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بسم هللا الرحمن الرحيم

هآلددسدديد الخلددم محمددد صددلى هللا عليدده وعلددى والصددالو والسددالم علددى رب العددالمين الحمددده
وصحبه وسلم

ر بالقاعددات الدراسددية والمدددارا والجامعددات فحسددب بددل تطددومداولددة المعرفددة مرتبطددة لددم تعددد 
تربطنددا األمددر ليصددبح جددزءاي مددن حياتنددا اليوميددة عبددر اسددتخدام التقنيددات الحدي ددة التددي باتددت

.  باألحداث العالمية في لحظات

جدزءاي مدن ال يتجزأ من  قافدة العدعوب وسدتكونجزءي أصبحت وسائل التواصل االجتماعي قد ل
ي  ي للدبع،، ترا ها في المستقبل، حتى أصبحت متنفسا ي فدي بعد، كمدا أنهدا لعبدت دوراي ههاما امدا

د الماليدين األحداث السياسية في المنطقة كالمناداو إلى تغيير األنظمة في بع، الدول عبر حع
أن تكددونوفعّددال، حتددى كددادت تمددت تغطيددة األحددداث بعددكل سددريع ومددن خاللهددا باسددتخدامها 

.المتحدث الرسمي للجهات المختلفة

يلة فددي التوعيددة والتعلدديم كوسدداسددتخدامها التواصددل االجتمدداعي تطبيقددات مواقددع ومددن أبددرز 
أوعيدة استطاعت ان تؤدي دور وسائل االعالم التقليدية لددى الك يدر مدن النداا حتدى أصدبحت

افات االكتعدالدوزارات والجامعدات والمراكدز البح يدة لمعداركة المهتمدين معلوماتية استخدمتها 
.مجاالت الصحة والطاقة واألمن وغيرهاوالنتائج البح ية في العلمية 

علددى مواقددع SaudiCSI@لهددذا تددم اطددال  حسدداب المجموعددة العلميددة لعلددوم األدلددة الجنائيددة 
لتسدددليط الضدددوء حدددول العلدددوم الجنائيدددة المتنوعدددة 2012التواصدددل االجتمددداعي فدددي ندددوفمبر 

ي ونقددل المعرفددة مددن خددالل معدداركة الخبددراء والعلمدداء والمهتمددين بالحقددل الجنددائي فددوعددر، 
.العربيةباللغة المنطقة العربية والقيام بإبراز الدور العلمي والتوعوي 

النقدداط وبدددأت المجموعددة بفضددل هللا فددي بددذل الجهددد لنعددر العلددوم الجنائيددة ولفددت االنتبددا  إلددى
وخدالل متابع 3500ما يقرب إلى المجموعة ليصل اعداد متابعين حسابات في الحقل المهملة 

علمدي تدم نعدرو تفاعدل المتدابعون معهدا بعدكل 1375يقارب هذ   المدو نعرت المجموعة ما 
.مناقعة العديد من الموضوعات العلمية المطروحةفيها 

القدار  ي يددبين وامتداداي إلى هذا العمل فقد دعنت المجموعة مجلة جنائية متنوعة إلكترونية 
رضددداكم فإندددا نرجدددو هللا أن يحدددوز هدددذا العمدددل علدددى . اسدددم المجموعدددةلتحمدددل الكدددريم العربدددي 

واصدلكم ويسدعدنا ك يدراي ت. الددور العلمدي فدي المجدال العددلي واألمندي تؤدي وأن واستحسانكم 
.دساتنابهذا العمل لتأدية واجبنا تجا  أوطاننا ومقللرقي معنا والمعاركة الدائم واقتراحاتكم 
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ي  واسعةاداألبع ال يةالطباعةتقنيةأصبحتحدي ا

منك يرفيفعّالبعكلومفيدوي االنتعار

نمالجنائيةاألدلةعلومحقلذلكومنالصناعات

الوجهمالمحبناءإعادومجالفياستخدامهاخالل

بيمالتطهذاويُعد،(العرعيالطبان روبولوجيا)

.لالهتمامم يرومتقدمةكخطوو

األن روبولوجيوعلمالتعريحبعلمااللمامإن

الجنائيةاألدلةوبعلومالعظامهياكلودراسة

وجهالمالمحبناءإلىالتدرجفيالفنانينيساعد

خاللمنتقليديةبطريقةالجمجمةسطحمن

أنسجةمنطبقاتلتكوينالصلصالإضافة

عادواستيتمحتىواألوتاروالغضاريفالعضالت

وجودحالالتطبيمهذايُستخدم.الوجهمالمح

العخصعلىالتعرفمحاولةأجلمنج ةُرفات

ال،أممرتكبةجريمةهناككانإذاماوتقدير

بواسطةالتقنيةهذ تستخدمذلكإلىإضافة

فياالنسانتاريخوعلماألحافيرعلمخبراء

.القديمةالعصورتاريخعلىالتعرف

محمالإلعادوالحاليالتطبيمفيالقصوريكمن

ماستخداعندالجمجمةاتالفاحتماليةإلىالوجه

ال ي النموذجفإنلذاالتقليدي،الصلصالطبقات

زودنايالحدي ةالطابعاتباستخدامالمصنعاألبعاد

.الحقيقيةالجمجمةاستخدامعنرائعببديل

المتحدوبالوالياتEMSعركةطورتفقد

دونالوجهمالمحبناءإلعادونظاماألمريكية

هذ ساعدتوقد.األصليةالجمجمةإلىالحاجة

يفبفلوريداالعرعييناألطباءمكتبالعركة

اكتعافتمالتياألعخاصعلىالتعرف

Z2800استخدامحين،همنج امي Scanner

تأُعِطي مومن.للجمجمةاالبعاد ال يكماسح

Sensibleعركةإلىالمسحهذانتيجة

Technologiesبـتعرفخصائصتملكالتي

بناءاللمحاكاوقابلةتكونالتي(الصلصالأدوات)

