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يف الوقت الذي تطورت فيه طرق تحليل العينات يف املختربات
واملعامل الكيميائية أو الحيوية أو الرقمية ،فقد بات من الرضوري
تطبيق اإلجراءات القياسية املعتمدة واملوثوقة ،التي أصبح دورها
يف مجال املعامل واملختربات الجنائية يف غاية األهمية ،ألجل تحقيق
العدالة ،حيث من املمكن أن تؤدي نتائج التحاليل غري الدقيقة
أو الخاطئة (غري املوثوقة) إىل إصدار أحكام غري صحيحة تؤدي
إىل تربئة مجرم أو إدانة بريء ،وهذا  -كام نعلم  -ظلم وإفساد ال
يرىض عنه أي إنسان عىل وجه هذه البسيطة.
وحرصاً منا عىل تناول هذا املوضوع ،حاولنا يف هذا العدد السادس
ضمن سلسلة أعداد مجلتكم مجلة املجموعة العلمية لعلوم األدلة
الجنائية  ،SaudiCSIإعطاء ملحة بسيطة عن هذا املوضوع ،وإفراد
ملف العدد للحديث عنه ،انطالقاً من أهمية تطبيق خطوات
العمل واإلجراءات القياسية املعتمدة يف مجال املختربات الكيميائية
والجنائية ودورها يف البحث عن تحقيق العدالة.
ومبا أن مكتبتنا العربية تعاين من نقص كبري يف هذا النوع من
دراسات التحقق من صحة الطرق التحليلية يف املختربات الجنائية
فقد جاءت فكرة تخصيص ملف العدد للحديث عن هذا املوضوع
وإثرائه.
يستهل هذا العدد موضوعاته مبقال عن القياسات العلمية من
جانب نقدي ،وتم تزويده بعدد من الوقائع والحقائق التي توضح
بعض عمليات االحتيال والتزوير يف مجال األبحاث والدراسات
العلمية التي مورست وكيف ت ّم كشفها ،وتبني أهمية الوقوف
ضدها عرب اتخاذ اإلجراءات واألساليب املعتمدة دولياً للحد منها
ومنعها.
من جانب آخر ،وكام عودناكم يف األعداد السابقة بالتنوع والتجديد
يف املقاالت والدراسات املتعلقة باملجال الجنايئ ،فقد اشتمل هذا
العدد عىل دراسات متنوعة؛ ففي مجال الفحوص الحيوية ،احتوى
هذا العدد عىل مقال يتعلق باكتشاف طريقة الستعادة الحمض
النووي من بصامت األصابع دون تدمريها ،ويف مجال مرسح
الحادث يأيت مقال بعنوان« :وداعاً للكالب البوليسية ..مرحباً
بتقنية «األنف اآليل»» ،ويوضح فيه الكاتب كيف استخدمت
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الخاليا الجذعية الحيوانية لصنع «أنف إلكرتوين» للكشف عن املخدرات
واملتفجرات واملواد املهربة ،كذلك تضمن العدد دراسة تعد من أحدث
الدراسات التي ترجمت إىل اللغة العربية وهي بعنوان« :عالمات بكتريية
فريدة قد تقودنا إىل اللصوص» ،حيث أشارت إىل طريقة جديدة قد
تكون فعالة للتعرف عىل اللصوص ،وذلك عن طريق تركهم عالمات
بكتريية مميزة داخل مرسح الجرمية.
واشتمل هذا العدد كذلك عىل مقالة عن علم السموم الجنايئ
والتعريفات الخاصة به ،إضافة إىل مجموعة من القصص املتعلقة
بقضايا خاصة بالكشف عن املواد املخدرة .ويف شأن متصل مبجال املواد
املخدرة فقد حوى العدد مقاالً يتعلق بالكلوروفيل وتجارة الحشيش غري
املرشوعة .كذلك ،يحتوي هذا العدد عىل مقال يناقش تطبيقات النانو
ودورها يف تحديد هوية مطلق السالح الناري .كام تضمن أيضاً عىل مقال
يف تخصص دقيق وغري معروف نسبياً يف املجال الجنايئ ،ويسمى هذا
العلم باسم طبب األعصاب الجنايئ أو طب األعصاب الرشعي مؤخرا ً،
وهو مكمل للطب النفيس الرشعي من خالل وصفه لبعض األمراض
العضوية التي قد تؤثر عىل دماغ اإلنسان وقدرته عىل اتخاذ القرارات
البصرية وفهم تبعاتها من خالل تعطيل الوظائف العليا للدماغ بشكل
دائم أو مؤقت.
وخصصت زاوية «علامء معارصون» للحديث عن الربوفيسور سريل
ويكت  ،Cyril Wechtالذي يعد خبريا ً متخصصاً يف مجال الطب
الرشعي والقانون الجنايئ ،ومن أوائل من نادى برضورة التأهيل
التخصيص لألطباء الرشعيني يف الجوانب الطبية والقانونية عىل حد سواء،
كام أن له مساهامت كبرية يف حل غموض عدد كبري من القضايا املعقدة
وتدريب وتأهيل الخرباء.
وتطرق هذا اإلصدار إىل عدد ال بأس به من املواقع التفاعلية واملؤمترات
املتخصصة يف مجال العلوم الجنائية ،محددا ً مكانها وتاريخ عقدها.
يف الختام ،كلنا أمل يف أن يحوز هذا العدد عىل رضاكم ،وأن ينال
استحسانكم ،كام ال يفوتنا تذكريكم بأننا نسعد بتلقي مالحظاتكم
واقرتاحاتكم وآرائكم حول هذا العدد أو األعداد السابقة عرب الربيد
اإللكرتوين.

4

مـقــالــة

القياسات العلمية  ..السهل الممتنع
أ.د .أحمد بن حامد الغامدي
قسم الكيمياء جامعة امللك سعود
عــى الرغــم مــن أن الطريقــة العلميــة أو املنهجيــة العلميــة تتكون
مــن خطــوات ومكونــات عــدة إال أنــه تنتــر يف األوســاط العلميــة
مقولــة (العلــم هــو القيــاس)  ،Science is Measurementوهــذا
وإن كان ال يلغــي أهميــة بقيــة (خطــوات التفكري العلمــي) األخرى
مثــل التســاؤل العلمــي ووضــع الفرضيــة والتنبــؤ االســتنباطي إال أن
تلــك املقولــة ترســخ ملكانــة القيــاس يف دنيــا العلــم.
الــكل يعلــم أن املقصــود مــن الحديــث الرشيــف (الحــج عرفــة)
توكيــد أهميــة هــذا الركــن العظيــم ،وهــذا قط ًعــا ال يعنــي حــر
مناســك الحــج فيــه ،وكــا أنــه ليــس ملــن مل يقــف مبشــهد عرفــة
حــج ،فكذلــك ال نصيــب يف العلــم ملــن مل يقــم بإج ـراء القياســات
التجريبيــة.
القياســات ليســت فقــط حجــر الزاويــة يف رصح العلــم الشــامخ،
بــل لهــا أبعــاد فلســفية شــغلت عقــول الفالســفة واملفكريــن مــن
زمــن أرســطو وحتــى أمانويــل ،لدرجــة أنهــا اليــوم أصبــح لهــا كيــان
مســتقل تحــت عنــوان( :نظريــة القياســات).
ينقــل عــن عــامل الفيزيــاء الربيطــاين البــارز اللــورد كالفــن قولــه:
(أن تقيــس يعنــي أن تعــرف)  ،to measure is to knowومــن
هــذه الحكمــة العميقــة لعلنــا نوظــف ولــع العلــاء بالقيــاس
ملحاولــة (معرفــة) بعــض خفايــا الســلوك البــري للعلــاء
والباحثــن ،وكيــف يســوقهم إدمانهــم إلجـراء
القياســات ،ليــس فقــط إلنجــاز األعاجيــب
يف دنيــا العلــوم ،ولكــن أيضً ــا قــد يكــون
ذلــك الدافــع ســب ًبا يف اج ـراح الحامقــات
البحثيــة بالتزويــر يف ســبيل ذلــك أو
حتــى بخلــق األوهــام العلميــة وخــداع
النفــس باإليحــاء باكتشــاف ظواهــر
علميــة وهميــة .لقــد ذكرنــا يف عنــوان
هــذا املقــال أن القياســات العلميــة قــد
تكــون يف بعــض الحــاالت ســهلة وميــرة
عــى الرغــم مــن أن األصــل يف بعــض تلــك
القياســات والتقديـرات العلميــة أنهــا غايــة
 5يف الصعوبــة ،وال مثــال أوضــح ميكــن ذكــره

أن تقيس يعني أن تعرف
 ....اللورد كالفن

يف هــذا الســياق مــن القياســات
العلميــة الباهــرة للعلــاء
القدامــى قبــل اخــراع
األجهــزة العلميــة الحديثــة.
قياسات علمية
مذهلة لرواد
العلم
قــدرة الذهــن البــري عــى
االكتشــاف واالخــراع مذهلــة منــذ
فجــر التاريــخ ،وحينــا قــد يتعجــب البعــض كيــف متكــن
الفراعنــة مثـ ًـا مــن بنــاء أعجوبــة الدهــر الخالــدة (األهرامــات)
نجــد فئا ًمــا مــن علــاء اليــوم يتعجبــون كيــف اســتطاع عــامل
الرياضيــات اإلغريقــي إراتوســتينس قبــل أكــر مــن ألفــي ســنة
مــن (قيــاس) محيــط األرض ،وأنــه يبلــغ حــوايل  24ألــف ميــل
بنســبة خطــأ يف حــدود  %4فقــط  .بينــا يف تاريــخ الحضــارة
اإلســامية توصــل أبنــاء مــوىس بــن شــاكر يف نهايــة القــرن الثــاين
الهجــري لقيــاس محيــط األرض بدقــة وصلــت %99.62؛ أي

بنســبة خطــأ أقــل مــن نصــف يف املائــة.
وهــذا عــامل الفلــك العــريب الكبــر البــروين
يتوصــل لحســاب أن نصــف قطــر األرض
يبلــغ حــوايل  6325كيلومــرًا ،يف حــن أن
القيمــة العلميــة الدقيقــة حال ًيــا هــي
 6371كــم؛ مــا يعنــي توصلــه لدقــة
(قيــاس) مذهلــة جــ ًدا.
ورمبــا القصــة األغــرب مــن كل مــا ســبق
متكــن عــامل الفلــك اإلغريقــي هيباركــوس
(عــاش يف القــرن الثــاين قبــل امليــاد) مــن
توظيــف علــم حســاب املثلثــات لقيــاس
املســافة الفاصلــة بــن األرض والقمــر
وتقديرهــا بأنهــا تبلــغ  378ألــف كيلومــر،
وال يزيــد الفــرق بــن (قياســاته) الفلكيــة
وتلــك التــي ميتلكهــا العلــم املعــارص عــى
 2يف املائــة.
ويف الوقــت الــذي كانــت العديــد مــن
الشــعوب تنكــر كرويــة األرض نجــد أن
عــامل الفلــك اإلغريقــي أوينوبيديــس
يتوصــل يف حــدود عــام  450قبــل امليــاد
إىل أن كوكــب األرض ليــس فقــط كرويــاً
وإمنــا هــو كذلــك مائــل عــن محــوره
بزاويــة انح ـراف تبلــغ  24درجــة (القيمــة
العلميــة الصحيحــة مليــل محــور األرض
 23.4درجــة) .ومــن (القياســات) العلميــة
املذهلــة التــي تجعــل الواحــد منــا تبلــغ
منــه الحــرة منتهاهــا متكــن عــامل الكيميــاء
اإلنجليــزي الشــهري هــري كافنديــش
(مكتشــف عنــر الهيدروجــن) مــن
التوصــل يف نهايــات القــرن الثامــن عــر
مــن حســاب وزن كوكــب األرض ،وأنــه
يبلــغ ســتة باليني تريليــون طن؛ أي بنســبة
خطــأ حــوايل  %1فقــط عــن الرقــم العلمــي
الحقيقــي .ويف عــام 1862م اســتطاع عــامل
الفيزيــاء الفرنــي ليــون فوكــو (قيــاس)
رسعــة الضــوء ،وأنهــا تبلــغ حــوايل 298000
كيلومــر بالثانيــة الواحــدة ،وهــذه رسعــة

أقــل بحــوايل واحــد يف املئــة مــن الرسعــة
الحقيقيــة للضــوء .وأخــرا قبــل نهايــة
القــرن التاســع عــر ،ويف حــن أن العديــد
مــن العلــاء يف تلــك الفــرة مل يكونــوا
مقتنعــن بحقيقــة وجــود الــذرات وأنهــا
فكــرة تخيليــة وليســت واق ًعــا حقيق ًيــا
نجــد أن عــامل الفيزيــاء الربيطــاين الشــهري
جوزيــف طمســون ال يكتشــف اإللكــرون
فحســب ،ولكنــه كذلــك وبصــورة مذهلــة
(نظــرا لضعــف اإلمكانــات واألجهــزة
العلميــة لذلــك العــر) متكن مــن (قياس)
كتلــة اإللكــرون ،وأنهــا أخف بحــوايل ألفني
مــرة مــن كتلــة ذرة الهيدروجــن والتــي
هــي (ويــا للعجــب) أقــل مــن الجــرام
مبليــون مليــون مليــون مليــون مــرة !!!.
القياسات واألمانة العلمية
المفقودة
كــا أن القياســات العلميــة املذهلــة
الســابقة الذكــر رســخت يف املجتمــع
العلمــي التقديــر واالنبهــار بتلــك الثلــة
مــن رواد العلــم نجــد أن قامئــة أخــرى
مــن قياســات علميــة (مشــبوهة) تســببت
يف إضفــاء ظــال مــن الشــك والريبــة عــى
األمانــة العلميــة لبعــض كبــار مشــاهري
أهــل العلــم .عــى نســق املقولــة املشــهورة
(أنــت مــا تأكلــه) نجــد أن بعــض أهــل
التنظــر يف دنيــا العلــم يقــول (أنــت مــا
تقيســه) you are what you measure
؛ ألنــه ليــس فقــط مــن املهــم أن تكــون
قياســاتك العلميــة صحيحــة ،لكــن أيضً ــا
ينبغــي أن تكــون قــد توصلــت لهــا مــن
طريــق صحيــح وأمــن؛ ألنــه يقــال أيضً ــا
يف مجــال النصائــح األخالقيــة يف مجتمــع
العلــم (الطريقــة التــي تقيــس بهــا ال تقــل

أهميــة عــن الــيء الــذي تقيســه).
بالفعــل القياســات العلميــة يصــح عليهــا
توصيــف (الســهل املمتنــع) ،فكــا متكــن
رواد العلــاء القدمــاء مــن إجـراء قياســات
علميــة نتعجــب مــن دقتهــا ،نجــد يف
املقابــل بعــض مشــاهري العلــاء تعــرت
عليهــم بعــض القياســات املختربيــة لدرجــة
أن منهــم مــن مل يــردد يف التحايــل والغــش
والتالعــب بالنتائــج العلميــة.
ومــن أشــهر األمثلــة التــي ميكــن ذكرهــا يف
هــذا الســياق أن العــامل اإليطــايل األســطورة
جاليليــو يوصــف يف كتــب تاريــخ العلــم
بأنــه مؤســس الطريقــة العلميــة الحديثــة،
وبالخصــوص فيــا يتعلــق بفكرتــه العلمية
يف اســتنباط قانــون الحركــة لألجســام
الســاقطة.
لقــد زعــم جاليليــو أنــه توصــل لهــذا
القانــون عندمــا أجــرى تجربتــه املشــهورة
بدحرجــة عــدد مــن كـرات الرصــاص فــوق
ســطح مائــل وقيــاس رسعــة تحركهــا.
وبعــد عــدة ســنوات مــن نــر هــذه
األفــكار العلميــة حــاول بعــض العلــاء
تك ـرار هــذه التجربــة ،لكنهــم مل يتوصلــوا
متا ًمــا لنفــس تلــك النتائــج؛ مــا جعــل
بعــض املؤرخــن يتهمــون جاليليــو بأنــه
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قــام بشــكل متعمــد بتعديــل وتلفيــق
 fabricateبيانــات تجاربــه ،لتصبــح
متوافقــة مــع القانــون الــذي توصــل إليــه.
بــا شــك قــد يكــون إســحاق نيوتــن أكــر
شــهرة وأهميــة يف تاريــخ العلــم مــن
جاليليــو جاليــي ،ولكنــه يف الوقــت نفســه
أكــر منــه جــرأة يف التزويــر وتلفيــق نتائــج
القياســات العلميــة.
قبــل عــدة عقــود أثــار املــؤرخ االمريــي
ريتشــارد ويســتفال ضجــة كــرى يف
األوســاط العلميــة عندمــا نــر كتابــه
املخصــص عــن ســرة حيــاة نيوتــن .يف هــذا
الكتــاب تتبــع ويســتفال قيــام نيوتــن
عــر الســنوات بتلفيــق وتزويــر النتائــج
العلميــة يف كتــاب نيوتــن الشــهري :املبــادئ
الرياضيــة للفلســفة الطبيعيــة ،وهــو أهــم
كتــاب عــى اإلطــاق يف تاريــخ العلــم .ومبــا
أنــه صــدرت ثــاث طبعــات مــن هــذا
الكتــاب الهــام (1687م و1713م و1726م)
فقــد وجــد ذلــك املــؤرخ أن نيوتــن كان يف
كل طبعــة (منقحــة ومزيــدة) مــن كتابــه
ذلــك يقــوم بتعديــل وتغيــر البيانــات
العلميــة ،لتصبــح متوافقــة أكــر مــع
النظريــات والقوانــن العلميــة ،لكــن دون
أن يكــون هــذا التغيــر مبن ًيــا عــى تجــارب
أو قياســات جديــدة ،وإمنــا فقــط عــى
تعديــل متعســف مــن قبــل نيوتــن .ولهــذا
ال غرابــة أن األبحــاث والتقاريــر والكتــب
العلميــة الحديثــة أصبحــت ال تــردد عــى
اإلطــاق يف وصــف نيوتــن بأنــه (مــزور أو
محتــال أو مفــرك ...إلــخ).
أحــد األســباب القويــة التــي قــد تدفــع
كبــار العلــاء للتزويــر وتعديــل نتائجهــم
العلميــة هــي تعرضهــا للنقــد العلمــي،
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وهــذا مــا حصــل مــع نيوتــن ،فبعــد
أن نــر كتابــه العلمــي الســابق الذكــر
تعرضــت أفــكاره العلميــة لنقــد حــاد مــن
بعــض علــاء أملانيــا وفرنســا ،وباألخــص
مــن عــامل الرياضيــات األملــاين اليبنتــز
(بــن نيوتــن واليبنتــز تنافــس علمــي
همجــي أرشت لطــرف منــه يف مقــال:
رصاع ديكــة العلــم) ،ولهــذا كان نيوتــن
يف كل طبعــة جديــدة مــن كتابــة (ينقــح)
النتائــج العلميــة بشــكل غــر مهنــي ،فقــط
ليســكت تلــك األصــوات املعارضــة.
أمــر مشــابه إىل حــد مــا حصــل مــع العــامل
الربيطــاين املعــروف تشــارلز دارون ،الــذي
أضطــر هــو اآلخــر إلضافــة تعديــات
للطبعــات املتالحقــة مــن كتابــه املشــهور
(أصــل األنــواع).
التزويــر العلمــي الــذي وقــع فيــه
دارون يتمثــل يف أنــه تعمــد يف البدايــة
عــدم اإلشــارة بأمانــة علميــة كافيــة إىل
املصــادر التــي اســتفاد منهــا يف تطويــر
نظريــة التطــور .ومــن ذلــك أنــه رمبــا
قــام باقتبــاس (أو رمبــا رسقــة) بعــض
األفــكار واألمثلــة العلميــة مــن بحــث
عــامل بريطــاين مجهــول يدعــى إدوارد
بليــث ،وهــو الــذي نــر أوراقًــا علميــة
يف موضــوع االنتقــاء الطبيعــي والتطــور
قبــل أن ينــر دارون كتابــه بحــوايل 24
ســنة .عندمــا ظهــر كتــاب دارون يف عــام
1959م مل يذكــر عــى اإلطــاق يف مراجعــه
العلميــة أبحــاث إدوارد بليــث عــى الرغــم
مــن التشــابه يف الصياغــة بينهــا يف بعــض

