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األحكام القانونية للبصمة الوراثية
يف ضوء السعي لضمان فاعلية تحديد النسب

*

األستاذ الدكتور
باســــم محمـــــد شـــــــهاب

*

امللخص
شكل اكتشاف البصمة الوراثية نقطة حتول يف نظام اإلثبات القانوين ،فمع سعي األفراد
والدول للوصول إىل احلقائق ولعدم قدرة األدلة التقليدية عىل تلبية احلاجة ،اندفع كل من
الترشيع والقضاء باجتاه البصمة الوراثية ،كاكتشاف علمي مذهل يقدم إجابات دقيقة
لتساؤالت غامضة.
وكام هي العادة فقد كان للدول املتطورة الفضل يف اكتشاف البصمة الوراثية ويف أولوية
العمل هبا ،ويف البلدان العربية ،وبالنسبة لقضايا األحوال الشخصية عىل وجه التحديد ،يوجد
حرص شديد عىل عدم املساس باملنظومة احلقوقية املتعلقة باألرسة لكوهنا من الثوابت ،ولكن
من جهة أخرى نجد يف أحكام الرشيعة اإلسالمية ما يسمح بكشف احلقائق بالطرق احلديثة
برشوط معينة.
لقد استعان القضاء يف العديد من البلدان العربية بالبصمة الوراثية لتحديد النسب ،وعىل
وجه أدق يف إثباته ال نفيه ،وكان ذلك من باب العمل بقواعد اخلربة ،ثم فكر املرشعون يف أكثر
من بلد عريب بوضع قوانني تنظم التعامل مع البصمة الوراثية والرتكيز بصورة أكرب عىل املواد
اجلنائية ،وكانت تلك القوانني نقطة مضيئة يف تاريخ بعض األنظمة القانونية العربية – قطر
 ،2013الكويت ،2015اجلزائر .-2016
 أجيز للنرش بتاريخ .2017/10/23
 كلية احلقوق والعلوم السياسية  -جامعة عبد احلميد بن باديس/مستغانم (اجلزائر ).
[العدد السابع والسبعون– ربيع الثاني 1440هـ يناير ]2019
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حيث عزز صدور تلك القوانني من فرص اللجوء للبصمة الوراثية لتحديد النسب،
ولكنه مل جيل غموض العالقة بني القانون اجلنائي وقانون األرسة ،وهذا البحث فرصة
للتعريف بقوانني البصمة الوراثية وتقييم الواقع الترشيعي والقضائي وعرض أهم اآلراء
وأكثرها جرأة والرد عليها بكل موضوعية ،وتقديم احللول التي يعتقد الباحث أمهيتها
وقيمتها بالنسبة هلذه املرحلة االنتقالية التي مل تستقر فيها البصمة الوراثية عىل حال ،وكان
للبصمة املذكورة خالهلا تأثريات إجيابية وسلبية عىل األدلة التقليدية.

املقدمة
النسب  Filiationإرجاع الشخص إىل أصل صحيح وثابت ،وأخطر ما فيه ليس التساهل
حياله ،بل تنوع أساليب إخفائه والتالعب به والتي تنامت مع وجود أنامط علمية مستحدثة
يمكن أن تزيد من فرص العبث باألنساب كاستئجار األرحام والتلقيح االصطناعي ،وتعنى
بالنسب فروع قانونية خمتلفة.
لقد بقي موضوع النسب ولزمن طويل ضمن اإلطار التقليدي ،حتى ظهرت املكتشفات
العلمية – حتليل الدم ثم البصمة الوراثية – وقد أحدثت تلك املكتشفات تغيريا ملموسا يف
النظرة ملوضوعه بخالف الترشيعات ،فبادر بعض القضاء إىل توظيفها عىل نحو معني ،ثم
صدرت قوانني خاصة بالبصمة الوراثية وملسائل متنوعة .حيث نجد القانون القطري رقم
( )9لسنة  2013بشأن البصمة الوراثية ،والقانون الكويتي رقم ( )78لسنة  2015يف شأن
البصمة الوراثية ،والقانون اجلزائري رقم ( )3لسنة  2016املتعلق باستعامل البصمة الوراثية
يف اإلجراءات القضائية والتعرف عىل األشخاص ،والتي جاءت لتعزيز قيمة البصمة يف
اإلثبات ،وتنظيم التعامل معها .فهذه الترشيعات أعقبت اكتشاف البصمة الوراثية وتلت
تبنيها عىل صعيد القضاء ،والتي ستمكن األخري عىل نحو أكرب من التعامل مع وسيلة فعالة
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قادرة إذا ما أحسن استخدامها أن تقدم الكثري للنسب رغم التعقيد الذي حييط بقضاياه)1( .

إذ يسعى الباحث إىل التعريف بقوانني البصمة الوراثية املشار إليها ،وما يمكن أن تقدمه
لقضايا النسب ،وكشف درجة التباين بينها ،ونقاط الضعف والقوة فيها ،ومدى قدرة
األحكام التي تتضمنها عىل التكيف مع النصوص التقليدية التي مل يطرأ عليها أي تعديل
خيص البصمة ،تلك النصوص التي حتظى باحرتام كبري ألصوهلا الرشعية الراسخة.
وبالنتيجة طرح قضية النسب بإطار جديد يأخذ يف احلسبان املستحدثات الترشيعية .وجييب
عىل ما ييل :ما الذي قدمته ترشيعات البصمة الوراثية لقضايا النسب؟ إىل أي مدى يمكن
لتلك الترشيعات اإلسهام يف حل املسائل الشائكة واملعلقة املرتبطة بالنسب؟
هذا ما سنتناوله من خالل فصلني ينصب األول عىل األحكام القانونية الضابطة للبصمة
الوراثية ،والفصل الثاين لتحديد النسب بالبصمة الوراثية ،وعىل النحو التايل)2( :

الفصل األول
األحكام القانونية للبصمة الوراثية

حيثام يوجد اإلنسان توجد البصمة الوراثية ،فهو مستودعها ووعاؤها ،ورغم شيوع املعارف
العلمية بشأن هذا املكتشف تبقى احلاجة قائمة لضبطه وحتديد موقعه عىل خارطة اإلثبات
القانوين .وال حتسب البصمة الوراثية  DNAعىل انجازات علم القانون ،لكنها من بني
موضوعاته اهلامة ،فهو من يعطيها القيمة احلقوقية واإلنسانية.
ورغم مكانة وأمهية البصمة الوراثية كمنجز علمي إال أهنا ويف إطار حتديد النسب تبقى أحد
األدلة العلمية ال الدليل الوحيد ،وهي مقيدة باعتبارات الرشع ودواعي العدالة واحلرية التي
لألطراف والتقدير الذي للقضاء ،ومن املستحيل أن تتفرد مستقبال كوسيلة لتحديد النسب،
( )1القانون القطري هو الوحيد الذي رصح بشموله لتحديد النسب يف املادة  3منه ،بخالف القانون الكويتي ،ويمكن
استنتاجه يف القانون اجلزائري من أحكامه ،وما ورد يف قانون األرسة رقم  ،11 – 84كام جاءت اإلشارة لألخري ضمن
مقتضيات األول.
( )2ننبه إىل أن استخدام لفظة البصمة لوحدها يف هذا البحث دون وراثية كان للتسهيل واالختصار وحسب.
[العدد السابع والسبعون– ربيع الثاني 1440هـ يناير ]2019
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أو تكون معيارا للحكم عىل األدلة الرشعية ،والقول بأن العلم ال يتقاطع مع الرشع يعني
القبول بنواتج العلم ال التضحية بثوابت الرشع اإلسالمي املجسدة يف الترشيعات الوضعية.
وال ننسى الواجب امللقى عىل الدول يف احرتام املبادئ احلقوقية واألخالقية والتي من
املفروض أال تتقاطع مع قواعد الرشع أو تتناىف معه)3(.

املبحث األول:
الضوابط القانونية للبصمة الوراثية

حيرص املرشع عادة عىل إظهار املالمح الرئيسية ملوضوع املعاجلة سيام إذا ما اتسم باحلداثة،
ولكنه ال حيسم كل ما يرتبط به ،وتتصدر ترشيعات البصمة الوراثية جمموعة من املفاهيم
لزيادة التوضيح ،وتدور كلها يف فلكها ،وما عىل املرء إال التسليم هبا باعتبارها من املحددات
العلمية.
وال شك أن وصف تبني البصمة الوراثية باحلدث القانوين يعني رضورة البحث يف
مدى مقبوليتها ومكانتها وتكييفها وحدودها ،فال يمكنها أن تزيح املوجود من األدلة
والعكس يصح كذلك ،أقلها بالنسبة للدول التي نظمت أحكامها ،واعتبار البصمة من
القانون ال يعني حسم أمرها من جهة الرشع.

املطلب األول:
املضامني القانونية للبصمة الوراثية

ليس هناك من شك يف كون البصمة الوراثية قد أضحت وبفعل الواقع والترشيع
إحدى الوسائل القانونية ،وبالتايل فإذا ما أريد هلا أن حتقق الفاعلية واإلنجاز أن تفهم عىل
( )3انظر :املادة  27من اإلعالن الدويل بشأن البيانات الوراثية لسنة  .2003وإن االضطراب الذي شهدته حماكم الدول
األوربية دفع هبا -كل عىل حدة -نحو تنظيم استخدام األدلة العلمية يف قضايا خمتلفة كالنسب ،أما عن طريق رفض
االستبداد اجليني أو االعرتاف به مع وضع ضوابط له.
Solenn Briand, Claire delarbre, Anne – Cecile Krygiel: Them is competition 2016.
International cooperation in civil matters. Filiations, genetics and the judge conciliating family
stability and the right to biological truth. Ecole nationale du la magistrature .p4.
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حقيقتها وأن تضبط عىل ضوء منظومة احلقوق والواجبات ،وأن حيدد موقعها بدقة بني
الوسائل األخرى إلثبات النسب.
أوالا :تعريف البصمة الوراثية :عرف املرشع اجلزائري يف املادة الثانية من القانون رقم – 16
 03 – 16البصمة الوراثية  L’empreinte génétiqueبالقول عنها بأهنا( :التسلسل يف املنطقة غري
غري املشفرة من احلمض النووي)

La succession dans la partie non codant de l’ADN.

فيام وصفتها املادة ( )1من قانون البصمة الوراثية القطري ،بأهنا(:السامت البيولوجية أو
النمط اجليني للمواقع غري املشفرة عالية التباين يف احلمض النووي الكروموسومي التي تنتج
من حتليل احلمض النووي بالعينات البيولوجية ،وهو ثابت ومنفرد بني كل شخص وآخر
واليتكرر إال يف حاالت التوأم املتطابق  .)Identical Twinsوهي بحسب املادة  1من قانون
البصمة الوراثية الكويتي(:خريطة اجلينات البيولوجية املوروثة والتي تدل عىل شخصية الفرد
ومتييزه عن غريه ،وتتمثل السامت البيولوجية أو اخلط اجليني للمواقع غري املشفرة عالية التبيان
يف احلمض النووي الكروموزومي التي تنتج من حتليل احلمض النووي بالعينات البيولوجية).
والتعريفات السالفة متباينة يف الصياغة ،وقد أكثر املرشع القطري ومثله الكويتي من
الوصف والبيان لتسهيل فهم ماهية البصمة الوراثية ،فيام جاء التعريف اجلزائري موجزا.
ورغم أن وضع التعريف ليس من أولويات الترشيع ،إال أن حداثة موضوع البصمة وسمته
العلمية دفعت باملرشعني للجوء إليه .وما يعنينا هو تعلق البصمة باملنطقة غري املشفرة من
احلمض النووي وارتباطها باإلنسان ومكنوناته ،فهي هويته اجلينية أو تركيبه الوراثي ،أيا كان
وصفها .وما قدم من تعاريف للبصمة يتعلق بالوجه العلمي هلا املصاغ يف قالب ترشيعي،
بخالف تعريفها احلقوقي املعرب به عن قيمتها القانونية.
ثاني اا :القبول املرشوط للبصمة الوراثية:
تفرد املرشع اجلزائري يف املادة  3من القانون رقم  03 -16بالنص عىل محاية كرامة اإلنسان
la dignité

وحرمة حياته اخلاصة

la vie privée

ومحاية املعطيات الشخصية

données

 personnellesأثناء أخذ العينات أو خالل استعامهلا .حيث حرص عىل املوازنة بني احلقوق رغم
[العدد السابع والسبعون– ربيع الثاني 1440هـ يناير ]2019
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عدم إظهاره للحق يف النسب ،بخالف احلقوق املتعلقة باألمن واملحاكمة العادلة واحلق يف
صون الرشف واالعتبار ،وهو ما يستشف من جممل القانون املذكور سيام املادة .5
وكل احلقوق ينبغي أن تصان وأال يكون ذلك عىل حساب بعضها البعض ،رغم عدم
استبعاد تعارضها ،وال يمكن جتاهل احلق يف إظهار احلقيقة بذريعة احلفاظ عىل اخلصوصية،
واحلق يف النسب من احلقوق الطبيعية التي ال تقبل التنازل أو املساومة )4(.واملرشع الذي
يسمح باإلثبات بالبصمة يدرك أن ذلك لن يكون دون تضحية ببعض الثوابت.
لقد قبلت البصمة الوراثية يف الواليات املتحدة األمريكية رغم خطر االنتهاكات
املحتملة للخصوصية والتي ربام تفوق الفوائد املرجوة من قاعدة البيانات الوراثية عىل
صعيد الوالية الواحدة وعموم البالد وبالنسبة جلميع املواطنني )5(.ويف وقت قريب من
اكتشاف البصمة قيل بأن االختبار املناسب للبحث العلمي يتمثل يف أال تكون مناسبة
لتغيري حياة الناس وأوضاعهم القانونية ،وعىل املجتمع القانوين

Community legal

أن

يستمر يف مواصلة التقييم وبحذر ملكانتها يف املحاكم )6(.أما عن أوامر محاية اخلصوصية
فينبغي أال تتعدى األشخاص املعنيني)7(.

وقد تطبق قواعد البصمة عىل غري املواطنني ،جاء يف املادة  11من قانون البصمة
الوراثية الكويتي( :ترسي أحكام هذا القانون عىل مجيع املواطنني واملقيمني والزائرين
وكل من دخل األرايض الكويتية عىل النحو الذي تنظمه الالئحة) .وال يستبعد تقاطع
هذا مع سيادة الدول والتعامل الدويل.
( )4بشأن املساس بحرمة احلياة اخلاصة :املادتني  303مكرر و  303مكرر 1عقوبات جزائري ،واللتني قد ال يفيان
بالغرض فيام نحن بشأنه.
(5) Eugene Garfield: DNA fingerprinting (A powerful law-enforcement tool with serious social
implications), The scientist review, Vol: 14, May 1989, Institute for scientific information, Philadelphia,
USA, p 347.
(6) Dan.L.Burk, DNA Fingerprinting [Possibilities and pitfalls of A new technique], Jurimetrics: journal
of law, science and technology; Summer V ol.28, University of Arizona State, 1988, p 471.
(7) The National Research Council: DNA Technology in Forensic Science, Chapter 6: Use of DNA
information in the legal system, National Academy Press, Washington D.C, 1992.p150.
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وال يمكن بعد عقود القول بأن العامل قد عرب متاما خماطر البصمة ،فهو يواجه حتديات كبرية
تتصاعد معها الرغبة يف قبوهلا ،وإذا كان دخوهلا يف احلقل اجلنائي دفع إلطالق املزيد من
التحذيرات ،فإن استخدامها لتحديد النسب ضاعف قبوهلا ،ومن املالئم عدم اإلفراط يف
الدفاع عن اخلصوصية)8(.

ثالث اا :الداللة القانونية للبصمة الوراثية:
أشار املرشع اجلزائري يف املادة  40من قانون األرسة إىل الطرق العلمية preuves scientifiques

دون أن يعرفها ،ويرتبط املفهوم إىل حد بعيد باملامرسة الطبية ،وربام كان من املناسب أن تسمى
الطرق الطبية  Les méthodes médicalesوذلك لتعزيز قيمة اخلربة يف إثبات أو نفي النسب .وقد
جاء األخذ بالطرق العلمية بموجب التعديل الذي أدخل عىل قانون األرسة باألمر رقم – 05
 02يف  27فرباير  ،2005حيث مل يكن قبل ذلك احلديث عن اخلربة ممكنا إال يف إطار حمدود
يندرج حتت سياق البينة ،وهو ما ذهبت إليه املحكمة العليا يف اجلزائر عقب التعديل املذكور،
حني أخذت بالبصمة الوراثية  DNAإلثبات نسب ولد من عالقة غري رشعية)9(.

وليس من الصعوبة اعتبار الطرق العلمية من قبيل اخلربة أمام القضاء ،غري أن هذا املفهوم
ال يستوعب كل أوجه اخلربة ،فالقيافة – مثال  -أسلوب خربة تقليدي حتاشته الترشيعات،
أما البصمة الوراثية فهي وسيلة حديثة قد يسبق التحليل املتعلق هبا الواقعة املراد إثباهتا أو
تعود ألحد األموات .ويبقى احلصول عىل البصمة استثنائيا ،وأن وجود نتائج خربة جاهزة
سلفا ال يعيب اإلجراءات املتخذة ،سيام مع رضورة املقارنة كإجراء فعال وحاسم وظريف.
جاء يف املادة  95من مدونة أخالقيات الطب يف اجلزائر لسنة ( :1992تعد اخلربة الطبية عمال
يقدم من خالله الطبيب أو جراح األسنان الذي يعينه قاض أو سلطة أو هيئة أخرى مساعدته
التقنية لتقدير حالة شخص ما اجلسمية أو العقلية ،ثم القيام عموما بتقسيم التبعات التي
ترتتب عىل آثار جنائية أو مدنية) .وهناك ضوابط أشارت إليها املواد  99 - 96منها .تتمثل
(8) Solenn Briand, Claire delarbre, Anne – Cecile Krygiel. Op.cit.p7-9.

( )9قرار املحكمة العليا امللف رقم  355180بتاريخ  5مارس  .2006جملة املحكمة العليا العدد (،2006 )01
ص.475 -469
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بواجب القائم بأعامل اخلربة إعالم اخلاضع هلا بمهمته ،وحظر اجلمع بني اخلبري وطبيب
الزبون ،وعدم قبول مهمة تعرضه خلطر يصيب مصاحله أو مصالح الطبيب ،وإعطاء احلق
لألخري يف رفض الرد عىل أسئلة يراها غريبة ،والتزام حدود األسئلة .ونحتاج بالنسبة
إىل ضوابط أكثر دقة.