يحدثكماالجمجمةسطحعلىللطينالحقيقي

.التقليديالوجهمالمحبناءإعادوفيعادو

يمتخلمميزاتيمتلكالبرنامجأنبالذكرالجدير

إعادوفيللمختصينتسمحعميقةواقعيةأنسجة

عليهاتمالتيالجمجمةعلىالخصائصبناء

.طبقةطبقةالمسح

األبعاد ال يةطابعةEMSعركةأصدرتوقد

الجةالمعبإكمالللمختصينتسمحاأللوانمكتملة

تسمحالطابعةأنوحيثالعمليةلهذ المختصة

الجمجمةمناألصلطبمنموذجعلىبالحصول

ي وعرضهااألدلةحفظمنالتمكنليتم لىعتوقفا

.الظروف

إعادة فيثالثية األبعاد مشاركة الطباعة 
لجنائيةافي التطبيقات بناء مالمح الوجه 

-http://3dprint.com/20664/3d: المصدر
printing-facial-reconstruct/ 5
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لعلميةاالملتقياتأهمأحدالجنائيةاألدلةلعلوماألمريكيةلألكاديميةالسنوياللقاءيُعد

هذايعقدوس.العالمأنحاءجميعفيالعلماءأبرزعامكلفيهويعتركالحقلهذافيالعالمية

أورالندونةبمديفلوريداواليةفياألمريكيةالمتحدوبالوالياتوالستينالسابعاللقاءالعام

.2015فبراير21-16منالفتروخالل

The 67th Annual Meeting of the AAFS

www.aafs.org/meetings/2015

ابريل22-21الفتروخالللندنبمدينةالمتحدوبالمملكةالجنائياألوروبيالمعر،يُعقد

منوأك روالمختصينالمهتمينبين3000يتجاوزالحضورعددأنبالذكرالجديد.2015

.للمؤتمرالمصاحبالمعر،خاللمنتجتهابعر،تقومعالميةعركة70

www.forensicseuropeexpo.com

Forensics Europe Expo

حدوالمتبالوالياتالرقميةالجنائيةاألدلةمؤتمريعقد2015مارا18-16منالفتروخالل

الحاسوبتقنيةمحققيعبكةتنفذ والتيواعنطنبواليةاألمريكية

http://www.ctin.org/

www.ctinconference.com

CTIN 2015 Digital Forensics Conference

ؤتمرات جنائيةم
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مددن المعلددوم أن جسددد االنسددان يغطيدده كددم هائددل 
من المجتمعات الميكروبيدة ومدن هدذ  تلدك التدي
ي تعدديع علددى عددعر العانددة التددي بدددا واضددحا فدد

دراسددددة علميددددة حدي ددددة حددددول اسددددتخدام هددددذ  
المجتمعدددددات الميكروبيدددددة كتوقيدددددع ميكروبدددددي 
لمالحقدددة المتدددورطين فدددي قضدددايا االعتدددداءات 
ي لدراسددددة نُعددددرت فددددي مجلددددة  الجنسددددية وفقددددا

Genetics Investigative.

يلة كما هو معلوم أن الععر يُعد من اآل ار الضدئ
مسدرح التي تُجمع خالل التحقيقات الجنائية من

تُجمدددع وهدددي ناقصدددة غالبيتهدددا الجريمدددة لكدددن 
تحددوي كميددة مددن الجينددات التددي التددي للجددذور 

 DNAتُسددددتخدم إلظهددددار األنمدددداط الورا يددددة 
Profiling.

إن األمددددداكن المختلفدددددة فدددددي أجسدددددامنا تدددددأوي 
أو مجتمعات ميكروبية متميدزو مدن الميكروبدات
ريدة الجرا يم هذا التندو  لهدذ  المجتمعدات البكتي

قدددد تسدددهم فدددي وجدددود اختالفدددات متميدددزو بدددين 
ي األفراد ربما يعدر، سدجل ميكروبدي متميدز فد
قددة الفحددوص الجنائيددة كبددديل يقودنددا الددى مالح

المتخلفدددة فدددي المعدددتبه بهدددم مدددن آ دددار العدددعر 
.بيمسرح الجريمة باستخدام التوقيع الميكرو

ة في ععر العانعلى جرا يم في الدراسة األولية 
ي التطبيقدددات الجنائيدددة فقدددد وجدددد البددداح ون فددد

اندة العقدرو التعرف على نو  عدعر نتائجهم أن 
ذكدر )بين ندو  الجدنا الجنائية الفحوص خالل 

ي للميكروبدددد( أو أن ددددى ات وتمييددددز األفددددراد وفقددددا
ي ولُدوحظ . الموجودو في تلك البقعدة دوث حدأيضدا

مددر االتصددال الجنسددي األخددالل لجددرا يم لانتقددال 
ي فدي الجندائفدي التحليدل يعير الدى قدرتده الذي 

. االعتداءات الجنسية

وقد أدى ظهور وتطدور الفحدوص الورا يدة إلدى 
ل من ترك آ ارهم من خالالُجناو يتحوطون جعل 

نده استخدام الواقي الذكري الذي يدتم الدتخلص م
.بعد عملية االعتداء الجنسي

ربدددط إلدددى تسددداعد الطريقدددة المعدددار اليهدددا فقدددد 

ولدة الميكروبدات المنقالجاني بالجريمة من خالل 

ي الجنسددوالجدداني خددالل االتصددال الضددحية بددين 

ل كوسدديلة للتعددرف علددى حصددول اتصددال فددي حددا

عدددم انتقددال الحمدد، النددووي كمددا ذكددر المؤلددف 

ة بجامعددددتراتيكددددوالرئيسددددي للدراسددددة سددددلفانا 
Murdoch بأستراليا.

اص لعدد من األعخلعينة صغيرو دارسة وعملت 

ي ) يندات حيث قدام البداح ون بجمدع ع( ذكوراي وانا ا

بدات لتحديد الحم، الندووي للميكروععر العانة 

مدددن أجدددل بنددداء صدددورو للمجتمعدددات الميكروبيدددة 

المتواجدددو لدددى األعددخاص فددي وسدديلة للتعددرف

اجددد تتوالميكروبددات الفريدددو التددي علددى أصددناف 

ا بددالعكالمصدددر والعكددا العينددات أن ويددة فددي 

إلدددى الدراسدددة اعدددارات وقدددد . الذكريدددةللعيندددات 

بدددين الميكروبدددات معدددتركة مدددن تواجدددد أندددوا  

.العينات الذكرية واألن وية

عدات هذ  النتائج األولية تعدير إلدى أن المجتمإن 

قددد يكددون لهددا دور فدديالميكروبيددة علددى العانددة 

ة كتوقيعددددات بكتيريددددة لتحديددددد هويدددداسددددتخدمها 

المجتمعدددددات وخددددالل الدراسدددددة ظلددددت األفددددراد، 

فردي الميكروبية على ععر العانة متميزو كعكل

ين العينددات بددأحدددى فددي إال بددين عينددات الدراسددة 

ي األمدر الدذجنسدي بينهمدا اتصدال زوجين حصل 

ي  لدى إعدير لتكبيدراي بدين الميكروبدات أوجدد تعدابها

ندات حصول تبادل ميكروبدي بعدد أن تدم جمدع العي

.ساعة18بـ بعد الممارسة 

حقدل األولية قد تزيل الستار علىهذ  النتائج إن 

قددات التطبيمسداعد فددي اسدتخدام الميكروبددات فدي 
.ةالتي تنطوي على الجرائم الجنسيالجنائية 

