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مقدمة
اإن احلمد هلل نحمده ون�ضتعينه ون�ضتغفره ونتوب اإليه، ونعوذ باهلل من �ضرور اأنف�ضنا 
ومن �ضيئات اأعمالنا، من يهده اهلل فال م�ضل له ومن ي�ضلل فال هادي له، واأ�ضهد اأن ال 
اإله اإال اهلل وحده ال �ضريك له، واأ�ضهد اأن حممدًا عبده ور�ضوله، �ضلى اهلل و�ضلم عليه 

وعلى اآله و�ضحبه ومن تبعهم باإح�ضان اإىل يوم الدين، اأما بعد:
اأو ب�ضره خرب من  اإال ويِرد على �ضمعه  اأحدنا يوم من االأيام  فاإنه ال يكاد مير على 
اأو املقروءة  اأو املرئية  االأخبار التي توردها وكاالت االأنباء يف و�ضائل االإعالم امل�ضموعة 
اأو  �ضيا�ضية مهمة  ذاتية �ضخ�ضية  لتحديد  الوراثية  الفحو�ص  ا�ضتخدام  اإىل  ت�ضري  التي 
يف  حتى  اأو  الطائرات  �ضقوط  اأو  االنفجارات  اأو  كالزالزل  الكوارث  من  كارثة  �ضحايا 
بع�ص الق�ضايا التي تكون على قدر اأقل من االأهمية كتحديد ذاتية مرتكبي اجلرائم يف 

الق�ضايا اليومية.
اهتماماتهم  ازدادت  النا�ص  من  الكثري  م�ضامع  على  االأخبار  تلك  ورود  تزايد  ومع 
وت�ضاوؤالتهم عن الفحو�ص الوراثية ومدى دقة تلك الفحو�ص وم�ضداقية نتائجها، وكذلك 
املراحل التي تتم من خاللها تلك الفحو�ص والفرتة الزمنية املطلوبة لتحديد النتائج، 
ف�ضاًل عن اال�ضتف�ضار عن نوعية العينات التي ميكن اال�ضتفادة منها والظروف البيئية 
التي  ميكن اأن توؤثر يف تلك العينات، اإ�ضافة اإىل الكثري من الت�ضاوؤالت االأخرى التي ترد 
من بع�ص املخت�ضني يف اجلهات االأمنية كاملحققني واملدعني العامني واملحامني اأو حتى 

من اأ�ضحاب الف�ضيلة الق�ضاة ، وحتتاج اإىل اإجابات �ضافية عنها.
وملا كانت الفحو�ص الوراثية ب�ضتى فروعها من العلوم احلديثة التي ما زالت الدول 
اجلديدة  العلمية  البحوث  ون�ضر  اكت�ضافاتها  يف  املبادرة  بزمام  مت�ضك  تقنيًا  املتقدمة 
عنها، فقد وجد كثري من اأبناء املجتمعات العربية – وخ�ضو�ضًا من غري املخت�ضني يف 
هذا العلم – قدرًا من ال�ضعوبة التي حتول دون ا�ضتيعاب اأ�ض�ضه العلمية التي يقوم عليها 
اإ�ضافة اإىل تعذر فهم م�ضطلحاته ومعرفة تقنياته التي يعتمد عليها ال �ضيما مع ندرة 
اأن مما ينبغي ملن رزقه اهلل تعاىل مبنه وكرمه  العلم، فراأيت  املراجع العربية يف هذا 



10

عامًا-اأن  ع�ضر  ثالثة  على  يربو  ما  فيه  اأم�ضيت  املجال-حيث  الفهم يف هذا  من  قدرًا 
يكتب فيه بلغة مي�ضرة - للقارئ الكرمي ميكن من خاللها تو�ضيح اجلوانب التي قد تخفى 
على كثري من النا�ص. وقد اأعر�ضت يف هذا الكتاب عن ذكر التف�ضيالت العلمية الدقيقة 
يف هذا املجال – واإن كنت اأ�ضرت اإىل بع�ضها ب�ضكل مي�ضر مع اأملي اأن يكون لها حظ من 

العناية يف امل�ضتقبل القريب.
وال اأزعم اأنني بهذا اجلهد املتوا�ضع قد وفيت املو�ضوع حقه،  ولكن ح�ضبي اأن الرتاث 
العلمي الأي اأمة من االأمم اإمنا يكون كحبات املطر التي يظهر اأثرها يف االأر�ص -باإذن 
من  �ضيء  ورد  الوفاء  يف  �ضادقًا  اأماًل  لكاتبها  متثل  وهي  اجتماعها  عند   - تعاىل  اهلل 

اجلميل لوطنه واأمته ولغته. 
وال اأن�ضى ختامًا اإ�ضداء ال�ضكر لكل من اأعانني من زمالء التخ�ض�ص يف اإمتام هذا 
اجلهد ومراجعته فاإن اأ�ضبت فاملنة هلل وحده �ضبحانه واإن اأخطاأت فمن نف�ضي وال�ضيطان، 

واأ�ضكر من يوجهني اإىل اإ�ضالحه واأ�ضتغفر اهلل اإنه كان غفارًا. 

كتبه
د. عبد العزيز بن عبد اهلل الدخّيل

غرة ربيع الآخر 1426هـ
�ض.ب 25529

 الريا�ض 11476
Dukhyil@hotmail.com 
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متهيد
الفحو�ص  بع�ص  اإجراء  على  قريب   زمن  حتى  اجلنائية  الفحو�ص  معظم  اقت�ضر 
املبدئية على االآثار املادية التي ُتخلف يف م�ضارح اجلرائم. ولكن الطفرة العلمية الهائلة 
التي ي�ضهدها ع�ضرنا احلا�ضر يف خمتلف جماالت احلياة اإ�ضافة اإىل ال�ضباق املحموم 
والبحوث يف  التجارب  من  الكثري  اإجراء  اإىل  اأّديا  االأمن  ورجال  اجلرائم  مرتكبي  بني 
خمتلف فروع التخ�ض�ضات اجلنائية للو�ضول اإىل طرق علمية موؤكدة ت�ضاعد على حتديد 
نوعية االآثار وذاتيتها. وبالفعل فقد مت التو�ضل من خالل تلك التجارب اإىل الكثري من 

و�ضائل الك�ضف عن االآثار املختلفة لتحقيق فعالية اأكرث يف ك�ضف معامل اجلرمية. 
وملا كانت تقنيات الفحو�ص الوراثية – التي م�ضى على اكت�ضافها عقدان من الزمان 
- من اأحدث التقنيات امل�ضتخدمة يف املجال اجلنائي قد اأظهرت كفاءة منقطعة النظري 
يف ك�ضف غمو�ص الكثري من اجلرائم، فقد رغبت يف تعريف القارئ الكرمي بها من خالل 
عدد من اجلوانب املهمة يف هذه التقنية. و�ضاأتناول هذا املو�ضوع من خالل الف�ضول االآتية:
الف�ضل االأول: ويركز على التعريف باالأ�ض�ص العلمية للفحو�ص الوراثية ومراحلها من 

خالل املبحثني االآتيني: 
املبحث الأول: ويتناول مقدمة �ضرورية ال�ضتيعاب جوانب احلديث عن علم اجلينات 
والتقنيات امل�ضتخدمة يف الفحو�ص الوراثية، وذلك من خالل االإ�ضارة اإىل ملحات موجزة 
تتمثل يف التعريف باخللية ومكوناتها الرئي�ضة، واأهمية تلك املكونات يف املحافظة على 

اأداء اخللية وظائفها احليوية.
الرتكيبية  والوحدات  الوراثي  النووي  باحلم�ص  التعريف  ويتناول  الثاين:  املبحث 
التي  اجلينات  علم  املهمة يف  االكت�ضافات  لبع�ص  تاريخي  �ضرد  اإىل  اإ�ضافة  له،  املكونة 

اأثرت ب�ضكل كبري يف حتديد املعامل الرئي�ضة لهذا العلم.
الف�ضل الثاين: ويت�ضمن احلديث عن تقنيات الفحو�ص الوراثية امل�ضتخدمة يف املجال 

اجلنائي من خالل املبحثني االآتيني:
املبحث الأول: ويو�ضح البون ال�ضا�ضع بني التقنيات القدمية واحلديثة امل�ضتخدمة يف 
املجال اجلنائي من خالل التعريف بالفحو�ص الوراثية والتقنيات املختلفة التي تهدف 

اإىل اإظهار ال�ضمات الوراثية لالآثار احليوية ملقارنتها مع االأ�ضخا�ص امل�ضتبهني.
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وحتليلها  فح�ضها  ميكن  التي  والعينات  الق�ضايا  اأنواع  اإىل  وي�ضري  الثاين:  املبحث 
فحو�ص  بها  متر  التي  املراحل  عن  احلديث  اإىل  اإ�ضافة  الوراثية،  الفحو�ص  بوا�ضطة 
احل�ضول  ل�ضمان  بها  االلتزام  ينبغي  التي  واملعايري  ال�ضوابط  واأهم  املختلفة  العينات 
على نتائج �ضحيحة ، ونختم هذا املبحث ب�ضرد تاريخي اآخر الأهم االكت�ضافات املتعلقة 

بالفحو�ص الوراثية ، وبخا�ضة ما كان له �ضلة بالتطبيقات االأمنية.
من  اإثبات  دليل  اعتبارها  حيث  من  الوراثية  الفحو�ص  قيمة  ويبني  الثالث:  الف�ضل 

الناحيتني العلمية والتطبيقية من خالل املبحثني االآتيني:
املبحث الأول: ويت�ضمن االإ�ضارة اإىل جوانب القوة وال�ضعف يف الفحو�ص الوراثية اجلنائية، 

واأثر تلك اجلوانب يف ا�ضتخدامها دليل اإثبات يف الق�ضايا اجلنائية وق�ضايا الن�ضب.
املبحث الثاين: ويعر�ص مناذج من الق�ضايا الدولية التي كان للفحو�ص الوراثية دور 

وا�ضح يف ك�ضف غمو�ضها.
الف�ضل الرابع: ويعرف بقواعد البيانات الوراثية ذات ال�ضلة باملجال االأمني ونتناول 

هذا املو�ضوع من خالل املبحثني االآتيني:
الأول: ويتناول احلديث عن اأهمية قواعد البيانات الوراثية ذات اال�ضتخدام  املبحث 
االأمني واأنواعها، كما يت�ضمن االإ�ضارة اإىل اأهم املتطلبات التي ينبغي مراعاتها عند اإن�ضاء 
قواعد البيانات الوراثية، مع التنويه اإىل بع�ص التنظيمات الدولية ب�ضاأن البيانات الوراثية.
البيانات  قواعد  ا�ضتخدام  يف  املتقدمة  التجارب  لبع�ص  يعر�ص  الثاين:  املبحث 

الوراثية يف املجال االأمني.
 ، الوراثية  الفحو�ص  با�ضتخدام  املتعلقة  ال�ضرعية  االأحكام  ويبني  اخلام�ص:  الف�ضل 

وذلك من خالل املبحثني االآتيني:
احلكم  يبني  ثم  ونفيه  الن�ضب  اإثبات  يف  ال�ضرعية  الطرق  ويف�ضل  الأول:  املبحث 

ال�ضرعي يف االأخذ بالفحو�ص الوراثية يف اإثبات الن�ضب ونفيه.
املبحث الثاين: ويبني االأحكام ال�ضرعية املتعلقة باال�ضتفادة من الفحو�ص الوراثية يف 
الق�ضايا اجلنائية مع االطالع على القرارات ال�ضادرة عن بع�ص املجامع الفقهية فيما 

يتعلق با�ضتخدام هذه التقنية يف ق�ضايا الن�ضب والق�ضايا اجلنائية.
واأ�ضاأل اهلل التوفيق وال�ضداد فيما ي�ضطره البنان من ف�ضول هذا الكتاب. 



الف�صل الأول

تركيب اخللية

واحلم�ض النووي الوراثي 
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حتى نتمكن من ا�ضتيعاب تفا�ضيل احلديث عن تقنية الفحو�ص الوراثية 
فاإن من االأهمية مبكان اأن منر على مقدمات تعريفية يف علم االأحياء متهد 
الطريق وتو�ضح الكثري من امل�ضطلحات التي �ضيتم االإ�ضارة اإليها يف ثنايا 
هذا الكتاب، ولذلك �ضنبداأ حديثنا عن هذه التقنية مبقدمة �ضرورية عن 

اخللية ومكوناتها لندلف منها اإىل علم اجلينات وتقنياته املختلفة. 
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املبحث الأول
 تعريف اخللية 

الوحدة  ذاته  الوقت  يف  وهي  للحياة،  االأ�ضا�ضية  الرتكيبية  الوحدة  اخللية  تعترب 
للخلية  مب�ضطًا  و�ضفًا  اأعطى  من  اأول  هوك  العامل  ويعترب  احلية.  للكائنات  ال�ضغرى 
البكترييا  االأوليات ثم  ليفينهوك  العامل  اكت�ضف  وذلك عام 1655م، وبعد ع�ضرين عامًا 
التي حتتوي على اأب�ضط اأ�ضكال اخلاليا واأقلها تعقيدًا. وقد تبني  اأن كّل خلية متّثل كائنًا 
حيًا �ضغريًا، ذلك اأن اخلاليا توؤّدي جميع الوظائف ال�ضرورية الالزمة للمحافظة على 
حياتها مثل التنف�ص، واال�ضتفادة من املواد الغذائية، وطرد النفايات االأي�ضية التي تنتج 

من ا�ضتهالك املواد الغذائية)1(. 
توجد اخلاليا يف جميع الكائنات احلّية، �ضواء كانت هذه الكائنات احلية حتتوي 
على خلية واحدة اأو باليني اخلاليا مع بع�ص اال�ضتثناءات بالن�ضبة اإىل الفريو�ضات ، 
وهناك اأنواع خمتلفة من اخلاليا تختلف وظيفة كل منها ح�ضب الع�ضو الذي توجد 
فيه. وت�ضّكل جمموعة اخلاليا من النوع نف�ضه تركيبًا اأكرب ي�ضمى ن�ضيجًا مثل اجللد 
والع�ضالت وغريها من االأن�ضجة، كما اأن االأن�ضجة املتعّددة ت�ضكل مبجموعها ع�ضوًا 
معينًا كالعني والكلية وهكذا. وعندما ت�ضبح اخلاليا جزءًا من اأي ن�ضيج اأو ع�ضو فاإنها 
ال توؤدي  وظائفها الرتكيبية ب�ضكل منفرد وال ت�ضتطيع البقاء على قيد احلياة دون دعم 
ن مع اخلاليا االأخرى جمموعة عمل متكاملة. فعلى �ضبيل  اخلاليا االأخرى، واإمنا تكِوّ
اأنحاء اجل�ضم كافة  اإىل  اأنواع املواد املغّذية  املثال يعمل �ضائل الدم ناقاًل هامًا لكّل 
اأك�ضيد الكربون  واإزالة ثاين  اأجزاء اجل�ضم  اأنه ينقل االأك�ضيجني اإىل خمتلف  ، كما 
وهو يف الوقت ذاته يحتوي على اخلاليا املكونة لنظام املناعة الذي يقاوم االأمرا�ص. 
ومثال اآخر على عملية التكامل بني اخلاليا عمليات االنقبا�ضات واالنب�ضاطات التي 
تقوم بها الع�ضالت والتي يتم توجيهها من خالل االإ�ضارات الع�ضبية التي تنتقل عرب 

االأع�ضاب وهكذا. 

)1(بهجت عبا�ص علي )1999م(. عامل اجلينات 
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ت�صـــنف اخلاليـــا مـــن حيـــث وجـــود النـــواة فيهـــا مـــن عدمـــه اإىل نوعـــني 
رئي�صني:

الأول: اخلاليا بدائية النواة )اأولية النواة( التي تفقد يف تركيبها اجلزيئي 
بها  يت�ضل  وما  الوراثية  املادة  بداخلها  حتوي  التي  للنواة  املتكامل  ال�ضكل 
ما  اأو  اخللية  هالم  يف  �ضابحة  الوراثية  املادة  تبقى  حيث  بروتينات،  من 
اأنواع  يف  يوجد  اخلاليا  من  النوع  وهذا   ،)Cytoplasm( ال�ضيتوبالزم  ي�ضمى 
يحيط  خلوي  جدار  ولها   ،)1( ميكرومرت   5-  1 قطرها  يتجاوز  ال  البكترييا  من 

مبحتويات اخللية.

اخلاليـا  من  حجمـًا  اأكرب  عـادة  تكون  التي  النواة  حقيقية  اخلاليا  الثاين: 
وما  الوراثيـة  املـادة  حتوي  للنواة  وا�ضح  تركيب  بوجود  وتتميز  النواة،  بدائية 
يت�ضل بها من بروتينات وحمـاطة بغ�ضاء نووي يحيط بها، كما تتميز اخلاليـا 
حقيقية النواة بوجود غ�ضاء خلوي يحيط بالوحدات املكونة للخلية )�ضكل 1-1(، 
�ضماكته من  وترتاوح  النوع من اخلاليا،  لهذا  الرتكيبي  ال�ضكل  يعطي  اأنه  كما 

7.5-10 نانو مرت )2(.

مكونات اخللية

اأهم املكونات املوجودة داخل اخللية وخ�ضو�ضًا  يف هذا املبحث �ضنتناول باحلديث 
ما له �ضلة باملادة الوراثية  يف حفظها وتكاثرها وحتوالتها دون ا�ضتيعاب جميع املكونات 

املوجودة داخل اخللية .
 )Cytoplasm( اأوًل: هالم اخللية

فراغاتها  ميلء  �ضفاف  جيالتيني  �ضائل  هيئة  على  داخلها  يف  اخللية  هالم  يوجد 
يحاط بغ�ضاء ي�ضمى الغ�ضاء ال�ضيتوبالزمي، ويحتوي هذا ال�ضائل على املاء بن�ضبة 80 % 

)1(  الميكرومتر جزء من المليون من المتر ، والنانومتر جزء من األلف مليون من المتر.
)2( بهجت عباس علي )1999م( ، عالم الجينات
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اإ�ضافة اإىل االأمالح واملواد الغذائية 
جميع  ت�ضبح  واالأنزميات.  الذائبة  
ال�ضائل،  هذا  يف  اخللية  مكونات 
حركة  يف  فعال  ب�ضكل  وي�ضاعد 
من  وحدة  اأي  مـــن  اجلزيئــــــــــات 
اإىل  اخللية  يف  الرتكيبية  الوحدات 
اأخرى، اإ�ضافة اإىل دوره يف التخل�ص 

من الف�ضالت الناجتة منه.

النواة

 ال�ضبكة
االإندوبالزمية

هالم
اخللية

 
امليتوكوندريا

�ضكل )1 ـ 1(. ر�ضم تو�ضيحي ل�ضكل اخللية حقيقية النواة

 )Nucleus( ثانيًا: النواة 
تعد النواة  التي مت و�ضفها الأول مرة عام 1833م على يدي العامل براون مركز التحكم 
يف اخلاليا حقيقية النواة، بينما تختفي  كما اأ�ضرنا يف خاليا الكائنات بدائية النواة ، 
حيث ت�ضبح مكوناتها يف هالم خاليا تلك الكائنات، وال يوجد �ضوى نواة واحدة يف كِل 
خلية. وتكون النواة  عادة  م�ضتديرة ال�ضكل وتعترب الوحدة الرتكيبية الكربى يف اخللية، 
كما اأنها تكون حماطة بغ�ضاء ي�ضمى الغ�ضاء النووي )Nuclear envelope(، الذي يت�ضابه 
يف  بها  املرتبطة  والربوتينات  الوراثية  املادة  يوؤوي  حيث  اخللية،  غ�ضاء  مع  تركيبه  يف 
الدي  مادتي  الكروماتني على  يحتوي   .)Chromatin( الكروماتني يدعى  تركيب معقد 
اإن اأيه )DNA( والربوتني مت�ضّكلتني يف رزم تدعى الكرومو�ضومات )وهي كلمة يونانية 
تعني »املادة امللّونة«(. وميكن تعريف الكرومو�ضوم باأنه عبارة عن تركيب خيطي طويل 

.)1( )Histones( ومت�ضل من احلم�ص الوراثي يلتف على بروتينات ت�ضمى اله�ضتونات
وعندما تنق�ضم اخللية فاإن تراكيب الكرومو�ضومات تنطوي على نف�ضها يف اإحدى مراحل 
احلم�ص  �ضريط  امتداد  على  يوجد  كما   .)2-1 )�ضكل  اأعر�ص  ب�ضكل  لت�ضبح  االنق�ضام 
الوراثي مناطق حمددة ت�ضمى اجلينات حتمل �ضفرات معينة حتوي االأوامر اخلا�ضة باإنتاج 

الربوتينات اخلا�ضة بوظائف و�ضفات اخللية يف ج�ضم االإن�ضان وغريه من الكائنات.
)1(Lewin, B. )1994(. GENES V.
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لبناء بروتني ما يتم بناء ن�ضخة جديدة من اجلزء املعني على املادة الوراثية داخل 
الن�ضخة  هذه  نقل  يتم  ثم   )Replication( الت�ضاعف  تدعى  عملية  خالل  من  النواة 
اجلديدة اإىل هالم اخللية وحتويلها اإىل مركب �ضبيه اإىل حد كبري ي�ضمى احلم�ص النووي 

.)Transcription( بوا�ضطة عملية ت�ضمى الن�ضخ )mRNA( الرايبوزي الر�ضول اأو
احلم�ص  يتجه  اخلطوة  هــذه  وبعد 
الـــر�ـــضـــول اإىل  ـــوزي  ـــب ـــراي ال ـــووي  ـــن ال
الرايبو�ضومات  )Ribosomes(، حيث 
للربوتني  الفعلي  الــبــنــاء  عملية  تــتــم 
 )Translation( تــرجــمــة  خـــالل  مــن 
الر�ضول  الــرايــبــوزي  الــنــووي  احلم�ص 
اإىل الوحدات البنائية للربوتني وهو ما 

يعرف باالأحما�ص االأمينية . �ضكل )1ـ2(�ضورة حقيقية مكربة الأحد الكروم�ضومات 
ويبدو التعقيد الكبري يف تركيبه

)Mitochondria( ثالثاً: امليتوكوندريا

تعد امليتوكوندريا التي و�ضفت الأول مرة بوا�ضطة العامل كوليكر عام 1857م اجلهاز
امل�ضوؤول عن اإنتـاج الطاقة للخلية )�ضكل 
مـا  الواحدة  اخللية  وحتتوي   .)3  -1
من  وحـدة  اآالف  ع�ضرة  اإىل  األف  بني 
امليتوكوندريا التي حتمل بداخل كل منها 
ن�ضخة من املادة الوراثية التي تكون على 
�ضكل �ضل�ضلة حلقية ، و�ضنتناول ا�ضتخدام 
هذا النوع من املادة الوراثية يف الف�ضل 

االآتي.
�ضكل )1ـ3(امليتوكوندريا حتتوي على نوع خا�ص من املادة الوراثية
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)Endoplasmic Reticulum( رابعًا: ال�سبكة الإندوبالزمية

عبارة عن نظام من االأغ�ضية املتفرعة واملنت�ضرة يف اأنحاء اخللية، بحيث ت�ضكل هذه 
االأغ�ضية قنوات ات�ضال فيما بينها. ت�ضطلع ال�ضبكة االإندوبالزمية مبجموعة من الوظائف 
املهمة يف اخللية ومن اأبرزها عملية بناء الربوتينات وحتويرها ونقلها اإىل داخل اخللية 
اأو خارجها، ومنها اأي�ص الدهون وحتليلها، اإ�ضافة اإىل دورها يف بناء اال�ضتريويدات وهي 

مركبات مهمة لبناء الهرمونات وغريها.

)Ribosomes( خام�سًا: الرايبو�سومات

عبارة عن حبيبات يوجد كل منها على هيئة عقدتني مرتبطتني مع بع�ضهما بع�ضًا، 
بال�ضبكة  وتكون غالبًا مرتبطة  ب�ضكل حر يف هالم اخللية  نادرًا  الرايبو�ضومات  وتوجد 
بناء الربوتينات  امل�ضاركة يف  الرئي�ضة هي  الرايبو�ضومات  االإندوبالزمية. تعترب وظيفة 

الالزمة الأداء وظائف اخللية املختلفة)1(. 

انق�سام اخلاليا 

اجل�ضدية  اخللية  انق�ضام  يوؤدي  حيث  االنق�ضام،  بوا�ضطة  احلية  اخلاليا  تتكاثر 
الواحدة  التي حتتوي على 23 زوجًا من الكرومو�ضومات  اإىل خليتني حتتويان على العدد 
نف�ضه من الكرومو�ضومات، اأما اخلاليا اجلن�ضية املوجودة يف اخل�ضية واملبي�ص فاإنها 
تنق�ضم بطريقة خمتلفة ن�ضبيًا لتنتج اأربع خاليا )احليوانات املنوية يف الذكر والبوي�ضات 
الكرومو�ضومات،  من  العدد  ن�ضف  اأي  فقط  كرومو�ضومًا   23 على  حتتوي  االأنثى(  يف 
الزيجوت  لتكوين  والبوي�ضة  املنوي  احليوان  بني  االإخ�ضاب  عملية  حتدث  وعندما 
اإن  زوجًا.   23 الكرومو�ضومات  جمموع  ي�ضبح  املنوي(  باحليوان  املخ�ضبة  )البوي�ضة 
عملية االنق�ضام يف كال النوعني من اخلاليا – اجل�ضدية واجلن�ضية – يتطلب م�ضاعفة 
املادة الوراثية يف اخللية االأ�ضلية قبل حدوث االنق�ضام من اأجل املحافظة على العدد 

)1(Pasternak, C. )1979( An Introduction to Human Biochemistry. 
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نف�ضه من الكرومو�ضومات يف اخلاليا اجلديدة، كما اأن االنق�ضام يف اخلاليا يتم بوجود 
الكثري من املواد االأولية الالزمة، ووفق نظام دقيق للتحكم ينظم مراحل هذه العملية 

املهمة للخلية.  

موقع احلم�ض النووي الوراثي )DNA( يف اخللية
 

عندما تتحـــد النطفة الذكرية )احليـــوان املنوي( مع النطفة 
االأنثوية )البوي�ضـــة( لتكوين اخللية االأوىل يف ج�ضـــد اجلنني فاإن 
 ذلك يوؤدي اإىل اجتماع كمية مت�ضاوية من املادة الوراثية من االأبوين
)�ضكل 1 -4(. تنق�ضم البوي�ضة املخ�ضبة اإىل خليتني ثم اإىل اأربع 

وهكذا، لتكون تلك اخلاليا اأن�ضجة اجل�ضم واأع�ضاءه.

وتوجد يف نواة كل خلية من خاليا ج�ضم االإن�ضان  عدا كريات 
الالزمة  املواد  اإنتاج  عن  امل�ضوؤولة  احليوية  املادة  احلمراء  الدم 
نقل  عن  نف�ضه  الوقت  يف  م�ضوؤولة  اأنها  كما  اخللية،  هذه  حلياة 
ال�ضفات الوراثية من االآباء اإىل االأبناء وت�ضمى هذه املادة احلم�ص 

.)DNA( النووي الوراثي ويعرب عنه اخت�ضارًا دي اإن اأيه
يف  متطابقًا  بكونه  الوراثي  النووي  احلم�ص  تركيب  ويتميز 
جميع خاليا ج�ضم االإن�ضان، ما يعني اأن تركيب احلم�ص النووي 
واجللد  واملني  ال�ضعر  ب�ضيالت  يف  لرتكيبه  مماثل  الدم  يف 

والعظام وغريها من اأن�ضجة االإن�ضان.
الوراثية  4(املــادة  )1ـ  �ضكل 
ــا االإنــ�ــضــان  يف جــمــيــع خــالي
االأوىل  ــة  ــي ــخــل ــل ل ممـــاثـــلـــة 

الناجتة من االأبوين

الرتكيبية  بنيته  حتفظ  كيميائية  بخ�ضائ�ص  الوراثي  النووي  احلم�ص  يتميز  كما 
وتوؤهله اإىل مقاومة الظروف البيئية مثل درجات احلرارة والرطوبة والرياح ؛ لذا فهو 
الفحو�ص  يف  منه  اال�ضتفادة  اإمكان  يف  ذلك  يوؤثر  اأن  دون  طويلة  زمنية  لفرتات  يبقى 

اجلنائية.
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املبحث الثاين
)DNA( تركيب احلم�ض النووي الوراثي 

اأوزان جزيئية كبرية،  النووية عبارة عن مركبات كيميائية ع�ضوية ذات  االأحما�ص 
وتوجد هذه االأحما�ص النووية الوراثية يف نوى اخلاليا ب�ضكل رئي�ضي ويف بع�ص مكونات 
النووي  اإحداهما احلم�ص  اإحدى �ضيغتني ت�ضمى  اأقل، وتكون عادة على  اخلاليا ب�ضكل 
ال�ضيغة  وت�ضمى   Deoxyribonucleic Acid )DNA( االأك�ضيجني  منقو�ص  الرايبوزي 
االأخرى احلم�ص النووي الرايبوزي )RNA( Ribonucleic Acid)1(. و�ضيقت�ضر احلديث 
يف هذا الف�ضل على اإي�ضاح تركيب احلم�ص النووي الوراثي منقو�ص االأك�ضيجني )دي 
اأن الفحو�ص الوراثية اجلنائية وكذلك بناء قواعد البيانات  اأيه( بالذات نظرًا اإىل  اإن 

الوراثية يعتمدان على درا�ضة وحتليل هذا النوع من االأحما�ص الوراثية)2(.
الوحدات البنائية يف تركيب احلم�ض النووي الوراثي منقو�ض الأك�سيجني

يرتكب احلم�ـــص النووي الوراثي 
منقو�ـــص االأك�ضـــيجني مـــن �ضل�ضـــلة 
فيمـــا  ومرتبطـــة  متتابعـــة  وحـــدات 
بينهـــا ارتباطـــًا كيميائيـــًا، وت�ضـــمى 
هـــذه الوحـــدات )النيوكليوتيدات(. 
وترتكب النيوكليوتيـــدة الواحدة من 
ثالثـــة مركبات كيميائيـــة مرتابطة، 
النيرتوجينيـــة  القاعـــدة  متثـــل 
املركـــب الرئي�ص اإ�ضـــافة اإىل جزيء 
�ضـــكر رايبـــوز منقو�ص االأك�ضـــيجني 
وجمموعــــة اأو اأكـــرث من الفو�ضـــفات 

)�ضكل 1ـ5( الرتكيب الكيميائي لوحدات DNA وكيفية ارتباطها ببع�ضها بع�ضًا 

)1(Hames, B. et al )1998( Instant notes in biochemistry.

)2( Stryer, L. )1988(. Biochemistry
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ثم ترتبط هذه الوحـدة البنائية مع الوحـدة البنائية )النيوكليوتيدة( التي تليها وهكـذا 
لتكون �ضل�ضلة طويلة جدًا. 

اأنواع القواعد النيرتوجينية املكونة ل�سل�سلة احلم�ض النووي الوراثي منقو�ض الأك�سيجني

اإحداهما  ت�ضمى  كيميائيتني،  جمموعتني  اإىل  النيرتوجينية  القواعد  ت�ضنف 
البريمييدينات )Pyrimedines( وحتتوي على مركب ال�ضايتو�ضني )C( ومركب الثاميني 
)T(، اأما املجموعة االأخرى فتدعى البيورينات )Purines( وحتتوي على مركب االأدينني 
)A( ومركب اجلوانني )G(. يكّون جزيء �ضكر الرايبوز منقو�ص االأك�ضيجني املرتبط 
مبجموعات الفو�ضفات العمود الفقري ل�ضل�ضلة احلم�ص النووي الوراثي )DNA( وترتبط 

القواعد النيرتوجينية املختلفة على جنبات هذا العمود الفقري من الداخل)1(.

)DNA Double Helix(  تركيب احللزون املزدوج

يف عـام 1953م ا�ضتنتج العاملان وات�ضون وكريـك الرتكيب ثالثي االأبعاد للحم�ص النووي 
بلورة  على  ال�ضينية  االأ�ضعة  ت�ضليط  من  الناجت  احليود  �ضور  خالل  من  وذلك  الوراثي 
فرانكلني  روزالني  الفرن�ضية  الباحثة  قبل  تنقيتها من  التي مت  الوراثي  النووي  احلم�ص 
 - العاملان  منح هذان  فقد  االكت�ضاف  هذا  على  وبناء 
بعد وفاة الباحثة فرانكلني جائزة نوبل للكيمياء. ومن 
مت  التي  والكيميائية  الفيزيائية  املبادئ  درا�ضة  خالل 
تركيب  اأن  وكريك  وات�ضون  ا�ضتنتج  اآنذاك  اكت�ضافها 
يلتفـان  خيطني  من  يتكون  الوراثي  النووي  احلم�ص 
تكون  حلزونيًا.  تركيبًا  نـا  ليكوِّ بع�ضًا  بع�ضهما  حول 
احللزون  هذا  يف  الداخل  اإىل  النيرتوجينية  القواعد 
االأك�ضيجني  منقو�ص  ال�ضكر  جزيئات  تكّون  بينما 
وجمموعات الفو�ضفات العمود الفقري لهذا احللزون

ال�ضينية  االأ�ضعة  )�ضكل 1-6( حيود 
امل�ضلطة على بلورة احلم�ص النووي 

الوراثي. 

)1(Lewin, B. )1994(. GENES V.
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كما اأظهرت تلك الدرا�ضة �ضفة تركيبية 
يف  تتمثل  الوراثي  النووي  للحم�ص  مميزة 
للحلزون،  املكونني  اخليطني  اجتاه  تعاك�ص 
النيرتوجينية  القواعـد  ارتباط  اإىل  اإ�ضافة 
روابط  بوا�ضطة  اخليطني  يف  املتقابلة 
مع  اجلوانني  فريتبط  هيدروجينية؛ 
هيدروجينيـة روابـط  بثـالث   ال�ضايتو�ضني 
)C=G( بينما يرتبط االأدينني مع الثاميني 

 برابطتني هيدروجينيتني )A = T(   فقط )1(.    )�ضكل 1-7(. وات�ضون وكريك ي�ضتعر�ضان منوذجهما املقرتح
اإن هذا الرتكيب يدل داللة وا�ضحة على اأن تركيب اأحد اخليطني مكمل متامًا لرتكيب 

اخليط املقابل له؛ ف�ضبحان من اأعطى كل �ضيء خلقه ثم هدى.

ملحات تاريخية عن علم اجلينات
منذ بدايات القرن التا�ضع ع�ضر كانت هناك قفزات علمية هائلة وفرت الكثري من 
املعلومات عن علم اجلينات. لقد ك�ضف علماء االأحياء كثريًا من االأ�ضرار يف هذا العلم 
ابتداء من معرفة وظائف النواة وحتى ا�ضتخدام علم اجلينات يف فهم االأمرا�ص الوراثية 

ومعاجلتها. وفيما يلي بع�ص االأحداث املهمة التي مثلت نقاط حتول يف هذا العلم:
يف عام 1859م ن�ضر ت�ضارلز داروين كتابه )اأ�ضل االأنواع( الذي رّوج فيه لنظرية . 1

االختيار الطبيعي، تلك النظرية التي ن�ضت على اأن الكائنات التي تتكّيف مع البيئة 
ب�ضكل اأف�ضل هي التي تكون  على االأرجح  لها القدرة على البقاء على قيد احلياة 
ونقل ميزاتها عرب االأجيال. ومل يكن هناك يف وقت داروين  اأي نظرية ميكن اإثبات 

�ضحتها من خالل التجارب لتو�ضيح كيفية انتقال امليزات من جيل اإىل جيل.
يف عام 1866م قام جريجور ميندل، وهو راهب من�ضاوي، بن�ضر نتائجه على قوانني . 2

(1)  Watson, J. and Crick, F. (1953). "Genetical implications of the structure of deoxyribo-
nucleic acid".
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البازالء.  نباتات  على  1857م  عام  بداأها يف  التي  التجارب  اإىل  م�ضتندًا  الوراثة 
ولقد كانت درا�ضات ميندل الذي تويف عام 1884م مهملة حتى عام 1900م، لكن 
بحثه ذاك و�ضع حجر االأ�ضا�ص لدرا�ضات الوراثة يف القرن الع�ضرين وما بعده، 

ولذا فقد اأطلق على هذا الباحث »اأب علم الوراثة«)1(.
 يف عام 1869م متكن العامل مي�ضري من عزل احلم�ص النووي الوراثي الأول مرة، . 3

اإال اأنه مل يكن معلومًا يف ذلك الوقت االأهمية الوظيفية لهذا املركب يف اخللية.
يف عام 1882م اكت�ضف عامل االأحياء االأملاين والرت فليمنج اأج�ضامًا ع�ضوية ال�ضكل . 4

داخل اخلاليا بعد �ضبغها ببع�ص ال�ضبغيات، وقد اأطلق على هذه االأج�ضام م�ضمى 
»كرومو�ضومات« اأو االأج�ضام امللونة )ال�ضبغيات(.