مواضــع الكتــاب ،وكذلــك يف اســتخدام
الكلــات النــادرة واختيــار األمثلــة .ولكــن
بعــد مــا أثــار بعــض العلــاء املعارصيــن
لــدارون فضيحــة اتهامــه بالرسقــة العلميــة
اضطــر يف الطبعــات الجديــدة مــن الكتــاب
أن يشــر للمصــادر العلميــة التــي اســتفاد
منهــا وتعمــد يف الســابق إغفالهــا ،لــي
تظهــر نظريــة التطــور وكأنهــا مــن نتائــج
أبحاثــه العلميــة فقــط.
لكن أتجمل
أنا ال أكذب ِ
عنــوان هــذه الفقــرة ال يقصــد بهــا الدرامــا
التلفزيونيــة املشــهورة التــي كتبهــا إحســان
عبدالقــدوس ،ولكــن نقصــد بهــا مزيــد
أمثلــة كاشــفة للطبيعــة البرشيــة لرشيحــة
مــن العلــاء الذيــن كبقية بنــي آدم يعرض
لهــم الضعــف والفتنــة .بعض كبــار العلامء
مل يقعــوا يف كبــرة التزييــف والتحريــف،
ولكنهــم بــكل بســاطة قامــوا بعمليــة
(تجميــل وتشــذيب) لقياســاتهم ونتائجهــم
العلميــة حتــى تكــون يف هيئــة أكــر
اتســاقَا مــع النظريــات واألفــكار العلميــة
التــي يطرحونهــا .مــن أبــرز األمثلــة التــي
ميكــن رسدهــا يف الشــأن الشــائن الفيزيــايئ
األمريــي روبــرت ميليــكان الحاصــل عــى
جائــزة نوبــل يف الفيزيــاء عــام 1923م
نظــر (قياســه العجيــب) لشــحنة اإللكرتون
رغــم ضعفهــا الشــديد جــدا والبالــغ جــزء
مــن بليــون بليــون بليــون مــن الكوملــب.

أثنــاء قيــام ميليــكان بإجـراء تجربــة قطــرة
الزيــت الشــهرية لقيــاس شــحنة اإللكــرون
كان عليــه أن يكــرر التجربــة عــدة مـرات؛
لــي يتأكــد مــن دقــة القياســات العلميــة.
وحســب دفــر مالحظــات التجــارب
العلميــة لروبــرت ميليــكان الــذي فحصــه
العلــاء بعــد وفاتــه تبــن أنــه قــام بتكـرار
التجربــة حــوايل  140مــرة .وبــدال مــن أن
يســتخدم ميليــكان نتائــج جميــع هــذه
التجــارب كــا هــي الحــال مــع إرشــادات
األمانــة العلميــة قــام ميليــكان (بتجميــل)
نتائجــه بــأن حــذف حــوايل  49قـراءة منهــا
بــدون مــرر علمــي دقيــق ومنضبــط.
املحــرج يف األمــر أن ميليــكان يف بحثــه
العلمــي املنشــور عــن هــذا االكتشــاف
أشــار بشــكل رصيــح إىل أن نتائجــه
املعروضــة تــم بناؤهــا مــن جميــع نتائــج
تجربــة قطــرة الزيــت التــي اســتمرت ملــدة
ســتني يومــا ،بــل إنــه يف كتــاب ســرته
الذاتيــة زعــم أن تجاربــه وقياســاته تلــك مل
يتــم إغفــال أو إهــال وال قطــرة واحــدة
منهــا.
بقــي أن نقــول إنــه يف الوقــت الحــايل
يعتــر مثــل هــذا التــرف مخال ًفــا للقيــم
واألخــاق العلميــة التــي تنص عــى أن عىل
الباحــث أن يذكــر ويوثــق جميــع النتائــج
التــي يحصــل عليهــا ،وأال يقــوم باســتبعاد
أي نتائــج شــاذة  outlierإال بعــد أن يجري
لهــا اختبــارات إحصائيــة معينــة ()Q-test
يعرفهــا جميــع طــاب الدراســات العليــا
فضـ ًـا عــن كبــار ومشــاهري العلــاء.

العــامل الربيطــاين الشــهري جــون دالتون خلد
ذكــره يف كتــب التاريــخ بكونــه مؤســس
النظريــة الذريــة الحديثــة ،ولكــن أهــل
الكيميــاء يعرفونــه أكــر نتيجــة مــا يســمى
(قانــون دالتــون للنســب املتضاعفــة).
ولكــن يبــدو للمحققــن يف تاريــخ العلــوم
الذيــن دققــوا يف نتائــج وقياســات دالتــون
أنــه هــو اآلخــر قــد اختــار بياناتــه بشــكل
انتقــايئ ،وقــام فقــط بنــر النتائــج التــي
تدعــم نظريتــه ،حيــث إنــه اســتبعد
النتائــج الضعيفــة أو املشــكوك فيهــا.
ذكــرت قبــل قليــل (االختبــارات
اإلحصائيــة) التــي تطبــق عــى النتائــج
والبيانــات العلميــة ،ومــن ذلــك أن جميــع
القياســات العلميــة (يســتحيل) أن تخلــو
مــن األخطــاء العشــوائية ،وهنــا نجــد
الورطــة التــي وقعــت فيهــا شــخصية
علميــة شــهرية ومحبوبــة هــو مؤســس
علــم الوراثــة الراهــب النمســاوي غريغــور
منــدل.
لقــد أثــارت الدقــة املتناهيــة لبيانــات
تجــارب منــدل الشــهرية عــى نبتــة البــازالء
اهتــام عــامل اإلحصــاء اإلنجليــزي روالنــد
فيــر (لــه اهتــام بعلــم الوراثــة ومطــور
االختبــار اإلحصــايئ  )F-testالــذي فحــص
بشــكل دقيــق نتائــج تجــارب منــدل ،ومــن
ثــم توصــل للنتيجــة التاليــة :لقــد تــم
تزويــر بيانــات أغلــب التجــارب بحيــث

تتفــق مــع توقعــات منــدل املســبقة .يف
الواقــع هــذا حكــم قــاس جـ ًدا ضــد ذلــك
القســيس املجتهــد ،ولهــذا حــاول العديــد
مــن علــاء الوراثــة الدفــاع عــن ســلوك
منــدل ،وأنــه فقــط قــام (بانتقــاء) نتائــج
التجــارب املناســبة وليــس تزويرهــا متا ًمــا،
واألمــر ال يعــدو أنــه وقــع يف أخطــاء
عرضيــة ال واعيــة وال شــعورية باختيــار
النتائــج التــي تحقــق القانــون العلمــي
الــذي اكتشــفه.
بقــي أن نقــول إنــه لألســف فــإن فضيحــة
تزويــر وتعديــل نتائــج القياســات العلميــة
تكــررت ومــا زالــت تتكــرر يف دنيــا العلــم
يف الزمــن القديــم كــا يف الزمــن الحديــث.
فهــذا عــامل الفيزيــاء اإليطــايل كارلــو روبيــا
والحاصــل عــى جائــزة نوبــل يف الفيزيــاء
عــام 1984م إلثباتــه وجــود القــوة الذريــة
الضعيفــة وبعــد أن شــغل منصــب املديــر
العــام ملختــر ( CERNاملركــز األورويب
لألبحــاث الذريــة) إال أنــه ومــع كل هــذا
الربيــق كان شــخصية انتهازية وغــر نزيهة.
توجــد شــواهد بــأن روبيــا وتحــت دافــع
رغبتــه يف إثبــات نتائــج علميــة محــددة
يف مجــال فيزيــاء الجســيامت األوليــة كان
يتعمــد تغيــر نتائــج االختبــارات التــي كان
يجريهــا مــع فريقــه البحثــي.
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العاملــة األمريكيــة لنــدا بيــوك الحاصلــة
عــى جائــزة نوبــل يف الطــب عــام 2004م
تبــن أن بعــض أبحاثها املنشــورة يف مجالت
علميــة مرموقــة جــدا مثــل مجلــة العلــوم
األمريكيــة ومجلــة الطبيعــة الربيطانيــة
بهــا مشــاكل قــد تصــل لحــد التحايــل
والتزويــر والتعديــل املتعمــد للنتائــج.
وقبــل ذلــك تعــرض عــامل األحيــاء األمريــي
ديفيــد بالتيمــور الحاصــل عــى جائــزة
نوبــل يف الطــب عــام 1975م لســقطة
علميــة كــرى اشــتهرت يف الصحافــة
باســم (فضيحــة بالتمــور) Baltimore
 ، Affairوذلــك بعــد أن تــم توجيــه اتهــام
رســمي لفريقــه العلمــي بجرميــة التحايــل
والتزويــر املتعمــد؛ مــا اضطــر بالتيمــور
للتقــدم باالســتقالة مــن منصبــه كمديــر
لجامعــة كالتيــك العريقــة جــدا.
الغريــب يف األمــر أنــه ألســباب تتعلــق
مبشــاكل تســجيل بـراءة االخـراع أو النـزاع
حــول األمــور املاليــة تعــرض بعــض علــاء
نوبــل لرفــع دعــوى قضائيــة ضدهــم وتــم
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جرهــم إىل ســاحات املحاكــم .لقــد رفعــت
جامعــة ييــل املشــهورة دعــوة قضائيــة
ضــد عــامل الكيميــاء األمريــي جــون فــن
الحاصــل عــى جائــزة نوبــل عــام 2002م
 ،الــذي تــم تغرميــه مــن قبــل املحكمــة
بدفــع نصــف مليــون دوالر لتلــك الجامعــة
!! .وكذلــك عــامل امليكروبــات األمريــي
واكســان الحاصــل عــى جائــزة نوبــل
يف الطــب عــام 1952م تعــرض هــو اآلخــر
لفضيحــة رفــع دعــوى قضائيــة ضــده مــن
أحــد تالميــذه يتهمــه فيهــا بأنــه رسق منــه
اكتشــافاته العلميــة ونســبها لنفســه فقــط،
وأنــه خدعــه وغــرر بــه حتــى يتنــازل لــه
عــن ب ـراءة االخ ـراع !!.
ويف الختــام وعــى الرغــم مــن وقــوع
حامقــة التالعــب وتزويــر نتائــج القياســات
واألبحــاث العلميــة مــن بعــض العلــاء
والباحثــن املعارصيــن إال أن املجتمــع
العلمــي والجهــات البحثيــة املختلفــة
لديهــا ترســانة مــن االحتياطــات

واألســاليب املتنوعــة ملحاربــة هــذه
الظاهــرة املخجلــة .ومــن ذلــك أن العديــد
مــن املختــرات العلميــة وجهــات إجــراء
القياســات البحثيــة تشــرط اتبــاع وتطبيــق
بروتوكــوالت واشــراطات محــددة يلــزم
تنفيذهــا وتطبيقهــا يف املختـرات العلميــة
واملعامــل البحثيــة .ولهــذا أرجــو أن تجــدوا
مزي ـ ًدا مــن التوضيــح والبيــان حــول هــذا
املوضــوع الحيــوي يف ملــف العــدد ملجلــة
املجموعــة العلميــة لعلــوم األدلــة الجنائية
والــذي يتحــدث عــن (خطــوات العمــل
واإلجـراءات املعتمــدة دول ًيــا يف املختـرات
الكيميائيــة والجنائيــة).

ملــف العــدد

1
3
5
7

أهمية خطوات العمل واإلجراءات
القياسية المعتمدة دوليًا في
المختبرات الكيميائية والجنائية
د.عبدالرحمن محمد الضباح

اإلجراءات الوقائية للعمل في
مختبرات الفحوص الوراثية
الجنائية
النقيب /عبداهلل بن حامد العمري

سياسات وإجراءات العمل بمشارح
الطب الشرعي
د .أسامة بن أحمد مرسي

2
4
6

أدلة دراسات التحقق من صحة
الطرق التحليلية في مختبرات
السموم الجنائية
د.فاروق بن فيصل الزهراني

بروتوكول جديد لقياس مستوى
انتشار (تلوث) عينات المواد
المخدرة (المحظورة) في المختبرات
الجنائية
د.سلطان بن سعيد آل جابر

اإلجراءات القياسية في المعامل
الخاصة بالتحقيقات الجنائية
الرقمية
أ .محمد بن متعب عسيري

توحيد معايير العمل والممارسات القياسية في تخصصات
العلوم الجنائية و دور الجمعية العربية لعلوم األدلة
الجنائية والطب الشرعي
د .عبدالسالم بكداش و د.جهاد القدسي
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مـقــالــة
أهمية خطوات العمل واإلجراءات القياسية
المعتمدة دوليًا في المختبرات الكيميائية والجنائية
د.عبدالرحمن بن محمد الضباح
أستاذ الكيمياء الجنائية املشارك بكلية امللك فهد األمنية

تهــدف اإلجـراءات القياســية املعتمــدة يف املختـرات الكيميائيــة
والجنائيــة إىل إعطــاء نتائــج دقيقــة وصحيحــة ،وذلك عــن طريق
تطبيــق أنظمــة وبرامــج تتعلــق بالجــودة ،حيــث تعمــل هــذه
الربامــج عــى تقييــم صحــة النتائــج ،ويتــم ذلــك مــن خــال
اســتخدام الطــرق العلميــة الصحيحــة عنــد إجــراء التحاليــل،
مــع رضورة اتبــاع املعايــر الخاصــة بتدابــر الســامة والوقايــة،
واملتمثلــة يف قــدرة العاملــن يف هــذا املجــال عــى التعامــل
مــع التعليــات التحذيريــة واملتعلقــة بجميــع أنــواع املخاطــر
املحتملــة ،وكذلــك التعليــات اإلرشــادية الخاصــة بالســامة
املختربيــة ،وذلــك للحــد مــن الحــوادث التــي قــد يتعرضــون لهــا.
كذلــك فــإن هــذه اإلجــراءات تتطلــب وضــع برنامــج زمنــي
محــدد مختــص بالصيانــة الدوريــة لجميــع األجهــزة واملعــدات
املوجــودة يف هــذه املختــرات ،إضافــة إىل أهميــة ورضورة
تســجيل جميــع البيانــات واملعلومــات الخاصــة بهــا مثــل :اســم
الرشكــة املنتجــة ،ســنة صنعهــا ،بلــد الصنــع ،ورقم ونــوع model
الجهــاز املســتخدم.
ويكمــن الســبب يف رضورة التأكــد مــن صالحيــة وموثوقيــة
الطــرق التحليليــة املســتخدمة إلجـراء التحاليــل ســوا ًء يف املعامل
واملختــرات البحثيــة أو الطبيــة بشــكل عــام ،أو املختــرات
الجنائيــة بشــكل خــاص ،ألجــل االطمئنــان عــى نتائــج هــذه
التحاليــل والتقاريــر الصــادرة منهــا واالعتــاد عليهــا كطريقــة
موثوقــة ،وذلــك لتحقيــق العدالــة ،فمــن املمكــن أن تــؤدي
نتائــج التحاليــل غــر الدقيقــة أو الخاطئــة (غــر املوثوقــة) إىل
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إصــدار أحــكام غــر صحيحــة تــؤدي إىل تربئــة مجــرم أو إدانــة
بــريء ،وهــذا كــا نعلــم ظلــم وإفســاد ال يــرىض عنــه أي إنســان
عــى وجــه هــذه البســيطة.
وحرصــاً منــا عــى تنــاول هــذا املوضــوع ،حاولنــا إعطــاء ملحــة
بســيطة عــن خطــوات العمــل واإلجـراءات القياســية املعتمــدة يف
املخت ـرات الكيميائيــة والجنائيــة ،وعــرض رسيــع وموجــز لبعــض
الطــرق واملصطلحــات العلميــة ،وذلــك لتســهيل فهمهــا وتطبيقهــا.
وتتطلــب اإلجــراءات املطلــوب أداؤهــا يف هــذه املختــرات
واملعامــل عــددا ً مــن الخطــوات تتمثــل فيــا يــي:
• أن تكــون الطــرق املســتخدمة يف املعامــل واملختــرات عنــد
إجــراء التحاليــل والدراســات مأخــوذة مــن مؤسســات وبيــوت
خــرة معروفــة ومعتمــدة دوليــاً.
• أن يكــون الفنــي ملــاً باملصطلحــات العلميــة املرتبطــة
بالتخصــص الــذي يعمــل فيــه ،والتــي مــن أهمهــا:
العينة املرجعية القياسية Reference Standard Sampleالتي
تستخدم للتأكد من مدى صالحية طريقة التحليل املستخدمة.
منحنى املعايرة  ،Calibration Curveوهو عبارة عن عالقة
بيانية تربط بني تراكيز املحاليل املدروسة من جانب ،واستجابة
(شدة  )Intensityاملقدر من جانب آخر.
 حــدود طريقــة التحليــل  ، ) Limit of Detectionويرمــز إىل
أقــل تركيــز مــن املــادة املحللــة ميكــن أن يتــم تحليلهــا يف الجهــاز
املســتخدم.
 التداخــات  ، Interferencesويقصــد بهــا ظهــور مــواد غــر