ةبحاث جنائيأ
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ية الجمعية المو وقة لعلوم األدلة الجنائ

المملكة المتحدو : المقر

The chartered society of forensic science

www.forensic-science-society.org.uk/home

ئيةالجمعية الدولية للجينات الجنا
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International Society for Forensic Genetics

جمعية اختصاصي علم السموم الجنائي

الواليات المتحدو األمريكية : المقر

Society of forensic Toxicologists
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ي الجمعية الدولية لمختبري الحاسب الجنائ

/www.isfce.comالمملكة المتحدو: المقر

The International Society of Forensic Computer Examiners

ميةمعيات جنائية علج
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قددى لكددن بعدد، الصددفات البدنيددة كددالطول والعمددر تب
تكدددونكمدددا أنهدددا Snapshotمراوغدددة لتددددقيم 

مددير Dr. Greytakالتوقدع كمدا يقدول معقددو فدي 

سدبة وأضداف بدأن ن. المعلوماتية الحيويدة بالعدركة

ن التوقعددات للصددفات البدنيددة تحددوز علددى أك ددر مدد

زيد من ال قة أما األهم فإن نسبة االستبعاد ت% 80
.من ال قة% 95عن 

هو أنه ال Snapshotإّن القوو الحقيقية في تقنية 

ث مددن يُجددرم المعددتبه بهددم لكندده يضدديم دائددرو البحدد

.واردخالل االستبعاد ليقود إلى توفير الوقت والم
المددير التنفيدذي Steven Armentroutويقدول 

ا بالعددركة إن عددركته تعمددل علددى عدددد مددن القضدداي

الحيدددة لكنددده ال يُسدددمح لهدددم بإعطددداء أي معلومدددات 

ويعدددير أن معظدددم عمالئهدددم هدددم . إضدددافية حولهدددا

الجدددددير بالددددذكر أن إدارو . جهددددات انفدددداذ القددددانون

ص عرطة مدينة كولمبيا قد أعلنت عن صورو عخ

ُمدددتهم فدددي قضدددية مقتدددل أم وطفلتهدددا فدددي مطلددددع 

هم ، هددذ  الصددورو تددم تركيبهددا بعددد اسددتعانت2011
م لتُعدددد أول قضدددية حقيقيدددة يدددتSnapshotبتقنيدددة 

.استخدام هذ  التقنية الحدي ة

دماء كالدالجنداو ا داراي في العديد مدن الجدرائم يتدرك 
والبصمات وغيرهدا مدن األدلدة التدي قدد تقدود إلدى

ومن ضمن هذ  األدلدة التدي مدرت بالعديدد. فاعلها
حتدىمن مراحل التطدور والطفدرات مندذ اكتعدافها 

.DNAالمادو الورا ية اآلن هي 

Parabonاكتعددداف حدددديث أعلندددت عنددده فدددي 
Nanolabs مدددن تدددم دعمهدددا متقدمدددة عدددن تقنيدددة

ي بددددددـ  األمريكددددددي وزارو الدددددددفا   تُعددددددرف تجاريددددددا
Snapshot رسم ه تُعبصورو رقمية مركبة تُقدم

مدددادو الفندددانين للمعدددتبه بهدددم لكنهدددا تُعدددتم مدددن ال
.DNAالورا ية 

األمددر التقليدددي للتعامددل مددع المددادو الورا يددة فددي
الحقدددل الجندددائي هدددو اسدددتخدامه كبصدددمة ورا يدددة 

امه للتعرف على األعخاص لكن الجديد هو اسدتخد
.الجانيكمخطط يقود إلى 

المددادو الورا يددة للمقارنددة إلددىاسددتخدام بدددالي مددن 
قاعددددددو البياندددددات أو العيندددددات القياسدددددية، فإنددددده 

عدددو وباسددتخدام لوغاريتمددات متطددورو حاسددوبية مُ 
العيندات المرجعيدة يدتم مدن خاللدهبدأالف ومجهزو 

ت ترجمددة معلومددات العددفرات الورا يددة إلددى تنبددؤا
فدي ومن  م يتم جمدع المعلومدات. للصفات البدنية
للمعدددددتبه digital mugshotملدددددف يسدددددمى 

 Forensic DNAالطريقدة هدذ  تُددعى . المجهول
Phenotyping (FDP)  القددول بأنهددا وبإمكاننددا

الددذي. الجنائيددةاألنمداط الظاهريددة للمددادو الورا يدة 
حدل دوراي بدارزاي فدي سدد ال غدرات فديلده يكدون قد 

. قضايا القتل

مددا تقدمدده هددذ  الخدمددة يعددادل مددا يقدمدده عددهود 
قنيدة التوتقدود .جينيالعيان غير أنها عاهد عيان 

ل الوجده التقريبدي لعدكبالمظهر التنبأالحدي ة إلى 
وندددو  الجدددنا ولدددون العيندددين والعدددعر والجلدددد 

ي في تحديدد الِعدر  وحتدى فدي حدال األ عدرا  وأيضا
.  المختلطة

ة قنيات جنائيت
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األنماط الظاهرية للمادة الوراثية الجنائية
Forensic DNA Phenotyping