اأّن الكرومو�ضومات . 5 اإىل   تو�ضل عامل االأحياء االأمريكي والرت �ضاُتن عام 1902م 
التي  ميندل  نظرية  �ضوء  وعلى  الرتكيب.  يف  مت�ضابهة  اأزواج  هيئة  على  توجد 
ن�ضت على انعزال ما اأطلق عليها »عوامل وراثية« عرب االأجيال، ا�ضتنتج �ضاُتن 
اأّن العوامل الوراثية. ال بد اأن تكون واقعة على الكرومو�ضومات. ويف العام نف�ضه 
ميندل  توّقعه  ما  وراثِتِه  منُط  يجاري  ب�ضري  مر�ص  اأول  جارود  العامل  اكت�ضف 
األكابتون يوريا  يف نظرياته وكان موروثًا ك�ضفة متنحية، وكان ذلك املر�ص هو 
)Alkaptonuria(، وهو �ضكل من اأ�ضكال التهاب املفا�ضل، وقد كان هذا االكت�ضاف 

هو االأول من نوعه الذي يو�ضح اأهمية درا�ضة الوراثة يف املجال الطبي)2(.
 ا�ضتخدم الأول مرة عام 1906 م�ضطلح علم اجلينات يف البحوث املتعلقة بهذا املجال.. 6
اقرتح عامل النبات الدمنركي جوهان�ضني عام 1909م�ضطلح »جني« وهذا التعبري ماأخوذ . 7

من الكلمة اليونانية »Genos« التي تعني »والدة«،  وذلك يف �ضرحـه ملا اأطلق عليه ميندل 
 Genotype، اأي�ضًا م�ضطلحني جديدين هما )عامـل وراثي(. كمـا اقرتح جوهان�ضني 

Phenotype وذلك للتمييز بني الرتكيب الوراثي للكائن ومظهره اخلارجي.

)1(Alberts, B. et al )1994(. “Molecular Biology of The Cell”. 

)2(Brown, T. )1996(. Genetics a molecular approach.
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الوراثة . 8 اآلية  ب�ضرح  مورغان،  توما�ص  االأمريكي  الوراثة  عامل  قام  1915م  عام  يف 
ذباب  على  اأجراها  التي  التجارب  من  نتائج  عر�ص  طريق  عن  وذلك  امليندلية، 
اأو  الكرومو�ضومات  امتداد  على  ترتا�ص  اجلينات  اأن  اأثبتت  والتي  الفاكهة 
كل  تواجد  يعني  “الرتابط” والذي  مبداأ  اأي�ضًا  مورجان  و�ضف  كما  ال�ضبغيات. 
منطني )Alleles( من املورث نف�ضه يف مكان متقارب ن�ضبيًا من بع�ضهما بع�ضًا على 
زوجي الكرومو�ضوم حيث يورث اأحد هذين النمطني من االأب واالآخر من االأم ثم 
يتم توريثهما ب�ضكل منف�ضل الأفراد اجليل اجلديد. ومن خالل درا�ضة معدل وراثة 
امليزات التي تورث �ضوية، متكن مورغان وزمالوؤه من التو�ضل اإىل ر�ضم “خريطة 
وراثية” للكرومو�ضومات التي تو�ضح املواقع الن�ضبية للجينات امل�ضوؤولة عن الع�ضرات 
من امليزات الوراثية يف ذبابة الفاكهة، اإ�ضافة اإىل حتديد امل�ضافات التقريبية بني 
تلك اجلينات على الكرومو�ضومات يف ذلك الكائن. وال تزال تلك الدرا�ضة اأ�ضا�ضًا 

لدرا�ضة املخّطط اجليني الأي كائن تلك املبادئ م�ضتعملة اإىل يومنا هذا.
حتديد . 9 اإىل  مكارتي  وماكلن  ماكليود  وكولن  اأفريي  اأوزوالد  تو�ضل  1944م  عام  يف 

املركب الذي يحمل املعلومات الوراثية  وذلك يف البكترييا على االأقل وقد اأطلق على 
ذلك املركب ا�ضم احلام�ص النووي الرايبوزي منقو�ص االأك�ضيجني )دي اإن اأيه(.

يف عام 1952م برهنت التجارب التي اأجراها كل من األفريد هري�ضي ومارثا ت�ضيز . 10
برهانًا نهائيًا باأّن مركب )دي اإن اأيه( هو املادة التي تنقل امليزات املوروثة من 

جيل الآخر. وقد ا�ضتحق هري�ضي جائزة نوبل يف عام 1969م على هذا العمل.
يف عام 1953م متكن العاملان جيم�ص وات�ضون وفران�ضي�ص كريك من حتديد الرتكيب . 11

الدقيق جلزيء دي اإن اأيه حيث ات�ضح لهما اأنه عبارة عن حلزون مزدوج مكّون من 
املتوازيني مكونان من جزيئات من  ال�ضريطني  واأّن  النيوكليوتيدات  جمموعات من 
الفو�ضفات وال�ضّكر، وين�ضّمان اإىل بع�ضهما بع�ضا بالت�ضاق اأزواج معّينة من القواعد 
 ،)A( النيرتوجينية. اإّن القواعد النيرتوجينية االأربع هي االأدينني ويرمز له بالرمز
والثاميني   )C( بالرمز  له  ويرمز  ال�ضايتو�ضني   ،)G( بالرمز  له  ويرمز  اجلوانني 
النيرتوجينية  القواعد  بني  االرتباط  ذلك  به  يتميز  بالرمز )T(. ومما  له  ويرمز 
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دائمًا،  الثاميني  مع  االأدينني  وارتباط  دائمًا،  ال�ضايتو�ضني  مع  ازدواج اجلوانني  هو 
ويكون ذلك االرتباط عن طريق ما ي�ضمى بالروابط الهيدروجينية. وقد منح كل من 
وات�ضون وكريك جائزة نوبل باال�ضرتاك على هذا االكت�ضاف املهم يف عام 1962م)1(.

احلقيقي . 12 العدد  اإىل  التو�ضل  من  جيو  ِهن  جو  العامل  متكن  1955م  عام  يف 
اأن عددها 46 كرومو�ضومًا، وذلك  اإىل  الب�ضر ، حيث تو�ضل  للكرومو�ضومات يف 

خالفًا ملا كان معتقدًا وملّدة 30 �ضنة باأن عددها 48 كرومو�ضومًا.
يف عام 1961م اكت�ضف ثالثة من العلماء وهم برينري وجاكوب ومي�ضيل�ضون دور . 13

مركب احلام�ص النووي الرايبوزي )اآر اإن اأيه( امل�ضابه – يف تركيبه اإىل حد كبري 
ملركب )دي اإن اأيه(. وتو�ضلوا اإىل اأن نوعًا معينًا من مركب )اآر اإن اأيه( وي�ضمى 
اأيه الر�ضول )mRNA( ميثل اجلزيئة التي حتمل املعلومات الوراثية من  اإن  اآر 
مركب دي اإن اأيه يف النواة وتنقلها اإىل خارج النواة يف منطقة ال�ضيتوبالزم، كما 

اأن اخللية ت�ضتخدمه لبناء الربوتينات)2(.
يف عام 1966م قاد كل من العاملني نريينبريج وخورانا الفريق البحثي الذي متكن من . 14

حّل ال�ضفرة اجلينية، وات�ضح من خالل ذلك البحث وجود �ضفرة وراثية لع�ضرين 
حام�ضًا اأمينيًا، بحيث يتم ت�ضفري كل حم�ص اأميني بوا�ضطة �ضل�ضلة اأو اأكرث مكونة 

.)Codon من ثالث نيوكليوتيدات )كّل �ضل�ضلة من هذه ال�ضال�ضل تدعى
اإنهاء . 15 طريقة  ت�ضمى  متميزة  طريقة  �ضاجنر  فِرد  العامل  طّور  1977م  عام  يف 

ال�ضل�ضلة  ملعرفة التتابع التف�ضيلي الأي جزء من املادة الوراثية تتم درا�ضته. ويف 
الوقت احلا�ضر يطبق الكثري من االأجهزة احلديثة امل�ضتخدمة يف درا�ضة التتابع 

التف�ضيلي للمادة الوراثية طريقة �ضاجنر ذاتها)3(
 يف عام 1978م اكت�ضف العامل بوت�ضتاين واآخرون وجود مناطق على امتداد املادة . 16

الوراثية تتكون من تتابعات من النيوكليوتيدات مت�ضابهة يف الرتكيب وخمتلفة العدد 

)1(Stryer, L. )1988(. Biochemistry
)2(Alberts, B. et al )1994(. “Molecular Biology of The Cell”.
)3(Stryer, L. )1988(. Biochemistry



29

 قريبة من بع�ص املورثات، وقد اأطلق على تلك املناطق م�ضمى تنوع اأطوال املادة الوراثية
تلك  لتكون   ،)Restriction Fragment Length Polymorphism( املجزاأة 
التتابعات بعد ذلك عالمة مميزة ت�ضهل عملية التعرف على موقع املورث اأثناء 
املخطط  معرفة  يف  كبرية  اأهمية  ذات  اأنها  كما  عليه،  العملية  البحوث  اإجراء 
اهتمام  يكن  ومل  الوراثي،  النووي  احلم�ص  �ضريط  على  للجينات  التف�ضيلي 

الباحثني اآنذاك من�ضبًا على تلك التتابعات املختلفة بذاتها.
عن . 17 امل�ضوؤول  للجني  التف�ضيلي  التتابع  معرفة  اإىل  التو�ضل  مت  1983م  عام  يف 

معرفة  اإىل  التو�ضل  مت  كما  هانتينجنت،  مر�ص  با�ضم  املعروف  الوراثي  املر�ص 
الذراع  على  يوجد  اأنه  تبني  حيث  اجلني  هذا  عليه  يوجد  الذي  الكرومو�ضوم 
اأفراد عائلة  الق�ضرية من الكرومو�ضوم رقم 4، وقد مت ذلك من خالل درا�ضة 
كبرية يف فنزويال م�ضابني مبر�ص هانتينجنت. وقد مت من خالل هذا االكت�ضاف  

ت�ضميم االختبار الوراثي االأول للك�ضف عن هذا املر�ص خمربيًا.
اأو ما يطلق . 18 الوراثية  الب�ضمة  األيك جيفريز علم  العامل  اكت�ضف  1984م  يف عام 

عليه علم حتديد ال�ضمات الوراثية ليكون و�ضيلة فاعلة يف حتديد ذاتية االأ�ضخا�ص 
واالآثار املوجودة يف م�ضارح اجلرائم املختلفة)1(.

تقنية . 19 �ضيت�ص  �ضركة  يف  واآخرون  مولي�ص  كريي  العامل  اخرتع  1985م  عام  يف 
اأطلق عليها  وقد  املعّينة  الوراثية  املادة  ل�ضل�ضلة  الن�ضخ  الكثري من  لعمل  جديدة 
ا�ضم التفاعل الت�ضل�ضلي املبلمر )Polymerase Chain Reaction، PCR(. لقد 
اأحدثت هذه التقنية ثورة علمية هائلة يف علم االأحياء اجلزيئي يف الثمانينيات 

امليالدية، ومنح مولي�ص جائزة نوبل على هذا االكت�ضاف املهم.
يف عام 1989م مت اإن�ضاء املركز الوطني لبحوث اجلينوم الب�ضري اأو ما اأطلق عليه . 20

اخلريطة الوراثية الب�ضرية. وعني العامل جيم�ص وات�ضون  اأحد مكت�ضفي تركيب 
احلم�ص النووي الوراثي  رئي�ضًا لهذا املركز الذي بلغت ميزانيته ثالثة باليني 

  )1(Kirby, L. )1990(. DNA Fingerprinting.
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دوالر اأمريكي. وكان الهدف من هذا املركز حتديد اخلريطة الوراثية للجينوم 
الب�ضري وكذلك معرفة التتابع التف�ضيلي للوحدات البنائية املكونة له.

يف عام 1990م اأ�ضبح م�ضروع اجلينات الب�ضرية م�ضروعًا دوليًا يهدف اإىل حتديد . 21
للوحدات  التف�ضيلي  التتابع  الب�ضري وكذلك معرفة  الوراثية للجينوم  اخلريطة 

البنائية املكونة له.
مركز . 22 من  كوهني  دانيال  العامل  بقيادة  دويل،  بحث  فريق  قام  1992م  عام  يف 

درا�ضة التنوع الب�ضري يف باري�ص، باإنتاج خريطة تت�ضّمن العالمات الوراثية على 
كّل الكرومو�ضومات الب�ضرية الثالثة والع�ضرين. وكانت هذه اخلريطة اأداة مفيدة 

جدًا للعلماء الذين يبحثون عن مواقع اجلينات امل�ضّببة لالأمرا�ص الوراثية.
يف عام 1993م اأعلن العامل األني روز�ص وزمالوؤه من جامعة ديوك اكت�ضافهم جلني . 23

قابل للتاأّثر وب�ضكل رئي�ضي لنمط من اأمناط مر�ص الزهامير امل�ضاحب لل�ضيخوخة.
يف عام 1995م ن�ضر العامل كريج فينرت من �ضركة �ضيلريا التتابع الرتكيبي الكامل . 24

للمادة الوراثية الأول كائن حي تتم درا�ضته ب�ضكل تف�ضيلي وهي بكترييا الهيموفيل�ص 
اإنفلِونزا.  ويف العام نف�ضه ومن خالل تعاون جمموعة من العلماء مت حتديد التتابع 
الرتكيبي الكامل للمادة الوراثية لكائن حي معّقد هو خمرية اخلبز. وقد ظهر من 

خالل هذه الدرا�ضة وجود اأكرث من 12 مليون زوج من اأزواج النيوكليوتيدات.
يف عام 1997م متكن باحثون يف معهد روزلني باأ�ضكتلندا من ا�ضتن�ضاخ نعجة عن . 25

بالغة يف خلية  نعجة  الكرومو�ضومات  من  كاملة  نواة خلية ج�ضدية  طريق حقن 
نعجة جنينية خالية من النواة. وكانت نتيجة تلك االأبحاث ما عرف با�ضم »النعجة 

دويل«، لتنجب دويل بعد ذلك حملها االأول الذي �ضمي بوين يف عام 1999م.
يف عام 2000م مت اإكمال امل�ضّودة االأولية من اخلريطة الوراثية الب�ضرية التي اأ�ضرف . 26

املدة  كانت  لقد  �ضيلريا.  و�ضركة  الب�ضري  اجلينوم  م�ضروع  من  كل  اإنتاجها  على 
التقنية  جمايل  يف  ال�ضريع  التقّدم  لكن  �ضنة  ع�ضرة  خم�ص  نحو  للم�ضروع  التقريبية 
اأهداف  اأهم  اإن  املتوّقع.  املوعد  قبل  امل�ضروع  باإكمال  عّجل  االآيل  واحلا�ضب  احليوية 
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امل�ضروع هو اكت�ضاف كّل اجلينات الب�ضرية التي ترتاوح بني ثالثني األفًا اإىل اأربعني األفًا 
والتي يطلق عليها )اجلينوم الب�ضري( واإتاحة تلك املعلومات والنتائج الإجراء املزيد 
من الدرا�ضات والبحوث، كما اأن من اأهداف امل�ضروع  اأي�ضًا حتديد التتابع التف�ضيلي 

لثالثة مليارات من النيوكليوتيدات التي ت�ضكل ال�ضل�ضلة التاّمة يف املوّرث االإن�ضاين.
يف عام 2001م اأعلنت �ضركة تقنية اخللية املتقّدمة – وهي �ضركة اأبحاث اأمريكية . 27

هذا  وراء  من  الهدف  اأن  ال�ضركة  �ضرحت  وقد  ب�ضرية.  اأجنة  ا�ضتن�ضاخ  ة  خا�ضّ
االأجنة يف  تلك  اأع�ضاء  من  لال�ضتفادة  ولكن  الب�ضر  ا�ضتن�ضاخ  يكن  اال�ضتن�ضاخ مل 
ال�ضيا�ضيني   القادة  اأن كثريًا من  اإال  الب�ضرية  عالج جمموعة وا�ضعة من االأمرا�ص 
والدينيني  حول العامل عار�ضوا مثل هذه البحوث والدرا�ضات. ويف العام نف�ضه اأعلن 
االإناث  معرفة  من  االأطباء  مّكن  معني  جلني  الوراثي  الفح�ص  اأّن  الباحثني  بع�ص 
الالتي ينا�ضبهن ا�ضتعمال بع�ص العقاقري امل�ضاعدة على منع �ضرطان الثدي قبل اأن 
ي�ضنب بهذا املر�ص. كما اأكد بع�ص الباحثني قيامهم ببع�ص الدرا�ضات التي توؤكد 
االأغلب   على  يتعر�ضون  قد  الذين  املر�ضى  توّقع  الوراثة يف  علم  ا�ضتعمال  اإمكانية 

لردود فعل عك�ضية يف حالة تعاطيهم العالجات الكيميائية ملر�ص ال�ضرطان.
يف عام 2003م مت اإحياء الذكرى اخلم�ضني على اكت�ضاف تركيب احللزون املزدوج . 28

ملركب دي اإن اأيه من قبل كل من العاملني فران�ضي�ص كريك وجيم�ص وات�ضون، للذين 
ن�ضر  مت  نف�ضه  العام  ويف  1962م.  عام  االكت�ضاف  هذا  مقابل  نوبل  جائزة  ت�ضلما 
 )Nature( الن�ضخة الكاملة والنهائية لتتابع ال�ضال�ضل الوراثية الب�ضرية يف جملة

وذلك قبل اأكرث من �ضنتني قبل املوعد املتوقع الإمتام م�ضروع اجلينوم الب�ضري.
لقد راأينا يف هذا العر�ص املخت�ضر اأن البحوث والدرا�ضات العلمية يف علم اجلينات 
فيما  منه  اال�ضتفادة  كبري يف  قدر  اأ�ضراره وحتقيق  ك�ضف  كبرية يف  قد خطت خطوات 
يخدم الب�ضرية، اإال اأنه ما يزال هناك الكثري مما ميكن حتقيقه يف هذا املجال، حيث 
العالج  مثل  العلم  هذا  يف  جديدة  مو�ضوعات  درا�ضة  يف  كبرية  جهودًا  الباحثون  يبذل 

اجليني واخلاليا اجلذعية كو�ضائل بديلة اأكرث فاعلية يف عالج االأمرا�ص. 





الف�صل الثاين

التقنيات امل�صتخدمة يف اإظهار 

ال�صمات الوراثية
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احتفلت االأو�ضاط العلمية يف العام 2003م بحدثني مهمني اأحدهما �ضدور الن�ضخة 
هذا  الكتمال  املتوقع  التاريخ  من  عامني  قبل  الب�ضرية  الوراثية  للخريطة  النهائية 
اجلزيئي  الرتكيب  اكت�ضاف  على  عامًا  خم�ضني  مرور  هو  والثاين  ال�ضخم،  امل�ضروع 
ملركب احلم�ص النووي الوراثي ) دي اإن اأيه( الذي كان �ضببًا مبا�ضرًا يف كثري من 
االكت�ضافات الالحقة يف جمال التقنية احليوية، كما اأ�ضهم يف فهم الكثري من العمليات 
احليوية يف اخللية. ويف هذا الف�ضل �ضنتناول باحلديث ق�ضة بداية ا�ضتخدام احلم�ص 
النووي الوراثي يف املجال اجلنائي، ون�ضري لتقنيات الفحو�ص الوراثية امل�ضتخدمة يف 
املجال اجلنائي مقارنة بالفحو�ص احليوية امل�ضتخدمة قدميًا يف هذا املجال. ونختم 
املجال  الوراثية يف  الفحو�ص  ا�ضتخدام  بها  التي مر  التطورات  اإىل  باالإ�ضارة  اأخريًا 

اجلنائي.

الفحو�ض احليوية القدمية امل�ستخدمة يف املجال اجلنائي
لقد مت ا�ضتخدام عدد من الفحو�ص احليوية يف املجال اجلنائي خالل ثمانني عامًا 
م�ضت لغر�ص حتديد نوعية االآثار احليوية يف م�ضارح اجلرائم املختلفة ومعرفة �ضلتها 
باجلناة اأو املجني عليهم، اإ�ضافة اإىل حماولة اال�ضتفادة من هذه التقنيات يف ك�ضف 
غمو�ص الكثري من الق�ضايا. وقد كانت هذه الفحو�ص ترتكز على اأربعة اأمور رئي�ضة 

وهي:

اأوًل: فحو�ض الدماء 

تخت�ص هذه الفحو�ص بتحديد اإذا ما  كان االأثر املرفوع من م�ضرح اجلرمية دمًا 
من عدمه، وبعد ذلك يتم حتديد م�ضدر الدماء اآدمية كانت اأو حيوانية، وعند ثبوت 
 A، B،( اآدميتها يتم حتديد ف�ضيلة الدماء وهي عادة تكون واحدة من اأربع ف�ضائل
AB، O(. لقد اأثبتت الدرا�ضات االإح�ضائية الغربية اأن ن�ضبة 46 % من ف�ضائل الدماء 
لدى الب�ضر تنتمي اإىل الف�ضيلة )O(، واأن ن�ضبة 41 % من ف�ضائل الدماء تنتمي اإىل 
الف�ضيلة )A(، بينما تبلغ ن�ضبة الف�ضيلة )B( 8 % من ف�ضائل الدماء وتبقى ن�ضبة 
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3 % من ف�ضائل الدماء اإىل الف�ضيلة )AB()1(. ويظهر من خالل هذه الن�ضب العالية 
اأن من املتعذر اجلزم باأن م�ضدر اأي اأثر دماء يف م�ضرح اجلرمية ينتمي على �ضبيل 
املثال  للف�ضيلة )A( هو فالن من النا�ص ذو الف�ضيلة )A( الحتمال اأن يكون هو 
م�ضدر االأثر اأو غريه ممن يحمل ف�ضيلة الدماء نف�ضها، ولكن ميكن اال�ضتفـادة من 
.)B، AB، O( هـذه النتيجة يف ا�ضتبعـاد االأ�ضخا�ص املتهمني الذين تكون ف�ضائلهم
وعند حماولة اال�ضتفادة من حتديد ف�ضائل الدماء يف ق�ضايا الن�ضب فاإنها تبقى 
مقت�ضرة على جانب النفي فقط دون قدرتها على اإثبات ن�ضب اإن�ضان ما اإىل والديه، 
 )AB( على رجل له الف�ضيلة )AB( فعلى �ضبيل املثال اإذا ادعت امراأة ف�ضيلة دمها
ف�ضيلة  اأن  الفح�ص  خالل  من  وثبت  طفاًل  واأجنبت  منه  حملت  قد  باأنها  نف�ضها 
هـذا  عن  الطفـل  هذا  ننفي  اأن  ن�ضتطيع  الفح�ص  هذا  خالل  من  فاإننا   )O( دمه 
الرجل ، الأن ف�ضائل االأبناء املحتملة من هـذين الزوجني هي )A، B، AB(، بينما 
باأن هذا  لتعـذر اجلـزم  املثال  �ضبيل  الطفـل )A( على  كانت ف�ضيلة دماء هـذا  لو 
التالية  الف�ضائل  اإحدى  والده احلقيقي  يكون ف�ضيلة دماء  اأن  ابنه الحتمال  االبن 
)A، B، AB، O(. وبهـذا نلحظ ال�ضعف الوا�ضح يف جانب االإثبـات يف هـذه التقنية 
واقت�ضار اال�ضتفادة منهـا على حاالت النفي فقط. ولتاليف ال�ضعف يف نتائج االإثبات 
بالن�ضبة لف�ضائل الدماء فقد بـذل الباحثون جهودًا كبرية الكت�ضاف عوامل م�ضاعـدة 
اأخرى حتى اأمكـن اكت�ضاف التنوع الب�ضري يف اأحـد االأنزميات املوجودة يف اخلاليـا 
لهذا  اأنواع خمتلفة  تبني وجود ع�ضرة  )Phospho Gluco Mutase »PGM«( حيث 
االأ�ضخا�ص يف  املتخلفة عن  االآثار  بني  التمييز  قوة  زاد يف  ما   ، الب�ضر  بني  االأنزمي 
م�ضارح اجلرائم. ولكن على الرغم من ا�ضتخدام هذه الو�ضيلة التي تعد اأكرث فاعلية 
االآثار  ن�ضبة  قطعًا  توؤكد  ال  اأنها  اإال  االأ�ضخا�ص  بني  التمييز  يف  الدماء  ف�ضائل  من 

احليوية اإىل اأ�ضخا�ص باأعيانهم. 

)1(Daniel, G. )1995(. Human Blood Groups.
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ثانيًا: فحو�ض الآثار املنوية
اأو من  اإذا ما كان االأثر املرفوع  من م�ضرح اجلرمية  وتعنى هذه الفحو�ص بتحديد 

منيًا  مالب�ضه  من  اأو  عليه  املعتدى  االإن�ضان  ج�ضم 
حماولة  فيتم  منيًا  كــونــه  ثــبــوت  وعــنــد  عــدمــه  مــن 
املــنــي.  م�ضتخل�ص  مــن  الـــدمـــاء  ف�ضيلة  حتــديــد 
بع�ص  اأن  التجربة  خــالل  مــن  لــوحــظ  قــد  اأنـــه  اإال 
الــتــي ميكن حتديد  ـــواد  امل يــفــرزون  االأ�ــضــخــا�ــص ال 
ف�ضائل دمائهم منها يف �ضائل املني ومن ثم  يتعذر 
ما   اإذا  يعلم  فــال  ثــم  ومــن  اأي�ضًا  الف�ضيلة  حتديد 
غريه   اأو  املتهم  ال�ضخ�ص  املنوية  االآثــار  م�ضدر  كان 
اإليه. االآثـــار  تلك  تعود  قــد  ــذي  ال املــدعــي  حتى   بعد  اأو  املنوية  احليوانات  �ضكل   .)1-2 )�ضكل 

�ضبغها مكربة حتت املجهر

ثالثًا: فحو�ض اللعاب
وتعنى هذه الفحو�ص بتحديد كون االأثر املرفوع  من ج�ضم املعتدى عليه اأو من مالب�ضه 
لعابًا من عدمه وعند ثبوت كونه لعابًا فيتم حماولة حتديد ف�ضيلة الدماء من م�ضتخل�ص 
اللعاب. اإال اأنه قد لوحظ من خالل التجربة اأن بع�ص االأ�ضخا�ص ال يفرزون املواد التي 
ميكن حتديد ف�ضائل دمائهم منها يف اللعاب ، ومن ثم  يتعذر حتديد الف�ضيلة اأي�ضًا 

ومن ثم فال يعلم ما اإذا كان م�ضدر اآثار اللعاب ال�ضخ�ص املتهم اأو غريه.
رابعًا: فحو�ض ال�سعر

وتقت�ضر هذه الفحو�ص على حتديد اإذا 
املرفوع من م�ضرح اجلرمية  ال�ضعر  ما كان 
اآدمية ال�ضعر  اأو حيوانيًا، وعند ثبوت  اآدميًا 
فتتم عملية املقارنة بني عينة ال�ضعر املرفوع 
حتديد  خالل  من  به  امل�ضتبه  وامل�ضدر 

ال�ضفات الظاهرية واملجهرية العامة.

)اأ(

)ب(

)�ضكل 2ـ2( ميكن بالفح�ص املجهري حتديد اآدمية م�ضدر ال�ضعر من عدمه  الحظ الفرق بني ال�ضعرة االآدمية )اأ( و�ضعرة قط )ب(.
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اإال اأنه ال ميكن من خالل تلك الفحو�ص حتديد م�ضدر عينة ال�ضعر يقينا.
اإن ما �ضبقت االإ�ضارة اإليه يظهر بجالء جوانب الق�ضور اأو ال�ضعف الذي كان يعرتي 
التقنيات امل�ضتخدمة قدميًا على الرغم من حتقق اال�ضتفادة منها يف كثري من الق�ضايا. 
لقد كانت جوانب الق�ضور يف تلك الفحو�ص باعثًا قويًا لدى كثري من الباحثني يف علم 
االأحياء اجلنائي للك�ضف عن اأقوى الو�ضائل يف التمييز بني م�ضادر االآثار احليوية، غري 
اأن اكت�ضاف اأقوى الو�ضائل يف التمييز بني م�ضادر االآثار احليوية – حتى االآن – كانت 
على يدي اأحد الباحثني الذين مل يكن لهم �ضلة باملجال اجلنائي. فما هي  يا ترى ق�ضة 
نوعها  نقلة فريدة من  الفحو�ص احليوية اجلنائية  نقل  اإىل  اأدى  الذي  ذلك االكت�ضاف 

على مدى قرن من الزمان؟

 حتديد ال�سمات الوراثية للحم�ض النووي الوراثي »الب�سمة الوراثية«
)DNA Profiling or DNA Fingerprinting(

لقد كانت درا�ضة االختالف يف تتابعات احلم�ص النووي الوراثي  قبل عقدين من الزمن  
النووي  احلم�ص  �ضريط  على  للجينات  التف�ضيلي  املخطط  معرفة  يف  كبرية  اأهمية  ذات 
الباحثني  من  الكثري  اهتم  فقد  لذا  الوراثية.  االأمرا�ص  ت�ضخي�ص  اإىل  اإ�ضافة   ، الوراثي 
بدرا�ضة التتابعات خمتلفة العدد القريبة من بع�ص املورثات لتكون عالمة مميزة ت�ضهل 
عليهم عملية التعرف على موقع املورث اأثناء اإجراء البحوث العملية عليه، ومل يكن اهتمام 
الباحثني من�ضبًا على تلك التتابعات املختلفة بحد ذاتها، لذا فقد اكت�ضفت يف عام 1980م 
جلوبني)1(.  األفا  مورثات  مثل  اجلينات  لبع�ص  املجاورة  العدد  خمتلفة  التتابعات  بع�ص 
ويف عام 1984م اكت�ضف العامل األيك جيفريز تتابعات متجاورة، 
االأ�ضخا�ص  من  جمموعة  عند  العدد  وخمتلفة  الرتكيب  يف  متماثلة 
 – االأك�ضيجني  ينقل  الذي  امليوجلوبني  بروتني  مورث  درا�ضته  اأثناء 
اإ�ضافة اإىل بروتني الهيموجلوبني  يف كريـات الدم احلمراء، ما دعاه

التتابعـات  تلك  درا�ضـة  اإىل  اأكرب  ب�ضكـل  درا�ضته  يف  يتجه  اأن  اإىل  جيفريز     األيك   )3 )2ـ  �ضكل 

  )1(Debenham, P. )1991(. «DNA Fingerprinting».
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اأخرى  مواقع  يف  نف�ضها  ال�ضفـات  لها  تتابعات  عن  والبحث  االأ�ضخـا�ص  من  كثري   يف 
امليزات  لها  الوراثية  املادة  امتداد  على  املواقع  من  كثريا  هناك  اأن  املفاجاأة  فكانت 
�ضخ�ص  كل  متييز  اإمكان  الدرا�ضـة  تلك  خالل  من  جيفريز   فا�ضتنتج  ذاتها،  املذكورة 
تكرارها اأعداد  واختالف  التتابعات  تلك  عن  الك�ضف  خالل  من  الب�ضـر  من  غريه   عن 

)�ضكل 3-2( )1(.
يف عام 1983م تعر�ضت فتاة يف اخلام�ضة ع�ضرة من عمرها تدعى لندا مان لالغت�ضاب 
ثم القتل يف قرية ناربره مبقاطعة لي�ضرت�ضاير باإجنلرتا حيث عرث عليها ن�ضف عارية 
يف  وهي  اآ�ضوورث  دون  تدعى  ثانية  فتاة  على  عرث  1986م  عام  ويف  دمًا.  اأنفها  وينزف 
اخلام�ضة ع�ضرة من عمرها تعر�ضت اأي�ضًا  لنف�ص ظروف االغت�ضاب والقتل يف منطقة 
لي�ضت بعيدة عن م�ضرح اجلرمية االأوىل. اأو�ضحت الفحو�ص الوراثية للم�ضحات املهبلية 
ا�ضتخدمت  1987م  عام  ويف  واحد.  �ضخ�ص  اجلرميتني  مرتكب  اأن  ال�ضحيتني  كال  من 
الفحو�ص الوراثية الأول مرة للتحقق من اأقوال اأحد االأ�ضخا�ص الذي اعرتف باالعتداء 
الثانية  الفتاة  مبقتل  له  االتهام  لتوجيه  ال�ضرطة  رجال  دعا  مما  الفتاتني  اإحدى  على 
كذلك، اإال اأن نتائج الفحو�ص الوراثية اأظهرت عدم وجود اأي عالقة له بتلك الق�ضية، 
فقررت ال�ضرطة  عند ذلك  القيام بعملية تق�ضي وا�ضعة ملعرفة الفاعل احلقيقي عن 
اأن  اأخذ عينات دماء من جميع الرجال يف املنطقة القريبة من اجلرميتني دون  طريق 
يتو�ضل من خالل ذلك اإىل نتيجة. ومن خالل اإجراءات التحري �ضجلت الأحد االأ�ضخا�ص 
اأ�ضدقائه  اأحد  اإقناع  على  بقدرته  خاللها  من  يفاخر  كلمات  بيت�ضفورك  كولن  ويدعى 
ويدعى اإيان كيلي ليعطي عينة الدماء املطلوبة بداًل منه، وباأخذ عينة الدماء احلقيقية 
من ذلك ال�ضخ�ص ثبت ارتباطه باالآثار التي تخلفت عنه يف تلك اجلرميتني ، ما اأدى اإىل 

اعرتافه بهما)2(.
ثم تواىل بعد ذلك الكثري من الدرا�ضات التي اأجريت يف دول عدة  من العامل والتي 
النيرتوجينية على  القواعد  تتابع  االأ�ضخـا�ص يف  بني  اختالفـات كثرية  دلت على وجود 

)1(Kirby, L. )1990(. DNA Fingerprinting.

 )2(Buckleton, J., et al. )2005(. Forensic DNA Evidence Interpretation.
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عـدا  الواحدة  االأ�ضرة  اأفراد  بني  فيمـا  حتى  الوراثي  النووي  احلم�ص  �ضل�ضلـة  امتداد 
التوائم املتماثلة. اإن هذا االختالف يف تركيب احلم�ص النووي الوراثي يعترب اأداة فاعلة 

يف التمييز بني االأ�ضخا�ص ولذا فقد اأطلق عليها م�ضطلح »الب�ضمة الوراثية«)1(. 