مطلوبــة عنــد تحليــل مــواد محــددة ،كــا ميكــن أن تكــون
اضطرابــات يف نتائــج الجهــاز املســتخدم للتحليــل.
 االنتقائيــة  ، Selectivityوتعنــي مــدى قــدرة طريقــة
التحليــل املســتخدمة عــى تحديــد ومتييــز املــواد املحللــة مــن
دون حصــول أي تداخــات بينهــا.
 الثابتيــة  ، Stabilityويقصــد بهــا مــدى مقاومــة املــادة
املطلــوب تحليلهــا للظــروف التجريبيــة املختلفــة ،ســواء كانــت
فيزيائيــة أو كيميائيــة أثنــاء فــرات زمنيــة معينــة.
 التكراريــة  ، Repeatabilityوتقيــس مــدى دقــة طريقــة
التحليــل عنــد إعادتهــا وتكرارهــا ،وذلــك مــن خــال إعــادة
إجــراء التجربــة نفســها للعينــة املدروســة ،وعــى الجهــاز
املســتخدم نفســه ،ويف املعمــل نفســه ،وباألشــخاص أنفســهم.
 الدقــة  ،precisionوتعنــي وصــف مــدى التقــارب بــن
النتائــج املكــررة واملتحصــل عليهــا للعينــة نفســها التــي تــ ّم
إجراؤهــا عنــد الظــروف نفســها.
 واخ ـرا ً املصداقيــة  ، Accuracyويقصــد بهــا مــدى التقــارب

أو التوافــق بــن متوســط القيــم املقاســة للــادة املدروســة مــع
القيمــة الحقيقيــة املعروفــة.
• بعــد إملــام الفنــي باملصطلحــات الســابقة وغريهــا مــن
املصطلحــات األخــرى يجــب عليــه أيضــاً أن يكــون قــادرا ً عــى
تحديــد طريقــة التحليــل التــي تتناســب مــع الدليــل الــذي يتــم
البحــث عنــه ،والــذي يعطــي أعــى درجــات الدقــة واملصداقيــة،
وذلــك لتحقيــق العدالــة قــدر املســتطاع.
• كذلــك يجــب عــى الفنــي العامــل يف املخت ـرات الكيميائيــة أو
الجنائيــة أن يكــون قــادرا ً عــى التعامــل مــع املعــادالت الرياضيــة
والحســابات الكيميائيــة املتعلقــة بالتحاليــل املســتخدمة ،للتأكــد
مــن مــدى مالءمــة وصالحيــة طريقــة التحليــل.
• أيضـاً ،يتطلــب منــه أن يكــون ملـاً بآخــر التحديثــات واإلجراءات
واملعتمــدة دولي ـاً ،لجميــع الطــرق التحليليــة التــي يعمــل عليهــا،
للتأكــد مــن مــدى صالحيتهــا وفعاليتهــا ،حيــث إن هــذه اإلجراءات
والتجــارب تخضــع للتنقيــح والتعديــل دوري ـاً ،وميكــن أن تكــون
فــرة صالحيتهــا محــددة بفــرة زمنيــة معينــة.
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مـقــالــة

أدلة دراسات التحقق من صحة الطرق التحليلية في
مختبرات السموم الجنائية
د .فاروق بن فيصل الزهراين
عضو مجموعة العمل العلمية لعلم السموم
الجنايئ بالجمعية العربية لعلوم األدلة الجنائية والكيميــاء الجنائيــة ،ودليــل منظمــة التــي قامــت بإصدارهــا.
مقدمة:

يُعنــى املختصــون يف مختــرات الســموم
الجنائيــة بفحــص مختلــف العينــات
الحيويــة الــواردة إليهــم ،ســواء تلــك
املأخــذوة مــن األحيــاء أو األمــوات بحثــاً
عــن وجــود أي مــواد كيميائيــة ضمــن
ســياق جنــايئ بحيــث يرتتــب عــى نتيجــة
املختــر إجـراءات قانونيــة أو إداريــة .لهــذا
الســبب ،فإنــه مــن املهــم جــدا ً إيجــاد
اتفــاق عاملــي بخصــوص دراســات التحقــق
مــن صحــة الطــرق التحليليــة املســتخدمة
للبحــث عــن املــواد الســامة أو املحظــورة
االســتخدام.
ابتــداء مــن تســعينات القــرن املــايض
ســعت عــدة منظــات عامليــة إىل
اســتحداث أدلــة تهــدف إىل توحيــد هــذه
اإلج ـراءات ،بهــدف الحصــول عــى طــرق
تحليــل ذات موثوقيــة عاليــة تســاهم يف
تحقيــق العدالــة ،كــا هدفــت هــذه
األدلــة إىل مســاعدة الجهــات البحثيــة
إلنتــاج دراســات ذات نتائــج ميكــن
الوثــوق بنتائجهــا والبنــاء عليهــا لألبحــاث
املســتقبلية .مــن أشــهر أدلــة دراســات
التحقــق مــن صحــة الطــرق التحليليــة
دليــل منظمــة الغــذاء والــدواء األمريكيــة،
ودليــل الجمعيــة األملانيــة للســموم
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الــدواء األوروبيــة ،ودليــل املجموعــة
العلميــة للســموم الجنائيــة.
مؤخـرا ً أصــدرت الجمعيــة العربيــة للعلوم
الجنائيــة والطــب الرشعــي ممثلــة يف
املجموعــة العلميــة للســموم الجنائيــة أول
دليــل عــريب يعنــى بدراســات التحقــق مــن
صحــة الطــرق التحليليــة .اهتمــت جميــع
هــذه األدلــة بشــكل مكثــف بتقييــم أداء
طــرق التحليــل الكروماتوغــرايف التــي
تســتخدم عــادة يف مرحلــة الفحوصــات
التأكيديــة ،وشــمل ذلــك عــدة معايــر
أهمهــا :االختياريــة ،تأثــر العينــة عــى
التأيــن ،الحــدود الدنيــا والعليــا لطريقــة
التحليــل ،املعايــرة ،الدقــة ،الصحــة،
والثباتيــة.
عــى الرغــم مــن أن معظــم جهــات
االعتــاد العامليــة تشــرط إجـراء دراســات
التحقــق مــن صحــة الطــرق التحليليــة،
اتباعــاً ألي دليــل بــدون إلــزام للحصــول
عــى االعتــاد ،ال تــزال هــذه األدلــة
غــر ملزمــة للمختــرات التــي ال تطمــح
للحصــول عــى أي اعتــاد .ونظــرا ً ألنــه
مــن املحتمــل دامئـاً أن يقــوم املتــرر مــن
نتيجــة التحليــل بتحديهــا أمــام القضــاء
فــإن املختــرات التــي مل تقــم بإجــراء
دراســات التحقــق ســوف تفشــل يف تقديــم
دفــاع موضوعــي يثبــت صحــة التقاريــر

علــم الســموم ( )Toxicologyهــو العلــم
الــذي يعنــى بدراســة التأث ـرات الجانبيــة
لألدويــة واملــواد الكيميائيــة عــى األجهــزة
الحيويــة ،بينــا يعنــى علــم الســموم
الجنائيــة ()Forensic toxicology
بالتحديــد بالتعامــل مــع تطبيقــات علــم
الســموم يف الحــاالت والقضايــا التــي
يكــون لهــذه التأثــرات الجانبيــة تبعــات
قانونيــة وإداريــة ،وتســتخدم فيهــا نتائــج
الفحوصــات غالبــاً يف املحاكــم أو اللجــان
التــي تحمــل الصفــة القضائيــة.
يعتــر علــم الســموم الجنائيــة حديــث
نســبياً ،ويقــوم عــى الطــرق واملامرســات
العلميــة املنشــورة واملقبولــة لغــرض
تحليــل األدويــة والســموم يف العينــات
الحيويــة ،وتفســر نتائــج هــذه التحاليــل.
تــأيت معظــم الطــرق التحليليــة مــن
املختـرات البحثيــة األكادمييــة أو مختـرات
الــركات املصنعــة ألجهــزة التحليــل .ينرش
املختصــون يف هــذا العلــم ســنوياً آالف
األوراق العلميــة يف مجــات محكمــة،
وتهتــم هــذه املنشــورات غالبــاً بتطويــر
الطــرق التحليليــة ،وتفســر النتائــج،
وكذلــك املســتجدات يف أجهــزة وأدوات
التحليــل .يعمــل املختصــون يف علــم
الســموم الجنــايئ بالقــرب مــن متخصــي
الطــب الرشعــي ،ومحققــي النيابــة العامــة

واملحاكــم واللجــان القضائيــة ،ويكمــن
الــدور الرئيــي لهــم يف التحديــد النوعــي
والكمــي لألدويــة واملــواد املخــدرة وأي
مــواد أخــرى يف العينــات الحيويــة ،وكتابــة
تقريــر يفــر هــذه النتائــج .ميكن تقســيم
علــم الســموم الجنائيــة إىل أربعــة أقســام
رئيســية كالتــايل:
 .1السموم ما بعد الوفاة (Post-mortem
)Toxicology
 .2السموم املؤثرة عىل أداء اإلنسان
()Human Performance Toxicology
 .3املنشطات الرياضية (Doping
)Control
 .4فحوصات املخدرات يف مواقع العمل
()Workplace Drug Testing
يف مختـرات الســموم الجنائيــة يتــم فحص
مختلــف العينــات الحيويــة ،وأهمهــا الــدم
ومشــتقاته ،البــول ،محتويــات املعــدة،
الشــعر ،األظافــر ،ومختلــف األنســجة
األخــرى .ومهــا كان الغــرض مــن فحــص
العينــة فــإن ذلــك يتــم بتقنيــات متشــابهة
يف مرحلتــن :أوليــة وتأكيديــة .وحتــى
يتمكــن املختــر مــن إنتــاج تقريــر يؤكــد
إيجابيــة أي عينــة ألي مــادة فإنــه يشــرط
أن يتــم اســتخدام تقنيتــن مختلفتــن عــى
األقــل يف املرحلتــن ،ويجــب أن تكــون
نتيجــة العينــة إيجابيــة يف كلتيهــا .يتــم
يف العــادة اســتخدام التقنيــات املناعيــة
املعتمــدة عــى ارتبــاط جزيئــات املــادة
املســتهدفة بأجســام مضــادة مصنعــة
خصيصــاً الســتهداف عائلــة معينــة مــن
املــواد يف مرحلــة املســح األويل .يتــم
بعــد ذلــك ،يف حالــة إيجابيــة العينــة،
االنتقــال إىل التقنيــة الثانيــة يف مرحلــة
الفحــص التأكيــدي ،وتعتمــد غالبــاً عــى
أجهــزة الكروماتوغرافيــا بأنواعهــا املقرونــة
بجهــاز قيــاس طيــف الكتلــة التــي توفــر

خصوصيــة عاليــة لتحديــد ماهيــة العينــة
بصفــة قاطعــة وقيــاس كميتهــا .يهــدف
هــذا اإلجــراء إىل زيــادة االطمئنــان
لنتيجــة الفحــص أوالً ،وكذلــك تقليــل عــدد
العينــات املرســلة للفحــص يف املرحلــة
الثانيــة ،والتــي تســتلزم إج ـراءات طويلــة
مــن التحضريوالتحليــل ،بحيــث يتــم
اعتــاد نتيجــة الفحــص األويل للعينــات
الســلبية مبــارشة.
ونظــرا ً للتعقيــدات والتكلفــة الكبــرة
لدراســات التحقــق مــن صالحيــة
الفحوصــات األوليــة املعتمــدة عــى املبــدأ
املناعــي فقــد ألزمــت الــركات املصنعــة
لهــا بالقيــام بإجــراءات التحقــق مــن
صالحيتهــا قبــل بيعهــا بينــا يقــوم املختــر
بتقييــم أدائهــا للتأكــد مــن صالحيتهــا
قبــل اعتــاد اســتخدامها .أمــا بالنســبة
للطــرق التحليليــة املســتخدمة يف املرحلــة
الثانيــة فإنــه ونظ ـرا ً لحساســية وخطــورة
تبعــات نتائجهــا ،وكذلــك التنــوع الهائــل
يف خيــارات تحضــر العينــات وأجهــزة
الفحــص ،وهــو األمــر الــذي يتعــذر معــه
اعتــاد طريقــة واحــدة لــكل مــادة يف
كل عينــة فقــد قامــت عــدة جهــات
دوليــة بإصــدار أدلــة تعنــى بدراســات
التحقــق مــن صحــة الطــرق التحليليــة
ميكــن تطبيقهــا ألي عينــة وألي مــادة.
وركــزت معظــم هــذه األدلــة عــى الطــرق
الكروماتغرافيــة املســتخدمة يف املرحلــة
الثانيــة.
يعتــر نــر نتائــج تحليــل موثوقــة متطلبـاً
أساســياً لتطويــر البحــث العلمــي يف مجــال
الســموم الجنائيــة ،وكذلــك للتفســر
الصيحــي لنتائــج التحاليــل املخربيــة يف
القضايــا الجنائيــة .ولهــذا ،فرضــت الهيئات
املهتمــة يف هــذا املجــال مثــل الشــبكة
األوربيــة ملؤسســات العلــوم الجنائيــة

(European Network of Forensic
))Science Institutes (ENFSI
والســلطات القضائيــة يف العديــد مــن
الــدول إجــراء دراســات التحقــق مــن
صحــة طــرق التحليــل ،للحصــول عــى
االعتــادات الالزمــة مثــل اعتــاد املنظمــة
الدوليــة للمعايــر آيــزو  17025وجعلــت
ذلــك رشطـاً لقبــول نتائــج هــذه املختـرات
يف املحاكــم.
قــام الباحثــون واملهتمــون بدراســات
التحقــق مــن صحــة الطــرق التحليليــة
بنــر العديــد مــن املراجعات األدبيــة التي
تســلط الضــوء عــى هــذا املوضــوع()3–1
 .يعتــر دليــل منظمــة الغــذاء والــدواء
األمريكيــة (US Food and Drug
 ))Administration (FDAالــذي تــم
نــره يف عــام 2001م ( ،)4ودليــل منظمــة
الــدواء األوروبيــة (the European
 ))Medicines Agency (EMAالــذي
تــم نــره يف عــام  )5( 2009مــن أبــرز
أدلــة دراســات التحقــق مــن صحــة الطــرق
التحليليــة واألكــر استشــهادا ً يف أدبيــات
املجــال .كان هــدف هذيــن الدليلــن
هــو خلــق تناســق يف إج ـراءات دراســات
التحقــق ،وتوحيــد وتعريــف املصطلحــات
املســتخدمة ،وذلــك لتســهيل مقارنــة
الطــرق التحليليــة .كال هذيــن الدليلــن
أشــار إىل املعايــر التاليــة :االختياريــة
( ،)selectivityحــدود طريقــة التحليــل
( ،)limits of the methodاملعايــرة
( ،)calibrationالصحــة (،)accuracy
الدقــة ( )precisionوالثباتيــة ()stability
كمعايــر أساســية.
مؤخــرا ً نــرت منظمــة الغــذاء والــدواء
األمريكيــة نســخة محدثــة مــن دليلهــا
تــم فيــه مناقشــة قضايــا إضافيــة مثــل
املركبــات ذاتيــة املنشــأ واملــؤرشات
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 يف.الحيويــة وتقنيــات الفحــص الحديثــة
دليــل منظمــة الــدواء األوروبيــة املشــار
إليــه ســابقا باإلضافــة لدليــل املجموعــة
Scientific( العلميــة للســموم الجنائيــة
Working Group of Forensic
)) الــذي تــمToxicology (SWGTOX
)متــت إضافــة6( 2013 نــره يف عــام
إجــراءات تقييــم معايــر أخــرى مثــل
)dilution integrity( ســامة التخفيــف
 اشــتملت.)carryover( وحمــل املــادة
بعــض األدلــة مثــل دليــل املجموعــة
 وكذلــك،العلميــة للســموم الجنائيــة
دليــل الجمعيــة األملانيــة للســموم
Gesellschaft( والكيميــاء الجنائيــة
für Toxikologie und Forensische
)) الــذي تــم نــرهChemie (GTFCH
)عــى اقرتاحــات ووصــف7( 2009 يف عــام
.إلجــراءات دراســات التحقــق
 أصــدرت الجمعيــة العربيــة،2017 يف عــام
للعلــوم الجنائيــة والطــب الرشعــي ممثلــة
يف املجموعــة العلميــة للســموم الجنائيــة
أول دليــل عــريب يعنــى بدراســات التحقــق
. )8(مــن صحــة الطــرق التحليليــة
وعــى الرغــم مــن األثــر الكبــر الــذي
تركتــه هــذه األدلــة فإنــه مــن املهــم
التأكيــد عــى أن هــذه األدلــة تظــل غــر
 يجــب.ملزمــة للمخت ـرات حتــى تاريخــه
مالحظــة أن هنــاك العديــد مــن العوامــل
 مثــل الغــرض،يجــب وضعهــا يف االعتبــار
مــن طريقــة التحليــل والتطبيــق الــذي
 قبــل اعتــاد معايــر،يتــم فيــه الفحــص
دراســات التحقــق والهامــش املقبــول لــكل
.معيــار
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مـقــالــة

اإلجراءات الوقائية للعمل في مختبرات
أ .عبدالله بن حامـد ال ُعمـري
الجنائية
الفحوص الوراثية
أخصايئ مختربات جنائية

النقيب /عبدالله بن حامد العمري
أخصايئ مختربات جنائية
مقدمة:

متيــزت تقنيــة الحمــض النــووي الــورايث بالتطــور الرسيــع منــذ
نشــأتها حتــى اآلن ،وتعــددت أوجه االســتفادة منهــا وتطبيقها يف
كثــر مــن املجــاالت املختلفــة ومنهــا العلــوم الجنائيــة ،وتعــرف
هــذه التقنيــة بأنهــا تقنيــة علميــة تعنــى بفحــص ومقارنــة
االختالفــات الرتكيبيــة يف بعــض املواقــع املتناظــرة عــى جــزيء
الحمــض النــووي ،ويســتفاد منهــا يف عــدة تطبيقــات مختلفــة
أبرزهــا التعــرف عــى الهويــة الفرديــة وإثبــات ونفــي النســب.
أن النجــاح يف فحــص الحمــض النــووي وتحديــد الســات
الوراثيــة ألي أثــر بيولوجــي مرفــوع مــن مــرح الجرميــة ُيكــن
أن يشــكل ذلــك قرينــة أو دليــل مهـاً يقــود إىل الكشــف عــن
غمــوض الحادثــة وتحديــد هويــة الجــاين؛ لذلــك يجــب توخــي
الحــذر الشــديد عنــد التعامــل مــع هــذه اآلثــار ،ســواء يف الرفــع
أو التخزيــن أو النقــل أو أثنــاء الفحــص مــن أجــل تحقيــق
االســتفادة مــن محتــوى املــادة الوراثيــة املوجــود داخــل هــذه
اآلثــار البيولوجيــة.
نحــاول يف هــذا املقــال تســليط الضــوء عــى اإلجـراءات الوقائيــة
يف الجانــب العلمــي والطريقــة العمليــة املســتخدمة يف معظــم
مخت ـرات الفحــوص الوراثيــة الحديثــة يف وقتنــا الحــايل ،عــى
الرغــم مــن االختــاف البســيط الــذي قــد نالحظــه لتقــدم
الوســائل التكنولوجيــة والتقنيــات الحديثــة يف بعــض املختـرات
أو لتأخــر البعــض اآلخــر يف إســتخدام تلــك الوســائل والتقنيــات.
ميُــر تحليــل الحمــض النــووي الــورايث بعــدة مراحــل معمليــة
مــن أجــل إســتنباط الســات الوراثيــة الخاصــة بــكل منــط ورايث،
وتُوظــف كل مرحلــة مــن مراحــل الفحــص مبــدأ علميـاً معينـاً .
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أو ً
ال  /مرحلــة االســتخالص وتحضيــر
العينات (: )Extraction

تعــد مرحلــة االســتخالص وتحضــر
العينــات مــن أهــم املراحــل يف تحليــل
الحمــض النــووي الــورايث ،نظـرا ً ملــا تتميــز
بــه مــن قــدرة عــى التعامــل املبــارش
مــع عينــات اآلثــار البيولوجيــة املرفوعــة
مــن مــرح الجرميــة ،حيــث إن هــذه
العينــات لهــا طبيعــة متغــره تتميــز
بوجــود تلوثــات بيئــة متعــددة ملتصقــة
بالعينــة ،فضـاً عــن مكــوث العينــة لفرتات
زمنيــة متفاوتــه بــدون حفظهــا بالطريقــة
املثــى للمحافظــة عــى الحمــض النــووي
بداخلهــا ،مــا يعــرض املكونــات الحيويــة
للعينــة للفســاد ،وقــد يؤثــر ذلــك ســلباً
عــى ســامة الحمــض النــووي ،لذلــك فــإن
مهمــة االســتخالص تتمثــل يف تنقيــة اآلثــار
البيولوجيــة مــن كل مــا قــد يؤثــر عــى
ســامة الحمــض النــووي أو مينــع عمليــة
التكثــر فيهــا ،وتهــدف هــذه املرحلــة اىل
عــزل الحمــض النــووي عــن باقــي مكونات
الخليــة إلمــكان التعامــل معــه بعــد ذلــك،
وتوجــد العديــد مــن الطــرق املعمليــة
املختلفــة الســتخالص الحمــض النــووي
مــن داخــل أنويــة الخاليــا البرشيــة.
وفيــا يــي بعــض اإلجــراءات الوقائيــة
التــى يجــب أن يتــم األخــذ بهــا يف جميــع
مراحــل العمــل :
 -1يتعــن ارتــداء معاطــف املعمــل
والقفــازات والكــام عنــد دخــول املعمــل،
وخلعهــا عنــد مغادرتــه .
 -2يجــب تطهــر أســطح العمــل قبــل البدء
بالتعامــل مــع العينــات وفرزهــا باســتخدام
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محلــول الكلــور املخفــف ،ويتــم ذلــك
بشــكل روتينــي بــن كل قضيــة وأخــرى،
مــع مراعــاة زمــن التالمــس املناســب بــن
املطهــر واألســطح امل ـراد تطهريهــا.
 -3إســتخدام الــرول الورقــي األبيــض عــى
أســطح العمــل املخصصــة  ،لضــان ســامة
مناطــق العمــل مــن التلــوث بــن القضيــة
واألخــرى.
 -4عــدم العمــل بــأي طريقــة مــن طــرق
الفحــص املخــري دون وجــود خطــوات
العمــل (الربوتوكــول) الخاصــة بالتعامــل
مــع طبيعــة تلــك العينــة والطريقــة
العلميــة التــي ســيتبعها الفاحــص خــال
فحصــه.
 -5يجــب وضــع األدوات الحــادة مثــل
املشــارط والتيوبــات يف األوعيــة املخصصــة
لذلــك ،كــا أنــه يحظــر التعامــل معهــا
باأليــدي قبــل التخلــص منهــا ,والطريقــة
املثــى للتخلــص منهــا عــر وضعهــا يف
أوعيــة خاصــة تكــون موضوعــة يف أماكــن
مالمئــة ،وتســتخدم خصيصــاً بغــرض
التخلــص مــن اآلالت الحــادة.
 -6يحظــر تنــاول الطعــام أو الــراب أو
التدخــن أو االحتفــاظ بــأي طعــام أو
رشاب يف املعمــل أو يف أي مــن املناطــق
املحــددة للعمــل املخــري.
 -7يجــب غســل األيــدي جيــدا ً باملــاء
والصابــون ،وذلــك بعــد إمتــام عمليــة
االســتخالص أو بعــد خلــع املالبــس
الوقائيــة ،وقبــل مغــادرة املعمــل.
االستخالص اآليل :

بعــد أن يتــم تجهيــز العينــات لوضعهــا
يف جهــاز االســتخالص اآليل الحديــث مــن
أجــل التخلــص مــن الشــوائب التــي قــد
تثبــط تحــرر الحمــض النــووي الــورايث
تســتخدم محاليــل خاصــة بهــذا الغــرض.
وهنــاك بعــض النقــاط التــي يجــب
مراعاتهــا أثنــاء العمــل  ،منهــا :
 -1يتــم العمــل بوجــود مســاعد فاحــص
كشــاهد عــى نقــل العينــات وتجهيزهــا
بالجهــاز ،لعــدم حــدوث خطــأ أو تبديــل
للعينــات املــراد إجــراء الفحــص عليهــا.
 -2عــدم دمــج العينــات القياســية مــع
العينــات الجنائيــة  ،بحيــث يتــم عمــل
االســتخالص اآليل لــكل نــوع مــن العينــات
عــى حــده  ،لضــان عــدم حــدوث أي
تلــوث أثنــاء نقــل العينــات أو توزيــع
املحاليــل املســتخدمة .
 -3وضــع املحاليــل يف الجهــاز بحســب
كميــة العينــات املضافــة ،ألن تلــك الكميــة
تــم تقديرهــا نســبياً مــع عــدد العينــات
اإلجــايل ،وبذلــك نضمــن عــدم التأثــر
عــى املســتخلص النهــايئ للعينــة.
 -4التأكــد مــن وجــود األدوات الخاصــة
بالجهــاز قبــل البــدء يف العمــل لعــدم
حــدوث أي خلــل فنــي قبــل بــدء الجهــاز
بالعمــل  ,األمــر الــذي قــد يــؤدي اىل
حــدوث تلــف للعينــات .

ثانيــً  /مرحلــة قيــاس كميــة
المــادة الوراثيــة (Quantative
: )PCR

ميتــاز قيــاس تركيــز الحمــض النــووي
البــري يف العينــات الجنائيــة بــاأليت:
أ/الحساســية :حيــث ُيكــن تقديــر
الكميــات القليلــة جــدا ً مــن الحمــض
النــووي مهــا كان تركيزهــا يف العينــة
ا ملســتخلصة .
ب/التخصصيــة :إذ إن هــذه التقنيــة
تعتمــد عــى الكشــف عــن مواقــع وراثيــة
موجــودة فقــط عــى الحمــض النــووي
البــري.
ج/الدقــة والكفــاءة :ويرجــع ذلــك إىل
أن هــذه التقنيــة تتــم بطريقــة آليــة ال
يدويــة.

ثالثًا  /مرحلة تكثير المادة الوراثية
:PCR

 ،وهــي عبــارة عــن تكــرارات قصــرة
مرتادفــة البــوادئ التــي ترتبــط بالتسلســل
النيوكلوتيــدي املجــاور لتلــك املواقــع،
ويتــم إنجــاز عمليــة التكثــر املواقــع
للحمــض النــووي مــن خــال تكـرار تفاعــل
البلمــرة املتسلســل املكــون مــن ثــاث
خطــوات لعــدد مــن الــدورات يــراوح
فيهــا بــن  25إىل  30دورة داخــل جهــاز
التدويــر الحــراري .
رابعــً  /مرحلــة إظهــار الســمات
الوراثيــة :Injection

بعــد إمتــام مرحلــة تكثــر املــادة الوراثيــة
 PCRتــأيت املرحلــة النهائيــة إلظهــار
الســات الوراثيــة ،حيــث ت ُحقــن العينــات
يف جهــاز التحليــل الجينــي الــذي يقــوم
بفصــل أجــزاء املــادة الوراثيــة وفقــاً
ألطوالهــا.
متــر هــذه األجــزاء عــر أنابيــب شــعرية
وعنــد وصولهــا إىل مواقــع محــددة يف جهاز
التحليــل الجينــي تســلط عليهــا أشــعة ليزر
مرتبطــة بكام ـرا خاصــة إلظهــار الســات
الوراثيــة لــكل عينــة عــى شــكل منحنيــات
ملونــة ذات أوزان جزئيــة محــددة بأرقــام
تســهل مــن عمليــة ق ـراءة العينــة .

منهــا :
 -1التأكــد مــن إعــدادات وضبــط كل
جهــاز للمرحلــة بحســب نــوع الفحــص
املطلــوب .
 -2التأكــد مــن نتائــج العينــات القياســية
(اإليجابيــة  )positivesوالعينات القياســية
(الســلبية  )Negativeوعينــات مقيــاس
االليــات ( )Ladderقبــل البــدء يف ســحب
النتائــج للعينــات املفحوصــة مــن الجهــاز،
لضــان ســامتها مــن أي تلــوث ،والتأكــد
مــن جــودة وفعاليــة املحاليــل املضافــة
أثنــاء عمليــة الفحــص .

يتــم إجــراء تفاعــل البلمــرة املتسلســل
للعينــة املســتخلصة بعــد دمجهــا بأنــواع
معينــة مــن الصبغــات  ,وهــي عمليــة
إنزمييــة ت ُشــبه عمليــة التضاعــف التــي
تحــدث يف الخاليــا بغــرض عمــل نُســخ مــن
الحمــض النــووي املوجــود داخــل أنويــة
الخاليــا ،ت ُســتهدف هــذه العمليــة مقاطــع
ويراعــى عنــد العمــل يف تلــك املراحــل
معينــة عــى مختلــف الكروموســومات
الثــاث الســابقة أعــاه بعــض النقــاط ،
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امللخــص :عندمــا يتعامــل خـراء الفحــوص
الجنائيــة مــع األدلــة واآلثــار التــي تحتــوي
عــى مــواد محظــورة كاملــواد املخــدرة
فإنــه قــد يتــم تلــوث املختــر وانتشــار
كميئــات ضئيلــة مــن تلــك العينــات يف
بيئتــه ،مــا يــؤدي إىل ظهــور تلــك اآلثــار
يف خلفيــة الفحــص -يف بيئــة املختــر-
ورمبــا تعطــي نتائــج غــر دقيقــة .فمث ـاً
عنــد فحــص عينــة مــا فإنــه يجــب التأكــد
مــن أن نتيجــة هــذا الفحــص تعــود للعينة
وليســت لبقايــا قــد تكــون ترسبــت
وانتــرث يف املختــر أثنــاء التعامــل مــع
العينــة.
التفاصيــل :عندمــا يتعامــل خـراء الفحوص
الجنائيــة مــع اآلثــار والعينــات التــي
تحتــوي عــى مــواد محظــورة فإنــه قــد يتم
تــرب وانتشــار كميــات ضئيلــة مــن تلــك
العينــات يف املختــر .أثنــاء قيــام الخبــر
بفحــص مســحوق لعينــة رمبــا تتطايــر

19

مراقبــة ملســتوى العينــات املنتــرة يف
بيئــة املختــر .هــذا األمــر يجــب أن يتغــر
عــر القيــام بإجــراءات الفحــص الــدوري
للعينــات املنتــرة يف املختــر ،خصوصــاً
عنــد التعامــل مــع العقاقــر شــديدة
الفعاليــة مثــل الفنتانيــل ،وهــي املــادة
األفيونيــة االصطناعيــة التــي تــؤدي إىل
انتشــار اإلدمــان املفــرط يف كل أنحــاء
الوطــن .وكثــرا ً مــا يتــم خلــط كميــات
صغــرة مــن الفنتانيــل مــع عقاقــر أخــرى
لزيــادة فعاليتهــا ،مــا يضطــر الخ ـراء إىل
زيــادة حساســية أدوات الفحــص للكشــف
عــن تلــك الكميــات الضئيلــة ،ويف وجــود
كميــات منتــرة يف بيئــة املختــر فــإن
ذلــك ســيؤثر عــى دقــة الفحــص ،ورمبــا
أدى إىل رصــد نتائــج غــر دقيقــة.

بعــض الجســيامت الدقيقــة لتلــك العينــة،
وترتســب عــى األســطح واألماكــن املحيطــة
مبنطقــة الفحــص والتحليــل يف املختــر،
ورمبــا أيضـاً قــد تنتــر عــن طريــق اللمس
وتــؤدي إىل تلــوث البيئــة املحيطــة ببقايــا
وآثــار تلــك العينــة .هــذا األمــر قــد يــؤدي
إىل ظهــور تلــك البقايــا يف خلفيــة نتائــج
الفحــص األســايس للعينــة ،مــا يفقــد
الفحــص الدقــة واملصداقيــة.
لذلــك طــور العلــاء يف املعهــد الوطنــي
للمعايــر والتكنولوجيــا ( ،)NISTوقســم
العلــوم الجنائيــة برشطــة واليــة ماريالنــد
اختبــارا (بروتوكــوال) لقيــاس ســتويات تلك
الخلفيــات مــن العينــات ،وتــم تطبيــق
هــذا الربوتوكــول يف ثالثــة مختــرات
جنائيــة أخــرى ،ونــرت نتائجهــم يف
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تــويص أفضــل املامرســات بالتنظيــف تعليــق املرتجــم :وينــدرج تحــت ذلــك
املنتظــم لألســطح إلزالــة بقايــا أي مــواد ليــس فقــط هــذه املــادة فحســب بــل
مخــدرة ،والقليــل مــن املختــرات تجــري املــواد املخــدرة األخــرى ونطــاق واســع

مــن العينــات الجنائيــة كاملــواد املتفجــرة
وبقايــا اإلطــاق وخالفــه.
ويعلــق رئيــس فريــق الدراســة يف املعهــد
الوطنــي للمعايــر« :إذا فحصــت عينــة
وبهــا مــادة الفنتانيــل ،أريــد أن أكــون
متأكــدا ً أن نتيجــة فحــص الفنتانيــل مــن
العينــة وليســت مــن املــواد املنتــرة يف
خلفيــة املختــر».
ولقيــاس مســتويات خلفيــة املــواد املنترشة
يف بيئــة املختــر ،قــام الباحثــون مبســح
أســطح املختــر بنفــس طريقــة مســح
العينــات التــي التــي تجــري يف املطــارات
مبســح أيــدي وأمتعــة املســافرين ،حيــث
متســح العينــات يف املطــارات ،ويتــم إدخال
هــذه املســحات يف أجهــزة الكشــف عــن
بقايــا املتفج ـرات.
يف هذه الدراســة اخترب الباحثون املســحات
املرفوعــة بحثــاً عــن بقايــا املخــدرات،
حيــث قامــوا بأخــذ مســحات من طــاوالت
املختــر ،املوازيــن ،الهواتــف ،ومقابــض
األبــواب .وكذلــك أخــذوا مســحات خــارج
نطــاق املختــر يف مناطــق اســتالم العينــات
واملكاتــب ،وذلــك للتأكــد مــن أن تلــك
اإلجــراءات تعكــس الظــروف الروتينيــة
يف املختــر ،ومل يتــم إجــراء أي تنظيــف

للمختــر قبــل إجــراء هــذه االختبــارات.
وللكشــف عــى العينــات املمســوحة،
اســتخدم الباحثــون تقنيــة التحليــل
املبــارش للوقــت الحقيقــي –مطيــاف
الكتلــة Direct Analysis in Real
Time Mass Spectrometry (DART ،)MSثــم اســتخدموا الكروماتوجرافيــا
الســائلة -مطيــاف الكتلــة الثنــايئ
Chromatography Tandem Mass
 ،)Spectrometry (LC/MS/MSوذلــك
لقيــاس كميــة كل مــادة مخــدرة كانــت
موجــودة يف العينــات املنتــرة ،حيــث
تعتــر هاتــن التقنيتــن أكــر حساســية
مــن العديــد مــن التقنيــات واألدوات
املســتخدمة يف الفحــوص الروتينيــة يف
املختــرات الجنائيــة.
وذكــرت  – Marcela Najarroاملؤلفــة
املشــاركة أنــه « إذا دفعتــك حساســيتك مبا
فيــه الكفايــة فســوف تجــد آثــار املخدرات
عــى كل يشء تقريبـاً» .واستشــهد املؤلفان
بدراســة نــرت عــام  ،2011حيــث بنــاء
عــى هــذه الدراســة وجــدت كميــات
قابلــة للكشــف مــن الكوكايــن عــى %75
مــن عربــات التســوق وأجهــزة الــراف
اآليل وغريهــا مــن األســطح القابلــة للمــس
يف األماكــن العامــة.
ويف املختـرات التــي تــم فحصهــا ،اكتشــف