املطلب الثاين:
القيمة القانونية للبصمة الوراثية

ال حتتاج البصمة الوراثية  DNAللكثري من اجلهد كي تعرف قيمتها القانونية ،فهي
اكتشاف علمي وإضافة حقوقية ال يستهان هبا ،والترشيع هو من سيعزز قيمتها وجيعلها
وسيلة فعالة للوصول إىل احلقيقة ،أو يقدمها كخيار ترشيعي مقبول يمكن التعامل معه
بشكل أو آخر دون عوائق أو سلبيات.
أوالا :أمهية البصمة الوراثية يف مسائل النسب:
قد يقال بأن البصمة الوراثية مثل غريها من طرق اإلثبات ،وهي الزالت مل تثبت
وجودها يف ساحات القضاء بدليل عدد الدعاوى التي حسمتها ،وهذا التصور  -لو
ساندته إحصائيات -فالعربة ستبقى ليس بعدد القضايا بل بأمهيتها ودرجة تعقيدها،
والبصمة قد أثبتت فعاليتها يف احلقل اجلنائي أكثر من ميدان األحوال الشخصية .وال
ينبغي التقليل من شأهنا يف إثبات وربام نفي النسب ولألسباب التالية:
 .1عدم وجود مانع رشعي أو قانوين من قبول البصمة الوراثية ،وإن بدرجات خمتلفة.
 .2عدم وجود تعارض بني البصمة والطرق األخرى باستثناء التقاطع النسبي املتعلق باللعان.
 .3الدقة العالية للبصمة إذا ما قورنت بالقيافة املهجورة ،وقدرهتا عىل حسم بعض أوجه
االختالف.
 .4الرغبة الشديدة لدى املعنيني يف االستفادة من نواتج العلم خدمة لقضايا اجتامعية وإنسانية.
 .5الصعوبات التي تواجه حتديد النسب بالطرق التقليدية ،لتعقد احلياة وطغيان النزعة املادية.
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ومل يعد األمر يتعلق بمدى رشعية البصمة بل بكيفية االستفادة منها ،ووجودها ضمن
األدلة التقليدية ال يمكن أن يشبه بحال زرع جسم غريب يف البدن جيري البحث عن درجة
درجة قبوله من عدمها .ففي الواليات املتحدة األمريكية تقبل البصمة إلثبات األبوة
واحلضانة وحاالت إثبات الوفاة ،رشيطة أن تكون معايري قبوهلا عالية ،ال فرق بني املدين
واجلنائي مع احرتام السياقات املعتمدة ،وإذا كانت نتائج التحليل ليست حاسمة ،أمكن
احلصول عىل عينات أخرى)10(.

ثاني اا :حدود االستعانة بالبصمة الوراثية:
جعل املرشع اجلزائري يف املادة ( )5من القانون رقم  03 – 16اللجوء للبصمة من
خيارات القضاء ،ولكنه حتدث عن فئة املتطوعني  Les volontairesومل يشرتط بالنسبة إليها
احلصول عىل أمر من جهة قضائية ،حيث يقوم رضاء صاحب البصمة مقام الرخصة القضائية
أو األمر القضائي.
وإذا كان من الرضوري االعتامد عىل البصمة فإن من الالزم تقييد اللجوء إليها ،جاء يف
مقررات املجمع الفقهي اإلسالمي( :رابعا :ال جيوز استخدام البصمة الوراثية بقصد التأكد
من صحة األنساب الثابتة رشعا ،وجيب عىل اجلهات املختصة منعه وفرض العقوبات
الزاجرة ،ألن يف ذلك املنع محاية ألعراض الناس وصونا ألنساهبم) )11(.فال تتكرر حاالت
إثبات النسب ،وإذا ما قذف شخص بانتفاء نسبه ليس للقايض اجلنائي اللجوء للبصمة وال
لسواها للتحقق من صدق قول القاذف ،منعا من العبث باألنساب ،وال يستبعد أن يفلت
اجلاين من العقاب يف مثل هذا الفرض.

(10) The National Research Council. Op. cit, p 132.

( )11قرار املجمع رقم  7الدورة ( )16مكة املكرمة ،املنعقدة من  .2002/1/10 -5وبحسب املحكمة األوربية حلقوق
اإلنسان أن األشخاص الساعني إلثبات أصوهلم ،هلم مصلحة حيوية وفق املادة  8من االتفاقية األوربية حلقوق اإلنسان،
بحصوهلم عىل املعلومات الالزمة لكشف حقيقة هويتهم.

ECHR .Jäggiv. Suisse, July 13, 2006. N°58757/00. Solenn Briand, Claire delarbre, Anne – Cecile
Krygiel. Op.cit.p3.
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إن للوسائل حكم الغايات فإن كانت األخرية حمرمة فاألوىل أيضا )12(.أما لو كانت
الغاية مرشوعة والوسيلة غري مرشوعة ،فالغاية قد تربر الوسيلة ،حيث يبدو من املالئم
النظر حلداثة البصمة التي اكتشفها الربيطاين  Alec Jeffreysالعام  ،1984ومقدار ما
حتمله نتائجها من غلط ،وارتباط موضوع النسب بالثوابت الرشعية ،مع اختالف
وجهات النظر حول الكثري من اجلوانب املتعلقة به ،رغم أن إثباته ال حيتاج إىل اليقني،
فاألحكام – عىل حسب أهل احلديث  -للغالب الكثري والنادر يف حكم املعدوم)13(.

ولقد سهلت مقولة (أن الرشيعة اإلسالمية متشوفة إىل إثبات النسب) إىل الدفع باجتاه
إدخال البصمة الوراثية حقل األنساب .ومع استحداث ترشيعات تنظم أحكامها مل يعد
هناك من جمال للحديث عن قبوهلا أو رفضها إنام عن نطاق العمل هبا ،رغم ما فيها من
خماطر ونواقص كحالة التوائم حني يتنازع أخوين توأمني متطابقني عىل نسب ولد ،وتلك
مسألة تفرد باإلشارة إليها املرشع القطري يف املادة  1من قانون البصمة ،ونأمل يف أن تأخذ
هبا بقية الترشيعات ،للتخفيف من االنتقادات املوجهة للبصمة.
وحسب الفصل  3مكرر من القانون التونيس رقم  75لسنة  1998املتعلق بإسناد لقب
عائيل لألطفال املهملني أو جمهويل النسب تعد البصمة وسيلة إثبات نسب أو بنوة الطفل
جمهول النسب ،عدا عن اإلقرار والشهادة ،ورفع األمر للقضاء يعود لكل من املعني
باألمر ولألب ولألم وللنيابة العمومية ،وميز املرشع بني النسب والبنوة من حيث السياق
حيث قال بالنسبة إلحلاق الولد باألم (طلب عرض األم عىل التحليل اجليني) ألن األب
يمكنه اإلقرار بنسب املولود عدا عن شهادة الشهود ،فيام يكون إثبات البنوة بالبصمة
وحسب ،كام حتوط حلاالت عدم اإلذعان للتحليل فقال باإلثبات بالقرائن رشيطة أن
تكون متعددة ومتضافرة وقوية ومنضبطة ،خالفا لوسائل إثبات النسب املتمثلة بالفراش

( )12عمر بن حممد السبيل :البصمة الوراثية ومدى مرشوعية استخدامها يف النسب واجلناية ،دار الفضيلة للنرش
والتوزيع ،الرياض ،2002 ،ص.65
( )13ابن القيم اجلوزية :زاد املعاد يف هدي خري العباد ،ج ،5مؤسسة الرسالة ،بريوت ،ط ،1998/3ص.377
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واإلقرار والشهادة )14(.وقد يكون من املالئم عند غياب األدلة الرشعية اللجوء للبصمة
إلثبات األبوة .وهذا التاميز غري مربر إال من وجهة احلرص عىل أال يتساوى عديم النسب
باملتنازع يف نسبه .فيام جعل املرشع اإلمارايت يف املادة  17من القانون رقم ( )1لسنة  2012يف
يف شأن رعاية األطفال جمهويل النسب ،إثبات بنوة جمهول النسب بموجب حكم قضائي هنائي
هنائي وعىل وفق قواعد اإلثبات املعتادة.
فالبصمة الوراثية يمكن أن يستعان هبا حلسم نزاع حول بنوة الولد ،كام لو أقر الزوج بأن
الولد أبنه وادعت زوجته ذلك ،ثم ادعته غريها ،قيل بأن ترجح الزوجة ألن زوجها أبوه
والظاهر أهنا أمه ،كام إذ قيل باملساواة بينهام ،ألن كال منهام لو انفردت للحق هبا

الولد)15(.

والبصمة أوىل باحلسم عند التساوي.
ثالث اا :البصمة الوراثية كقرينة:
البصمة الوراثية وسيلة إثبات مصدرها اإلنسان ،واألوىل اعتبارها من القرائن ،لكوهنا
تولد معه ويمكن أن تستخدم بعد وفاته ،وال يوجد ما يمنع من أن يسبق الدليل الواقعة املراد
إثباهتا ،كالذي يشهد عىل زواج فرتد شهادته إىل ما وقع قبل احلمل والوالدة ،وكثريا ما تقارن
البصمة باألدلة الرشعية ،ووضعها البعض حتت منزلة القرينة)16(.

إن الترشيعات املتعلقة بالبصمة مرتبطة بعموم النظام القانوين للدولة ،والبصمة من
وسائل اإلثبات العامة ،وال يستبعد أن تصطدم قواعدها بعموم أحكام اإلثبات وتكون الغلبة
هلا .واملرشع اجلزائري الذي مل يبني قيمتها يف القانون رقم  03 -16مكن القايض يف املادة
 144من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية من أن يؤسس حكمه عىل نتائج اخلربة ،ومل يلزمه
برأي اخلبري ،بل بذكر أسباب استبعاد نتائج اخلربة .وال يتعارض هذا مع مواد قانون األرسة
املتعلقة بالنسب ،والتحدي الوحيد يتمثل يف القدرة عىل اإلتيان بتفسري لتلك املواد يمكن من
( )14انظر :الفصول  75 ،70 ،68جملة األحوال الشخصية التونسية لسنة  1956املعدلة.
( )15ابن رجب احلنبيل :القواعد الفقهية – القاعدة رقم  – 13تعليق  /حممد عيل البنا ،وزارة الشؤون اإلسالمية
واألوقاف والدعوة واإلرشاد ،دار الكتب العلمية ،اململكة العربية السعودية ،2008 ،ص.25
( )16خليفة عيل الكعبي :البصمة الوراثية وأثرها عىل األحكام الفقهية ،دار اجلامعة اجلديدة للنرش ،اإلسكندرية،2004 ،
ص .90عمر بن حممد السبيل ،مرجع سابق ،ص.44
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خالله نفي النسب بالبصمة .عىل أن جعل اللجوء للطرق العلمية بحسب املادة  40أرسة
من صالحية القضاء ال يقطع بأن البصمة من القرائن القضائية.
جاء يف املادة  7من قانون البصمة الوراثية القطري( :تُعترب البيانات التي حتفظ يف قاعدة
بيانات البصمة الوراثية ذات حجية يف اإلثبات ،ما مل يثبت العكس) .ومل يرش املرشع إليها
قانون األرسة .فجعل للبصمة قيمة يف إثبات النسب ومل حيسم عالقتها باألدلة األخرى،
وليس هلا من حجية مطلقة ،وهو مل حيدد مكانتها بالنسبة لوسائل اإلثبات يف كل من
القانون اجلنائي وقانون األرسة ،إال أنه قبلها كقرينة قانونية أو دليل إثبات معترب قابل الن
يدحض بغريه من األدلة .وليس هناك من حدود الستخدامها ،فاحلاالت التي وردت يف
موضع آخر من القانون املتعلق بالبصمة ليست حرصية.
وغياب املوقف الترشيعي الرصيح من البصمة مع ترك أمرها للقواعد العامة يف
اإلثبات جعلها يف عداد القرائن القضائية ،واستبعدت املادة  3/ 20من مرشوع قانون
األحوال الشخصية السوري لسنة  2007إمكانية احلكم يف قضايا األحوال الشخصية
اعتامدا عىل القرينة القضائية لوحدها .أي أن البصمة ال تصح منفردة إلثبات أو نفي
النسب ،بخالف ما جاء يف توصيات الندوة الفقهية الطبية رقم ( )11للمنظمة اإلسالمية،
وفيها( :البصمة الوراثية من الناحية العلمية وسيلة ال تكاد ختطئ يف التحقق من الوالدية
البيولوجية والتحقق من الشخصية وال سيام يف جمال الطب الرشعي ،وهي ترقى إىل
مستوى القرائن القطعية التي يأخذ هبا مجهور الفقهاء يف غري قضايا احلدود الرشعية))17(.

وال يمكن الوقوف بدقة عىل الفارق بني أن تكون البصمة قرينة قطعية وبني أن ترقى إىل
مستواها ،فهي ال تصح إلثبات الزنا والقذف ،حيث عزز واضعو التوصيات مكانتها يف
قضايا األرسة عىل حساب املسائل اجلنائية.

( )17أعامل دورة الوراثة واهلندسة الوراثية واجلينوم البرشي والعالج اجليني ،دولة الكويت 13 ،إىل  15أكتوبر .1998
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املبحث الثاين:
ضامنات التعامل مع البصمة الوراثية
وجود قانون خاص بالبصمة الوراثية رغم كوهنا ليست إال وسيلة إثبات قد يكون له ما
يربره ،وهي حديثة العهد ويرتبط موضوعها بأكثر من فرع قانوين ،ومن منطلق عالقتها
بحقوق اإلنسان حتتم عىل املرشع رسم معاملها بدقة وحذر شديدين ،من أجل هذا خط حدود
احليز الذي يمكن أن يعمل خالله هبا.

املطلب األول:
الضامنات املرتبطة بالبصمة الوراثية

سنتناول يف هذا املوضع جمموعة من الضامنات التي ترتبط مبارشة بالبصمة الوراثية وال
تنفصل عنها ،والتي نصت عليها الترشيعات حمل البحث عىل تباين يف املوقف منها ،وهي
عىل التوايل:
أوالا :التقيد بعمر البصمة الوراثية:
يشكل احرتام الزمن ضامنة أساسية حلفظ احلقوق واحلريات ،وعىل قدر تعلق األمر
بالبصمة الوراثية يتحكم الزمن يف مدى نجاح احلصول عىل العينة املراد حتليلها والتي قد
تتعرض للتلف أو ينتهي عمرها البيولوجي ،وما هيمنا هي املدة التي يمكن أن حتتفظ خالهلا
اجلهات املسئولة بالبصمة.
بحسب القانون اجلزائري رقم  03 – 16هناك ثالثة مستويات حلفظ البصمة الوراثية،
األول ( 25سنة) ويتعلق بأصول وفروع األشخاص املفقودين ،والثاين( 25سنة) كذلك،
ويتعلق باألشخاص املشتبه فيهم املستفيدين من األمر بأال وجه للمتابعة أومن حكم هنائيا
برباءهتم ،والثالث ( 40سنة) ويتعلق باألشخاص املحكوم عليهم بدءا من صريورة احلكم
هنائيا واملفقودين واألشخاص املتوفني جمهويل اهلوية .وأمر اإللغاء يعود للقايض املكلف
باملصلحة املركزية للبصامت الوراثية  ،Service central des empreintes génétiquesبمبادرة
[العدد السابع والسبعون– ربيع الثاني 1440هـ يناير ]2019
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منه أو بناء عىل طلب النيابة العامة أو الشخص املعني)18(.

فاالحتفاظ بالبصمة الوراثية ال يمكن أن يبقى إىل ما ال هناية ،واملدد أعاله يمكن أن
ختترص عندما ينتهي الغرض من البصمة ،واملرشع قد نظر لألمر من زاوية احلقوق التي
تضار من االحتفاظ هبا ألجل غري مسمى ،وامللفت أنه مل يتعرض لفئة املتطوعني

Les

 ،volontairesكام مل يرصد أي جزاء قانوين ملن ال يلتزم حدود ما نص عليه ،ولكنه عاقب
بموجب املادة  17من القانون رقم  .03 – 16عىل استعامل البصمة لغري أغراضها املحددة
قانونا .واملدد السالفة ليست للتقادم وال تشبه عمر الرس املهني ،فاألخري يباح بعد انتهاء
مدة احلظر بخالف البصمة التي تتلف أو تنتهي صالحيتها من الناحية العملية ال
القانونية ،وبمرور مدهتا يسقط حق الدولة يف االحتفاظ هبا.
وال نريد أن نناقش املدد السالفة ومالءمتها لقضايا النسب التي مل يفصح املرشع عن
أشخاصها ،وتبقى احلاجة هلا أقل من املسائل اجلنائية ،فالنسب يثبت ملرة واحدة وال يقبل
املراجعة ،عدا عن االعتبار األرسي ،ومن األفضل وضع أجل واحد تتلف عنده البصمة
أو يف وقت أقرب منه.
وبحسب القانون القطري رقم ( )9لسنة  2013فإن العينة احليوية واألثر احليوي
يعدمان بقرار من النائب العام ،ويكون لوزير الداخلية أو للمحكمة املختصة اإلذن بذلك
عندما يكون طلب أخذ العينة أو األثر قد صدر عن أي منهام ،وعىل وفق الضوابط العلمية
واملعملية املعتمدة .وإذ تعلق األمر بجريمة فال يتم إعدام العينة و /أو األثر إال بعد
الترصف بالدعوى اجلنائية بأمر هنائي أو بحكم بات)19(.

واملقارنة بني النصني اجلزائري والقطري تظهر أن األول ذكر البصمة فيام أشار الثاين
لكل من العينة  Sampleواألثر Traceوهو أكثر دقة ،كام أن عدم حتديد أجل إلعدام العينة
( )18املادة  14من القانون املذكور .وكان بإمكان املرشع اجلزائري االكتفاء بذكر أجلني حسب املدد التي أوردها .ويف
املادة  19من ذات القانون أمر اجلهات الس ابقة املعنية بحفظ العينات بمواصلة حفظها مع حتويلها للقاعدة الوطنية
للبصامت ،ليتم إتالفها حسب أحكام القانون املذكور .ومل يرش إىل العالقة بني املدة السابقة عىل العمل به واملدد املستحدثة.
( )19املادة  8من القانون القطري .ويظهر من املادة  5منه أن ما يدخل يف خانة احلفظ يتعلق باجلرائم التي مل ترد حرصا.
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أو األثر وترك األمر للجهات املختصة باستثناء ما يتعلق باجلرائم يعني إلزام اجلهات املعنية
بالتخلص منها ملجرد انتهاء غرضها ،وال يستبعد أن تكون املدة يف الفروض األخرى أطول
منها يف حال اجلرائم ،وطول عمر بقاء البصمة يتطلب جهودا إضافية مع احتامل وقوع
جتاوزات بشأهنا.
ومحل اإلعالن العاملي بشأن البيانات الوراثية لسنة  2003يف املادة  21منه الدول واجب
إتالف البيانات والعينات البيولوجية للمشتبه هبم عند انتفاء احلاجة إليها ،وعموما يف حدود
رضورهتا لإلجراءات املتخذة ،وسمح بخالف ذلك يف القوانني الداخلية وفق القانون الدويل
حلقوق اإلنسان .فالقيد الوحيد هو مراعاة تلك احلقوق ،وقد اجتهدت الدول يف تلك املسألة
وتباينت إىل حد ما .وبحسب ديباجة اإلعالن املذكور فإن كثرة البصامت الوراثية جيعلها أكثر
قابلية لالسرتجاع.
ثاني اا :التقيد بأغراض البصمة الوراثية:
ذكر مرشع قانون البصمة الوراثية القطري يف املادة  3منه أمثلة ألبرز أغراض استعامهلا
وتتمثل يف :حتديد هوية الشخص وصلته باجلريمة ،النسب ،هوية املفقودين والتعرف عىل
ذوهيم ،واجلثث املجهولة .وترك الباب مفتوحا للحاالت األخرى التي يعود أمر حتديدها
للمحاكم املختصة ،كام أشار الستخدام العينات خارج أغراضها وعاقب املخالف ،وكل
ذلك بحسب املادتني  6و  10منه .ومنع نظريه اجلزائري يف  8من القانون رقم 03 – 16
استعامل العينات البيولوجية أو البصامت الوراثية لغري األغراض الواردة فيه ،وعاقب
املخالف يف املادة  17منه باحلبس من سنة إىل ثالث سنوات والغرامة من  100000إىل
 300000د.ج .والبد من مراعاة الصلة بني الوسيلة وغاياهتا)20(.