التقنيات امل�ستخدمة يف اإظهار ال�سمات الوراثية
اأوًل: حتديد ال�سمات الوراثية بوا�سطة تقنية تنوع اأطوال املادة الوراثية املجزاأة 

)Restriction Fragment Length Polymorphism RFLP(

ا�ضتخدم جيفريز تقنية جديدة للك�ضف عن تلك التتابعات التي اأطلق عليها »التكرارات 
املرتادفـة خمتلفـة العـدد«، والتي  يرتاوح طول كل تكرار منها ما بني ع�ضر اإىل مئة نيوكليوتيدة 
التكرارات من �ضخ�ص  وتختلف عدد   Variable Number of Tandem Repeats VNTRs

الآخر كما يختلف تركيبها من موقع الآخر لدى ال�ضخ�ص نف�ضه، واعتمدت تلك التقنية على:
ا�ضتخال�ص املادة الوراثية من العينات احليوية املختلفة.  ●
تقطيع اأجزاء احلم�ص النووي الوراثي املحيطة بتلك التكرارات اإىل قطع متفاوتة  ●

احلجم وذلك بوا�ضطة اأنزميات متخ�ض�ضة. 
بتيار  ● و�ضله  يتم  هالمي  و�ضط  داخل  فتحات  يف  املقطعة  الوراثية  املادة  حقن 

كهربائي لف�ضل اأجزاء املادة الوراثية وفقًا لتفاوت اأحجامها. 
عند انتهاء عملية الف�ضل الكهربائي تكون اأ�ضغر  االأجزاء من املادة الوراثية يف  ●

نهاية الو�ضط الهالمي بينما تكون اكرب االأجزاء حجمًا يف بداية ذلك الو�ضط. 
بعد انتهاء عملية الف�ضل الكهربائي يتم نقل اأجزاء املادة الوراثية من الو�ضط  ●

الهالمي بوا�ضطة حملول عايل امللوحة اإىل غ�ضاء ورقي خا�ص. 
تثبيت اأجزاء املادة الوراثية عليه عبتعري�ضه لالأ�ضعة فوق البنف�ضجية فرتة وجيزة.  ●
بوا�ضطة  ● الوراثية  املادة  اأجزاء  على  التتابعات  بتلك  املحيطة  املناطق  تهجني 

�ضل�ضلة ق�ضرية من احلم�ص النووي الوراثي )كا�ضف اأو م�ضبار( مت�ضل بها مادة 

 )1( Miesfield, R. )1999(. Applied Molecular Genetics.
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الكا�ضف  هذا  ويكون  ال�ضبغات  ببع�ص  معاجلتها  عند  ومي�ضًا  تعطي  كيميائية 
متخ�ض�ضًا يف االرتباط باملناطق املحيطة بتلك التتابعات. 

ويف اخلطوة االأخرية من خطوات اإظهار املادة الوراثية يتم تعري�ص الغ�ضاء الورقي  ●
املعالج بالكا�ضف اإىل فيلم مماثل لالأفالم امل�ضتخدمة يف عمل االأ�ضعة ال�ضينية 
للمر�ضى ، ما يوؤدي اإىل انتقال الومي�ص املرتبط بكا�ضف املادة الوراثية اإىل فيلم 
االأ�ضعة ، ومن ثم  ي�ضهل روؤية اأجزاء املادة الوراثية والتعامل معها وحتليل نتائجها 

واإجراء عمليات املقارنة بني العينات التي يتم فح�ضها.
مبا  ال�ضبه  قريبة  اللون  �ضوداء  خطوط  هيئة  على  املكررة  التتابعات  مناطق  تظهر 
يوجد على الب�ضائع التجارية من خطوط متيز املنتج وت�ضهل التعرف عليه، وتعرف هذه 
 Restriction Fragment Length( املجزاأة  الوراثية  املادة  اأطوال  تنوع  بتقنية  التقنيـة 
Polymorphism( وميكن اإعادة هذه اخلطوة اأكرث من مرة للك�ضف عن مناطق اأخرى 

حتتوي على  تتابعات خمتلفة على امتداد املادة الوراثية )�ضكل 2- 4()1(.

�سكل )2ـ4( ر�سم تو�سيحي خمت�سر للخطوات التي متر

RFLP بها العينة احليوية عند فح�سها بوا�سطة تقنية 

  )1(Lincoln, P., and Thomson, J. )1998(. Forensic DNA Profiling Protocols.
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لقد ا�ضتخدم جيفريز تلك التقنية يف حل ق�ضية من ق�ضايا الهجرة يف بريطانيا، وتال 
ذلك بفرتة وجيزة ك�ضفه غمو�ص مقتل الفتاتني اللتني اأ�ضرنا اإىل ق�ضتهما، ومنذ ذلك 
احلني �ضاع ا�ضتخدام تلك التقنية لك�ضف غمو�ص الق�ضايا اجلنائية وق�ضايا البنوة يف 
خمتلف اأرجاء العامل. وتت�ضف هذه التقنية بقوة التمييز بني االأ�ضخا�ص التي ت�ضل اإىل 
ن�ضبة واحد لكل مليار ن�ضمة عند ا�ضتخدام �ضتة كوا�ضف للمادة الوراثية، غري اأن عيوب 
هذه التقنية اجلوهرية تتمثل يف حاجة الفح�ص اإىل كمية من املادة الوراثية ترتاوح من 
50 – 500 نانوجرام والتي يتعذر عادة العثور عليها يف م�ضارح اجلرائم، ومن ثم  فاإنها 
كانت ذات فاعلية كبرية يف حل ق�ضايا البنوة دون الق�ضايا اجلنائية، ومن �ضمن العيوب 
اأجزائها،  تك�ضر  اإىل  يوؤدي  الذي  التحلل  من  �ضليمة  الوراثية  املادة  كون  �ضرورة  اأي�ضًا 
ف�ضاًل عن اأن خطوات الفح�ص التي مت و�ضفها ت�ضتغرق جهدًا كبريًا ووقتًا طوياًل يرتاوح 
من اأ�ضبوع اإىل اأ�ضبوعني، لذا فقد كانت تلك ال�ضلبيات حافزًا كبريًا يف البحث عن تقنية 
اأكرث كفاءة يف حتليل العينات اجلنائية، وقد كانت بوادر التقنية البديلة قد ظهرت يف 
االأو�ضاط العلمية موؤذنة بقفزة اأخرى يف احلقل اجلنائي )انظر �ضكل 2- 5 منوذج ق�ضية 

جنائية، �ضكل 2-6 منوذج ق�ضية بنوة(.

56الزوجةالزوج1234512

خالل  من  ويت�ضح  اغت�ضاب  لق�ضية  منوذج  )2ـ5(  �ضكل 
الفحو�ص الوراثية اأن املتهم الثاين هو اجلاين احلقيقي

1ـ اآثار منوية يف م�ضرح احلادث. 
2 ـ خاليا طالئية يف م�ضرح احلادث.

3 ـ املتهم االأول                     4ـ املتهم الثاين.
5ـ عينة دماء قيا�ضية من ال�ضحية.

�ضكل )2ـ6( منوذج لق�ضية بنوة تتعلق مبقارنة عينات قيا�ضية 
من زوجني واأربعة اأبناء ميكن من خالل املقارنة ا�ضتنتاج اأن 
الطفل رقم )1( لي�ص له عالقة وراثية بالزوجة، بينما تدل 
النتيجة على اأن الزوج والده. كما اأن الطفل رقم )5( لي�ص 
له عالقة وراثية بالزوج، بينما تدل النتيجة على اأن الزوجة 

والدته. 
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ثانيًا: حتديد ال�سمات الوراثية بوا�سطة تقنية التفاعل الت�سل�سلي املبلمر
)Polymerase Chain Reaction PCR( 

التفاعل  لتقنية  1985م  عام  البحثي  وفريقه  مولي�ص  كريي  العامل  اكت�ضاف  اأ�ضهم 
الت�ضل�ضلي املبلمر يف حدوث قفزات علمية هائلة يف جمال التقنية احليوية عمومًا ويف 
الفحو�ص الوراثية اجلنائية خ�ضو�ضًا، ذلك اأن هذه التقنية مكنت الباحثني من مكاثرة 
املادة الوراثية على الرغم من �ضاآلة كمياتها اإىل ماليني الن�ضخ التي تي�ضر احل�ضول على 
اأثر هذا االكت�ضاف  نتائج دقيقة ويف فرتة زمنية قيا�ضية، وقد منح العامل مولي�ص على 

جائزة نوبل للكيمياء عام 1993م.
ميكن لنا القول  اإن تقنيـة التفاعل الت�ضل�ضلي املبلمر مكنـت الباحثني من تاليف معظم 
ال�ضلبيـات التي اأ�ضرنا اإليهـا عند احلديث عن تقنية تنوع اأطوال املادة الوراثية املجزاأة، ذلك 
اأن لهذه التقنية القدرة على اإظهـار نتائج دقيقـة من عينات املادة الوراثية ال�ضئيلة جـدًا 
والتي ترتاوح من 0.1 نانوجـرام – 1 نانوجـرام، اإ�ضافـة اإىل قدرتهـا على اال�ضتفـادة من 
العينات القدميـة واملتحللـة كالهياكل العظمية، كما اأنه ميكن اأن يتم اإظهار النتائج خالل 
فرتة ق�ضرية ت�ضل اإىل ثالثة اأيام. ولكن التحدي الذي بدا جليًا يف هذه التقنية اأن قوة 
 التمييز التي توازي مثيلتها الناجتة من تقنية تنوع اأطوال املادة الوراثية املجزاأة تتطلب اإظهار 
هـو احلال يف  كمـا  وراثيـة فقط  مواقع  �ضتـة  اإظهار  يكفي  وال  وراثيًا  موقعـًا  ثالثة ع�ضر 

التقنية ال�ضابقـة)1(. 
اأكرب عدد ممكن من  الك�ضف عن  الباحثني على حماولة  قد حفز  التحدي  اإن هذا 
خمتربات  يف  اجلهود  ت�ضـافر  ومع  الوراثي.  النووي  احلم�ص  امتداد  على  التتابعات 
اكتمال  اإىل  اإ�ضافـة  املجـال  املتخ�ض�ضة يف هذا  ال�ضركـات  االأبحـاث احلكومية وكذلك 
على  موقعًا  ع�ضر  �ضبعة  على  يزيد  عما  الك�ضف  اأمكن  فقـد  الب�ضري  اجلينوم  م�ضروع 
املواقع حتتوي  العينة، وهذه  اإىل حتديد جن�ص م�ضدر  اإ�ضافة  الكرومو�ضومات  خمتلف 
نيوكليوتيدات  �ضت  اإىل  ثـالث  من  ترتاوح  النيوكليوتيدات  من  ق�ضرية  تتابعات  على 

  )1(Epplen, J., and Lubjuhn, T. )1999(. DNA Profiling and DNA Fingerprinting.
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متكررة، وتختلف اأعداد تكرارها من �ضخ�ص اإىل اآخر يف مدى يرتاوح ما بني 100 – 400 
 Short Tandem( نيوكليوتيدة، وقد اأطلق على هذه التكرارات الق�ضرية خمتلفـة العـدد
Repeats »STRs«(، ولهذا فقد قررت خمتربات املباحث الفيدرالية االأمريكية يف عام 

يف  املبلمر  الت�ضل�ضلي  التفاعل  تقنية  واعتماد  ال�ضابقة  التقنية  ا�ضتخدام  اإيقاف  2000م 
فحو�ص العينات اجلنائية.

ميكن اأن تلخ�ص خطوات تقنية التفاعل الت�ضل�ضلي املبلمر لتكثري املادة الوراثية اإىل 
ثالث خطوات رئي�ضة: 

• و�ضع 	 يف  االأوىل  اخلطوة  تتمثل 
املادة الوراثية امل�ضتخل�ضة يف درجة حرارة 
درجة  وت�ضعني  خم�ص  اإىل  ت�ضل  مرتفعة 
املزدوج  احللزون  تركيب  لف�ضل  مئوية 
�ضريطني  اإىل  الوراثي  النووي  للحم�ص 
الت�ضويه  اخلطوة  هذه  وتدعى  منف�ضلني، 

 .)Denaturation(
• يلي ذلك خف�ص لدرجة احلرارة 	

تقريبًا  مئوية  درجــة  وخم�ضني  ثمان  اإىل 
من  ق�ضرية  �ضال�ضل  الرتــبــاط  متــهــيــدًا 
النيوكليوتيدات )بادئات( باملادة الوراثية 
و�ضط يف  البادئات  هذه  وتوجد  الب�ضرية.  �ضكل )2ـ 7( مراحل مكاثرة املادة الوراثية

التفاعل مرتبطة مبواد كيميائية تعطي ومي�ضًا عند تعري�ضها الأ�ضعة الليزر وتكون هذه 
البادئات متخ�ض�ضة يف االرتباط باملناطق املحيطة بتلك التتابعات على اأجزاء 

.)Annealing( املادة الوراثية، وت�ضمى هذه اخلطوة ارتباط البادئات
• خالل اخلطوة الثالثة يقوم اأنزمي البناء – يف و�ضط التفاعل - عند درجة حرارة 	

النيوكليوتيدات على  باإ�ضافة وحدات منف�ضلة من  اثنتني و�ضبعني درجة مئوية 
تلك البادئات، وتكون عملية االإ�ضافة حمكومة ب�ضيغة التتابع يف ال�ضريط االأ�ضلي 
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فيكون تتابع ال�ضريط اجلديد مكماًل لرتكيب ال�ضريط االأ�ضلي في�ضاف اجلوانني 
.)Extension( مثاًل مقابل  ال�ضايتو�ضني. وت�ضمى هذه اخلطوة اال�ضتطالة

تتم اإعـادة اخلطوات الثالث ال�ضابقة الذكر مرات عدة ت�ضل اإىل ثمان وع�ضرين 
دورة، وعند نهاية التفاعل تنتج ماليني الن�ضخ اجلديدة من املواقع الوراثية املراد 

اإظهارها )�ضكل 2- 7 ()1(.

اإظهار ال�سمات الوراثية للمواقع التي تتم مكاثرتها 
قليلة ترتاوح من 0.5 -1  يوؤخذ منها كمية  الوراثية  املادة  اإمتام عملية مكاثرة  بعد 
ميكروليرت لكنها حتتوي على اأعداد كبرية من ن�ضخ املواقع التي متت مكاثرتها، وحتقن 
هذه الكمية مع بع�ص املواد الكيميائية يف جهاز التحليل اجليني الذي يقوم بف�ضل اأجزاء 
املادة الوراثية التي متت مكاثرتها والتي حتتوي على التتابعـات الق�ضرية املتكررة من 
اأدى  الطول  اأق�ضر يف  كانت  فكلما  الأطوالها  وفقًا  الف�ضل  هذا  ويكون  النيوكليوتيدات، 

ذلك اإىل �ضرعة خروجها من اأنابيب الف�ضل يف اجلهاز.
لقد اأ�ضرنا فيما �ضبق اإىل  اأن كل اإن�ضان يرث ن�ضختني من كل موقع من املواقع الوراثية 
اإحداهما تورث من االأب واالأخرى من االأم، وت�ضمى  اإظهار �ضماتها الوراثية،  التي يتم 
مكاثرة  بوا�ضطة  تظهر  التي  النتائج  فاإن  ولذلك   ،)Allele( »منطًا«  منهما  ن�ضخة  كل 
�ضكل  على  تكون  الوراثية  املواقع  من  موقع  لكل   )STRs( املتكررة  الق�ضرية  التتابعات 
الن�ضخة املوروثة من االأم  الن�ضخة املوروثة من االأب عن  منحنيني وذلك عند اختالف 
ويعرب عنهما برقمني ميثالن عدد التكرارات من ذلك التتابع )�ضكل 2- 8 اأ(، اأما اإذا 
كانت الن�ضخة املوروثة من االأب مماثلة للن�ضخة املوروثة من االأم فاإن النتيجة يف املوقع 
الذي مت اإظهاره تكون على �ضكل منحنى واحد مكرر ويعرب عنه برقم واحد فقط ميثل 

عدد التكرارات من ذلك التتابع )�ضكل 2- 8 ب(.

)1(Lincoln, P. and  Thomson, J. )1998( Forensic DNA Profiling Protocols.  



46

�ضكل )2-8 اأ(. طريقة اإظهار جهاز التحليل اجليني للنمطني غري املتماثلني املوروثني من االأب واالأم يف 
. )D18S51( اإحدى ال�ضمات الوراثية للموقع الوراثي

اإظهار جهاز التحليل اجليني للنمطني املتماثلني املوروثني من االأب واالأم يف  �ضكل )2-8 ب(. طريقة   
. )D18S51(  اإحدى ال�ضمات الوراثية للموقع الوراثي

اإن كل موقع من املواقع الوراثية ذات التتابعـات الق�ضرية املتكررة من النيوكليوتيدات 
املواقع  بتتابع خمتلف عن غريه من  يتميز  املجال اجلنائي،  الك�ضف عنها يف  يتم  التي 
التتابع يختلف كذلك من موقع الآخر،  التكرارات لذلك  اأن عدد  الوراثية االأخرى، كما 

وبناًء على ذلك فاإن عدد ال�ضمات الوراثية �ضيختلف من موقع الآخر كذلك. 
 )TH01( والإي�ضاح ذلك ن�ضرب مثاًل باأحد املواقع التي يتم الك�ضف عنها وهو املوقع
الذي يتميز بوجود تتابع من النيوكليوتيدات هو )TCAT( ويرتاوح عدد التكرارات -لهذا 
التتابع - التي وجدت يف الب�ضر حتى االآن من 3 اإىل 14 تكرارًا، وبلغ عدد ال�ضمات الوراثية 
التي �ضجلت لهذا املوقع ع�ضرين �ضمة وراثية اأي اأنه ميكن متييز الب�ضر يف هذا املوقع الوراثي 
الواحد اإىل ع�ضرين جمموعة خمتلفة عن بع�ضها بع�ضًا. وهذا االأمر ي�ضري على بقية املواقع 
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الوراثية التي يتم الك�ضف عنها، ويف اجلدول )2-1( مناذج تو�ضيحية اأخرى)1(. 
جدول 2-1(. مناذج لبع�ص املواقع الوراثية وتتابعاتها واأعداد التكرارات وال�ضمات 

اخلا�ضة بها.

عدد التكرارات التتابعا�صم املوقع
يرتاوح بني

عدد ال�صمات الوراثية امل�صجلة 
التي ميكن متييز النا�ض من 

خاللها اإىل جمموعات
CSF1POTAGA16 – 615

TPOXGAAT13 – 610

D5S818AGAT16 – 710

D7S820GATA16 – 622

D13S317TATC15 – 514

D18S51AGAA27-743

 )Mitochondrial DNA( ثالثاً: حتديد �صمات املادة الوراثية املوجودة يف امليتوكوندريا

من  اآخر  نوعًا  هناك  فاإن  اخلاليا،  نوى  يف  املوجودة  الوراثية  املادة  اإىل  اإ�ضافة 
املادة  اأن  اإال  اخلاليا  داخل  امليتوكوندريا  يف  توجد  حلقي  �ضكل  على  الوراثية  املادة 
الوراثية فيها ال تقارن من حيث عدد الوحدات البنائية  التي تبلغ 16569 نيوكليوتيدة  
باملادة الوراثية املوجودة يف نواة اخللية فهي ال ت�ضكل �ضوى ما ن�ضبته 0.0000055 ) اأي 
اأن كل 1 نيوكليوتيدة يف امليتوكوندريا يقابله عدديًا وجود 250000 نيوكليوتيدة يف النواة 
تقريبًا)2(، ولقد عرث الباحثون  يف هذه املادة الوراثية – على منطقتني ميكن متييز 
النا�ص من خاللهما لكرثة التغري يف تتابعهما التف�ضيلي بني النا�ص مع ق�ضر طول كل 
منهما حيث يبلغ طول االأوىل )HVR1( 342 نيوكليوتيدة ويبلغ طول املنطقة الثانية 

 )1(Butler, J. )2001(. Forensic DNA typing.
)2( هيلين كينغستون )1420هـ( ، ألف باء الوراثية اإلكلينيكية .



48

)HVR2( 268 نيوكليوتيدة. تتميز هذه املادة الوراثية يف امليتوكوندريا باأنها تنتقل 
فقط  عرب االأمهات من جيل اإىل جيل. ويرجع ال�ضبب يف كون هذا النوع من املادة 
الوراثية يورث عن طريق االأمهات فقط اإىل تكوين اخللية االأوىل يف ج�ضم االإن�ضان، 
فاإن احليوان املنوي من الرجل ال ت�ضاحبه اأي مواد خلوية �ضوى ما هو موجود داخل 
اإىل  بالدخول  البوي�ضة  بتخ�ضيب  املنوي  احليوان  قام  فاإذا  املنوي،  احليوان  راأ�ص 
هالمها الذي يحتوي على املواد اخللوية كافة ومن �ضمنها امليتوكوندريا بداأت عملية 
انق�ضام اخلاليا حتى يكتمل منو اجلنني لتكون املادة الوراثية املوجودة يف امليتوكوندريا 
يف جميع خالياه مطابقة للمادة الوراثية املوجودة يف البوي�ضة التي اأ�ضهمت يف تكوين 
ذلك اجلنني. ولذا فاإن كل من يجتمعون يف اأم واحدة – واإن علت – ذكورًا كانوا اأو 
اإناثًا يتميزون باحتاد تتابع ال�ضل�ضلة الوراثية ومتاثلها فيما بينهم. ولذا فاإنه ميكن من 
خالل هذا النوع من املادة الوراثية حتديد االرتباط بني االإن�ضان وخاله اأو االإن�ضان 
وابن خالته اللتقائهم يف اأم واحدة، ويكون حتديد التطابق من عدمه من خالل احتاد 
التتابع التف�ضيلي للنيوكليوتيدات املكونة لهذا اجلزء من املادة الوراثية )�ضكل 9-2(.

 
�ضكل )2-9(. تطابق التتابع التف�ضيلي للمادة الوراثية يف امليتوكوندريا يدل على وجود عالقة وراثية بني 

االأ�ضخا�ص عن طريق االأم. الحظ  تطابق التتابع التف�ضيلي بني ال�ضخ�ضني االأول والثاين مثاًل.

الكرومو�ســوم  املوجــودة علــى  الوراثيــة  ال�سمــات  رابعــًا: حتديــد 
 )Y- chromosomal DNA(الذكري

يحتوي الكرومو�ضوم الذكري على ما يزيد على ع�ضرين موقعًا تتميز بوجود تتابعـات 
ق�ضرية من النيوكليوتيدات - مماثلة لتلك التي يك�ضف عنها يف بقية الكرومو�ضومات – 
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ثـالث  بني  التتابعات  تلك  اأعداد  ترتاوح 
)�ضكل  متكررة  نيوكليوتيدات  �ضت  اإىل 
من  تكرارها  اأعداد  وتختلف   .)10-2

�ضخ�ص الآخر.
لتلك  الوراثيـة  ال�ضمات  هـذه  تتميز 
باأنها  الذكري  الكرومو�ضوم  يف  املواقـع 
تنتقل من جيل اإىل جيل عن طريق االآباء 
فقط. ولـذا فاإن كل من يجتمع من الذكور  
يتميزون  عــــــــال  واإن  واحــــــــد  اأب  يف 
فيما ومتاثلها  الوراثية  ال�ضمات  �ضكل )2-10(. مناذج ملواقع على الكرومو�ضوم الذكري.باحتاد 

بينهم يف الكرومو�ضوم الذكري. ومن ثم  فاإنه ميكن من خالل هذا النوع من املادة 
الوراثية حتديد االرتباط بني االإن�ضان وعمه اأو االإن�ضان وابن عمه اللتقائهم يف اأب واحد)1(.

خام�سًا: حتديد ال�سمات الوراثية على م�ستوى النيوكليوتيدة الواحدة
)»Single Nucleotide Polymorphism »SNPs(                

متكن الباحثون من العثور على مواقع عدة على املادة الوراثية حتتوي على تتابعات 
مت�ضابهة اإىل حد كبري جدًا بني بني الب�ضر، ويكمن االختالف بينهم يف كل تتابع من هذه 
التتابعات يف اختالف نيوكليوتيدة واحدة فقط يف كل تتابع فتكون يف �ضخ�ص اأدينني ويف 
اآخر جوانني ويف ثالث ثاميني وهكذا يف كل موقع من هذه املواقع. ومن خالل الدرا�ضات 
الكثرية يف هذا املجال وجد الباحثون مواقع عدة لها اخلا�ضية ذاتها يف التمييز، حيث اإن 
معدل وجودها يف اخلريطة الوراثية الب�ضرية هو نيوكليوتيدة واحدة خمتلفة بني كل األف 
نيوكليوتيدة متماثلة. يعترب الك�ضف عن اختالف تركيب املادة الوراثية بني االأ�ضخا�ص  
على م�ضتوى النيوكليوتيدة الواحدة  من اأحدث التطبيقات التي يتم حاليًا اإجراء املزيد 

من البحوث والدرا�ضات ال�ضتخدامها يف املجال اجلنائي ب�ضكل روتيني)2(.

  )1(Epplen, J., and Lubjuhn, T. )1999(. DNA Profiling and DNA Fingerprinting.

  )2(Butler, J. )2001(. Forensic DNA typing.
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اأنواع الق�صايا التي ميكن ال�صتفادة من الفحو�ض الوراثية لك�صف غمو�صها 
لقد متت اال�ضتفادة من الفحو�ص الوراثية يف ك�ضف غمو�ص اأنواع عدة من الق�ضايا، 
فمن ذلك ا�ضتخدامها يف ق�ضايا الن�ضب املختلفة والتي ميكن اأن تت�ضمن حتديد ن�ضب 
التجن�ص،  ق�ضايا  امل�ضت�ضفيات،  يف  املواليد  ت�ضليم  اأخطاء  ال�ضفاح،  حمل  من  املواليد 
التعرف على اجلثث جمهولة الهوية من املفقودين و�ضحايا الكوارث باأنواعها واحلوادث 
االإرهابية، ويتطلب لك�ضف غمو�ص هذه الق�ضايا وجود عينات قيا�ضية للمقارنة من ذوي 
من  للمقارنة  عينات  توافرت  وكلما  االأبناء.  اأو  واالأمهات،  االآباء  من  الق�ضايا  اأطراف 

اأ�ضخا�ص اأكرث من ذوي اأطراف الق�ضايا اأدى ذلك اإىل ك�ضف غمو�ضها بكل دقة.
كما مت ا�ضتخدامها يف الق�ضايا اجلنائية املختلفة مثل ق�ضايا القتل وال�ضرقة وق�ضايا 
االغت�ضاب واللواط وق�ضايا حتديد امل�ضوؤولية يف قيادة املركبات يف احلوادث املرورية. 
االأ�ضخا�ص  من  للمقارنة  قيا�ضية  عينات  وجود  الق�ضايا  هذه  غمو�ص  لك�ضف  ويتطلب 
املتهمني وكذلك املجني عليهم الحتمال اأن يكونوا هم م�ضدر العينات يف م�ضارح اجلرائم 

املختلفة. 
اأنواع العينات التي ميكن اأن حتتوي على املادة الوراثية

اأ�ضرنا فيما �ضبق – عند حديثنا عن التقنيات امل�ضتخدمة يف هذا املجال – اإىل  اأن 
تطبيق تقنية تنوع اأطوال املادة الوراثية املجزاأة )RFLP( يتطلب احل�ضول على كمية 
وافرة من املادة احليوية كعينات االأن�ضجة اأو الدماء مما قد ال يتي�ضر وجوده يف الكثري 
من م�ضارح اجلرائم، ولذا فقد كانت اأنواع العينات التي ميكن اال�ضتفادة منها حمدودة 

جدًا.
 )PCR( ولكن االأمر اختلف كثريًا عندما اكت�ضفت تقنية التفاعل الت�ضل�ضلي املبلمر
جميع  فاأ�ضبحت   )STRs( العـدد  خمتلفـة  الق�ضرية  التكرارات  الإظهار  وا�ضتخدمت 
العينات احليوية قابلة للفح�ص الإمكان احل�ضول على كمية من املادة الوراثية منا�ضبة 
من  التقنية  هذه  مكنت  فقد  ذلك  على  وزيادة  مل�ضدرها،  الوراثية  ال�ضمات  لتحديد 
مثل  م�ضتخدمها  من  باآثار حيوية  اأن حتتفظ  عينة ميكن  الأي  الوراثية  ال�ضمات  حتديد 
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بقايا الطعام واأواين االأكل واملالب�ص وفر�ص االأ�ضنان واأدوات ت�ضريح ال�ضعر وغريها كثري 
)�ضكل 11-2(.

�ضكل )2-11( مناذج لبع�ص العينات التي قد توجد يف م�ضارح اجلرائم، وميكن اال�ضتفادة منها يف اإجراء الفحو�ص الوراثية.

ويجدر بنا – يف هذا ال�ضياق – ت�ضحيح الت�ضور اخلاطئ لدى الكثريين حول وجود 
ال�ضائلني احليويني  لكال  الكيميائي  الرتكيب  اأن  علمًا  والعرق  اللعاب  الوراثية يف  املادة 
اخلاليا  اأن  ال�ضاأن  هذا  يف  ال�ضواب  ولكن  مكوناتهما،  يف  اخلاليا  وجود  عدم  يثبت 
الطالئية املبطنة لتجويف الفم من الداخل ويف ال�ضفتني  بالن�ضبة اإىل  اللعاب وكذلك يف 
مناطق احتكاك املالب�ص باجل�ضم كالرقبة واالإبطني  بالن�ضبة اإىل العرق  تعترب من اأنواع 
اخلاليا �ضريعة الت�ضاقط والتعوي�ص؛ ولذا فاإنه عند فح�ص اأي عينة الم�ضت تلك اخلاليا 

الطالئية لفرتة كافية فاإننا ميكن اأن نعرث على ال�ضمات الوراثية مل�ضدرها.
ولال�ضتفادة املثلى من نتائج تلك العينات يف الق�ضايا املتعلقة بها فاإنه ينبغي التعامل 
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كل  رفع  عند  القفازين  ارتداء  تت�ضمن  التي  العناية  من  كبري  بقدر  الرفع  اأثناء  معها 
عينة وو�ضعها يف حرز خا�ص ينا�ضب طبيعة تلك العينة وت�ضجيل املعلومات الالزمة على 
حرزها مثل الظروف الزمانية واملكانية للعينة املرفوعة وا�ضم ال�ضخ�ص الذي توىل رفعها 

والق�ضية التابعة لها وغريها من املعلومات الالزمة.

املراحل الرئي�سة يف حتليل العينات عن طريق الفحو�ض الوراثية
العينة  و�ضع  بوا�ضطة  تتم  الوراثية  الفحو�ص  اأن  النا�ص  كثري من  اأذهان  اإىل  يتبادر 
احليوية يف جهاز معني لتظهر ال�ضمات الوراثية لتلك العينة مبا�ضرة، وهذا االأمر يجانبه 
ال�ضواب اإىل حد كبري، واإن كانت اجلهود العلمية احلثيثة ت�ضعى للو�ضول اإىل هذا الهدف 
يف امل�ضتقبل القريب. لكن واقع احلال اأن العينة بعد ورودها للفحو�ص الوراثية متر باأربع 

مراحل رئي�ضة وهي كما يلي:
ا�صتخال�ض املادة الوراثية

املرفوعة  العينة احليوية  الوراثية من  املادة  اإىل احل�ضول على  املرحلة  تهدف هذه 
مرحلة  تعترب  كما  عليهم.  املجني  اأو  املتهمني  االأ�ضخا�ص  من  اأو  اجلرمية  م�ضرح  من 
قبل  من  للعينة  اليدوية  املعاجلة  على  اعتمادًا  واأكرثها  املراحل  اأهم  من  اال�ضتخال�ص 
الفاح�ص وذلك ب�ضبب اختالف ظروف العينات التي ترد اإىل الفح�ص. وتختلف طريقة 
فاإن  ولذا  العينة،  نوع  الختالف  وفقًا  االأولية  خطواتها  يف  الوراثية  املادة  ا�ضتخال�ص 
طريقة ا�ضتخال�ص املادة الوراثية من عينات الدماء تختلف عن طريقة ا�ضتخال�ص املادة 
اأنهما تختلفان عن طريقة ا�ضتخال�ص املادة الوراثية  الوراثية من عينات العظام، كما 

من االآثار املنوية وهكذا. 
لقد ا�ضتخدمت طرق خمتلفة ال�ضتخال�ص املادة الوراثية، منها ما يكون با�ضتخدام 
املواد  بع�ص  با�ضتخدام  يكون  ما  ومنها  الكلوروفورم،  مع  كالفينول  الع�ضوية  املذيبات 
ال�ضناعية مثل عجائن )ChelexTM( وبطاقات )FTATM(،  وقد اأنتجت بع�ص ال�ضركات 
املتخ�ض�ضة يف هذا املجال اأطقمًا حتتوي على جمموعة من املحاليل )Kits( التي ت�ضهل 
احل�ضول على اأكرب كمية ممكنة من املادة الوراثية على درجة عالية من النقاوة. كما 
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�ضلبًا يف احل�ضول على  توؤثر  التي  املوؤثرات  بع�ص  تعالج  ال�ضركات حماليل  تلك  اأنتجت 
املادة الوراثية مثل كون العينة احليوية خمتلطة بالرتبة اأو ببع�ص ال�ضبغات الكيميائية ؛  
ما يوؤثر يف العينة يف املراحل التالية من الفح�ص. وتعترب مرحلة اال�ضتخال�ص من اأكرث 
املراحل دقة لكون اخلطاأ اأو عدم مهارة الفاح�ص فيها ميكن اأن يقود اإىل نتائج خاطئة 
اأو رمبا اإىل �ضياع العينة وعدم احل�ضول على كمية كافية من املادة الوراثية يف العينة 

احليوية التي يتم فح�ضها)1(. 
قيا�ض كمية املادة الوراثية 

يراد من هذه املرحلة معرفة ما يحتويه م�ضتخل�ص العينة التي يتم فح�ضها من املادة 
الوراثية، وذلك الأن العينات احليوية تتفاوت يف حمتواها من املادة الوراثية، فعينة ن�ضيج 

على  حتتوي  مثاًل  الوفاة  حديثة  جثة  اأ�ضالء  من 
اأ�ضعاف املحتوى من املادة الوراثية يف عينة عقب 
�ضيجارة مرفوعة من م�ضرح جرمية ما. وملا كانت 
زيادة اأو نق�ص املادة الوراثية امل�ضتخدمة يف مزيج 
املطلوبة  الكمية  الوراثية عن  املادة  تفاعل مكاثرة 
– 1.5 نانوجرام( يوؤديان اإىل عدم احل�ضول   1(
كمية  قيا�ص  يتم  اأن  لزم  اإيجابية  نتائج  على 
ميكن  للفح�ص.  ترد  التي  للعينات  الوراثية  املادة 
ا�ضتخدام طرق متعددة لقيا�ص كمية املادة الوراثية 
فوق  االأ�ضعة  ت�ضليط  طريق  عن  يتم  فبع�ضها 
العينة، ومن ثم حتديد  البنف�ضجية على جزء من 
كمية املادة الوراثية وفقًا لقيا�ص امت�ضا�ص العينة 
لتلك االأ�ضعة، وبع�ضها يتم با�ضتخدام كا�ضف قابل 
ويكـــون  ملــــــــــــون  اإىل  اللون  عدمي  من  للتحول 
م�ضبار مع  مرتبطًا  ذاته  الوقت  يف  الكا�ضف  �ضكل )2-12(. منوذجان الأجهزة ت�ضتخدم لقيا�ص كمية ذلك 

املادة الوراثية التي تتم مكاثرتها.