يدة تحول هدذ  التقنيدة مسدار الفحدوص الورا قد 

لى من كونها تستخدم في نهاية األمر للتعرف ع

قددم األفراد من خالل البصمة الورا ية إلدى أن تت

او إلددى مراحددل التحقيددم المتقدمددة وتسددتخدم كددأد

.  تحقيم تقود إلى خيوط الجريمة

لكدددن فدددي المقابدددل هنددداك جددددالي حدددول اسدددتخدام 

Snapshot وذلك أن الحصول على المعلومات

الجينيددددة للمظهددددر الخددددارجي قددددد تددددؤدي إلددددى 

الحصدددددول علدددددى بعددددد، المعلومدددددات الجينيدددددة 

يددة المتعلقددة بالحالددة الصددحية والعددادات واحتمال

ي اإلدمدددددان األمدددددر الدددددذي يكدددددون  علدددددى تعّدددددديا

يددذي لكددن المدددير التنف. الخصوصددية العخصددية

للعدددددركة أوضدددددح بدددددأن التقنيدددددة تظهدددددر فقدددددط 

ر المعلومات الظاهرية فحسب وال يمكن أن تظهد

.معلومات ال يمكن للعين رؤيتها

:  المصدر
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm
?abstract_id=2288204
http://www.forensicmag.com/articles/2
015/01/first-dna-phenotyped-image-
person-interest-double-homicide

http://snapshot.parabon-
nanolabs.com/#phenotyping-uses

ة قنيات جنائيت
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طريقة عمل التقنية

م ال التوقع

لون العين

لون الععر

لون الجلد

التجعد

الوجهعكل الِعر 

تكوين التوقع

األنماط الظاهرية للمادة الوراثية الجنائية
Forensic DNA Phenotyping

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2288204
http://www.forensicmag.com/articles/2015/01/first-dna-phenotyped-image-person-interest-double-homicide
http://snapshot.parabon-nanolabs.com/#phenotyping-uses


:مقدمة
لة وقت طويل ركزت العلوم الجنائية على محاومنذ 

تبطدة التعرف على الك ير من الددالئل والقدرائن المر

ويدة بالعخصية كالبصمات، وكذلك محاولة تحديد ه

وقددددد . العينددددات المجهولددددة ذات الطددددابع الجنددددائي

ممدا اُستخدم في ذلدك العديدد مدن الطدر  والتقنيدات

ي لألب حددداث جعدددل التطبيقدددات الجنائيدددة مجددداالي خصدددبا

ب فددي الحقبددة االخيددرو أصددبح الددذه. واالكتعددافات

ي فدددي تلددددومعدددتقاته بمركباتددده  ك يلعدددب دوراي هامدددا
Goldالتطبيقدددات، فتركيبدددات الدددذهب النانويدددة 

nanostructures يدد بعدكل فعّدال فدي تحدتساهم

هويدددة البصدددمات وتقددددير العيندددات الضدددئيلة جدددداي 
Ultra-trace كددالمتفجراتExplosives والمددواد

وغير ذلك مدن Toxinsوالسموم Drugsالمخدرو 

المددواد المحظددورو أو ذات الطددابع الجنددائي وكددذلك 

بددات وقددد بددرزت تركي. العينددات البيئيددة والملو ددات

مددددن هددددذا الحقددددل وغيرهددددا الددددذهب النانويددددة فددددي 

التطبيقدددات العلميدددة والطبيدددة لمدددا تتميدددز بددده مدددن

د مدددن خصدددائص كيميائيدددة وفيزيائيدددة يجعلهدددا تزيددد
اسدددتهداف المركبدددات فدددي Selectivityاالنتقائيدددة 

تددوفر حساسددية عاليددة وكددذلك Analytesالُمَحلَلددة 

التقددددير مقارندددة بدددالطر  فدددي Sensitivityجدددداي 

الكروماتوجرافيدددددةالمتدددددوفرو األخدددددرى، كدددددالطر  

لدديا هددذا فحسددب بددل لطددر  . واأليونيددة وخالفهددا

ر التحليدددل النانويدددة خاصدددية انخفدددا، مددددى تقددددي
Limit of Detectionالعينددة  (LOD)  وهددو

صل إلدى الوقت الُمستغر  في تحليل العينة والذي ي

يقدة عدو  واني في بع، العينات م دل اسدتخدام طر
 Surfaceرامددددان المحسددددن لمطيدددداف السددددطح 

enhanced Raman Spectroscopy (SERS)
ح والددذي يسددتخدم تركيبددات الددذهب النانويددة كأسددط

فجرات تُرسب عليها العينة المطلدوب تحليلهدا كدالمت

و عن طريم مطياف رامان الذي تزيد ك افة القمم أ

.اإلعارات بسبب مساهمة التركيبات النانوية

:ةأهمية مركبات الذهب في العلوم الجنائي
فددإن فددي التطبيقددات واألبحدداث ذات الطددابع الجنددائي

لمركبددات الددذهب الدقيقددة وبعدد، المعددادن األخددرى 

هندداك كالفضددة والبالتددين مسددتقبل واعددد فددي ذلددك، ف
العديد من الجوانب تسهم فيها هذ  الطر  

الحقل الجنائيالذهب في طبيقاتت

ت اظهار بصدما: ال الحصرسبيل الم ال على وهي 

األصدددابع بطدددر  أك دددر كفددداءو ودقدددة مدددن الطدددر  

التقليديدددددة، والتعدددددرف علدددددى المدددددواد المخددددددرو 
ي Precursorsوالسددددددالئف  وتقددددددديرها، وأيضددددددا

ول التعددرف بسددهولة علددى السددائقين متعدداطي الكحدد

عدددن طريدددم مقددددرات سدددريعة االسدددتجابة وكدددذلك 

تقدددددير العينددددات الضددددئيلة جدددددا وغددددازات المددددواد 

الندانو تقنيةوفي ظل التطور الهائل في . المتفجرو

يقات فإن الطر  الحدي ة ستعمل أيضا حلول وتطب

وادث في التحقيم الفني فدي الجدرائم ومسدارح الحد

ات على رغم أنده ال يدزال محددوداي فدي عدالم تطبيقد
. النانو

فدددي السدددنوات األخيدددرو بدددرزت أهميدددة تطبيقددددات 

الدذهب تركيبات الذهب النانوية نظراي لما يتميز بده

من اسدتقرار عدالي مدن حيدث األكسددو ممدا يجعلده 

بع ذو كفاءو عالية في الكعف عدن بصدمات األصدا
.وتحليل المواد المخدرو والمحظورو

:الكعف عن المواد المخدرو
ل هناك العديد من المواد المخددرو عدائعة االسدتعما

، االمفيتاميدددددددددددات، (الماريواندددددددددددا)كالحعددددددددددديع 

وين ، الكوكدددايين، االفيدددون والهيدددرالبددداربيتيورات

د االمددووغيددر ذلددك مددن السددالئف ومعددتقات هددذ  

.المخدرو

م البلددددورات الدقيقددددة باسددددتخدااختبددددارات 

:الذهب
اُسددتُخِدمت عدددداي مددن أمددالح المعددادن فددي إجددراء

ائي فحددص البلددورات الدقيقددة كددأمالح الزئبددم ال ندد
Hg(II) والدددددددذهب ال ال ددددددديAu(III) والبالتدددددددين