ولكن ما التفسري املناسب ملفردة أغراض؟ وهل يصح استخدام العينة أو البصمة لغرض
آخر؟ كأن تكون العينة قد انتزعت للتحقيق يف جريمة ثم استعملت لغرض حتديد

( )20حتد بعض النظم األوربية من البحث للتعرف عىل اهلوية عن طريق املعلومات اجلينية مراعاة للحقوق والسالم
األرسي.Solenn Briand, Claire delarbre, Anne – Cecile Krygiel. Op.cit.p6 .
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النسب)21(.

حيث نعتقد بإمكانية ذلك ،ولألسباب التالية:

 .1عدم وجود نص رصيح يمنع استعامل العينات  Prélèvements biologiquesلغرض آخر.
 .2االحتفاظ بالعينة لفرتة طويلة يؤرش إىل رغبة املرشع يف استثامرها ألغراض أخرى.
 .3وجود مصلحة مركزية وقاعدة للبصامت الوراثية يدلل عىل إمكانية استعامهلا ألكثر من
غرض.
 .4استعامل املرشع صيغة

اجلمع(أغراضfins

 )desال(غرض )finيعني املساواة بني

األغراض.
 .5عقابه من يستعمل العينة خارج األغراض املحددة قانونا ،قد يعني إباحة استعامهلا لكل
تلك األغراض ،رغم تعدد اجلهات املخولة بأخذها أو حتليلها.
وحول املوقف العاملي ،فبحسب اإلعالن الدويل بشأن البيانات الوراثية لسنة ،2003
ال جيوز استخدام البيانات أو العينات لغرض آخر غري ذلك الوارد فيه ،أو لغرض يتعارض
مع فحوى القبول األصيل للشخص ما مل يتم احلصول عىل قبوله املسبق واحلر والواعي
والرصيح ،أو إذا كان ما ورد يف القانون الداخيل خيدم املصلحة العامة ويتفق مع القانون
الدويل حلقوق اإلنسان ،كام ينبغي مراعاة األحكام املتعلقة بحالة عجز الشخص املعني عن
إبداء القبول أو تعذر احلصول عليه أو عند تعذر نسب البيانات لشخص بعينه )22(.حيث
ال ختتلف املوافقة األصل عام يليها ،ومربر املصلحة يمكن أن يبقي االستخدام واسع النطاق
ال تقيده إال مبادئ حقوق اإلنسان وما يمكن أن حيدث من تغيريات.
هذا واستثنى املرشع اجلزائري يف املادة  7من القانون رقم  03 – 16من التحليل
العينات البيولوجية للمنطقة املسئولة عن حتديد اجلنس

à l’ exclusion du segment

 ،correspondant au marqueur de sexeإذ ال يصح دخوهلا بالنظر ملا ينجر عن ذلك
من عواقب عدا عن خمالفة الرشع.
( )21العينة  Prélèvementبحسب املادة  6/2من القانون البصمة الوراثية اجلزائري نسيج أو سائل بيولوجي تسمح باحلصول عىل
بصمة وراثية .انظر :املادة  1من قانون البصمة الوراثية الكويتي ،واملادة  1من قانون البصمة الوراثية القطري.

( )22املادة  16من اإلعالن املذكور ،واملادتان  /8أ  ،ب ،ج ،و / 6ب منه.
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ثالث اا :إسناد العمل بالبصمة الوراثية جلهة قضائية
جعل املرشع اجلزائري التعامل بالبصمة الوراثية من مهام القضاء ،فال جيوز أخذ العينات
العينات وإجراء التحاليل إال بمعرفة رجال القضاء – وكيل اجلمهورية ،قايض التحقيق،
قايض احلكم  -أو بموجب أمر قضائي أو رخصة من القايض املختص – متى تعلق األمر
بضباط الرشطة القضائية  ،-وحتى بالنسبة للمحبوسني املحكوم عليهم بصفة هنائية ال يتم
أخذها إال بإذن صادر من النيابة العامة  Ministère publicالتي تقع املؤسسة العقابية يف دائرة
اختصاصها )23(.وكرس املرشع تلك الضامنة حني ترك أمر اللجوء للطرق العلمية إلثبات
النسب حسب املادة  40أرسة للقايض.
فيام دعا املجمع الفقهي اإلسالمي يف الفقرة سابعا /التوصية رقم  – 1من قراره رقم 7
الدورة ( ،)16مكة املكرمة من  2002/1/10 -5الدول إىل منع إجراء فحص البصمة إال
بطلب من القضاء)24(.

إن إسناد األمر جلهة قضائية خمتصة جيعل أخذ البصمة الوراثية ضمن إطار خدمة العدالة
واحلقيقة ،ويرسخ القناعات هبا ،ويضمن عدم وقوع انتهاكات للحقوق واحلريات
األساسية .واحلديث عن الضامنة القضائية يؤرش إىل وجود دعوى قضائية ،رغم أن املرشع
اجلزائري يف قانون البصمة قد جاء عىل ذكر فئة املتطوعني .Les volontaires

وتنوع فئات األشخاص املراد أخد العينات منها إلجراء الفحص عليها ،يربر توسيع
نطاق اجلهات الوصية ،وأسند قانون البصمة الوراثية القطري يف املادة  4منه صالحية أخذها
وتسجيلها لوزير الداخلية واملحكمة املختصة والنائب العام .وربام كان من املالئم

( )23املادتان  5 ،4من القانون رقم  .03 – 16ومنع املرشع الفرنيس يف املادة  11/ 16مدين اللجوء إىل اختبارات البصمة
إال يف إطار دعوى قضائية إلجراء البحث والتحري والتحقيق أو ألغراض طبية أو للبحث العلمي.
(24) http://www.islamtoday.net

واقرتح أن يكون اجتهاد املستحدث العلمي مجاعيا يسند هليئة تتشكل من ذوي اختصاصات خمتلفة .سفيان بن عمر بورقعة
( ملخص مؤلفه – النسب ومدى تأثري املستجدات العلمية يف إثباته ،دار كنوز أشبيليا.)2007 ،

www.islammessage.com
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االستعاضة عن وزير الداخلية بوزير العدل لكونه األقرب للسلطة القضائية.
فيام أحال املرشع الكويتي بشأن آليات أخذ العينات احليوية لغرض الفحص
اجليني إىل الالئحة التنفيذية )25(.ويرى البعض أن ذلك يتعارض مع الدستور الكويتي
منع يف املواد املواد  79 ،32 ،50منه أيا من سلطات الدولة أن تتنازل عن كل أو بعض
اختصاصاهتا لغريها من السلطات ،عدا عن مبدأ الرشعية (ال جريمة وال عقوبة إال بناء
قانون) وأن القانون ال يصدر ما مل يقره جملس األمة ويصادق عليه أمري البالد .فترشيع
والعقوبات – حسب هذا الرأي -ال يكون إال من قبل السلطة الترشيعية ،وال يملك
القانون منح السلطات التنفيذية بيان صور التجريم واألحكام التي ينبغي التقيد هبا أو
جتنبها ،وإال ألصبح التجريم والعقاب وفق الالئحة ال القانون ،حيث سيكون للسلطة
التنفيذية أن متنع الشخص من استخراج الوثائق واملستندات أو من تويل الوظائف ما مل
يتم أخذ العينة منه)26(.

فيام نرى نحن أن إصدار الالئحة عمل دستوري استثنائي تم بإرادة مرشع القانون
( )78لسنة  ،2015تطبيقا ملبدأ التفويض الترشيعي ،فاملرشع حيرص عىل ذكر العقوبة يف
القانون ثم يرتك نطاق التجريم أو جزءا منه للسلطات التنفيذية لتحقيق مرونة أكرب،
واملرشع الكويتي رسم يف القانون املذكور النطاق املوضوعي لتطبيقه ،ومل يرتك لالئحة
التنفيذية كل يشء ،وقد راعى املصلحة العليا للبالد.

املطلب الثاين:
ضامنات ذات صلة باألشخاص املعنيني بالبصمة الوراثية

عدا عام سلف من ضامنات نجد غريها تلك التي ترتبط باألشخاص عىل اختالفهم،
سواء من يراد خضوعه للفحص اجليني الذي ينبغي أن يكون عىل دراية بام جيري له أو من
( )25املادة  3من القانون الكويتي رقم ( )78لسنة  .2015وجعلت قاعدة البيانات لدى وزارة الداخلية ال العدل ،ويمنع
اإلطالع عىل البيانات التي تضمها إال بإذن قضائي .املادتان  2و  6من القانون السالف.
( )26حسني العبد اهلل ،مرجع سابق http://www.aljarida.com .ننصح بالعودة للقانون الكويتي رقم ( )10لسنة 2010
املتعلق بتنظيم إجراءات دعاوى النسب وتصحيح األسامء.
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يسند له مهمة أخذ العينات وإجراء الفحص ،وكذا من يتحمل االلتزامات الضامنة ملنع
الوصول للبصمة أو اخلروج هبا عن جادهتا ،وإال كان اجلزاء اجلنائي يف انتظاره.
أوالا -إعالم صاحب البصمة الوراثية واالعتداد برضائه:
استلزم املرشع اجلزائري يف املادة  13من القانون  03 – 16إعالم صاحب العينة
البيولوجية برشوط تسجيل بصمته يف القاعدة الوطنية للبصامت الوراثية ومدة حفظها وبحقه
يف طلب إلغائها ،عىل أن حيرر حمرض  Procès - verbalبذلك .ومهمة اإلعالم تلك موكلة
للقايض املكلف باملصلحة املركزية للبصامت الوراثية بحسب املادة  11منه .وال يمكن
تكييف ما جاء به املرشع عىل أنه عقد  -مع التحفظ عىل العقود الطبية  -فهو تبصري أريد به
متكني صاحب العينة من متابعة مصريها ،وضامن حقه يف طلب إتالفها ،ومل يرتب عىل خمالفة
االلتزام باإلعالم أي جزاء ،وما أورده املرشع اجلزائري خطوة متقدمة بالقياس للترشيعات
األخرى كالقانون القطري الذي تغاىض عن االلتزام املذكور.
لقد قدم املرشع اجلزائري يف املادة  16من القانون رقم  . 03 – 16ضامنة اإلعالم واستبعد
رضاء صاحب العينة ،فعاقب من يرفض اخلضوع للتحليالت البيولوجية التي تسمح
بالتعرف عىل بصمته .وقال يف املادة  5منه( :ال تؤخذ العينات البيولوجية من الطفل إال
بحضور أحد والديه أو وصيه أو الشخص الذي يتوىل حضانته أو من ينوب عنهم قانونا،
ويف حالة عدم إمكان ذلك ،بحضور ممثل النيابة العامة املختصة) .وحني أورد األحكام
اخلاصة بإعالم صاحب العينة يف املادة  7/2مل يتعرض للنائب أو املمثل القانوين ،وذلك
نقص نتمنى أن يلتفت إليه يف املستقبل ،لتعلق قضايا النسب عادة بصغري السن ممن يراد إجراء
مقاربة  Rapprochementبني بصمته وبصمة من يراد إحلاق نسبه به.
إن التوجه الذي سار عليه املرشع اجلزائري يف القانون رقم  03 – 16خيالف دعوة البعض
إىل رضورة اشرتاط احلصول عىل موافقة صاحب البصمة ،انطالقا من املادة  161وما يليها
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من قانون محاية الصحة وترقيتها رقم  )27(.05 – 85ونعتقد بعدم جدوى أخذ رضاء
صاحب العينة البيولوجية سواء قبل القانون  03 – 16أم بعده ،ولألسباب التالية:
 ما ورد يف قانون الصحة (امللغى) يتعلق بنزع وزرع األعضاء ال بالبصمة رغم شموله لألنسجة.
 إن قانون البصمة ترشيع خاص له غاياته ويضم أحكاما تؤرش إىل عدم االعتداد برضاء املعني.
 إن قياس حالة البصمة عىل زرع األعضاء مل يعد له من مربر بعد أن استغنى واضع قانون البصمة
عن الرضاء مكتفيا بالتبصري ،وعاقب من يرفض االمتثال ألخذ العينة.
 التمسك بالرضاء احلر واملكتوب للشخص أو ممثله يقوض الترشيع املتعلق بالبصمة.
 مل يشرتط مرشع قانون البصمة أكثر من حضور ممثل الطفل ،فهو كالشاهد عىل واقعة.
وعاقب املرشع الفرنيس عىل كل إجراء لدراسة اخلصائص الوراثية لشخص دون
احلصول عىل موافقته املسبقة ،عىل وفق املادة  15 - 145من قانون الصحة العمومية)28(.

وال مثيل هلذا النص يف الترشيع اجلزائري ،الذي حيمي اخلصوصية البيولوجية لإلنسان
بغض النظر عام يمكن أن يصيبه من رضر أو الغاية املرجوة من الدراسة واملستفيد منها أو
القائم هبا ،فال يكفي رضاء املعني بالتدخل الطبي املجرد بل ينبغي توافر عنرصي
اخلصوصية واألسبقية.
وللرضاء معاين حقوقية تتالشى أمام العدالة واحلقيقة ،وتزداد قيمته كلام كان انتزاع
العينات يتعلق بعموم األفراد ،وتبقى مقولة (ال يمكن أن جيرب أحد عىل تقديم دليل ضد
نفسه) أبرز املآخذ التي تسجل عىل عدم االعتداد بالرضاء ،رغم تعلق األمر باستثناء
معول فيه عىل سلطة القضاء.
وما سلف ينسجم واملوقف العاملي املجسد يف اإلعالن الدويل بشأن البيانات الوراثية
الذي عرف القبول بأنه( :أي موافقة حمددة ورصحية وواعية يعطيها فرد بملء حريته فيام
( )27بلحاج العريب :اجلوانب القانونية إلثبات النسب بالبصمة الوراثية قي ضوء قانون األرسة اجلزائري اجلديد ،جملة
املحكمة العليا ،العدد ، 2012/1تصدر عن :قسم الوثائق والدراسات القانونية والقضائية ،املحكمة العليا ،اجلزائر،
ص.43
( )28املادة  25 - 226من قانون العقوبات .واجلزاء احلبس ملدة سنة وغرامة  100000فرنك ( حتسب اليوم باليورو).
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يتعلق بجمع بياناته الوراثية ومعاجلتها واستخدامها وحفظها) ،بمعنى أن القبول مشرتط
بالنسبة للبيانات لدى (اجلمع) و(املعاجلة) و (االستخدام) و (احلفظ) ،والقبول البد أن
يكون مسبقا وحرا وواعيا ورصحيا ودون إغراء مايل أو شخيص ،ال فرق بني املؤسسات
العامة واخلاصة ،وال يستبعد رشط القبول إال عند وجود قوة قاهرة ،عىل أن حيل املمثل
القانوين حمل الشخص العاجز ،مع ضامن مشاركة الشخص العاجز قدر اإلمكان ،وأخذ قبول
قبول القارص بحسب الفئة العمرية التي ينتمي إليها .واألمر مرتوك للقانون الوطني ،لقول
واضع اإلعالن( :ينبغي أال جتمع العينات البيولوجية من أجسام األحياء أو من جثث املوتى
إال وفقا للقانون الداخيل ،بام يتفق مع القانون الداخيل حلقوق اإلنسان) .وخص كال من
التحقيق يف اجلرائم وحتديد النسب .والعقبة األكرب تتعلق بالعقاب عىل عدم االستجابة ألخذ
العينات ومدى انسجامه مع قواعد حقوق اإلنسان ،يف ضوء املفاضلة بني املصالح ،فيام يكون
العقاب عىل عدم أخذ املوافقة أكثر أمهية)29(.

إن الشفافية  Transparencyضامنة هامة يف إطار العمل بالبصمة )30(،لذا أوىص البعض بأن
تكون البيانات والسجالت ذات الصلة بتحليل العينات متاحة لألطراف ،وأن تتم العملية دون
مقابل مادي  )31(.Freelyومل نجد يف قوانني البصمة حمل البحث ما يؤرش إىل اإلعفاء من
تكاليفها ،حيث ستخضع حلكم القواعد املعمول هبا ،بخصوص تقدير املبلغ وإيداعه واإلعفاء
منه كليا أو جزئيا وسوى ذلك )32(.مع النظر يف طلب املتقايض اخلربة من عدمه.
( )29املواد  3 /2و  /8أ ،ب ،ج 12 ،و  /1ج من اإلعالن املشار إليه أعاله .ويمكن العودة كذلك للامدة  9من اإلعالن
العاملي بشأن اجلني البرشي وحقوق اإلنسان لسنة  ،1997حيث ربط واضعه بني قبول الشخص والرسية ،ومنع وضع
قيود عىل االلتزامات املرتبطة هبا إال حيث ينص القانون عىل ذلك وألسباب قاهرة ،ويف حدود القانون الدويل العام
والقانون الدويل حلقوق اإلنسان.
( )30أكدت املادة  / 6أ من اإلعالن الدويل بشأن البيانات الوراثية عىل رضورة اعتامد مبدأ الشفافية عند مجع البيانات
واستخدامها وحفظها ،مع إرشاك املجتمع برمته يف اختاذ القرارات هبذا الصدد ،ويف ضوء كفالة حرية التعبري .فموضوع
البصمة ال يتعلق بالنشاط احلكومي وحسب بل بمصالح املجتمع وحقوقه .وترك واضع اإلعالن اخليار للدول إلنشاء
إطار تنظيمي يقوم عىل مبادئ االستقاللية واجلمع بني التخصصات والتعددية والشفافية ومبادئ اإلعالن ،ملتابعة وإدارة
وحفظ والتقيد باألغراض املرجوة .املادة  20منه.
(31) The National Research Council.Op.cit.p150.