  )1(Butler, J. )2001(. Forensic DNA typing.
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)قطعة م�ضنعة من املادة الوراثية ترتبط مبوقع خا�ص على املادة الوراثية الب�ضرية التي يتم 
فح�ضها( ومن ثم حتديد كمية املادة الوراثية وفقـًا لقيـا�ص درجة اللون يف العينة التي يتم 
فح�ضها، ومن اأحدث الو�ضائل امل�ضتخدمة يف قيـا�ص كمية املادة الوراثية امل�ضتخل�ضة تفاعـل 
مكاثرة املادة الوراثية االآين )Real Time PCR(، حيث يتم بوا�ضطته تكثري موقع وراثي 
معني على املادة الوراثية الب�ضرية، وبعد ذلك يتم قيا�ص كمية املادة الوراثية من خـالل عـدد 
الن�ضخ التي اأنتجت من تفاعل املكاثرة، ومتتاز هذه الطريقة بدقتها للعينات ذات املحتوى 

ال�ضئيل من املادة الوراثية، كما اأنها تتم بوا�ضطة اأجهزة فائقة الدقة )�ضكل 12-2(.
املادة  اإليها تتطلب و�ضع  عينات متعددة معلومة املحتوى من  امل�ضار  الطرق  اإن كل 

الوراثية اأثناء الفح�ص بحيث تكون مقيا�ضًا للعينات املجهولة التي يتم فح�ضها. 
مكاثرة املادة الوراثية

ويق�ضـــد بهـــذه املرحلـــة حماولـــة احل�ضـــول علـــى ن�ضـــخ 
كافيـــة مـــن املواقـــع الوراثية التي نرغب يف درا�ضـــة �ضـــماتها 
الوراثية، وذلك عن طريق ا�ضـــتخدام كمية حمددة من املادة 
الوراثيـــة الناجتة من ا�ضـــتخال�ص املادة الوراثيـــة من العينة 
احليويـــة واإ�ضـــافة جمموعة من املكونـــات التي اأ�ضـــرنا اإليها 
عنـــد احلديث عن حتديد ال�ضـــمات الوراثية بوا�ضـــطة تقنيـة 
التفاعـــل الت�ضل�ضـــلي املبلمـــر )PCR( ويتـــم اإجنـــاز خطوات 
هذا التفاعـــل باأجهزة ملكاثرة املادة الوراثيـــة تتميز بقدرتها 
العاليـــة علـــى توفري درجة احلـــرارة الالزمة لـــكل خطوة من 
خطـــوات التفاعـــل، كمـــا اأنـــه قابلة لتغيـــري ظـــروف التفاعل 
 ح�ضـــب احتياج الفاح�ص ونوعية التقنيـــة التي يتم العمل بها

)�ضكل 13-2(.
تعترب مرحلة مكاثرة املادة الوراثية مرحلة ح�ضا�ضة للغاية 
من  اأو  نف�ضه  الفاح�ص  من  �ضواء  للعينة  التلوث  حدوث  الأن 
اأمر وارد عند جتاهل ال�ضوابط واملعايري اأخرى  عينة حيوية 

من  منوذجان   .)13-2( �ضكل 
املادة  ملكاثرة  امل�ضتخدمة  االأجهزة 

الوراثية.
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التفاعـــل  هـــذا  اإمتـــام  تعيـــق  قـــد  التـــي  العوامـــل  اأن  كمـــا  املرحلـــة،  لهـــذه   الالزمـــة 
- كليـــًا اأو جزئيـــا- كثرية جدًا فبع�ضـــها مرتبط مبا قد يخالط العينـــة احليوية من ملوثات 
عند رفعها من م�ضرح اجلرمية، وبع�ضها مرتبط بدرجة التعفن التي قد تتعر�ص لها العينة 
احليوية الأي �ضبب، وبع�ضها مرتبط بكمية املادة الوراثية امل�ضتخدمة يف مزيج تفاعل مكاثرة 

املادة الوراثية، وبع�ضها له �ضلة برتاكيز املواد البنائية االأخرى التي ت�ضاف اإىل التفاعل.
اإظهار ال�صمات الوراثية

اإمتام مرحلة مكاثرة املادة الوراثية بنجاح �ضيحتوي ناجت التفاعل على اثنتني  عند 
وهي  هائلة،  باأعداد  ن�ضخها  مت  قد  االأطوال  متفاوتة  الوراثية  املادة  من  قطعة  وثالثني 
متثل املواقع ال�ضتة ع�ضر التي يتم الك�ضف عنها يف الفحو�ص الوراثية اجلنائية. ترتبط 
قطع املادة الوراثية عند تكبريها باأربعة مركبات كيميائية )�ضبغات( تعطي ومي�ضـًا عند 
ا�ضتثارتها باالأ�ضعة، ولذلك يتم حقن جزء من املادة الوراثية املكاثرة يف جهـاز التحليل 

حيث   ،)14-2 )�ضكل  جـدًا  رفيعة  �ضعرية  اأنابيب  عرب  اجليني 
تنف�ضل قطع املادة الوراثية املكاثرة وفقًا الأطوالها، فتمر القطع 
ال�ضغرية اأواًل ثم االأكرب وهكذا. واأثناء عبور قطع املادة الوراثية 
يف االأنابيب ال�ضعرية - يف مكان خا�ص منها - ي�ضلط على تلك 
املكاثرة؛  بنواجت  املرتبطة  ال�ضبغات  ت�ضتثري  ليزر  اأ�ضعة  القطع 
ما يوؤدي اإىل انبعاث ومي�ص منها عند طول موجي معني، ليقوم 
لكل  املرافق  الومي�ص  بف�ضل  ذلك  بعد  اجليني  التحليل  جهاز 
املرافق  الومي�ص  اأنواع  من  غريه  عن  الوراثية  املادة  من  قطعة 
اجلهاز  يف  خا�ضة  كامريا  بوا�ضطة  وذلك  االأخرى،  للقطع 

.)Charge-coupled Camera(
يتم حتليل تلك النتائج بوا�ضطة برنامج حا�ضوبي بعد مقارنتها 
على  حتتوي  بحيث  امل�ضممة  الوراثية  املادة  من  قيا�ضية  بعينة 

معظم ال�ضمات الوراثية يف جميع املواقع التي يتم فح�ضها.

منوذجان  .)14-2(  �ضكل 
التحليل اجليني اأجهزة   لبع�ص 
التي الوراثية  املادة   لعينات 

.متت مكاثرتها

يظهر الربنامج ال�ضمات الوراثية لكل عينة على �ضكل منحنيات ملونة، بحيث تكون كل 
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�ضمة من ال�ضمات الوراثية يف العينة ممثلة مبنحنى واحد اأو منحنيني كما و�ضحنا ذلك 
�ضابقًا يف ال�ضكل )2-8 اأ و ب(.

بوا�ضطة  فح�ضها  اأثناء  العينة  بها  متر  التي  املراحل  عن  احلديث  بعد  الحظت  لعلك 
اإىل  والكوا�ضف  الكيميائية  واملواد  االأجهزة  من  الكثري  ا�ضتخدام   من  الوراثية،  الفحو�ص 
جانب املعاجلة اليدوية من قبل الفاح�ص يف بع�ص املراحل، لكن هذا االأمر وال�ضك  قد يوؤدي 
يف بع�ص االأحيان اإىل تاأخر احل�ضول على النتائج املطلوبة ال �ضيما عندما تكون الق�ضية على 
تنتظم  اآلية  اأنظمة  الإيجاد  الباحثني  الكثري من  اأنظار  وّجه  االأهمية، مما  درجة عالية من 

جميع خطوات الفح�ص يف جهاز واحد، وهذا ما يتوقع اأن يحدث قريبًا اإن �ضاء اهلل.
ال�صوابط واملعايري التي يجب اللتزام بها ل�صمان التو�صل اإىل النتائج ال�صحيحة
من اأجل �ضمان احل�ضول على نتائج �ضحيحة ودقيقة فالبد من تطبيق جمموعة من 
ال�ضوابط واملعايري ابتداًء من رفع العينة وانتهاًء بتحليل النتائج وكتابة التقرير اخلا�ص 

بالق�ضية)1(. وميكن اأن ن�ضري اإىل اأهم تلك ال�ضوابط فيما يلي:
ا�ضتخدام و�ضائل ال�ضالمة ال�ضرورية مثل ارتداء القفازات والكمامات، للحفاظ على . 1

�ضحة العاملني يف هذا املجال وحلماية االآثار املرفوعة من م�ضرح اجلرمية من التلوث.
ت�ضوير االآثار قبل رفعها من م�ضارح اجلرائم، وحتريز كل اأثر ب�ضكل منف�ضل عن . 2

غريه من االآثار احليوية التي يتم رفعها من م�ضرح اجلرمية تالفيًا حلدوث اأي 
تلوث للعينات املرفوعة، وتكتب على كل عينة البيانات اخلا�ضة بها ب�ضكل وا�ضح.

ترقيم كل عينة ترد للفح�ص بطريقة متيزها عن غريها من العينات الواردة يف . 3
الق�ضايا املختلفة.

التحقق من �ضحة خطوات فح�ص العينات وذلك عن طريق وجود �ضخ�ضني اأثناء . 4
الفح�ص، حيث يقوم اأحدهما بدور الفاح�ص ويكون االآخر مبنزلة ال�ضاهد الذي 

يتوىل التدقيق عند نقل العينات من اأنبوبة الأخرى تالفيًا حلدوث اخلطاأ.
بع�ص . 5 ا�ضتخدام  يتم  كما  عينة  كل  بعد  الفح�ص  يف  امل�ضتخدمة  االأدوات  تعقيم 

 )1( Bramley, R. )2003( «Quality in the laboratory».
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االأدوات ملرة واحدة تالفيًا حلدوث اأي تلوث فيما بني العينات اأثناء الفح�ص.
عند فح�ص العينات ال بد من ف�ضل العينات القيا�ضية التي توؤخذ من االأ�ضخا�ص . 6

للمقارنة عن العينات اجلنائية التي ترفع من م�ضرح اجلرمية تالفيًا حلدوث اأي 
تلوث للعينات التي يتم فح�ضها.

التاأكد من �ضالحية وكفاءة املحاليل واالأجهزة امل�ضتخدمة اأثناء الفح�ص، وذلك . 7
عن طريق فح�ص عينات �ضلبية للمادة الوراثية وعينات اإيجابية معروفة النتائج 
حماليل  با�ضتخدام  اأخرى  مرة  الفح�ص  اإعادة  لزم  مغايرة  نتائج  اأعطت  فاإذا 

جديدة واأجهزة معايرة تعطي نتائج �ضحيحة.
الوراثية . 8 للمادة  اإيجابية  عينة  فح�ص  يتم  فاإنه  املجهولة  العينات  فح�ص  عند 

معلوم  هو  عما  خمتلفة  نتيجة  العينة  لهذه  تبني  فاإذا  م�ضبقًا  النتائج  ومعلومة 
م�ضبقًا لزم اإعادة فح�ص العينات مرة اأخرى.

مراجعة اأوراق كل ق�ضية يتم فح�ضها للتاأكد من �ضحة النتائج التي مت التو�ضل اإليها.. 9
توفري برامج تدريبية للعاملني �ضواء فيما يتعلق بالتقنيات امل�ضتخدمة يف الفحو�ص . 10

الوراثية اجلنائية اأو فيما يتعلق بالقدرة على حتليل النتائج وتف�ضريها.
التطورات التي مر بها ا�صتخدام الفحو�ض الوراثية يف املجال اجلنائي يف العقدين املا�صيني

لقد مر ا�ضتخدام تقنية الفحو�ص الوراثية يف املجال اجلنائي خالل العقدين املا�ضيني 
وزيادة كفاءته يف فح�ص خمتلف  ا�ضتخدامه  �ضيوع  اإىل  اأدت  التي  التطورات  بعدد من 

اأنواع العينات احليوية وميكن اأن جنمل تلك التطورات فيما يلي:
يف  1984م اكت�ضف األيك جيفريز الباحث يف جامعة لي�ضرت ما عرف الحقًا بالب�ضمة . 1

الوراثية من خالل اكت�ضاف مواقع على املادة الوراثية يختلف تركيبها من �ضخ�ص الآخر 
دون اأن يكون لها دور يف اإنتاج مواد اخللية اأو اإعطاء ال�ضفات الظاهرية لالإن�ضان.

يف عام 1987م ا�ضتخدمت الفحو�ص الوراثية الأول مرة يف بريطانيا لك�ضف غمو�ص . 2
ق�ضيتي اغت�ضاب وقتل لفتاتني.

يقدم . 3 اإدانة  دليل  مرة  الأول  الوراثية  الفحو�ص  ا�ضتخدمت  اأي�ضًا  1987م  عام  يف 
تومي يل  االأ�ضخا�ص ويدعى  اأحد  االأمريكية �ضد  املتحدة  الواليات  للمحكمة يف 
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اأندروز والذي اأدين بعدد من جرائم االغت�ضاب يف والية فلوريدا. ويف العام نف�ضه 
ا�ضتخدمت هذه التقنية يف ك�ضف غمو�ص اإحدى الق�ضايا يف مدينة نيويورك اإال 
اأن التعامل الرديء مع العينات املرفوعة من م�ضرح اجلرمية يف هذه الق�ضية اأدى 

اإىل الت�ضكيك يف نتائجها.
يف عام 1991م اكت�ضفت من خالل بع�ص البحوث التطبيقية جمموعة من املواقع . 4

الق�ضرية املتكررة )STRs( على املادة الوراثية والتي ا�ضتخدمت الحقًا يف متييز 
االأ�ضخا�ص عن بع�ضهم بع�ضًا.

يف عام 1992م ا�ضتخدم خرباء الفحو�ص الوراثية يف املجال اجلنائي والأول . 5
العينات  من  الوراثية  املادة  ملكاثرة  املبلمر  الت�ضل�ضلي  التفاعل  تقنية  مرة 
ال�ضئيلة. ويف العام نف�ضه كذلك اأن�ضئت قواعد البيانات الوراثية للمجرمني 

يف اأمريكا.
يف عام 1993م اأ�ضقطت عقوبة االإعدام عن اأحد االأ�ضخا�ص ويدعى كريك بلودز . 6

وورث واملتهم عام 1984م باغت�ضاب طفلة يف التا�ضعة من عمرها وقتلها بعدما 
اأثبتت الفحو�ص الوراثية براءته من هذه اجلرمية. ويف العام نف�ضه ا�ضتخدمت 
الفحو�ص الوراثية يف اإدانة �ضخ�ص عربي وذلك من خالل الك�ضف عن ال�ضمات 
الوراثية اخلا�ضة به يف غالف ر�ضالة بريدية تربطه باأحداث التفجري الذي وقع 

يف برج مركز التجارة العاملي عام 1992م.
يف عام 1994م مت ا�ضتخدام تقنية املواقع الق�ضرية املتكررة )STRs( يف املجال . 7

اجلنائي من خالل البحوث والدرا�ضات التي قام بها فريق بحثي يراأ�ضه الدكتور 
بيرت جل من خمتربات خدمة العلوم اجلنائية يف بريطانيا واأدت هذه البحوث اإىل 
الك�ضف عن اأربعة مواقع جديدة على املادة الوراثية ميكن ا�ضتخدامها يف متييز 
االأ�ضخا�ص عن بع�ضهم بع�ضًا واأدت اإىل زيادة قوة االإثبات لهذه التقنية. ويف العام 
نف�ضه د�ضن فريق بحثي من �ضركة رو�ص بالواليات املتحدة االأمريكية منتجًا ميكن 

بوا�ضطته الك�ضف عن خم�ضة مواقع على املادة الوراثية يف وقت واحد.
يف عام 1995م مت اإقرار القوانني واالأنظمة املتعلقة باإن�ضاء قواعد البيانات . 8
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اجلينية يف بريطانيا والتي كان الغر�ص من اإن�ضائها تخزين ال�ضمات الوراثية 
للم�ضتبهني واملحكومني يف الق�ضايا اجلنائية ملقارنتها مع ال�ضمات الوراثية 
املجهولة املرفوعة من م�ضارح اجلرائم املختلفة، ثم ا�ضتفادت كل من اأملانيا 

والنم�ضا وهولندا من هذه التجربة مع بع�ص التحفظ على بع�ص االأنظمة.
يف . 9 للحيوانات  الوراثية  املادة  فح�ص  من  اال�ضتفادة  يتم  مرة  الأول  1997م  عام  يف 

العائدة  ال�ضعرات  امراأة كندية وذلك من خالل بع�ص  ك�ضف غمو�ص جرمية قتل 
مقتلها.  قبيل  ترتديه  كانت  الذي  معطفها  يف  وجدت  والتي  ال�ضابق  زوجها  لقطة 
حيث مت الك�ضف عن ال�ضمات الوراثية يف ب�ضيالت ال�ضعرات ومطابقتها مع عينة 

قيا�ضية من القطة نف�ضها. 
البيانات . 10 قواعد  م�ضروع  االأمريكية  الفيدرالية  املباحث  د�ضنت  1998م  عام  يف 

قواعد  االأمريكية وذلك من خالل ربط  املتحدة  الواليات  اجلينية على م�ضتوى 
البيانات اجلينية اخلا�ضة بكل والية من الواليات بوا�ضطة �ضبكة حا�ضوبية ي�ضهل 

من خاللها تبادل ال�ضمات الوراثية للعينات املختلفة.
يف عام 2000م �ضجلت اأول حالة من التطابق الع�ضوائي يف �ضت �ضمات وراثية . 11

بني عينتني خمتلفتي امل�ضدر، مما دعا خرباء الفحو�ص الوراثية يف بريطانيا 
�ضمات  ع�ضر  اإىل  عنها  الك�ضف  يجب  التي  الوراثية  ال�ضمات  عدد  زيادة  اإىل 
وراثية يف كل عينة تخ�ضع للفح�ص ويتم اإدخالها اإىل قواعد البيانات الوراثية 

الربيطانية.
لقد اأ�ضهمت التكنولوجيا احلديثة يف ت�ضهيل اإظهار ال�ضمات الوراثية للعينات ال�ضئيلة 
واملتحللة وا�ضتخدامها يف التعريف بهوية �ضاحب االأثر بكل دقة، ومن هنا تتبني فائدة 
فحو�ص احلم�ص النووي الوراثي القّيمة للمحققني والق�ضاة من حيث ربط جمموعة من 
العينات املرفوعة من م�ضرح اجلرمية مع املتهم اأو املجني عليه بكل دقة، وكذلك الربط 
اإثبات  قيمتها يف  اإىل  اإ�ضافة  م�ضارح اجلرائم،  بني عينات عدة مرفوعة من عدد من 

جمهويل الن�ضب يف الق�ضايا املختلفة.





الف�صل الثالث

جوانب القوة وال�صعف يف الفحو�ض الوراثية

ومناذج من ا�صتخدامها يف الق�صايا الدولية
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املبحث الأول
جوانب القوة وال�سعف يف تقنيات فحو�ض احلم�ض النووي الوراثي
اأ�ضرنا فيما �ضبق اإىل كثريمن امليزات التي ات�ضمت بها تقنيات الفحو�ص الوراثية 
من القدرة على اإظهـار نتائج دقيقـة من عينات املادة الوراثية ال�ضئيلة جـدًا اإ�ضافـة 
العظمية،  كالهياكل  واملتحللـة  القدميـة  العينات  من  اال�ضتفـادة  على  قدرتهـا  اإىل 
اأن  ميكن  اأنه  عن  ف�ضاًل  اجلرائم  من  كثري  غمو�ص  ك�ضف  يف  ا�ضتخدامها  واإمكان 
للتلوث  التقنية  النتائج خالل فرتة ق�ضرية ن�ضبيًا. ولكن ح�ضا�ضية هذه  اإظهار  يتم 
من م�ضادر حيوية خمتلفة عن العينة التي يتم فح�ضها تعترب من اأبرز العيوب لهذه 
اأي  من  العينة  تلوث  عدم  على  املحافظة  يف  م�ضاعفًا  جهدًا  يتطلب  وذلك  التقنية 
م�ضدر اآخر �ضواًء كان ذلك اأثناء رفع العينة من م�ضرج اجلرمية اأو عند معاجلتها 
داخل املخترب. ويف هذا املبحث نتناول جوانب قوة االإثبات التي تتميز بها هذه التقنية 
اإ�ضافة اإىل جوانب ال�ضعف والق�ضور التي قد ت�ضعف النتائج التي يتم التو�ضل اإليها 

اأو تلغيها بالكلية.

جوانب قوة الإثبات يف تقنيات فحو�ض احلم�ض النووي الوراثي
ت�ضتند هذه التقنية يف قوة اال�ضتدالل بها يف ق�ضايا الن�ضب والق�ضايا اجلنائية اإىل 
عددمن املقومات االأ�ضا�ضية من الناحيتني العلمية والتقنية وميكن اإجمال هذه املقومات 

فيما يلي:
اأنحاء العامل وجود الكثري من املواقع  اأثبت الكثري من الدرا�ضات يف خمتلف  اأوًل: 

على املادة الوراثية تدل على تفرد الرتكيب الوراثي لكل اإن�ضان عن غريه من الب�ضر.

ثانياً: تقوى الداللة على اإن�ضان ما مبا يف ذلك عند تعامل النا�ص فيما بينهم كلما 
زادت ال�ضفات التي متيزه، ويف تقنية فحو�ص احلم�ص النووي الوراثي يتم الك�ضف عن 
خم�ضة ع�ضر موقعًا وراثيًا ميكن من خاللها متييز  اأي اإن�ضان عن غريه من النا�ص مبا يف 

ذلك اإخوته االأ�ضقاء.
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ثالثاً: لقد مت فح�ص ماليني العينات احليوية املرفوعة من م�ضارح اجلرائم املختلفة 
ومن ال�ضجناء يف كثري من دول العامل ومل يثبت تطابق اأي عينتني خمتلفتي امل�ضدر )من 
غري االأقارب( يف اأكرث من ت�ضعة مواقع وراثية من اخلم�ضة ع�ضر موقعًا وراثيًا التي يتم 

الك�ضف عنها.

رابعاً: اأمكن بوا�ضطة الفحو�ص الوراثية متييز ال�ضمات الوراثية الأ�ضخا�ص جمرمني 
اأبناء جمرمني  يف ق�ضايا جنائية عن اإخوان لهم كانوا يف دائرة االتهام وكذلك متييز 
عن اآباء لهم كانوا يف دائرة االتهام ما يدل على اأن متييز اجلاين احلقيقي عن غريه من 

املتهمني من غري قرابته من باب اأوىل.

خام�صاً: ميكن – من خالل هذه التقنية – اإظهار ال�ضمات الوراثية للعينات احليوية 
ال�ضئيلة واملتحللة كب�ضيالت ال�ضعر والهياكل العظمية ما يدل على كفاءتها وقوتها يف 

الفحو�ص اجلنائية.

قوة التمييز يف الفحو�ض الوراثية 
التقنيات امل�ضتخدمة يف قوة متييز  الوراثية عن غريها من  تختلف تقنية الفحو�ص 
م�ضدر االأثر )املتهم( عن غريه من النا�ص ب�ضكل قطعي، وتعود قوة التمييز لهذه التقنية 
لثالثة اأمور، اأولها كرثة املواقع الوراثية التي يتم الك�ضف عنها والتي تبلغ خم�ضة ع�ضر 
موقعًا وراثيًا، والثاين كرثة ال�ضمات الوراثية لكل موقع من املواقع التي يتم التعامل معها. 
واأما الثالث فهو ندرة وجود بع�ص ال�ضمات الوراثية يف عدد من املواقع الوراثية يف فئات 

املجتمع الذي نقوم فيه بعملية حتليل املواقع الوراثية.
ولتو�ضيح ال�ضورة ميكن اأن ن�ضرب لذلك مثاًل، يف اإحدى قاعات املحا�ضرات جل�ص 
القاعة،  الدرا�ضة يف مقدمة  اأيام  له يف  اأحدهما زمياًل  القاعة، فراأى  اأعلى  رجالن يف 
واأراد اأن ي�ضف جللي�ضه زميَل درا�ضته لرياه، فاأخذ يعّدد بع�ص ال�ضفات املميزة لتحديد 
ذلك ال�ضخ�ص يف هذه القاعة املكتظة. فكان من �ضمن ال�ضفات التي حاول ا�ضتخدامها 

ما يلي:
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 جدول )3-1(. مثال يو�ضح قوة متييز تقنية الفحو�ص الوراثية نتيجة لكرثة املواقع 
الوراثية التي يتم فح�ضها وكرثة ال�ضمات الوراثية يف كل موقع كذلك.

ال�ضمات املوجودة لتلك ال�ضفة يف القاعة ون�ضبة وجودهاال�ضفة
--اأبي�ص 17 %حنطي 80 %اأ�ضمر 3 %لون الب�ضرة
بدلة 5 % اأ�ضود 7 %اأ�ضفر 10 %اأبي�ص 78 %لون الثوب
-----ال يرتدي 75 %يرتدي 25 %النظارات

غطاء 
الراأ�ص

غرتة بي�ضاء 
--دون غطاء 7 %�ضماغ اأحمر  70 23% %

حلية كثيفة �ضعر الوجه
و�ضارب %10

حلية خفيفة و�ضارب 
دون 3 %�ضارب فقط %29%58

يف  امل�ضتخدمة  ال�ضفات  عدد  زاد  كلما  اأنه  ال�ضفات  من  ذكره  �ضبق  فيما  تالحظ 
كلما  اأنه  اأي�ضًا  الزميل �ضمن احل�ضور، كما تالحظ  زادت فر�ضة متييز ذلك  الو�ضف 
زادت ال�ضمات املوجودة الأي �ضفة من ال�ضفات زادت فر�ضة متييز ال�ضخ�ص املطلوب 
�ضمن احل�ضور كذلك. ويزيد االأمر و�ضوحًا عند كون ال�ضخ�ص املو�ضوف يتمتع باإحدى 

ال�ضمات النادرة لل�ضفة املذكورة.
لقد �ضبهت ال�ضفات املذكورة يف مثالنا هذا باملواقع الوراثية التي يتم فح�ضها، كما 
�ضبهت ال�ضمات املوجودة لل�ضفة الواحدة من �ضفات اأولئك االأ�ضخا�ص بال�ضمات الوراثية 

للموقع الوراثي الواحد. 
لعلك الحظت يف اجلدول )2-1( يف الف�ضل ال�ضابق عددًا من املواقع الوراثية التي يتم 
اأن بع�ص تلك املواقع يوجد له ما  الوراثية يف املجال اجلنائي، وراأيت  حتليلها يف الفحو�ص 
الوراثي  املوقع  – وفقًا لهذا  النا�ص  اأنه ميكن متييز  يزيد على ع�ضرين �ضمـة وراثية مبعنى 
الواحد فقط – اإىل ع�ضرين جمموعة خمتلفة. ومن ثم فاإن فح�ص خم�ضة ع�ضر موقعًا وراثيًا، 
كل منها ميكن من خالله متييز النا�ص اإىل ما يزيد على ع�ضرين جمموعة، �ضيوؤدي بال �ضك 
اإىل حتديد م�ضدر املادة الوراثية يف االأثر احليوي املرفوع من م�ضرح اجلرمية ب�ضكل قطعي. 
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يكون التعبري بقطعية تلك النتيجة من خالل قوانني اإح�ضائية معتِمدة على درا�ضة 
�ضمة  كل  وجود  ن�ضبة  حتديد  خاللها  من  ويتم  للمجتمع،  الع�ضوائية  العينات  من  مئات 
وراثية، ومعرفة ال�ضمات النادرة فتكون ذات اأهمية اأكرب يف حتديد ن�ضبة االأثر ل�ضخ�ص 

معني، ومعرفة ال�ضمات �ضائعة الوجود فيقل االعتماد عليها.
املجال  يف  فح�ضها  يتم  التي  الوراثية  املواقع  عدد  زيادة  الأثر  االإي�ضاح  من  وملزيد 
اأن فح�ص ثالث مواقع وراثية )TH01، TPOX، CSF1PO( مثاًل يف  تاأمل  اجلنائي، 
العينات املرفوعة من م�ضارح اجلرائم اأو من املتهمني يوؤدي اإىل متييز م�ضدر االأثر بني 
فاإنه  االأول  الثالثة  اإىل  اإ�ضافة   )VWA( رابع  وراثي  موقع  فح�ص  وعند  �ضخ�ضًا،   419
ميكن متييز م�ضدر االأثر بني 6600 �ضخ�ضًا، اأما عند فح�ص اأربعة مواقع وراثية اإ�ضافية 
اإىل متييز م�ضدر  يوؤدي  فاإن ذلك   )D16S539، D13S317، D7S820، D5S818(
ن من متييز  وراثيًا ميكِّ موقعًا  ع�ضر  لكن فح�ص خم�ضة  �ضخ�ص،  مليون  مئة  بني  االأثر 

م�ضدر االأثر بني اآالف املليارات من االأ�ضخا�ص)1(.

جوانب ال�سعف التي قد توؤثر يف قوة التقنية

ملا كانت طبيعة العمل الب�ضري اإجمااًل يعرتيها اخلطاأ والنق�ص كان البد من االإ�ضارة 
اإىل تلك اجلوانب التي قد توؤثر يف قوة التقنية وكفاءتها وكيفية تالفيها. اإن بع�ص جوانب 
ال�ضعف اأو الق�ضور التي قد حتدث يف الفحو�ص الوراثية اجلنائية ال تخت�ص بهذه التقنية 
فح�ضب فقد يعرتي االأدلة اأو البينات االأخرى ما يعرتيها من عوامل ال�ضعف والق�ضور 

فقد يكذب ال�ضاهد وقد يخطئ القائف وهكذا.
االأخرى  مكان  العينات  اإحدى  فتو�ضع  العينات  حتريز  اأثناء  اخلطاأ  حدوث  اأوًل: 
خطاأً، ولهذا فال بد من تدريب العاملني يف هذا املجال على كيفية رفع العينات والطرق 

ال�ضحيحة لتحريزها.
اأنبوبة اإىل اأخرى داخل املخترب خالل  اأثناء نقل العينات من  ثانياً: حدوث اخلطاأ 
خطوات الفحو�ص املختلفة، وهذا االأمر ميكن تالفيه عن طريق تكرار فح�ص العينات 

  )1(Butler, J. )2001(. Forensic DNA typing.
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ذاتها من قبل فاح�ضني خمتلفني وهذا اأكمل، اأو عن طريق وجود �ضاهد يتوىل متابعة 
الفاح�ص للعينات فيتاأكد من نقله للعينات وو�ضعها داخل اجلهاز بال�ضكل ال�ضحيح.

التي  للعينة  الوراثية  بال�ضمات  اخلا�ضة  النتائج  تف�ضري  عند  اخلطاأ  حدوث  ثالثاً: 
املادة  تكتمل عملية مكاثرة  الوراثية قد ال  الفحو�ص  اإجراء  اإنه عند  يتم فح�ضها، حيث 
العينة  يف  احلقيقية  غري  املنحنيات  بع�ص  ظهور  اإىل  يوؤدي  ما  املطلوب  بال�ضكل  الوراثية 
 ،)Stutter( مثل نق�ص تكرار من التكرارات املوجودة يف املادة الوراثية التي يتم فح�ضها
من  واحـدة  نيوكليوتيدة  زيـادة  اأو  نق�ص  اإىل  املكاثرة  عملية  اكتمال  عدم  يوؤدي  قد  كما 
اأما عندما تتعر�ص عملية   .)A، +A-( النيوكليوتيدات للموقع الوراثي الذي يتم تكثريه
حقن املادة الوراثية املكاثرة يف جهاز التحليل اجليني لبع�ص املوؤثرات التي توؤدي اإىل ظهور 
منحنى غري حقيقي )Spike( ويكون مكان ظهوره مطابقًا ملوقع اأحد املنحنيات احلقيقية 
فاإن ذلك قد يوؤدي اإىل تغيري اإحدى ال�ضمات الوراثية عن حقيقتها، لذا فالبد من تكرار 
الوراثية  ال�ضمة  عن  تعرب  الناجتة  املنحنيات  كون  ملعرفة  العينات  من  النوع  هذا  فح�ص 
ب�ضكل �ضحيح اأم اأنها تتغري عن �ضابقتها عند الفح�ص يف املرة االأوىل. كما يجب اأن يكون 
لدى املخت�ضني يف الفحو�ص الوراثية اخلربة الكافية على تف�ضري النتائج ب�ضكل �ضحيح)1(.
رابعاً: حدوث اخلطاأ اأثناء كتابة التقرير عندما تكتب نتيجة عينة بداًل من اأخرى اأو 
تكتب ال�ضمات الوراثية للعينة ب�ضكل خاطئ، وهذا االأمر ميكن تالفيه من خالل مراجعة 
التقرير مراجعة دقيقة من قبل خرباء يف هذا املجال كما يراجعون اأوراق العمل وطرق 

الفح�ص املتبعة يف كل ق�ضية والتاأكد من اتباع الفاح�ص الإجراءاتها ب�ضكل دقيق.
خام�صاً: كون العينة ملوثة من اأكرث من م�ضدر، فاإذا كانت من م�ضدرين فقط فاإنه 
ميكن غالبًا ف�ضل هذا االختالط ومتييز ال�ضمات الوراثية لكل من امل�ضدرين، اأما اإذا 
كانت العينة من ثالثة م�ضادر فاأكرث فاإن هذا االأمر ي�ضعف نتيجة اإثبات كون �ضخ�ص 

بعينه م�ضدرًا للعينة ويقت�ضر ا�ضتخدامها يف هذه احلالة على جانب النفي.
�صاد�صاً: عدم متكن الفاح�ص من اإظهار العدد الكايف من ال�ضمات الوراثية يف العينة 
فاإن  اآخر، ومن ثم  اأو الأي �ضبب  الوراثية  املادة  ال�ضديد يف  للتحلل  التي يقوم بفح�ضها 
 )1(Butler, J. )2001(. Forensic DNA typing.
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اإمكان تطابق ال�ضمات الوراثية لالأثر املرفوع من م�ضرح اجلرمية مع ال�ضمات الوراثية 
الأكرث من �ضخ�ص ي�ضبح اأمرًا واردًا. 