الباحثــون  13مــادة مختلفــة عــى األقــل،
مبــا فيهــا مــادة الفنتانيــل ،الهريويــن،
الكوكايــن ،االكســيكودون وامليثامفيتامــن.
وبالنســبة للفنتانيــل ،كان معــدل املســتوى
املكتشــف هــو  2نانوجـرام لــكل ســنتيمرت
مربــع ،وكان أعــى مســتوى  55نانــو جـرام
لــكل ســنتيمرت مربــع.
وعلــق الكاتــب املشــارك يف الدراســة
– Amber Burnsكيميــايئ جنــايئ يف رشطة
واليــة ماريالنــد -عــى هــذه النتائــج قائـاً:
«إن هــذا املســتوى مــن الخلفيــة لــن يؤثــر
عــى القياســات يف معظــم املختــرات
الجنائيــة ،إذ إن معظــم املختــرات ال
تنظــر إىل هــذا الحــد املنخفــض الرتاكيــز
عنــد فحــص األدلــة» ،ولكــن معرفــة هــذه
النتائــج ميكــن أن تكــون مهمــة عنــد رغبــة
املختــر يف رفــع حساســيته يف الكشــف
والتقديــر.
وجــد الباحثــون ضمــن النتائــج األخــرى
املثــرة لالهتــام ،أن املوازيــن التــي
يســتخدمها الكيميائيــون يف وزن اآلثــار
والعينــات يف املختــر تحتــوي عــى بقايــا
مــواد مخــدرة تزيــد مبقــدار  10مـرات عــن
األســطح األخــرى .وهــذا يشــر إىل طريقــة
بســيطة نســبياً لتقليــل تلــوث املختــر
باملــواد املنتــرة .ورصــدوا أيضــاً أن
طبيعــة التلــوث تختلــف مــن مختــر إىل
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آخــر ،حيــث كان أحــد املخت ـرات يحتــوي
عــى مســتويات عاليــة مــن الكوكايــن ،يف
حــن أن مخت ـرا ً آخــر كان مســتوى املــواد
األفيونيــة فيــه أعــى ،مــا عكــس مزيج ـاً
مــن الحــاالت التــي يتــم معالجتهــا يف كل
مختــر.
قــام مؤلفــو الدراســة بتفصيــل الربوتوكــول،
بحيــث ميكــن ملختــرات أخــرى إعــادة
تكييفــه واســتخدامه ،مــع توصيــات حــول
كيفيــة ومــكان مســح اآلثــار ،وكيفيــة
تحليــل العينــات والنتائــج.
ويف دراســة تابعــة لهــذه الدراســة ســيقوم
الباحثــون بدراســة طــرق منخفضــة
التكاليــف ،وذلــك إلجــراء اختبــارات
منتظمــة ومجدولــة يف املختـرات .كام أنهم
يخططــون إلقامــة رشاكــة مــع خ ـراء مــن
املعهــد الوطنــي للســامة والصحــة املهنيــة
National Institute for Occupational
 ،Safety and Healthالذيــن ســيقومون
بتقييــم اآلثــار املحتملــة ملســتوى التلــوث
بالعينــات يف أماكــن العمــل.
يف غضــون ذلــك ،يأمــل الباحثــون أن
توفــر دراســتهم بروتوكــوالً موثوق ـاً ميكــن
أن يطبقــه أي مختــر .وأشــار الباحــث
الرئيــي  Siscoقائ ـاً« :ال ميكنــك القضــاء

21

كلي ـاً عــى مســتويات العينــات امللوثــة –
املنتتــرة يف خلفيــة املختــر -مــن املــواد
املخــدرة ،ولكــن ميكــن قياســها للتأكــد مــن
أنهــا منخفضــة مبــا فيــه الكفايــة وأنهــا
تبقــى منخفضــة».
تعليــق املرتجــم :إج ـراء فحــوص روتينيــة
للملوثــات واملــواد الدارجــة يف التحليــل
أمــر هــام وخصوصـاً يف املختـرات الجنائية
والطبيــة ،وأرى رضورة االهتــام بتطبيــق رابط الخرب:
New protocol for measuring
مثــل هــذه الربوتوكــوالت مــن قبــل
background levels of drugs in
الخــراء والكيامئيــن الجنائيــن بشــكل
crime labs.
روتينــي تجنبــاً لحــدوث أخطــاء يف
الكشــف وتحليــل العينــات ،ولكيــا يبنــى
عــى ذلــك إجــراءات خاطئــه.
www

البحث الرئييس:

Edward Sisco, Marcela
Najarro, Amber Burns. A
Snapshot of Drug Background
Levels on Surfaces in a
Forensic Laboratory. Forensic
Chemistry, 2018; DOI:
10.1016/j.forc.2018.09.001
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د .أسامة أحمد عباس مريس
محارض الطب الرشعي  -كلية امللك فهد األمنية
دكتوراة الطب الرشعي والسموم  -جامعة األزهر
يعتقــد كثــر مــن النــاس خط ـاً بــأن ترشيــح الجثــان يــؤدي إىل
تشــويهه أو تغيــر معاملــه ،وهــذا االعتقــاد جانبــه الصــواب يف
كثــر مــن األحيــان ،حيــث إن الترشيــح عمــل جراحــي يقــوم
عــى أصــول طبيــة رشعيــة وخطــوات متفــق عليهــا دوليــاً ،وال
يوجــد بــه أي تشــويه ،بــل عــى العكــس يقــوم الطبيــب الرشعــي
بخياطــة أي جــروح يف الجثــة ،وتصليــح التشــوهات املوجــودة
بقــدر اإلمــكان ،كــا أن مــن واجبــات الطبيــب الرشعــي حفــظ
حرمــة املتــوىف وتغطيــة عورتــه وحفــظ أرساره.
الرافضــون إلج ـراء الترشيــح اعتقــادا ً منهــم بــأن «إك ـرام امليــت
دفنــه» فاتهــم بأنــه «قبــل الدفــن تؤخــذ الحقــوق وتعطــى
ألصحابهــا» ،وترشيــح الجثــان هنــا مــن بــاب رد الحقــوق
ألصحابهــا ،والطــب الرشعــي لــه دور فعــال ورئيــي يف كشــف
غمــوض كثــر مــن الجرائــم وتحقيــق العدالــة ،وال يتكامــل دوره
إال بوجــود فريــق مختــص مــن خ ـراء األدلــة الجنائيــة كخ ـراء
مــرح الحــادث والســموم والفحــوص الحيويــة وغريهــم مــن
االختصاصيــن.
يف هــذا املقــال ســنلقي الضــوء عــى السياســات املتبعــة محلي ـاً
ودولي ـاً مبشــارح الطــب الرشعــي والتــي أدت إىل االرتقــاء بآليــة
عمــل الطــب الرشعــي وتطويــره تقنيـاً عــى أســس علميــة ملواكبة
التطــور بعلــم الجرميــة وأدواتهــا.
بــادئ ذي بــدء ،فاملتوفــون يف القضايــا الجنائيــة واالنتحاريــة أو
املشــتبهة مينــع منعـاً باتـاً خلــع املالبــس عنهــم ،كــا مينــع نــزع
األجســام الغريبــة واملتصلــة بالجثــة مثــل ( :حبــل حــول العنــق،
نصــل ســكني منغــرس بــأي موضــع بالجثــة ،رصاصــة باملالبــس،

أيــة متعلقــات شــخصية ...إلــخ) ،كــا مينــع تنظيــف الجثــان
		
نهائياً أو رفع بصامته إال يف وجود الطبيب الرشعي.
• يتــم وضــع أســورة بالســتيكية عــى اليــد اليمنــى للمتــوىف،
ويحكــم إغالقهــا ،وتــدون كامــل بياناتــه املتاحــة بشــكل واضــح
(االســم ،العمــر ،الجنســية ،رقــم وتاريــخ القضيــة ،توقيــت وتاريــخ
دخولــه الثالجــة).
• يتــم وضــع بطاقــة الثالجــة الداخــي عــى الــدرج الخــاص
باملتــوىف مــدون بــه بياناتــه الســابقة.
• يتــم وضــع بطاقــة الثالجــة الخارجــي عــى بــاب الثالجــة مــن
الخــارج.
• مينــع منعـاً باتـاً حفــظ املتــوىف بالثالجــة وهــو مغطــى بأغطيــة
بالســتيكية الصنــع أو داخــل أكيــاس الكــوارث ،حيــث يــؤدي ذلــك
إىل تعفــن الجثــة ،وتغــر املعــامل األصليــة لإلصابــات إن وجــدت،
ويغطــى برششــف أبيــض نظيــف يتــم تغيــره عنــد ترشبــه
بالســوائل.
• يتــم إدخــال الجثــث الخاصــة بالطــب الرشعــي يف درج الثالجــة
ذات الحــرارة العاليــة ( : 4+درجــة التربيــد ) وملــدة أســبوع

أسورة بالستك توضع
عىل اليد اليمنى
للمتوىف بها جميع
بياناته.
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واحــد ،ومينــع منعـاً باتـاً بقاؤهــا بــه ألكــر
مــن أســبوع واحــد.
• يف حالــة بقائهــا أكــر مــن أســبوع يتــم
تغيــر الــدرج مــن أول األســبوع الثــاين،
ووضعهــا يف درج الثالجــة ذات الدرجــات
األقــل ( 4-إىل  : 20-درجــة التجميــد ).
• تتــم متابعــة حــاالت الطــب الرشعــي
املحفوظــة بالثالجــات مــع رفــع تقريــر
أســبوعي لــكل حالــة ،ومــا تــم اتخــاذه
مــن إجــراءات.

تدون جميع بيانات املتوىف يف بطاقة،
وتوضع عىل باب الثالجة الخارجي
23

مكافحة العدوى

مــا الشــك فيــه أن جثــث املتوفــن
بشــكل عــام هــي مصــدر للعديــد مــن
البكرتيــا وبيئــة مناســبة لنمــو الفطريــات
وكافــة الجراثيــم بأنواعهــا ،يف حــن أن
جثــث املتوفــن نتيجــة الحــروق أو
نتيجــة الجرعــات الزائــدة للمخــدرات يف
املدمنــن ومتعاطــى املخــدرات مصــدر
أخطــر للعــدوى مثــل االلتهــاب الكبــدي
الوبــايئ أو اإليــدز والــدرن ،حيــث تظــل
بعــض تلــك امليكروبــات يف حالــة كامنــة،

وتتحمــل التغـرات البيئيــة القاســية ،األمــر
الــذي يســتلزم االهتــام البالــغ يف تعقيــم
تلــك الغــرف ،واملتابعــة الدقيقــة مــن قبــل
قســم مكافحــة العــدوى إلرشــاد العاملــن
يف هــذا القســم حــول كيفيــة التعامــل
األمثــل مــن أجــل ضــان الجــودة،
وتطبيــق سياســات مكافحــة العــدوى
بدقــة متناهيــة.

وعليه يتم اتخاذ اإلجراءات اآلتية:

• اتخــاذ كافــة االحتياطــات والتدابــر
االحرتازيــة املتبعــة ملكافحــة العــدوى
والتعقيــم داخــل غــرف الترشيــح
وثالجــات حفــظ املتوفــن عــى غ ـرار مــا
هــو متبــع داخــل املستشــفى وداخــل
غــرف العمليــات الجراحيــة.
• تعقيــم الثالجــات بواســطة املطهــرات
الخاصــة كليــاً ،إمــا بطريقــة يدويــة أو
بواســطة جهــاز التعقيــم املــورد مــن
الرشكــة املصنعــة للثالجــات.
• التنســيق مــع قســم مكافحــة العــدوى
ومختــر امليكروبيولوجــي لعمــل مســحات
بيولوجيــة مــن داخــل وخــارج جســم
الثالجــة ،لبيــان تكاثــر البكرتيــا والفطريات
بالداخــل والخــارج ،وضــان مكافحــة
العــدوى ومنــع التلــوث وانتقالــه لألطبــاء
أو املســاعدين وكافــة العــال.

• ينبغــي ارتــداء املالبــس الوقائيــة الكاملة ،حالــة متتعــه بإجــازة ،ويجــب تدويــن كافة
ووضــع كاممــة الفــم واألنــف ،والنظــارات البيانــات األساســية للمتوفــن واملحفوظــن
الواقيــة للعينــن لحاميتهــا مــن التلــوث بالثالجات يف دفاتر خاصة بذلك		 .
الناتــج عــن رذاذ الــدم أو أي ســائل تجهيــزات المشــرحة
ملــوث آخــر ،ثــم التخلــص منهــا بالطــرق ال تتــم عمليــة الترشيــح إال يف بيئة مناســبة
الصحيحــة ،وعــدم اســتخدامها مــرة أخرى .ومــكان مخصــص ومجهــز لذلــك الغــرض،
• يجــب التخلــص مــن املشــارط والبــد أن تتوافــر فيــه رشوط قياســية وال
واإلبــر املســتخدمة والنفايــات بالطــرق يتــم الترشيــح بدونهــا ،وهــذه التجهيـزات
الصحيحــة ،وتطهــر مكانهــا ملنــع تكاثــر تنقســم إىل نوعــن :القســم األول يشــمل
امليكروبــات والقضــاء عليهــا ،للحــد مــن (األدوات) األساســية ،وهــي أدوات دامئــة
وغــر مســتهلكة وال تســتبدل أو تتلــف
انتشــار العــدوى.
• املتابعــة الدوريــة للجثــث املحفوظــة بتغيــر الحالــة ،أمــا القســم الثــاين مــن
بالثالجــة ،والتأكــد مــن درجــة حــرارة التجهيـزات فيشــمل (املســتلزمات) والتــي
حفظهــا ،ويف حالــة بقائهــا ملــدة شــهرين تُســتهلك والبــد أن ت ُســتبدل بأخــرى
يجــب أن تخطــر الجهــة املســؤولة برضورة جديــدة مــع كل حالــة.
القســم األول مــن تجهيــزات املشــارح
دفنهــا أو ترحيلهــا لبالدهــا.
األساســية ،وتشــمل (األدوات) الدامئــة
اإلجراءات اإلدارية
يكلــف أحــد الفنيــن بــاإلرشاف عــى للترشيــح:
املرشحــة وثالجــة الوفيــات ،عــى أن يتــم • طاولة ترشيح موصل بها مصدر للمياه.
إبــاغ مركــز الطــب الرشعــي باســم املكلف • إضاءة قوية ومصدر تيار كهريب.
وطــرق االتصــال بــه عــى مــدار الســاعة • ،مــكان جيــد التهويــة ومتوفــر بــه أجهــزة
كــا يتــم توفــر البديــل مــن زمالئــه يف شفط .

• طقــم آالت جراحيــة مخصــص للترشيــح
يحتــوي عــى مقصــات مبقاســات مختلفــة
ومشــارط وســكاكني تقطيــع طبيــة.
• ميــزان كبــر لــوزن الجثــان ،وآخــر
صغــر يســتخدم لــوزن األعضــاء الداخليــة.
• جهاز شفط السوائل البيولوجية.
القســم الثــاين مــن تجهيــزات املشــارح
األساســية ،وتتضمــن (املســتلزمات)
املســتهلكة أثنــاء الترشيــح:
• مالبــس عمليات واقية وتشــمل القفازات
واملعاطــف الطبيــة الجراحيــة(،)scrubs
واقــي األقــدام ،نظــارات للعينــن ،كاممــات
لألنــف.
• خيوط جراحية ،ورؤس مشارط جراحية.
• إبر مختلفة املقاسات.
• عبــوات بالســتيكية وأنابيــب مختــرات
لحفــظ العينــات.
• شاش وفوط طبية.
اإلجــراءات الفنيــة ملســؤول املرشحــة
ومســاعد الطبيــب الرشعــي:
الفنــي املســاعد للطبيــب الرشعــي عليــه
مســؤوليات وواجبــات يؤديهــا ،ولــه دور
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ميزان يستخدم لوزن األعضاء الداخلية

بالــغ األهميــة يف منظومــة الطــب الرشعــي وهــي:
• التأكــد مــن وجــود واكتــال األدوات واملســتلزمات الخاصــة
بتجهيــز املرشحــة ،ويف حالــة وجــود أى مــن النواقــص يتــم
تأمينهــا مــع املســؤول اإلداري عــن املرشحــة.
• التأكــد مــن خــروج الجثــان مــن الثالجــة بوقــت كاف
قبــل القيــام بعمليــة الترشيــح ،والتأكــد مــن بيانــات وهويــة
الجثــان ومطابقتهــا بالبيانــات املدونــة بالدفاتــر والســجالت.
• مساعدة الطبيب الرشعي يف أخذ العينات املطلوبة.
• تســجيل البيانــات عــى أنابيــب املخت ـرات وتحديــد املختــر
املختــص بفحــص العينــات ( مختــر بنــك الــدم ،مختــر الترشيح
النســيجي  ،مختــر الســموم)
• معاونــة الطبيــب الرشعــي يف كافــة خطــوات الكشــف
الظاهــرى والصفــة الترشيحيــة.
• تصويــر الجثــان واإلصابــات بالجثــة التــي تطلــب منــه مــن
قبــل الطبيــب الرشعــي.
• تحريــز املالبــس واملتعلقــات الشــخصية واألجســام الغريبــة
والعينــات ،وتســليم األح ـراز للمســؤول عــن مخــزن األح ـراز
بعــد تعبئــة النمــوذج الخــاص باســتالم األحـراز ،وضــم النموذج
مللــف القضيــة.
• يف حالــة وجــود مالبــس مشــبعة بســوائل أو مســحات رطبــة
يتــم تحريزهــا بعــد متــام تجفيفهــا بالوســيلة املناســبة واتبــاع
باقــي اإلجـراءات.
• بعــد انتهــاء الكشــف الظاهــري أو الصفــة الترشيحيــة يقــوم
املســاعد بتســجيل بيانــات الحالــة والطبيــب الرشعــي وتوقيــت
وتاريــخ ونــوع اإلجـراء بدفــر أحــوال املرشحــة.