القلويديددةفددي تقدددير المخدددرات Pt(IV)الربدداعي 

ال وقد عدكلت بلدورات ذات خصدائص لونيدة وأعدك

ن مدددواد الكوكدددايين والهيدددروين والمدددورفي. بنائيدددة

لدورات تم التعرف عليهدا باختبدارات البوالكودائين

الكاوريوريددددددددكالدقيقددددددددة باسددددددددتخدام حمدددددددد، 
Chloroauric acid H[AuCl4] حيددددث أن ،

معالجددددة الكوكددددايين مددددع كاعددددف الددددذهب المددددائي 
(HAuCl4.3H2O)ة ينتج بلدورات صدفراء مربعد

العددكل خددالل التسددخين فددي حمددام مددائي فددي حددين

ء يندددتج الهيدددروين بلدددورات إبريدددة كبيدددرو صدددفرا
. اللون
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المخفيةكيمياء البصمات 
Chemistry of latent 

fingerprints 
لى كما هو معلوم فإن البصمات المخفية تحتوي ع

ي خليط من اإلفدرازات الحيويدة الطبيعيدة، وهدي فد

العدددادو تُسدددتخدم للتعدددرف علدددى هويدددة األعدددخاص

والتددي الزالددت احدددى األدوات الهامددة فددي تحقيددم 
.الجرائمالعخصية في مسارح 

مات األبحدداث الجنائيددة الحدي ددة فددي تقنيددات البصدد

أدت الددى اكتعدداف طددر  ومددواد كيميائيددة م يددرو 

لالهتمددام حددول اسددتعادو البصددمات المختفيددة مددن

حاث تلك المجاالت من األب. على األسطح المختلفة

ة طورت علدى نحدو ملمدوا كفداءو العلدوم الجنائيد

نيدات في تحديد هوية األعدخاص، حيدث تعتبدر التق

يدة مدن الحالية فعّالة فدي اسدتعادو البصدمات المخف

ي الملو دددة بسدددوائ ل علدددى األسدددطح المبللدددة وأيضدددا

الجسددم واألقمعددة وجلددد اإلنسددان وكددذلك األسددطح
.المسامية

يبلدددددس متوسدددددط وزن بقايدددددا البصدددددمات حدددددوالي 
0.1mg عبارو عن ماء %99إلى  %98حيث أن

هدددذا التبخدددر لبقايدددا . يتطددداير مدددع مدددرور الوقدددت

ميكروجددرام مددن 1البصددمة يتددرك خلفدده حددوالي 

يدر البقايا والتدي هدي فدي األسداا نصدفها مدواد غ
والنصددف NaClعضددوية م ددل كلوريددد الصددوديوم 

 complexاألخددر عبددارو عددن معقدددات عضددوية 
organic materials . الجزء القابل للذوبان من

طبقددددة البصددددمة يتكددددون مددددن افددددرازات ملحيدددددة 

وبان وأحما، أمينية، بينما الجزء غير القابل للدذ

هدون يتكون من بروتينات غير ذائبة في المداء ود

.غير قطبية

البصماتالكعف عن 

Detection of fingerprints
بخددار وكالننهيدددرينالعديددد مددن الطددر  الُمكتعددفة 

وغيرهددا مددن الطددر  أدت أدواراي فددي السددوبرجلو

ي منهدددا قدددد يسدددبب  اظهدددار البصدددمات ولكدددن بعضدددا

ي دخلد. أضرار تدؤ ر علدى الصدحة العامدة ت وحددي ا

تخدام طر  الكعف عن البصمات طوراي جديداي باس
. تقنيات عالية الكفاءو

الحقل الجنائيالذهب في طبيقاتت

ي  الفضة المطورو فيزيائيا
Silver physical developer 

ضدة تقوم طريقدة الفضدة المطدورو علدى ترسديب الف

. علددى البصددمات المخفيددة علددى األسددطح المسددامية

ضدة محلول الفضة المطور يحتوي علدى أيوندات الف
كمكونددات أساسددية، Fe+2وأيونددات الحديددد ال نددائي

ي وأيونددات الحديددد ال ال ددالسدديتريكوكددذلك حمدد، 
Fe+3كمدددددواد كيميائيدددددة تمندددددع التعدددددكل التلقدددددائي

 Colloidal Silverالفضدددة الغرويدددة لجسدددمات
particles وغيددددر الكاتيونيددددة، وكددددذلك األسددددطح

+Ag + Fe+3Ag.األيونية +Fe+2

معظددددم الددددور  قلويددددة التركيددددب بسددددبب حعددددوها 

عددديتها بكربوندات الكالسدديوم، عنددما تبتددل بسدبب قا

ي تتحددول إلددى اللددون األسددود وعندددما يددتم غسددلها فدد

. ودمحلول نترات الفضة لتجف علدى لدون بندي مسد

ل األورا  القاعديددددة يجددددب أن تُعَددددادَل بحمدددد، قبدددد

فدي تُستخدم الفضدة المطدور. خطوو الفضة المطور

دو تطوير المركبدات غيدر الذائبدة فدي المداء الموجدو

.في البصمة

جسدددديمات الددددذهب النانويددددة فددددي الكعددددف عددددن 

 Gold nanoparticles forالبصدددددمات 
fingerprints detection

كمدددا أسدددلفنا فهنددداك العديدددد مدددن الطدددر  والتقنيدددات

ندانو إن اندماج تقنيات ال. إلظهار البصمات المخفية

مددددع تلددددك الطددددر  سدددداعد فددددي زيددددادو االنتقائيددددة 

Selectivity  وعددددزز التبدددداين وكددددذلك زاد مددددن

تلدك . Sensitivityحساسية التقدير بصورو عالية 

ة المددواد النانويددة فددي العددادو إمددا أنهددا تمتددز بطريقدد

قدددة ، أو أن أسدددطحها تُصدددمم بطريالكتروسدددتاتيكية

إن . تزيدددد مدددن االنجدددذاب واأللفدددة لمكوندددات العدددر 

الجاندددب اإليجدددابي األهدددم فدددي اسدددتخدام جسددديمات 

الغددر، هددو الحساسددية . الددذهب النانويددة فددي هددذا

كدذلك العالية التي تم الحصدول عليهدا واالنتقائيدة، و

هددا امكانيددة حفددظ البصددمات المطددورو نظددراي لطبيعت
.الخاملة
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multi-metalمتعدددد المعددادن الترسدديب 

