػدبا مػػف ةػػبلؿ اجثػػار القػػع قك ػػد علػػى  سػػـ  .ٖ
كقساعد الباحث اإلصابة حيث ك كد الحرؽ كالرمش الباركدي يحدد المسالة، كق كف قمريبًيا 

 .(ٕ)ال رائع للسير الصحي  لع م اؿ القحريات

قحديد زمف اإلطبلؽ القمريبػع، حيػث يملػف قحديػد كقػت اسػقةداـ السػبلح الرػاري مػف ةػبلؿ  .ٗ
شػػـ رائحػػة لكبػػة البطارػػة، كك ػػكد آثػػار مػػادة سػػكداء داةػػا البطارػػة ك سػػـ السػػبلح ، حيػػث 

 ال يلكف رائحة لم  مادة سكداء. ققكا د الرائحة لمدة ساعات قكية كمربعثة كبعد ذلؾ

قحديػػد الشػػةص الػػذي قػػـ اسػػقةداـ السػػبلح سػػكاء ال ػػارع أك الم رػػع عليػػه لػػع حػػيف الكاقعػػة  .٘
بدة ذرا ت داةػػا مسػػرح ال ريمػػة، حيػػث لػػع حالػػة االرقحػػار يملػػف القعػػرؼ مػػف ةػػبلؿ مشػػا

لسبلح ى يد المرقحر، حيث َيرقج دةاف كذرات مف الباركد مف  سـ االباركد كشـ رائحقه عل
حيف اإلطبلؽ مما يقرؾ آثاًرا لع يد ممسؾ السبلح، كر س الشعء يملف لحص يد المشقبه 

 .(ٖ)به لع ملاف الكاقعة كالعثكر على آثار قلؾ المكاد على يدإل

                                                 
 كما بعد. ٜٛٔد/ مرصكر المعايطة، مر   سابل، ص (ٔ)
 علػػىـ بػػدةا مشػػرحة مشػػمع الشػػ اء بغػػزة حيػػث قػػـ عػػرض ال ثػػة ٕٚٔٓقػػـ مشػػابد ذلػػؾ مباشػػرة مػػف قبػػا الباحػػث لػػع عػػاـ  (ٕ)

الطبيب الشرعع كقػـ مشػابدة قلػؾ اجثػار لػع ملػاف اإلصػابة كلارػت لػع الػرأس مػف ال  ػة اليمرػع حيػث لػاف يػكج اثػ ر حػركؽ 
 كحيثياق ا. سرية كةصكصية الكاقعة علىسكاد حكؿ حكاؼ ال رح، م  القح و 

  ثػرأل ش  عف ال ريمة، حيث قػـ معايرػة لع اةقصاص ا همف قبا الباحث مف ةبلؿ طبيعة عمل عدة حاالت دةقـ مشاب (ٖ)
المرقشػػر بال عػػا يمسػػؾ بالسػػبلح لػػع يػػدإل كبال عػػا يلػػكف برػػاؾ رائحػػة  مػػف مسػػرح  ريمػػة لكاقعػػة ارقحػػار بػػإطبلؽ رػػار كيشػػابد إفّ 



 991 

 

 ( قكض  دكر األسلحة لى لش  ال ريمة مف ةبلؿ لحص ا كمطابمق ا.ٜٛالصكرة شلا)

إف آثار السبلح لع ال رائـ بك الدليا الذي ي صا لع المصد ال رائع لل عا المرق ب  ويرى الباحث
مف قبا ال ارع، كقعقمد ال  ات المضائية لع قلػؾ ال ػرائـ ةاصػة القػع قػـ اسػقةداـ السػبلح الرػاري 
ال لارػػت البيرػػاف ضػػعي ة كغيػػر  لي ػػا، كبمػػا قػػـ ضػػبطه مػػف سػػبلح قػػـ اسػػقةدامه لػػع قلػػؾ ال ػػرائـ، كا 

للبػػت لػػع إرسػػاب الػػق ـ، لػػذا قعػػكد المسػػؤكلية كاألبميػػة علػػى الباحػػث ال رػػائع لػػع ضػػب  قلػػؾ لاليػػة 
األسلحة كآثاربا باالعقماد على البحث لقلؾ اجثار مف مسرح ال ريمة كمقابعة القحريات بمف يشقبه 
ب ػػـ كمطابمػػة الرقػػائج القػػع قػػـ لحصػػ ا مػػف قبػػا المعمػػا ال رػػائع كمعلكمػػات كقمريػػر الطػػب الشػػرعع 

 بيعة اإلصابة، ككص  ال ركح القع مف المملف أف قسابـ لع سرعة لش  ال ريمة.لط

 الثاني بحثالم
 أىـ الوسائل الحديثة المبلزمة لمسرح الجريمة

 
                                                                                                                                              

  بمطػاع غػزة لػع ئمػف الطػب الشػرعع كلارػت قلػؾ الكقػا مػف ةػبلؿ قمريػر أيضػاً ال رائيػة ك باركد يلقش  ذلؾ مػف ةػبلؿ األدلػة 
 علػىـ كقـ إثبات الكاقعػة أر ػا ارقحػار مػف ةػبلؿ القحريػات كالقمريػر الطبػع للطبػع الشػرعع، مػ  الػقح و ٕ٘ٔٓ -ـٕٗٔٓعاـ 

 سرية البيارات كالمعلكمات للةصكصية.
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 ( قكض  أبمية اسقةداـ الكسائا الحديثة لرل  اجثار مف مسرح ال ريمة.ٜٓالصكرة شلا)

ةػػبلؿ مسػػابمق ا لػػع لشػػ  ال ػػرائـ، كأيًضػػا ال شػػؾل أفل الكسػػائا الحديثػػة ل ػػا دكر م ػػـ مػػف  
صدار المػرار كالحلػـ، كمػف قلػؾ  لع اإلثباقات القع يعقمد عليه المضاء لع قك يه االق اـ لل ارع، كا 

ركاعػػه كلػػاميرات المراقبػػة القػػع أصػػبحت أرح ال ريمػػة بػػع القصػػكير ال رػػائع ك الكسػػائا المبلزمػػة لمسػػ
لػع االعقمػاد علي ػا، كمطابمػة القحريػات ل شػ  ال ػرائـ، محا ابقماـ لدي األ  زة األمرية كال رائية 

كبع كسيلة مف كسائا اإلثبات القع يعقمد علي ا المضاء أيضػًا، كأيضػًا كسػائا االقصػاالت ال ػاق  
المحمكؿ أصب  لا لرد لع الم قمعات ال يلاد يةلكا مف اققراء قلؾ األ  زة، كق كف مبلزمػة معػه، 

بمة أيضًا لع لش  ال رائـ، لحيف حدكث  ريمة ققا يمػكـ أبػا كقعد أيضًا كسائا االقصاالت مسا
االةقصاص كالباحث ال رائع بعما القحريات مف ةبلؿ لػق  كق حػص بػاق  الم رػع عليػه لمعرلػة 
ـّ لشػػ  العديػػد مػػف ال ػػرائـ مػػف ةػػبلؿ ال كاقػػ  المحمكلػػة،  المقصػػليف عليػػه قبػػا الكاقعػػة أك بعػػد، كقػػ

ـّ ذلر  با القصكير كلاميرات المراقبػة كال كاقػ  المحمكلػة لل ػا أصػبحت كقلؾ الكسائا الحديثة القع ق
محػػا ابقمػػاـ لػػع القحريػػات مػػف ةبلل ػػا ل شػػ  ال ريمػػة، حيػػث يلثػػر العثػػكر علػػى قلػػؾ الكسػػائا لػػع 
مسػػرح ال ريمػػة أك لػػع رطاقػػه ممػػا يلػػكف مػػف قلػػؾ الةيػػكط القػػع يعقمػػد علي ػػا الباحػػث ال رػػائع مػػف 

ثباق ا كقعمب ال ارعمق ا على حيثيات الك ةبلؿ قحليا المعلكمات كلحص ا كمطاب  .اقعة كا 

ثبػات المصػد   برا ق مف األبمية لقلؾ الكسائا مف ةبلؿ مسابمق ا بشلا لبيػر لػع لشػ  كا 
 .(ٔ)ال رائع حيف العثكر علي ا لع ملاف الكاقعة كبك مسرح ال ريمة

كال ػرع الثػارع كبرا سكؼ يمكـ الباحػث بقمسػيـ المطلػب إلػع ال ػرع األكؿ القصػكير ال رػائع،  
 لاميرات المراقبة كال رع الثالث ال كاق  المحمكلة على الرحك القالع.

                                                 
 ٕٔٚ، طارؽ عطية، مر   سابل، صأيضاً ظر . ارٖٙٛ، مر   سابل،الدغيديد/ طارؽ  (ٔ)

معلكمػػػات حػػػكؿ ال ػػػرائـ القػػػع قػػػـ لشػػػ  ا مػػػف ةػػػبلؿ ال لػػػكس كممابلػػػة مػػػدير دائػػػرة  علػػػىقػػػـ االطػػػبلع مػػػف قبػػػا الباحػػػث  أيضػػػاً 
المعلكمات حيث ألاد إف براؾ العديد مف ال رائـ كمر ا المقا قـ لش  بداية الةي  عف طريل الكسائا الحديثة كمر ا لػاميرات 

ـ لػع ٕٛٔٓ/ٛ/ٕٓةصكصػية قػاري  الزيػارة، ذلر قلػؾ المضػايا كمعلكماق ػا للسػرية كال علىالمراقبة كال اق  المحمكؿ، كقح و 
 م م  ال كازات لمديرية الشرطة ال لسطيرية بمطاع غزة.
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 األوؿالمطلب 

 التصوير الجنائي 

 

 ( قكض  أبمية القصكير لمسرح ال ريمة.ٜٔالصكرة شلا)

إفل قكثيػػػل إي  ريمػػػة ةاصػػػة المقػػػا مػػػف ةػػػبلؿ القصػػػكير ال كقكغراليػػػا أك القل زيػػػكف يعقبػػػر  
الحميميػػػة القػػػع لارػػػت علػػػى بي ق ػػػا لػػػع مسػػػرح ال ريمػػػة، كيعػػػد أبػػػـ كأشػػػما حػػػديًثا مػػػف شػػػابدًا علػػػى 

الكسػػائا األةػػػرى مػػف لقابػػػة كقحريػػات، حيػػػث يسػػقطي  أي أحػػػد مػػف أبػػػا االةقصػػاص الػػػقمعف مػػػف 
ةػػبلؿ مشػػابدة القصػػكير لل ريمػػة كقحليػػا مػػا  ػػرى داةػػا مسػػرح ال ريمػػة، كيعػػد القصػػكير لمسػػرح 

ا مما قعطع ارطباًعا للماضػع بمعايشػة ال ريمػة كم رياق ػا لػع حير ػا ال ريمة مف أبـ الكسائا حديث
مما قسابـ قلؾ الكسائا لع إرساب المق ـ العماب الحميمع مف ةبلؿ سػلطة الماضػع بمػا شػابد مػف 

 .(ٔ)ةبلؿ الصكر كالقصكير لمسرح ال ريمة كلي ية بداية ال عا كأسلكب ال ريمة

 

 : ما ىو مفيـو التصويرالفرع االوؿ

  
                                                 

 .ٕٔ٘، مر   سابل، صالدغيدي مصط ىد/  (ٔ)
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 ( قكض  األبمية ال رية لقصكير المسرح كقكثيمه بالشلا المطلكب.ٕٜالصكرة شلا)

، لمػػا يسػػمى قصػػكير مسػػرح ال ريمػػة، بػػك عمليػػة قسػػ يا ةاألدلػػة ال رائيػػ يػػقـ قعري ػػه كلػػل 
 .(ٔ)مسرح ال ريمة ك مي  األدلة الملمكسة، كذلؾ مف أ ا قكلير س ا دائـ للمحا ـ

أّف القصكير لمسػرح ال ريمػة بػك ذات أبميػة لبيػرة، كيسػقعيف بػه المضػاء بشػلا لبيػر  ويرى الباحث
ا لػػاف لػػدى الماضػػع قراعػػة معيرػػة حػػيف قػػراءة للرظػػر كالبػػت لػػع ال ريمػػة القػػع بػػيف يديػػه، كالقػػع لربمػػ