أدوات تستخدم يف الترشيح

• اإلرشاف عىل إرجاع الجثامن يف الدرج املخصص بالثالجة.
• يراعــي الدقــة يف كافــة خطــوات تســجيل ومراجعــة البيانــات
الخاصــة بــكل حالــة عــى حــدة حتــى االنتهــاء مــن كافة اإلجـراءات
الفنيــة.
• التأكيــد عــى العــال باملرشحــة القيــام بأعــال النظافــة الدوريــة
بعــد كل حالــة ،واســتخدام املطه ـرات وتعقيــم وتنظيــف األدوات
وأدراج الثالجــة ،ويســجل ذلــك يف دفــر أحــوال املرشحــة مــع
متابعــة جــدول النظافــة الخــاص بالعــال.
• يقــوم املســؤول عــن املخــزن بتســليم األحـراز للجهــات املختصــة
مبوجــب خطــاب رســمي ،مــع عمــل محــر اســتالم مبحتــوى الحــرز
وبياناتــه ،وتســجيل ذلــك بدفــر األحـراز.

املصادر:
كتيب إجراءات العمل بثالجات املوىت ومشارح الطب الرشعي :د.سعيد الغامدي،
د.ممدوح كامل:الرياض.1427،

Yale؛ Autopsy Service Manual: John H. Sinard, MD, PhDNew Haven Hospital, 2014
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مـقــالــة

ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ
اإلجراءات القياسية في المعامل الخاصة بالتحقيقات الجنائية الرقمية
أ .محمد بن متعب عسريي
عضو هيئة تدريس بكلية امللك فهد األمنية
قائد معمل الدليل الرقمي

مقدمة:
اإلجـراءات القياســية هــي الخطــوات والقيــود والدليــل للعمــل
يف أي منظومــة .ويف املعامــل الجنائيــة تعــد هــذه اإلجــراءات
مــن أهــم املكونــات التــي تضمــن العمــل بشــكل صحيــح .وال
ســيام أن املخــرج دامئ ـاً مــا يكــون مرتبط ـاً بجهــة قضائيــة قــد
تعتــد بالدليــل املعطــى أو تقــوم بإقصائــه إذا مــا كان هنــاك
خلــل واضــح يف أحــد اإلجـراءات املتبعــة يف التحقيــق .ويف عــر
تكنولوجيــا املعلومــات فــإن األدلــة الرقميــة تعتمــد وبشــكل
مبــارش عــى اإلج ـراءات القياســية لتحقيــق املصداقيــة .ويعــود
ذلــك لطبيعــة األدلــة الرقميــة ،حيــث إنهــا عبــارة عــن بيانــات
رقميــة ذات خصائــص مختلفــة كليــاً عــن األدلــة التقليديــة.
ســنتحدث يف هــذا املقــال عــن طبيعــة األدلــة الرقميــة ،وماهــي
اإلج ـراءات الصحيحــة والقياســية للتعامــل معهــا؟
يف العــر الحــايل باتــت الجرميــة التقليديــة ال تخلــو مــن دليــل
رقمــي غالبـاً مــا يكــون محــرزا ً ومعــززا ً للقـرارات املتخــذة مــن
الجهــات القضائيــة .ومبعنــى أبســط وأوضــح فإنــه ال يخلــو أي
مــرح جرميــة مــن دليــل رقمــي مهــا كانــت نوعيــة الجرميــة
وتداعياتهــا .والســبب يف ذلــك يعــود إىل االســتخدام الهائــل
لتقنيــة املعلومــات يف كل أمنــاط الحيــاة ،ويف جميــع األدوات
واملكونــات التــي يســتخدمها البــر .فالتقنيــة اآلن موجــودة يف
املحفظــة الخاصــة باألشــخاص أو الهاتــف املتنقــل ،كذلــك ميكــن
إيجادهــا يف امللحقــات األخــرى مثــل الســاعات الرقميــة الذكيــة.
وتزامن ـاً مــع هــذا التواجــد الضخــم للتقنيــة نجــد أن املحــرك
الرئيــي لهــا وهــو اإلنرتنــت واالتصــال أصبــح منتــرا ً يف كل

منطقــة وبرسعــات عاليــة ،مــا أدى إىل التواصــل املســتمر يف نقــل
البيانــات .جميــع هــذه العوامــل أبــرزت دور األدلــة الرقميــة يف
الجرائــم الحاليــة ،مــا يقتــي تعام ـاً خاص ـاً مــع هــذه النوعيــة
مــن األدلــة ،ويتطلــب إجــراءات قياســية متبعــة لتنظيــم آليــة
التعامــل معهــا ،وكيفيــة التحقــق منهــا ،وإبرازهــا بشــكل صحيــح
للجهــات القضائيــة.
وقبــل أن نقــوم بــرد اإلج ـراءات القياســية للتعامــل مــع األدلــة
الجنائيــة الرقميــة يجــب أن نوضــح بعــض مميـزات األدلــة الرقميــة
وماهيتهــا .فالدليــل الرقمــي هــو أي ملــف إلكــروين يتــم العثــور
عليــه ضمــن إجـراءات تحريــز األدلــة يف مــرح الجرميــة املرتبطــة
بقضيــة معينــة ،وهــي ال تعــدو أن تكــون يف أحــد األشــكال األربعــة
التاليــة ،وهــي امللفــات الصوتيــة والفيديــو والصــور وكذلــك
امللفــات النصيــة .وهنــا يجــب أن ننــوه إىل أن الدليــل الرقمــي لــه
خصائــص متيــزه عــن األدلــة األخــرى وهــي:
 -1قابــل للنســخ :فيمكــن نســخ الدليــل الرقمــي عــن طريــق
برامــج معينــة أو بواســطة أجهــزة خاصــة للنســخ ،مــا مينــح
مزيــدا ً مــن الفاعليــة يف عمليــة توزيــع الدليــل عــى أكــر مــن جهة
لعمــل الفحــوص الالزمــة الســتخراج األدلــة .ولكــن هــذا ال يعنــي
أن النســخ يتــم بطريقــة عشــوائية ،بــل يجــب أن يتــم النســخ
بطريقــة احرتافيــة وبواســطة أدوات وبرامــج تضمــن عــدم التغيــر
يف الدليــل املنســوخ منــه ،وتقــوم بعمــل تأكيــد عــى املطابقــة بــن
الناســخ واملنســوخ بحســاب القيمــة الهامشــية التــي يتــم احتســابها
بعمليــات رياضيــة معينــة ،للتأكــد مــن عمليــة التطابــق التــام.
 -2متطايــر :وهــذا تحــد كبــر جــدا ً لألشــخاص الذيــن يقومــون
بتحريــز الدليــل الرقمــي ،فمــن مميـزات األدلــة الرقميــة أنهــا مــن
املمكــن أن تتــاىش بانقطــاع التيــار الكهربــايئ ،لــذا وجــب عــى
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املبارشيــن لعمليــات جمــع األدلــة الحــرص واالنتبــاه ،وتوثيــق
حالــة األجهــزة فــور اســتالمهم ملوقــع مــرح الحــادث .كــا
يجــب أن يقومــوا بنقــل األجهــزة التــي تحتــوي عــى األدلــة
الرقميــة بشــكل صحيــح يضمــن وصولهــا ووصــول البيانــات
التــي تحتويهــا بشــكل ســليم للمعامــل املتخصصــة ،وذلــك
للقيــام الحقــاً بعمليــة النســخ ،مــا يضمــن عــدم فقــدان
األدلــة.
والخصائــص أعــاه ليســت الوحيــدة ولكنهــا األكــر تأثـرا ً ،ولهــا
دور أســايس يف تحديــد األطــر واملنهجيــات املتبعــة يف إعــداد
اإلج ـراءات القياســية للتعامــل مــع األدلــة الرقميــة.
وبالحديــث عــن اإلجــراءات القياســية التــي يتــم اتباعهــا يف
معامــل األدلــة الجنائيــة الرقميــة فهــي مختلفــة ومتنوعــة،
حيــث إن لــكل بلــد إجراءاتــه الخاصــة ،بــل إن لــكل منظمــة
خطــوات رئيســة للتعامــل مــع األدلــة الرقميــة يتــم تطبيقهــا،
للتأكــد مــن ســامة اإلج ـراءات املتبعــة يف مراحــل التحقيــق.
كــا يوجــد منظــات دوليــة تقــوم بعمــل السياســات
واإلج ـراءات القياســية للتعامــل مــع األدلــة الجنائيــة الرقميــة،
ومــن األنظمــة املعمــول بهــا يف مجــال األدلــة الجنائيــة الرقمــي
نظامــاً  ADAMو .SRDFIM
وجميــع اإلجــراءات والخطــوات املتبعــة يف معامــل األدلــة
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Seizure
ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﺪ
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 -1التقييــد ( :)Seizureوتعنــي املحافظــة عــى األدلــة الرقميــة يف
مــرح الحــادث ،وعــدم تعريضهــا للتغيــر أو النقــل أو املســح،
ويتــم ذلــك باســتخدام حقائــب مخصصــه تســمى Faraday bags
ووظيفتهــا هــي حاميــة الدليــل او الجهــاز الــذي يتــم نقلــه مــن
فقــدان البيانــات أو محاولــه اخرتاقــة وتعديــل املحتويــات بــل انــه
يف بعــض الحــاالت مــن املمكــن الدخــول عــن بعــد عــى االجهــزة
املتنقلــة ومســح محتوياتهــا .لذلــك يعــد اســتخدام الحقائــب
والحاويــات الحافظــة هــو مــن اهــم االجـراءات الرضوريــة للتعامــل
مــع االدلــة الرقميــة .كــا يجــب التأكــد مــن املحافظــة عــى االجهزة
وحاميتهــا مــن انقطــاع التيــار الكهربــايئ يف حالــه انهــا وجــدت عــى
وضــع التشــغيل حيــث ان االغــاق قــد يــودي اىل فقــدان األدلــة او
عــدم القــدرة عــى تشــغيل االجهــزة مــره اخــرى.
 -2االســتخالص والنقــل ( :)Acquisitionوتعنــي عمليــة اســتخراج
األدلــة الرقميــة مــن األوعيــة اإللكرتونيــة التــي تحويهــا .وعمليــة
االســتخالص ليســت مجــرد اجـراء نســخ للملفــات او املحتويــات اىل
اجهــزة اخــرى ولكــن يتــم انشــاء دليــل جديــد او قرص صلــب جديد
مطابــق لألصــل يتــم التعامــل معــه وكأنــه هــو الدليــل االصــي حيث
ان النســخة الجديــدة متطابقــة متامــا مــع االصــل ويتــم التأكــد
مــن محتوياتهــا بحســاب القيمــة الهامشــية Hash Valueلألصــل
والنســخة للتأكــد مــن عــدم وجــود بــت  Bitواحــد اضــايف .وهــذا

Acquisition

ﺍﻷﺳﺘﺨﻼﺹ

03

Analysis
ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ

04

Reporting

ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ

الخطوات القياسية إلجراء التحقيقات الجنائية الرقمية

الرقميــة هدفهــا الرئيــي هــو املحافظــة عــى عجلــة ملكيــة مينــح الدليــل املنســوخ الصبغــة القانونيــة لــي يتــم اعتــاده لــدى
الدليــل أو مــا يســمى بالـــ  Chain of Custodyوالتــي مــن الجهــات القانونيــة .كــا يوجــد نــوع اخــر مــن اســتخالص البيانــات
خاللهــا يتــم توثيــق كل إج ـراء تــم القيــام بــه عــى الدليــل .وهــو الخــاص مبحتويــات الذاكــرة العشــوائية Random Access
 Memoryحيــث انــه مــن املعلــوم ان بيانــات الذاكــرة العشــوائية
واإلجــراءات القياســية باملجمــل هــي كــا يــي:
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متطايــره ويتــم فقدانهــا مبجــرد انقطــاع املصــدر الكهربــايئ
لذلــك يتــم اخــذ صــورة مــن محتويــات الذاكــرة العشــوائية
كأحــد االجــراءات االوليــة املهمــه ويســمى االجــراء ب
Memory Dump
 -3الفحــص والتحليــل ( :)Analysisويف هــذه املرحلــة يتــم
فحــص امللفــات املســتخلصة مــن األجهــزة ،وإيجــاد األدلــة
التــي لهــا ارتبــاط بالقضيــة واألدلــة املســاعدة يف اتخــاذ
الق ـرار مــن قبــل الســلطات القضائيــة .ويتــم الفحــص مــن
خــال برامــج متطــورة ومعتمــدة يف املحاكــم الدوليــة كربامج
موثوقــة لفحــص األدلــة الجنائيــة الرقميــة مثــل برنامــج
 Encaseو FTKأو برنامــج  XRYو  Cellebriteلفحــص
مكونــات األجهــزة املحمولــة .ويوجــد نوعــان مــن الفحــص
او التحليــل .أحدهــا هــو الفحــص املنطقــي ملحتويــات
الوعــاء االلكــروين ونعنــي هنــا انــه يتــم البحــث عــن
امللفــات املحفوظــة والتــي ميكــن معرفتهــا عــن طريــق نظــام
التشــغيل مبــارشة .واالخــر هــو البحــث الفيزيــايئ ويتــم مــن
خاللــه فحــص جميــع البيانــات املوجــوده يف القــرص الصلــب
متضمنــه املناطــق التــي يتــم تجاهلهــا مــن قبــل نظــام
التشــغيل وتســمى  fragment Spaceوتحتــوي عــى بيانــات

واج ـزاء مــن ملفــات قدميــة تــم مســح جــزء منهــا او الكتابــة عليــه
عــى هيئــة ملفــات جديــدة .وتحتــوي غالبــا عــى معلومــات مهمــه.
 -4التقريــر ( )Reportingوهــي املرحلــة النهائيــة التــي يتــم مــن
خاللهــا إعــداد تقريــر تفصيــي ســهل القـراءة والفهــم يحتــوي عــى
األدلــة الجنائيــة الرقميــة التــي تــم إيجادهــا مدعمة بــرح توضيحي
ألهميتهــا يف القضيــة وعالقتهــا بتحديــد مالبســات الجرميــة.
ومــا ســبق يتضــح أهميــة األدلــة الرقميــة يف الوقــت الراهــن ودورها
املفصــي يف تحديــد واكتشــاف العــدد مــن خفايــا الجرائــم والقضايــا
التــي تتــم يف العــر الحــايل .كــا اتضــح أهميــة وجــود اإلج ـراءات
الواضحــة التــي تســاعد املختصــن يف مجــاالت التحقيقــات الجنائيــة
الرقميــة يف تطبيــق مفهــوم التحقيقــات بشــكل صحيــح ويتــاءم مــع
النظــام الجنــايئ والقضــايئ.
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مـقــالــة

توحيد معايير العمل والممارسات القياسية في تخصصات العلوم
الجنائية و دور الجمعية العربية لعلوم األدلة الجنائية والطب الشرعي
د .عبدالسالم أحمد بكداش
د .جهاد محمد زكريا القديس
الجمعية العربية لعلوم األدلة الجنائية والطب الرشعي
جــاءت انطالقــة الجمعيــة العربيــة لعلــوم تتنــاول جميــع النواحــي املتعلقــة بهــذه

التوصيات المتعلقة بنظم ومعايير
األدلــة الجنائيــة والطــب الرشعــي يف املهمــة ،بدايــة مــن دراســة الواقــع الحــايل
العمل في العلوم الجنائية والطب
رحــاب جامعــة نايــف العربيــة للعلــوم للمعايــر واملامرســات املتبعــة وتحليلــه الشرعي وتوحيدها

األمنيــة ،لتــرز أهميــة تضافــر الجهــود
وتعــاون الجهــات ذات العالقــة ،ملواكبــة
التطــور والتعامــل مبهنيــة عاليــة مــع مــا
يســتجد مــن تحديــات الحــارض ومتطلبات
املســتقبل ،إضافــة إىل تــداول التجــارب بني
الجمعيــة وجميــع األفــراد واملؤسســات
املعنيــة بعلــوم األدلــة الجنائيــة والطــب
الرشعــي ،وتطويــر العمــل الجنــايئ،
وتعزيــز الكفــاءة املهنيــة للعاملــن يف
مجــاالت علــوم األدلــة الجنائيــة والطــب
الرشعــي يف الــدول العربيــة
وعم ـاً عــى تحقيــق األهــداف واملهــام
املناطــة بالجمعيــة ويف طليعتهــا توحيــد
معايــر العمــل واملامرســات القياســية
املوحــدة يف تخصصــات العلــوم الجنائيــة
عــى املســتوى العــريب ،رســمت الجمعيــة
خطواتهــا مــن خــال خريطــة عمــل
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والبنــاء عليــه ،مــرورا ً ببنــاء اللبنــات
الرضوريــة التــي تتيــح إنشــاء بيئــة عمــل
عــريب مشــرك تســاعد املختصــن عــى
إعــداد املعايــر واملامرســات املوحــدة
ولعــل أهــم هــذه اللبنــات
ّ
املأمولــة،
عضويــة الجمعيــة ،واملؤمتـرات وامللتقيــات
الدوريــة التــي نظمتهــا وتنظمهــا
الجمعيــة ،واملجلــة العربيــة لعلــوم األدلــة
الجنائيــة والطــب الرشعــي ،ومجموعــات
العمــل العربيــة التخصصيــة يف مجــاالت
علــوم األدلــة الجنائيــة والطــب الرشعــي،
واملبــادئ التوجيهيــة واألدلــة االسرتشــادية
الصــادرة عــن املجموعــات العلميــة،
وكذلــك الربامــج املهنيــة والتعليــم املســتمر
املوضوعــة ضمــن خطــة عمــل الجمعيــة،
والتصنيــف املهنــي واملؤســي ،والبحــث
العلمــي الــذي يســهم نتاجــه يف الوصــول
إىل أفضــل املعايــر واملامرســات القياســية،
إضافــة إىل الشــبكة العربيــة لعلــوم األدلــة
الجنائيــة والطــب الرشعــي.