deposition الترسدددديب احددددادي المعدددددن ،

single-metal deposition والترسدددديب ،

احددددددادي العنصددددددر لجسدددددديمات الددددددذهب 

 single-metal nanoparticlesالنانويدددة
deposition

عبدارو عدن MMDترسيب محلدول خلديط معددني 

ف عمليددة كيميائيددة رطبددة مددن خطددوتين فددي الكعدد

. ةعن البصمات المخفية بمعداركة الدذهب والفضد

والطريقدددة تتضدددمن غمدددا البصدددمة فدددي محلدددول 
منخفضدة pHعندد درجدة حموضدة الذهب المدائي 

ي متبوعدددة بمعالجدددة باسدددتخدام المطدددور الفيزيدددائ

ى المحلددول المطددور يحتددوي علدد. لتعزيددز التبدداين

أيونددات الفضددة ويعمددل فددي وجددود عامددل مختددزل، 

علدى حيث تختزل أيونات الفضة إلى معدن الفضة

مواقدددددع جسددددديمات الدددددذهب، وتسدددددتخدم طريقدددددة 
MMD إظهار البصمات المخفيدة مدن علدى إلعادو

. العديد من األسطح المسامية وغير المسامية
فددان Low pHعنددد درجددات حموضددة منخفضددة 

ينجدددددذب الغروانددددديالعدددددحنات السدددددالبة للدددددذهب 

ي  المدددة للعدددحنات الموجبدددة فدددي عالكتروسدددتاتيكيا

هب البصمة، ونظرا للحجدم الصدغير لجسديمات الدذ

جيدد فإنه يصعب الحصول على انعكدااالغروانية

ولدددذا فإنددده مدددن . كدددي يدددتم الكعدددف عدددن البصدددمة

الضدددروري تعزيزهدددا بترسددديب معددددن آخدددر علدددى 

، سطح الذهب كالفضة في وجدود العامدل المختدزل

ب عندها ستتجمع جسدميات الدذهب كمواقدع تترسد

ن عليها جسميات الفضة ويعزز عملية الكعدف عد
. البصمات المخفية

يدددتم SMDفدددي تقنيدددة الترسددديب احدددادي المعددددن 

اسدددتبدال عامدددل الفضدددة المختدددزل المسدددتخدم فدددي
بعامدددل مختدددزل آخدددر للدددذهب،  دددم MMDطريقدددة 

ات علددى بصددمالغروانيددةتُرسددب جسدديمات الددذهب 

لترسدددديب الددددذهب حددددافزو والتددددي تُعامددددل كمددددواد 

المعدني الناتج مدن عمليدة اختدزال أيوندات الدذهب

فددددي المحلددددول، وهددددذا يددددؤدي إلددددى زيددددادو حجددددم 
.الغروانيةالذهب جسيمات 

الحقل الجنائيالذهب في طبيقاتت

SMDإن االنتقائيددددة والحساسددددية فددددي طريقددددة 
ريقدة مقاربة لتلك التدي يدتم الحصدول عليهدا فدي ط

MMD.

ي اُسددتخِدمت طريقددة الترسدديب احددادي المعدددن فدد
البصمات المخفية في مدى واسع مدنعن الكعف

وتنددددتج هددددذ  الطريقددددة ،pHدرجددددات الحموضددددة 

.عالمات اصابع محمرو بعد التطبيم

مدل جسميات الذهب النانوية حضرت باسدتخدام عا
فدي وجدود الجلوكدوز كعامدل NaBH4مختزل م ل

ي فدي الك عدف اختزال مستقر، وقدد اسدتخدمت ايضدا
. عن البصمات المخفية

MMDفدددي تقريدددر أعدددار إلدددى اسدددتخدام تقنيدددة 
للكعف عن البصدمات علدى أسدطح سدوداء وغيدر

علددددى Znمسددددامية، حيددددث تددددم ترسدددديب الزنددددك 

جسدديمات الددذهب النانويددة فددي محلددول متعددادل  ددم

مليددة لقددد تددم تحسددين ع. اسددتخدم لتعددكيل البصددمة

الترسدديب متعددددو المعددادن عددن طريددم الحصددول 

علددى بصددمات أصددابع متألقددة مددع انعكدداا مالئددم 

اعدددتملت هدددذ  الطريقدددة علدددى . وتفاصددديل أخدددرى

خطدددوو هامدددة زادت مدددن حساسدددية الكعدددف عدددن 

البصددددمات علددددى أسددددطح سددددوداء مددددع اسددددتبعاد 

ات الخلفيددات الملونددة والتددي كانددت إحدددى السددلبي
.SMDو MMDالرئيسية في طريقتي 

مددن ناحيددة أخددرى تددم دراسددة العالقددة بددين طددول 
وعكل البصمة، حيدث أن [R-SH-]ال يولسلسلة 

جسددديمات الدددذهب النانويدددة تكدددون مسدددتقرو مدددع 
و يدددول(Au-NPs-C14)ال يدددولربددداعي مي يدددل 

 مداني الدديكانوال يدول(Au-NPs-C10)الديكان 

(Au-NPs-C18) التحضيرأ ناء  .
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م ُوِضدددعت بصدددمات دهنيدددة علدددى قطدددع ورقيدددة  ددد

هب الددذلجسدديمات ُغِمسددت فددي محاليددل مختلفددة 

ة النانويددددة األنفددددة الددددذكر،  ددددم اُتبعددددت بالفضدددد

المطورو، وقد أظهرت صور المجهر االلكتروندي 
ألسدطح السديليكون مدع البصدماتSEMالماسح 