كسػػماع أقػػكاؿ المػػق ـ كأطػػراؼ الكاقعػػة إال أّرػػه كعرػػدما يشػػابد مػػا قػػد  ػػرى حػػيف الكاقعػػة داةػػا مسػػرح 
ال ريمػػة، كألّرػػه يعػػيش كقػػت ال ريمػػة كأحػػداث ا حقػػى كلػػك قػػد مػػض كقػػت طكيػػا علػػى ال ريمػػة سػػكؼ 

ثيػل لل ريمػة القػع بػيف يديػه بالصػكر، ليػ  يلكف له رأي مغاير لما علمه كسم  له قبػا مشػابدة قك 
 ذلؾ ركض  مف ةبلؿ ال ريمة لالقالع:

عردما ق كف ال ريمة ققا كقد قـ اسقةداـ اله حادة لع ال ريمػة كقػد قػـ طعػف الم رػع عليػه  
عػػدة طعرػػات لػػع الػػرأس كالرقبػػة كالظ ػػر كقػػد قبػػيف إف الم رػػع عليػػه حػػاكؿ ال ػػرار مػػف ال ػػارع كقػػد 

ـّ العثػكر علػى ال ثػة ةػارج الملػاف الػذي بػدأت بػه القصمت الدماء علع   ػدراف عػدة لػع الملػاف، كقػ
ال ريمة كيكثل ذلؾ مف ةبلؿ القصكير ال رائع  كحيف كير ع ال ارع أّره قصد ققلة برا يحد مسرح 
ال ريمػػة المصػػد ال رػػائع مػػف ةػػبلؿ أّف برػػاؾ إصػػرارًا كقصػػًدا للمقػػا لعػػدد الطعرػػات كمحاكلػػة بػػركب 

 أّره قـ ققلة مف ةػبلؿ قلػؾ الطعرػات، كيلػكف دكر الماضػع برػا مػف ةػبلؿ مشػابدة الم رع عليه إال
الصػػػكر لل ثػػػة كالملػػػاف المحػػػي  ب ػػػا داةػػػا المسػػػرح كالػػػدماء القػػػع ققرػػػاثر علػػػى ال ػػػدراف مػػػف ةػػػبلؿ 
القصػػكير لل ريمػػة القػػع ارق ب ػػا مػػ  مماررػػة المعايرػػة كاالسػػقدالالت  سػػيلكف ل ػػا دكر كسقسػػابـ لػػع 

رسػػاب العمكبػػة المراسػػبة لػػه مػػف ةػػبلؿ البيارػػات بػػيف يديػػه، كمر ػػا القصػػكير قػػرار عػػادؿ لػػع ا لحلػػـ كا 
 . (ٕ)لل ريمة، كبذا بك المر ك مف القصكير كأبميقه ال رائية لع اإلثبات كالمصد ال رائع

                                                 

 ٘ٗ:ٖٓالسػػػػػػاعة  ٕٛٔٓ/ٜ/ٜٔال رائيػػػػػة، مػػػػػف مكقػػػػػػ  ال قركرػػػػػع قمػػػػػت الزيػػػػػارة بقػػػػػاري   غرالع لؤلدلػػػػػةالقصػػػػػكير ال كقػػػػػك  (ٔ) 
 https://ar.wikipedia.org/wikiـ،
داةػػػػا شػػػػمة سػػػػلرية كقػػػػـ قكثيػػػػل مسػػػػرح ال ريمػػػػة  هـ قػػػػـ ققلػػػػٕٛٔٓ/ٕ)ع.ـ( غػػػػزة بقػػػػاري  معايرػػػػة ك ريمػػػػة ممقػػػػا المػػػػكاطف  (ٕ)

 بالصكر.رقح و للةصكصية.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
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 : مميزات وأىمية تصوير مسرح الجريمةالفرع الثاني

 

 ال كقك غراليه لؤلبمية الماركرية.( قكض  أبمية قكثيل المسرح بالصكر ٖٜالصكرة شلا)

القصػػكير ال كقػػػكغرالع اإلبػػػداعع كال رػػػع لػػػع األغلػػػب ق ػػػكف رقائ  ػػػا بطريمػػػة مةقل ػػػة، كبػػػع  
قةقل  قماًما عف القصكير لؤلدلة ال رائية، حيث ال ُبّد كأْف قةدـ أغراضًا عدة، بالرسػبة لؤلشػةاص 

سقسػاعدبـ الصػكر لػع قػذلر األحػداث لػع مسػرح ال ريمػة  مسػرح ال ريمػة األصػلية الذيف لاركا لػع
م  مركر الكقت، كأما بالرسبة لؤلشةاص الذيف لـ يقملركا مف القكا د لع مسرح ال ريمػة األصػليةأل 

ألدلػػة لػػع مسػرح ال ريمػػة. كباإلضػػالة إلػػى لالصػكر ال كقكغراليػػة قملػػر ـ مػف رؤيػػة مسػػرح ال ريمػة كا
ذلؾ، لإف صكر األدلة ال رائية يملف اسػقةدام ا مػف قبػا المحللػيف المػاركرييف الػذيف سػكؼ يشػارلكا 
لػػع قحليػػا ال ريمػػة، كلمػػا قسػػقةدـ ل دلػػة عرػػد عػػرض ال ريمػػة للمحا مػػة لمضػػية مػػف قبػػا الماضػػع 

 ػرائـ قػد ق ػكف الصػكر بػع السػبيا الكحيػد كبيئة المحل ػيف، المحػامع كالشػ كد، بػا إّف لػع بعػض ال
 :(ٔ)ل م  األدلة الشرعية، كيربغع الرظر لع الرماط القالية

االبقمػػػاـ ب ميػػػ  مػػػا بػػػداةا مسػػػرح ال ريمػػػة مػػػف آثػػػار َأك مػػػا يميػػػز شػػػلا ال ثػػػة إْف لارػػػت  .4
م  كلػػة، كأْف ق ػػكف الصػػكر كاضػػحة مػػف  ميػػ  زكايػػا المسػػرح، كعػػدـ إغ ػػاؿ حػػدكد المسػػرح 

اؿ لػػاف المسػػرح م قكًحػػا أك مقػػرمبًل أك لارػػت الشػػمل القػػع قػػـ ارق ػػاب ال ريمػػة كقكابعػػه لػػع حػػ
 .(ٕ)ب ا لكؽ األةرى 

                                                 
ـ. ٖ٘:٘ٓـ سٕٛٔٓ/ٜ/ٜٔقمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت الزيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارة بقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاري   (ٔ)

https://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Wiki_Loves_Monuments_2018_in_Levant 
 .ٖٕٚد/ طارؽ عطية، مر   سابل، ص - (ٕ)

http://www.nadorcity.com/%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%BA%D9%85%D9%88%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9_a36341.html
http://www.nadorcity.com/%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%BA%D9%85%D9%88%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9_a36341.html
https://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Wiki_Loves_Monuments_2018_in_Levant
https://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Wiki_Loves_Monuments_2018_in_Levant
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االسػػقعارة بمػػا يػػقـ قصػػكير مػػف آثػػار قػػـ العثػػكر علي ػػا داةػػا مسػػرح ال ريمػػة مػػف أدكات أك  .8
أسػػلحة لقعػػرؼ علي ػػا مػػف ةػػبلؿ الشػػ كد أك َمػػْف لػػاف أثرػػاء الكاقعػػة، كبػػك علػػى قيػػد الحيػػاة، 

ابـ لػػع م ػػاؿ القحريػػات كمعرلػػة صػػاحب ا مػػف ةػػبلؿ القعػػرؼ إلي ػػا مػػف ةػػبلؿ حيػػث قػػد قسػػ
 .(ٔ)الصكر

االسػػقعارة بصػػكر مسػػرح ال ريمػػة كقحليل ػػا بػػ ي كقػػت مػػف قبػػا المةقصػػيف لػػع حػػاؿ قعػػذر  .2
لشػػػ  ا كأيضػػػًا يملػػػف االسػػػقعارة ب ػػػا لق ليػػػ  طػػػاقـ كلريػػػل عمػػػا  ديػػػد لػػػع القحميػػػل بقلػػػؾ 

 .(ٕ)كالقحريات دكف الر كع لمف عما قبل ـ ال ريمة مما قسابـ لع اسق ماؿ العما

أفل القصػكير كمػف ةػبلؿ عملػه لػع م ػاؿ ملالحػة ال ريمػة، كعرػد الةػركج ألي م مػة  ويرى الباحث
لمسػرح ال ريمػػة يػقـ قكثيػػل مػا يلػػكف داةػا المسػػرح مػف آثػػار أك دالئػا ليػػقـ العمػا علي ػػا مػف ةػػبلؿ 

اؾ مصػػكر مةػػقص لػع م ػػاؿ المعايرػػة ال ريػػة اسػق ماؿ القحريػػات ل شػػ  ال ريمػة، كحػػديًثا يلػػكف برػ
ةاصة  رائـ المقا، كيقـ القرليز مف ةبلؿ القصكير على اجثػار لؤلقػداـ كاألدكات القػع يػقـ العثػكر 

 علي ا لمطابمق ا بَمف يشقبه لع قيامه لقلؾ ال رائـ.

                                                 
  https://www.rwaq.org/courses/forensic_photographyـ. ٖٓ:ٖٔس، ٕٛٔٓ/ٜ/ٕٓقمت الزيارة بقاري   - (ٔ)
 .ٜٖٔ، مر   سابل، صالدغيدي مصط ىد/  - (ٕ)

https://www.rwaq.org/courses/forensic_photography
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 الثاني مطلبال

 كاميرات المراقبة 

 

 لمسرح ال ريمة قبا كبعد ال ريمة.( قكض  أبمية لاميرات المراقبة ٜٗالصكرة شلا)

لاميرات المراقبة بػع مػف الكسػائا القػع أصػبحت قشػلا أبميػة لبيػرة الق ابػات عػدة، مر ػا  
الق اريػة كالمؤسسػػات كالقػػع قعقمػد علػػى كضػػ  قلػػؾ ال ػاميرات لػػع رمػػاط كرطػاؽ مصػػالح ا مػػف بػػاب 

يمػـك القةريػب أك األلعػاؿ ال رائيػة، القعرؼ إلى َمْف يمكـ بزيارة أما ر ـ، كأيضًا مف باب معرلة مف 
كظ ػرت ال ػاميرات كأصػبحت الشػغا الشػاغا ل  ػات االةقصػاص كاأل  ػزة األمريػة لػع الػدكؿ ممػا 
قػػد سػػابـ لػػع ضػػب  ال ريمػػة كلشػػ  ا، حيػػث أصػػبحت قلػػؾ ال ػػاميرات مرقشػػرة علػػى مسػػقكى المػػدف 

لكميػػة، ممػػا سػػاعد   ػػات كال ػػري كاألمػػا ف الق اريػػة كآالملػػف السػػياحية كالمؤسسػػات الةاصػػة كالح
 .(ٔ)االةقصاص لع م ام ا لع م اؿ القحريات لل ش  عف ال ريمة كقعمب ال راة

كبرػػػا ق مػػػف األبميػػػة لػػػع قلػػػؾ الكسػػػائا الحديثػػػة لػػػع مسػػػابمق ا لػػػع اإل ػػػراءات كالقحريػػػات  
ال رائية مما  عا مف قلؾ الكسائا محا ابقماـ للباحث ال ارع عرػد حػدكث أي  ريمػة  رائيػة ممػا 

 لت ل ـ محطة ارطبلؽ  ديدة لع مبلحمة ال ريمة.شل
                                                 

ـ بغػزة كمػف ةػبلؿ ال لػكس مػ  الرميػب/ حسػاـ ٕٛٔٓ/ٜ/ٕٓقمت زيارة قسـ المعلكمات لػع   ػاز المباحػث العامػة بقػاري   (ٔ)
ال ػاميرات سػابمت بشػلا لبيػر لػع لشػ   أف ال ريمة ألػادالمدلا كالحديث معه حكؿ أبمية كدكر لاميرات المراقبة لع لش  