( )32انظر :املادة  143من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية اجلزائري رقم .09 -08
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ثاني اا :إسناد التحليل املتعلق بالبصمة الوراثية لشخص من القطاع العام:
أحال املرشع اجلزائري يف املادة  1/7من القانون رقم  03 – 16للترشيع والتنظيم
املخابر املعتمدة للقيام بالتحليل الوراثي ،حيث ينبغي التقيد بام ستشتمل عليه الترشيعات
املحال عليها .وجعل املرشع القطري يف املادة  4من قانون البصمة الوراثية أخذ العينات
وإجراء فحص البصمة من قبل خمتصني مكلفني بذلك .فيام أحالت املادة  3من قانون
الوراثية الكويتي إىل قرار يصدر عن وزير العدل بالتنسيق مع وزارة الصحة.
هذا وقد دعا املجمع الفقهي اإلسالمي الدول إىل رضورة منع القطاع اخلاص من
بفحوصات البصمة الوراثية ،لسعيه للربح كهدف رئيس ،مؤكدا عىل أن يف ذلك خطورة
كبرية)33(.

ونعتقد أن العربة ليست دائام بالقطاع حكوميا كان أم خاصا ،إنام بمستوى األداء عىل
وفق التقنيات والكوادر ودرجة االعتامد ،واإلمهال والتهاون والسعي للكسب املايل
والفساد ،علل يمكن أن تطال كل القطاعات دون استثناء ،والدولة ترخص للقطاع اخلاص
وتراقب عمله وتضبطه ،ولكن ما يمكن أن حيققه اللجوء للقطاع العام حقيقة هو خفض
تكاليف البصمة أو اإلعفاء منها ،فتحت تأثري عقيدة املساواة  Doctrines of equalityقد
تبادر الدول إىل حتمل تكلفة اخلربة املرتفعة )34(.وما يزيد منها هو توسع قاعدة البيانات
 databaseعدا عن الرقابة ومنح الرتاخيص واإلرشاف عىل املخابر والفنيني ،كل هذا فيام لو
كانت نتيجتها إجيابية أو اقتنع هبا القضاء وسامهت يف حسم الدعوى.
ويبدو احلديث عن أشخاص القطاعات يف إطار حتقيق العدالة غاية يف األمهية ،أقلها
ملا يتعلق ببلداننا التي يميل الشخص فيها إىل االحتامء بالقطاع العام ،فيام ال تثار مثل هذه
املسائل يف البلدان الغربية املتقدمة حيث متارس الدولة أدوارا جتعل من القطاع اخلاص
الخيتلف كثريا عن القطاع احلكومي من وجهة ما يقدمه للحقيقة .وننبه إىل احلاالت التي
( )33التوصية رقم (  )1الفقرة ( سابعا) من قراره  -الدورة ( ) 16املنعقدة بمكة املكرمة من .2002/1/10 -5
(34) Dan.L.Burk.Op.cit.p470.
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يستعان فيها بمخابر تلك الدول حني ال تكون خمابر دولة ما متطورة بام فيه الكفاية.
ثالث اا :إقرار املسؤولية اجلنائية ملنتهكي قواعد التعامل مع البصمة الوراثية:
سنكتفي هنا باحلديث عن االمتناع عن اخلضوع للفحص اجليني والتالعب بنتائج اخلربة،
اخلربة ،ونستثني إفشاء الرس املهني ،رغم التأكيد والعقاب عليه عىل أكثر من صعيد)35(.

 -1العقاب عىل االمتناع عن اخلضوع للفحص البيولوجي:
لضامن فعالية االعتامد عىل البصمة الوراثية عاقب املرشع اجلزائري يف املادة  16من القانون
رقم  03 – 16املمتنع عن اخلضوع للتحليالت البيولوجية  des analyses biologiquesالتي
تسمح بالتعرف عىل بصمته ،باحلبس من سنة إىل سنتني والغرامة من  30000إىل 100000
دينار .واكتفى بعقاب صاحب البصمة دون النائب عن غريه ،ومل يستثن صاحب العذر رصاحة
من العقاب ،وربام وجد يف النص عليه جمرد حتصيل للحاصل ،وهو مل يشمل كل الفئات
بحسب املادة  5منه ،حيث استثنى ضحايا اجلرائم والعاجزين عن التعبري عن هويتهم
واملفقودين وأصوهلم وفروعهم واملتطوعني ،وهم أما أن يتعذر أو ال يوجد مربر لعقاهبم،
بخالف املشتبه هبم واملحبوسني واملتواجدين يف مرسح اجلريمة ،وبالنتيجة ال يعاقب املمتنع
عن التحليل لغرض إثبات النسب إال حيث يرتبط أمره بقضايا جنائية.
فيام عاقب املرشع الكويتي يف املادة  8من قانون البصمة الوراثية املمتنع عمدا ودون عذر
مقبول باحلبس الذي ال يتجاوز السنة والغرامة التي ال تزيد عىل  10000دينار أو بإحدى
العقوبتني ،سواء تعلق األمر بالعينة اخلاصة به أو بمن له عليه والية أو وصاية أو قوامة .حيث
تساهل مع اجلاين ،وجعل العذر الرشعي من موانع العقاب رغم عدم أمهية النص عليه،
وبالنتيجة محل املمثل الرشعي املسؤولية عن عدم تقديم عينة من هو حتت رعايته ،ومل يميز بني
فرض وآخر.

( )35املادة  14من اإلعالن الدويل بشأن البيانات الوراثية البرشية .الفقرة (ثانيا) من قرار املجمع الفقهي اإلسالمي
الدورة ( )16املنعقدة بمكة املكرمة من  .2002/1/10 - 5املادة  18من القانون اجلزائري رقم  ،03 – 16املادة  9من
قانون البصمة الوراثية الكويتي .عدا عن قوانني العقوبات.
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بخالف الترشيعات السالفة مل يعاقب املرشع القطري املمتنع جنائيا ،لكنه رتب عىل
امتناعه نتائج إجرائية تضعف موقفه يف الدعوى وتقلب عبء اإلثبات فيها لغري صاحله ،وهو
التوجه الذي نعتقد بنجاعته رغم حرصه باملتهم ،فالتجريم والعقاب عند سري اإلجراءات ال
خيدم العدالة كثريا )36(.وعدم عقاب املمتنع هنا قد يعكس خصوصية معينة)37(.

إن فروض رفض اخلضوع للبصمة الوراثية ال يمكن أن تتساوى ،وإن حسم دورها يف
إثبات ونفي النسب أهم من البحث يف مدى استجابة املكلف بتقديم العينة عنها .وال شك
أن عقاب املمتنع عن االستجابة للتحليل اخلاص هبا قد يتقاطع مع خيار الزوج يف اللعان ،ما
مل يفرس اللجوء للبصمة عىل أنه بديل للعان .عدا عن إمكانية تقاطعه مع القول بأن( :مصالح
الفرد ورفاهه ،ينبغي أن تعلو عىل حقوق ومصالح املجتمع والبحث العلمي))38(.

والعقاب عن االمتناع قد ال ينفع مع املجرمني اخلطرين ،إضافة لقرص أمد اجلزاء ،وأن
أخذ العينة إن كان ال حيصل فام جدوى العقاب؟ وتبقى تلك النصوص للتهديد أكثر منها
للعقاب ،وهي تسري عكس فلسفة عدم التجريم  décriminalisationأو عدم العقاب
 ،dépénalisationواألخري ربام يعني التخيل عن العقوبة أو استبداهلا بجزاء آخر ،وقد ال
يستقيم هذا مع قيم املجتمع )39(.ومن األنسب وضع االمتناع ضمن اجلرائم املاسة بسري
العدالة يف قانون العقوبات.
 -2العقاب عىل التالعب بنتائج اخلربة
عدا عام جاء يف املادة  17من القانون رقم  03 – 16حيث العقاب عىل استعامل العينة
أو البصمة خارج أغراضها ،عاقب املرشع اجلزائري يف قانون العقوبات اخلبري املعني من
( )36بحسب املادة  4من القانون القطري بشأن البصمة الوراثية ،يعد امتناع املتهم عن إعطاء العينة قرينة عىل تورطه
باجلريمة ما مل يثبت العكس.
( )37مل جيرب املرشع التونيس يف الفصل  3مكرر من القانون رقم  75لسنة  ( 1998املعدل ) األب أو األم املراد إحلاق
جمهول النسب هبام عىل إجراء التحليل اجليني ،وجعل القرائن بديال لغياب البصمة الوراثية واألدلة األخرى املعتمدة،
حيث غلب اخلصوصية عىل سواها.
( )38ديباجة اإلعالن الدويل بشأن البيانات الوراثية لسنة .2003
(39) Jacques-Henri Robert : la dépénalisation, Revue philosophie du droit, vol 41, 1997, Paris, p 191-192.
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القضاء الذي يبدي رأيا كاذبا كتابة أو شفاهة أو يؤيد واقعة  affirme des faitيعلم أهنا غري
مطابقة للحقيقة يف كل مراحل الدعوى ،وال يشمل ذلك احلاالت التي خيطىء عندها يف
تقديراته أو ال يبذل جهدا كافيا ملنع وقوع اخللل يف التقرير وخروجه عن احلقيقة )40(.كام جرم
وعاقب يف املادتني  339و  336من ذات القانون التأثري عىل اخلرباء واملرتمجني والشهود،
وترتفع قيمة هذه األحكام مع زيادة دور اخلربة يف اإلثبات .وحتتاج نصوصها إىل مراجعة مع
اعتامد الطرق العلمية إلثبات النسب والنظر يف تشديد العقاب.
لقد جرم القانون الفرنيس فعل تزوير نتائج طبية أو بحوث علمية يتم احلصول عليها من
من خالل دراسة اخلصائص الوراثية للشخص )41(.وحرص التزوير ضمن إطار معني،
ويفرتض مرشوعية التدخل قبل أن جيري التالعب بنتائجه ،والتزوير ال يتم إال بسلوك
متعمد ،أيا كان اإلطار الذي متت فيه الدراسة ،املهم خمالفة النتيجة للحقيقة ،وقد تنعكس
نتائج التزوير عىل النسب ولو جاء التدخل ألغراض أخرى.
فيام تفرد القانون الكويتي اخلاص بالبصمة الوراثية بالنص يف املادة  10منه عىل تزوير
املحررات املتعلقة هبا أو استعامهلا مع علم الفاعل بتزويرها ،وعاقب كل من أحدث عبثا أو
تلفا يف قاعدة بيانات البصمة )42(.إذ أراد املرشع إضفاء خصوصية عىل املساس بمحررات
البصمة وبقاعدة البيانات التي تضمها ،وكان من املالئم أن ترد تلك اجلرائم يف قانون اجلزاء،
فنحن أمام جريمة تزوير حمررات وجريمة معلوماتية ،وقد عرف يف املادة  1منه قاعدة بيانات
البصمة بأهنا( :نظام حاسب آيل ختزن فيه البيانات التي حتوي السامت الوراثية للحمض
النووي لألشخاص املخزن بياناهتم).

( )40املادة  238من قانون العقوبات .بشأن العقاب عن شهادة الزور وما يرتبط هبا املواد  235 – 232منه .كام عاقب
املرشع القطري يف املادة  172من قانون العقوبات اخلبري الذي يتالعب بنتائج اخلربة.
( )41العقوبة عنها احلبس ملدة سنة والغرامة  100000فرنك  -حتسب باليورو  -املادة  26 - 226من قانون العقوبات.
ويمكن مساءلة الشخص املعنوي بحسب املادة  1- 121منه .ويعاقب عىل الرشوع بنفس عقوبات اجلرائم التامة املادة
 29 - 226من ذات القانون.
( )42كان من املناسب أن يدرج ذلك ضمن الظروف املشددة بحسب املادة  259جزاء كويتي ،ألن عقوبة احلبس هي
ذاهتا وإن اختلفت الغرامة.
[العدد السابع والسبعون– ربيع الثاني 1440هـ يناير ]2019
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إن التالعب حصيلة خلرق الضوابط احلقوقية التي ينبغي عىل املعنيني التقيد هبا عند معاجلة
البيانات والعينات الوراثية ،واختاذ ما يلزم بصددها ،لضامن دقتها وموثوقيتها وجودهتا وأمنها
ومعاجلتها وتفسريها ،فمن واجبهم التقيد بالدقة مع احلذر واألمانة والنزاهة)43(.

ولتحقيق

بصورة أفضل ينبغي العقاب عىل االنتهاك العمدي وغري العمدي.

الفصل الثاين
مظاهر حتديد النسب بالبصمة الوراثية

للبصمة الوراثية منافع عديدة ال تقف عند حتديد النسب أو إثبات اجلرائم ،ولكنها يف
هذين احلقلني تزداد قيمة استخدامها ،بالنظر لطبيعة احلقوق املراد صوهنا ،والبصمة مثل
غريها من األدلة األخرى تظهر احلقيقة بوجهيها السلبي واإلجيايب ،بمعنى أن قيمتها يف
النفي ال تقل عن وزهنا يف اإلثبات ،وهي وإن كانت ترتبط باإلنسان ال بالشخص
املعنوي ،إال أن استخدامها يتأثر بالوقائع وتكييفها القانوين ،فيتعدى تأثريها حدود
القانون الواحد.
إن تعدد جماالت استخدام البصمة جعل منها وسيلة إثبات ذات قيمة استثنائية عابرة
للقوانني ،وإذا كان اهلدف منها إثبات جريمة ما فإن ذلك ال يمنع من أن تكون ويف ذات
الوقت وسيلة حتديد النسب ،ولقد أحدث تقنينها قطيعة مع مرحلة كانت فيها تتأرجح
بني القبول والرفض ،غري أن الدخول يف مرحلة جديدة ال يعني هناية املطاف ،ألن إثبات
قدرهتا يعتمد ال عىل املتغريات وحسب بل والثوابت كذلك.

املبحث األول :
إثبات ونفي النسب بالبصمة الوراثية

ال تكمن الصعوبة يف وجود الدليل بل يف مدى صالحيته للعمل القضائي ،وكثريا ما
يتم الرتكيز عىل اإلثبات دون النفي ،ويف قضايا النسب يتفوق األخري عىل األول ،والبصمة
( )43املادة  15من اإلعالن الدويل بشأن البيانات الوراثية البرشية.
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الوراثية من الوسائل احلديثة التي توالت ترشيعاهتا ،فخلقت أوضاعا قانونية جديدة تستحق
القراءة ،وهي من اخليارات الترشيعية ،والدافع األول إليها استثامر ناتج العلم.

املطلب األول:
إثبات النسب بالبصمة الوراثية

حيتاج إثبات النسب ألكثر من وسيلة ،وتبدو البصمة الوراثية مالئمة له ،والنسب إن كان
حقيقة فالبصمة كذلك من احلقائق العلمية ،ولكن احلاجة إلثبات النسب ال يعني التسليم
املطلق بالبصمة ،وال يمكن هلا أن حتوله إىل واقعة مادية جمردة من كل أصل رشعي أو تنزع
عن قضاء األرسة سلطته.
أوالا :املوقف الترشيعي من إثبات النسب بالبصمة الوراثية:
تعد البصمة الوراثية من الوجهة القانونية وسيلة يف صورة دليل أو قرينة ،ودورها يف
اإلثبات اجلنائي ال يتطابق مع ما يف قانون األرسة رغم وجود ترشيعات خاصة هبا .واإلثبات
يف قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري حر ويعتمد عىل قناعة القضاء وفطنته ،بخالف إثبات
النسب يف قانون األرسة املقيد بطرق حمددة قانونا باستثناء ما جاء يف املادة  40أرسة( :جيوز
للقايض اللجوء إىل الطرق العلمية إلثبات النسب) .وجاءت تلك الفقرة بعد ذكر الزواج
الصحيح واإلقرار والبينة ونكاح الشبهة وفسخ الزواج بعد الدخول ،حيث فتح املرشع
الباب إلثبات النسب بالطرق العلمية التي مل حيددها ،سواء جلأ إليها القايض من تلقاء نفسه
أو بناء عىل طلب اخلصوم.
أما قانون البصمة الوراثية القطري فأشار يف املادة  3منه ألغراضها ،ومنها حتديد النسب،
وهذا التعبري يفيد النفي واإلثبات ،فيام قال يف املادة  7منه( :تعترب البيانات التي حتفظ يف قاعدة
بيانات البصمة الوراثية ذات حجة يف اإلثبات ما مل يثبت العكس) .أي أن البصمة لإلثبات
ال للنفي ،واملرشع ال يعبأ باألخري قدر األول ،وللعلم فترشيع البصمة ال يتعلق بمسائل
األرسة فقط ،ودواعيه ترتبط أساسا باجلرائم واملجرمني ،حيث تكون املصلحة يف براءة املتهم
موازية إلدانته ،وهو بريء حتى تثبت إدانته.
[العدد السابع والسبعون– ربيع الثاني 1440هـ يناير ]2019
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لقد سمح املرشع الفرنيس بإثبات ونفي النسب بالبصمة الوراثية ،وحظر اللجوء إليها
يف الفروض التالية(:حق األم يف عدم اإلفصاح عن هويتها عند الوالدة) و (التلقيح
االصطناعي) و (حالة الطفل الذي تتكفل به عائلة دون اعرتاض من أحد فينال النسب
الرشعي) .وهذه االستثناءات تتسق مع التمييز القائم بني النسب الرشعي والنسب
الطبيعي )44(.ويؤرش احلظر إىل قيمة البصمة يف كشف حقيقة النسب وخطورة ما يمكن
أن ينجر عن استخدامها حني يراد صيانة مصالح معينة عىل نحو ما)45(.