مدع الُمعالجدة مدع الدذهب الترسديب التدالي مدن تج
.C10<C14<C18: الجسيمات

 one-step methodالخطدوو الواحددو طريقة 
عدن البصدماتاحدى الطر  المستخدمة للكعدف 

طريدددم اإلنتددداج الموضدددعي وذلدددك عدددن المخفيدددة 

لجسدددددددددددديمات الدددددددددددددذهب النانويددددددددددددة فدددددددددددددي 
، مدددددع اسدددددتغالل مكوندددددات H[AuCl4]المحلدددددول

إن . العددددر  اآلدمددددي كعوامددددل اختددددزال وت بيددددت

( يومويوديددد البوتاسددالليسددتين)مكونددات العددر  

ت التدي ُوجددد أنهدا المسددؤولة عدن تكددوين جسدديما

ر الددذهب النانويددة الُمسددتخدمة فددي تطددوير الحبدد
.على األورا  والبوليمراتbio-inkالحيوي 

وم المستقبلية للذهب في العلاالفا  

:الجنائية
ب التطددددور فددددي الكيميدددداء الجنائيددددة تباطددددأ بسددددب

الحاجددددة إلددددى تقنيددددات مرنددددة الحركددددة تناسددددب 

و التطبيقدددات الجنائيدددة مدددن حيدددث سدددرعة الكفددداء

لقددد سدداهمت كيميدداء الددذهب فددي. ودقددة النتددائج

الكعددددف علددددى البصددددمات باسددددتخدام طريقتددددي 

الترسدددديب المعدددددني االحددددادي والمتعدددددد، وهددددذا 

ي الكعددف عددن المجددال قابددل للتوسددع ليعددمل أيضددا

الك يدددددر مدددددن المدددددواد المحظدددددورو كالمخددددددرات 

إن الكعددف عددن المتفجددرات وغددازات . وغيرهددا

األعصاب والغازات السامة في مسارح الحوادث

ي، وبالبحث فدي م ي محل االهتمام حاليا كوندات ايضا

المددواد المتفجددرو ظهددرت عدددو تقنيددات مرتبطددة 

د بددددالمواد النانويددددة المعدنيددددة، كطريقددددة التبريدددد
-Fluorescence quenchingالفلددددددوري 

basedوالتي تعتبر من الطدر  الواعددو، حيدث

ت لمعقددددا( االستعدددعاعي)أن التبريدددد الفلدددوري 

النيترواألروماتيددددةالددددذهب باسددددتخدام مركبددددات 

صدددمة يمكدددن أن يُسدددتخدم كتوقيدددع كيميدددائي أو ب
.للمواد المتفجرو

الحقل الجنائيالذهب في طبيقاتت
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ليهنري . د
التدريبحقليفواسهاماتهالبارزلدورهإالتكنملليهنريالدكتورلشخصيةاختيارناإن

مناجملدمراتبليالدكتورارتقىوقد.اجلرائمآالفعنالكشفيفالعمليةواجنازاتهاجلنائي

بسنواتبعدهاليصلوالتدريبالتعليميفاهتمامهثمومنوهجرتهونشأتهاحلياةصعوبةخالل

عليهلتطلقالمعًاأمسًااصبححتى.املرموقةالعلميةواملكانةالشهرةمناليهوصلماإىلطويلة

.اجلرميةمسرحملكلقباألمريكيةالصحافة

:وتعليمهنشأته

الشهيرالجريمةمسرحمحققُولد

يةالجنسأمريكيوالنشأةالمولدصيني

فيتايوانإلىوانتقل،م1938عام

الحرببعدوالدهمعs1940نهايات

بعدا ًيتيمنشأثمومن.الصينيةاألهلية

.قصيرةبفتراتتايوانإلىانتقاله

المركزيةالشرطةبكليةالتحقوقد

برتبةليعملم1960عاممنهاوتخرج

امعحتىالتايوانيةالشرطةفينقيب

1965.

المتحدةالوالياتإلىهاجرذلكبعد

وقتناحتىاأليامتلكمنذاألمريكية

يفالعلمطلبفرصةاغتنموقدالحاضر

بالعلمواهتماما ًتطورا ًاألكثرالبلد

قالتحأمريكاوفي.الحينذلكوالعلماء

علىليتحصلجيجونبكلية

دالةالعفيالجنائيةالعلومبكالوريوس

التحقثمومنم1972عامالجنائية

درجةعلىليحصلنيويوركبجامعة

امعالحيويةالكيمياءفيالماجستير

حتىتعليمهفيواستمرم،1974

الكيمياءفيالدكتوراهدرجةحصوله

.م1975عامالجامعةنفسمنالحيوية

:الفخريةالدرجات

الدكتوراهعلىحصلم1990عامفي

،ننيوهافجامعةمنالعلومفيالفخرية

فيم1996عامأخرىعلىحصل

سينتكليةمناإلنسانيةالرسائل

لتحصً تليهاالتيالسنةفيجوزيف،

فيمجددا ًالفخريةالدكتوراهعلى

للقانونولياممدرسةمنالقانون

بنيويورك،

لماء معاصرينع
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يةالفخرالدرجةنفسعلىحصلأنإلى