ال راة لما قامكا به مف  رائـ كمر ػا المقػا كالسػطك كالسػرقات أك االعقػداء كر ػ  ضػباط المباحػث بالعديػد مػف قلػؾ المضػايا لػع 
سػقعارة ب ػا مػف قبػا ضب  ال راة كقسليم ـ للعدالة كالقع لاف دكر م ـ ل اميرات المراقبػة لػع لشػ  قلػؾ ال ػرائـ مػف ةػبلؿ اال
.  الباحث ال رائع إثراء االرقماؿ لملاف الحدث كلحص رصد ال اميرات لمسرح ال ريمة القع قـ ب ا ال ـر
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 : أىمية كاميرات المراقبة في كشف الجريمةالفرع االوؿ

 

 ( قكض  لي ية االسق ادة مف لاميرات المراقبة كقعمب ال راة كلش  ال ريمة.ٜ٘الصكرة شلا)

حػكؿ  ػرائـ لع ظا قزايد ال ريمة كقرػكع األسػلكب ل ػا كقمرػ  المػكاطريف لػع اإلدالء بمػكل ـ  
حدثت أمام ـ لش كد كرلض الحضكر للشػرطة، كبعػض الحػاالت يػقـ الضػغ  علي ػا كقةكي  ػا مػف 
اإلدالء بمكلة مف قبا ممربيف مف ال ارع لارت لاميرات المراقبة بع الكسيلة كالشابد الحميمع الذي 

ت أيضػًا يكص  ال ريمة كصً ا دكف رسياف أك قغييػر لمػا  ػرى داةػا مسػرح ال ريمػة، كالقػع سػابم
لػػػع لشػػػ  كضػػػب  ال رػػػاة مػػػف ةػػػبلؿ القعامػػػا مع ػػػا، كاعقمػػػاد الباحػػػث ال رػػػائع علي ػػػا مػػػف ةػػػبلؿ 
القحريات كاالسقدالؿ حيث كحيف حدكث  ريمة مباشرة كعرد ارقماؿ المةقصػيف إلػع مسػرح ال ريمػة 
أّره يقـ ق مد الملاف كلحصه كما به مف آثار قحدد كق ش  ال ريمة أك البحث عف ش كد الكاقعة إال 

كبعد القطكر كظ كر لػاميرات المراقبػة مباشػرة يػقـ البحػث عػف لػاميرات المراقبػة لػع مسػرح ال ريمػة 
  (ٔ)ِلَما ل ا مف أبمية للقعرؼ إلى حيثيات ال ريمة كسرعة لع القعرؼ إلى ال ارع

أّرػػػه كبال عػػػا كمػػػف ةػػػبلؿ عملػػػه لػػػع م ػػػاؿ ملالحػػػة ال ريمػػػة لػػػع المؤسسػػػة األمريػػػة  ويػػػرى الباحػػػث
يرية أكؿ مػػا يػػقـ العمػػا بػػه عرػػد الكصػػكؿ لمسػػرح ال ريمػػة للمعايرػػة  لػػع ال ػػرائـ ال رائيػػة يػػقـ ال لسػػط

                                                 
ـ قػاري  الزيػارة ٕٛٔٓ/ٙ/ٜٕمػف قبػا قرػاة السػعيدة ال ضػائية القكرسػية بقػاري   قمرير قـ رشرة حػكؿ أبميػة لػاميرات المراقبػة  (ٔ)

  www.youtube.com/watch?v=wOPtIR1Gbm8ص. ٓٓ:ٜـ س ٕٛٔٓ/ٜ/ٕٔللمكق 
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البحػػث لػػع ملػػاف ال ريمػػة كداةػػا رطاقػػه عػػف لػػاميرات المراقبػػة، كالقػػع بال عػػا سػػابمت لػػع لشػػ  
 العديد مف ال رائـ، كمر ا  رائـ المقا كالسطك بشلا عاـ.

 

 في الحد مف الجريمة : أىمية كاميرات المراقبةالفرع الثاني

 

( قكضػػ  األبميػػة لقغطيػػة ال ػػاميرات األمػػا ف ال امػػة كدكربػػا لػػى ة ػػض مسػػقكى ٜٙالصػػكرة شػػلا)
 ال ريمة كالحد مر ا.

أبميػػة لبيػػرة لضػػب  ال ريمػػة كالقة يػػ  مر ػػا كا عاقػػة العديػػد مػػف ال ػػرائـ بسػػبب ك ػػكد  بػػرزت 
لاميرات المراقبػة لػع الملػاف المػراد السػطك عليػه أك االعقػداء علػى صػاحبه أك الميػاـ ب لعػاؿ  رائيػة 

 مةال  للماركف مف ةبلؿ ارقشاربا كقكزيع ا لع األما ف العامة كالةاصة كالم مة.

رلعت عبد الحميد، ةبير العلكـ ال رائية كمسرح ال ريمة، أفل لاميرات المراقبة كيؤلد اللكاء  
ردع ػػا، لمػػا ق شػػ  عػػف المق مػػيف كأسػػلكب ارق ػػاب ال ريمػػة،  عال قمرػػ  ال ريمػػة، كل ر ػػا قسػػابـ لػػ

كأسػػلكب ةػػػرك  ـ كاق ابػػػاق ـ كأعػػػدادبـ كسػػػماق ـ الشةصػػػية كقكضػػػي  مػػػا قػػػـ ارق ابػػػه علػػػى مسػػػرح 
مػػا قعقبػػر ركًعػػا مػػف أرػػكاع إثػػراء ثمالػػة األمػػف الػػذاقع لػػدى المػػكاطريف، ل ػػع قمرػػ  ال ريمػػة بال عػػا، ل

ال رائـ البلحمة كيةشابا الم رمكف كأضاؼ عبد الحميد، لػ اليكـ الساب  ، أره ي ػب مػر  القػراةيص 
للمحبلت العامة كال يئات الحلكمية كالةاصة، قبا الق  د مف ك كد أما ف لقرليب لػاميرات مراقبػة، 

سػػاعة، لقحليػػا  ٕٗالمصػػال  كال  ػػات ال بػػرى قعمػػا  عكد غرلػػة لرقػػركؿ لمراقبػػة ال ػػاميرات لػػكك ػػ
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كق سير كمر  ال ريمة قبا كقكع ا، كبذا األمر ال يحقاُج قاركرًا كل ف يحقاج لمرارات كزاريػة كقػرارات 
مقابعقرػػػػا مػػػػف المحػػػػالظيف، مؤلػػػػًدا أّف لػػػػاميرات المراقبػػػػة ال يملر ػػػػا لمػػػػ  مرػػػػ  ال ػػػػرائـ، قػػػػائبًل:  مػػػػف 

لئلحصػػائيات ال رائيػػة رػػرى أّف الم رػػع علػػي ـ بإبمػػال ـ كعػػدـ احقػػرازبـ كع ػػكيق ـ يسػػاعدكف ال رػػاة 
%( مف عراصر ال ريمػة كمػا علػى الم ػرميف المحقػرليف إال أّف يسػق ملكا بػاقع عراصػر ٓٛبرسبة )

ذا عػدرا بالػذا رة لل ػرائـ ال ريمة الرق اب ا  كدلّا عبد الحميد، على أبمية لاميرات المراقبة، قػائبًل:  إ
ـ كقضية س احع لرمػكز سػعد ٕٜٓٔالماضع، مثا قضية ريا كسليرة عاـ  عال برى القع حدثت ل

ـ، للػك لارػت برػاؾ لػاميرات مراقبػة لػى الشػكارع كأمػاـ ٜٙ٘ٔإسلردر، كمحمكد أميف سػليماف، عػاـ 
 .(ٔ)المحاؿ ل ّرا ا قش را ال ريمة قبا كقكع لثير مف الضحايا 

 : أىـ الدوؿ التي اىتمت بال اميرات في كشف الجريمة لثالثالفرع ا

أ ثر الدكؿ العربية القع ابقمت بال اميرات كقطكيربا كاسقةدام ا لػع  ميػ  مرػاحع حيػاق ـ  
 كابحث مف األساسيات للحياة اليكمية كقضاء حا ق ـ اال قماعية.

الريػاض  ق ػػق  ملػ   لػاميرات  المراقبػة مػف ةػبلؿ اسػػقطبلع آراء  ( الممل ػة العربيػة السػعودية:4
مةقصػػيف أمريػػيف، كقػػاركرييف، كمػػكاطريف حػػكؿ أبميػػة قلػػؾ القمريػػة الحديثػػة القػػع أدةلػػت الطم ريرػػة 
لػدى لثيػػر مػف األسػػر ةصكًصػًا لػػع المرػػازؿ، كالمحػاؿ الق اريػػة القػع قامػػت باسػقةداـ كمػػف ةػػبلؿ 

 ػػة سػػ لت زيػػادة، كأبميػػة حػػكؿ مػػا يقعلػػل بػػػ لاميرات المراقبػػة  لػػع رصػػد ملػػ  ال ػػاميرات لػػإفل الممل
األعػػػػكاـ األةيػػػػػرة إلػػػػػى حػػػػػٍد لبيػػػػػر، حيػػػػػث زاد عػػػػػدد مسػػػػػقةدمع كمحقػػػػػاج أرظمػػػػػة المراقبػػػػػة لحمايػػػػػة 
الممقل ات، كقكلير الشعكر باألمف لع المرزؿ، كالعما بصكرة قكية، كأصبحت كسيلة لّعالة للرقابة 

مةقصػػة اشػػقراطات لػػػ المحاؿ الق اريػػة ، مػػف ةػػبلؿ االسػػقعارة لػػع للػػكلع الممابػػا، كضػػعت   ػػات 
ب لضػػػا لػػػاميرات المراقبػػػة، كاألةػػػذ بالقكصػػػيات القػػػع ةلصػػػت إلي ػػػا الدراسػػػات ككرش العمػػػا القػػػع 
أ ريت بكاسطة مرلز أبحاث ملالحة ال ريمة، كالقع أكصت بالق  د مف اشػقراطات السػبلمة كدقػة 

لمحػػاؿ الق اريػة.. كلػػاف ةطابػػًا مك  ػًا إلػػى م لػػس الغػػرؼ  ػكدة ال ػػاميرات القػػع يػقـ قرليب ػػا لػػع ا
السعكدية بش ف إ راءات السبلمة لػع المحػاؿ الق اريػة، إذ قػـ إبػبلغ الغػرؼ الق اريػة لػع المرػاطل 
لالة القةاذ ما يلػـز حيػاؿ بػذإل القك ي ػات القػع صػدرت الشػ ر ال ػاري مػف كزارة الداةليػة اةقيػار 

                                                 
قمريػػر حػػكؿ أبميػػة لػػاميرات المراقبػػة مػػ  اللػػكاء/ رلعػػت عبػػد الحميػػد ةبيػػر العلػػـك ال رائيػػة كمسػػرح ال ريمػػة  لػػع  م كريػػة  (ٔ)

 www.um7.com/story صٖٓ:ٓٔـ س ٕٛٔٓ/ٜ/ٕٔمصر العربية، قاري  الزيارة للمكق  االل قركرع 
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%( لع المائة مف اللصكص يدةلكف المرازؿ عبػر  ٕٓأ ثر مف ) المكاق  كذلرت قمديرات إلى أفل 
البػػاب الةل ػػع، أك األبػػكاب ال اربيػػة، كبػػك مػػا يعرػػع ضػػركرة كضػػ  لػػاميرات علػػى  ميػػ  األبػػكاب 
الةل يػػة كال اربيػػة للمرػػزؿ، كلػػع أحيػػاف أةػػرى يسػػقةدـ   اللصػػكص  طريػػل الركالػػذ الةل يػػة لػػدةكؿ 

ذ الةل يػػػة لقمليػػا لػػػرص اإلمسػػػاؾ ب ػػـ. كلػػػذلؾ، يربغػػػع كضػػػ  المرػػازؿ، كيعػػػكد اةقيػػػاربـ إلػػى الركالػػػ
كيعػػد ال رػػاء  لػػاميرات المراقبػػة عرػػد الركالػػذ الةل يػػة لػػع أمػػا ف يصػػعب علػػى اللصػػكص رؤيق ػػا،

الةل ػػع للمرػػزؿ مػػف األمػػا ف الم ضػػلة لل ثيػػر مػػف اللصػػكص، كيربغػػع كضػػ  لػػاميرا مػػزكدة ب  ػػاز 
كممقل اقػػػؾ مػػػف السػػػرقة. كيرصػػػ  مةقصػػػكف  اسقشػػػعار للحرلػػػة، كلشػػػالات إضػػػاءة لحمايػػػة مرزلػػػؾ