ثاني اا :املوقف الفقهي من إثبات النسب بالبصمة الوراثية
قيل أن املرشع اجلزائري رغب يف تقديم طرق اإلثبات الرشعية عىل العلمية وال يمكن
اللجوء لألخرية إال بعد استنفاد األوىل )46(.فيام نرى نحن أن ترتيب الطرق مقصود وغري
حاسم ،والبد من أخذ ظروف الدعوى يف احلسبان ،ألن البصمة الوراثية وعموم الطرق
العلمية ال يؤخذ هبا عادة دون رأي الرشع ،وإذا كان املرشع قد وضع الطرق العلمية بعد
الرشعية فألنه قد استحدثها ،وأن سلطة القايض وظروف التقايض هي من حيدد مسار
دعوى النسب ،وخيار اللجوء للطرق العلمية يتحول إىل إلزام إذا مل تسعف القايض طرق
اإلثبات األخرى ،أو حني جيد أن من املناسب للعدالة اللجوء للطرق املذكورة.
جاء يف املادة  40أرسة جزائري( :جيوز للقايض اللجوء إىل الطرق العلمية إلثبات
النسب) .وقد يكون من الالزم التفرقة بني نفي النسب بالبصمة كبديل للعان ونفيه
بمناسبة إثباته كالتنازع يف نسب ولد ،ويف دعوى النسب يقابل إثباته نفيه .أما ذكر املرشع
اإلثبات دون النفي فهو سياق اعتاد عليه ،فمن النادر أن يتحدث عن النفي بخالف
اإلثبات ،مع التنبيه إىل أن بعض الوسائل ال تصلح إال لإلثبات كاإلقرار ،ومن رشوط
( )44املواد 312 ،320 ،19/311 ،326 ،11 /16و  342من القانون املدين الفرنيس.
( )45أطلق املرشع البلجيكي العنان للقضاء إلثبات النسب وسواه خارج الذي مل حيسمه القانون ،وحتوط للحاالت التي
تكون فيها األدلة غري كافية ،حيث يؤخذ ذلك يف االعتبار .املادة ( 331بصيغتيها) من القانون املدين.
( )46عالل برزوق آمال :أحكام النسب بني القانون اجلزائري والقانون الفرنيس ( دراسة مقارنة ) رسالة دكتوراه ،جامعة
تلمسان ،كلية احلقوق والعلوم السياسية ،2015 ،ص .360
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اإلقرار عدم وجود تنازع حول نسب الولد ،وتنتفي قيمة اإلقرار حني يتعدد.
ومما قيل كذلك أن البصمة الوراثية إلثبات النسب وحتليل الدم ABO

لنفيه ،وهو ما ال

ال يستقيم مع ذكر املرشع اجلزائري للطرق العلمية بنص جممل ،أما دعوة املرشع لتعديل
الفقرة الثانية من املادة  40أرسة ،لتتضمن اإلشارة لنفي النسب بالبصمة )47(،فال تتعدى
الزيادة يف التوضيح ،فاملرشع غلب اإلثبات عىل النفي ألمهيته ومراعاة ملصلحة الولد ،ومل
يغري القانون رقم  03 – 16من سياق النص السالف.
وبحسب الفقرة (خامسا) من قرار املجمع الفقهي اإلسالمي  -الدورة ( - )16فإن
حاالت االعتامد عىل البصمة إلثبات النسب ،هي :انتفاء األدلة أو تساوهيا ،االشرتاك يف وطء
الشبهة ونحوه ،االشتباه يف املواليد يف املستشفيات ومراكز رعاية األطفال وأطفال األنابيب،
ضياع األطفال واختالطهم ألسباب خمتلفة – احلوادث ،الكوارث ،احلروب – ،اجلثث
املجهولة اهلوية ،التحقق من أرسى احلرب واملفقودين .فالبصمة تقبل إلثبات النسب ولو
خال ملف الدعوى من أي دليل آخر ،ولكنها ال تصلح لنفيه ولو تساندت مع دليل آخر،
وأكثر من ذلك نجده يف إحدى الفتاوى سؤى أنه( :حتى لو دلت البصمة الوراثية يف نفسها
عىل نفي النسب أو إثباته يقينا ،فإن ذلك اليقني يف نفسه يقع الظن يف طريق إثباته))48(.

واالجتاه األخري خيالفه البعض الذي يعترب البصمة الوراثية من األدلة احلسية وحجة اهلل
تعاىل يف األرض عىل من عرفها ،فهي سبب رشعي حلسم نزاع النسب ،ومانع من قبول األدلة
األخرى التي تعد بالقياس للبصمة ظنية – حني تعارضها معها – ويضيف (وتعد يف نظري
حكام حسيا لكوهنا مشاهدة حقيقية جيب أال تعارضها سائر األدلة ،فهي يف حكم الرشط
لصحة األخذ باألدلة املعروفة) )49(.فهذا التوجه يتجاوز حدود الترشيع حديثه وقديمه ،وقد
( )47عبد القادر داودي :أحكام األرسة يف الفقه اإلسالمي وقانون األرسة اجلزائري ،دار البصائر ،اجلزائر ،2010
ص .109عالل برزوق آمال ،مرجع سابق ،ص.361 ،359
( )48دار اإلفتاء املرصية ،الفتوى رقم  3605يف  ( .2005/03/23د.عيل مجعة حممد) .إن اللجوء للبصمة يصح مع
عموم العالقة الزوجية دون النظر لطبيعة العقد أو الوطء ،ما مل يتوافر املانع الرشعي .دار اإلفتاء املرصية .الفتوى رقم
 6996بال تاريخ ( أمانة دار اإلفتاء)http : //www.dar.alfta.org .
( )49سعد الدين مسعد هاليل :البصمة الوراثية وعالئقها الرشعية ،مكتبة وهبة ،القاهرة  ، 2010 ،ص.395 ،239 – 232
[العدد السابع والسبعون– ربيع الثاني 1440هـ يناير ]2019
29

227

Published by Scholarworks@UAEU, 2019

Journal Sharia and Law, Vol. 2019, No. 77 [2019], Art. 4

[األحكام القانونية للبصمة الوراثية يف ضوء السعي لضمان فاعلية تحديد النسب]

يتقاطع مع الثوابت الرشعية ،وربام يكون سببا يف العزوف عن األخذ بالبصمة لنفي
النسب أو إثباته.
ثالث اا :موقف القضاء من إثبات النسب بالبصمة الوراثية
ال يمكن التعرض للبصمة الوراثية دون بيان املوقف القضائي منها ،وما يزيد من قيمة
هذا املوقف أن العمل هبا سبق صدور ترشيعاهتا ،حيث يثري هذا الواقع أكثر من تساؤل
رشعية ما سبق األخذ به ،وما يمكن لتلك الترشيعات أن حتدثه يف املستقبل من أثر لدى
قايض األحوال الشخصية.
 -1موقف القضاء اجلزائري من إثبات النسب بالبصمة الوراثية:
شهد قضاء األرسة اجلزائري مرحلتني ،كان الفيصل بينهام هو تعديل قانون األرسة
باألمر رقم  ، 02 -05أما املرحلة الثالثة فلم تدرك بعد بالنظر حلداثة قانون البصمة
الوراثية رقم  .03 – 16وقبل التعديل السالف رفضت املحكمة العليا القرار الصادر عن
أحد املجالس القضائية ،أقر فيه برشعية اللجوء إىل حتليل الدم إلثبات نسب توأمني،
ومتسكت بالطرق التقليدية إلثباته )50(.وهذا املوقف حمل انتقاد البعض ،لكون عبارة
الطرق املرشوعة Procédures légales

بحسب املادة  41أرسة  -كرشط لعدم نفي نسب

الولد هبا – تكشف عن رغبة املرشع يف األخذ بالوسائل احلديثة)51(.

ومن األوىل اليوم بيان العالقة بني الطرق املرشوعة
العلمية

preuves scientifiques

Procédures légales

والطرق

للتباين بينهام يف النسخة الفرنسية للقانون حيث

اإلجراءات والطرق ،والرأي السالف سبق تعديل قانون األرسة يف العام  2005وهو
يرغب يف سحب حكم نفي النسب بالطرق املرشوعة عىل إثباته بالطرق العلمية ،ويف ظل
الواقع احلايل قد ال جيد فارقا بني األمرين ،وقد أبدلت املحكمة العليا موقفها من الوسائل
( )50قرار املحكمة العليا(غ.أش ) ،ملف رقم  222674يف  ،1999/6/ 15املجلة القضائية ،العدد ( ،1999 )01ص.126
( )51تشوار جياليل :القضاء مصدر تفسريي تعسفي للقاعدة القانونية املنظمة للنسب ،جملة العلوم القانونية واالقتصادية
والسياسية ،كلية احلقوق ،جامعة اجلزائر ،العدد( )1لسنة  ،2003ص .19عالل برزوق آمال ،مرجع سابق ،ص.313
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العلمية بعد التعديل املذكور ،غري أن تفسريها للطرق املرشوعة لنفي النسب الزال غامضا.
والقرار القضائي أعاله يتعلق بتحليل فصائل الدم ال بالبصمة.
لقد تعرضت املحكمة العليا باجلزائر للبصمة الوراثية  DNAبمناسبة نظرها يف طعن قدم
قدم إليها ،حيث كان الزوج قد طلب اللجوء للخربة العلمية لنفي النسب واستجابت له جهة
جهة االستئناف ،فيام رأت هي أن التذرع بنص املادة  40أرسة ال يصح من الزوج ،مادام قد
التجأ إىل دعوى اللعان التي فات أجلها)52(.

وال يمكن من خالل هذا القضاء القطع بإمكانية االستعانة بالبصمة لنفي النسب فيام لو
مل يلتجئ الزوج للعان الذي مل تتم إجراءاته ،وقد ساقت املحكمة املبدأ عىل النحو التايل:
(حيول رفع دعوى اللعان دون التذرع بالطرق إلثبات النسب) ،ونفي النسب بالبصمة حيتاج
الجتهاد واضح ورصيح.
كام قضت املحكمة املذكورة يف قرارها الصادر بتاريخ  2006/3/5بعدم وجود مانع
ترشيعي من ثبوت نسب الطفل من عالقة غري رشعية بالبصمة الوراثية  ،DNAمعتربة أن
األخذ هبا بمعرفة القضاء اجلزائي وبموجب حكم متهيدي مصادق عليه بمقتىض حكم
جزائي هنائي ،من قبيل البينة املنصوص عليها يف املادة  40أرسة ،ومحلت عىل قضاة املجلس
جتاهلهم لتقرير اخلربة واحلكم اجلزائي الذي صادق عليها ،وأضافت(:وملا كانت اخلربة
العلمية أثبتت أن هذا الطفل هو ابن املطعون ضده ومن صلبه ،بناء عىل العالقة التي كانت
تربطه بالطاعنة ،فكان عليهم إحلاق هذا الولد بأبيه وهو الطاعن ،وأال ختتلط عليهم األمور
بني الزواج الرشعي الذي تناولته املادة  41أرسة ،وبني إحلاق النسب الذي جاء نتيجة عالقة
غري رشعية وخاصة ،وإن كليهام خيتلف عن اآلخر ،ولكل واحد منهام آثار رشعية
كذلك))53(.

( )52ملف رقم  605592قرار بتاريخ  .2009/10/15جملة املحكمة العليا ،العدد ( ،2010 )1ص 245وما بعدها.
ويقال إن البصمة سند عىل ما يدعيه الزوج وتغني عن اللعان .بلحاج العريب ،مرجع سابق ،ص.42
( )53ملف رقم  355180قرار بتاريخ  .2006/3/5جملة املحكمة العليا ،العدد ( ،2006 )1ص.475 - 469
[العدد السابع والسبعون– ربيع الثاني 1440هـ يناير ]2019
31

229

Published by Scholarworks@UAEU, 2019

Journal Sharia and Law, Vol. 2019, No. 77 [2019], Art. 4

[األحكام القانونية للبصمة الوراثية يف ضوء السعي لضمان فاعلية تحديد النسب]

فأمهية هذا االجتهاد تكمن يف حجية احلكم اجلنائي ،ويف مسألة حساسة كالنسب
وبشأن أمر خاليف يتعلق بولد من عالقة غري رشعية .ويف قرار الحق للمحكمة العليا
نقضت فيه قرار غرفة االهتام املؤيد لقرار قايض التحقيق املتضمن انتفاء وجه الدعوى
بشأن واقعة اختالط األنساب ،بعد رفضه اللجوء للبصمة( ،بالرغم من أن هذه اخلربة
رضورية لتحديد النسب وعند االقتضاء اهلوية احلقيقية لألشخاص) هذا ما تقوله
املحكمة املذكورة ،والتي أخذت عىل الغرفة التناقض يف قرارها وعدم سامع شهادة
القابلة ،حيث سلم ولد املدعية – حسب قوهلا – لعائلة أخرى واحتفظت هي بابنتهم)54(.

لقد عزز صدور قانون البصمة الوراثية رقم  03 – 16من قيمتها عىل الصعيدين
اجلنائي واألرسة ،ويف القرار السالف قدمت املحكمة العليا حتديد النسب عىل اهلوية،
ويتعلق األمر بدعوى جزائية ،ويبدو اللجوء للبصمة يف املسائل اجلزائية أيرس عىل
القضاء ،وما يالحظ عنه كذلك حرصه عىل سامع شهادة القابلة ،بام يعني أن كفاية البصمة
لتحديد النسب ال جيزم بقيام املسؤولية اجلزائية عن واقعة عزو النسب املجرمة باملادة
 321عقوبات جزائري.
 -2موقف قضاء الدول األخرى من إثبات النسب بالبصمة الوراثية:
بالنسبة للكويت ،فإن صدور قانون خاص بالبصمة الوراثية قد ال يغري موقف حمكمة
التمييز منها ،ذلك الذي كشفت عنه بعض القرارات الصادرة عنها ،إذ تشري إليها أحيانا
وتتجاهلها أحيانا أخرى ،فوجود عقد زواج وميض أقل مدة احلمل مع إمكانية التالقي
بني الزوجني واعرتاف الزوج الضمني املستشف من ترصفاته وعدم جلوئه للعان يف
موعده ،أسانيد تصب يف صالح إثبات النسب ،وإن البصمة تعزز تلك األسانيد وحسب،
وال قيمة هلا يف نفي النسب)55(.

( )54قرار املحكمة العليا امللف رقم  414233بتاريخ  .2007/03/21جملة املحكمة العليا العدد (،2007 )01
ص.567
( )55حكم حمكمة التمييز الكويتية رقم  – 2001/190أ.ش  -بتاريخ  .2002/4/13وحكمها رقم -2000/140
أ.ش -بتاريخ .2001/1/27
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أما يف قطر فقبل صدور القانون رقم ( )9لسنة  2013جلأ القضاء للبصمة يف قضية إثبات
نسب ولد أنكره الزوج الذي رفض اخلضوع للتحليل اجليني ،فيام قيض بثبوت نسبه منه
بالشهادة التي انصبت عىل إثبات الزواج بني املدعى عليه (قطري اجلنسية) واملدعية (أردنية
اجلنسية) وتبعا لذلك أثبت النسب ،وكان الزواج قد تم يف سوريا دون توثيق )56(.وال ندري
كم كان لرفض املدعى عليه من أثر يف عقيدة املحكمة التي اطمأنت إىل أن الولد من صلبه
استنادا ألقوال الشهود؟ والدور الذي كان للبصمة أن تلعبه يف إثبات النسب مع وجود تلك
األقوال؟
ويف واقعة شهدها القضاء املرصي تتعلق بزواج صحيح انتهى بالطالق ،وبعد ثالث
سنوات ادعت املطلقة بأن ولدها ثمرة للعالقة التي كانت تربطها بمطلقها ،وقامت
باستخراج شهادة ميالد له ،كام ادعت بوجود عقد عريف ،وبادر الزوج إىل رفع دعوى نفي
النسب فيام رفعت الزوجة دعوى إثباته ،وقد ثبت من خالل حتليل البصمة الوراثية  DNAأن
الولد من صلبه ،وقضت املحكمة بثبوت النسب مع رفض دعوى الزوج )57(.ويقال بأنه
ليس من بديل للبصمة حني ينكر النسب ،وهي تصح إلثباته ونفيه)58(.

ففي القضية السابقة مال القضاء جلهة إثبات النسب ،ورفضت دعوى الزوج ،بام يعني أن
اللجوء للبصمة متعلق بثبوت النسب رغم غياب العقد املوثق ،وال يمكن االستنتاج من هذا
أن البصمة يمكن أن ينفى هبا النسب سيام إذا أمكن العمل باللعان .وأكدت دار اإلفتاء
املرصية عىل أن إثبات النسب بالبصمة ال يكون إال يف عقد زواج صحيح وأال يتم اللعان
فيه )59(.وجاء يف فتوى أخرى هلا( :جيب عىل القايض أن حيتال بكل وجه إلثبات النسب ،ألن
( )56قرار حمكمة التمييز القطرية ،املواد املدنية والتجارية ،جلسة  ،2011/1/11الطعن رقم ( )137لسنة .2010
http://www.sjc.gov.qa

( )57حمكمة الزقازيق االبتدائية الدعويني رقم ( )944لسنة  1994ورقم (  )967لسنة  .1994عائشة سلطان إبراهيم
املرزوقي :إثبات النسب يف ضوء املعطيات العلمية املعارصة  ،رسالة دكتوراه ،جامعة القاهرة ،كلية دار العلوم،2000 ،
ص.385 – 384
( )58عائشة إبراهيم سلطان املرزوقي ،مرجع سابق ،ص.387
( )59الفتوى رقم  3605يف  ( .2005/03/23د .عيل مجعة حممد )http://www.dar.alfta.org .
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املرشع يتشوف إلثبات النسب ...فإذا تبني للقايض أن الطفل ولد من زواج صحيح أو
حتى من زواج فاسد أو وطء شبهة ،فعليه أن حيكم بثبوت النسب وله أن يأخذ يف هذا
الصدد بالوسائل العلمية املادية التي توصل إىل معرفة احلقيقة))60(.

ويف فرنسا فتح مبدأ حرية اإلثبات املجال واسعا أمام القضاة لتقييم دليل النسب،
والبحث يف األدلة البيولوجية ،وطلب اهلوية اجلينية لألطراف ،وتقرير مالءمة اإلجراء،
واللجوء للخربة من تلقاء أنفسهم ،واملسألة مرتبطة بحسن إرادة القايض وباحلقيقة
البيولوجية ،مما قاد ذلك إىل عدم املساواة بني األطراف ،إىل أن تدخلت حمكمة النقض
هناك يف قرارها الصادر بتاريخ  28مارس  2000لتكريس مبدأ قضائي من شأنه التقييد
من السلطة اجلربية التقديرية للقضاء يف جمال األدلة البيولوجية)61(.

املطلب الثاين:
نفي النسب باللعان والبصمة الوراثية

اللعان دليل رشعي غري حمسوس يدور بني احلق والواجب ،والشهادة

واليمني)62(،

يرتبط بالنسب ويستخدم لنفيه برشوط وينتمي ألحكام األرسة ،يتواله الزوج وتقابله
الزوجة بلعان آخر ،ويصح الرتاجع عنه )63(.أما البصمة فهي دليل مادي حديث ،تنتمي
ألعامل اخلربة تقدم من طرف خرباء ،تستخدم لغايات خمتلفة منها إثبات النسب وربام
نفيه ،وال تقبل املراجعة وإن تعددت ،واألخذ هبا يتم برشوط ،وقد يفرد هلا ترشيع
مستقل .وما جيمع اللعان والبصمة هو العمل القضائي ،ويؤديان مع اليمني وإن تباعدت

( )60الفتوى رقم  6996دون تاريخ ( أمانة دار اإلفتاء)http://www.dar.alfta.org .
( )61كام طالب النائب العام من حمكمة النقض تبني موقف العديد من البلدان األوربية ،القائم عىل أن السلطة التقديرية
للقايض عند تقييم إجراء حتقيقي تتوقف حني يكون رفض األمر باإلجراء يتعارض مع النظام القانوين ،أو عندما يكون
الوسيلة الوحيدة أو الوسيلة الوحيدة املنظمة لألدلة.
Solenn Briand, Claire delarbre, Anne – Cecile Krygiel.Op.cit.p5.