ونتيجــة للجهــود التــي قامــت بهــا
الجمعيــة مــن خــال إقامــة العديــد مــن
الفعاليــات كالنــدوات واملؤمتــرات التــي
عقــدت يف فــرات مختلفــة ،نتــج عنهــا
تحليــل واقــع نظــم ومعايــر العمــل يف
الــدول العربيــة ،والوقــوف عــى التجــارب
واملامرســات الناجحــة يف مجــال توحيــد
نظــم ومعايــر العمــل إقليم ًّيــا ودول ًّيــا،
واإلســهام يف تطويــر نظــم ومعايــر العمــل
يف الــدول العربيــة ،مــا أدى إىل وضــع
توصيــات خاصــة ميكــن تلخيصهــا مبــا يــي:
•الســعي لتوحيــد نظــم ومعايــر العمــل
يف مجــال علــوم األدلــة الجنائيــة والطــب
الرشعــي يف الــدول العربيــة مــن خــال
مجموعــات العمــل العلميــة العربيــة.
• الدعــوة إىل العمــل عــى التصنيــف
املهنــي واالعتــاد املؤســي والربامجــي،
ووضــع أطــر مرجعيــة ،وإعــداد الربامــج
املهنيــة والتدريبيــة والتعليــم املســتمر
للخــراء والجهــات املختصــة.

• العمــل عــى توحيــد األطــر القانونيــة
ألدلــة اإلثبــات الجنــايئ عــى املســتوى
العــريب.
• الدعــوة إىل إج ـراء البحــوث والدراســات
الخاصــة ،ضمــن مختلــف تخصصــات
علــوم األدلــة الجنائيــة والطــب الرشعــي،
ووضــع معايــر تصنيــف ومتييــز الخــراء
واملختصــن.
• اســتحداث الشــبكة العربيــة لعلــوم
األدلــة الجنائيــة والطــب الرشعــي
للخــراء والجهــات العاملــة مــع اعتــاد
إطــار قانــوين لتنظيمهــا ،والعمــل عــى
توحيــد النــاذج والتقاريــر واملفاهيــم
واملصطلحــات الخاصــة ،وإعــداد املبــادئ
التوجيهيــة واألدلــة اإلرشــادية.
وكنــوا ٍة رئيســة يف توحيــد نظــم ومعايــر
العمــل ومامرســاته القياســية يف مختلــف
التخصصــات الجنائيــة عملــت املجموعــات
العربيــة العلميــة بالجمعيــة عــى البــدء
بإصــدار املبــادئ التوجيهيــة واألدلــة
االسرتشــادية ،وكان مــن أهمهــا حتــى
نهايــة عــام 2018م:
 -املبــادئ التوجيهيــة يف التحقــق مــن

صالحيــة طــرق التحليــل يف علــم الســموم
الجنــايئ؛ مجموعــة العمــل العلميــة
العربيــة لعلــم الســموم الجنــايئ.
 املبــادئ التوجيهيــة يف جمــع العينــاتالحيويــة يف مخت ـرات الســموم الجنائيــة؛
مجموعــة العمــل العلميــة العربيــة لعلــم
الســموم الجنــايئ( .تحــت النــر)
 الدليــل االسرتشــادي يف حجيــة الدليــلالرقمــي يف اإلثبــات الجنــايئ؛ مجموعــة
العمــل العلميــة العربيــة لألدلــة الجنائيــة
الرقميــة( .تحــت النــر)
 دليــل املعاينــة والفحــص الفنــي ملــرحالجرميــة؛ مجموعــة العمــل العلميــة
العربيــة ملــرح الجرميــة( .تحــت النــر)
 دليــل مامرســات العمــل القياســية يفتخصــص الحــرات الجنــايئ؛ مجموعــة
العمــل العلميــة العربيــة لعلــم الحـرات
الجنــايئ( .تحــت النــر)

مجموعات العمل العلمية العربية
التخصصية

عمــدت الجمعيــة إىل تطويــر أجندتهــا من
خــال التنســيق ذي املســتوى العــايل مــع
متخصصــن عــرب وأجانــب يف مجــاالت
عملهــا مــن أجــل تشــكيل نــوى حقيقيــة
ملجموعــات علميــة عربيــة متخصصــة
يف العلــوم الجنائيــة ،وقــد حملــت هــذه

املجموعــات العلميــة عــى عاتقهــا توفــر
ونــر معايــر ومامرســات متطــورة
ومعتمــدة مبــا يرقــى باملؤسســات العاملــة
يف مجــاالت التخصــص ،ويســهم يف بنــاء
القاعــدة املعرفيــة إلعــداد كفــاءات
متكاملــة التأهيــل ،وتفعيــل الرشاكــة
العربيــة والدوليــة ،واإلســهام يف تطويــر
التعليــم والتدريــب ،وتعزيــز وعــي
الجمهــور يف مجــال علــم البصمــة الوراثيــة.
وتعمــل هــذه املجموعــات عــى تحقيــق
أهدافهــا مــن خــال تنفيــذ مهــام متعــددة
وأهمهــا:
• وضــع معايــر املامرســة الخاصــة
مبــا يشــمل املعايــر واملامرســات
والربوتوكــوالت ،ومعايــر ضــان ومراقبــة
الجــودة ،ومتطلبــات التعليــم والتدريــب،
ومتطلبــات االعتــاد واالعــراف • .وضــع
معايــر قواعــد الســلوك املهنــي والتصنيف.
• تحديــد املجــاالت العامــة للبحــوث
واحتياجــات التنميــة ،وتقديم االستشــارات
للهيئــات املختصــة.
• تنظيــم األنشــطة العلميــة والعمليــة يف
مجــال التخصــص.
وقامــت الجمعيــة العربيــة لعلــوم األدلــة
الجنائيــة والطــب الرشعــي ممثلة يف قســم
املجموعــات العلميــة العربيــة بتشــكيل
ســت مجموعــات علميــة متخصصــة حتــى
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نهايــة عــام 2018م ،كــا هــي موضحــة يف
الشــكل املجــاور.
وعقــدت املجموعــات عــدة اجتامعــات
دوريــة ،وبــدأت خالصــة نتاجهــا تنصــب
يف املبــادئ التوجيهيــة واألدلــة التوجيهيــة
املشــار إليهــا ســابقاً ،كــا شــاركت بشــكل
فعــال ومثمــر يف أعــال فعاليــات الجمعيــة
الدوريــة مــن خــال ورش العمــل والــدورات
التدريبيــة ،وتعمــل الجمعيــة عــى تشــكيل
املجموعــات العلميــة املختصــة األخــرى وفــق
األولويــة واإلمكانــات املتاحــة.

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ
ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻟﻌﻠﻢ ﺍﻟﺘﺰﻳﻴﻒ ﻭﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ

تأمــل الجمعيــة العربيــة لعلــوم األدلــة
الجنائيــة والطــب الرشعــي أن تؤســس إلنشــاء
منصــة علميــة لــكل مــن أخصائيــي علــوم
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ
األدلــة الجنائيــة والطــب الرشعــي واألكادمييني
ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
واملهنيــن ،تســمح لهــم بالتواصــل والتعــاون
ﻟﻤﺴﺮﺡ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ
وقيــادة الجهــود العلميــة املشــركة لتحســن
نوعيــة التعليــم والبحــث والتدريــب يف هــذه
العلــوم .ومنــذ نشــأتها ،بــدأت الجمعيــة
بتنظيــم النشــاطات يف مختلــف أنــواع الفعاليــات األكادمييــة واملهنيــة للمــي قدمـاً يف تحقيــق هــذه األهــداف ،وتعــد مهمــة الوفــاء
بالتزاماتهــا وكســب االعـراف يف جميــع أنحــاء العــامل مهمــة كبــرة ،ولهــذا فــإن هنــاك حاجــة ملحــة لجهــود فعالــة ومســتمرة لتحقيــق
رؤيــة الجمعيــة ورســالتها ،وباألخــص فيــا يتعلــق بجوانــب إعــداد نظــم ومعايــر العمــل يف العلــوم الجنائيــة وتوحيدهــا ،وكذلــك
إنشــاء نظــام تصنيــف واعتــاد واع ـراف مهنــي ومؤســي ،وبهــذا الخصــوص فــإن الجمعيــة تحتــاج إىل دعــم جميــع األخصائيــن
وتعاونهــم ملواجهــة هــذا التحــدي ،وميكنهــم أن يســاعدوا الجمعيــة يف تحقيــق أهدافهــا مــن خــال انتســابهم إىل عضويتهــا ،ليكونــوا
أعضــاء فاعلــن يف الجمعيــة العلميــة التــي تعمــل لتعزيــز الســام واألمــن والعدالــة يف العــامل كلــه.
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٢٢-١٨ﺫﻭﺍﻟﻘﻌﺪﺓ

ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻄﺐ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻡ ﻭﻻﻳﺔ ﻧﻴﭭﺎﺩﺍ
ﻟﻠﺮﺍﺑﻄﺔﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻸﻟﻄﺒﺎﺀ
ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﻴﻦ ﻭﻗﻀﺎﺓ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
١٤٤٠

ﺍﻟﻨﺪﻭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ
ﺍﻟﻬﻮﻳﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ
ﺍﻟﺬﻛﺮﻯ ﺍﻟﺜﻼﺛﻴﻦ

ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ
ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻟﻠﺮﺍﺑﻄﺔ
ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻬﻮﻳﺔ

ﻣﺆﺗﻤﺮﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ
ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ٢٠١٩

 ٢٤-٢٢ﻣﺎﻳﻮ٢٠١٩
 ١٩-١٧ﺭﻣﻀﺎﻥ ١٤٤٠

ﻭﻻﻳﺔ ﻭﺍﺷﻨﻄﻦ
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مـقــالــة

طب األعصاب الجنائي ..نظرة عامة

د .فيصل بن عبدالرحمن السويدان
استشاري طب األعصاب و العناية املركزة للكبار و العناية
الحرجة لطب وجراحة األعصاب  -مدينة امللك فهد الطبية
 وزارة الصحةمقدمة

ظهــر مصطلــح طــب األعصــاب الجنــايئ أو طــب األعصــاب
الرشعــي مؤخ ـرا ً،وهــو مكمــل للطــب النفــي الرشعــي مــن
خــال وصفــه لبعــض األمـراض العضويــة التــي قــد تؤثــر عــى
دمــاغ اإلنســان وقدرتــه عــى اتخــاذ الق ـرارات البصــرة وفهــم
تبعاتهــا مــن خــال تعطيــل الوظائــف العليــا للدمــاغ بشــكل
دائــم أو مؤقــت ،وبالتــايل قــد يــزول التكليــف عنــه ويصــل بــه
إىل مرحلــة قريبــة مــن الجنــون فــا يعقــل أو يذكــر أقوالــه
وأفعالــه ذات العالقــة بالقضايــا الجنائيــة ســواءكان طرفـاً فيهــا
أو شــاهدا ً عليهــا .ويســاعد التشــخيص الصحيــح لألمــراض
العصبيــة التــي قــد تكــون موجــودة قبــل حــدوث الجنايــة وال
يعلــم عنهــا املريــض أو ذووه يف الحكــم عــى األشــخاص ذوي

العالقــة بالقضايــا الجنائيــة لتقييمهــم بالشــكل الصحيــح ،والتأكــد
مــناســتحقاق العقوبــة مــن عدمهــا .وحيــث إن الطــب النفــي
الجنــايئ يتعامــل مــع األمــراض النفســية بشــكل مفصــل فقــد
يســتعيص تشــخيص بعــض األمــراض العضويــة للجهــاز العصبــي،
وخاصــة الحــاالت اللحظيــة لفقــدان الوعــي أو اإلدراك كنوبــات
الــرع مثــاً ،التــي ال ينتــج عنهــا تشــنج عضــي للمريــض مــع
وجــود نوبــة رصع مســترتة رسيري ـاً يف الدمــاغ .
ومــن املعلــوم وجــوب توفــر األدلــة والقرائــن الكافيــة يف حــال وجود
شــبهة جنائيــة تــدل عــى تعمــد الشــخص القيــام بعمــل جنــايئ
يســتوجب العقوبــة ،وقــد يكــون إثبــات ذلــك صعبــاً يف حــاالت
اإلصابــة باألمــراض النفســية أو أمــراض الجهــاز العصبــي ،وكذلــك
العكــس عنــد محاولــة اســتخدام ذلــك املــرض حجــة لتخفيــف
العقوبــة يف القضايــا الجنائيــة .
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الصرع ونوبات التشنجات

يبــدر يف حــاالت نــادرة لــدى مــرىض
الــرعأفعــال وأقــوال ال يتعمــد املريــض
فعلهــا أو قولهــا ،وتصــدر منــه بســبب
نشــاط زائــد يف كهربــاء ال ّدمــاغ يــؤدي إىل
تحفيــز بعــض أجزائــه ،وينتــج عنهــا أفعــال
غــر طبيعيــة أو يفقــد املريــض بســببها
الوعــي أو اإلدراك الحقــاً ،وتبــدأ بعدهــا
تشــنجات العضــات املعروفــة لــدى عامــة
النــاس .وبعــد انتهــاء نوبــة الــرع يعــود
املريــض إىل وضعــه الطبيعــي وال يذكــر مــا
حــدث أثنــاء النوبــة أو بعدهــا ،والنســيان
جــزء مــن نوبــة الــرع التــي تتفــاوت يف
شــدتها ومدتهــا فقــد تكــون نوبــة الــرع
مســترتة رسيريــاً وتســتمر إىل ســاعات أو
أيــام دون حــدوث فقــدان الوعــي الكامــل
أو ظهــور التشــنجات العضليــة ،ويكــون
نشــاط الكهربــاء يف جــزء محــدد مــن
الدمــاغ وال تنتــر إىل كافــة أجزائــه أو قــد
يكــون مــن األنــواع التــي ال يظهــر عليهــا
تشــنجات عضليــة أثنــاء حــدوث نوبــة
الــرع ،ولكــن املريــض يعــاين فقــط مــن
تغيـرات ســلوكية مــع فقدان لــإدراك دون
فقــدان للوعــي .وعنــد االشــتباه يف إصابــة
شــخص ذي عالقــة بقضيــة جنائيــة بــداء
الــرع يلــزم أخــذ التاريــخ املــريض بشــكل
مفصــل ،وإجــراء الفحوصــات الالزمــة
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لتشــخيصه كتخطيــط الدمــاغ والتصويــر
باألشــعة املغناطيســية ،واستشــارة أطبــاء
األعصــاب للكشــف عليــه .ومــن املعــروف
أن املخــدرات واملســكرات تســبب نوبــات
الــرع عنــد أو بعــد اســتخدامها ،وذلــك
ألثرهــا املحفــز عــى املســتقبالت العصبيــة
املركزيــة أو بإتالفهــا للخاليــا العصبيــة .
داء الســكري وانخفــاض الســكر
فــي الــدم

القلــب ،وعصبيــة زائــدة ،وضعــف الرتكيــز
أو الهذيــان ،والغالــب أن املريــض يعــاين
مــن عــدم انتظــام يف مســتوى الســكر
خــال الفــرة املاضيــة ،وقــد يكــون بــدأ
يف اســتخدام دواء جديــد أو كان صامئــاً
خــال نوبــة هبــوط مســتوى الســكر ،ويف
الحــاالت الشــديدة قــد تنتهــي بحــدوث
تشــنجات أو فقــدان كامــل الوعــي
والدخــول يف غيبوبــة .

ومثــال ذلــك الحــاالت التــي قــد يتعــرض إصابات الرأس ما بعد الحوادث

لهــا مــرىض الســكري أثنــاء هبــوط
مســتوى الســكر يف الــدم ،بســبب عــدم
تنــاول الوجبــات بانتظــام مــع أخــذ عــاج
األنســولني أو األدويــة الخاصــة بــداء
الســكري فينقــص مســتوى الســكر يف الدم،
مــا يــؤدي إىل نقصــه كذلــك يف الدمــاغ،
وتعــد الخاليــا العصبيــة شــديدة االعتــاد
عــى الســكر كمصــدر للطاقــة ،وال تقــوم
باســتخدام الدهــون أو الربوتينــات كســائر
خاليــا الجســم إلنتــاج الطاقــة ،لذلــك
تظهــر عالمــات نقــص الســكر بصــورة
رسيعــة عــى الجهــاز العصبــي ،وينتــج
عنهــا ترصفــات وأفعــال ال تصــدر عــن
اإلنســان الطبيعــي يف األحــوال املعتــادة .
وتعــرف أعــراض انخفــاض الســكر يف
الــدم بزيــادة يف التعــرق ،وخفقــان يف

قــد يتعــرض املــرىض املصابــون بإصابــات
الــرأس بعــد تعافيهــم إىل حــاالت نفســية
مثــل االكتئــابالشــديد أو نوبــات الغضب
املفــرط أو نوبــات ســوء التقديــر والحكــم
عــى األمــور .وتكــون هــذه األعــراض
النفســية بســبب إصابــة الفــص األمامــي
للدمــاغ أو الشــبكة الخاصــة بــه التــي
تربطــه مــع بقيــة أجـزاء الدمــاغ ،وترتبــط
األعــراض النفســية لــدى بعــض املصابــن
بحــوادث إصابــات الــرأس بعوامــل مــا
قبــل اإلصابــة بحيــث تكــون يف األســاس
مســبباً للحــادث الــذي تعــرض لــه مثــل
ســات الشــخصية العدوانيــة أو وجــود
أمـراض نفســية مزمنــة أو اســتخدام ســابق
للمســكرات أو املخــدرات .
وعنــد وجــود نوبــات اكتئــاب شــديدة

مل يتــم اكتشــافها أو عالجهــا قــد يتعــدى
املريــض املصــاب بإصابــة قدميــة يف الـراس
عــى نفســه ويحــاول االنتحــار ،ويف حــال
نوبــات الغضــب املفــرط قــد يحــدث
منــه تجــاوز لفظــي أو ســلويك عــى الغــر
أو يــيء تقييــم املواقــف ورد الفعــل
املناســب لهــا مــا يدفعــه إىل اتخــاذ ردود
أفعــال عدائيــة أو دفاعيــة مبالــغ فيهــا
وخاصــة إذا تســببت إصابــة الــرأس بتلــف
يف الفــص األمامــي للدمــاغ .
أشــعة مغناطيســية للدمــاغ توضــح حجــم
الدمــاغ الســليم يف الجهــة اليــرى والدماغ
املصــاب بــداء الزهاميــر يف الجهــة اليمنــى،
حيــث يحــدث ضمــور يف حجــم الدمــاغ
مــع فقــدان للوظائــف العليــا للمــخ[.]3
داء الزهايمر وأمراض الذاكرة

مــن املحتمــل أن يكــون مريــض الزهاميــر
أو مــن يعــاين مــن أمـراض ضعــف الذاكــرة
طرفــاً يف إحــدى القضايــا الجنائيــة ،ويف
هــذه الحالــة قــد يصعــب عليــه تذكــر
األحــداث أو تسلســلها أو ربطهــا بعضهــا
بالبعــضكــا قــد يطلــب منــه أن يــديل
بالشــهادة يف قضيــة جنائيــة  ،وعنــد وجــود
اعتــال يف الذاكــرة مل يشــ ّخص مــن قبــل
تكــون النتائــج املبنيــة عــى املعلومــات
التــي قدمهــا املريــض خاطئــة أو مضللــة
لفريــق التحقيــق أو للقضــاء .
 ومــن أنــواعأم ـراض ضعــف الذاكــرة داء
ضمــور الفــص األمامــي والفــص الجانبــي
للدماغ( ) frontotemporal dementiaو

الــذي يختلــف عــن بقيــة أمـراض الذاكــرة
بضمــورمحــدد يف منطقــة الفــص األمامــي
والجانبــي للدمــاغ ،وينتــج عنــه أعــراض
ســلوكية عدوانيــة أو شــكوك مرضيــة أو
خــوف مفــرط أو صــدور ترصفــات ال
أخالقيــة مــن املريــض مــع ضعــف الذاكــرة
املزمــن كــا هــو الحــال يف مــرض الزهامير.
ختامـاً ،ومــع تطــور كافــة العلــوم الجنائيــة
قــد يشــهد تخصــص طــب األعصــاب
الرشعــي املزيــد مــن التقــدم مــن خــال
الدراســات واألبحــاث والعمــل املشــرك
بينــه وبــن الطــب النفــي الرشعــي
كــا هــو معــروف يف املامرســة الطبيــة
املعتــادة ،حيــث يقــدم األطبــاء يف طــب
األعصــاب والطــب النفــي االستشــارة
فيــا بينهــم ملســاعدة املريــض وذويــه
للوصــول إىل التشــخيص الصحيــح والعــاج
املناســب بــإذن اللــه.