بقرليب لاميرات مراقبة بعيػدًا عػف أعػيف اللصػكص، كق ػكف لػع البػاب األمػامع، حيػث يػقـ قرليػب 
ال ػاميرات لػػع أمػا ف يملػػف أْف يرابػا اللصػػكص لق ػكف رادعػػًا بالرسػبة ل ػػـ، علمػًا ب رل ػػا قػد ققعػػرض 

أعػيف اللصػكص، حقّػى قػقملف مػف رصػد لل سر بسػ كلة، أك كضػع ا لػع أمػا ف مة يػة بعيػدًا عػف 
لػػػػا قحرلػػػػاق ـ. كأ ػػػػد عػػػػدد مػػػػف المػػػػكاطريف لػػػػػ الرياض ، علػػػػى أبميػػػػة القمريػػػػة الحديثػػػػة لػػػػع قعمػػػػب 
الم رميف، كمسق دلع المكاطريف اجمريف لع مرازل ـ، مشيريف إلػى أّرػه كمػ  لثػرة الحػكادث أصػب  

ر ػا قسػ ـ لػع معرلػة ال رػاة مف الضركري ك كدبا لػ داة لضػب  الحػدث لػكر كقكعػه، إضػالة إلػى أ
كال ش  عر ـ كاسقش دكا بال ثير مػف الحػكادث القػع لارػت قحمػا غمكًضػا يصػعب القكصػا إليػه، 
إال أرػػػػه كب ضػػػػا ي، كب ضػػػػا   ػػػػكد ر ػػػػاؿ األمػػػػف، كك ػػػػكد  لػػػػاميرات مراقبػػػػة  قػػػػـ المػػػػبض علػػػػى 

الريػػاض  المق مػػيف الحميميػػيف لػػع عػػدد مػػف المضػػايا لػػع مرػػاطل الممل ػػة محاكلػػة ةطػػ  ط ػػا لػػع
كقاؿ يحيى الظ رارع: إره لـ يلف ي ضػا ك ػكد لػاميرات مراقبػة لػع مرزلػه بسػبب بعػض العػادات، 
كالقماليد، كأر ا قد ق كف كسيلة للق سػس، كغيربػا مػف األمػكر الثاركيػة، إال أرػه كمػ  قطػكر أسػاليب 

أط ػاؿ ال رائـ أصب  مػف الضػركري ك كدبػا لػع المرػزؿ كالشػارع كقػاؿ: إف حادثػة محاكلػة ةطػ  
لع الرياض ب حد الشكارع كالقع لش ق ا لػاميرات المراقبػة قعػد دلػيبًل علػى أبميػة االسػقعارة بالقمريػة 
الحديثة، كقرليب ال اميرات لع مداةا المرزؿ، كالشارع لرصد ما قد يحدث مف  رائـ سػكاء لارػت 

مػػػًا لبيػػػرًا،  سػػػرقة، أك غيربػػػا مػػػف ال ػػػرائـ القػػػع قػػػد قحػػػدث ال سػػػم  ي، كالقػػػع أصػػػبحت قسػػػبب قل
كيقحدث سعكد المال ع عف لاميرات المراقبة، كأبميق ا لع المرازؿ، مكضحًا أره أصب  ممقرعًا ب ا 
أ ثر لع الكقت الحالع رغـ عدـ ك كدبا لع المرزؿ لديه، مشيرًا إلى أر ا أس مت لػع لػؾ طبلسػـ 
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طػػػر لبيػػػر علػػػع ال ثيػػػر مػػػف ال ػػػرائـ القػػػع يرق ب ػػػا ضػػػعاؼ الر ػػػكس كالم ػػػرميف الػػػذيف يشػػػللكف ة
 .   (ٔ)الم قمعات

بػػدكرإل، أكضػػ  ال ريػػل مقماعػػد عبػػد ي الراشػػد، أّرػػه ال ُبػػدل مػػف اإلسػػراع لػػع قر يػػذ  ( دولػػة ال ويػػت:8
قػػػػاركف ال ػػػػاميرات األمريػػػػة الػػػػذي يلػػػػـز  ميػػػػ  الم معػػػػات الق اريػػػػة كالمؤسسػػػػات الحلكميػػػػة بقرليػػػػب 

يصػػال ا بال امػػا مػػ  ملقػػب رئػػيس لػػع  مبرػػى الػػدائرة الحلكميػػة أك لػػع الم مػػ ، لػػاميرات المراقبػػة، كا 
بحيػػػث يح ػػػو  ميػػػ  مشػػػابد االسػػػقمباؿ كالمصػػػاعد كالممػػػرات كغيربػػػا، لمراقبػػػة الحػػػراس كالمػػػكظ يف، 
كمقابعة سير العما ب على مسقكى مملف، باإلضالة إلى أ  زة مراقبة الزائػريف، لمرػ  دةػكؿ اجالت 

 قزبات.الحادة كلش  ا قبا الدةكؿ للم معات الق ارية كالمر

ةالد ال ضلع، أسقاذ لع  امعة ال كيت إفل بعض البشر ال يردع ـ شعء مف قلؾ  كقاؿ د. 
الزكار كال قميـ ل ا أي كزف لع اعقباراق ا، لبم ػرد أْف يةلػك ل ػا ال ػك قبػيض كقصػ ر، كمػا إْف ي ػرغ 

ك مقػاع أك الملاف مف الرقيب أك الحسيب حقى ي رع إلى قلبية رغباقه، كقحصيا ما يريػد مػف مػاؿ أ
ش كة، كشةص ل ذا عطا قلؾ األسلحة كأبطا م عكل ػا لػع ر سػه، ال ُبػدل للم قمػ  أْف يقعامػا معػه 
بطريمة مةقل ػة عػف اجةػريف، كلػيس مػف المعمػكؿ أف قكلػا الدكلػة أك يةصػص سػيد البيػت شةًصػا 

رات ل ا شةص يراقبه، كيحصع عليه مةال اقه لذلؾ ليس باإلملػاف، كل ػف مػف المملػف رصػد لػامي
مراقبػة مػػثبًل داةػػا المق ػػر أك البيػػت أك ملػػاف العمػػا، لػيعلـ لػػا ذي ر ػػس مريضػػة أرػػه قحػػت الرقابػػة 
الشديدة ليح ـ عف الةط ، كبذا أمر  يد كسبلح لّعاؿ أثبت ر احه لع لثير مػف األمػا ف، كلارػت 

 حػػكادث ال ػػاميرات شػػابًدا علػػى  ػػرائـ عػػدة كالقعػػرؼ إلػػى مرق بي ػػا سػػكاء المقػػا أك السػػرقات، لمػػثبًل 
الطرؽ ألـ قما رسبق ا بعد رصب ال اميرات، ك رائـ الةدـ ارحسرت ركًعا ما لع البيكت القع اقبعت 
بػػػػذإل الطريمػػػػة لػػػػع المراقبػػػػة، كالقػػػػـز المكظ ػػػػكف بػػػػدكاماق ـ حػػػػيف ُعممػػػػت البصػػػػمة، كقلػػػػت الةسػػػػائر 

يدؿ على أفل  كالسرقات لع الم معات حيف قـ قرليب قلؾ ال اميرات لع المرازؿ كاألسكاؽ، لا بذا
أةذ المةال يف بالحـز ليه ح و ل ـ مف العمكبػة كسػبلمة للم قمػ  مػر ـ، كقػد قيػا: مػف أمػف العمكبػة 

                                                 
 علػػى بللػػع عبػػر م لػػة الريػػاض حػػكؿ أبميػػة لػػاميرات المراقبػػة للمل ػػة العربيػػة السػػعكدية، مرشػػكرة قمريػػر الصػػح ع /احمػػد ال (9)

ـ س ٕٛٔٓ/ٜ/ٕٔـ قمػػػػت الزيػػػارة بقػػػػاري  ٕٛٔٓيرػػػاير  ٔٔ -بػػػػػ ٜٖٗٔربيػػػػ  اجةػػػر  ٕٗلةمػػػيس امكقػػػ  ال قركرػػػع بقػػػػاري  
 http://www.alriyadh.comص ٖٓ:ٔٔ
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أسػػػاء األدب، كالعلػػػس أيًضػػػا صػػػحي ، كقرليػػػب ال ػػػاميرات بػػػك أحػػػد السػػػبا إلقامػػػة األمػػػف كلػػػرض 
 .(ٔ)السبلمة كالسيطرة األمرية

 تنظػيـ وتركيػػب ال ػاميرات فػػي أمػا ف ميمػػة ( دوؿ الخلػيج: دوؿ الخلػػيج ىػي أ ثػػر اىتماًمػا فػػي2
كالمؤسسػػات المدريػػة كاألمريػػة، كيعػػكد ذلػػؾ االبقمػػاـ  كحساسػػة كةاصػػة األمػػا ف الق اريػػة كالسػػياحية

لقلؾ الدكؿ كاإلمارات لرمكبػا كقطػكر االققصػاد كلكر ػا مػف الم قمعػات القػع يطلػل علي ػا دكؿ ذات 
معيشػػع ذات رلابيػػة كدةػػا عػػاٍؿ ممػػا يحػػرص  الرلابيػػة لػػكف ألػػراد م قمعاق ػػا يعيشػػكف لػػع مسػػقكى 

إلػػراد قلػػؾ الم قمعػػات بقرليػػب قلػػؾ الكسػػائا كبػػع لػػاميرات المراقبػػة لػػع مرػػازل ـ كأسػػكاق ـ كأمػػػا ف 
ق ػػػارق ـ ةكلػػػا علػػػع أر سػػػ ـ كأمػػػكال ـ مػػػف السػػػلب أك السػػػرقة كلق ػػػكف رادعػػػة كقرا ػػػ  ال ػػػارع للميػػػاـ 

د الميػػػاـ بال عػػػا ب ػػػدؼ سػػػلب علػػػى أمػػػكال ـ ب لعػػػاؿ السػػػلب أك السػػػرقة كالقػػػع قػػػؤدي إلػػػى المقػػػا عرػػػ
كممقل اق ـ، كبرا رظمت المؤسسة األمرية القع ققب  إلى الدكؿ كش عت على قرليب قلؾ ال اميرات 
كلل رظاـ كضكاب  لرية كالقع سابمت لع لش  العديد مف  رائـ السطك كالسلب كاالعقػداء كالمقػا 

ادعة لل ريمة كعملت علػى قػدرع مسػقكي ال ريمػة كاالسقدالؿ على ال راة مف ةبلل ا كأيضًا لارت ر 
 ةاصة المقا.