�صابعاً: زواج االأقارب ي�ضهم ب�ضكل كبري يف �ضيوع ال�ضمات الوراثية بني اأفراد املجتمع، 
فعلى �ضبيل املثال يف بع�ص املجتمعات االأوروبية التي ال يكرث فيها هذا النوع من الزواج كانت 
حالة تطابق �ضت �ضمات وراثية بني �ضخ�ضني لي�ضا على �ضلة قرابة اأمرًا خطريًا دعا اإىل 
زيادة عدد ال�ضمات الوراثية التي البد من الك�ضف عنها. اأما يف املجتمعات التي يكرث فيها 
زواج االأقارب وكذلك يف التجمعات العرقية اأو الدينية التي تلزم بالزواج فيما بينها فاإن 
حدوث التطابق يف �ضت �ضمات وراثية الأ�ضخا�ص لي�ضوا على �ضلة قرابة ي�ضبح اأمرًا ماألوفًا ؛ 

وهو ما يلزم بزيادة عدد ال�ضمات الوراثية التي يتم الك�ضف عنها يف تلك املجتمعات. 
للفح�ص  حماًل  تكون  التي  العينات  يف  الوراثية  ال�ضمات  من  اأكرب  عدد  اإظهار  اإن 
درا�ضة  اأن  كما  االأ�ضخا�ص،  بني  الوراثية  ال�ضمات  تكرار  ن�ضبة  اأثر  تقليل  اإىل  �ضيوؤدي 
الوراثية  ال�ضمات  اختيار  يف  ت�ضهم  املجتمع  الأفراد  والنادرة  ال�ضائعة  الوراثية  ال�ضمات 
التي يح�ضن ا�ضتخدامها يف ذلك املجتمع، فقد تكون اإحدى ال�ضمات الوراثية متماثلة اإىل 
حد كبري بني اأفراد املجتمع فال تكون ذات جدوى يف متييز النا�ص عن بع�ضهم بع�ضًا ، 
وعلى العك�ص من ذلك فيما لو كانت تلك ال�ضمة متغرية بني اأفراد املجتمع فاإنها �ضتكون 

فاعلة جدًا يف متييز االأ�ضخا�ص عن بع�ضهم بع�ضًا.
ثامناً: عند اإجراء املقارنات الوراثية يف ق�ضايا الن�ضب فاإن عدم توافر اأركان املقارنة 
الكافية �ضيوؤدي اإىل �ضعف قوة اإثبات ال�ضلة الوراثية فعندما تكون املقارنة بني اإن�ضان 
ووالده امل�ضتبه مثاًل دون وجود عينة من االأم احلقيقية لهذا االإن�ضان فاإن اإثبات العالقة 
بينهما ي�ضبح اأمرًا غري متيقنًا واإمنا يكون اأمرًا مرجحًا، وتزداد الثقة بنتيجة االإثبات 
اإذا وجد عينات قيا�ضية من اإخوة اأ�ضقاء لالبن املق�ضود بالفح�ص بحيث ميكن ا�ضتنباط 
ال�ضمات الوراثية لالأم وا�ضتخدامها يف عملية املقارنة، اأو كذلك حني ا�ضتخدام اأكرث من 
تقنية من تقنيات الفحو�ص الوراثية كاإظهار ال�ضمات الوراثية يف الكرومو�ضوم الذكري 

لكال ال�ضخ�ضني واملقارنة بينهما.
الوراثية الأي �ضخ�ص مكت�ضبة من والديه لذا فاإنها تكون  ال�ضمات  تا�صعاً: ملا كانت 
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عر�ضة للطفرات اجلينية اأثناء انق�ضام اخلاليا اجلديدة ؛ ما ينجم عنه عدم ا�ضرتاك 
بع�ص االأبناء مع االآباء اأو االأمهات ب�ضكل نادر يف اإحدى ال�ضمات الوراثية على الرغم من 
كونهم اأبناءهم احلقيقيني. لذا فاإنه يجب الك�ضف عن املواقع الوراثية التي تكون معدالت 
حدوث الطفرات اجلينية فيها متدنية، كما اأن احلكم بنفي الن�ضب بوا�ضطة الفحو�ص 

الوراثية ال بد اأن يبنى على اختالف اثنتني من ال�ضمات الوراثية على االأقل.
التتابع  يف  وراثية  طفـرة  – حتـدث  الذكور  – عند  جدًا  نادرة  حاالت  يف  عا�صراً: 
الذكري  الكرومو�ضوم  على  الذكري  اجلن�ص  بتحديد  اخلا�ضة  البادئة  به  ترتبط  الذي 
بتحديد  اخلا�ضـة  البادئـة  به  ترتبط  الذي  التتابع  يكون  بينما   ،)Y- Chromosome(
اجلن�ص على الكرومو�ضوم امل�ضرتك بني الذكر واالأنثى )X- Chromosome(، موجودا 
اإجراء  عند  الذكري  للجن�ص  املحدد  الوراثي  املوقع  مكاثرة  عدم  يف  �ضببًا  ذلك  فيكون 
عملية املكاثرة )PCR( ، وهو ما يوؤدي اإىل ظهور نتيجة تدل على اأن م�ضدر العينة اأنثوي 
بينما يكون يف احلقيقة ذكرًا. وهذا االأمر قد ال يوؤثر كثريًا يف العينات معلومة امل�ضدر 
يف الق�ضايا اجلنائية لتطابق جميع ال�ضمات الوراثية مبا فيها املوقع املحدد للجن�ص بني 
االأثر احليوي وم�ضدره، لكن امل�ضكلة تبدو اأكرث و�ضوحًا يف العينات املجهولة التي ترفع 
من م�ضارح اجلرائم، حيث يتبادر للذهن اأن م�ضدر العينة اأنثى ويكون امل�ضدر احلقيقي 

لها ذكر. وهذا االأمر يوؤثر بال �ضك يف جمريات التحقيق. 
االآن  الوراثية اجلنائية حتى  الفحو�ص  امل�ضتخدمة يف  للتقنيات  لي�ص  حادي ع�صر: 
منوي  حيوان  من  املتماثلني  التوائم  لالإخوة  الوراثية  ال�ضمات  بني  التمييز  على  القدرة 
اأخ تواأم فاإن نتائج  اإحدى الق�ضايا له  – فحينما يكون املتهم يف  واحد وبوي�ضة واحدة 
الفحو�ص الوراثية ال جتزم بكون م�ضدر االأثر اأحد التواأمني دون االآخر واإن كانت حت�ضر 

دائرة االتهام فيهما فقط.
اإن ما �ضبقت االإ�ضارة اإليه من جوانب ال�ضعف والق�ضور يف تقنيات الفحو�ص الوراثية 
امل�ضتخدمة ال توؤثر تاأثريًا جوهريًا يف قوتها وم�ضداقيتها، فاإنه اإ�ضافة اإىل ندرة حدوث 
اأن  الوراثية  الفحو�ص  جمال  يف  للخرباء  ميكن  والق�ضور،  ال�ضعف  من  اجلوانب  هذه 

يتالفوا الوقوع يف اخلطاأ ال �ضيما مع االلتزام التام باملعايري العلمية والتقنية العاملية. 
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املبـحث الثاين
 ق�سايا دولية ا�ستخدمت الفحو�ض الوراثية لك�سف غمو�سـها

قد  عامًا  ع�ضرين  على  يزيد  ما  اكت�ضافها  على  م�ضى  قد  التي  املهمة  التقنية  هذه  اإن 
الو�ضيلة  الق�ضايا املختلفة، بل رمبا كانت  االآالف من  اأ�ضهمت وال ريب  يف ك�ضف غمو�ص 
اأ�ضرار الكثري من تلك الق�ضايا. وعلى الرغم من ذلك فاإن هناك بع�ص  الوحيدة يف حل 
الق�ضايا قد اكت�ضبت �ضهرة عاملية، اإما ب�ضبب �ضخ�ضية اجلاين اأو املجني عليه كاأن يكون 
�ضيا�ضيًا اأو ريا�ضيًا اأو اإعالميًا، واإما ب�ضبب �ضخامة احلدث وكرثة �ضحاياه، اأو رمبا ملا اأحاط 
من  الكثري  ومتابعات  الأنظار  حمطًا  جعلتها  اإعالمية  وتغطيات  اأ�ضواء  من  الق�ضية  بتلك 
النا�ص لفرتات زمنية طويلة. ولعل من اأبرز ما تناقلته و�ضائل االإعالم يف ال�ضنوات االأخرية 
ا�ضتخدام تقنية الفحو�ص الوراثية يف التحقق من �ضخ�ضية الرئي�ص العراقي املخلوع �ضدام 
زعيم  �ضخ�ضية  من  التحقق  وكذلك  املقتولني،  ابنيه  و�ضخ�ضية  عليه  القب�ص  بعد  ح�ضني 
اإ�ضافة اإىل حتديد هوية �ضحايا تفجريات برجي مركز  اأ�ضامة بن الدن،  تنظيم القاعدة 
التجارة العاملي التي وقعت يف احلادي ع�ضر من �ضبتمرب عام 2001م. والأن بع�ص الق�ضايا 
التي اأ�ضرت اإليها مل تن�ضر بعد تفا�ضيلها لنتمكن من احلديث عنها ب�ضكل مف�ضل، اإال اأننا 
يف هذا الف�ضل �ضنعر�ص بع�ص الق�ضايا امل�ضهورة التي ال تقل اأهمية عن �ضابقاتها وذلك 
الإي�ضاح دور تقنية الفحو�ص الوراثية يف ك�ضف غمو�ضها وحتقيق العدالة فيها، ومن ذلك :

اأوًل: ق�سية لعب الكرة الأمريكي اأو. جيه. �سم�سون »حماكمة القرن«
يف م�ضاء اليوم الثاين ع�ضر من �ضهر يونيو عام 1994م عرث على جثتي نيكول براون 
ورونالد جولدمان مقتولني بطريقة وح�ضية يف منزل نيكول براون بوالية لو�ص اأجنلي�ص 
كان  اجلاين،  على  التعرف  يف  بذلت  التي  االأولية  التحريات  خالل  ومن   .)1-3 )�ضكل 
املتهم الرئي�ص يف هذه اجلرمية هو زوج نيكول ال�ضابق اأورنيثان جيم�ص �ضم�ضون اأو من 
عرف باأو جيه �ضم�ضون والذي قب�ص عليه من قبل �ضرطة لو�ص اأجنلي�ص. وملا كان املتهم 
يف هذه اجلرمية من العبي كرة القدم االأمريكية امل�ضاهري فقد اأ�ضبحت تلك الق�ضية 

حمل اهتمام الراأي العام االأمريكي. 
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لقد مت رفع ما يزيد على مئة عينة حيوية 
من م�ضرح اجلرمية وما يتعلق به من مواقع 
كمنزل امل�ضتبه به، وكان معظم تلك العينات 
يوم  يف  معظمها  رفع  دموية  بقع  عن  عبارة 
املعاينة االأول مل�ضرح اجلرمية وعينات اأخرى 
واأغ�ضط�ص،  ويوليو  يونيو  اأ�ضهر  يف  رفعت 
امل�ضتبه  من  قيا�ضية  دماء  عينة  اإىل  اإ�ضافة 
من  الثاين  اليوم  يف  منه  اأخذت  �ضم�ضون  به 

اتهامه بارتكاب اجلرمية. 
�ضكل )3-1(. جثة رونالد جولدمان

 ويبدو مقتواًل ب�ضورة وح�ضية.

توىل خمترب الفحو�ص الوراثية التابع ل�ضرطة لو�ص اأجنلي�ص فح�ص العينات بطريقتني، 
التفاعل  تقنية  والثانية   )RFLP( املجزاأة  الوراثية  املادة  اأطوال  تنوع  بتقنية  االأوىل 
 )DQα، PM( ت�ضمى االآن   بها  العمل  توقف  لتكبري مورثات   )PCR( املبلمر الت�ضل�ضلي 

وذلك الأن الك�ضف عن التتابعات الق�ضرية املتكررة )STRs( مل يكن م�ضتخدمًا اآنذاك.
ولتاأكيد النتـائج التي مت التو�ضل 
الفحو�ص  خمترب  قبل  من  اإليها 
الوراثيـة التابع ل�ضرطة لو�ص اأجنلي�ص 
اإىل خمتربين  العينات  اأر�ضلت  فقد 
اأحدهما حكومي يف والية كاليفورنيا 
�ضركة  يتبع  خا�ص  خمترب  واالآخر 
 .)CELLMARK Diagnostics(
ذلك  يف  اخلريف  اأ�ضهر  وبنهاية 
املختربات تقارير  كانت  العام 

وجدا يف  قفازين  مرتديًا  املحكمة  قاعة  يبدو يف  �ضم�ضون  �ضكل )2-3(. 
م�ضرح اجلرمية ليظهـِر من خاللها عدم مالءمة القفازين حلجم يديه.

الثالثة التي اأعدت بخ�ضو�ص تلك العينات تفيد باإدانة �ضم�ضون بوجود اآثار دماء له يف 
منزل نيكول براون ومنزله اأي�ضًا)1(.

  )1(Butler, J. )2001(. Forensic DNA typing.
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ا�ضتعان �ضم�ضون بفريق من املحامني البارزين للدفاع عنه يف هذه الق�ضية �ضمي فريق 
االأحالم. وملا در�ص املحامون اأوراق الق�ضية واطلعوا على نتائج تقارير الفحو�ص الوراثية 
التي تدين موكلهم، راأوا اأن من ال�ضعوبة مبكان القدح بنتائج تلك الفحو�ص ولكن كانت 
اأن�ضب الطرق للتو�ضل اإىل براءة موكلهم هي البحث عن الثغرات املمكنة يف التعامل مع 

االأدلة )�ضكل 3-2(.  وكانت اأهم اجلوانب التي اأثارها املحامون ما يلي:
ركز املحامون على نقاط ال�ضعف فيما يتعلق بجمع العينات وحفظها.. 1
ادعى املحامون و�ضع عينات من دماء �ضم�ضون القيا�ضية يف تلك العينات املرفوعة . 2

العينة  من  كبرية  كميات  با�ضتخدام  ذلك  على  وا�ضتدلوا  اجلرمية  م�ضارح  من 
القيا�ضية له وفتح العبوة التي كانت حتوي عينته القيا�ضية عدة مرات وتعر�ضها 
للتلوث قبل نقلها للمختربين االآخرين اللذين با�ضرا الفح�ص، ومن ثم فال قيمة 

للنتائج التي تو�ضال اإليها.
هاجم املحامون الطريقة التي مت التعامل بها مع العينات وادعوا اأن التلوث الذي . 3

وجد يف بع�ص العينات �ضببه ال يعود اإىل اختالطها يف م�ضرح اجلرمية واإمنا يعود 
اإىل طريقة التعامل غري املتقن مع العينات اإ�ضافة اإىل الف�ضل يف توفري م�ضتويات 

عالية من التعقيم يف املخترب.
ادعى املحامون كذلك اأن وجود التلوث يف املخترب الذي با�ضر فح�ص العينات اأواًل . 4

اأدى اإىل اأن تكون نتائج الفحو�ص التي مت احل�ضول عليها من املختربين االآخرين 
م�ضكوك يف �ضحتها.

ادعى املحامون قيام رجل البولي�ص ال�ضري مارك فورمان بطبع اآثار اأقدام مدممة . 5
بدماء �ضم�ضون ، اإ�ضافة اإىل ادعائهم اأن اآثار الدماء التي وجدت يف منزل �ضم�ضون 

لي�ضت متعلقة بجرمية القتل واإمنا هي ناجتة من نزف عادي وجد يف منزله.
ا�ضتفاد املحامون من عدم ا�ضتيعاب املحلفني والق�ضاة لتقنية الفحو�ص الوراثية ومفهوم . 6

التلوث واالختالط اال�ضتيعاب ال�ضحيح يف الت�ضكيك بالنتائج التي مت التو�ضل اإليها.
بعد حماكمة طويلة ومنهكة �ضدر حكم الرباءة ل�ضم�ضون يف الثالث من اأكتوبر عام 
التقنية و�ضرورة  لهذه  النا�ص  ا�ضتيعاب جمهور  اأهمية  اأظهر ذلك احلكم  1995م. ولقد 
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هذه  اأدت  لقد  و�ضهلة.  مفهومة  بطريقة  لها  الوراثية  الفحو�ص  يف  املخت�ضني  عر�ص 
ال�ضكوك اإىل اأن تعتني املختربات اجلنائية بتح�ضني اأدائها واإدارتها خلطوات جمع العينات 
وفح�ضها لتكون فوق م�ضتوى النقد والت�ضكيك، ولذا فقد اأ�ضبحت م�ضاألة احل�ضول على 
اإجازة اأو �ضهادة معتمدة مبار�ضة العمل من هيئة معتمدة اأمرًا بالغ ال�ضرورة اإ�ضافة اإىل 

اإجراء اختبار دوري للجودة يف املخترب)1()2(.

ثانيًا: ق�سية الرئي�ض الأمريكي ال�سابق كلينتون ومونيكا لوين�سكي

�ضاأنًا عامليًا، ففي عام  الوراثية  الفحو�ص  اأن تكون  الق�ضية مثااًل الإمكان  تعترب هذه 
بني  لوجود عالقة جن�ضية  ادعاء  يحقق يف  �ضتار  كينيث  القانوين  امل�ضت�ضار  كان  1998م 
الرئي�ص االأمريكي ال�ضابق ويليام جيفر�ضون كلينتون ومونيكا لوين�ضكي املوظفة يف البيت 

االأبي�ص.
الرئي�ص كلينتون على املالأ  تلك املزاعم ب�ضكل  اأنكر 
اأدلة  اأي   – اآنذاك   – التحقيق  لدى  يكن  ومل  موؤكد، 
تناق�ص اإنكاره هذه التهمة، اإال اأنه مع تقدم التحقيقات 
اإىل  املوظفة  لتلك  يعود  اللون  اأزرق  ف�ضتان  اأح�ضر 
من  لفح�ضه.  االأمريكية  الفيدرالية  املباحث  خمتربات 
خالل الفحو�ص االأولية تبني وجود اآثار منوية على ذلك 
الف�ضتان ؛ ما دعا اإىل �ضرورة حتديد ال�ضمات الوراثية 

لتلك االآثار جمهولة امل�ضدر.
ا�ضـــتخدمت يف هذه الق�ضية املهمة تقنيـة تنوع اأطوال 
 �ضكل )3-3(.  ف�ضتان مونيكا لوين�ضكياملادة الوراثية املجزاأة من خالل ا�ضتخدام �ضبعـةكوا�ضف،

.الذي ك�ضف احلقيقة
الوقـــت  ذلـــك  يف  �ضـــائعـًا   )STRs( الق�ضـــرية  التكـــرارات  عـــن  الك�ضـــف  يكـــن  ومل   
واإن كانـــت مراكـــز البحـــوث ت�ضـــع اللم�ضـــات االأخـــرية ال�ضـــتخدامها يف املجـــــــــــــــال 

  )1(Butler, J. )2001(. Forensic DNA typing.

  )2(Lee, H., et al. )2001(. Henry Lee’s Crime Scene Handbook.
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اجلنائـــي عندمـــا حددت ال�ضـــمات الوراثيـــة لالآثـــار املنوية علـــى الف�ضـــتان االأزرق كان 
احل�ضـــول علـــى عينة قيا�ضـــية من الرئي�ـــص كلينتـــون اأمرًا الزمـــًا ال�ضـــتكمال املقارنات 
الوراثيـــة. وبالفعـــل فقـــد اأخـــذت عينة دماء قيا�ضـــية مـــن الرئي�ـــص كلينتـــون يف الثالث 

ــة لــهــذه العينة ــي ــوراث  مــن اأغــ�ــضــطــ�ــص، وحــــددت الــ�ــضــمــات ال
ــــد تبني  عـــن طـــريـــق ا�ـــضـــتـــخـــدام الـــكـــوا�ـــضـــف نــفــ�ــضــهــا. وق
ـــة تـــطـــابـــق الـــ�ـــضـــمـــات الــــوراثــــيــــة بــني ـــارن ـــق   مــــن خـــــالل امل
وال�ضمـــــــــــات االأزرق  الف�ضتان  على  املنوية  االآثـــار   م�ضدر 
على وبناًء  كلينتون،  للرئي�ص  القيا�ضية  للعينـــــــة   الوراثيــــــة 
االأمريكية الفيدرالية  املباحث  خمتربات  تقرير  �ضدر   ذلك 
ال�ضبعة املواقع  الوراثية على  ال�ضمات  نتائج  اعتمادًا على  باأنه 

 .
كلينتون الرئي�ص   .)4-3(  �ضكل 
بعد اعرتافه بالتهمة املوجهة اإليه

املنويـة  لالآثـار  الوراثية  املــادة  م�ضدر  هو  كلينتون  الرئي�ص  فاإن  عنها  الك�ضف  مت  التي 
مقارنة  ن�ضمة  تريليون   7.8 اإىل  واحد  بلـغت  اإح�ضائيـة  بن�ضبـة  الف�ضتـان  على  املوجودة 

بقواعد البيانات اخلا�ضة بال�ضمات الوراثية لل�ضعب االأمريكي)1(.
عندما متت مواجهة الرئي�ص كلينتون بهذه احلقيقة العلمية اأبدى تراجعه عن اإنكاره 
بعدم وجود عالقة جن�ضية بتلك الفتاة )�ضكل 3-4(. ومع اإعفاء جمل�ص ال�ضيوخ االأمريكي 
الرئي�ص كلينتون من تبعات تلك الف�ضيحة واإكماله فرتة رئا�ضته الثانية، اإال اأن تلك البقعة 

املنوية على ذلك الف�ضتان االأزرق �ضتبقى و�ضمة عاٍر يف �ضرية الرئي�ص ال�ضابق.

)The Last Russian Czar( ثالثًا: حتديد هوية رفات اآخر اإمرباطور من حكام رو�سيا واأ�سرته

يف عام 1918م  اأثناء الثورة البل�ضفية مت اإزاحة االإمرباطور نيكوال�ص الثاين وعائلته 
النار عليهم  اإطالق  ب�ضعة من خالل  وقتلوا جميعًا بطريقة  عن �ضدة احلكم يف رو�ضيا 
و�ضكــــــــــب حم�ص الكربيتيك علـــــــــــى اأج�ضادهم لئال يتعرف عليهم، ودفنوا بعد ذلك 

يف حفرة غري عميقة )�ضكل 5-3(.

  )1(Butler, J. )2001(. Forensic DNA typing.
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بقي مكان تلك االأ�ضرة جمهواًل حتى عام 1989م 
عندما عرث باحثان مغموران على ت�ضع رفات لهياكل 
عظمية حتتوي على جماجم وبع�ص العظام يف قرب 
�ضطحي يبعد ع�ضرين مياًل عن مدينة كاترنبريج يف 

رو�ضيا.
الهياكل هذه  اأن  اإىل  ت�ضري  االأولية  التوقعات   انت 

�ضكل )4 ـ 5( اآخر اإمرباطور حكم رو�ضياالعظمية تعود اإىل االإمرباطور نيكوال�ص الثاين وعائلته

وثالثة من حا�ضيته اإ�ضافة اإىل طبيب العائلة حيث قتلوا جميعًا كبعد ق�ضائهم فرتة من 
الزمن يف ال�ضجن)1(.

يقوم  اأن  على  الرفات  تلك  بدرا�ضة  الرو�ضية  ال�ضلطات  قرار  �ضدر  1991م  عام  يف 
رئي�ص فريق خرباء الطب ال�ضرعي يف رو�ضيا بالتن�ضيق لبذل جهود دولية لك�ضف غمو�ص 
هذه الق�ضية. ا�ضتخدم يف هذه الق�ضية عدد من التقنيات امل�ضاعدة يف ك�ضف غمو�ضها 
مثل بناء املالمح التقريبية للجماجم عن طريق احلا�ضب االآيل وكذلك درا�ضة االأ�ضنان 
وحتديد اجلن�ص والعمر التقريبي لتلك الهياكل العظمية فكانت النتائج ترجح اأن تكون 

هذه االآثار عائدة فعاًل لالإمرباطور واأ�ضرته ومرافقيه من حا�ضيته. 
 – – كذلـــك  اأظهـــرت تلـــك النتائـــج 
اأن جممـــوع اجلثـــث التـــي تعـــود لهـــا هذه 
الهياكل العظمية ت�ضـــع جثث ولي�ص اإحدى 
ع�ضـــرة جثة كما هـــو جمموع االأ�ضـــخا�ص 
)االإمرباطـــور وزوجتـــه واأربع بنـــات وابن 
واحد وثالثة من حا�ضية وطبيب العائلة(؛ 
وهـــو مـــا يرجـــح �ضـــحة بع�ـــص الروايات 
التاريخية التي اأ�ضارت اإىل اأن األيك�ضي ابن

 �ضكل )3-6(. حتليل اأجزاء من الهياكل العظمية لالإمرباطور
وعائلته ومرافقيه

 )1(Ivanov, P., et al. )1994(. Authentication of the Skeletal Remains of the 
Last Russian Tsar and Royal Family. 
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لقد  اآخر.  مكان  يف  دفنا  اأو  اأحرقا  رمبا  اأنا�ضتا�ضيا  وا�ضمها  بناته  واإحدى  االإمرباطور 
ات�ضح من خالل التقنيات ال�ضابقة التي مت اإجراوؤها التعرف على هوية اأربع جثث، كان 

من �ضمنها االإمرباطور وزوجه. 
 اأحيلت العينات اإىل خمتربات خدمة العلوم اجلنائية يف بريطانيا الإجراء الفحو�ص 
الوراثية ومقارنة العينات فيما بينها، وحددت ال�ضمات الوراثية خلم�ضة مواقع على املادة 
املبلمر فاأكدت وجود مادة وراثية  الت�ضل�ضلي  التفاعل  الوراثية لكل عينة بوا�ضطة تقنية 
الأربعة ذكور وخم�ص اإناث، كما اأمكن – من خالل حتديد ال�ضمات الوراثية لتلك املواقع 
الوراثية بني خم�ص رفات )االإمرباطور وزوجته وثالث بنات( وا�ضتبعاد  – اإيجاد ال�ضلة 
وجود ال�ضلة الوراثية لبقية االآثار التي تعود لطبيب العائلة وثالثة من حا�ضية االإمرباطور 

)رجلني وامراأة(.
فقط  االأمهات  طريق  عن  تنتقل  التي  الوراثية  ال�ضمات  – حتديد  – اأي�ضًا  مت  لقد 
املادة  لتلك  التتابع  وقراءة   )mtDNA( امليتوكوندريا  يف  املوجودة  الوراثية  املادة  وهي 
الوراثية وذلك ملقارنتها مع اأحد االأ�ضخا�ص االأحياء الذين يجزم اأنه من �ضاللة العائلة 
ذاتها ويكون له نف�ص ال�ضمات الوراثية لهذا النوع من املادة الوراثية وهو االأمري فيليب 
دوق مدينة اأدنربة وزوج امللكة األيزابيث ملكة بريطانيا، الذي يعترب حفيدًا الأخت زوجة 

االإمرباطور، ما يعني اأن له نف�ص تتابع املادة الوراثية العائدة البن وبنات االإمرباطور.
 )mtDNA( امليتوكوندريا  يف  املوجودة  الوراثية  املادة  تتابع  قراءة  نتائج  اأظهرت 
التطابق التام بني عينة الدماء القيا�ضية التي اأخذت من االأمري فيليب والرفات املتوقعة 
لزوجة االإمرباطور وبناتها الثالث )الأنهن يرثن نف�ص تتابع املادة الوراثية يف امليتوكوندريا 
)mtDNA( من والدتهن(. ولزيادة التحقق من �ضحة هذه النتائج فقد مت قراءة تتابع 
املادة الوراثية املوجودة يف امليتوكوندريا )mtDNA( لرفات االإمرباطور ومتت مقارنتها 
نب�ص  رومانوف(، كما  اأخيه جورج  بنت  )اإحداهما حفيدة  والدته  �ضاللة  اثنني من  مع 
 )mtDNA( قرب اأخيه ومت حتليل املادة الوراثية وقراءة تتابعها املوجود يف امليتوكوندريا

فاأكدت التطابق فيما بينها)1(.

  )1(Butler, J. )2001(. Forensic DNA typing.
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رابعًا: حتديد هويات �سحايا رحلة الطريان ال�سوي�سري رقم 111 

يف م�ضاء الثاين من �ضبتمرب عام 1998م عندما كانت الرحلة رقم 111 من الطريان 
ال�ضوي�ضري متجهة من مدينة نيويورك اإىل العا�ضمة ال�ضوي�ضرية جنيف تعر�ضت لل�ضقوط 
يف املحيط االأطل�ضي قبالة ال�ضاحل ملدينة هاليفاك�ص على بعد 10 كيلو مرتات من الياب�ضة، 
اإثر حريق �ضب يف قمرة القيادة ؛ ما دعا قائد الطائرة اإىل حماولة الهبوط يف  وذلك 
اأحد املطارات القريبة وا�ضتمرت حماوالت التوا�ضل مع مركز توجيه الطائرات مبدينة 
يف  والهبوط  الوقود  لتفريغ  الالزمة  التوجيهات  الأخذ  دقائق  �ضبع  قرابة  هاليفاك�ص 
مطار تلك املدينة لكن دقائق ال�ضمت ال�ضت التي تلت ذلك ك�ضفت بعدها عن �ضقوط 
الطائرة على عمق �ضتني مرتًا يف قاع املحيط، واأدى �ضقوطها اإىل حتطمها ومقتل جميع 
اأ�ضابيع  لعدة  احلثيثة  اجلهود  ا�ضتمرت  �ضخ�ضًا.   229 عددهم  البالغ  ومالحيها  ركابها 
جلمع االأ�ضالء املتفرقة من اأج�ضاد ركابها اإ�ضافة اإىل البحث عن حطام الطائرة وذلك 
لتحديد االأ�ضباب املنطقية لهذا احلادث ال�ضنيع وحتديد العدد احلقيقي للركاب الذين 
كانوا على منت الطائرة خ�ضية وجود اعتداء اإرهابي من قبل �ضخ�ص جمهول من غري 
جلمع  االإن�ضانية  االأهداف  من  فاإن  ذلك  اإىل  اإ�ضافة  امل�ضافرين،  قائمة  على  امل�ضجلني 
اأ�ضالء االأ�ضخا�ص وربطها ببع�ضها بع�ضًا لت�ضليم كل جمموعة متماثلة اإىل اأهلها لدفنها 

)�ضكل 7-3(.
 لقد ا�ضتخدم عدد من الو�ضائل يف اال�ضتعراف على هويات 
الركاب مثل ب�ضمــــــــــــــات االأ�ضابع و�ضجالت االأ�ضنان اإ�ضافة 
حتديد  يف  جوهريًا  دورًا  اأدت  التي  الوراثية  الفحو�ص  اإىل 

هويات الركاب.
حيث  امل�ضاندة  التقنيات  بوا�ضطة  راكبًا   147 هوية  حددت 
ومقارنتها  الطائرة  حطام  موقع  من  اإ�ضبعًا   1020 جمع  مت 
ال�ضجالت  يف  ب�ضماتهم  ت�ضجيل  �ضبق  الذين  االأ�ضخا�ص  مع 
الر�ضمية قبل هذا احلادث اأو رفعت ب�ضمات اأ�ضابعهم من خالل

 �ضـــكل )3-7(. حماولـــة جتميع
 حطام مقدمة الطائرة للو�ضـــول

اإىل اأي اأدلة ممكنة
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43 �ضخ�ضًا عن طريق  اإىل حتديد هوية  اأدى  ما  الطائرة،  بعد حتطم  معاينة منازلهم 
عيادات  لدى  املوجودة  االأ�ضنان  فحو�ص  �ضجالت  من  اال�ضتفادة  متت  كما  الب�ضمات. 

االأ�ضنان ومقارنتها مع ال�ضحايا ؛ ما اأدى اإىل حتديد هوية 102 �ضخ�ضًا.
اأجرت خمتربات ال�ضرطة امللكية الكندية يف عدد من املدن الكندية باإجراء الفحو�ص 
الق�ضرية  التتابعات  من  وراثيًا  موقعًا  ع�ضر  لثالثة  الوراثية  ال�ضمات  وحتديد  الوراثية 
املتكررة )STRs( جلميع ركاب الطائرة املئتني وت�ضعة وع�ضرين على الرغم من التعرف 
على بع�ضهم بع�ضًا بالو�ضائل التي اأ�ضرنا اإليها، وذلك لتاأكيد النتائج التي مت احل�ضول 
عليها. لقد كانت الفحو�ص الوراثية جترى على العينات لغايتني مهمتني اأوالهما لربط 
طريق  عن  �ضخ�ص  كل  هوية  حتديد  وثانيهما  الوراثية،  ال�ضمات  يف  املتماثلة  االأ�ضالء 
املوجودة  احليوية  لالآثار  الوراثية  ال�ضمات  مع  االأ�ضالء  لتلك  الوراثية  ال�ضمات  مقارنة 
عن  اأو  الهوية،  جمهويل  بع�ص  منازل  من  رفعت  التي  اخلا�ضة  وحاجياته  اأدواته  على 
طريق مقارنتها مع ال�ضمات الوراثية لعينات الدماء القيا�ضية التي رفعت من ذوي بع�ص 

املفقودين يف حالة وجودهم)1(.
االأ�ضالء  من  عينة   2400 على  يزيد  ما  الكندية  امللكية  ال�ضرطة  خمتربات  جمعت 
املتناثرة من موقع احلطام وحتديد ال�ضمات الوراثية لعدد 1277 عينة �ضاحلة للفح�ص 
ال�ضحايا  بع�ص  ذوي  من  قيا�ضية  دماء  عينات   310 لـ  الوراثية  بال�ضمات  ومقارنتها 
الوراثية  ال�ضمات  مقارنة  وكذلك  العامل  من  دولة  وع�ضرين  اإحدى  يف  املنت�ضرين 
االأ�ضنان كفر�ص  وحاجيات  اأدوات  من  عينة   89 لـ  الوراثية  ال�ضمات  مع  االأ�ضالء   لتلك 
اأو االأم�ضاط  بع�ص ال�ضحايا الذين مل يعرث لهم على اأقارب على قيد احلياة ميكن املقارنة 

بهم.
بعد اإجراء عمليات املقارنة بني ال�ضمات الوراثية للعينات املرفوعة من موقع احلطام 
جميع  هوية  حتديد  من  الكندية  امللكية  ال�ضرطة  خمتربات  متكنت  القيا�ضية  والعينات 
ركاب الطائرة ؛ ما جعل اأ�ضلوب التعامل مع هذه الكارثة منوذجًا متميزًا يف اال�ضت�ضهاد 

باأهمية الفحو�ص الوراثية يف حتديد هويات �ضحايا الكوارث بفاعلية كبرية.

)1(Butler, J. )2001(. Forensic DNA typing.
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ال�ضالمة  هيئة  الكندية  امللكية  ال�ضرطة  خمتربات  اأو�ضت  الكبرية  الكارثة  هذه  اإثر 
ب�ضمات  اإىل  اإ�ضافة  قيا�ضية  عينات  اأخذ  ب�ضرورة  الكندية  املوا�ضالت  لوزارة  التابعة 
اجلو  طريق  عن  ال�ضفر  معتادي  لالأ�ضخا�ص  وكذلك  الطائرات  مالحي  لكل  االأ�ضابع 
العينات حمفوظة يف قواعد  باأال تكون هذه  اأو�ضت  لال�ضتفادة منها عند احلاجة، كما 
اخلزائن  يف  اأو  الطريان  �ضركات  لدى  حفظها  يتم  واإمنا  بال�ضرطة  اخلا�ضة  البيانات 

اخلا�ضة باأولئك االأ�ضخا�ص)1(.

خام�سًا: حتديد هويات �سحايا حتطم برجي مركز التجارة العاملي
لقد اختلفت هذه الق�ضية  التي اأ�ضبحت ِمف�ضاًل يف تاريخ العامل احلديث  عن غريها 
من الكثري من الكوارث من حوادث الطائرات اأو االنفجارات ل�ضببني مهمني اأحدهما: 
الطائرات  حوادث  ففي  ؛  الكارثة  هذه  وبني  الطائرات،  حوادث  بني  فيما  العدد  فارق 
اأما  راكبًا  مئة وخم�ضني  اإىل ثالث  مئة  الطائرة ومالحيها ثالث  ركاب  يتجاوز عدد   ال 
يف هذه الق�ضية فقد بلغ عدد �ضحايا هذه الكارثة ما يقرب من األفني ومئة �ضخ�ص اأما 
ال�ضبب الثاين: فاإن حوادث الطائرات ال تخلو من معرفة �ضابقة باأ�ضماء ركاب الطائرة 
اأما يف هذه الكارثة فاإن الكثري من �ضحايا هذه الكارثة مل يكونوا معروفني  ومالحيها 
ال�ضياح  من  وغريهم  العاملني  من  العاملي  التجارة  مركز  برجي  على  يرتدد  من  لكرثة 

واملت�ضوقني.
بعد انهيار برجي مركز التجارة العاملي بفرتة وجيزة مت االإعالن عن الرغبة يف جمع 
يف  العينات  جلمع  خا�ضة  وحدات  ذلك  اأجل  من  واأن�ضئت  املفقودين؛  ذوي  من  عينات 
نيويورك كما قامت اأق�ضام ال�ضرط خارج نيويورك باإن�ضاء وحدات جلمع العينات القيا�ضية 
من اأهايل املفقودين اإ�ضافة اإىل االأدوات واحلاجيات اخلا�ضة باملفقودين وذلك الإجراء 
عمليات املقارنة املبا�ضرة بني ال�ضمات الوراثية لالأ�ضالء التي مت رفعها من موقع احلطام 
مع االأدوات واحلاجيات اخلا�ضة للمفقودين، واإجراء عمليات املقارنة غري املبا�ضرة بني 
ال�ضمات الوراثية الأ�ضالء املفقودين مع ال�ضمات الوراثية لوالديهم اأو اأبنائهم اأو من ميكن 

)1(Butler , j.)2001( forensic DNA typing. 
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اإيجاد �ضلة وراثية لهم مع اأقاربهم. مل تكن وحدات جمع العينات تهدف اإىل هذا االأمر 
العمل  وروؤ�ضاء  ال�ضهود  اأقوال  واإمنا كانت مراكز الأخذ  اأهميته  الرغم من  فح�ضب على 
الذين يعرفون بع�ص العالمات اجل�ضدية البارزة التي ميكن اال�ضتفادة منها كالو�ضوم يف 
حتديد هويات بع�ص ال�ضحايا الذين ال تزال بع�ص العالمات وا�ضحة على اأج�ضادهم)1(.
لقد كانت هذه الق�ضية منوذجًا وا�ضحًا يف اأهمية تن�ضيق اجلهود وتوزيع املهام التي 
الفحو�ص  خمترب  توىل  ال�ضخمة.  الكارثة  تلك  �ضحايا  هويات  بتحديد  القيام  تكفل 
نيويورك  والية  و�ضرطة  نيويورك  يف  ال�ضرعي  الطب  خرباء  رئي�ص  مبكتب  البيولوجية 
قيادة تلك اجلهود الكبرية ف�ضكل مركز حتليل البيانات وحتديد �ضالت القرابة ل�ضحايا 
برجي مركز التجارة العاملي من خم�ضة وع�ضرين خبريًا من �ضبعة خمتربات متخ�ض�ضة 
كمختربات الفحو�ص الوراثية بالقوات امل�ضلحة االأمريكية ، اإ�ضافة  اإىل جهات اأكادميية 
ملناق�ضة  �ضهريًا  يلتقون  اخلرباء  هوؤالء  وكان  هوبكنز،  وجون  وييل  هارفارد  كجامعات 
تلك  تكن  ومل  وحلها.  ال�ضحايا  هويات  على  التعرف  اإجراءات  تعرت�ص  التي  امل�ضكالت 
اجلهود  تلك  يف  �ضارك  فقد  املتخ�ض�ضة  اخلا�ص  القطاع  �ضركات  عن  مبعزل  اجلهود 
عدد من ال�ضركات مثل �ضركة �ضيلريا ال�ضهرية التي اأ�ضرفت على حتليل خريطة الوراثة 
الب�ضرية ، كما �ضاركت �ضركة جني كودز فورين�ضك�ص و�ضركة دي اإن اأيه فيو و�ضركة بود 
ت�ضتخدم  تقنيات جديدة  وا�ضتخدام  الوراثية  الفحو�ص  اإجراء  وغريها يف  تيكنولوجيز 
الإجراء  خا�ضة  حا�ضوبية  برامج  اإن�ضاء  اإىل  اإ�ضافة  الكوارث،  هذه  مثل  يف  مرة  الأول 

املقارنات بني ال�ضمات الوراثية للعينات املختلفة)2(.
اإن �ضخامة احلدث باأبعاده كافة دعا بع�ص اخلرباء يف هذا املجال من اأمثال د. جون 
بوتلر اإىل ي�ضميها » اأكرب ق�ضية فحو�ص وراثية جنائية يف التاريخ«؛ اإذ  مت جمع ما يقرب 
من ع�ضرين األف عينة من اأ�ضالء ال�ضحايا يف موقع االنهيار الهائل اإ�ضافة اإىل اثني ع�ضر 

األف عينة من اأدوات وحاجيات اأولئك ال�ضحايا من مواقع اإقاماتهم ووظائفهم.