املجاجي :املهذب من الفقه املالكي وأدلته ،ج ،2دار
( )62حول تعريف اللعان إن كان يمينا أو شهادات :حممد سكحال ّ
الوعي -اجلزائر ،دار القلم -دمشق ،ط ،2010/1ص .123سعد الدين مسعد هاليل ،مرجع سابق ،ص.350
( )63للعان سنده الرصيح والثابت يف كتاب اهلل تعاىل ،انظر :سورة النور اآليات ( .)9 ،8 ،7 ،6
232

34

[السنة الثالثة والثالثون  -مجلة الشريعة والقانون]
https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2019/iss77/4

????? ????? ?????? ????? ????? ??? ?? ???????? ?????? ????????? ??????? chihab:

[أ.د .باسم محمد شهاب]

أشخاصه .ومل يفصل املرشع اجلزائري أحكام اللعان ،واكتفى يف املادة  41أرسة بالقول(:ومل
ينفه بالطرق املرشوعة) .بام قد يعني إمكانية نفي النسب بالبصمة الوراثية عدا عن إثباته هبا.
أوالا :دور البصمة الوراثية يف نفي النسب:
يرى البعض يف معرض حتليله للامدة  40أرسة جزائري أن نفي النسب ال يكون إال
باللعان )64(.فيام نجده يف موضع آخر يؤيد الرأي الداعي لألخذ بالبصمة لنفي النسب لكوهنا
لكوهنا حتقق العدالة الواسعة عدا عن دقة نتائجها ،إىل أن يقول( :إن أهم حاالت األخذ
بالبصمة الوراثية نراها يف حالة اللجوء إىل إجراء اللعان لنفي النسب – املادة  41أرسة –
وهنا جيوز للقايض أن يطبق اللعان وفقا للنصوص الرشعية والقانونية للتفريق بني الزوجني،
كام يستطيع يف نفس الوقت أن يأمر بإجراء اختبارات البصمة للوصول إىل حقيقة نسب
الولد))65(.

فالذي يفهم من هذا أن اللعان يكون للتفرقة بني الزوجني والبصمة الوراثية للتحقق من
النسب ،ولكن ماذا لو أن نتيجة اللجوء إليها تعارضت مع اللعان .فام سبق طرحه ال حيسم
األمر حتى يف ظل القول بصحة اللجوء للبصمة لنفي النسب عدا عن إثباته ،ألن العالقة بني
الدليل الرشعي (اللعان) والدليل العلمي (البصمة الوراثية) مل حتسمها قوانني البصمة ومنها
القانون اجلزائري رقم  ،03 – 16فكل ما كتب سبق والدة هذا الترشيع الذي مل يقدم الكثري
للنسب .واملسألة تتعدى حدود اإلثبات والنفي إىل حيث العالقة بني األدلة املتباعدة زمنا،
وقد ال يؤيد بعضها البعض أو تتعارض ،وبام أنه ال يصح استبعادها كلها فإن احلل يكون إما
بالنص عىل إحداها أو بحسم أمر تعارضها.
إن الرغبة يف التوفيق بني اللعان والبصمة دفع بالبعض إىل القول بأن البصمة إذا كانت قد
( )64بلحاج العريب ،مرجع سابق ،ص .35قرار املحكمة اجلزائرية العليا (غ.أش ) ملف رقم  99000بتاريخ
.1993/11/23
( )65بلحاج العريب ،مرجع سابق ،ص .41تشوار جياليل :نسب الطفل يف القوانني املغاربية لألرسة بني النقص الترشيعي
والتنقيحات املستحدثة ،جملة العلوم القانونية واإلدارية ،العدد( ،2005 )3كلية احلقوق والعلوم السياسية ،جامعة
تلمسان ،ص.16
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نفت نسب الولد من الزوج ،فيكون للزوجة طلب اللعان لتدفع عنها حد الزنا الحتامل
أن تكون قد محلت بسبب وطء الشبهة ،وإذا ثبت من البصمة العكس وجب عىل الزوج
حد القذف )66(.وال حيقق الطرح السالف العدالة حيث يعاقب الزوج عن قذفه نتيجة ملا
ثبت بالبصمة – ما مل يسمح للزوجة بإسقاط حد القذف عن زوجها  -وتعفى من حد
الزنا مستفيدة من اللعان ،عدا عن أن األحكام ينبغي أن تبنى عىل اليقني ال الظن.
ثاني اا :الصلة بني البصمة الوراثية واللعان:
تعددت مواقف ترشيعات األحوال الشخصية من البصمة ،بني جتاهلها متاما أو قبوهلا
إلثبات النسب دون نفيه أو قبوهلا للوجهني معا ،واالجتاه األخري جسده املرشع البحريني
الذي وبعد أن سلم للرجل بحق اللجوء للعان لنفي نسب الولد برشوط ،قال( :يتم
عرض الزوجني لتحليل البصمة الوراثية قبل إجراء املالعنة ،وال تتم املالعنة بنفي النسب
إذا جاءت النتيجة بإثباته) .وقد فرس النص املذكور من خالل قراءة لبعض اآلراء الفقهية
عىل أنه يؤرش إىل أن عىل الرجل التسليم بنتيجة البصمة إذا أثبتت نسب الولد إليه ،وعليه
اللعان متى جاءت النتيجة خالف ذلك)67(.

مع أن الزوج من املفروض أال جيرب عىل اللعان فهو خيار له لنفي النسب ،والدعوى
التي تقام لنفي النسب بالبصمة ال يصح أن يقال عنها دعوى لعان بل إسقاط النسب أو
نفيه ،والرأي السالف مل يميز بوضوح بني ثبوت النسب بالبصمة املانع من اللعان والنفي
هبا املغني عنه .وما أخذ به املرشع البحريني وسواه من الترشيعات ،يمثل الواقع احلقيقي
لألخذ بالبصمة الوراثية ،فهي إما أن تثبت النسب أو تنفيه ،كام أن النسب الثابت بأي
سبيل ال يصح نفيه ويكون حجة تقطع الطريق أمام الرجل يف أن يالعن ،وما يؤخذ عىل
هذا املوقف عدم تقديم ما يقنع املرء بقيمة اللعان بعد نفي البصمة للنسب ،باستثناء

( )66سعد الدين مسعد هاليل ،مرجع سابق ،ص.358
( )67مانيو جياليل :اإلثبات بالبصمة الوراثية ،رسالة دكتوراه ،كلية احلقوق والعلوم السياسية ،جامعة تلمسان،
 ،.2015ص.204
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سقوط حد القذف ،ونعتقد برضورة مراعاة أحد األمرين أوكليهام)68(:

 أما أن الزنا ال يثبت بالبصمة أو ال تكفي إلثباته ،حيث يفسح املجال للزوج ليالعن ،أو
 أن البصمة تكفي إلثبات الزنا ،وأن نفي النسب ال يكتمل رشعا إال باللعان.
ويقال بأن من املالئم اإلبقاء عىل اللعان لنفي النسب وجعل البصمة الوراثية جمرد قرينة
قرينة قد حتمل الزوج عىل العدول عن اللعان إذا ثبت بالبصمة أنه ولده ،فهي للتحقق من
مدى صدق دعوى الزوج ،ويمكن أن حتد من اللجوء للعان ،حيث ال يصح سلب الزوج
حقه يف اللعان ،وإذا استلحق الولد به بعد اللعان بغض النظر عن نتيجة الفحص اجليني حيد
أو يعزر عن جريمة القذف ،وإن توافقت البصمة مع ما يدعيه الزوج قوت موقفه وتأكد حقه
يف اللعان ،وهذا الرأي خالصة آلراء فقهية خمتلفة ،ويساير القول بعدم قطعية البصمة مع
عدم إبطال حكم الرشع إال بدليل نيص)69(.

والرأي السالف رغب يف إنصاف البصمة ،وطرحه يتعارض مع قواعد اإلثبات ،فالبصمة
ولو اعتربت قرينة تبقى وسيلة إثبات ونفي ال وسيلة منع أو زجر ،حيث يراد هلا أن تؤثر يف
قرار الزوج ال يف عمل القايض ،رغم أن اللعان شأن األول ال الثاين ،وثبوت النسب بالبصمة
ال ينفي وجود الزنا .وأن بعض قوانني البصمة حني جترب الزوج عىل اخلضوع للتحليل اجليني
هتدده بالعقاب احلقيقي – كام سبقت اإلشارة لذلك -عن عدم اخلضوع ال بنتيجة التحليل
املذكور وحسب.
ويستبعد البعض اللجوء للعان متى ما أثبتت البصمة نسب الولد ،باعتبار أن من رشوطه
إمكان أن يكون الولد من الزوج ،أما إن استحال ذلك انتفى عنه وال حاجة للعان ،وإال للجأ
أحد الزوجني للكذب فيام لو تم اللعان )70(.أي أن البصمة إن مل تكن مقدمة عىل اللعان فهي
بمنزلته يف نفي النسب ،بام يعني ارتفاع شأهنا يف إثبات النسب ونفيه ،انطالقا من قيمتها إذا
( )68منع املرشع األردين يف املادة  163أحوال شخصية الرجل من اللجوء للعان( :إذا ثبت بالوسائل العلمية القطعية أن
احلمل أو الولد له).
( )69عمر بن حممد السبيل ،مرجع سابق ،ص .45 – 44ننصح بمراجعة املادة  179أحوال شخصية كويتي.
( )70سفيان بن عمر بورقعة ،مرجع سابقwww.islammessage.com .
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ما قيست بالشهادة ،وال يمكن أن تكون األوىل بمنزلة الثانية لتطلب شهودا أربعة)71(.

حيث نعتقد يف ضوء ما طرح وسواه رضورة تبني أحد احللول التالية:
تعديل نصوص قانون األرسة باإلتيان بصيغ جتعل العالقة بني اللعان والبصمة أكثر
انسجاما ،أو
االستغناء هنائيا عن اللعان كدليل رشعي ثابت يف كتاب اهلل تعاىل ،أو
االكتفاء بشهادة الزوج مع البصمة ،وهو ما دعا إليه البعض دون دعمه بسند رشعي،
فقول اهلل تعاىل( :ومل يكن هلم شهداء إال أنفسهم) )72(.ال تعني شهادة الزوج ،وشهادته
ال تكون إال وفق صيغة اللعان املعروفة .صحيح أن اللعان يبدو احتياطيا بالنسبة للشهادة
السابقة ،ولكن أن تزحيه البصمة أو يتحول إىل جمرد شهادة للزوج فتلك مسألة مغايرة،
عدا عن جدوى شهادته يف ظل وجود البصمة.
إن من قال بشهادة الزوج مع البصمة الوراثية يتوافق مع ما جاء يف املادة  153من
مدونة األرسة املغربية التي سمحت بنفي النسب باللعان أو اخلربة التي وضعت عليها
رشطني مها :إتيان الزوج بدالئل قوية عىل ادعائه وصدور أمر قضائي بصددها .واعتبار
شهادة الزوج من بني تلك الدالئل يتعارض مع السامح له باللعان الذي يعترب عىل األغلب
شهادة ال يمينا ،بخالف الشهادة الطبية التي تفيد عقم الزوج فتعترب عمل خربة وهي من
الدالئل القوية)73(.

ويالحظ أن الدول التي امتلكت ترشيعات خاصة بالبصمة الوراثية مل جتاهر بنفي
النسب هبا أو تقديمها عىل اللعان ،بخالف غريها من الدول ،وهلذا الوضع أسبابه التي
الترتبط بالرضورة بالترشيع املتعلق بالبصمة إنام بدرجة التقيد بالضوابط الرشعية .جاء
يف قرار املجمع الفقهي اإلسالمي بمكة املكرمة (الدورة  )16من :2002/1/ 10 - 5

( )71مانيو جياليل ،مرجع سابق ،ص .181نقال عن :سفيان بن عمر بورقعة ،نفس املرجع السابق ،ص.377 – 376
( )72اآلية  6من سورة النور .باحلاج العريب ،مرجع سابق ،ص.41
( )73قد تغني البصمة عن اخلربة عند وجود مانع اإلنجاب .املادة  168أحوال كويتي ،واملادة  153مدونة األرسة املغربية.
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(ثالثا :ال جيوز رشعا االعتامد عىل البصمة الوراثية يف نفي النسب وال جيوز تقديمها عىل
اللعان) .فهذا يتوافق مع التوجه الذي ال يرغب يف تقديم البصمة عىل اللعان وال التفريط هبا
هبا كمنجز علمي يصح إلثبات النسب أو حيد من حاالت اللجوء إىل اللعان.
ثالث اا :آثار األخذ بالبصمة الوراثية كبديل للعان
ال شك أن قبول البصمة كبديل للعان قد يدفع إىل إعادة النظر ببعض قواعد األحوال
الشخصية ذات الصلة ،فكام هو معلوم يرتتب عىل اللعان نتائج هامة ما مل يرتاجع عنه ،نذكر
منها:
 .1حرمة الزواج مرة أخرى بني املتالعنني ،جاء يف املادة  24أرسة قطري( :حيرم عىل
الرجل التزوج بمن العنها) .فيام سمحت املادة  179أحوال كويتي للزوج الذي
يكذب نفسه بالزواج بمن العنها)74(.

 .2حتريم الزواج بني الشخص وابنته املنفية باللعان ،وهذا التحريم رصحت به كذلك
املادة  22أرسة قطري ،عدا عن حتريم الزواج بينه وبني فرعه من الزنا وإن نزل)75(.

 .3حتقق التوارث بني الولد املنفي باللعان وأمه وأقربائها ،جاء يف املادة  297أرسة
قطري( :يرث ولد الزنا وولد اللعان من أمه وقرابتها ،وترثه أمه وقرابتها) .كذلك
املادة  335أحوال كويتي.
وبالتايل ،إن حلت البصمة الوراثية حمل اللعان نحتاج إىل اإلشارة إليها والنظر آلثار
اللعان ،وال يمكن الرجوع عنها لكوهنا من أعامل اخلربة ،وإن كان باإلمكان طلب خربة
موازية ،أما التحريم واملرياث فيعتمدان عىل نتيجة األخذ بالبصمة ،وال يمكن هلا أن تقوم
بدور اللعان أقلها ملا يتعلق بعلة التحريم بني الزوج وزوجته املتهمة بالزنا .حيث ال تكفي

( )74أمجع فقهاء الرشيعة عىل احلرمة املؤبدة ،بخالف بعض اآلراء .موفق الدين ابن قدامى وشمس الدين ابن قدامى
املقديس :املغني ويليه الرشح الكبري ،ج ،7دار الكتاب العريب للنرش والتوزيع ،بريوت ،1983 ،ص .484
( )75انظر :املادة  15أحوال كويتي ،واملادة  27من القانون العريب املوحد لألحوال الشخصية.
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الدعوة إىل العمل هبا كبديل للعان أو املساواة بينهام يف احلكم ،بل جيب النظر إىل اآلثار
التي يمكن أن ترتتب عىل األخذ هبا.
إن العمل بالبصمة الوراثية إىل جانب اللعان قد حيدث تنافرا يف النتائج ،فالزوج الذي
ينفي نسب الولد عنه باللعان قد تثبت البصمة نسبه إليه ،وقد احتج احلنفية بحديث النبي
( )حيث أمر بأن تبرص زوجة هالل بن أمية ليتم التحقق من شبهه به ،وكان ذلك بعد
اللعان ونفي النسب ،بام يعني أن القيافة واألقرب إليها اليوم البصمة مل تكن إلحلاق
النسب بمن نفاه عنه بل لتكذيب املالعن )76(.وإذا كان األمر كذلك فإن البصمة سيكون
هلا دوران تصديق املالعن أو تكذيبه ،مع فسح املجال أمامه ليرتاجع عن لعانه ،أما اآلثار
اجلنائية املرتتبة عىل ذلك فلها حكمها.
ويف غياب األحكام التفصيلة للعان يف الترشيع اجلزائري أكدت املحكمة العليا أن مدة
نفي النسب باللعان ال تتعدى  8أيام من تاريخ علم الزوج بحمل زوجته )77(.واملشهور يف
أحكام املذهب املالكي أن يكون اللعان عىل الفور ما مل يقم العذر ويؤخر للرضورة إىل 3
أيام ،مع األخذ يف االعتبار حكم السكوت )78(.وبحسب بعض الترشيعات فإن للرجل أن
ينفي نسب الولد خالل  7أيام من تاريخ علمه بالوالدة رشيطة أال يكون قد اعرتف بأبوته
له رصاحة أو ضمنا ،عىل أن تقدم دعوى اللعان خالل  15يوما من تاريخ الوالدة أو العلم
هبا )79(.وال ضري رغم غياب النصوص من اعتامد مدة نفي النسب باللعان عند العمل
بالبصمة الوراثية ،ولكن ذلك متوقف عىل مدى إمكانية ترك اللجوء إليها كخيار للزوج.
( )76ابن القيم اجلوزية ،زاد املعاد ،ج ،5مرجع سابق ،ص .376قذف هالل بن أمية زوجته برشيك بن سحامء ( ،قال
فالعنها :فقال الرسول (ص) أبرصوها فإن جاءت به أبيض سبطا قيضء العينني فهو هلالل بن أمية ،وإن جاءت به أكحل
جعدا محش الساقني فهو لرشيك بن سحامء .قال :فنبئت إهنا جاءت به أكحل جعدا محش الساقني) .اإلمام أبو احلسني
مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري :صحيح مسلم ( املسند الصحيح) دار التأصيل ،القاهرة ،ط ،2014/1رقم
احلديث (  )1520ص.161
( )77قرار املحكمة العليا – غرفة األحوال الشخصية  -ملف رقم  165408بتاريخ  ( .1997/7/8املجلة القضائية
العدد( .)2001 )01وقرارها رقم امللف  99000بتاريخ  ( 1993/11/23املجلة القضائية – عدد خاص .) 2001/
( )78حممد األمني الشنقيطي :أصول البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن ،ج ،5دار الكتب العلمية ،بريوت ،1996 ،ص.98
( )79املادتان  176و  177من قانون األحوال الشخصية الكويتي رقم  51لسنة  .1984املادة  1/97أحوال إمارايت.
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ويوقع اللعان إما أثناء احلمل أو عقب الوالدة مبارشة رشط العلم ،وتبنى قانون األحوال
اإلمارايت يف املادة  ،97وكذا القانون العريب املوحد لألحوال الشخصية يف املادة  82اخليار
الثاين .ونعتقد أن القدرة عىل معرفة نسب الولد أثناء احلمل قد يدفع إىل اعتامد البصمة لنفي
النسب ،وال يستبعد إثارة مسألة إسقاط اجلنني متى سمح بذلك الرشع والقانون.

املبحث الثاين:
عدم رشعية العالقة وحتديد النسب بالبصمة الوراثية

للعالقة غري الرشعية أكثر من وجه ،فقد تكون يف صورة غياب العقد أو عدم وجود ما
يدلل عليه ،أو يف صورة واقعة زنا ،ويف كل األحوال ويف غياب العالقة الرشعية مع وجود
البصمة الوراثية التي يمكن هبا إثبات النسب والزنا -وهي الدليل احليس املادي الذي ال يتأثر
بطبيعة العالقة -سيكون من الالزم إعادة قراءة هذا الواقع الذي يراد له االستقرار يف ضوء
املستحدثات الترشيعية.إذ سنتعرض لكل من البصمة الوراثية والعالقة غري الرشعية
بمفهومها األرسي ،ثم إلثبات الزنا بالبصمة.