م  قزايد معدالت ال ريمة على مدى السركات األةيرة لى ( قوانيف تنظـ تركيب كاميرات المراقبة:1

 مي  أرحاء العالـ، ال ع ب لى أف يصػب  األمػف شػاغبل رئيسػيا للرػاس لػى لػا ملػاف. إف ازدبػار 

يضػػػػر بػػػػالم قم ، كيػػػػدمر   ػػػػكد الحلكمػػػػة لػػػػى الح ػػػػا  علػػػػى أمػػػػف ال ريمػػػػة، كاألعمػػػػاؿ اإلربابيػػػػة 

المػكاطريف. كلػػذلؾ يعقبػر الل ػػكء إلػػى الحلػكؿ األمريػػة لقرليػب لػػاميرات األمػػف لػى مكاقػػ  إسػػقراقي ية 

مةقل ػػػػة لػػػػى األمػػػػا ف العامػػػػة، كلػػػػى المرػػػػازؿ أك المحػػػػبلت الق اريػػػػة، أك أمػػػػا ف العمػػػػا، كال يئػػػػات 
                                                 

، ـ ٕٗ:ٔٔ ٕ٘ٔٓ أ قػػكبر ٖٓل قركرػػع بقػػاري  إلػػة لػػع م لػػة ال كريػػة عبػػر مكقع ػػا اكالػػذي رشػػر مم العرػػع سػػعكد ال اقػػب: (ٔ)
لراد الم قم  كلرد الحالة األمرية، قمت الزيارة للمكق  أعلى ممكمات كممقل ات كأركاح حكؿ أبمية لاميرات المراقبة لع الح ا  

 <http://www.alkuwaityah.com/Departement.aspx?iص ٕٔـ سٕٛٔٓ/ٜ/ٕٔبقاري  
إال إف برػػاؾ سػػلبيات ذلربػػا المسػػليف لػػع األ  ػػزة المةقصػػة كالقػػع قمػػس الةصكصػػية كالقػػع يمػػـك بعػػض األشػػةاص بئسػػائة  

 كال ائدة ا بر مف ضرربا كذات أبمية رغـ قلؾ المبلحظات. اإلي ابياتاسقةدام ا كل ف 
ـ ٕٛٔٓ/ٜ/ٕٕ، قمػت الزيػارة بقػاري  www.alriyadh.comل قركرػع، إمكقػ   علػىعبػد الػرحمف، قمريػر مرشػكر  علػىال اقب 

 ـ. ٕٓ:ٙٔس
 

http://www.alriyadh.com/
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للح ػػا  علػػى األمػػف، للػػاميرات المراقبػػة األمريػػة قعقبػػر الحليػػ   كالمؤسسػػات الحلكميػػة، كسػػيلة لعالػػة

المراسب لؤل  زة األمرية. كعلى الرغـ مػف محاسػر ا، إال أرػه ال يربغػى ق ابػا أر ػا يملػف اةقراق ػا، 

 مػػػػػػػػػادة قاركريػػػػػػػػػةيف، لغػػػػػػػػػزك ةصكصػػػػػػػػػيقرا، ل ػػػػػػػػػى سػػػػػػػػػبلح ذك حػػػػػػػػػد كاسػػػػػػػػػقغبلل ا لسػػػػػػػػػبلح مضػػػػػػػػػاد

مػػػػػػادة، قشػػػػػػما المػػػػػػادة األكلػػػػػػى القعري ػػػػػػات الةاصػػػػػػة  ٔٔقػػػػػػاركف لػػػػػػاميرات المراقبػػػػػػة األمريػػػػػػة يضػػػػػػـ 

بالمصطلحات الكاردة ليه قبلليا ألى ةبلؼ حكؿ ق سير المعرى الممصػكد. كقضػمرت القعري ػات أف 

الػػػػكزير المةػػػػقص بػػػػك: كزيػػػػر الداةليػػػػة، كأف الػػػػكزارة المةقصػػػػة بػػػػى: كزارة الداةليػػػػة، كأف السػػػػلطة 

لمعلكمػػات بػػكزارة الداةليػػة، كأف الل رػػة ال ريػػة المةقصػػة بػػى: قطػػاع قرظػػيـ االقصػػاالت كق ركلك يػػا ا

بػػى ال  ػػة القػػى أرػػاط ب ػػا المػػاركف اإلشػػراؼ كمقابعػػة الرشػػاط الػػذى يسػػرى عليػػه أحلػػاـ المػػاركف. أمػػا 

الممصػػكد بلػػاميرا المراقبػػة ل ػػى: لػػا   ػػاز يصػػل  اللقمػػاط الكقػػائ  كاألحػػداث لػػى األمػػا ف المصػػرح 

أك كسػػي  يقصػػا بال ػػاميرا، كيصػػل  لقسػػ يا كح ػػو  ب ػػا. كالممصػػكد ب  ػػاز القسػػ يا بػػك لػػا   ػػاز

الكقػائ  كالقسػ يبلت، كشػػملت القعري ػات أف القسػػ يبلت بػى لػػا مػا يػػقـ االحق ػا  بػػه مػف صػػكر أك 

 .ألػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلـ أك بيارػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات علػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى أ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزة القسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ يا

لمػػا حػػدد مشػػركع المػػاركف األمػػا ف القػػى سػػققـ مراقبق ػػا. ل ػػك يػػرص علػػى قرليػػب لػػاميرات المراقبػػة 

قس يا لى األما ف المةصصة لممارسة أى رشاط صراعى أك ق ارى أك ديرى أك قعليمػى كأ  زة ال

أك ثمػػػالى أك رياضػػػى أك لرػػػدقى أك سػػػياحى أك الق معػػػات السػػػلرية مق املػػػة الةػػػدمات، أك اللكحػػػات 

اإلعبلريػػة أك ال معيػػات كغيربػػا مػػف المؤسسػػات العاملػػة لػػى م ػػاؿ العمػػا األبلػػى، كاسػػقثرى المػػاركف 

ى قشػػػغل ا المػػػكات المسػػػلحة، كأ  زق ػػػا، كال يئػػػة المكميػػػة لئلرقػػػاج الحربػػػى، كالشػػػرلات األرشػػػطة القػػػ

كالكحػػدات القابعػػة ل ػػا، كلػػذا األرشػػطة القػػى قميم ػػا أك قرشػػئ ا أى مر مػػا لصػػالح ا، كي ػػكز اسػػقرادا 

 .لبلئحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة القر يذيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة للمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاركف إضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالة أرشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطة أك مرشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرت أك أمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ف أةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرى 

س شػػري  إسػػماعيا، أف الحلكمػػة قضػػ  المػػاركف لػػى أكلكياق ػػا كأ ػػد رئػػيس م لػػس الػػكزراء، الم رػػد



 214 

العا لة، لحماية الممقل ات كالمرشرت، كق مير ػا مػف العمليػات اإلربابيػة كغيربػا، كأف ال ػارى الممبػا 

 .علػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى  ريمقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيقرا   عر ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بم ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرد علمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه بك ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكد لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاميرات

بمشػػركع المػػاركف، أف  كأكضػػحت الرائبػػة أريسػػة عصػػاـ حسػػكرة، عضػػكة م لػػس الرػػكاب، القػػع قمػػدمت

المػػاركف يعقبػػػر أكؿ مشػػركع قػػػاركف لػػى الحيػػػاة القشػػريعية المصػػػرية يةػػقص بقرظػػػيـ عمليػػات قرليػػػب 

لاميرات المراقبة على المرشرت. كأ دت أف مكا  ة ال  مات اإلربابيػة قسػقك ب بػذا القشػري  الػذى 

األماف، كقحميل الردع، يساعد لى القعرؼ على ال راة، كلش  الحمائل، كيسابـ لى قحميل األمف ك 

  .ٔكلش  مصادر اإلرباب

إف رغػػـ أبميػػة قلػػؾ الكسػػائا الحديثػػة كبػػع لػػاميرات المراقبػػة لػػع المسػػابمة للباحػػث  ويػػري الباحػػث
ال رائع لع لش  ال ريمة كالقع قسابـ أيضًا لع عرصر الردع القع يعكد بال ائدة مػف ةػبلؿ قػدرى 

ف ةػػػبلؿ إسػػػاءة اسػػػقةدام ا كالقػػػع قمػػػس الةصكصػػػية مسػػػقكي ال ريمػػػة إال إفل برػػػاؾ سػػػلبيات ل ػػػا مػػػ
لئللراد، كرغـ أبمية قلؾ ال اميرات إال اره ليس براؾ أي رص قاركرع كاضػ  يػرظـ قلػؾ الكسػيلة أك 
يحدد مسقةدمي ا، كلع للسطيف كحديثا قـ القعاما بقلؾ ال اميرات كةاصة المراطل ال ركبيػة كالقػع 

كاألما ف ال امػة كالقػع باشػرت األ  ػزة المةقصػة بقرظػيـ  ارقشرت بشلا سري  لع األما ف الق ارية
قلؾ ال اميرات كضب  اسقةدام ا، كمف ةبلؿ عما الباحث لع م اؿ ملالحة ال ريمة حيػث كحػيف 
حدكث  ريمة ما كةاصة المقا يقـ االبقماـ مف كقت كصكؿ مسرح ال ريمػة بالبحػث عػف لػاميرات 

 ريمة قبا كبعد الكاقعة كالقعرؼ علػى األسػلكب الػذي قػـ المراقبة، كمرا عق ا كمعرلة لي ية مسرح ال
مف قبا ال ارع كمحاكلة القعرؼ على ال ارع مػف ةػبلؿ رصػد ال ػاميرات كأيػف ك  قػه كقحديػد ةػ  
سيرة بعد ال ركب مف ملاف ال ريمة كقعمبه كضػبطه كبرػا ق ػكف األبميػة كالضػركرة لقلػؾ ال ػاميرات 

 .(ٕ)ة على الر س كاألمكاؿ مف ةبلؿ ال اميراتحيث قـ لش  العديد مف ال رائـ الكاقع

                                                 
9
ٝضاٍشاس،ٗأhttp://aitmag.ahram.org.eg/News/94842.aspxً،99ًط25/99/2198ٍ٘قغاىنرشّٜٗذٌصٝاسذٔتراسٝخ)

ىيذمر٘سػثذاىقادسخشادجػيٜصطسرٔػثشٍ٘اقغاىر٘اصواالخرَاػٜصطسحتاسٌقضاءاىَظاىٌ،زٞثاشاسإىٜذْظٌٞى٘ائرٗق٘اِّٞ

ىيقٞاًتٖاٗذْطٞزٕاٍِقثوخٖاخاال رصاص.
كبػع  ريمػة ققػا باالشػقراؾ مػف ةػبلؿ لػاميرات المراقبػة حيػث قػـ  ـٕٙٔٓقـ لش   ريمػة المػكاطف )ـ.س( مػف غػزة عػاـ  (ٕ)

حيػث لػاف  يػهعلحيثيات ال ريمة كق اصػيل ا مػف ةػبلؿ رصػد احػد ال ػاميرات لل ػارع كبػك يغػادر الملػاف الم رػع  علىالقعرؼ 
ال ارػه كمػف ةػبلؿ كقت ال ريمة قبا ال  ر كلـ يقكا د احد لع ملاف سير ال ارع كال يك د شػ كد أك معلكمػات مػف الملػاف، إ=

http://aitmag.ahram.org.eg/News/94842.aspx
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 الثالث مطلبال

 وسائل االتصاالت الياتف المحموؿ 

 

 ( قكض  أبمية أ  زة االقصاؿ المحمكؿ كدكرة لى لش  ال ريمة.ٜٚالصكرة شلا)

قعد كسائا االقصاالت مف الكسائا القع قسابـ كقسػاعد ال  ػات القػع قبلحػل ال ريمػة لػع  
ال ريمػػة حيػػث اعقػػاد اإللػػراد لػػع الم قمعػػات بحمػػا كاسػػقعماؿ أ  ػػزة االقصػػاؿ سػػرعة ال شػػ  علػػع 

المحمػػػكؿ كال يسػػػقطي  بػػػؤالء االسػػػقغراء عػػػف قلػػػؾ الكسػػػيلة كأصػػػبحت مػػػف الضػػػركريات كالحا يػػػات 
األساسية لل رد، كمف ةبلؿ عما الباحث لػع مبلحمػة ال ريمػة قػـ لشػ  عػدة  ػرائـ ققػا مػف ةػبلؿ 

لباحػػث بسػرد بعػػض الكقػائ  القػػع قػػـ لشػ  ا مػػف ةػبلؿ قلػػؾ الكسػػيلة ال ػاق  المحمػػكؿ كسػكؼ يمػػـك ا
 .(ٔ)ليقض  أبمية ال اق  المحمكؿ لع لش  ال ريمة

 

 
                                                                                                                                              

المعلكمػػات لسػػرية  علػػىكلشػػ  ال ريمػػة. رػػقح و يػػه علكعمػػا القحريػػات حيػػث قػػـ القعػػرؼ  ليػػهعقصػػكير ال ػػاميرات قػػـ القعمػػيـ 
 كةصكصية المضية.