  )1(Mike, H. )2003(. World Trade Center Identifications: The Administrative 
Review Process.

  )2(Brenner, C. )2003(. World Trade Center Disaster Identification Diary.
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وملـــا كانـــت العينـــات املرفوعة مـــن موقع 
االنهيار قد تعر�ضت لظروف قا�ضية وموؤثرة مثل 
احلريق والتعفن والرطوبة العالية نتيجة اأعمال 
االإطفاء علـــى جودة املادة الوراثيـــة التي ميكن 
احل�ضـــول عليهـــا فقـــد تولت بع�ـــص املختربات 
القيـام بفح�ص بع�ص العينات بوا�ضـــطة تقنيات 
غـــري التقنيات الروتينيـــة يف الفحو�ص الوراثية 
اجلنائيـــة، فقد ا�ضـــتخدمت تقنيـــة حتليل تتابع 
املادة الوراثيـــة التي تنتقل عن طريق االأم فقط 
)mtDNA(. وقامـــت خمتربات اأخرى بفح�ص 
بع�ص العينات بطريقة حتديد ال�ضمات الوراثية 
 )SNPs( على م�ضـــتوىالنيوكليوتيدة الواحـــدة

)�ضكل 8-3(.
 �ضـــكل )3-8(.  تعر�ضـــت العينات املرفوعة لظروف قا�ضية
 نتيجة االحـــرتاق ال�ضـــديد والرطوبة التي تزيد من �ضـــرعة

التعفن

اإن كل هذه اجلهود املبذولة قد اأثمرت نتائج رائعة ويف فرتة قيا�ضية ن�ضبيًا – حيث 
مل مي�ص �ضوى اأقل من عامني – يف يونيو عام 2003م بالذات اأعلن عن حتديد هوية األف 
واأربع مئة و�ضبعة وثمانني �ضخ�ضًا كان ما يقرب من 80% منهم من الذكور، ومل يكن هذا 
العدد الذي مت التعرف عليه هو كل ال�ضحايا يف هذا احلدث فقد كان عدد املفقودين 

املعلن عنهم يقارب االألفني وثماين مئة �ضخ�ص)1(. 
– غي�ص من في�ص من الق�ضايا  – يف احلقيقة  اإن هذه النماذج التي عر�ضت هي 
ا�ضتعر�ضت  ولو  غمو�ضها،  ك�ضف  يف  جدًا  فاعل  دور  الوراثية  للفحو�ص  كان  التي 
الق�ضايا املهمة التي كان للفحو�ص الوراثية دور مهم فيها يف كل بلد يطبق هذه التقنية 
هذه اأحدثته  الذي  الكبري  االأثر  لراأيت  املجهولة  الق�ضايا  يف  التحقيق  اإجراءات   �ضمن 
التقنية – بتوفيق اهلل – يف التعرف على اجلناة وك�ضف غمو�ص ق�ضايا جمهولة بقيت 

مقيدة �ضد جمهول ل�ضنوات طويلة.
  )1(Buckleton, J., et al. )2005(. Forensic DNA Evidence Interpretation.
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االآيل  احلا�ضب  جمال  يف  احلا�ضر  ع�ضرنا  ي�ضهده  الذي  الهائل  التطور  اإن 
كثرية  جماالت  يف  امل�ضتخدمة  احلا�ضوبية  البيانات  بقواعد  يعرف  ما  وخ�ضو�ضًا 
من حياتنا اليومية اأدى اإىل ال�ضعور باأهمية ا�ضتخدام قواعد البيانات وتوظيفها يف 
جمال الك�ضف عن اجلرائم. ومع بدء ا�ضتخدام اأنظمة خمتلفة من قواعد البيانات 
احلا�ضوبية يف املجال اجلنائي، مثل قواعد البيانات اخلا�ضة بالب�ضمات اأو قواعد 
البيانات اخلا�ضة باآثار االأ�ضلحة يف املقاذيف واالأظرف الفارغة اأو قواعد البيانات 
الذكاء  و�ضائل  تطبق  اجلنائية  املختربات  اأ�ضبحت  الوراثية،  بال�ضمات  اخلا�ضة 
اال�ضطناعي اأو ما يعرف بـ )Artificial Intelligence( يف التعرف على املجرمني 
مع  املرتكبني  جمهولة  اجلرائم  ربط  اإىل  اإ�ضافة  املجهولة  الق�ضايا  يف  املحتملني 

بع�ضها بع�ضًا)1(. 
اإن قواعد البيانات ذات التطبيقات اجلنائية التي اأ�ضرنا اإليها قد اأحرزت اإجنازات 
وال�ضرقات وغريها من  واالغت�ضاب  القتل  الكثري من جرائم  مهمة يف ك�ضف غمو�ص 
البيانات  قواعد  املختزنة يف  املعلومات  االآلية يف  واملقارنة  البحث  اجلرائم عن طريق 
اجلرائم  ربط  اأو  املختلفة  اجلرائم  ربط  على  البحثية  القدرة  هذه  اإن  امل�ضتخدمة. 
الفحو�ص  تتبواأ  اأن  اإىل  موؤثر  ب�ضكل  اأدت  قد  اأخرى  ق�ضايا  يف  حمكومني  مع  املجهولة 
اجلنائية املكانة التي ت�ضتحقها �ضمن اإجراءات التحقيق يف اجلرائم املختلفة. اإن بع�ص 
اأنواع قواعد البيانات امل�ضتخدمة يف احلقل اجلنائي يتم اال�ضتفادة منها �ضمن النطاق 
املحلي قي املنطقة اأو الدولة التي ت�ضتخدمها، بينما يتميز بع�ضها االآخر باإمكان ربطها 
اأمنية اأكرب من ا�ضتخدام  بقواعد البيانات املاثلة على ال�ضعيد الدويل لتحقيق فائدة 

هذه االأنظمة.
يف  امل�ضتخدمة  التقنيات  اأحدث  من  الوراثية  الفحو�ص  تقنيات  كانت  وملا 
املجال اجلنائي التي اأظهرت كفاءة منقطعة النظري يف ك�ضف غمو�ص الكثري من 
اجلرائم، فقد ت�ضابقت الدول املتقدمة اإىل  حتقيق اأكرب قدر ممكن من الكفاءة 
لهذه التقنية عن طريق اإن�ضاء قواعد البيانات الوراثية اأو ما يطلق عليها )البنوك 

)1(1 Lee, H., et al. )2001(. Henry Lee's Crime Scene Handbook. 
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اجلينية( والتي يتم من خاللها تخزين ال�ضمات الوراثية لالآثار احليوية املجهولة 
عمليات  اإجراء  ثم  ومن  جنائية،  ق�ضايا  يف  عليهم  املحكوم  لالأ�ضخا�ص  وكذلك 
البيانات  قواعد  يف  الوراثية  ال�ضمات  تلك  بني  التطابق  فر�ص  لبحث  املقارنة 

املختلفة)1(.
حمور  �ضتكون  التي  اجلنائي  التطبيق  ذات  البيانات  قواعد  اأنواع  اأبرز  لعل 
قوة  اإىل  يرجع  وذلك  الوراثية،  البيانات  – قواعد  املبحث  هذا  – يف  تركيزنا 
اإمكان  على  تعتمد  التي  البيانات  قواعد  النوع من  بها هذا  يت�ضف  التي  التمييز 
ما  وهو   ، الفح�ص  اإىل  ترد  عينة  كل  يف  وراثية  �ضمة  ع�ضرة  خم�ص  عن  الك�ضف 
ميكن من اجلزم بن�ضبة اأي اأثر حيوي اإىل م�ضدره دون غريه من النا�ص. وفيما 
يلي �ضنتناول ب�ضيء من التف�ضيل احلديث عن هذا النوع من قواعد البيانات، مع 
مالحظة اأن املراد بقواعد البيانات الوراثية يف هذا البحث هي املتعلقة باملجال 

االأمني حتديدًا.

)1(  ن�ضر هذا الف�ضل للموؤلف يف بحث م�ضتقل بعنوان )التطبيقات االأمنية لقواعد البيانات الوراثية( ول�ضلته 
الوثيقة مب�ضمون الكناب متت اإ�ضافته – مع �ضيء من االخت�ضار – و�ضمن ف�ضول هذا الكتاب.
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املبحث الأول
 قواعد البيانات الوراثية

تعريف قاعدة البيانات وبنك البيانات
�ضكل  يف  البيانات  تنظيم  اأ�ضلوب   « باأنها  عام  ب�ضكل  البيانات  قاعدة  تعريف  ميكن 
ملف اأ�ضا�ضي �ضخم يتيح التعامل مع البيانات بطريقة �ضمولية تلبي االحتياجات املختلفة 
ملتخذ القرار«)1(. ويعرفها اآخرون باأنها »جمموعة من احلقائق موؤلفة من ملفات مرتابطة 
ت�ضكل البيانات التي يتكون منها ملف اأو برنامج موحد يكون كافيًا الأداء غر�ص معني«)2(.  
وعندما تت�ضع قاعدة البيانات لت�ضمل عددًا اأكرب من البيانات واملواقع التي تخدمها 
امللفات  من  »جمموعة  باأنه  تعريفه  ميكن  والذي  البيانات«،  »بنك  عليها  يطلق  فاإنه 
اأي خمرجات  اإىل  اإ�ضافة  البيانات بحيث ميكن توفريها  التي تختزن وتنظم  املرتبطة 
ت�ضتق منها يف �ضور عدة با�ضتخدام اأجهزة اإلكرتونية ملعاجلة البيانات«. ومن خالل هذه 
�ضاملة  الوراثية هو )جمموعة  البيانات  قواعد  تعريف  اإن  القول  فاإنه ميكن  التعريفات 
من البيانات التي تت�ضمن ال�ضمات الوراثية واملعلومات التف�ضيلية اخلا�ضة بال�ضخ�ص اأو 
االأثر املختزنة يف اأجهزة احلا�ضب االآيل بطريقة ميكن من خاللها ا�ضتخراجها واإجراء 

املقارنة فيما بينها، كما يتم حتديث قواعد البيانات ب�ضفة م�ضتمرة(. 
درا�ضة  م�ضروع  يف  الباحثني  خالل  من  عامليًا  اجلينية  البنوك  اإن�ضاء  فكرة  بداأت 
التنوع اجليني يف اجلن�ص االآدمي والتي اأظهرت قيمة االحتفاظ باملادة الوراثية لدرا�ضة 
الطبية  ال�ضجالت  درا�ضة  يف  وكذلك  الب�ضرية،  االأجنا�ص  بني  والتغريات  االختالفات 
ومع  فيها،  املوؤثرة  اجلينات  درا�ضة  خالل  من  معاجلتها  وحماولة  الوراثية  لالأمرا�ص 
البنوك  من  اال�ضتفادة  فكرة  برزت  املختلفة  وتقنياته  اجلينات  علم  تطبيقات  ازدياد 

اجلينية يف املجال االأمني ومكافحة اجلرمية.

)1(  اأحمد ال�ضامي و�ضيد ح�ضب اهلل )1408هـ(. املعجم املو�ضوعي مل�ضطلحات املكتبات واملعلومات.
)2(عبد الغفور قاري )1420هـ(. معجم م�ضطلحات املكتبات واملعلومات.
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اأهمية قواعد البيانات الوراثية الوطنية

تتلخ�ص اأهمية اإن�ضاء قواعد البيانات الوراثية يف تقدمي املعلومات ب�ضكل دقيق ومي�ضر 
اإىل اجلهات االأمنية لك�ضف وحل غمو�ص الكثري من الق�ضايا واجلرائم ويتمثل ذلك من 

خالل:
الإجراء  وذلك  اجلنائية،  الق�ضايا  يف  للمحكومني  الوراثية  ال�ضمات  اإظهار  اأوًل: 
عمليات املقارنة بني ال�ضمات الوراثية لكل حمكوم مع ال�ضمات الوراثية لالآثار املتخلفة 
يف م�ضارح اجلرائم جمهولة املرتكبني من خالل قواعد البيانات الوراثية املحفوظة لهذه 

االآثار، وهذا ميّكن من ربط عدد من اجلرائم مبرتكبيها وفك غمو�ضها.

ثانياً: اإظهار ال�ضمات الوراثية لالآثار املتخلفة يف م�ضارح اجلرائم املختلفة، ومن ثم 
يتم اإجراء عمليات املقارنة فيما بينها ملعرفة ارتباط م�ضارح اجلرائم ببع�ضها بع�ضًا.

االأمن  ي�ضكلون خطرًا كبريًا على  الذين  االإجرام  االأ�ضخا�ص معتادي  ثالثاً: معرفة 
وذلك يف حالة تطابق ال�ضمات الوراثية لعينات مرفوعة من م�ضارح جرائم خمتلفة مع 

�ضخ�ص بعينه.

وجود  عدم  يت�ضح  عندما  املختلفة  الق�ضايا  يف  املتهمني  االأ�ضخا�ص  تربئة  رابعاً: 
اأي ارتباط ل�ضماتهم الوراثية مع ال�ضمات الوراثية يف الق�ضايا املتهمني فيها والق�ضايا 

امل�ضجلة �ضد جمهول)1(.

اأنواع قواعد البيانات الوراثية الوطنية وثيقة ال�سلة باملجال الأمني:

البيانات . 1 قواعد  النوع من  باملحكومني، وهذا  الوراثية اخلا�ضة  البيانات  قواعد 
يف  وت�ضنيفها  وحفظها  للمحكومني  الوراثية  ال�ضمات  حتديد  يف  مهمته  ترتكز 

اأنظمة حا�ضوبية الأغرا�ص املقارنة الالحقة.
اجلرائم . 2 م�ضارح  من  املرفوعة  بالعينات  اخلا�ضة  الوراثية  البيانات  قواعد 

)1(Butler, J. )2001(. Forensic DNA typing..
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املختلفة، ويف هذا النوع من قواعد البيانات يتم حتديد ال�ضمات الوراثية لتلك 
العينات وحفظها وت�ضنيفها يف اأنظمة حا�ضوبية الأغرا�ص املقارنة الالحقة.

قواعد البيانات الوراثية اخلا�ضة مبن�ضوبي اجلي�ص ورجال الدفاع املدين وذوي . 3
للعينات احليوية ميكن  اإيجاد �ضجالت  وتتمثل يف  اأي دولة،  املمهم اخلا�ضة يف 
من خالله التحقق من ذاتية املفقودين يف احلروب والكوارث وغريها عن طريق 
حتليل االآثار احليوية املتخلفة عنهم ومقارنتها مع ال�ضمات الوراثية التي ميكن 
حتديدها لكل منهم من خالل �ضجالتهم احليوية املحفوظة لهم، وتظهر اأهمية 
هذا النوع من قواعد البيانات عند عدم وجود اأطراف ميكن اال�ضتفادة منهم يف 

اأغرا�ص املقارنة كاالآباء اأو االأمهات اأو االأبناء.
4 . ، جمتمع  اأي  يف  للمواطنني  الوراثية  لل�ضمات  املمثلة  الوراثية  البيانات  قواعد 

من  ع�ضوائية  عينات  اختيار  بوا�ضطة  البيانات  قواعد  من  النوع  هذا  بناء  ويتم 
منها،  ينحدرون  التي  وللمناطق  لل�ضكان  ممثلة  تكون  الدرا�ضة  جمتمع  اأفراد 
ويكون الهدف من ذلك اإيجاد قواعد اإح�ضائية لل�ضمات الوراثية للمواطنني يتم 

االعتماد عليها يف اإ�ضدار التقارير يف الق�ضايا اجلنائية)1(.
و�ضيرتكز احلديث فيما يلي على النوعني االأولني من قواعد البيانات الوراثية وهما 
قواعد البيانات الوراثية اخلا�ضة باملحكومني وقواعد البيانات الوراثية اخلا�ضة بالعينات 

املرفوعة من م�ضارح اجلرائم املختلفة.

متطلبات اإن�ساء قواعد البيانات الوراثية الوطنية 

اإن ال�ضمات الوراثية التي يتم االحتفاظ بها يف قواعد البيانات الوراثية الوطنية البد اأن 
تتميز بخ�ضائ�ص معينة ت�ضمن �ضحتها وم�ضداقيتها وكفاءتها على امل�ضتوى الدويل، وفيما 
يلي نورد بع�ص اخل�ضائ�ص املهمة التي ينبغي توافرها عند اإعداد قواعد البيانات الوراثية:
اأوًل: حتديد ال�ضمات الوراثية للعينات احليوية التي ترفع من م�ضارح اجلرائم وكذلك 

)1(  عبد العزيز الدخيل، )1425هـ( التطبيقات االأمنية لقواعد البيانات الوراثية.
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من املتهمني يف الق�ضايا اجلنائية، وبناًء على ذلك يتم االعتماد عليها يف اإثبات ارتباط 
عينتني ببع�ضهما بع�ضًا.

ثانياً: ا�ضتخدام االأجهزة اآلية التحكم يف جميع اخلطوات املمكنة للفح�ص والتحليل، 
لتحقيق  الوراثية  �ضماتها  اإظهار  �ضرعة  تتطلب  العينات  املتزايدة من  االأعداد  اأن  ذلك 
العينات  مع  املحكومني  عينات  وربط  الوراثية  املقارنات  اإجراء  من  املاأمولة  الفائدة 

املرفوعة من م�ضارح اجلرائم املختلفة.
ثالثاً: تهيئة اأنظمة حا�ضوبية تكون قادرة على عمل م�ضح اآيل �ضريع لعمل املقارنات 
هذه  تكون  اأن  ال�ضروري  من  اأن  كما  وفاعلية،  دقة  بكل  الوراثية  ال�ضمات  بني  املطلوبة 
االأنظمة والربامج احلا�ضوبية مهياأة من حيث نوعية امللفات املخزنة للتوافق مع قواعد 

البيانات الوراثية الدولية عند الرغبة يف ربطها مع تلك االأنظمة.
رابعاً: توفري ال�ضرية الكاملة للمعلومات املخزنة يف قواعد البيانات الوراثية، وما ميّكن 
من ذلك اإخفاء املعلومات الو�ضفية لالأ�ضخا�ص يف املعلومات املخزنة يف قواعد البيانات 
الوراثية، فالعينة عند اإدخالها يف النظام امل�ضتخدم تعطي رمزًا يدل على املخترب الذي 
قام بفح�ص وتخزين ال�ضمات الوراثية يف النظام ويتم االحتفاظ بالبيانات التف�ضيلية 
الأ�ضحاب هذه العينات يف �ضجالت حمفوظة يف اأ�ضيق نطاق، بحيث يقت�ضر النفاذ اإىل 

تلك املعلومات على االأ�ضخا�ص املخولني باالطالع عليها.
البيانات، فهناك حتٍد  املخزنة يف قواعد  املعلومات  خام�صاً: �ضرورة مراعاة �ضحة 
والتاأكد من �ضحتها  النتائج  تف�ضري  يتمثل يف  الوراثية  للعينات  الفاح�ضني  يواجه  كبري 
قبل اإدخالها يف قاعدة البيانات، كما اأن اختالف املختربات يف تف�ضري النتائج ينعك�ص 
تطبيق  بد من  ولذا فال  النظام،  املخزنة يف  الوراثية  ال�ضمات  �ضلبي على �ضحة  ب�ضكل 
اآلية ل�ضمان �ضحة املعلومات املدخلة يف نظام القواعد البيانية تتمثل يف تطبيق برنامج 
خمتربات  جميع  قبل  من  تطبيقه  من  والتاأكد  اجلودة  يف  والتحكم  النوعية  الرقابة 

احلم�ص النووي الوراثي التي متد قاعدة البيانات الوطنية)1(.

  )1(Fourney, R. )2001(. The National DNA Data Bank of Canada «Annual 
report 2000 -2001
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اأنواع العينات التي ميكن ا�ستخدامها لبناء قواعد البيانات الوراثية الوطنية

 عند احلاجة اإىل اإظهار ال�ضمات الوراثية الأي �ضخ�ص فاإنه يلزم احل�ضول على عينة 
قيا�ضية من خاليا ج�ضده، وتعترب االأنواع التالية من االأن�ضجة اأن�ضب واأي�ضر امل�ضادر لهذه 

العينة القيا�ضية:
اإبرة . 1 اأعالها  يف  �ضغرية  اأداة  بوا�ضطة  عليها  احل�ضول  ميكن  الدماء:  عينات 

واحل�ضول  املطلوب  لل�ضخ�ص  االأ�ضابع  اأحد  وخز طرف  بوا�ضطتها  يتم  �ضغرية 
على نقاط دموية تو�ضع على كروت خا�ضة حتفظ املادة الوراثية ل�ضنوات عدة 
على  امل�ضتخدمة  احليوية  العينات  اأف�ضل  الدماء  عينة  وتعترب   .)1-4 �ضكل   (

االإطالق)1(.

ميكن . 2 الفم:  جتويف  من  م�ضحة 
احل�ضول عليها بوا�ضطة حك جتويف 
الفم من الداخل بق�ضيب بال�ضتيكي 
رفيع يكون طرفه االأعلى م�ضننًا، ثم 
بطاقات  خا�ضة حتفظ  على  تو�ضع 
املادة الوراثية ل�ضنوات عدة. وتعتمد 
النوعية  هذه  على  الدول  معظم 
من  رفعها  ل�ضهولة  العينات  من 
الرهبة  م�ضاعر  وتفادي  االأ�ضخا�ص 

التي ت�ضاحب رفع عينات الدماء. 
ب�ضيالت ال�ضعر: ميكن احل�ضول عليها. 3

�ضكل )4-1(. بع�ص و�ضائل رفع العينات القيا�ضية
بوا�ضطة نزع عدد 6-8 �ضعرات حتتوي على جذورها من املتهم.

  )1(Burgoyne, L. et al. )1994(. “Proceedings of the first European symposium 
on human identification”.
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ا�ستبعاد العينة من قواعد البيانات الوراثية

وعدم  الوراثية  البيانات  قواعد  عن  امل�ضوؤولة  اجلهة  قبل  من  العينة  ا�ضتبعاد  يتم 
اإدخالها �ضمن �ضجالت قواعد البيانات الوراثية يف احلاالت التالية:

يف  املعتربة  الق�ضايا  اأنواع  �ضمن  العينة  بهذه  املتعلقة  الق�ضية  تكن  مل  اإذا  اأوًل: 
الت�ضنيف اجلنائي لقواعد البيانات الوراثية، فاإذا مت ا�ضتبعاد ق�ضايا امل�ضكرات – على 
�ضبيل املثال – من الت�ضنيف اجلنائي لقواعد البيانات الوراثية، فاإنه يتم ا�ضتبعاد اأي 

عينة متعلقة بهذا النوع من الق�ضايا.
يتم  فاإنه  الوراثي  للتحليل  كافية  غري  للفح�ص  الواردة  العينة  تكون  عندما  ثانياً: 

ا�ضتبعادها.
ثالثاً: عند عدم ا�ضتخدام الطرق وال�ضوابط املعتمدة من قبل اجلهة امل�ضوؤولة عن 
قواعد البيانات الوراثية يف رفع العينة مثل نوعية العينة املرفوعة وكميتها واإرفاق م�ضهد 
برفع العينة من املحكوم و�ضورة من هويته وغري ذلك من ال�ضوابط التي يتم اعتمادها.
رابعاً: اإذا مل يكن هناك ت�ضريح ر�ضمي معتمد برفع العينة من ال�ضخ�ص املطلوب، 

ويكون هذا الت�ضريح عادة وثيقة ر�ضمية �ضمن اأوراق املتهم اأو الق�ضية.

اأنواع الق�سايا التي تدخل �سمن الت�سنيف اجليني

تعتمد الدول املتقدمة ذات التجربة يف بناء قواعد البيانات الوراثية الوطنية على حتديد 
اأنواع معينة من الق�ضايا وال�ضوابق تكون هي البناء املكون للت�ضنيف اجليني وا�ضتبعاد اأنواع 
اأخرى من الق�ضايا، وذلك بعد �ضن اأنظمة ق�ضائية يتم تطبيقها يف هذا املجال، فعلى �ضبيل 
املثال ت�ضع دولة نيوزيلندا الق�ضايا املتعلقة ب�ضرقات ال�ضيارات �ضمن هذا الت�ضنيف ، بينما 
ال جند هذا النوع من الق�ضايا �ضمن الت�ضنيف اجليني اخلا�ص بدولة كندا وهكذا)1(. كما 
اأن بع�ص الدول كربيطانيا ت�ضع ال�ضمات الوراثية للمتهمني على ذمة ق�ضايا �ضمن الت�ضنيف 
لقواعد البيانات الوراثية ب�ضورة موؤقتة بينما ال ت�ضع دول اأخرى هذا النوع من االأ�ضخا�ص 

  )1(Harbison, S., et al. )2001( “The New Zealand DNA databank.
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�ضمن ت�ضنيفها لقواعد البيانات الوراثية، لذا فاإنه ينبغي اأن ي�ضبق اإن�ضاء البنوك اجلينية 
يف بلد ما حتديد اأنواع الق�ضايا وال�ضوابق الداخلة يف الت�ضنيف اجليني اخلا�ص به. وما 
يجدر التنبيه عليه اأن تكون اأنواع الق�ضايا وال�ضوابق الداخلة يف الت�ضنيف اجليني لقواعد 
البيانات الوراثية اخلا�ضة بالعينات املرفوعة من م�ضارح اجلرائم املختلفة هي ذات االأنواع 

املعتربة يف الت�ضنيف اجليني لقواعد البيانات الوراثية اخلا�ضة باملحكومني.
املجال  يف  الوراثية  البيانات  قواعد  ا�ضتخدمت  التي  الدول  جتارب  اأظهرت  لقد   
�ضد  امل�ضجلة  اجلرائم  من  املئات  غمو�ص  ك�ضف  يف  متثلت  باهرة،  جناحات  اجلنائي 

جمهول، وذلك من خالل ربطها مبحكومني يف ق�ضايا جنائية اأخرى)1(.

التنظيمات الدولية ب�ساأن البيانات الوراثية

اخلا�ص  القطاع  معامل  لدى  برزت  الب�ضرية  الوراثية  اخلريطة  قراءة  اكتمال  قبل 
حتقيق  فكرة   Celera �ضيلريا  �ضركة  اأبرزها  ومن  امل�ضروع  هذا  اإجناز  يف  امل�ضاركة 
من  الحقًا  عنه  الك�ضف  يتم  ملا  الن�ضر  حقوق  حفظ  خالل  من  وذلك  املادية  اال�ضتفادة 
يف  فيها  خلل  اأي  يت�ضبب  التي  تلك  اأو  االإن�ضان  يف  معينة  بوظائف  املرتبطة  اجلينات 
وجود اأمرا�ص وراثية معينة. وقد بدا ذلك االأمر مقبواًل بادي الراأي اإال اأن الباحثني يف 
اأهل االخت�ضا�ص  الكثريين من  ت�ضاوؤالت عدة جعلت  اأثاروا  التقنية احليوية  اأخالقيات 
�ضواء يف التقنية احليوية اأو الدرا�ضات االجتماعية ف�ضاًل عن املخت�ضني يف علم القانون 
اإن�ضان  اأي جهة بحثية باملعلومات الوراثية الأي  اأحقية  وحقوق االإن�ضان يراجعون م�ضاألة 
اأو اأي �ضعب يكون عينة للدرا�ضة. وقد نتج من تلك اجلهود االإعالن العاملي ب�ضاأن املجني 
الب�ضري وحقوق االإن�ضان الذي اعتمده املوؤمتر العام ملنظمة االأمم املتحدة للرتبية والعلوم 
ب�ضاأن  العاملي  االإعالن  تال ذلك  ثم  1997م،  والع�ضرين عام  التا�ضعة  دورته  والثقافة يف 
البيانات الوراثية الب�ضرية الذي اعتمده املوؤمتر العام ملنظمة االأمم املتحدة للرتبية والعلم 
والثقافة يف دورته الثانية والثالثني عام 2003م. وقد تناول االإعالنان وب�ضكل تف�ضيلي 
الكرامة  تاأكيد احرتام  اأبرزها  وكان من  ال�ضدد  املهمة يف هذا  الق�ضايا  جمموعة من 

 )1( Fourney, R., et al. )2002(. The National DNA Data Bank of Canada “Fo-
rensic Reality and the Practical Experience of DNA Typing Update”.
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االإن�ضانية وحماية حقوق االإن�ضان واحلريات االأ�ضا�ضية، و�ضرورة اأن تكون عمليات جمع 
االإن�ضان  الدويل حلقوق  القانون  الب�ضرية متفقة مع  الوراثية  البيانات  ومعاجلة وحفظ 
و�ضرورة احل�ضول على قبول م�ضبق وواع وحر من �ضاحب العينة اإال يف حاالت التحقيق 
تخ�ضع  التي  الن�ضب  حتديد  واختبارات  ومقا�ضاتهم،  مرتكبيها  واكت�ضاف  اجلرائم  يف 
اأكد االإعالنان حماية  للقانون الداخلي املتفق مع القانون الدويل حلقوق االإن�ضان، كما 
�ضرية البيانات الوراثية وعدم اإتاحة االطالع عليها اإال ل�ضبب يتعلق بامل�ضلحة العامة اأو 
االأمن الوطني، اإ�ضافة اإىل ذلك اأوجب االإعالنان على امل�ضوؤولني من اأ�ضخا�ص وهيئات 
عن معاجلة البيانات الوراثية الب�ضرية اأن يتخذوا التدابري الالزمة ل�ضمان دقة وموثوقية 
وجودة واأمن هذه البيانات ويتوخوا الدقة واحلذر واالأمانة والنزاهة يف معاجلة وتف�ضري 
البيانات الوراثية نظرًا اإىل مت�ضمناتها االأخالقية والقانونية واالجتماعية. ومن املبادئ 
التي تناولها االإعالنان وجوب اإتالف البيانات الوراثية الب�ضرية والعينات احليوية التي 
اإليها  تنتفي احلاجة  التحقيق اجلنائي عندما  اأثناء  بهم  امل�ضتبه  االأ�ضخا�ص  جتمع من 
ما مل يق�ص القانون الداخلي املتفق مع القانون الدويل حلقوق االإن�ضان بخالف ذلك، 
كما حث االإعالنان الدول – وفقًا لقانونها الداخلي ولالتفاقيات الدولية – على تنظيم 
تداول البيانات الوراثية الب�ضرية والعينات احليوية عرب احلدود لتعزيز التعاون الدويل 

مع �ضرورة �ضمان قيام الطرف املتلقي لهذه البيانات بتاأمني احلماية الكافية لها)1( .
جماعة   اأو  كان  فردًا  االإن�ضان   حقوق  على  احلفاظ  جتاه  املبذولة  اجلهود  جاءت  لقد 
ال�ضلبي  اجلانب  من  �ضيء  ات�ضح  اأن  بعد  اخلا�ضة  احليوية  العينات  ا�ضتخدام  اإ�ضاءة  من 
يف خطورة االطالع على املعلومات الوراثية التف�ضيلية للفرد اأو للجماعة تتمثل يف اإمكان 
التي  البيولوجية  االأ�ضلحة  ببع�ص  معني  اأو عرق  �ضعب  بها  يتميز  معينة  ا�ضتهداف جينات 
توؤثر فيه، اأو حتى من خالل امتناع �ضركات التاأمني عن التعامل مع االأ�ضخا�ص الذين يظهر 
من خالل درا�ضة املعلومات الوراثية التف�ضيلية لهم اإمكان اإ�ضابتهم ببع�ص االأمرا�ص مثل 
الذبحة ال�ضدرية اأو ال�ضكر اأو غريها من االأمرا�ص، وما ميكن اأن ميار�ص من متييز بني 
املتقدمني على الوظائف املختلفة وفقًا ملا حتمله �ضجالتهم الوراثية من معلومات، زيادة على 

االأ�ضرار املحتملة التي ميكن اأن ت�ضتجد من خالل درا�ضة املعلومات الوراثية التف�ضيلية.