املطلب األول:
البصمة الوراثية إلثبات نسب الولد من عالقة غري رشعية

األصل أن تكون العالقة بني رجل وامرأة رشعية ،وال يستبعد أن يكون الولد ثمرة لعالقة
غري رشعية ،وتعقد العالقات اإلنسانية ينعكس عىل النسب ،وقد ال تكفي الوسائل التقليدية
إلثباته ،حيث سيكون هناك أكثر من مربر لتبني الوسائل احلديثة كالبصمة التي حظيت
باهتامم املرشع والقضاء.
 -1املوقف الترشيعي من إثبات نسب الولد من عالقة غري رشعية
ال تالزم بني العالقة الرشعية وإثبات النسب ،جاء يف املادة  40أرسة جزائري( :يثبت
النسب بالزواج الصحيح أو باإلقرار أو البينة أو بنكاح الشبهة أو بكل زواج تم فسخه بعد
الدخول طبقا للمواد  32و  33و  34من هذا القانون .جيوز للقايض اللجوء إىل الطرق
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العلمية إلثبات النسب) .فيصح إثبات النسب بالطرق العلمية بام فيها البصمة الوراثية.
وتعدد الطرق جيعل تطلب العالقة الرشعية بني رجل وامرأة لثبوت النسب أمرا غري الزم،
واملرشع ذكر اإلقرار والبينة واستخدم أداة التعبري(أو) التي تفيد التخيري عند اللزوم ال
الرتتيب امللزم ،بام يعني إمكانية اإلثبات بام سلف رغم عدم رشعية العالقة.
وبحسب املادة  89من قانون األحوال الشخصية اإلمارايت رقم ( )28لسنة ،2005
يثبت النسب بالفراش أو باإلقرار أو بالبينة أو بالطرق العلمية إذا ثبت الفراش .حيث مل
جيعل املرشع من الزواج الصحيح رشطا الزما لثبوت النسب ،ولكنه جعل من الفراش
قيدا عىل الطرق العلمية بام فيها البصمة الوراثية ،وإذا كان الفراش يقابل العالقة الرشعية،
فهذا يعني أن البصمة ال يلجأ إليها إال عند توافر تلك العالقة ،والتقييد السالف يؤرش إىل
رغبة املرشع يف إطالق إثبات النسب باإلقرار والبينة دون قيد ،أما الطرق العلمية فبالنظر
حلداثتها وعدم تصنيفها ضمن األدلة الرشعية قيدها املرشع ضمن حدود الفراش بمعناه
املعروف ،ويف املادة  5/97منه أجاز للمحكمة نفي النسب بالطرق العلمية رشيطة أال
يكون قد سبق ثبوته ،حيث قيد نفي النسب كذلك بعدم الثبوت السابق له.
وحظر القانون العريب املوحد لألحوال الشخصية إثبات النسب بغري الفراش أو
اإلقرار أو البينة )80(.وسار املرشع القطري يف املادة  86أرسة يف االجتاه نفسه ،وإن كان قد
استعاض عن لفظة بينة بالشهادة .والنص عىل الفراش  -العقد مع إمكانية الدخول  -ال
يمنع من إثبات النسب خارجه ،وموقف املرشع القطري يف قانون األرسة من البصمة ال
يتطابق مع تنظيم أحكامها بترشيع مستقل ،واألخري إن وسع فرص إثبات النسب
بالبصمة ال يغري كثريا املوقف منها)81(.

( )80املادة  73من القانون املذكور الوارد يف وثيقة الكويت ،واملعتمد من جملس وزراء العدل العرب بالقرار  – 105د
 6يف  .1988/4/4ويثبت النسب بحسب املواد  175 – 169أحول كويتي بالزواج الصحيح والفاسد ودخول الشبهة
واإلقرار.
( )81تلزم املادة  372من قانون أصول املحاكامت املدنية األملاين القايض بأن يأمر بإجراء خربة عىل الوالدين ،واكتشاف
احلقيقة يقيده بام يسهل إجراءات النسب ،وقد أصبح احلصول عىل األدلة العلمية حقا مضمونا عىل نطاق واسع.
Solenn Briand, Claire delarbre, Anne – Cecile Krygiel.Op.cit.p5 .
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 -2املوقف القضائي من إثبات نسب الولد من عالقة غري رشعية:
ترى املحكمة العليا باجلزائر أن النسب ال يثبت بالزواج الصحيح La mariage valide

وحسب ،وفق املادة  22أرسة ،بل وباإلقرار والبينة واألنكحة األخرى الشبهة ،الفاسد،
الباطل )82(،وتضيف( :وكان عليهم – قضاة املجلس – إحلاق هذا الولد بأبيه ،وال أن ختتلط
عليهم األمور بني الزواج الرشعي الذي تناولته املادة  41أرسة ،وبني إحلاق النسب الذي
جاء نتيجة عالقة غري رشعية ،وخاصة أن كليهام خيتلف عن اآلخر ،ولكل واحد منهام آثار
رشعية كذلك) )83(.وأصل هذا االجتهاد مقولة (إثبات النسب إحياء للولد ونفيه قتل له).
علام أن املادة  41قد رصحت بنسب الولد ألبيه متى كان الزواج رشعيا وأمكن االتصال ومل
ينفه بالطرق املرشوعة ،وقد يكون من املالئم االستغناء عن تلك املادة لصالح النص الذي
حيدد طرق إثبات النسب ،إذ ما احلاجة هلا مع إمكانية إثبات النسب من عالقة غري رشعية؟
ويرى البعض أن املحكمة العليا باجلزائر استقرت عىل أن ثبوت النسب من عالقة غري
رشعية ،وهو ما خيالف أحكام الرشيعة اإلسالمية ،وأسس رأيه عىل قرار قديم صدر عنها بتاريخ
 8أكتوبر  ،1984حيث اعرتف كل من الرجل واملرأة بوجود عالقة غري رشعية ،وانتهت
املحكمة العليا إىل القول( :فإن قضاة االستئناف بإعطائهم اشهادا للمستأنف عىل اعرتافه بالزواج
وتصحيحه وإحلاق نسب الولد ألبيه وتقرير حقوق املستأنفة خرقوا أحكام الرشيعة))84(.

علام أن املحكمة املذكورة قد ذهبت يف اجتهاد أحدث هلا إىل إمكانية إثبات النسب
بالبصمة الوراثية معتربة إياها من قبيل البينة ،رغم عدم ثبوت رشعية العالقة )85(.كام نقضت

( )82حول التعريف باألنكحة – الفاسد والباطل – والفارق بينهام ،وما يقع حتت أي منهام مع العلم ومن دونه ،واآلثار
كثبوت النسب ولزوم احلد من عدمه :وهبة مصطفى الزحييل :أحكام األوالد الناجتني عن الزنا ،رابطة العامل اإلسالمي،
املجمع الفقهي اإلسالمي ،الدورة ( )20مكة املكرمة ،للفرتة من  29 – 25ديسمرب  ،2010ص.13 -11
( )83ملف رقم  172333بتاريخ  1997/10/28املجلة القضائية ،العدد ( ،1997 )01ص 42ـ .45
( )84املحكمة العليا (غ.أش ) .ملف رقم  341137بتاريخ  .1984/10/8املجلة القضائية العدد (،1989 )04
ص.79
( )85ملف رقم  355180قرار بتاريخ  .2006/3/5جملة املحكمة العليا ،العدد ( ،2006 )1ص 469ـ  .475وأثنى
البعض عىل هذا االجتهاد يف سياق بحث العالقة بني اللعان والبصمة .بلحاج العريب ،مرجع سابق ،ص.42
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يف قرار آخر قرار املجلس القضائي الذي أيد حكم املحكمة القايض بإسقاط نسب بنت
ولدت بعد  33يوما من تاريخ عقد الزواج الرسمي ،وادعت الزوجة بأهنا تعرضت
لالغتصاب من قبل من عقد عليها فيام بعد ،ثم سجل البنت باسمه وقام برفع دعوى
نسبها عندما أطمأن إىل عدم مالحقته جنائيا )86(.واالغتصاب يف هذه القضية فيام لو
بالفعل يؤرش إىل أن البنت كانت ثمرة لعالقة غري رشعية ،وأن والدهتا بعد العقد الرسمي
دون بلوغ أقل مدة احلمل –  6أشهر – مع عدم وجود عقد عريف يتم حساب تلك املدة
تارخيه ،مؤرشات عىل عدم رشعية العالقة ،أما ثبوت النسب منها فتلك مسألة أخرى.
وجعلت بعض الترشيعات العقابية من الزواج الصحيح بني املعتدى عليها جنسيا
والفاعل عذرا قانونيا خمففا ،وإذا ما انتهى الزواج بطالق صادر عن الزوج لسبب غري
مرشوع أو بطالق حكمت به املحكمة ألسباب متعلقة بخطأ الزوج أو سوء ترصفه قبل
انقضاء  3سنوات عىل احلكم يف الدعوى يعاد النظر يف العقوبة بتشديدها بطلب من
االدعاء العام أو املجني عليها أو من كل ذي مصلحة )87(.إذ يسمح هذا بتصحيح العالقة
غري الرشعية متى ما كانت املرأة ليست ذات زوج ،بام يعني إمكانية إحلاق ثمرة تلك
العالقة باملعتدي ،وعدم اإلعفاء التام من العقاب يقلل من قيمة التوجه الذي ال خيلو من
خماطر ،إذ يرغم الفاعل عىل القبول بنسب ولد قد ال يكون من صلبه وال يسمح له
بالتحقق من نسبه .وال يستبعد إعادة النظر يف هكذا أحكام يف ضوء املستحدثات العلمية
والترشيعية)88(.

( )86قرار املحكمة العليا – غ.ش.أ.م -رقم امللف  617374يف  .2011/5/12جملة املحكمة العليا ،العدد ()1
 ،2012ص.298 – 294
( )87املادة  398من قانون العقوبات العراقي رقم  111لسنة  .1969وبشأن الزواج باملخطوفة املادة 182جزاء
كويتي.انظر كذلك وبام هو أوسع نطاقا :املواد  522 – 503من قانون العقوبات اللبناين لسنة .1943
( )88أجاز اإلمام أبو حنيفة العقد عىل احلامل ممن واقعها قبل الوالدة وينسب املولود للعاقد .سعد الدين مسعد هاليل،
مرجع سابق ،ص.302
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املطلب الثاين:
إثبات الزنا بالبصمة الوراثية
الزنا أكثر املامرسات املجرمة التي تنال من النسب ،واكتشاف البصمة ورشعنتها ،كشف
التناقض والقصور يف الترشيعات التي مل تكن مهيأة لقبول هذا املستحدث ،والنقطة األهم
تتعلق بمدى إمكانية إثبات النسب من خالل إثبات الزنا ،ومدى قدرة البصمة عىل حتقيق
االنسجام بني الترشيعات.
أوالا :املوقف من إثبات الزنا بالبصمة الوراثية:
تتباين الترشيعات بشأن إثبات جريمة الزنا ،وينحرص اخلالف الفقهي حول إثباهتا
بالبصمة الوراثية يف اإلطار الرشعي ويف حدود الترشيعات التي أبقتها ضمن جرائم احلدود،
سنتعرض هنا لكل من املوقفني الترشيعي والفقهي من إثبات الزنا بالبصمة املذكورة.
 - 1املوقف الترشيعي من إثبات الزنا بالبصمة الوراثية:
ال يثبت الزنا بحسب املادة  341عقوبات جزائري بالشهادة بل بمحرض الضبطية يف حالة
التلبس Procès –verbal de constat de flagrant délit dressé par un officier de police
 judiciaireوباإلقرار القضائي  ،L’aveu judiciaireوباالعرتاف الوارد يف الرسائل املتبادلة أو
الوثائق  ،L’aveu relaté documents émanésومل يرش املرشع للبصمة الوراثية ،فيام يمكن
إثبات النسب هبا ،وبالتايل فإن ثبوت الزنا ال حيسم قضية النسب ،ومن يطلع عىل أدلة الزنا
بحسب املادة  341عقوبات وأدلة إثبات النسب الواردة يف املادة  40أرسة ال جيد تطابقا بينها،
حتى إن اإلقرار يف كليهام خيتلف من حيث مضمونه .والبد من معرفة األثر الذي يمكن أن
يتولد عن قبول البصمة يف إثبات الزنا عىل النسب ،ومدى إمكانية التفرقة بني إثبات النسب
لولد من عالقة غري رشعية وإثباته آلخر من عالقة رشعية.
للعلم فإن البينة

preuve

 Laكدليل إلثبات النسب ،إذا ما شملت الرسائل الشخصية

املتبادلة بني الرجل واملرأة ،وكل وثيقة يمكن أن يستخلص منها القضاء دليال أو

قرينة)89(.

( )89فاروق عبداهلل كريم :الوسيط يف رشح قانون األحوال الشخصية العراقي ،جامعة السليامنية ،كردستان،
 ،2004ص . 255نقال عن :عبد القادر إبراهيم :حمارضات يف قانون األحوال الشخصية ،ألقيت عىل قضاة
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فذلك سيؤرش إىل إمكانية اعتامدها يف إثبات الزنا والنسب معا.
ومن خالل العودة للامدة  5من القانون اجلزائري رقم  03 – 16نالحظ أن واضعه قد
أشار للجرائم املاسة باآلداب العامة  Les bonnes mœursالتي تشمل الزنا وجرائم أخرى،
حيث سيكون أمام القايض اجلنائي نص املادة  341عقوبات املحدد لطرق إثبات الزنا
ونص الترشيع اجلديد .واملهم هو ما يتعلق بقيمة البصمة يف إثبات الزنا بالقياس لألدلة
الواردة يف قانون العقوبات ،وما إذا كان إثباته هبا يعد يف ذات الوقت إثباتا للنسب،
فالعمل بالبصمة إلثبات الزنا يتطلب تقديم النص اجلديد اخلاص عىل نص قانون
العقوبات العام عند التعارض ،مع عدم إمكانية حسم العالقة بني الزنا والنسب.
وتتباين الترشيعات العقابية العربية من جريمة الزنا ،فبعضها يلتزم أو حييل إىل قواعد
الرشيعة اإلسالمية ،واآلخر حيدد طرق إثبات الزنا ،وثالث يرتك اإلثبات للقواعد العامة
وهو ما يسود الكثري من تلك الترشيعات )90(.وللمرشع الكويتي موقفه ،فبعد أن عاقب
عىل الزنا يف املادة  195جزاء اشرتط التلبس ،بام يعني أن الشهادة أبرز أدلة إثباته إن مل
تكن الدليل األوحد.
 - 2املوقف الفقهي من إثبات الزنا بالبصمة الوراثية:
ردد الفقه املعارص مجلة من املربرات تستبعد البصمة الوراثية من وسائل إثبات جرائم
احلدود ،الحتامل تبدل العينات واختالطها ،والتشكيك يف صحة النتائج ومتاثل البصامت
يف التوائم املتطابقة ،وتلوث العينات عمدا أو سهوا )91(.ويرى البعض أن البصمة تصح
للتحقيق يف جريمة الزنا والربط بني اجلريمة واجلاين فقط ،فال يصح أن يثبت الزنا إال
باإلقرار والشهادة واليمني ،وأن البصامت قد تتعدد يف مكان اجلريمة ومنها ما يعود
العمل -بغداد – دون سنة طبع – ،ص .121والبينة يف االصطالح الرشعي ( :اسم ملا يبني احلق ويظهره ) وكثريا ما يطلق
الفقهاء لفظة البينة ويريدون هبا الشهادة .سعد الدين مسعد هاليل ،مرجع سابق ،ص.303
( )90التوجه األول ،املادة  147من القانون اجلنائي السوداين لسنة  ،1991التوجه الثاين ،املادة  341عقوبات جزائري.
( )91تعود هذه املحاذير للشيخ ( نرص فريد واصل) مفتي مرص ( السابق ) .حسن السيد حامد خطاب :القرائن الطبية
املعارصة وأثرها يف إثبات الزنا ،مؤمتر القرائن الطبية املعارصة وآثارها الفقهية ،جملد  ،2014 ،3ص.1143
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لربيء ،فهي قرينة لدى حماكم أوربا وأمريكا ،وأن قياس البصمة عىل قرينة احلمل الظاهر
إلثبات الزنا مع الفارق ،بالنظر لكون احلمل املذكور قرينة قاطعة ما مل يثبت إكراه املرأة ،أما
أما البصمة ففيها شبهة قائمة وثابتة ،فهي حتتمل تعدد الصفات املوجبـــة مـن شخص
آلخر(.)92
والشك أن قبول البصمة الوراثية إلثبات جرائم معينة يؤرش إىل إمكانية قبوهلا يف جرائم
جرائم احلدود والقصاص ضمن نطاق حمدد ،وهو ما يرفضه الرأي السالف بخالف الربط
الربط بني اجلاين واجلريمة والذي ال يمكن التقليل من شأنه ،وما أورده نقال عن غريه من
شبهات كلها احتاملية باستثناء ما يتعلق بالتوائم ،ومن املفروض أن يناقش املستحدث عىل
قاعدة النفع والرضر ،ولو كان رضر البصمة يغلب نفعها ملا قبلها أحيانا ،أما مؤاخذته عىل
الرأي القائل باألخذ هبا كدليل بالقياس عىل احلمل الظاهر الذي ثبت األخذ به ،فصاحب
الرأي الذي عارضه خلص إىل إمكانية األخذ بالبصمة إلثبات الزنا( :عندما حيف بالقضية
ما جيعل القرينة شبه دليل ثابت لدى احلاكم الرشعي) )93(.صحيح أن درء احلدود بالشبهات
والتشوف إىل إثبات النسب ثوابت ينبغي احرتامها ،إال أن البصمة إما أن تقبل أو ترتك ،فإذا
احتملت التزوير كيف لنا أن نستخدمها لربط العالقة بني اجلاين واجلريمة يف كل اجلرائم ،أو
أن يدان هبا اجلاين عن جريمة من جرائم التعازير؟ بل وكيف يمكن أن ينسب ولد لرجل عىل
خالف احلقيقة؟
وال متانع بعض املراجع الفقهية األخذ بالبصمة الوراثية كدليل يف غري جرائم احلدود
والقصاص ،فهي تثب ت باليقني شخصية صاحبها وال تدلل بالقطع نسبة اجلريمة إليه ،سيام
إذا ما تعدد أصحاب البصامت أو وجدت آثار لطرف ال عالقة له باجلرم )94(.وقيل بإمكانية
جعلها قرينة ورفع درجتها يف اإلثبات يف جرائم ذات صلة بالنسب كالزنا والقذف ،قياسا

( )92حسن السيد حامد خطاب ،مرجع سابق ،ص.1150 – 1145
( )93عمر بن حممد السبيل ،مرجع سابق ،ص.86

( )94القرار رقم  7للمجمع الفقهي اإلسالمي بشأن البصمة الوراثية ،الدورة  ،16مكة املكرمة ،من  10 - 5جانفي
.2002
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عىل توقيع حد الزنا باحلامل غري ذات زوج أو سيد واملالعنة التي تنكل عن اللعان ،يقول
البعض( :فلو قيست البصمة الوراثية عىل هذه املسائل التي أثبت بعض العلامء فيها احلد
والقصاص من غري شهود وال إقرار وإنام أخذا بالقرينة وحكمنا هبا ،مل يكن األخذ عندئذ
بالبصمة الوراثية واحلكم بمقتضاها يف قضايا احلدود والقصاص بعيدا عن احلق وال
للصواب فيام يظهر قياسا عىل تلك املسائل ،سيام إذا حف بالقضية أو احلال من قرائن
األحوال ما يؤكد صحة النتائج قطعا لدى احلاكم ،كمعرفته بأمانة ومهارة خرباء البصمة
ودقة املعامل املخربية وتطورها وتكرار التجارب سيام يف أكثر من خمترب وعىل أيدي خرباء
آخرين يطمئن احلاكم إىل أمانتهم وخربهتم املميزة ،وغري ذلك من القرائن
واألحوال))95(.