مػف ةػبلؿ لػاميرات المراقبػة حيػث قػـ مشػابدة  أيضػاً ـ كبػع  ريمػة ققػا ٕٚٔٓقـ لش   ريمػة المػكاطف )ع.ـ( مػف غػزة عػاـ 
لمػاء  ليػهعمف الملاف كيسقما درا ة راريػة كقػـ قعمػب ةػ  سػيرة كالقحػري عػف مكاصػ اقه حيػث قػـ القعػرؼ ال ارع كبك يةرج  كا 

 ل  ات االةقصاص. هكاحالقيه علالمبض 
قـ ممابلة مدير دائرة المصادر ال رية لع   از المباحث العامة لكف قلؾ الدائرة مةقصة لع القعاما م  قلؾ الكسػائا كبػع  (ٔ)

حيػث ألادرػا إف  الم رػع عليػهبػاق   علػىالمقصػليف كالمسػقمبليف  علػىلة كذلؾ لقعاما مع ا كلحص ا للقعػرؼ ال كاق  المحمك 
كيػػقـ ق حػػص األرقػػاـ كاسػػقر اع بػػرامج ال ػػاق  المحمػػكؿ  الم رػػع عليػػهأ ثػػر مػػف حالػػة ققػػا يػػقـ ضػػب  أ  ػػزة االقصػػاؿ بحػػكزة 

 صا كالذي يلكف مشقبه به بميامة بال ريمة.كالمق الم رع عليهكق كف الرقي ة إف براؾ عبلقة كةبللات بيف 
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 : الجرائـ التي تـ كشفيا مف خبلؿ الياتف المحموؿالفرع االوؿ

 

( قكضػػ  سػػرعة األ  ػػزة المحمكلػػة لػػع لشػػ  كقعمػػب ال رػػاة مػػف ةػػبلؿ ق حػػص ٜٛشػػلا) الصػػكرة
 برم ة الس بلت لل اق  كعبلقة ال ارع بالم رع علية.

ـ.د( كقػػػـ العثػػػكر علػػػى ال ثػػػة لػػػع شػػػمة ) ـ كقعػػػت  ريمػػػة ققػػػا بحػػػل المػػػكاطفٖٕٔٓلػػػع عػػػاـ ( 4
حيػث كمػف ةػبلؿ ق حػص  م  كرة كقد قـ ققلة مف ةبلؿ اسقةداـ ح ر كضربة ب راسػة عػدة مػرات،

مسرح ال ريمة لـ يقـ العثكر علع باق  الم رع عليه كمف ةبلؿ القحريات القع قػـ اسػقرطاق ا مػف 
مسػػرح ال ريمػػة قػػـ االقصػػاؿ علػػع بػػاق  الم رػػع عليػػه كقػػدقـ بيعػػة لشػػةص مػػا كقػػـ القعػػرؼ علػػى 

كقػػـ القعػػرؼ ال ػػارع مػػف ةػػبلؿ الػػذي قػػاـ بشػػراء ال ػػاق  المحمػػكؿ، كقػػـ ضػػب  بػػاق  الم رػػع عليػػه 
حالقه للعدالة  .(ٔ)عليه مف ةبلؿ ما بداةلة مف صكر كةصكصيات له كقـ ضب  الم رع عليه كا 

ع.ـ( بغػػزة كقػػـ قغيػػب المػػذلكر عػػف مرزلػػة أ ثػػر مػػف ) ـ كقعػػت  ريمػػة المػػكاطفٕٙٔٓ( لػػع عػػاـ ٕ
قـ  ساعة مما قمدـ ذكيه بببلغ عف قغيب ابر ـ كال يك د إي قكاصا م  ابر ـ كباق ة مغلل حيثٕٗ

العمػا مػػف قبػػا المباحػث العامػػة علػػع إشػػارة قغيػب المػػذلكر كمػػف ةػػبلؿ القحريػات قػػـ كالقكاصػػا مػػ  
إدارة الملػػاف الػػذي يعمػػا بػػه كبػػك ملقػػب قكصػػيا طلبػػات للمػػكاطريف حيػػث ألػػاد ارػػه قػػـ االقصػػاؿ مػػف 

)ع.ـ( لكرػه يعػرؼ الملػاف  رقـ باق  محمكؿ علع الملقب كطلػب قكصػيا طعػاـ ل ػـ مػ  المػكاطف

                                                 
مصدر كمر   المضية دائرة المعلكمات ل  ػاز المباحػث العامػة بالقرسػيل مػ  دائػرة المصػادر ال ريػة، مػف الصػعب إحضػار  (ٔ)

ـ   ػػاز المباحػػث العامػػة ٕٛٔٓ/ٜ/ٖٕبعػػض ق اصػػيا الكاقعػػة لسػػرية كةصكصػػية ال ريمػػة  علػػىقلػػؾ المعلكمػػات كقػػـ الػػقح و 
 لمعلكمات المرلزية.دائرة ا
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ما يمكـ بقكصيا طلبات له حيث قـ القعرؼ على صاحب الرقـ كقـ إحضار المقصا كقبػيف أّف كدائ
المػػذلكر قػػـ ققلػػة بػػداةا شػػمة بعػػد اسػػقدرا ه ب ػػدؼ السػػلب كقػػـ لشػػ  ال رػػاة كضػػبط ـ، كبرػػا ربػػرز 
أبمية ال كاقػ  المحمكلػة لػع مسػابمق ا لػع لشػ  ال ريمػة، كأيضػًا سػابمت ال كاقػ  المحمكلػة لػع 

أْف  ليا علع ال ارع مف ةبلؿ ك كد ملالمات كاردة كرسائا عػع بػاق  الم رػع عليػه بعػدإثبات الد
ثبػاتير ع إي عبلقة لػه بػالم رع عليػه كمػف ةػبلؿ المكا  ػة  ذلػؾ مػف ةػبلؿ قمريػر لرػع مػف قبػا  كا 

المصػػادر ال ريػػة حيػػث يغقػػرؼ ال ػػارع ب رمػػه، كغيربػػا مػػف ال ػػرائـ القػػع قػػـ االطػػبلع علي ػػا كالقػػع 
 .(ٔ)ة االقصاؿ المحمكؿ دكربا مف ةبلؿ لش  ال ريمة كمبلحمق اأثبقت كسيل

األدلة الجنائية لليواتفتحليل الفرع الثاني:     

يمكـ الةبير  براؾ قةصص مقطكر بشلا  يد لع قحليا األدلة ال رائية لؤل  زة الرمالة. حيث
بقكصيا ال  از الُمصادر إلى   از ةاص يمكـ بمراءة البيارات المةزرة داةا ال  از، بما لع 
ذلؾ الس بلت السابمة مف معلكمات كبيارات، بما لي ا الملالمات ال اق ية كالرسائا الرصية. قد 

لمسقةدـ مف رؤيق ا أك يقملف الةبير لع األدلة ال رائية مف اسقرداد الس بلت القع عادة ال يملف ل
الكصكؿ إلي ا، مثا الرسائا الرصية المحذكلة، كالقع يملره إلغاء حذل ا. عادة ما يقملف يملف 

براؾ العديد مف قطبيمات  ةبراء األدلة ال رائية مف ق اكز األساليب البسيطة مف ق ا الشاشة
الكصكؿ إلى لبعض البيارات ال اق  الذلع كالبررامج القع قحاكؿ مر  مةقصع األدلة ال رائية مف 

كالس بلت، أك لقش ير قلؾ البيارات ك عل ا غير قابلة للمراءة. باإلضالة إلى ذلؾ براؾ بررامج 
يملف ل ذا ب س  بعض البيارات عف بعد عرد الطليقي  لمالؾ ال  از أك أّي شةص معّيف مف م

ـّ الحصكؿ على ال اق  مف البررامج أف يلكف م يدا لع حماية البيارات مف الحصكؿ علي ا إذا  ق
قبا اللصكص. كم  ذلؾ ير ى مبلحظة أف القدمير المقعمد لؤلدلة أك عرقلة القحميل يملف 
محاسبقه ل ريمة مر صلة، كغالبا م  عكاقب كةيمة  دا. لع بعض الحاالت بذا مف ش ره أف 

القع بع قيد القحميليّس ا للحلكمة إثبات الق ـ كالسماح لمزيد مف العمكبات الشديدة لع ال ريمة   

                                                 
 ا مف ةبلؿ رمابة، الرميب/ حساـ المػدلا مػف قسػـ دائػرة المعلكمػات ل  ػاز المباحػث العامػة، مػ  يعلمعلكمات قـ الحصكؿ  (ٔ)

 سرية كةصكصية المعلكمات. علىالقح و 
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(.1كيملف العما على قعمب ال راة مف ةبلؿ قلؾ المعلكمات القع قـ قحليل ا)  

أّف كسائا االقصاؿ ل ا دكر لبير مف ةػبلؿ لشػ  ال ريمػة ةاصػة ال ػرائـ القػع قمػ   ويرى الباحث
 علػػى الػػر س، كيقضػػ  للباحػػث أّف األبميػػة لبيػػرة حيػػث قػػـ إرشػػاء دائػػرة مةقصػػة للعمػػا علػػى لحػػص 
األ  زة المحمكلة ب ركاع ا للقعاما مع ا مف قبا مةقصيف كمرا عة بياف العبلقة القػع ق يػد الباحػث 
ال رائع كما قـ العثكر عليه لع مسرح ال ريمة مف آثار كمعلكمات كربط ا كاسػقرطاؽ الحميمػة القػع 

لمحمػػكؿ حػػاكؿ ال ػػارع طمسػػ ا بطػػرؽ مرػػه داةػػا مسػػرح ال ريمػػة إال أّف كسػػائا االقصػػاؿ كال ػػاق  ا
لػػع مسػػرح ال ريمػػة، كبرػػا يقضػػ  إف إرشػػاء دائػػرة المصػػادر  إة ػػاءإللػػاف ل ػػا دكر لػػع لشػػ  مػػا قػػـ 

ال ريػػػة لل كاقػػػ  المحمكلػػػة مػػػف قبػػػا   ػػػات االةقصػػػاص يلػػػكف برػػػاء علػػػى ر ػػػاح قلػػػؾ الػػػدائرة لػػػع 
 .(ٕ)مسابمق ا م  اجةريف بلش  ال ريمة كالحد مر ا

 

 

 

  

                                                 
9
ٗمٞفَٝنِضثةٖااىْقاىح-اىٖ٘اذف-/ٍشاموssd.eff.org/ar/moduleً،99ً،ط21/91/2198(ٍ٘قغاىنرشّٜٗذٌصٝاسذحتراسٝخ

ٗمشفاىدشَٝحٍِ الهذسيٞوٍاتذا يٖاٍٍِؼيٍ٘اختؼذموخشَٝح.
 ا مف قبا مدير قسػـ المصػادر ال ريػة حػكؿ أبميػة قسػـ االقصػاالت لػع لشػ  ال ريمػة كألػاد إف ليعمعلكمات قـ الحصكؿ  (ٕ)

 ػا داةػا مسػرح ال ريمػة كاغلب ػا قعػكد يعلر بكاق  محمكلة يػقـ العثػكر مسرح ال ريمة يمكمكف بإحضا علىالمائميف لع العما 
 ػػا كلحصػػ ا مػػف قبػػا المةقصػػيف كيػػقـ إعطػػاء رقي ػػة قكضػػ  بعػػض األرقػػاـ كالبيارػػات القػػع يشػػقبه ليعلل ػػارع ممػػا يػػقـ العمػػا 

 كبع لش  ال ريمة. إي ابية ا كاسق ماؿ ال راءة مف قبا الباحث ال رائع كقحميل رقي ة ليعبارقباط ا بال ارع ليقـ العما 
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 الخاتمة
ُٗفقْيييٜفيييٚخَيييغذييييلاٟساءأاْيييٍيييِهللاػيٞٝةيييشُٗأٗاىيييْٕٚييياّٗخيييرٌٕيييزٓاىذساسيييحتؼيييذ

ٗذدَٞؼٖيييافيييٕٚيييزٓاىذساسيييحٗذسيٞيييوٍٗقاسّيييحذييييلاٟساءىيطقٖييياءٗسخييياهاىقييياُّ٘اىدْيييائٜ

ٍٗييإيي٘إالػَييوٍر٘اضييغذييٌتطضييوٗاىْصيي٘صاىقاّّ٘ٞييحٗٗضييغسأٙاىثازييثٍييِ الىٖييا،

فٞيييئاثييييشاءىيذساسييييح،زٞييييثذييييٌاتييييشاصانَٕٞييييحاىدْائٞييييحىَةييييشذٗمشٍيييئٗاىييييزٛميييياُهللا

،اىدشَٝيييحٗدٗسجفيييٚإثثييياخاىقصيييذاىدْيييائٜىدشَٝيييحاىقريييواىَقصييي٘دػييييٚٗخييئاىخصييي٘ص

رييييائح،ٗ شخييييداىييييذسطتؼييييذدٍييييِاىْٗرىييييلٍييييِ ييييالهاىَشييييشعاىؼشتييييٜٗفقٖيييياءاىقيييياُّ٘