)1(  منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، 2004م
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املبحث الثاين
 مناذج من التجارب املتقدمة يف ا�ستخدام 
قواعد البيانات الوراثيةيف املجال الأمني

ظهـــرت يف ال�ضـــنوات القليلـــة املا�ضـــية جهـــوٌد دوليـــٌة عـــدة الإن�ضـــاء بنـــوك جينيــــة 
لال�ضـــتفـادة منهـــا يف املجـــال االأمني ومكافحـــة اجلرميـة فقد قـامت خمتـــربات خدمـة 
العلـــوم اجلنائيـــة )Forensic Science Service( يف بريطانيـــا يف اأوائـــل الت�ضـــعينيات 
امليالديـــة مبحاولـــة جمع اأعداد كبـــرية من العينـــات واإظهار �ضـــماتهـا الوراثية حلفظها 
 وا�ضـــتخدامها يف املقارنــــة مـــع االآثـار احليوية جمهولة امل�ضـــدر، ثم تـــال ذلك تطبيقات 
 Federal Bureau( اأكـــرث كفاءة يف هذا املجال قامت بها املباحث الفيدراليـــة االأمريكية
Investigation( ، ثم تتابعت م�ضـــروعات اال�ضـــتفادة من هذه التطبيقات من قبل بع�ص 

الهيئـــات الدولية مثـــل املنظمة الدولية لل�ضـــرطة اجلنائيـــة )االإنرتبول( لتو�ضـــيع نطاق 
تطبيق هذه البنوك يف ظل االتفاقيات الدولية، وفيما يلي �ضـــنعر�ص ب�ضيء من التف�ضيل 

منوذجني من اأنظمة قواعد البيانات الدولية:  

)FBI( جتربة املباحث الفيدرالية الأمريكية

ال�ضوابق  اأ�ضحاب  بني  ارتباط  وجود  على  التعرف  اإىل  املا�ضة  احلاجة  اإىل  نظرًا 
االأرجاء  مت�ضعة  دولة  يف  �ضيما  ال  املختلفة،  اجلرائم  م�ضارح  يف  يخلفونها  التي  واالآثار 
االأمريكي  الفيدرايل  التحقيقات  مكتب  لدى  ن�ضاأت  فقد  االأمريكية،  املتحدة  كالواليات 
ارتباطها  وبحث  ال�ضجناء  من  قيا�ضية  لعينات  الوراثية  للمعلومات  قاعدة  اإن�ضاء  فكرة 
بالعينات املرفوعة من م�ضارح اجلرائم لتخدم اأكرب عدد ممكن من املختربات اجلنائية 
على امتداد الواليات املتحدة االأمريكية، وقد اأطلق على قاعدة البيانات الوراثية م�ضمى 
الوراثية  البيانات  ويعني نظام �ضجل   )»Combined DNA Index System »CODIS(

امل�ضرتك.
بداأ مكتب التحقيقات الفيدرايل االأمريكي م�ضروع نظام الـCODIS( يف عام 1990م 
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ليغطي يف البداية اأربعة ع�ضر خمتربًا اإ�ضافة اإىل املختربات اخلا�ضة مبكتب التحقيقات 
الفيدرايل وا�ضتغرق العمل �ضنوات عدة جلمع واإيجاد ال�ضمات الوراثية لعينات قيا�ضية 
الت�ضعينيات  اأواخر  ويف  املختلفة،  م�ضارح اجلرائم  املرفوعة من  بتلك  ارتباطها  وبحث 
و�ضل عدد العينات اإىل مئات االآالف كما ازداد عدد املختربات التي تتبادل املعلومات 
من خالل هذا النظام ب�ضكل ملحوظ. ففي نوفمرب 1999م اأ�ضبح عدد املختربات العامة 
ومتكنت  الواليات  معظم  تغطي  خمترب   100 من  اأكرث   )CODIS( نظام  ت�ضتخدم  التي 
هذه املختربات من تبادل ال�ضمات الوراثية بني بع�ضها بع�ضًا من خالل قواعد البيانات 
الوراثية الوطنية. ويف نهاية �ضهر يناير لعام 2000م كان نظام الـ )CODIS( قد حقق 
600 حالة تطابق كانت كفيلة بفك غمو�ص مئات اجلرائم املقيدة �ضد جمهول يف اأنحاء 
الواليات املتحدة االأمريكية كافة ، وتوؤدي قاعدة البيانات الوراثية دورًا اأ�ضا�ضيًا يف زيادة 
هذا الرقم من حاالت التطابق؛ وهو ما جعل من ال�ضروري زيادة عدد العينات التي يتم 

فح�ضها وتخزينها يف قواعد البيانات. 

)CODIS( املواقع الوراثية امل�صتخدمة يف نظام

يعترب نظام الـ )CODIS( من اأكرث اأنظمة قواعد البيانات حتفظًا يف اإثبات ارتباط 
ال�ضمات الوراثية بني عينتني، حيث �ضملت ال�ضوابط امل�ضتخدمة يف هذا النظام �ضرورة 
التتابعات  الإظهار   )PCR( الـ  تقنية  بوا�ضطة  للعينة  وراثيًا  موقعًا  ع�ضر  ثالثة  اإظهار 

الق�ضرية املتكررة )STRs( والتي تتمتع بقوة متييز عالية جدًا.

)CODIS( طريقة ت�صنيف العينات يف نظام

يحتوي نظام الـ )CODIS( على املعلومات ال�ضرورية الإجراء املقارنة بني ال�ضمات 
الوراثية لعينات املحكومني القيا�ضية والعينات املرفوعة من م�ضارح اجلرائم يف الق�ضايا 
املختلفة حيث تخزن كل عينة من العينات القيا�ضية للمجرمني يف النظام على ال�ضكل 

التايل:
معلومات العينة وتعطي رمزًا يدل على املخترب اجلنائي الذي قام بفح�ص العينة . 1
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وميلك كافة املعلومات املتوافرة عن �ضاحب العينة مثل اال�ضم والهوية والعنوان.
رقم العينة املرتبط بربنامج قاعدة البيانات الوراثية. . 2
نوع الت�ضنيف ويو�ضح نوع قاعدة البيانات )قيا�ضية– عينات جنائية من م�ضارح . 3

اجلرائم(.
طبيعة العينة )الطبيعة احليوية للعينة، دماء اأو �ضعر... اإلخ(.. 4
حتديد ال�ضمات الوراثية للعينة با�ضتخدام ثالثة ع�ضر موقعًا وراثيًا.. 5
احتمال تكرار هذا ال�ضمات الوراثية يف قاعدة البيانات الوراثية املتوافرة.. 6

يت�ضح ما �ضبق من البيانات املذكورة اأن هذه املعلومات ال ت�ضمل مالب�ضات اجلرمية 
اأو تاريخ املحكوم االإجرامي، ولكن ميكن التعرف على تلك املعلومات من خالل الرمز 
املعلومات عن  كافة  ولديه  الفح�ص  بعملية  قام  الذي  باملخترب  واملرتبط  للعينة  املعطى 

�ضاحب العينة القيا�ضية. 
عند العثور على اأي حالة تطابق بني ال�ضمات الوراثية الأي عينة من العينات القيا�ضية 
للمحكومني مع ال�ضمات الوراثية الأي من العينات املجهولة مب�ضارح اجلرائم فاإنه يتم تبادل 
املعلومات بني املختربات ذات ال�ضلة بتحليل العينات التي ح�ضلت بها حالة التطابق ومن 
د هذا التطابق اإعادة الفح�ص مرة اأخرى ثم يتم بعد ذلك حتديد ا�ضم �ضاحب  ثم يوؤكَّ

العينة القيا�ضية املطابقة وهويته وعنوانه من خالل املخترب الذي فح�ص العينة. 

 )CODIS( م�صتويات عمل نظام الـ

يتكون الربنامج من ثالثة م�ضتويات حملي واإقليمي ووطني وهذه امل�ضتويات يحتوي 
كل منها على فهر�ضني اأحدهما للمعلومات الوراثية لعينات املحكومني القيا�ضية واالآخر 
الوراثية  البيانات  اإىل قاعدة  اإ�ضافة   ، بالعينات اجلنائية  الوراثية اخلا�ضة  للمعلومات 

لل�ضكان لكل م�ضتوى من هذه امل�ضتويات، وهذه امل�ضتويات على النحو االآتي:
بناء  على  يعمل  والذي  املحلي  امل�ضتوى  على  الوراثية  البيانات  فهر�ضة  نظام  اأوًل: 

قواعد البيانات الوراثية املختلفة على م�ضتوى املدينة فقط. 
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ثانياً: نظام فهر�ضة البيانات الوراثية على امل�ضتوى االإقليمـــي الذي يعمل على بناء 
قواعد البيانات الوراثية املختلفة على م�ضتوى الوالية التي ت�ضم مدنًا عدة وينظم تبادل 

املعلومات بني اأنحاء الوالية. 
على  يعمل  الذي  الوطني  امل�ضتوى  على  الوراثية  البيانات  فهر�ضة  نظام  ثالثاً: 
مكتب  ويقوم  الواليات،  جميع  م�ضتوى  على  املختلفة  الوراثية  البيانات  قواعد  بناء 
التحقيقات الفيدرايل باالإ�ضراف على كل الواليات من خالل قاعدة البيانات الوطنية 
واإيجاد نتائج املقارنات على م�ضتوى الدولة ومن ثم اإعادة النتيجة للمخترب الطالب 

للم�ضح املعلوماتي.

نظام الـ )CODIS( بو�صفه برناجماً دولياً لقواعد البيانات الوراثية

البيانات  لقواعد  نظامًا  باعتباره   )CODIS( الـ  نظام  حققه  الذي  النجاح  بعد 
الوراثية  داخل الواليات املتحدة االأمريكية، اأبدت بع�ص الدول املجاورة  مثل كندا رغبتها 
يف اال�ضتفادة من معايري هذا النظام وبراجمه احلا�ضوبية لتبادل املعلومات والبيانات 
الوراثية يف كندا، ثم تقدمت بعد ذلك عدد من الدول لدى مكتب التحقيقات الفيدرايل 
بطلب اال�ضتفادة من هذا النظام، ما حدا مبكتب التحقيقات الفيدرايل اإىل و�ضع اأنظمة 
و�ضروط للدول الراغبة يف ا�ضتخدام هذا النظام. وما يجدر ذكره اأن الربنامج اخلا�ص 
بهذا النظام ت�ضتخدمه حتى االآن ثماين ع�ضرة دولة وتقوم اأربع ع�ضرة دولة اأخرى بتقييم 

اأدائه لتحديد مالءمته لها يف هذا املجال.
جتربة املنظمة الدولية لل�صرطة اجلنائية )الإنرتبول(

عام   )DNA(الـ �ضمات  بتحديد  اخلا�ص  االأوروبي  االإنرتبول  عمل  فريق  ت�ضكيل  مت 
1996م وذلك الإيجاد منتدى يلتقي فيه خرباء حتديد �ضمات الـ )DNA( يف اأوروبا لو�ضع 
الوراثية وفق معايري عاملية  الفحو�ص  لتقنية  اأ�ضمل  اإر�ضادات وتو�ضيات ت�ضمن تطبيقًا 

مميزة، وقد ا�ضتمل فريق العمل على خرباء من ع�ضر دول اأوروبية.
عام  القاهرة  يف  املنعقدة  لالإنرتبول  العامة  للجمعية  وال�ضتني  ال�ضابعة  الدورة  ويف 
ا�ضتخدامات  درا�ضة  يتوىل  عاملي  فريق  اإىل  االأوروبي  العمل  فريق  حتويل  تقرر  1998م 
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تقنية الفحو�ص الوراثية يف التحقيقات اجلنائية، وقد اأطلق عليه م�ضمى »فريق خرباء 
االإنرتبول اخلا�ص مبراقبة الـ د ن اأ )Interpol DNA MEG(«، ومع ازدياد ا�ضتخدام 
ال�ضبع واالأربعون امل�ضاركة يف املوؤمتر  الوراثية عامليًا اقرتحت الدول  تقنيات الفحو�ص 
1999م  عام  بفرن�ضا  ليون  مدينة  يف  عقد  الذي   )DNA( الـ  مل�ضتخدمي  االأول  الدويل 
ال�ضمات  لتبادل  املعلومـات  تكنولوجيـا  ميدان  يف  االإنرتبول  اإمكانـات  من  اال�ضتفادة 
العامة  االأمانة  يف  الوراثية  لل�ضمات  بيانـات  قاعدة  ا�ضتحداث  اإىل  اإ�ضافة  الوراثية، 

لالإنرتبول.
يف نهاية عام 2000م قام فريق خرباء االإنرتبول اخلا�ص مبراقبة الـ DNA بتحديد 
الإدخال  االأ�ضا�ص  تي�ضر  التي   )ISSOL( باالإنرتبول  اخلا�ضة  الوراثية  املواقع  جمموعة 
وحتدد  الوراثية  بال�ضمات  اخلا�ضة  امل�ضتقبلية  االإنرتبول  بيانات  قاعدة  اإىل  البيانات 
ال�ضروط االأ�ضا�ضية الإدخال البيانات، وقد وقع االختيار على �ضبعة مواقع وراثية اإ�ضافة 

اإىل حتديد جن�ص م�ضدر العينة على �ضبيل االختيار)1(.

مميزات قواعد البيانات الوراثية اخلا�سة بالإنرتبول 

دولية  بيانات  قواعد  تعترب  الوراثية  بال�ضمات  اخلا�ضة  االإنرتبول  بيانات  قواعد  اإن 
ميكن جلميع الدول االأع�ضاء ا�ضتخدامها وفق �ضوابط معينة، و�ضيكون يف و�ضع الدول 

اال�ضتفادة من املميزات التالية:
يف . 1 االإقليمية  اأو  الوطنية  بياناتها  قواعد  يف  املوجودة  الوراثية  ال�ضمات  اإ�ضافة 

تقدمها  التي  بال�ضمات  ومقارنتها  باالإنرتبول  اخلا�ضة  الوراثية  البيانات  قاعدة 
الدول االأع�ضاء امل�ضاركة يف هذه القاعدة. 

وهي . 2 واملقارنة  البحث  عمليات  من  اأنواع  بثالثة  القيام  البيانات  قاعدة  تتيح 
مقارنة بني عينات من اأ�ضخا�ص، ومقارنة بني عينات من اأ�ضخا�ص مع عينات من 

م�ضارح جرائم، ومقارنة بني عينات من م�ضارح جرائم.

)1(  ريتشارد شيتور وآخرون )2001م(. دليل اإلنتربول بشأن تبادل بيانات الدنا وتطبيقاتها.
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متكُن املحققني واخلرباء من الدخول اإىل قاعدة البيانات من املكاتب املركزية . 3
الوطنية عن طريق ا�ضتخدام واجهة مت�ضفح االإنرتنت اخلا�ضة باالإنرتبول.

التي . 4 االأع�ضاء  للدول  ملكًا  البيانات  لقاعدة  املكونة  الوراثية  ال�ضمات  تعترب 
تقدمها، ومتار�ص بدورها الرقابة على البيانات عرب مكاتبها املركزية الوطنية.

بل . 5 البيانات،  قاعدة  يف  املختلطة  العينات  من  الوراثية  ال�ضمات  اإدخال  يتم  ال 
يقت�ضر على ال�ضمات ذات امل�ضدر الواحد احلاوية على جمموعة املواقع املعيارية 

اخلا�ضة باالإنرتبول امل�ضار اإليها.
اإىل قاعدة . 6 امل�ضافة  البيانات  االإنرتبول مبقارنة جميع  امل�ضوؤولة يف  تقوم اجلهة 

البيانات مع ال�ضمات الوراثية امل�ضجلة فيها. وعند العثور على �ضمات متطابقة، 
تتم اإفادة الدول املعنية التي تتوىل بدورها م�ضوؤولية اتخاذ التدابري الالزمة.

اأنه ي�ضدد . 7 ال ي�ضمن االإنرتبول نوعية البيانات امل�ضجلة يف قاعدة البيانات، كما 
على �ضرورة تاأكيد النتائج التي يتم التو�ضل اإليها من قبل الدول االأع�ضاء املعنية.

يلزم االإنرتبول الدول االأع�ضاء التاأكد من قانونية اإر�ضال بيانات ال�ضمات الوراثية . 8
لقاعدة بيانات االإنرتبول والبحث فيها طبقًا لقوانني تلك الدول.

على . 9 بها  اخلا�ضة  الوراثية  ال�ضمات  اإىل  الدخول  ق�ضر  االأع�ضاء  للدول  ميكن 
بلدان معينة اأو وكاالت دولية معينة.

بها . 10 اخلا�ضة  البيانات  حتديث  عن  م�ضوؤولة  امل�ضاركة  االأع�ضاء  الدول  تعترب   
للعينات، وال ميكن الأي  الوراثية  ال�ضمات  اأو تعديل  اإمكان حذف  ويت�ضمن ذلك 

بلد اإجراء اأي تعديل للمعلومات املقدمة من بلد اآخر.
تعنــــى قواعــــد البيانــــات اخلا�ضــــة باالإنرتبــــول بالق�ضــــايا املرتبطــــة باالإجرام . 11

الدويل اأو التي يكون الفاعل امل�ضــــتبه من غري مواطني الدولة التي حدثت فيها 
اجلرمية)1(.

)1(ريتشارد شيتور وآخرون )2001م(. دليل اإلنتربول بشأن تبادل بيانات الدنا وتطبيقاتها.
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ا�ستمارة البحث يف قواعد البيانات الوراثية اخلا�سة بالإنرتبول 

لقد مت ت�ضميم ا�ضتمارة موحدة خا�ضة بالتبادل الدويل لل�ضمات الوراثية حيث ت�ضاعد 
اأثناء نقل املعلومات بني الدول االأع�ضاء،  هذه اال�ضتمارة على تاليف االأخطاء املحتملة 
وعند طلب اأي دولة من الدول االأع�ضاء اإجراء عملية بحث فاإنه يجاب على هذا الطلب 
من قبل االإنرتبول، ويف حالة وجود تطابق بني ال�ضمات الوراثية املر�ضلة مع املخزنة يف 
م�ضوؤولية  تتوىل  بحيث  املعنية  الدول  اأو  الدولة  اإفادة  يتم  االإنرتبول  البيانات يف  قاعدة 

االت�ضال فيما بينها للتاأكد من املعلومات املقدمة قبل اتخاذ اأي اإجراءات الحقة)1(.

معايري اجلودة املطلوبة للم�ساركة يف قواعد البيانات الوراثية اخلا�سة بالإنرتبول

معايري  توافر   )DNA( الـ  مبراقبة  اخلا�ص  االإنرتبول  خرباء  فريق  ي�ضرتط 
الوراثية  ال�ضمات  باإظهار  تقوم  التي  اجلنائية  االأدلة  خمتربات  يف  النوعية  اجلودة 
تلك  اأبرز  ومن  باالإنرتبول،  اخلا�ضة  الوراثية  البيانات  قواعد  يف  وتخزينها 
 )ISO/IEC17025( اجلديد  الدولية  املقايي�ص  منظمة  بدليل  االلتزام  املعايري 
عناية  لها  التي  الدول  من  كثريًا  اأن  علمًا  2002م.  عام  يف  ا�ضتعماله  اعتمد  الذي 
هــــيئات  تتوالهـــا  النظـــام  لهــــذا  �ضبيهـــة  اأنظـــمة  ت�ضتخدم  كانت  املجال   بهذا 
 United الربيطـــــــــــــانية  االعــــتمــــاد  هـــــيئة  اأبــــــــرزها  مــــن  وطــــــنيــــة  اعــــــتمـــاد 
التابع  املختربات  اعتماد  وجمل�ص   )Kingdom Accreditation Service )UKAS

من  وغريها   )ASCLD-LAB( اجلنائية  املختربات  ملديري  االأمريكية  للجمعية 
ا�ضتخدام مواد وكوا�ضف  االأنظمة  اأبرز معايري اجلودة يف هذه  واملراكز، ومن  الهيئات 
اختبارات  اإيجاد  ت�ضتلزم  كما  و�ضحتها،  الفحو�ص  دقة  ل�ضمان  عالية  موا�ضفات  ذات 
كفاءة للتو�ضل اإىل اأداء جيد و�ضمان توافق البيانات الوراثية على الرغم من اختالف 

املختربات التي تقوم بهذه الفحو�ص.

)1(  ريتشارد شيتور وآخرون )2001م(. دليل اإلنتربول بشأن تبادل بيانات الدنا وتطبيقاتها.
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بال�ضريعة  ال�ضماوية  ال�ضرائع  بحكمته  �ضبحانه  اهلل  ختم  لقد 
معرفة  على  يعني  ما  الكلية  القواعد  من  فيها  وهياأ  الغراء  االإ�ضالمية 
يف  العلم  اأهل  كان  وقد  امل�ضلمني.  حياة  يف  امل�ضتجدة  النوازل  اأحكام 
حكم  ا�ضتنباط  يف  حثيثة  جهودًا  يبذلون  يزالون  وال  املتقدمة،  الع�ضور 
الكتاب  هذا  مو�ضوع  كان  وملا  للنا�ص.  وتبيينه  النوازل  تلك  من  نازلة   كل 
الوراثية -يعترب من اأحدث النوازل فقد رغبت يف عر�ص ما  – الفحو�ص 
�ضرعية،  فتاوى  فيها من  اأ�ضدروه  وما  اأحكامها  العلم يف  اأهل  اإليه  تو�ضل 
ت يف مو�ضوعها الكثري من البحوث وعقدت من اأجلها  اأُِعدَّ اأن  وذلك بعد 
املوؤمترات والندوات يف املجامع الفقهية. ويف هذا الف�ضل �ضنتناول االأحكام 
والق�ضايا  الن�ضب  ق�ضايا  يف  التقنية  هذه  با�ضتخدام  املتعلقة  ال�ضرعية 

اجلنائية)1(.

)1(  وقد أفدت – في هذا الفصل – كثيرًا من بحث نفيس إلمام الحرم المكي الشيخ عمر بن محمد السبيل - رحمه اهلل - 
بعنوان )البصمة الوراثية ومدى مشروعية استخدامها في النسب والجناية(، ووجدته مستوعبًا لمعظم مسائله وتفصيالته.
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املبحث الأول
 ا�ستخدام الفحو�ض الوراثية يف ق�سايا الن�سب

لقد اأحاط االإ�ضالم االأن�ضاب ب�ضياج منيع ورعاية منقطعة النظري حفظًا لها ووقاية 
من ال�ضياع واالختالط، وحذر من اإنكار ن�ضب االأوالد الثابت �ضرعًا اأو ادعاء اأنا�ص الأوالد 
لي�ضوا من اأ�ضالبهم ، كما حرم االإ�ضالم اأن ينت�ضب اإن�ضان اإىل غري اأبيه وهو يعلم، وتوعد 
من فعل ذلك بالوعيد ال�ضديد، قال ر�ضول اهلّل �ضلى اهلل عليه و�ضلم )من ادعى اأبًا يف 

االإ�ضالم غري اأبيه وهو يعلم اأنه غري اأبيه فاجلنة عليه حرام()1(. 

طرق اإثبات الن�سب ال�سرعية

�ضنعر�ص  الن�ضب  اإثبات  الوراثية يف  الفحو�ص  ا�ضتخدام  بيان حكم  ال�ضروع يف  قبل 
ابتداًء ملا هو حمل اتفاق بني جمهور العلماء من الطرق ال�ضرعية يف اإثبات الن�ضب ويتمثل 

ذلك فيما يلي :

اأوًل: الفرا�ض

ويق�ضد به الزوجية املبنية على عقد �ضحيح مكتمل ال�ضروط واالأركان، فاإذا ولد 
مولود من اأثر هذه الزوجية اأدى ذلك الأن يكون الزوج اأبًا لهذا املولود والزوجة اأمًا له، 
واملعتمد يف اأثر الفرا�ص يف حتديد ن�ضب املولود ما روته عائ�ضة ر�ضي اهلل عنها قالت: 
)اخت�ضم �ضعد بن اأبي وّقا�ٍص ر�ضي اهلل عنه وعبد بن زمعة يف غالم  ابن اأمِة زمعة، 
فقال �ضعد: يا ر�ضول اهلل هذا ابن اأخي عتبة عهد اإيّل اأّنه ابنه، انظر اإىل �ضبهه. وقال 
عبد بن زمعة : هذا اأخي يا ر�ضول اهلل، ولد على فرا�ص اأبي من وليدته، فنظر ر�ضول 
اهلّل �ضلى اهلل عليه و�ضلم فراأى �ضبهًا بينًا بعتبة، فقال: )هو لك يا عبد بن زمعة، 
الولد للفرا�ص وللعاهر احلجر، واحتجبي منه يا �ضودة. فلم ير �ضودة قط()2(. فدل 
احلديث على اإثبات الن�ضب بالفرا�ص مع وجود ما يخالف ذلك من �ضبه الغالم البني 

)1(  صحيح البخاري مع الفتح )54/12( وصحيح مسلم بشرح النووي )52/2(.
)2(  صحيح البخاري مع الفتح )52/12( وصحيح مسلم بشرح النووي )37/10(. 
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بعتبة بن اأبي وقا�ص لكن النبي �ضلى اهلل عليه و�ضلم مل يعتّد بذلك، بل اأثبت الن�ضب 
ب�ضاحب الفرا�ص اإعمااًل لالأ�ضل)1(. 

ثانيًا: ال�ستلحاق

 ويراد به اإقرار مكلف بن�ضب جمهول الن�ضب وي�ضرتط ل�ضّحة االإقرار بالّن�ضب �ضروط عدة:
اأن يكون املقر بالن�ضب مكلفًا وخمتارًا يف اإقراره.. 1
ب هذا املجهول اإقرار املِقر بالن�ضب.. 2 اأن يكون املَقرُّ به جمهول الّن�ضب واأن ال يكذِّ
اأاّل ينازعه فيه منازع، الأّنه اإن نازعه فيه غريه تعار�ضا، فلم يكن اإحلاقه باأحدهما . 3

اأوىل من االآخر.
واأن ميكن �ضدقه باأن يحتمل اأن يولد مثله ملثله.. 4

 واإن كان االإقرار عليه وعلى غريه كاإقراٍر باأٍخ اعترب فيه ال�ّضروط ال�ّضابقة اإ�ضافة اإىل 
كون املقّر بالن�ضب جميع الورثة واأال يكون امللَحق به الن�ضب قد انتفى من املَقرِّ له باللعان 
اإقرار  لكن  بنف�ضه.  اإقراره  من  بد  فال  حيًا  كان  فاإن  ميتًا  الن�ضب  به  امللحق  يكون  واأن 
بع�ص االإخوة باأخوة جمهول الن�ضب ال يكون حجة على باقي االإخوة وال يثبت الن�ضب واآثار 

االإقرار مقت�ضرة على املقرِّ يف خ�ضو�ص ن�ضيبه من املرياث)2(.
الّرجوع عن الإقرار بالّن�صب

 ين�ّص احلنفّية على اأّنه ال ي�ضّح رجوع املقّر عّما اأقّر من البنّوة واالأبّوة. وكذلك عند 
احلنابلة، قال ابن قدامة: واإذا ثبت الّن�ضب باالإقرار ثّم اأنكر املقّر مل يقبل اإنكاره ، الأّنه 

ن�ضب ثبت بحّجٍة �ضرعّيٍة فلم يزل باإنكاره)3(. 

ثالثًا: ال�سهادة

ويراد بها �ضهادة العدول ب�ضحة ادعاء مدعي الن�ضب، فاإذا ثبت ن�ضب املّدعى بهذه 
)1( ابن القيم، )1410هـ(. الطرق الحكمية في السياسة الشرعية

)2(  أعمال ندوة الوراثة والهندسة الوراثية والجينوم البشري والعالج الجيني –  رؤية إسالمية. )1421هـ(.
)3( الموسوعة  الفقهية الصادرة عن وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية. الكويت
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ال�ضهادة ترتب عليه ثبوت جميع االأحكام املت�ضلة بالن�ضب. وا�ضرتط جمهور اأهل العلم 
اأن تكون ال�ضهادة من رجلني عدلني الإثبات ذلك الن�ضب.

رابعًا: القيافة

وهي » اّتباع االأثر وتعّرف ال�ّضبه« والقافة جمع قائف ، وهو يف الّلغة : من يّتبع االأثر 
. ويف ال�ّضرع الذي يتتبع االآثار ويتعّرف منها على الذين �ضلكوها، ويعرف �ضبه الّرجل 
ه اهلّل تعاىل به من علم ذلك. فعند  باأبيه واأخيه ويلِحُق الّن�ضَب عند اال�ضتباه مبا خ�ضّ
ومن  للحنفّية.  خالفًا  الّن�ضب،  ثبوت  يف  بالقيافة  يحكم  اأّنه  واأحمد  وال�ّضافعّي  مالك 
عنها تعـاىل  اهلل  ر�ضي  عائ�ضة  اأّن  روي  ما  الّن�ضب  اإثبات  يف  اعتبارها  على   ال�ضواهد 
وجهه  اأ�ضارير  تربق  م�ضروٌر  وهو  و�ضلم  عليه  اهلل  �ضلى  اهلّل  ر�ضول  علّي  دخل   « قالت: 
وعليهما  وزيدًا  اأ�ضامة  فراأى  دخل  املدجلّي  جمّزٍز  اإىل  تري  اأمل  عائ�ضة.  اأي  فقال: 
بع�ضًا  بع�ضها  االأقدام  هذه  اإّن   : فقال   ، اأقدامهما  وبدت  روؤو�ضهما  غّطيا  قد  قطيفٌة 
�ضلى  الّنبّي  ل�ضرور  الّن�ضب  يفيد  القافة  اإحلاق  اأّن  على  يدّل  وذلك  بع�ٍص«)1(.  من 
بعده من  خلفائه  حكم  القبيل  هذا  ومن   . بباطٍل  ي�ضّر  ال  وهو   ، به  و�ضلم  عليه   اهلل 

به الّن�ضب عند اال�ضتباه. يثبت  دلياًل  وجعلها  – بالقيافة  اخلطاب  بن  – كعمر 
وي�ضرتط يف الق�ضاء بال�ّضبه قول اأهل اخلربة واملعرفة يف االأمر الذي يكون فيه الّتخا�ضم 
، كاعتبار جمّزٍز املدجلّي من اأهل اخلربة يف القيافة. ومن اأهم ما ي�ضرتط يف القائف – 
على اختالف يف بع�ص ال�ضروط –  اأن يكون م�ضلمًا، مكلفًا، عداًل، ذكرًا، �ضميعًا، ب�ضريًا، 
عارفًا بالقيافة، جمّربًا يف االإ�ضابة. قال ال�ضيخ حممد االأ�ضقر: »وقيا�ص تقنية الهند�ضة 
الوراثية على القيافة قيا�ص �ضحيح يف هذا الباب. ولي�ص هو عندي من القيا�ص امل�ضاوي، 
بل تقنية الهند�ضة الوراثية اأوىل بال�ضحة وال�ضدق، فينبغي اأن تكون اأرجح من القيافة«)2(.
 ، اأو حكٌم  ن�صٌّ  فيه  يرد  فيما مل  يكون  اأهل اخلربة  بقول  ال�ّضبه  االعتماد على  لكّن 
ولذلك يعترب الّلعان مانعًا من اإعمال ال�ّضبه، فال يعتمد على قول القائف يف حالة اللعان 

)1( صحيح البخاري مع الفتح )56/12( وصحيح مسلم بشرح النووي )40/10(.
)2( محمد األشقر، )1421هـ(. إثبات النسب بالبصمة الوراثية.
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ة  الأن اهلل تعاىل �ضرعه عند نفي الن�ضب)1(. وقد قال الّنبّي �ضلى اهلل عليه و�ضلم يف ق�ضّ
املتالعنني : » اإن جاءت به اأكحل العينني، �ضابغ االإليتني، خدلّج ال�ّضاقني، فهو ل�ضريك 
ابن �ضحماء، فجاءت به كذلك، فقال الّنبّي �ضلى اهلل عليه و�ضلم: لوال ما م�ضى من كتاب 
اهلّل لكان يل ولها �ضاأٌن «)2(. ومل ُيعِمل الّنبّي �ضلى اهلل عليه و�ضلم ال�ضبه يف ن�ضبته اإىل اأي 
من الرجلني – زوجها هالل بن اأمية و�ضريك بن �ضحماء – كما مل ُيعِمل ال�ضبه يف حد 

هذه املراأة بالزنى.
لي�ضت حمل  اأنها  اإال  ال�ضرعية  الن�ضب  اإثبات  كانت من طرق  واإن  فهي  القرعة  واأما 

اتفاق بني الفقهاء ، واإمنا ي�ضار اإليها عند تعار�ص بينتني)3(.
طريق نفي الن�صب �صرعاً

 مع تعدد طرق اإثبات الن�ضب �ضرعًا لكن لي�ص يف ال�ضريعة الغراء �ضوى طريق واحدة 
من  باأميان  مغلظات  �ضهادات  لت�ضمنه  بذلك  اللعان  و�ضمي  اللعان.  هي  الن�ضب  لنفي 

الزوجني بلعن اأو غ�ضب.
والّلعان يف ال�ّضرع ال يكون اإال اأمام القا�ضي، ويكون مبح�ضر جماعة من املوؤمنني 
النقطاع ن�ضب الولد، و�ضفته: قول الزوج المراأته م�ضريًا اإليها: اأ�ضهد باهلّل - اأي 
اأق�ضم باهلّل - اإيّن ملن ال�ضادقني فيما رميت به زوجتي هذه من الزنى. واإذا كانت 
لي�ص  الولد  اأو  احلمل  هذا  واأّن  زاد:  منه  لي�ص  اأّنه  واعتقد  ولدًا  ولدت  اأو  حاماًل 
ر ذلك كله اأربع مرات، ويزيد بعد الرابعة: وعليه لعنة اهلّل اإن كان من  مّني)4(. ويكرِّ
قه اأن تقول بعد لعانه اإّياها: اأ�ضهد باهلّل  الكاذبني. ولعان املراأة زوجها اإذا مل ت�ضدِّ
اإن زوجي هذا ملن الكاذبني فيما رماين به من الزنى، وتزيد الإثبات ن�ضبة احلمل 
الرابعة:  بعد  وتزيد  مّراٍت،  اأربع  كله  ر ذلك  وتكرِّ الولد منه.  واأّن هذا  الولد:  اأو 
ِذيَن  َوالَّ تعاىل:زب  قوله  فيه  واالأ�ضل  ال�ضادقني.  من  كان  اإن  اهلّل  غ�ضب  وعليها 

)1(  علي القره داغي، )1422هـ(. البصمة الوراثية من منظور الفقه اإلسالمي.
)2(  صحيح البخاري مع الفتح )449/8(.

)3(  عمر السبيل، )1422هـ(. البصمة الوراثية ومدى مشروعية استخدامها في النسب والجناية. 
)4(  علي المحمدي، )1414هـ(. أحكام النسب في الشريعة اإلسالمية. 
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َحِدِهْم اأَْرَبُع �َضَهاَداٍت  ُهْم �ُضَهَداء اإِالَّ اأَنُف�ُضُهْم َف�َضَهاَدُة اأَ َيْرُموَن اأَْزَواَجُهْم َومَلْ َيُكن لَّ
اْلَكاِذِبنَي.  ِمَن  َكاَن  اإِن  َعَلْيِه   ِ اهللَّ َلْعَنَت  اأَنَّ  اِم�َضُة  َواخْلَ اِدِقنَي.  ال�ضَّ مَلَِن  ُه  اإِنَّ  ِ ِباهللَّ
ُه مَلَِن اْلَكاِذِبنيرب)1(. وي�ضرتط  نَّ ِ اإِ َوَيْدَراأُ َعْنَها اْلَعَذاَب اأَْن َت�ْضَهَد اأَْرَبَع �َضَهاَداٍت ِباهللَّ
يف الّلعان اأن يكون الزوجان مكلفني، واأال يوؤخر الّزوج نفي الولد حال علمه بذلك 
اإذا مل يكن عذر، كما ي�ضرتط يف اللعان اأن يكون الزوج غري مكره عليه واأن يقذف 
زوجته بالزنى فتكذبه، واأن يكون اللعان باأمر من االإمام اأو نائبه)2(. ويرتتب على 
اللعان �ضقوط حد القذف عن الزوج و�ضقوط حد الزنى عن الزوجة، والتفريق 
الزوج  من  الولد  ن�ضب  نفي  اإىل  اإ�ضافة  موؤبدًا،  تفريقًا  املتالعنني  الزوجني  بني 
واإحلاقه باأمه. وقد اأ�ضرنا – يف ق�ضة مالعنة هالل ابن اأمية لزوجته – اإىل اأن 
الّلعان يعترب مانعًا من اإعمال ال�ّضبه يف ن�ضبة املولود اإىل الزوج ويف حد الزوجة 
بالزنى. ويف الباب ق�ضة اأخرى عن �ضهل بن �ضعد ر�ضي اهلل عنه اأن عوميرًا جاء 
ر�ضول اهلل �ضلى اهلل عليه و�ضلم و�ضط النا�ص، فقال: يا ر�ضول اهلل اأراأيت رجاًل 
اأم كيف يفعل؟ فقال ر�ضول اهلل �ضلى  اأن يقتله فتقتلونه،  وجد مع امراأته رجاًل 
اهلل عليه و�ضلم: قد اأنزل اهلل فيك ويف �ضاحبتك فاذهب فاأت بها اإيل قال �ضهل: 
فتالعنا)3(. ويف رواية قال �ضهل: فتالعنا يف امل�ضجد واأنا �ضاهد، فلما فرغا: قال 
عومير: كذبت عليها يا ر�ضول اهلل اإن اأم�ضكتها، فطلقها ثالثًا قبل اأن ياأمره ر�ضول 
اهلل. قال �ضهل: ذاك تفريق بني كل متالعنني، وكانت حاماًل، وكان ابنها يدعى 
الأمه قال �ضهل: اإن النبي �ضلى اهلل عليه و�ضلم قال: اإن جاءت به اأحمر ق�ضريًا 
كاأنه وحرة فال اأراها اإال قد �ضدقت وكذب عليها، واإن جاءت به اأ�ضود اأعني ذا 
اإليتني فال اأراه اإال قد �ضدق عليها، فجاءت به على املكروه من ذلك)4(. ويف كلتا 
الق�ضتني مل ُيعِمل الّنبّي �ضلى اهلل عليه و�ضلم ال�ضبه يف ن�ضبته الولد اإىل الزوج 

كما مل ُيعِمل ال�ضبه يف حد اأي من املراأتني بالزنى.