مناإلنسانيةالرسائلفيأخرىمرة

وفي.م1999عامبورتبريدججامعة

الدكتوراهعلىحصلم2002عام

كيةاألمريالكليةمنالعلومفيالفخرية

.فيلداسبيرجفيالدولية

:واألكاديميةالوظيفيةالمناصب

لعلومليهنري.دمعهدبتأسيسقام

نيوهافنبجامعةالجنائيةاألدلة

عديًُوالذياألمريكيةالمتحدةبالواليات

يفوالتدريبةالعلميةالمراكزأشهرمن

.الجنائيةاألدلةعلومحقل

لشعبةالفخريالرئيسهوليهنري

ليهنري.دبمعهدالعلميةالخدمات

منصبويشغل.الجنائيةاألدلةلعلوم

بواليةالعامةالسالمةلجنةعضو

يفالجنائيالرئيسومسمىكونيكت

مديركونهالىإضافة.الواليةنفس

.كتكونيواليةبشرطةالجنائيالمختبر

ةبجامعأستاذوظيفةأكاديميا ًيشغل

يةالجنائاألدلةعلومببرنامجنيوهافن

.جامعةالنفسفيالطبيبالمركزوباحثا ً

:انجازاتهأهم

الجنائيالتحقيقفيليهنريشارك

أكثرفيقضية8000منألكثرالعلمي

.العالمحولدولة46من

شاهدا ًلي.دكانمرة1000منألكثر

ةوالمدنيالجنائيةالمحاكمفيعلميا ً

.وخارجهااألميركيةالمتحدةبالواليات

عملورشة800منأكثرتنفذاستطاع

األدلةعلومعنالعالمحولوسيمينار

.الجنائية

منألكثرعلميكمستشاربالعملُكلف

ووطنيةدوليةوكاالتمعمرة900

.ومحلية

:لي.دفيهاحققالتيالقضاياأشهر

Martha Moxley

Laci Peterson

Elizabeth Smart

O.J. Simpson

Jon Benet Ramsey

Sacco-Vanzetti

Vincent Foster

Lindbergh baby

Sam Shepard

John F. Kennedy

يعتستطالقضاياهذهحولولالستزادة

وقدهذاأعاله،القضاياعلىالضغط

يهافحققالتيالقضاياأشهرلي.دأدرج

اليهإسيشاركماكتبهمنمجموعةفي

.الحقا ً
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:والجوائزاألوسمة

900منأكثرليهنريالدكتورتلقى

وخارجهاأمريكاداخلمنووسامجائزة

نالم1996عامفي:أبرزهاومن

ونال.العدلمؤسسةمنالعدالةميدالية

العلومجمعيةمناإلنجازجائزة

أيضاوتلقىم1998عاموالهندسة

األكاديميةمنالجنائيالتميزجائزة

فةإضاالجنائيةاألدلةلعلوماألمريكية

ةجائزعلىالعامنفسفيحصولهإلى

يقلتحقالدوليةالجمعيةمندونيروجي

.الشخصية

:مؤلفاتهأشهر

•Henry Lee's Crime 
Scene Handbook

ليهنريللدكتورالكتابهذاصدر

يُعدوالذيم،2001عامآخرينومؤِلفَين

المراجعوأحدالجريمةمسرحكتبأبرز

،الجريمةلمسرحالتطبيقيةالعملية

منمتنوعةفصول10منويتكون

ةإعادوحتىالجريمةلمسرحالعامالفهم

.الجريمةمسرحوتكوينبناء

•Dr Henry Lee's 
Forensic Files

للمؤلفالكتابهذاصدر2006عامفي

هذافيذكركتبه،وقدأشهرأحدويعد

يفشاركالتيالقضاياأشهرالكتاب

ليهاإالمشارالقضاياومنهابهاالتحقيق

.المقالهذافيمسبقا ً

•Shocking Cases

هذاللمؤلفاإلصداراتأحدثأحد

ومجددا ًم،2010عامصدرحيثالكتاب

التيالقضاياأبرزمنعددالمؤلفقدم

المهتمينعلىأثرلهاوكانباشرها

لي . م كان د2013يف عام 

ر املتحدث الرئيسي يف املؤمت

السعععععودي الععععدولي األول  

للعلوم الطبية الشرعية 

:املصادر

http://www.drhenrylee.com/

http://www.henryleeinstitute.com/
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علىحصلم2004عامفيثمومن

.الراقيةللخدماتالكونجرساعتراف

يلهنريتلقىتليهاالتيالسنةفي

سالرئيمنالرئاسيةالشجاعةميدالية

ميداليةنالم2006العاموفي.الكرواتي

.التايوانيةالداخليةوزارةمنالخدمة

لسالملجيرسيجائزةتقلدالفلبينوفي

.م2008عام
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www.forensicmag.com

لجريمة،امسرحلتحقيقاترائعمرجعيُعدمتميزكنديموقعالجريمة،مسرحمحققيعبكة

جنائيالالتصويراألدلة،جمعالجرائم،لمسارحاألوليةاالستجابة:التاليةاألبوابويحوي

نميُمكنمكتبةوجودإلىإضافة،فيديومقاطععلمية،مقاالتالجريمة،ومسرحلألدلة

ي الموقعيحويجنائية،كتبعراءخالله رحمسموضوعاتيغطيعلميمنتدىعلىايضا

.المختلفةالجريمة

www.crime-scene-investigator.net

اعليةواقع الكترونية تفم

17

ي 20الـيقربلماخدماتهالمركزيقدمالجنائية،العلوملتقنياتالوطنيالمركز فيعاما

ألمريكيةاالمتحدوالوالياتفيالعهيروالجنائيةالمواقعضمنموقعهويُعدالجنائي،المجال

موادودوجإلىإضافةوالبح يةوالتدريبيةاالستعاريةالخدماتمنالعديدبوجودويتميز

زالمركقناوعلىعهريةإخباريةنعروالمركزاصدارإلىإضافة.ومقروءومرئيةعلمية

.www.youtube.com/user/TheNFSTCاليوتيوبعلى

www.nfstc.org

National Forensic Science Technology Center

Crime scene investigator network
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http://www.forensicmag.com/
http://www.crime-scene-investigator.net/
http://www.youtube.com/user/TheNFSTC
http://nij.gov/topics/forensics/Pages/welcome.aspx


ة فددي الختددام يسددر المجموعددة العلميددة لعلددوم األدلددوأوالي وأخددراي، الحمددده
حصدولكم الجنائية أن تتقددم لحضدراتكم بفدائم العدكر والتقددير علدى الددعم ب

دنا على هذ  النسخة ويسرنا تواصلكم معنا بإبدداء الدرأي حدول اإلصددار ومد
. ادمدةباألفكار والمقترحات التي من عأنها رقي وتحسين اصددار االعدداد الق

كما نعكر جميع من أسهم في اخدراج العددد األول مدن المجلدة بالعدكل الدذي
ظهدددرت عليددده وهللا نسدددأل أن تقددددم المجلدددة دورهدددا المدددأمول تجدددا  األمدددن 

.وهللا نأمل لنا ولكم مزيداي من التفو  والنجاح. والعدالة

التحريرأسرو 
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SaudiCSI@yahoo.com

SaudiCSI

SaudiCSI

@SaudiCSI

SaudiCSI