ىدٖييياخاال رصييياص،ٗاىريييُٜذنيييُ٘تيييادسج ٞيييشٍٗؼييي٘هتْييياءٗاىريييٜاسييياههللاأ،ٗاىر٘صيييٞاخ

ىَنافسيييحٗمشيييفسيييٞنُ٘ىٖيييادٗسٍٖيييٌفيييٚذةييي٘ٝشاىؼَيييواىطْيييٜٗاىؼيَيييٜىَةيييشذاىدشَٝيييح

اىدشَٝحٗاىسذٍْٖافٍٚدرَؼاذْا.......،،،،،،،،،

 اىْرائحٗاىر٘صٞاخػيٚاىْس٘اىراىٜ:اىذساسحاىٚإٌٔثٌ يصد 
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 :ائجػػالنت

هلل الذي كلمرا كبدارا سبيا الرشاد كأقـ عليرػا رعمػة العلػـ، كبعػد ػ ّره كبعػد عػرض بػذإل الدراسػة  الحمد
مف ةبلؿ البحث ال بد مف بياف أبـ الرقائج القع قكصا إلي ػا الباحػث لػع بػذإل الدراسػة، كبػع علػع 

 الرحك القالع:

بعػػػد ذلػػػؾ يػػػقـ اسػػػق ماؿ ك  أكالً بدايػػػة مسػػػرح ال ريمػػػة يػػػقـ مػػػف ةػػػبلؿ الق  ػػػد مػػػف ثبػػػكت ال ريمػػػة   (ٔ
اإل راءات مف قبا م مكر الضب  المضائع مف ةبلؿ البحث كالقحري إ راءات القحميل، لبل مسرح 
بػدكف  ريمػة لػذا ال ريمػػة بػع القػع قػـ حػػدكث ا لػكؽ مسػرح كملػاف معػػيف أدى إلػى ضػرر أك إزبػػاؽ 

 ركح شةص.

لسػػػير بػػػالةطكات القاليػػػة القػػػع ( قعقبػػػر المعايرػػػة لمسػػػرح ال ريمػػػة الةطػػػكة األساسػػػية كال امػػػة لػػػع إ
قكصا أبا االةقصاص إلع الحميمة كق كف إ راءاق ـ صحيحة لق يػ  شػلا كرػكع ال ػـر الػذي قػاـ 

 به ال راة مف ةبلؿ األسلكب الذي قـ به ال ـر ةاصة المقا .

براؾ أبمية ملحة كضركرة للح ا  على مسرح ال ريمة كاجثار القع يقـ العثكر علي ػا كبػع مػف  (ٖ
م مكر الضب  المضائع لع الدر ة األكلى، حيث قعد قلؾ اجثار بع اإلثباقػات كالػدالئا القػع  م اـ

يعقمػػد علي ػػا المةقصػػيف لػػع ال شػػ  عػػف ال ريمػػة كقعمػػب ال رػػاة ةاصػػة المباحػػث العامػػة السػػيما 
 . ريمة المقا
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ع أرلػػه يملػػف للماضػػع كمػػف ةػػبلؿ مشػػابدة مسػػرح ال ريمػػة مصػػكر مػػف ةػػبلؿ قمريػػر يكضػػ  رػػك ( ٗ
األدكات المسػػقةدمة كعػػدد كطريمػػة اإلصػػابات قعطػػع الماضػػع الطم ريرػػة كالحريػػة مػػف ةػػبلؿ سػػلطقه 

 القمديرية لع القشديد لع العمكبة لع  رائـ المقا .

أثبقػػػػت القشػػػػريعات العربيػػػػة بػػػػ ف مسػػػػرح ال ريمػػػػة لػػػػه دكر بػػػػاـ لػػػػى ال شػػػػ  عػػػػف  ريمػػػػة المقػػػػا  (٘
لبرابيف القع يقـ االسقدالؿ ب ا مػف ةػبلؿ مسػرح الممصكد، كاسقعارة قاضع المكضكع بالمعطيات كا

 .ال ريمة

براؾ كسائا إثبات بامة يملف ألبا االةقصاص االعقماد علي ا ةبلؿ القحميل لشابد كدليا  ( ٙ
سكاء إثبات أك ر ع للمق ـ كبع لاميرات المراقبة حيث أصبحت أبـ الكسائا القع قسابـ لع لش  

ة كال رائية، ةاصة إف براؾ صعكبة لع الحصكؿ علػع معلكمػات ال رائـ لع الدكؿ كاأل  زة األمري
 مف ةبلؿ ش كد ةاصة لع  رائـ المقا.

( برزت أبمية لبيرة للباحث مف ةبلؿ الدراسة لع إثبات المقا الممصكد مف ةبلؿ مسرح ال ريمة ٚ
سػابل كبع عبلقة ال ارع بػالم رع عليػه كملػاف ال ريمػة كسػبب المقػا، حيػث عػدـ ك ػكد عبلقػة أك 

معرلػػة كملػػاف ال ريمػػة كرػػكع كملػػاف كأسػػلكب المقػػا يحػػدد للماضػػع طبيعػػة ال ريمػػة كبػػا المقػػا لػػاف 
ة ػػػػاء ال ثػػػػة يػػػػدلا علػػػػى ريػػػػة كقةطػػػػي  للمقػػػػا  ةطػػػػا أـ ممصػػػػكد، المقػػػػا بالسػػػػـ أك قمطيػػػػ  ال سػػػػد كا 

 كالةبلص مف الم رع عليه.

ل ش  عػف ال ريمػة كيلػكف ( برزت أبمية للباحث مف ةبلؿ الدراسة أف مسرح ال ريمة م ـ  ًدا لٛ
ذلػؾ مػػف ةػػبلؿ  مػػ  اجثػار كالمعلكمػػات كالقحريػػات، كبػػذا يقطلػػب  عمػا لريػػل كاحػػد داةػػا المسػػرح 
كقبػػادؿ األللػػار ليلػػكف برػػاؾ رقػػائج بامػػة كمقطابمػػة بػػيف الطػػاقـ ل شػػ  ق اصػػيا ال ريمػػة كحيثيق ػػا 

 قم  على الر س.  كيقعيف ق لي  ةبراء كمةقصيف للعما داةا المسرح ةاصة لع ال رائـ القع

( كقـ االسقرقاج مف ةبلؿ الدراسة أفل لا ما قـ البحث عره مف ةبلؿ المشرع العربػع بمػا يةػص ٜ
المصد ال رائع ل ريمة المقا الممصكد قبّيف للباحث أفل لػا ال ػرائـ القػع يمػكـ ب ػا ال رػاة قمػكـ علػى 

ف أمػػاـ الشػػابد الصػػامت أال كبػػك كسػػائا كأمػػا ف كأدكات قػػـ اسػػقعمال ا لػػع قر يػػذ الكاقعػػة كبرػػا رلػػك 
مسػػػرح ال ريمػػػة كبػػػك يحػػػدد ال ريمػػػة بديػػػة كر ايػػػة الميػػػاـ ب ػػػا كأيضػػػًا البحػػػث كال شػػػ  عػػػف ال ريمػػػة 
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كمرق بي ػػػا يػػػقـ مػػػف ةػػػبلؿ مسػػػرح ال ريمػػػة حيػػػث ال  ريمػػػة بػػػدكف مسػػػرح كبرػػػا يقحػػػدد أبميػػػة مسػػػرح 
 ال ريمة ةاصة لع  رائـ المقا.

يػػػة كال ريػػػػة الحديثػػػة مثػػػا أدكات لحػػػػص األسػػػلحة كالممػػػػذكلات ( قبػػػيف للباحػػػث أفل الكسػػػػائا العلمٓٔ
كلػػاميرات المراقبػػة ل ػػا أبميػػة أمػػاـ المضػػاء لػػع ال صػػا بالػػدعكى  D.N.Aكلحػػص البصػػمة الكريثػػة 

 كرسب الق ـ ال رائية لل ارع، كأصا قلؾ اإلثباقات يقـ مف ةبلؿ مسرح ال ريمة.

 هال ريمػة المقػا الممصػكد بسػبب إ راءاقػ االحقبلؿ االسرائيلع معَكؽ مػف معكقػات ال شػ  عػف (ٔٔ
دةاؿ األ  زة الحديثة كالمقطكرة لل ش  عف قلؾ ال ريمة.  كحصارإل كعدـ السماع بقكريد كا 
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 :اتػػالتوصي

  ات االةقصػاص لػع المرػاطل ال ركبيػة باالبقمػاـ بمسػرح ال ريمػة مػف ةػبلؿ قطػكير  ( ركصعٔ
ال كارب ال رية كالعلمية له لكرػه بػك الػدليا المػادي إلثبػات ال ريمػة، ةاصػة ال ػرائـ القػع قمػ  علػى 

صدار قعليمات دكرية بعدـ العبث بمسرح ال ريمة إلع مف قبا المةقصيفالر س  .، كا 

قػػكلير األ  ػػزة الحديثػػة القػػع قسػػابـ لػػع لشػػ  ك مػػ  اجثػػار مػػف مسػػرح ب  اإلسػػراع لػػع( ركصػػع ٕ
ال ريمػػة كالقػػع ل ػػا دكر بػػاـ لػػع سػػرعة كدقػػة األدلػػة كاإلثباقػػات لػػع لشػػ  ال ريمػػة كلػػل اإل ػػراءات 

 الماركرية كالمضائية.

قحديػػػد عػػػدة مةقصػػػيف عرػػػد مسػػػرح ال ريمػػػة ل مػػػ  مػػػا قػػػـ رصػػػدة مػػػف ةػػػبلؿ لػػػاميرات المراقبػػػة  (ٖ
قزكيػػد قلػػؾ المعلكمػػات ل  ػػات القحريػػات السػػػق ماؿ  العمػػا علػػػىأسػػلكب ال ريمػػة ك علػػى  كمطابمقػػه
 .اال راءت

( ركصع   ات االةقصاص مف ةبلؿ عما دكرات لمف يللػ  لػع م ػاـ كم ػاؿ مسػرح ال ريمػة ٗ
ظ ػار أبميػػة المسػرح كاجثػػار  ةاصػة الشػرطة القػػع ققكا ػد لػػع مسػرح ال ريمػػة مػف اللحظػة األكلػػى كا 

 كعدـ طمس ا كالعبث ب ا إال مف قبا المةقص بقلؾ الم اـ داةا المسرح. القع بداةله

( ركصع   ات االةقصاص بالعمػا علػى قطػكير كرشػر لػاميرات المراقبػة لمػا ل ػا مػف أبميػة لػع ٘
 لش  ال رائـ كقكة إثباق ا كالشابد على أسلكب ال ريمة كق اصيل ا.

شػليا ل رػة لريػة مػ    ػات االةقصػاص ( ركصع   ػات االةقصػاص الريابػة العامػة كالمضػاء بقٙ
المباحػػػػث العامػػػػة كاألدلػػػػة ال رائيػػػػة كالطػػػػب الشػػػػرعع لػػػػع  ػػػػرائـ المقػػػػا لقكحيػػػػد ال  ػػػػكد كالمعلكمػػػػات 
كاإلثباقػػات القػػع يػػقـ اسػػقرطاق ا مػػف مسػػرح ال ريمػػة لعػػدـ الكقػػكع لػػع الةطػػ  كق ػػرار المعلكمػػات ممػػا 

 يؤدي إلع قباطء ال ش  عف ال ريمة.

صاص بعمػا بعثػات لضػباط ا لػدكؿ عربيػة أك غربيػة لبلسػق ادة مػف الةبػرة ( ركصع   ات االةقٚ
 لع م اؿ مسرح ال ريمة، كلف القعاما م  ال ريمة مف ةبلؿ األساليب العلمية كال رية الحديثة.