)1(  سورة النور، اآليات 9-6.
)2(عمر السبيل، )1422هـ(. البصمة الوراثية ومدى مشروعية استخدامها في النسب والجناية. 

)3(  صحيح البخاري مع الفتح )361/9( وصحيح مسلم بشرح النووي )121/10(.

)4(  صحيح البخاري مع الفتح )452/9( وصحيح مسلم بشرح النووي )123/10(.
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اإثبات الن�سب ونفيه اعتمادًا على الفحو�ض الوراثية

فيها  يجوز  التي  احلاالت  يف  الن�ضب  اإثبات  جمال  يف  الوراثية  بالفحو�ص  االأخذ  اإن 
اإذا جاز  ،الأنه  ال�ضحة واجلواز  اأمر ظاهر  القافة  بناًء على قول  الن�ضب  بثبوت  احلكم 
ثبوت الن�ضب بقول القافة فاإن احلكم بنتائج الفحو�ص الوراثية يف ثبوته اأقل اأحواله اأن 
يكون م�ضاويًا للحكم بقول القافة اإن مل تكن الفحو�ص الوراثية اأوىل باالأخذ بها. وما ال 
�ضك فيه اأن الفحو�ص الوراثية تتميز بقدر زائد على القيافة مبزيد دقة واأ�ض�ص علمية 
القيم  ابن  الوراثية)1(. قال  اإليها عند االختالف بني خرباء الفحو�ص  الرد  ثابتة ميكن 
ال�ضبه  اعتبار  يقت�ضي  ال�ضحيح  والقيا�ص  وقواعده  ال�ضرع  »واأ�ضول  تعاىل:  اهلل  رحمه 
له كافيًا يف  ال�ضبه اخلايل عن �ضبب مقاوم  اأن يكون  الن�ضب ... فال ي�ضتبعد  يف حلوق 

ثبوته«)2(.
وبناء على ذلك فاإنه ميكن اال�ضتفادة من الفحو�ص الوراثية يف جمال اإثبات الن�ضب 

يف احلاالت التالية: 
• عند التنازع على جمهول الن�ضب مبختلف �ضور التنازع التي ذكرها الفقهاء �ضواء 	

وطء  يف  اال�ضرتاك  ب�ضبب  كان  اأم  ت�ضاويها  اأو  االأدلة  انتفاء  ب�ضبب  التنازع  كان 
ال�ضبهة ونحوه.

• عند اال�ضتباه يف املواليد يف امل�ضت�ضفيات. 	
• عند �ضياع االأ�ضخا�ص واختالطهم ب�ضبب احلوادث اأو الكوارث اأو قتلى واأ�ضرى 	

احلروب وتعذر معرفة اأهلهم ووجود جثث مل ميكن التعرف على هويتها)3(.
• ومنها حاالت االنت�ضاب للقبائل واالأ�ضخا�ص امليتني ، حيث يجوز للجهة املخت�ضة 	

اأن حتيل هذه الق�ضايا للفحو�ص الوراثية لتكون الفي�ضل فيها نفيًا واإثباتًا)4(.

)1(  عمر السبيل، )1422هـ(. البصمة الوراثية ومدى مشروعية استخدامها في النسب والجناية ، بتصرف يسير. 
)2(  ابن القيم، )1410هـ(. الطرق الحكمية في السياسة الشرعية.

)3(  انظر قرار المجمع الفقهي اإلسالمي برابطة العالم اإلسالمي - الدورة السادسة عشرة بمكة المكرمة عام 1422هـ.
)4(  علي القره داغي، )1422هـ(. البصمة الوراثية من منظور الفقه اإلسالمي.
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ولكن هذا االعتبار ال�ضرعي للفحو�ص الوراثية يف اإثبات الن�ضب ال يتاأتى اإال ب�ضروط 
الزمة فيمن يبا�ضر هذه الفحو�ص ويف اأماكن اإجرائها ومن هذه ال�ضروط: 

اأن يكون املبا�ضر لعمل تلك الفحو�ص م�ضلمًا عداًل �ضادقًا اأمينًا، وا�ضرتط بع�ص . 1
الفقهاء تعدد الفاح�ضني يف ق�ضايا الن�ضب)1(.

بهذه . 2 يقوم  من  يعطى  باأن  ذلك  من  ويتحقق  فيه  واالإ�ضابة  املعرفة  ا�ضرتاط 
الفحو�ص عينات معروفة النتائج الآباء واأبناء فاإن اأحلق كاًل باأبيه دل ذلك على 

خربته واإتقانه.
واملعملية . 3 العلمية  بال�ضوابط  ملتزمة  الوراثية  الفحو�ص  خمتربات  تكون  اأن 

العاملية، واأن تكون تابعة للدولة اأو حتت اإ�ضرافها املبا�ضر.
توثيق جميع خطوات الفح�ص بدءًا من رفع العينات حتى كتابة النتائج التي يتم . 4

الو�ضول اإليها، واأن يتم عمل الفحو�ص الوراثية بطرق متعددة وباإظهار اأكرب عدد 
من ال�ضمات الوراثية)2(.  

واأما ما يتعلق باالأخذ بالفحو�ص الوراثية يف جمال نفي الن�ضب فاإن من قواعد ال�ضريعة 
– ال يجوز نفيها مهما  اإليها  اأ�ضرنا  – باإحدى الطرق التي  اأن االأن�ضاب الثابتة �ضرعًا 
ظهر من اأمارات تدل على انتفائها، قطعًا لل�ضكوك وحفظًا لهذه االأن�ضاب من ال�ضياع، 
وقد اأ�ضرنا فيما �ضبق اإىل ق�ضة �ضعد بن اأبي وّقا�ٍص ر�ضي اهلل عنه حينما اخت�ضم هو 
وعبد بن زمعة على ابن اأمِة زمعة، وفيها يقول ابن القيم رحمه اهلل: »اعتربنا ال�ضبه يف 
حلوق الن�ضب اإذا مل يقاومه �ضبب اأقوى منه، ولهذا ال يعترب مع الفرا�ص بل يحكم بالولد 
للفرا�ص واإن كان ال�ضبه لغري �ضاحبه، كما حكم النبي �ضلى اهلل عليه و�ضلم يف ق�ضة 
عبد بن زمعة ...«)3(. كما ورد عن الّنبّي �ضلى اهلل عليه و�ضلم » اأّن رجاًل من بني فزارة 
�ص بنفيه، فقال له النبي �ضلى  اأتاه فقال: ولدت امراأتي غالمًا اأ�ضود، وهو حينئذ يعرِّ
اهلل عليه و�ضلم: هل لك من اإبل؟ قال: نعم، قال: ما األوانها؟ قال حمر، قال: فهل فيها 

)1( يفرق بعض العلماء في اشتراط اإلسالم في إثبات نسب الكافر.
)2( عمر السبيل، )1422هـ(. البصمة الوراثية ومدى مشروعية استخدامها في النسب والجناية.

)3(  ابن القيم، )1410هـ(. الطرق الحكمية في السياسة الشرعية.



114

من اأورق؟ قال: نعم، قال: فاأّنى كان ذلك؟ قال: اأراه عرق نزعه، قال: فلعّل ابنك هذا 
�ص له �ضلى اهلل عليه و�ضلم يف االنتفاء منه مع ظهور اأمارة قد  نزعه عرق«)1(. فلم يرخِّ
تدل عليه. ومن ت�ضديد ال�ضريعة يف نفي الن�ضب ح�ضره بطريق واحد – كما اأ�ضرنا – 
وهو اللعان مع ما اقرتن به من الت�ضديد يف اإقامته كذلك، ولذا فاإنه ال يجوز ا�ضتخدام 
الفحو�ص الوراثية يف نفي االأن�ضاب الثابتة �ضرعًا، قال ال�ضيخ حممد االأ�ضقر: »اإنه لن 
يكون مقبواًل �ضرعًا ا�ضتخدام الفحو�ص الوراثية الإبطال االأبوة التي ثبتت بطريق �ضرعي 
�ضرعي  بطريق  تثبت  مل  اأبوة  نفي  اأو  اإثبات  يف  يكون  بها  العمل  جمال  ولكن  �ضحيح، 
الن�ضب  نفي  يف  اللعان  عن  بها  االكتفاء  يجوز  ال  فاإنه  ذلك  اإىل  اإ�ضافة  �ضحيح«)2()3(. 
وال�ضنة  بالكتاب  ثابت  اللعان حكم �ضرعي  الأن  واملولود على فرا�ضه، وذلك  الزوج  بني 
واالإجماع فال يجوز اإلغاوؤه اأو م�ضاواة الفحو�ص الوراثية به ف�ضاًل اأن ُتقدَم عليه)4(. لكن 
حاالت  تقليل  يف  الوراثية  الفحو�ص  من  اال�ضتفادة  ميكن  اأنه  راأوا  املعا�ضرين  الفقهاء 
اللعان، فاإذا كان الزوج يف �ضك يف اأبوة من ولد على فرا�ضه، واأراد اللعان فاإنه يوجه اإىل 
اإجراء الفحو�ص الوراثية فاإن ثبتت بنوة املولود منه عدل بذلك عن اللعان، لكنه اإن اأ�ضر 
على اللعان كان له احلق يف ذلك، لكنه قد يعر�ص نف�ضه للدخول يف الوعيد ال�ضديد ملن 

جحد ولده وهو ينظر اإليه)5(. 

)1( صحيح البخاري مع الفتح )175/12( وصحيح مسلم بشرح النووي )133/10(.
)2( محمد األشقر، )1421هـ(. إثبات النسب بالبصمة الوراثية.

)3(  انظر الفقرة )رابعًا( من القرار السابع من قرارات المجمع الفقهي اإلسالمي في الدورة السادسة عشرة.
)4(  عمر السبيل، )1422هـ(. البصمة الوراثية ومدى مشروعية استخدامها في النسب والجناية.

)5(  محمد النجيمي، )1425هـ(. التحليل البيولوجي للجينات البشرية وحجيته في اإلثبات.
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املبحث الثاين
 ا�ستخدام الفحو�ض الوراثية يف الق�سايا اجلنائية

 تدل الفحو�ص الوراثية على هوية كل اإن�ضان بعينه، وتعترب اأف�ضل و�ضيلة علمية – حتى 
ن من معرفة ال�ضمات الوراثية املميزة لل�ضخ�ص  االآن - للتحقق من ال�ضخ�ضية، كما اأنها متكِّ
من اأي اأثر حيوي من ج�ضمه. ولذا فاإنه ميكن اأن ي�ضتدل بوا�ضطتها على م�ضدر االآثار احليوية 

يف م�ضارح اجلرائم على اختالفها، والتعرف على اجلاين احلقيقي من بني املتهمني.
ويرى املخت�ضون يف خمتلف دول العامل اأن نتائج هذه الفحو�ص قطعية وال�ضيما عند 
تكرار اإجرائها من قبل اأكرث من �ضخ�ص، والتزام خمتربات الفحو�ص الوراثية بال�ضوابط 
نتائجها  وتف�ضري  الوراثية  الفحو�ص  املخت�ضني يف  كفاءة  اإىل  اإ�ضافة  العاملية،  واملعايري 
املتهم كان موجودًا يف  اأن  الداللة على  تكون قطعية  النتائج عندئٍذ  فاإن  ب�ضكل �ضحيح 

م�ضرح اجلرمية، لكنها تعترب ظنية يف كونه هو الفاعل حقيقة. 
من  كقرينة  بها  واال�ضتدالل  اجلاين،  معرفة  اإىل  الو�ضول  يف  ا�ضتخدامها  فاإن  لذا 
غري  يف  عليهم  امل�ضروعة  العقوبات  واإيقاع  املجرمني،  اكت�ضاف  على  املعينة  القرائن 
ال�ضرعية  االأدلة  لداللة  واجلواز،  ال�ضحة  ظاهر  اأمر  هو  والق�ضا�ص  احلدود  ق�ضايا 
الكثرية من الكتاب وال�ضنة على االأخذ بالقرائن، واحلكم مبوجبها وم�ضروعية ا�ضتعمال 
الو�ضائل املتنوعة ال�ضتخراج احلق ومعرفته، والقول بجواز االأخذ بالب�ضمة الوراثية يف 
املجال اجلنائي يف غري ق�ضايا احلدود والق�ضا�ص هو ما ذهب اإليه الفقهاء يف املجامع 
والندوات العلمية ال�ضرعية التي مت بحث هذه امل�ضاألة فيها. واإن كان بع�ص الفقهاء قد 

ذهب اإىل عدم اإثبات التعازير كذلك بالفحو�ص الوراثية)1()2(.
جاء يف تو�ضية الندوة الفقهية حول الوراثة والهند�ضة الوراثية اأن )الب�ضمة الوراثية 
من الناحية العلمية و�ضيلة ال تكاد تخطئ .... وهي ترقى اإىل م�ضتوى القرائن القوية التي 
ياأخذ بها اأكرث الفقهاء يف غري ق�ضايا احلدود ال�ضرعية()3(. واإمنا قيل مب�ضروعية االأخذ 

)1(  وهبة الزحيلي، )1422هـ(. البصمة الوراثية ومجاالت االستفادة منها.
الب�ضرية وحجيته يف االإثبات. وقد تبني يل من  البيولوجي للجينات  التحليل  )2( حممد النجيمي، )1425هـ(. 
خالل مناق�ضة هذا الراأي مع ف�ضيلته عدوله عنه، واأنه يرى اال�ضتفادة منها يف ق�ضايا التعازير. وفقه اهلل و�ضدده.

)3(  أعمال ندوة الوراثة والهندسة الوراثية والجينوم البشري والعالج الجيني –  رؤية إسالمية. )1421هـ(.
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بالب�ضمة الوراثية كقرينة من القرائن التي ي�ضتدل بها على املتهم يف ق�ضايا اجلرائم 
املختلفة، لكن ال يثبت مبوجبها حد وال ق�ضا�ص الأمرين:

الأول: اأن احلدود والق�ضا�ص ال تثبت اإال ب�ضهادة اأو اإقرار، دون غريهما من و�ضائل 
االإثبات عند كثري من الفقهاء.

الثاين : اأن نتائج الفحو�ص الوراثية مهما بلغت دقتها فقد يعرتيها اخلطاأ الب�ضري 
-واإن كان نادرًا - وال�ضارع يت�ضوف اإىل درء احلد والق�ضا�ص؛ الأنها ُتدراأ باأدنى �ضبهة اأو 
احتمال. لكن درء احلدود ال يعني عدم وجود عقوبة رادعة منا�ضبة قد ت�ضل اإىل القتل 

ح�ضب طبيعة اجلرمية وخطورتها)1(.
وال�ضبهة يف الفحو�ص الوراثية ظاهرة ؛ الأنها اإمنا ُتثِبت بيقني هوية م�ضدر االأثر يف م�ضرح 
وجود  اأو  الواحد،  ال�ضيء  على  االآثار  تعدد م�ضادر  ي�ضعف عند  اليقني  لكن هذا  اجلرمية، 
�ضاحب االأثر َقَدرًا يف مكان اجلرمية قبل اأو بعد وقوعها، اأو و�ضعت اآثار ل�ضخ�ص بريء من 
قبل اجلاين احلقيقي الإخفاء احلقيقة اأو غري ذلك من اأوجه الظن املحتملة. لذلك فاإن بع�ص 
الفقهاء يرى االعتماد عليها يف التحقيق مع املتهم حلمله على االعرتاف بجرميته فح�ضب)2(.
 وامل�ضتند ال�ضرعي جلواز االأخذ بالفحو�ص الوراثية يف املجال اجلنائي اأنها و�ضيلة لغاية 
م�ضروعة، وملا يف االأخذ بها يف هذا املجال من حتقيق مل�ضالح كثرية، ودرء ملفا�ضد ظاهرة، 
واأخذًا مبا ذهب اإليه جمهور الفقهاء من م�ضروعية العمل بالقرائن، واحلكم مبقت�ضاها، 
حابة، فاأّما الكتاب،  ا�ضتناًدا اإىل االأدلة ال�ضرعية الكثرية من الكتاب وال�ضنة وعمل ال�ضّ
ففي مثل قوله تعاىل )وجاءوا على قمي�ضه بدم كذب( فاإّن اإخوة يو�ضف ملّا اأتوا بقمي�ضه 
اإىل اأبيهم تاأّمله، فلم ير خرقًا وال اأثر ناب، فا�ضتدّل به على كذبهم. وما ورد يف ال�ّضّنة، ما 
وقع يف غزوة بدر البني عفراء، ملّا تداعيا قتَل اأبي جهل. فقال لهما ر�ضول اهلّل �ضلى اهلل 
 عليه و�ضلم: »هل م�ضحتما �ضيفيكما ؟ فقاال: ال. فقال: اأرياين �ضيفيكما فلّما نظر اإليهما 
قال: كالكما قتله وق�ضى ب�َضَلِبه ملعاذ بن عمرو بن اجلموح«)3(. فاعتمد �ضلى اهلل عليه 

)1(  علي القره داغي، )1422هـ(. البصمة الوراثية من منظور الفقه اإلسالمي.
)2(  وهبة الزحيلي، )1422هـ(. البصمة الوراثية ومجاالت االستفادة منها.

)3( صحيح البخاري مع الفتح )246/6( وصحيح مسلم بشرح النووي )63/12(.
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حابة، فمنه حكم عمر بن اخلطاب -ر�ضي  و�ضلم على االأثر يف ال�ّضيف. واأّما عمل ال�ضّ
اهلل عنه-برجم املراأة اإذا ظهر بها حمل ولي�ص لها زوج، وجعل ذلك يقوم مقام البّينة 
يف اأّنها زانية. وحكم عمر وابن م�ضعود -ر�ضي اهلل عنهما-بوجوب احلد برائحة اخلمر 
ر�ضوان  ال�ضحابة  بعد عهد  الق�ضاة  درج  وعلى ذلك  قيئه اخلمر.  اأو  ال�ّضكران  من يف 
اهلل عليهم يف ع�ضور االإ�ضالم املختلفة اإىل يومنا هذا، من ا�ضتظهار للحق بالقرائن، 
واحلكم بوجوبها، كما قال العالمة ابن القيم رحمه اهلل: »ومل يزل حذاق احلكام والوالة 
ي�ضتخرجون احلقوق بالفرا�ضة واالأمارات، فاإذا ظهرت مل يقدموا عليها �ضهادة تخالفها 
وال اإقرار«)1(. اإال اأن بع�ص العلماء ال يرى االأخذ بالقرائن، م�ضتداًل مبا ورد عن ابن عّبا�ٍص 
قال : قال ر�ضول اهلّل �ضلى اهلل عليه و�ضلم : » لو كنت راجمًا اأحدًا بغري بّينٍة لرجمت 

فالنة ، فقد ظهر منها الّريبة يف منطقها وهيئتها ومن يدخل عليها «)2(. 
اإن ال�ضهادة واالإقرار -مع كونهما اأقوى االأدلة ال�ضرعية – اإال اأن بع�ص احلوادث قد 
دلت على عدم مطابقتهما لواقع احلال فقد يكذب ال�ضهود، اأو يكون االإقرار �ضادرًا ب�ضبب 
. ومن ثم فاإن ما يعرتي القرائن – ومنها الفحو�ص الوراثية – من  موؤثر خفي عند املقرِّ
ال�ضعف قد يعرتي ال�ضهادة واالإقرار كذلك. ولذا فاإن من تتبع ن�ضو�ص ال�ضريعة وجد 

فيها من االعتبار للقرائن يف كثري من االأحكام كما اأ�ضرنا اإىل �ضيء من ذلك. 
اإمنا هو من باب االحتياط لهذه  ومع ذلك فاإن ا�ضتثناء ق�ضايا احلدود والق�ضا�ص 
احلدود  اإثبات  عدم  من  الفقهاء  جمهور  اإليه  ذهب  مبا  واأخذًا  اخلطرية،  الق�ضايا 
والق�ضا�ص اإال بال�ضهادة واالإقرار دون غريهما من و�ضائل االإثبات. غري اأنه ميكن القول 
بناًء  والق�ضا�ص  احلدود  ق�ضايا  يف  اأي�ضًا  الوراثية  الفحو�ص  بنتائج  االأخذ  مب�ضروعية 
على ما ذهب اإليه بع�ص الفقهاء من اإثبات بع�ص احلدود والق�ضا�ص بالقرائن والبينات 
الدالة على موجبها واإن مل يثبت ذلك عن طريق االإقرار اأو ال�ضهادة، ال �ضيما اإذا احتفَّ 

بالق�ضية من القرائن امل�ضاحبة ما يوؤكد �ضحة النتائج)3(. 

)1(  ابن القيم، )1410هـ(. الطرق الحكمية في السياسة الشرعية.
)2(  صحيح سنن ابن ماجه )82/2(.

)3(  عمر السبيل، )1422هـ(. البصمة الوراثية ومدى مشروعية استخدامها في النسب والجناية.
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القرارات الفقهية ال�سابقة حول مدى حجية الب�سمة الوراثية يف ق�سايا الن�سب
قرار  املجمع الفقهي الإ�صالمي يف الدورة ال�صاد�صة ع�صرة)1( ♦

مو�ضوع  درا�ضة  االإ�ضالمي يف  الفقهي  املجمع  اأع�ضاء  الف�ضيلة  اأ�ضحاب  اجتهد  لقد 
الب�ضمة الوراثية يف دورته ال�ضاد�ضة ع�ضرة التي عقدت يف الفرتة من 21-26 من �ضهر 
�ضوال لعام 1422هـ وذلك بعد ت�ضكيل جلنة علمية من اأمانة املجمع الفقهي حيث قامت 
هذه اللجنة بزيارة خمتربات الفحو�ص الوراثية يف اململكة العربية ال�ضعودية، واطلعت 

على تفا�ضيل التقنية وطريقة العمل بها يف ق�ضايا البنوة والق�ضايا اجلنائية)2()3(.
من  لال�ضتفادة  ال�ضرعية  باالأحكام  املتعلقة  البحوث  من  جمموعة  عر�ص  مت  كما 
الفحو�ص الوراثية يف ق�ضايا الن�ضب والق�ضايا اجلنائية على اأ�ضحاب الف�ضيلة اأع�ضاء 
وجماالت  الوراثية  الب�ضمة  حول  الدورة  قرارات  من  ال�ضابع  القرار  وجاء  املجمع، 

اال�ضتفادة منها على النحو االآتي: 
اأوًل: ال مانع �ضرعًا من االعتماد على الب�ضمة الوراثية يف التحقيق اجلنائي واعتبارها 
و�ضيلة اإثبات يف اجلرائم التي لي�ص فيها حد �ضرعي وال ق�ضا�ص خلرب )ادروؤوا احلدود 
بال�ضبهات (، وذلك يحقق العدالة واالأمن للمجتمع ويوؤدي اإىل نيل املجرم عقابه وتربئة 

املتهم وهذا مق�ضد مهم من مقا�ضد ال�ضريعة.
احلذر  مبنتهى  يحاط  اأن  البد  الن�ضب  جمال  يف  الوراثية  الب�ضمة  ا�ضتعمال  اإن  ثانياً: 
واحليطة وال�ضرية ؛ ولذلك البد اأن تقدم الن�ضو�ص والقواعد ال�ضرعية على الب�ضمة الوراثية.
ثالثاً: ال يجوز �ضرعًا االعتماد على الب�ضمة الوراثية يف نفي الن�ضب وال يجوز تقدميها 

على اللعان.
رابعاً: ال يجوز ا�ضتخدام الب�ضمة الوراثية بق�ضد التاأكد من �ضحة االأن�ضاب الثابتة 
�ضرعًا ويجب على اجلهات املخت�ضة منعه وفر�ص العقوبات الزاجرة الأن يف ذلك املنع 

حماية الأعرا�ص النا�ص و�ضونًا الأن�ضابهم.

)1(  تيسر لي – بحمد اهلل -  حضور جلسات تلك الدورة واالستماع إلى مناقشات أصحاب الفضيلة العلماء حول هذا الموضوع.
)2( علي القره داغي، )1422هـ(. البصمة الوراثية من منظور الفقه اإلسالمي.

)3(  تقرير اللجنة العلمية عن البصمة الوراثية، مجلة المجمع الفقهي اإلسالمي العدد السادس عشر )1424هـ(.



119

خام�صاً: يجوز االعتماد على الب�ضمة الوراثية يف جمال اإثبات الن�ضب يف احلاالت االآتية: 
• التنازع التي ذكرها الفقهاء 	 التنازع على جمهول الن�ضب مبختلف �ضور  حاالت 

اأم كان  اأو ت�ضاويها  اأكان التنازع على جمهول الن�ضب ب�ضبب انتفاء االأدلة  �ضواء 
ب�ضبب اال�ضرتاك يف وطء ال�ضبهة ونحوه.

• حاالت اال�ضتباه يف املواليد يف امل�ضت�ضفيات ومراكز رعاية االأطفال ونحوها وكذا 	
اال�ضتباه يف اأطفال االأنابيب. 

• حاالت �ضياع االأطفال واختالطهم ب�ضبب احلوادث اأو الكوارث اأو احلروب وتعذر 	
معرفة اأهلهم ووجود جثث مل ميكن التعرف على هويتها اأو بق�ضد التحقق من 

هويات اأ�ضرى احلروب واملفقودين.
اأو لفرد الأي غر�ص كما ال  اأو ل�ضعب  الب�ضري جلن�ص  �صاد�صاً: ال يجوز بيع اجلينوم 

يجوز هبتها الأي جهة ملا يرتتب على بيعها اأو هبتها من مفا�ضد. 
�صابعاً: يو�ضي املجمع مبا ياأتي: 

• اأن متنع الدولة اإجراء الفح�ص اخلا�ص بالب�ضمة الوراثية اإال بطلب من الق�ضاء 	
واأن يكون يف خمتربات للجهات املخت�ضة واأن متنع القطاع اخلا�ص الهادف اإىل 

الربح من مزاولة هذا الفح�ص ملا يرتتب على ذلك من املخاطر الكربى. 
• املخت�ضون 	 فيها  ي�ضرتك  دولة  كل  يف  الوراثية  بالب�ضمة  خا�ضة  جلنة  تكوين 

الب�ضمة  نتائج  على  االإ�ضراف  مهمتها  وتكون  واالإداريون  واالأطباء  ال�ضرعيون 
الوراثية واعتماد نتائجها. 

• باجلهد 	 يتعلق  ما  وكل  التلوث  ومنع  والغ�ص  االنتحال  ملنع  دقيقة  اآلية  تو�ضع  اأن 
الب�ضري يف حقل خمتربات الب�ضمة الوراثية حتى تكون النتائج مطابقة للواقع)1(.  

تو�صيات ندوة الوراثة والهند�صة الوراثية باملنظمة الإ�صالمية للعلوم الطبية  ♦
قامت املنظمة االإ�ضالمية للعلوم الطبية اإبَّان ندوتها احلادية ع�ضرة التي عقدت يف 
دولة الكويت بتاريخ 23 جمادى االآخرة 1419 هـ املوافق 1998/10/13 م بدرا�ضة مو�ضوع 
الوراثة والهند�ضة الوراثية واجلينوم الب�ضري والعالج اجليني -اأثناء تدار�ضها للب�ضمة 

)1(  قرارات المجمع الفقهي اإلسالمي بمكة المكرمة. الدورات من األولى إلى السادسة عشرة.
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وذلك  املو�ضوع  بداأته من بحث هذا  ما  فيها  ت�ضتكمل  نقا�ص  تعقد حلقة  اأن   - الوراثية 
ب�ضكل مو�ضع مع تاأ�ضيل للجوانب املختلفـة للب�ضمة الوراثيـة واأثرهـا يف املنازعـات املتعلقة 
بالن�ضب ومدى حجيتها يف اإثبات البنوة. وقد عقدت حلقة النقا�ص يف يومي 28، 29 حمرم 
الفقهاء وعدد من االأطباء وعلماء  1421 هـ املوافق 3، 4 مايو 2000 م بح�ضور جمع من 
ال�ضباح  مبنطقة  الوراثة  ملركز  بزيارة  امل�ضاركون  وقام  الوراثة.  علوم  يف  متخ�ض�ضني 
الطبية بدولة الكويت حيث ا�ضتمعوا اإىل �ضرح واف عن الب�ضمة الوراثية واطلعوا على 
طرق اإجراء الفح�ص التي تتبع يف التو�ضل اإىل نتائجها ومدى دقة العمل يف هذا النوع 

من الفحو�ص. وانح�ضرت اأعمال هذه احللقة يف املحاور االآتية:
ة جمهول الن�ضب.. 1 االحتكام اإىل الب�ضمة الوراثية يف حالة تنازع اثنني يف اأبوَّ
االحتكام اإىل الب�ضمة الوراثية يف حالة عدول االأب عن ا�ضتلحاق جمهول الن�ضب . 2

اأو اإنكار اأبنائه ذلك بعد وفاته.
اأقر بع�ص االإخوة . 3 اإذا  االحتكام اإىل الب�ضمة الوراثية يف توريث جمهول الن�ضب 

باأخوتَّه ونفاها بع�ضهم االآخر.
االحتكام اإىل الب�ضمة الوراثية يف حالة ادعاء امراأة باأمومتها ل�ضخ�ص ما ولي�ص . 4

ثمة دليل على والدتها له.  
 وبعد تدار�ص تلك االأحكام واأقوال الفقهاء فيها، و�ضرح طريقة الب�ضمة الوراثية من قبل 
علماء مركز الوراثة، وما جرى من حتاور ونقا�ص م�ضتفي�ضني تو�ضل املجتمعون اإىل ما يلي:

رد بنمط خا�ص يف الرتكيب الوراثي �ضمن كل خلية من خاليا . 1 اأن كل اإن�ضان يتفَّ
ج�ضده، ال ي�ضاركه فيه اأي �ضخ�ص اآخر يف العامل ويطلق على هذا النمط ا�ضم » 
الب�ضمة الوراثية«، والب�ضمة الوراثية من الناحية العلمية و�ضيلة ال تكاد تخطئ 
يف التحقق من الوالدية البيولوجية، والتحقق من ال�ضخ�ضية وال �ضيما يف جمال 
اأكرث  بها  ياأخذ  التي  القوية  القرائن  م�ضتوى  اإىل  ترقى  وهي  ال�ضرعي.  الطب 
الفقهاء، يف غري ق�ضايا احلدود ال�ضرعية، ومتثل تطورًا ع�ضريًا عظيمًا يف جمال 
القيافة الذي يذهب اإليها جمهور الفقهاء يف اإثبات الن�ضب املتنازع فيه، ولذلك 

ترى الندوة اأن يوؤخذ بها يف كل ما يوؤخذ فيه بالقيافة من باب اأوىل.
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ترى حلقة النقا�ص اأن يوؤخذ بالب�ضمة الوراثية يف حال تنازع اأكرث من واحد يف . 2
اأبوة جمهول الن�ضب اإذا انتفت االأدلة اأو ت�ضاوت.

ا�ضتلحاق جمهول الن�ضب حق للم�ضتلحق اإذا مت ب�ضروطه ال�ضرعية، وترتيبًا على . 3
ذلك فاإنه ال يجوز للم�ضتلحق اأن يرجع يف اإقراره، وال عربة باإنكار اأحد من اأبنائه 

لن�ضب ذلك ال�ضخ�ص وال عربة بالب�ضمة الوراثية يف هذا ال�ضدد.
اإقرار بع�ص االإخوة باإخوة جمهول الن�ضب ال يكون حجة على باقي االإخوة وال يثبت . 4

الن�ضب واآثار االإقرار مقت�ضرة على املقر يف خ�ضو�ص ن�ضيبه من املرياث وال يعتد 
يف ذلك بالب�ضمة الوراثية.

عند عر�ص هذا املو�ضوع اختلفت وجهات النظر وت�ضعبت االآراء وطال النقا�ص . 5
يف م�ضمون جواز ا�ضتلحاق املراأة املجهول الن�ضب على نحو رئي معه اإعطاء هذه 

امل�ضاألة مزيدًا من الوقت للدرا�ضة والتاأمل.
ال تعترب الب�ضمة الوراثية دلياًل على فرا�ص الزوجية اإذ الزوجية تثبت بالطرق ال�ضرعية.. 6
يرى امل�ضاركون �ضرورة توافر ال�ضوابط االآتية عند اإجراء حتليل الب�ضمة الوراثية:. 7

• اأال يتم اإجراء التحليل اإال باإذن من اجلهة الر�ضمية املخت�ضة.	
• توؤخذ 	 اأن  على  بهما  ومعرتف  االأقل  على  خمتربين  يف  التحليل  يجرى  اأن 

االحتياطات الالزمة ل�ضمان عدم معرفة اأحد املختربات التي تقوم باإجراء 
االختبار بنتيجة املخترب االآخر.

• يف�ضل اأن تكون هذه املختربات تابعة للدولة واإذا مل يتوافر ذلك ميكن اال�ضتعانة 	
باملختربات اخلا�ضة اخلا�ضعة الإ�ضراف الدولة وي�ضرتط على كل حال اأن تتوافر 

فيها ال�ضروط وال�ضوابط العلمية املعتربة حمليًا وعامليًا يف هذا املجال.
• ي�ضرتط اأن يكون القائمون على العمل يف املختربات املنوطة باإجراء حتاليل 	

�ضلة  ذا  منهم  اأي  يكون  واأال  وخلقًا  علمًا  بهم  يوثق  ممن  الوراثية  الب�ضمة 
قرابة اأو �ضداقة اأو عداوة اأو منفعة باأحد املتداعني اأو حكم عليه بحكم خمل 

بال�ضرف اأو االأمانة، واهلل �ضبحانه وتعاىل اأعلم)1(.

)1(  أعمال ندوة الوراثة والهندسة الوراثية والجينوم البشري والعالج الجيني –  رؤية إسالمية. )1421هـ(.
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اخلامتـة
ونحن ن�ضل اإىل ختام ف�ضول هذا الكتاب عن تقنية الفحو�ص الوراثية واأهميتها يف 
الق�ضايا اجلنائية وق�ضايا الن�ضب – اإثباتًا ونفيًا – واحلديث عن جوانب القوة وال�ضعف 
فيها، وما اأ�ضرنا اإليه من مناذج وتطبيقات دولية لهذه التقنية يف ك�ضف غمو�ص الكثري 
التقنية،  بهذه  املتعلقة  ال�ضرعية  لالأحكام  بيان  من  العلم  اأهل  ذكره  وما  الق�ضايا،  من 
القارئ  لدى  التقنية  لهذه  ال�ضحيح  الت�ضور  اإي�ضال  وفقت يف  قد  اأكون  اأن  اأرجو  فاإين 
على عدم اخلو�ص يف  مع حر�ضي  املختلفة،  عليه من جوانبها  ما خفي  وبيان  الكرمي، 
تف�ضيالتها التي قد حتول دون فهمها. وختامًا اإن اأ�ضبت يف هذا اجلهد فمن اهلل تعاىل 
واملنة له وحده �ضبحانه، واإن اأخطاأت فمن نف�ضي وال�ضيطان واأ�ضتغفر اهلل اإنه كان غفارًا.
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