فنحن أمام رأيني أحدمها ال يقبل البصمة إلثبات الزنا والقذف للشبهة ،والثاين يقبلها
بطريق القياس وبرشوط .وخارج إطار ذلك نجد الترشيعات املتعلقة بالبصمة حمل
البحث ترشحها لتكون وسيلة إثبات جلرائم معينة ،وختتلف حول جريمة الزنا التي تدور
عندها بني جرائم احلدود وعموم اجلرائم.
ثاني اا :أثر إثبات الزنا عىل النسب:
فهمت العالقة بني الزنا والنسب يف ضوء القانون اجلزائري عىل صورة أنه يف غياب
أي من األدلة الواردة يف املادة  341عقوبات ،ال يمكن متابعة الزوجة بالزنا ،وال يعد
نكوهلا عن اللعان اعرتافا منها بالزنا ،وإن تقديم الزوج الدليل عىل زنا زوجته يغني عن
اللعان )96(.ووجهة نظرنا نلخصها بام ييل:
 ال يلجأ للعان عادة إال حني يراد نفي نسب ولد )97(،بام يعني ال تالزم بني الزنا والنسب.
( )95عمر بن حممد السبيل ،مرجع سابق ،ص.81 – 80
( )96عالل برزوق آمال ،مرجع سابق ،ص.58
( )97يلجأ للعان عند رمي الزوجة بالزنا دون شهادة الرجال ولنفي ولد الزوجة من الزوج .أبو الوليد حممد بن أمحد بن
حممد بن أمحد بن رشد القرطبي :بداية املجتهد وهناية املقتصد ،ج  ،2دار املعرفة للطباعة والنرش ،بريوت،1982 ،
ص.116
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 ثبوت الزنا ال يقطع بحقيقة النسب ،فقد يكون الولد من صلب الزوج رغم الزنا.
 إذا كان ثبوت الزنا يسقط املسؤولية اجلنائية للزوج عن القذف ،فليس ذلك يعني نفي
نسب ولده ،فيام اللعان يسقط املسؤولية املذكورة عن املتالعنني وينفي النسب.
 نفي النسب إذا جاء دون لعان فينبغي أن يكون لدى الزوج براهني كافية عىل أن الولد
ليس من صلبه ،عدا عن األدلة التي يثبت هبا الزنا وليس من بينها الشهادة ،واإلثبات
عموما يقع عىل عاتق النيابة العامة ،والبصمة الوراثية أضحت من بني الوسائل احلرصية،
ومل يرتك اخليار عندها للمتخاصمني ،عدا عن أن أخذ العينة والترصف هبا من صالحية
القضاء.
 امتالك الزوج حلق تقديم الشكوى عن زنا الزوجة يعني أحد أمرين :إما سقوط حقه يف
اللعان أو فتح املجال أمامه كي يالعن باعتباره ال يمتلك من الدالئل ما يكفي إلثبات
الزنا.
 قد تظهر احلاجة للتمييز بني أدلة إثبات الزنا وما يملكه الزوج من دالئل تغنيه عن اللجوء
للعان.
عىل أن نكول الزوجة عن اللعان إذا كان ال يعد اعرتافا منها بالزنا ال يمنع من نفي النسب
بلعان الزوج ،مع وجود اختالف حول جزاء نكوهلا بني أن حتد أو حتبس حتى تقر أو
تالعن )98(.ويمكن للبصمة أن تعوض عن نكول الزوجة ،فيام لو قبلت إلثبات الزنا عدا عن
إثبات النسب.
إن الزنا بحسب املادة  341عقوبات جزائري ال يثبت بالشهادة بل بوسائل أخرى سبقت
اإلشارة إليها ،ويتطلب اللعان حسب السند الرشعي عدم توافر شهود لدى الزوج ،وبام أن
للزوج احلق يف الشكوى ،فإن قدمها سارت الدعوى اجلنائية وبارشت النيابة العامة سلطاهتا،
وال يمكن جعل دعوى الزنا من اختصاص قضاء األحوال الشخصية أو االكتفاء باحلديث
( )98ابن القيم اجلوزية ،ج ،5مرجع سابق ،ص .329ويقال بأن نكول الزوجة عن اللعان يوجب عليها حد الزنا ،فيام
يوجب عىل الزوج حد القذف عند نكوله ،وإذا ما نكل عن نفي النسب حلق به ولو صادقته الزوجة عىل النفي .حممد
املجاجي ،مرجع سابق ،ص.129 -128
سكحال ّ
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عن القذف واللعان ،فأدلة الزنا يف قانون العقوبات ال تضم الشهادة والدعوى اجلنائية
مقيدة بالشكوى والزوجة تعاقب عن الزنا ما مل يصفح الزوج عن شكواه بحسب املادة
 339منه ،مع عدم حتديد الوقت املناسب للصفح .والبد من معرفة أثر الصفح عىل لعان
الزوج ،وال يمكن تفسريه عىل أنه تكذيب من الزوج ،حيث ال تالزم دائم بني الزنا
والنسب.
إن إضافة البصمة ألدلة الزنا بحسب القانون اجلزائري رقم  03 – 16يبقي احلديث
عنها حمصورا بمدى اعتبار اعتامد القضاء اجلنائي عليها ملزما لقضاء األرسة ،وبمدى
قبوهلا كوسيلة لنفي النسب أسوة باللعان ،فإن قبلت صارت العالقة بني الشهادة واللعان
غري حتمية ،وسيقلل ذلك إىل حد ما من النقد املوجه لقانون العقوبات الذي مل يعتد
بالشهادة كدليل إثبات يف جريمة الزنا.
أما حق الزوج يف الشكوى عن الزنا وسحبها أو وقف تنفيذ العقوبة يف القانون الكويتي،
فيتطلب التوفيق بني هذا احلق وحقه يف اللعان ،وجلوءه لألخري إذا ما توافرت رشوطه ال
يعني سقوط حقه يف الشكوى ،ولكن توقيع اللعان سيمنعه من سحب الشكوى أو التنازل
عنها ،ما مل

يكذب نفسه)99(.

أما اللجوء للبصمة عوض اللعان فسيغري وجه العالقة بني

نفي النسب ودعوى الزنا .حيث يبقى حق الزوج يف الشكوى وما يتبعها غري مثقل بأي قيد،
لعدم االرتباط الصميم بني النسب والزنا ،وقد يتم اللجوء للبصمة بناء عىل طلب الزوجة
أو بمبادرة من القضاء ،وال يمكن للزوج أن خيرس احلقني معا.
لقد أخضع املرشع القطري باملادة  1من قانون العقوبات رقم ( )11لسنة .2004
جرائم احلدود والقصاص ألحكام الرشيعة اإلسالمية بام يف ذلك الزنا والقذف ،رشيطة
أن يكون اجلاين أو املجني عليه مسلمني ،فقلل بذلك من التعارض بني قواعد القانون
اجلنائي وأحكام قانون األرسة ،أقلها ملا يتعلق باللعان .ولكي يتسق التوجه السابق ينبغي
( )99مكن املرشع الكويتي يف املادة  197جزاء الزوج الضحية من منع إقامة الدعوى اجلزائية ووقف اإلجراءات وتنفيذ
احلكم ،رشط العودة للمعارشة.
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عدم االكتفاء بتوقيع اجلزاءات الرشعية ،بل واعتامد وسائل اإلثبات اخلاصة هبا ،وأطلق
واضع قانون اإلجراءات اجلزائية رقم ( )23لسنة  2004بحسب املادتان  204و  171منه
منه يد القضاء اجلنائي لألمر بتقديم أي دليل خيدم احلقيقة ،وألزمه باعتامد طرق اإلثبات
اخلاصة باملسائل التي تقع خارج اإلطار اجلنائي .وبذلك يمكن إثبات النسب دون عوائق.
عوائق .واخلالصة أن البصمة تصلح إلثبات النسب بحسب قانوهنا ،بخالف الزنا ،أما قبوهلا
لنفي النسب فقد يولد نتائج مغايرة.
لقد قيل بأن االعرتاف بالزنا مدخل لألخذ بالبصمة يف إثبات نسب الولد الذي ادعت
املرأة نسبه للزاين ،وال تكفي لإلدانة عن الزنا لعدم قطعيتها (فام يتطرق إليه االحتامل ال يصح
به االستدالل) )100(.فقبول البصمة إلثبات النسب ال يعني صالحيتها إلثبات الزنا بخالف
االعرتاف الذي هو غري اإلقرار بالنسب واملقدم عىل البصمة ما مل ختتل رشوطه .وهناك من
قال بثبوت نسب الولد من الزنا متى ما ادعاه الزاين دون غريه ،حيث جيلد ويلزمه الولد،
وهذا من األحكام القياسية فيه ردع عن الفاحشة ،فإن أقدم الرجل عىل الزنا حتوط حلصول
احلمل بام يعني درءا ملفسدة أخرى .ومجهور الفقهاء ال يرون ثبوت النسب بأثر الزنا لوجود
أدلة عليه ،ولكي ال ختتلط األنساب وتشيع الفاحشة)101(.

ورجح البعض كفة الولد ،فالزاين مكلف باإلنفاق عليه ،ويأيت ذلك استجابة لدواعي
العدل ،فهو مساهم يف الزنا وال يعقل أن يعفى من املسؤولية ،لذا ينسب ولد الزنا عىل سبيل
االستثناء لكل من الزاين والزانية ،وال يتعارض ذلك مع اعتبار الولد للفراش )102(.وللعلم
فإن اإلنفاق عىل الولد يأيت كنتيجة لثبوت النسب ال لثبوت الزنا أو العقاب عليه ،وتغليب
( )100للمزيد حول تفسري القاعدة :اهليئة العامة للشؤون اإلسالمية واألوقاف – اإلمارات العربية املتحدة (رقم الفتوى
www.awqaf.gov.ae .)12077
( )101الرأي األول للحسن البرصي وعروة ابن الزبري وابن تيمية وابن القيم اجلوزية ،كام قال به البعض من املعارصين
 .انظر :حممود حممد حسن :النسب وأحكامه يف الرشيعة اإلسالمية والقانون الكويتي ،جملس النرش العلمي ،الكويت،
 ،1999ص .54 ،53أمحد بخيت الغزايل ،عبد احلليم حممد منصور عيل :أحكام األرسة يف الفقه اإلسالمي ،دار الفكر
اجلامعي ،اإلسكندرية ،.2009 ،ص .432سعد الدين مسعد هاليل ،مرجع سابق ،ص 383وما بعدها.
( )102سفيان بن عمر بورقعة ،مرجع سابق ،ص 238و  . 243مانيو جياليل ،مرجع سابق ،ص.122 – 121
www.islammessage.com
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مصلحة الولد يرفع قيمة البصمة يف إثبات الزنا والنسب معا ،وقد يرض ذلك بالتشوف
للنسب حني يكشف املستور)103(.

وينبغي التفرقة بني ولد املتزوجة الذي ال يصح أن يدعيه الزاين ،وولد غري املتزوجة
اختلفت اآلراء بشأنه بني من ساواه بولد املتزوجة وبني من قال بثبوت نسبه من الزاين،
غري املتزوجة ليس هلا فراش ،وبعد أن يقرا بالولد يلجأ للبصمة ويقام عليها حد الزنا ،فإن
جاءت املرأة بالولد وقالت بأنه من فالن وثبت بالبصمة أنه كذلك ،ومل يقر بالزنا أقيم
عىل املرأة ،وثبت النسب من ذلك الشخص ،وال يقام احلد عليه بل يعزر لوجود شبهة
يف نتائج اخلربة)104(.

ويرى البعض رضورة عدم جتاهل مقولة (إذا أقيم احلد ثبت النسب) واحلد ال يقام إال
بالبينة كالبصمة ،وخيالف مقولة (أن ماء الزنا هدر) ،فينبغي مراعاة املصالح واألخذ
بالتطور للتقليل من الزنا ،واللعان قد تراجع بفعل ضعف الضامئر ،والتحليل اجليني
إلثبات النسب ال الزنا)105(.

وهذه اآلراء كشفت عن العالقة بني الزنا والنسب ،لكنها مل تقبل البصمة الوراثية
كوسيلة إلثبات الزنا وال لنفي النسب ،بل إلثبات النسب وإسقاط احلد ،مع أن ثبوت
النسب مؤرش يف الغالب إىل وقوع الزنا ،ومع قبول البصمة يف إثبات الزنا ،سيكون من
األوىل أن يقال بإثبات النسب هبا وربام نفيه أيضا.

( )103مانيو جياليل ،مرجع سابق ،ص .104نقال عن :سفيان بن عمر بورقعة ،مرجع سابق ،ص.348

( )104رأي د .حممد رأفت عثامن ( عضو جممع البحوث اإلسالمية باألزهر)http://www.raya.com .
( )105رأي د .عبد املعطي بيومي (عضو جممع البحوث اإلسالمية باألزهر)http://www.raya.com .
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اخلامتة:
يظهر من كل ما سلف أن النسب يتفاعل مع التطورات العلمية ،وشكل اكتشاف البصمة
الوراثية وسن ترشيعاهتا نقطة حتول يف عالقة العلم بالنسب .سنرسد هنا استنتاجاتنا
واقرتاحاتنا.
 االستنتاجات: وجود غموض يف العالقة بني البصمة كوسيلة إثبات حديثة وأدلة إثبات النسب
التقليدية.
 غياب التصور الشامل ملوقع البصمة يف قضايا النسب ،سيام حني يتعلق األمر بنفيه.
 غياب الوضوح الالزم للعالقة بني النسب من الوجهة اجلنائية واألحوال الشخصية.
 عدم التوافق بني القواعد الوضعية والثوابت الرشعية ،جلهة تبني البصمة.
 غلبة االهتامم بالبصمة يف املسائل اجلنائية عىل غريه بام يف ذلك إثبات النسب هبا.
 وجود تباين بني ترشيعات البصمة ،بام يؤرش إىل عدم تقيدها التام بالضوابط الدولية.
 تباين املوقف القضائي من البصمة ودورها يف حسم قضايا النسب.
 االقرتاحات: النص رصاحة يف قوانني البصمة عىل حتديد النسب بالنسبة ملن مل ينص عليها منها.
 تدعيم ضامنات البصمة ،باحلق يف االطالع عىل السجالت والطعن بصفة مستقلة
بنتائجها.
 الدعوة إىل تكفل الدولة ما أمكن بتكاليف البصمة ولو طلبها اخلصوم ،محاية ملستقبل
األبناء.
 الكشف عن حجية الطرق العلمية

preuves scientifiques

بام فيها البصمة يف إثبات

النسب والتي جاء النص عليها يف بعض املواضع كاملادة  40من قانون األرسة اجلزائري.
 توضيح املوقف الترشيعي من العالقة بني اللعان والبصمة لنفي النسب ،وقد يكون من
املالئم النص يف قانون العقوبات عىل اللعان كسبب مانع من العقاب عن جريمة القذف.
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 حسم قضية إثبات النسب من عالقة غري رشعية ،مع تعزيز دور البصمة يف هذا اإلطار.
 جتريم جحود األب يف إنكار ولده من زواج صحيح وعدم التعويل عىل عقوبات القذف.
 نقل نصوص التجريم الواردة يف قوانني البصمة لقانون العقوبات مع اإلحالة
لنصوصها.
 إضافة البصمة لطرق إثبات الزنا الواردة يف املادة  341عقوبات جزائري.
 النص عىل عدم العمل بالبصمة لتوأمني متطابقني يف الترشيعات التي أغفلته.
 توضيح الكيفية التي يمكن أن تنفي فيها البصمة النسب ،والرشوط التي تطبق فيها
بالقياس لرشوط اللعان سيام رشط املدة.
 تشجيع البحث العلمي بخصوص تأثري التطورات العلمية عىل أحكام األرسة ،ونرش
القرارات القضائية ذات الصلة.
 إجياد آليات مشرتكة عىل صعيد العامل اإلسالمي متكن من األخذ باملستحدثات العلمية
دون املساس بالثوابت ،وذلك ملنع التطاول عىل الفقه اإلسالمي أو التشبث باهلفوات من
قبيل ذلك (تنسيب الولد ألكثر من أب).
 وضع قانون نموذجي للبصمة عىل املستوى العريب لتحقيق التقارب بني الترشيعات
العربية.
 تبني الضوابط احلقوقية الدولية ذات الصلة بالبصمة ،كاإلعالن الدويل بشأن البيانات
الوراثية ،واإلعالن العاملي بشأن املجني البرشي وحقوق اإلنسان ،وبام ال يتعارض مع
الضوابط الرشعية.

252

54

[السنة الثالثة والثالثون  -مجلة الشريعة والقانون]
https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2019/iss77/4

????? ????? ?????? ????? ????? ??? ?? ???????? ?????? ????????? ??????? chihab:

[أ.د .باسم محمد شهاب]

املراجع:
املؤلفات باللغة العربية:
ابن القيم اجلوزية :زاد املعاد يف هدي خري العباد ،ج ،5مؤسسة الرسالة ،بريوت،
ط.1998/3
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بريوت.1996 ،
املجاجي :املهذب من الفقه املالكي وأدلته ،اجلزء الثاين ،دار الوعي-
حممد سكحال ّ
اجلزائر ،دار القلم-دمشق ،ط.2010/1
حممود حممد حسن :النسب وأحكامه يف الرشيعة اإلسالمية والقانون الكويتي ،جملس
النرش العلمي.1999 ،
موفق الدين ابن قدامى وشمس الدين ابن قدامى املقديس :املغني ويليه الرشح الكبري،
ج ،7دار الكتاب العريب للنرش والتوزيع ،بريوت.1983 ،
الرسائل اجلامعية:
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