( ركصػػػع ال  ػػػات المضػػػائية أفل يلػػػكف برػػػاؾ قشػػػديد لػػػع العمكبػػػة لَمػػػْف يعقػػػاد علػػػى حمػػػا األدكات ٛ
ألدكات الحادة عادة بيف  يا الشباب كاألحداث مما يشلا ةطػكرة علػى الحادة، حيث أصب  حما ا
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األركاح كاالعقػداء علػى الػػر س، حيػث بػػرزت قلػؾ الظػػابرة بشػلا لبيػػر لػع م قمعاقرػػا كقرقػب علي ػػا 
يذاء للر س.  حاالت ققا كا 

( ركصػػع   ػػات االةقصػػاص كالمضػػاء بالعمػػا علػػى قعػػديا كق ديػػد المػػكاريف القػػع قةػػص  ريمػػة ٜ
ظ اربا بشلا يقراسب م  قطكر الحياة كالم قمعات ةاصة م  زيػادة المقا ا لةط  كغير الممصكد كا 

الحكادث كالقع يقـ قصري  ا ققا غير ممصكد كةطا، مثا المشا رات القع يحدث ب ػا إطػبلؽ الرػار 
 كالقسبب بإزباؽ األركاح.

مر ػ  يػقـ الر ػكع ( يكصع الباحث بالعما على مكا بة أسػلكب ال ريمػة كعمػا أبحػاث  رائيػة ك ٓٔ
إليه مف قبا العامليف لع م اؿ ال ريمة كاالةقصاص، كعمػا ةطػة مسػقمبلية مق ػددة كمقكالمػة مػ  
طبيعة الم قم ، كاف يلكف براؾ دليا مصكر يكضػ  أبػـ ال ػرائـ كليػ  قػـ األسػلكب كذلػؾ ب ػدؼ 

قصاص ملالحة الر كع إلع األسلكب ل ريمة ما قمت، كأْف يقكا د ذلؾ المر   لع أما ف عما كاة
 ال ريمة، ةاصة مف يعملكف لع مسرح ال ريمة كقعمب ال راة.
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 ـ.ٖٕٔٓال زائية، للية الحمكؽ،ج.األزبر،غزة،

د. طػػػػارؽ إبػػػػرابيـ الدسػػػػكقع عطيػػػػة، مسػػػػرح ال ريمػػػػة، دار ال امعػػػػة ال ديػػػػدة، اإلسػػػػلردرية،  .ٕٙ
ٕٕٓٔ  

 ـٕٕٔٓسلردرية، ة ال ديدة، اإلال ريمة، دار ال امعد. طارؽ إبرابيـ عطية، مسرح  .ٕٚ

 ـ.ٜٜٜٔ، ةد. عادؿ لكرة، محاضرات لع قاركف العمكبات المسـ العاـ، المابر  .ٕٛ

د. عبد الرحمف قكليل احمد، شرح قاركف العمكبات المسـ العاـ، دار الثمالة للرشر كالقكزيػ ،  .ٜٕ
  ـ.ٕ٘ٔٓاالردف، 

 ٕٜٚٔبغداد،-، مطبعة دار السبلـٕط ،ٔل ميلع،  رائـ الدـ،جاد. عبد السقار  .ٖٓ

 ـ ٕٗٓٓد.  عبد ال قاح مراد، شرح  رائـ ال راح كالضرب كالبلط ة، مصر، .ٖٔ

ملقبػػػػػػػة ألػػػػػػػاؽ،  د. عبػػػػػػػد المػػػػػػػادر  ػػػػػػػرادة، ال ػػػػػػػرائـ الشةصػػػػػػػية لػػػػػػػع القشػػػػػػػري  ال لسػػػػػػػطيرع، .ٕٖ
 ـ. ٕٓٔٓغرة،

 ـ ٕٓٔٓ،د. عبد المادر  رادة، مباد  قاركف العمكبات ال لسطيرع، ملقبة ألاؽ للرشر، غزة .ٖٖ

  ـٕٓٔٓ،ملقبة الاؽ،غزة،ٔقاركف العمكبات ال لسطيرع،ـ. د. عبد المادر  رادة، .ٖٗ

 .ـٜٜٛٔالمصد ال رائع لع الماركف المصري كالممارف، مصر، د. عبد الم يمف بلر، .ٖ٘

د. عبػػػػد الكاحػػػػد أمػػػػاـ عيسػػػػع، المكسػػػػكعة الذببيػػػػة لػػػػع القحريػػػػات، دار المعػػػػارؼ، مصػػػػر،  .ٖٙ
 ـ.ٜٜٜٔ

، مطبعػػػة ٕلػػػع شػػػرح المبػػػاد  العامػػػة لػػػع قػػػاركف العمكبػػػات،ج د. عػػػدراف الةطيػػػب، الػػػك يز .27
  .ٜٙ٘ٔال امعة السكرية، 
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د. عػزت حسػريف، لقػػاب  ػرائـ المقػا بػػيف الشػريعة كالمػاركف دراسػػة مماررػة، ال يئػة المصػػرية  .ٖٛ
 ـ،  ٖٜٜٔالعامة لل قب، مصر، 

كزارة د. علع حسيف ةل  د سلطاف الشػاكي، المبػاد  العامػة لػع قػاركف العمكبػات، مطبعػة  .ٜٖ
 ـ.ٕٜٛٔالقعليـ العالع كالبحث العلمع، بغداد، 

-د. عػػػػكض دمحم،  ػػػػرائـ االعقػػػػداء علػػػػى األشػػػػةاص كاألمػػػػكاؿ، دار المطبكعػػػػات ال امعيػػػػة .ٓٗ
  ٜ٘ٛٔمصر، 

د. لامػػا السػػعيد، شػػرح قػػاركف العمكبػػات ال ػػرائـ الكاقعػػة علػػع اإلرسػػاف دراسػػة مماررػػة، دار  .ٔٗ
 ـ،  ٕٔٓٓالثمالة، 

الرظريػػة العامػػة للةطػػ  لػػع المػػاركف ال رػػائع،  ارظػػر رسػػالة دلقػػكراإل  د. مػػابر عبػػد قشػػكيش، .ٕٗ
 .ٖٗ، صٜٔٛٔ امعة بغداد،-ممدمة إلى للية الماركف 

د. مػػازف رػػكر الػػديف، الػػك يز لػػع قػػاركف العمكبػػات المسػػـ العػػاـ، مرشػػكر لػػى ملقبػػة  امعػػة  .ٖٗ
 ـٕٕٔٓاألمة بغزة، 

 ٜ٘ٙٔمقف العرب، دمشل،،مطاب  ٖال رائـ الكاقعة علع األشةاص،ط د. دمحم ال اضا، .ٗٗ

 ـ.ٜٔٛٔد. دمحم بف أبك بلر الرازي، مةقار الصحاح، دار ال قاب العربع بيركت، .٘ٗ

قػػػػػػػػػػػػاركف العمكبػػػػػػػػػػػػات، المؤسسػػػػػػػػػػػػة ال امعيػػػػػػػػػػػػة للدارسػػػػػػػػػػػػات  د. دمحم زلػػػػػػػػػػػػع أبػػػػػػػػػػػػك عػػػػػػػػػػػػامر، .ٙٗ
 ـ ٜٜٛٔ. ٜٕٔكالرشر،مصر،ص

.ارظػر أيضػًا، د عبػد المػادر  ػرادة، ٜٕٕ -ٕٕٛمر ػ  سػابل، ص د. دمحم زلع أبك عػامر، .ٚٗ
  ـ، ٕٓٔٓغزة،  ال رائـ الشةصية، ملقبة ألاؽ،

د. دمحم سعد رمػكر، شػرح قػاركف العمكبػات المسػـ الةػاص، ال ػرائـ الكاقعػة علػع األشػةاص،  .ٛٗ
 . ٕٔـ،صٕ٘ٓٓدار الثمالة كالرشر، عماف،

ال ػرائـ الكاقعػة علػع األشػةاص كاألمػكاؿ لػع  عبد الػرحمف قكليػل، د. دمحم صبحع ر ـ كد. .ٜٗ
 عماف مطبعة قكليل، ردرع،قاركف العمكبات األ
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المسػـ العػاـ ) الرظريػة العامػة لل ريمػة (، دار الثمالػة -د. دمحم صبحع ر ـ، قاركف العمكبػات .ٓ٘
  .ٖٓٓـ، صٕٓٓٓ،للرشر كالقكزي 

دار كائػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  ال ػػػػػػػػػػػػػػػػػػرائـ الكاقعػػػػػػػػػػػػػػػػػػة علػػػػػػػػػػػػػػػػػػع األشػػػػػػػػػػػػػػػػػػةاص، د. دمحم عػػػػػػػػػػػػػػػػػػكدة ال بػػػػػػػػػػػػػػػػػػكر، .ٔ٘
 ـ ٕٕٔٓ،األردف،ٕللرشر،ط

ال رػػػػػائع مبادئػػػػػه األساسػػػػػية كرظرياقػػػػػه العامػػػػػة لػػػػػع د. دمحم محػػػػػع الػػػػػديف عػػػػػكض، المػػػػػاركف  .ٕ٘
 ٖٜٙٔمصر،-المطبعة العالمية القشريعيف المصري كالسكدارع،

 .ٜ٘ٗٔمصر، -د. دمحم مصط ى المللع، لع المسؤكلية ال رائية، مطبعة االعقماد .ٖ٘

،مطبعػػػة  امعػػػة ٛد. محمػػػكد محمػػػكد مصػػػط ع، شػػػرح قػػػاركف العمكبػػػات، المسػػػـ الةػػػاص،ط .ٗ٘
 . ٜٗٛٔامعع،المابرة،المابرة كال قاب ال 

مماررػػػة للػػػرلف  ق صػػػيليةد. محمػػػكد ر يػػػب حسػػػرع، الرظريػػػة العامػػػة للمصػػػد ال رػػػائع دراسػػػة  .٘٘
 ـ.ٜٛٛٔالمعركي لع ال رائـ العمدي، دار الر ضة، العربية المابرة، 

، دار الر ضػػػػة العربيػػػػة، ٕد. محمػػػػكد ر يػػػػب حسػػػػرع، الرظريػػػػة العامػػػػة للمصػػػػد ال رػػػػائع، ط .ٙ٘
 ـ.ٜٗٚٔمصر، 

 ـٜٛٚٔدار الر ضة، مصر، يب حسرع، الرظرية العامة للمصد ال رائع،د. محمكد ر  .ٚ٘

 ، ٜٛٚٔملقبة ال امعية،مصر، د. محمكد ر يب حسرع، الرظرية العامة للمصد ال رائع، .ٛ٘

االعقداء على الحياة لع القشػريعات ال رائيػة العربيػة، دار غريػب  د. محمكد ر يب حسرع، .ٜ٘
 مصر، دكف قاري -للطباعة

، ٜٚابيـ، قػػػػػاركف العمكبػػػػػات المسػػػػػـ العػػػػػاـ، دار الر ضػػػػػة، المػػػػػابرة، صد. مػػػػػدحت دمحم إبػػػػػر  .ٓٙ
  ـ.ٕٓٔٓ

، ٙدار محمػػػػػػكد للرشػػػػػػر،ص د. مصػػػػػػط ع م ػػػػػػدي بر ػػػػػػه، المقػػػػػػا كالضػػػػػػرب كاإلصػػػػػػابات، .ٔٙ
 ـ. ٖٕٓٓ
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 ـ، مصر.ٖٕٓٓدار محمكد للرشر،  د. مصط ع م دي بر ه، المقا كالضرب، .ٕٙ

 -ٔـ،ٕٙٓٓال قب، مصر، دار د. مصط ع دمحم الدغيدى، القحريات كاإلثبات ال رائع، .ٖٙ

دار الثمالػػػػػة، عمػػػػػاف،  د. مرصػػػػػكر عمػػػػػر المعايطػػػػػة، األدلػػػػػة ال رائيػػػػػة كالقحميػػػػػل ال رػػػػػائع، .ٗٙ
 ـ، ٕ٘ٔٓ

 ـٕٗٓٓ،عماف،ٔد. ربيه صال ، الرظرية العامة للمصد ال رائع، ملقبة دار الثمالة،ط .٘ٙ

 .ٕٛ-ٕٚ-ٕٙرص مف المراف ال ريـ، صكرة يكس ، اجيات  .ٙٙ

 ل قركرػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع مقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاح لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعإمية، مكقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  المكسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكعة اإلسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبل .ٚٙ
www.islambeacon.comindex.php?titleٔ   -   بقاري   هل قركرع قمت زيارقإمكق

ـ اسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ المكقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ألػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؽ الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػريعة ٓٔ:ٔٔـ، س ٕٜٕٛٔٓٚ
-65http:www.alukah.netsharia0909#ixzz5SQagQZ9D      
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