املراجع :

1. Lyketsos CG, Kozauer N, Rabins
PV. Psychiatric manifestations
of neurologic disease: where
are we headed?. Dialogues Clin
Neurosci. 24-111:)2(9;2007.
 2. Gideon Yaffe, Chapter 29Neurologic disorder and criminal
responsibility, Editor(s): James
L. Bernat, H. Richard Beresford,
Handbook of Clinical Neurology,
Elsevier, Volume 2013 ,118,
Pages 356-345.
3. Alzheimer Society of Ontario
/ Canada
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مـقــالــة
تطبيقات النانو ودورها في تحديد هوية مطلق السالح الناري
العقيد.د /محمد بن إبراهيم الرشيدي
خبري مرس جرمية
مدير شعبة املعاينة بإدارة األدلة الجنائية باملدينة املنورة

تعتمد الطرق التقليدية يف تحديد هوية
مطلق السالح الناري عىل إجراء املقارنة
البرصية للظرف الفارغ واملقذوف الناري
يف حال العثور عليهام يف مرسح الجرمية
مع السالح املشتبه به .ويف حال تعذر
إجراء املقارنة البرصية إما لعدم العثور
عىل الظرف الفارغ أو املقذوف الناري
وإما لشدة التشوه الذي لحق بهام فإنه
قد يتم اللجوء إىل طرق أخرى بديلة
إلثبات عالقة املشتبه به بالحادث ،وذلك
من خالل إجراء الفحص املخربي ملخلفات
اإلطالق الناري (. )1()GSR

تحتوي عىل عدد من العنارص واملركبات
والتي تشكل ما يعرف مبخلفات اإلطالق
الناري (.)GSR
املصدر الرئييس للمخلفات غري العضوية
يف اإلطالق الناري هو بادي االشتعال
واملقذوف الناري .بينام املصدر الرئييس
للمركبات هو الوقد (smokeless
 ،)powderوالذي يحتوي إضافة إىل
نيرتوسيليلوز والنيرتوجلرسين عىل
عدد من اإلضافات األخرى كاملثبتات،
مثبطات ،مربدات ،ومواد التشحيم
الطلقة الحية التي تستخدم يف األسلحة
السطحية (.)5
النارية عىل اختالف أنواعها تحتوي عىل
مزيج من املركبات العضوية وغري العضوية هناك نوعان من الفحص يتم
استخدامهام للكشف عن مخلفات
والتي تستخدم وفق نسب محددة
اإلطالق الناري.
وألهداف محددة أيضً ا.
أوال :الكشف عن املركبات غري العضوية
أثناء عملية اإلطالق الناري يصاحب ذلك التي يأيت يف مقدمتها عنرص الباريوم،
االنتموين والرصاص والذي مر بعدد من
سحابة من الدخان واللهب املتصاعد
التطورات ابتداء من االختبارات اللونية

وصوال إىل التقنيات الحديثة كاستخدام
جهاز االمتصاص الذري ،واستخدام املجهر
اإللكرتوين مع جهاز التشتت (SEM/
.)5()EDX
يظل املجهر اإللكرتوين مع جهاز تشتت

صورة ( )١مكونات الطلقة الحية يف األسلحة القصرية٣ .

صورة ( )٢مكونات الطلقة الحية يف أسلحة الصيد٣ .
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 ) NDP-4 NDPA and-2 ECتعترب
هو أفضل التقنيات يف الكشف عن
املخلفات غري العضوية يف اإلطالق الناري .كبصمة ملخلفات اإلطالق الناري العضوية
ما يؤثر عىل سلبية هذه الطريقة هو
(.)6( )OGSR
تقنية النانو إحدى التقنيات التي لها تأثري
وجود تلك العنارص يف مصادر أخرى
(زيوت التشحيم -األعامل امليكانيكية-
بالغ وكبري يف عاملنا اليوم وخاصة يف مجال
مساحيق التجميل – األلعاب النارية) .كام األدلة الجنائية .وهي من أرسع وأكرث
التقنيات من ًوا يف مختلف املجاالت العلمية
أنه تم إنتاج عدد من الذخائر الحية يف
اآلونة األخرية خالية من الرصاص (( Leadاإللكرتونيات ،الفضاء ،الصحة  ...إلخ).
تتضمن هذه التقنية تصنيع أجهزة ومواد
 )freeمام يقلل من أهميتها ،وبالتايل
رصف النظر عن النتيجة املرتتبة عىل ذلك بحجم النانوميرت .يف السنوات األخرية
استخدمت عدد من الدراسات تطبيقات
(.)5
ثان ًيا :الكشف عن املركبات العضوية ( ,2النانو يف مجال األدلة الجنائية ( .)6تم
DNT, DPA, MC,-4 ,2 ,DNT-6
توظيف تقنية النانو يف تصنيع مسحوق
 )NDPA-4 NDPA and-2 ECمن
مركب له خاصية القدرة عىل إظهار
خالل رفع العينات من أيدي املتهم أو
البصامت من عىل األسطح وامتصاص
األسطح املجاورة باستخدام إحدى طرق
املركبات العضوية من خاللها ( .)6بعد
الرفع ،ومن ثم استخالصها بإحدى طرق
إظهار البصامت باستخدام املسحوق
االستخالص وحقنها باستخدام أجهزة
املشار إليه يتم تصويرها باستخدام
الفصل املعروفة كجهاز الفصل الغازي مع تقنيات التصوير ،ومن ثم يجري رفع
مطياف الكتلة (.)GC/MS
املخلفات واستخالصها باستخدام إحدى
هذه املركبات العضوية التي تستخدم
طرق االستخالص وحقنها باستخدام جهاز
ضمن مكونات الطلقة الحية كام متت
الفصل الكروماتوغرافيا مع مطياف الكتلة
اإلشارة لها تعد أحد مصادر األدلة التي
( .)GC/MSكام تستخدم تقنية مطياف
أصبحت أكرث ثبات ًا يف تحديد هوية الجاين ،رامان يف تحديد املركبات العضوية الناتجة
كونها توجد يف الطبيعة بنسب ضئيلة
عن مخلفات اإلطالق الناري دون التأثري
ج ًدا ،ويف حالة وجودها فإنها ال توجد
مجتمعة إال يف مخلفات اإلطالق الناري.
هذه التقنية تحتاج إىل خربات ومهارات
عالية يف االستخالص والفحص (.)5
قدمت إحدى الدراسات أهم املركبات
العضوية التي يتم العثور عليها يف
مخلفات اإلطالق الناري مع األخذ باالعتبار
أن هذه املركبات توجد يف الطبيعة بنسب
ضئيلة جدا .هذه املركبات
(DNT, DPA, MC,-4 ,2 ,DNT-6 2

صورة ( )4للمجهر اإللكرتوين تبني حجم مكونات بودرة
البصامت والذي تم تصنيعها باستخدام تقنية النانو()6

عىل العينة .يتطلب تطبيق هذه التقنية
خربة وكفاءة عالية يف رفع واستخالص
العينات ،ويف التعامل مع األجهزة الفنية
للحصول عىل نتائج موثوقة .تظل تقنية
النانو إحدى التقنيات الفاعلة والرائدة يف
مجال كشف الجرمية ،وما زالت الدراسات
مستمرة لتوظيف هذه التقنية يف الكشف
عن مروجي املخدرات ويف حوادث الحريق
العمد باستخدام املشتقات البرتولية.

املراجع:

1. Meng, H.H. and B. Caddy., Gunshot residue
analysis - A review. Journal of Forensic
Sciences, 42 .1997: p. 570-553.
2. http://science.howstuffworks.com, A.f.
The composition of small arms ammunition
http://science.howstuffworks.com 2011
[cited 2018/1/12.
3. Greg. Anatomy of a Shotgun Shell. 2009
[cited 2018]; Available from: http://www.
_elmirarodandgun.org/guns101-/anatomy
\of_a_shotgun_shell.html.
4. Residue, G., A discharging revolver showing
gunshot residue components, in http://
www.mshp.dps.missouri.gov/MSHPWeb/
PatrolDivisions/CLD/TraceEvidence/
gunshotResidue.html2010.
5. Dalby, O. and J.W. Birkett, The evaluation
of solid phase micro-extraction fibre types
for the analysis of organic components in
unburned propellant powders. Journal of
Chromatography A, 46(1217 .2010): p. -7183
7188.
6. M.Alrashidi, 2014, The Use Of Surface
Functionalised Silica Nano-Particulate
Powders For The Identification Of Gunshot
Residues From Fingerprints, UCLAN, UK.

صورة ( )5لبصمة تم التعامل معها باستخدام بودرة
البصامت (تقنية النانو) ()6
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مـقــالــة

علم السموم الجنائي
أ .محمد جمعان الغامدي
صيديل بوحدة التفتيش الصيديل بإدارة االلتزام بصحة جدة

أوعرضهــا يف مــرح الجرميــة ،مبــا يف ذلــك العنــارص النــادرة .كــا
ت ُحــدد النتائــج التــي يتوصــل إليهــا أخصــايئ علــم الســموم ماهيــة
املــواد الكيميائيــة املوجــودة ،وتركيزهــا ،وتحديــد وقــت تناولهــا.
تطــورت اســتخدامات وتطبيقــات علــم الســموم الجنــايئ ليعنــى
بدراســة املخــدرات غــر املرشوعــة ومعــدالت الســمية ملعظــم
األدويــة ،كذلــك التعــرف عــى الســموم واملــواد الكيميائيــة الخطــرة.
يتــم دراســة الرتكيــب الكيميــايئ لــكل مــادة ،والتعــرف عليهــا أيضـاً
مــن مصــادر مختلفــة مثــل البــول أو الشــعر .يتعامــل علــم الســموم
الجنــايئ مــع الطريقــة التــي يتــم بهــا امتصــاص املــواد Absorption
أو توزيعهــا  Distributionأو عمليــة اســتقالبها  Metabolismأو
إخراجهــا مــن الجســم  ،Excretionوتشــكل جميعهــا مصطلــح
( .)ADMEيصــف مصطلــح  ADMEحركيــة العقاقــر داخــل
الكائــن الحــي ،فعــى ســبيل املثــال يســتغرق تنــاول املــواد األفيونيــة
املأخــوذة يف شــكل أقـراص حــوايل ســاعة للدخــول إىل مجــرى الــدم،
يف حــن يــؤدي حقــن مــادة أفيونيــة مثــل الهريويــن إىل امتصــاص
أرسع ،وبالتــايل إىل تفاعــل أرسع مــع املــادة[.]3[،]1

ما هو علم السموم الجنائي وتعريفه؟
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Body

Drugs

Searching TLC

Documentation

ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ
ﺍﻻﻣﻔﻴﺘﺎﻣﻴﻦ
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ﺭﻓﻊ

ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻔﻨﻲ

DVI

Nonotechnology

ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ

Evidence

ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ

Recovery

ﺣﺮﺍﺋﻖ

ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ

Chain of Custody

ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺀ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ

 قــد يبــدو مصطلــح علــم الســموم الجنــايئ أو الرشعــي
« »Forensic Toxicologyصعب ـاً وغــر معــروف عــى نطــاق
واســع ،فهــو مزيــج للعديــد مــن التخصصــات العلميــة مثــل
الصيدلــة والكيميــاء التحليليــة والكيميــاء الرسيريــة وعلــم
األمــراض وبعــض العلــوم البيئيــة .ويســاعد هــذا العلــم
يف التحقيــق الطبــي أو القانــوين لحــاالت الوفــاة والتســمم
وتعاطــي املخــدرات [.]1
علــم الســموم الجنــايئ هــو العلــم الناتــج عــن دمــج كل
مــن الطــب الرشعــي مــع علــم الســموم ،حيــث ميكــن
تصنيــف الطــب الرشعــي بشــكل أســايس عــى أنــه سلســلة
مــن االختبــارات والتقنيــات التــي تســتخدم الكتشــاف وتحديــد
الجرائــم املرتكبــة .ويف الجانــب اآلخــر ،فــإن علــم الســموم هــو
تخصــص يتداخــل مــع علــم األحيــاء والكيميــاء والصيدلــة
والطــب ،ويشــمل دراســة اآلثــار الضــارة للمــواد الكيميائيــة
عــى الكائنــات الحيــة ،كــا يبحــث يف أصــل الســم وتحليلــه
وطرحــه يف الكائــن الحــي ويف طــرق العــاج والتقليــل مــن أهمية علم السموم الجنائي
الســمية[.]2[ ]1
لتوضيــح أهميــة علــم الســموم الجنــايئ ســيتم اســتعراض خمــس

حــاالت يف علــم الســموم كتبــت بواســطة الطبيبــة الرشع ّيــة الدكتورة
الفائدة من علم السموم الجنائي وتطبيقاته
 ،]4وهــي املديــر التنفيــذي[ ) (Dr. Judy Melinekجــودي ملينــك
هنــاك الكثــر مــن املــواد والســموم يف عاملنــا  -يؤثــر العديــد
ﺑﺼﻤﺎﺕ
منهــا عــى كيفيــة أداء األعــال يف العمــل واملجتمــع ،كام ميكن
UV
PMR
لهــذه املــواد أن يكــون لهــا تأثــر مبــارش للوفــاة .يســتخدم علمLaboratory
ﺍ ﻟﺒﻴﺌﺔ
ﻓﺤﺺ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ
Forensic
ﺍﻟﺸﺮﻋﻲــي يتــم تناولهــا
الكيميائيــة الت
الســموم الجنــايئ لتحديــد املــواد
ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ
ﻃﺐ ﺍﻷﺳﻨﺎﻥ
ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻨﺔ Crime Scene
Radiology Confirmation
 DNAﺍﻟﻨﺎﻧﻮ
ﻓﺤﺺ ﺍﻷﺳﻠﺤﺔ

ﺍﻟﺸﺎﻫﺪ ﺍﻟﺨﺒﻴﺮ

امفيتامــن.
الــدرس املســتفاد مــن هــذه القصــة :ال يعنــي عــدم وجــود أي
عقاقــر أو مــواد مخــدرة يف مــرح الحادثــة بأنــه ال يجــب عليــك
إج ـراء ترشيــح للجثــة وجمــع عينــات للســموم ،خاصــة إذا كان
املتــوىف لديــه تاريــخ مــن ســوء االســتخدام املزمــن.
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حيــث تقــوم بالترشيــح يف  .Pathology Expert Inc،لرشكــة
مكتــب مأمــور رشطــة مقاطعــة أالميــدا يف واليــة كاليفورنيــا
بالواليــات املتحــدة األمريكيــة ،كــا أن لديهــا كتاب ـاً شــاركت يف
 “Workingتأليفــه مــع زوجهــا ومتوفــر كنســخة ورقيــة باســم
Stiff, Two Years, 262 Bodies, and the Making of a
”Medical Examiner
وفيــا يــي ســيتم اســتعراض الحــاالت التــي توضــح أكــر • الحالة الثانية :عدم التواصل مع مختبر علم
األخطــاء الشــائعة التــي يرتكبهــا أطبــاء الطــب الرشعــي يف علــم السموم
امــرأة صغــرة مصابــة بالشــيزوفرنيا (الفصــام) والذهان ،اســتدعى
الســموم الجنــايئ.
رشيكهــا يف الغرفــة رجــال الرشطــة .وعنــد حضورهــم وجدوهــا
تــرخ وتلــوح مبفــك الرباغــي ،وتقدمــت نحــو أحدهــم فأطلــق
• الحالة األولى :عدم عمل تقرير السمية
هنــاك رجــل ميــت يف شــاحنة مقفلــةُ ،ممــدد عــى الرسيــر عليهــا النــار حتــى ماتــت .تُعتــر جــروح األعــرة الناريــة ســبباً
وبــدون مالبــس ،ال توجــد أي آثــار للمخــدرات يف مــكان الحادث ،واضحـاً للوفــاة ،ولكــن فيــا يتعلــق بعلــم الســموم يهمــل أخصايئ
أو عالمــات لعمــل عــدواين .كشــف الطبيــب الرشعــي املحــي أن الطــب الرشعــي إبــاغ أخصــايئ علــم الســموم باألدويــة املوصوفــة
التاريــخ الطبــي للمتــوىف شــمل خــراج األســنان الــذي مل يتــم للمريضــة .كان تقريــر علــم الســموم ســلبياً ،حيــث كتــب الطبيب
عالجــه ،ووقــع شــهادة الوفــاة دون إج ـراء ترشيــح للجثــة .قــام الرشعــي يف تقريــره أن املتوفيــة مل تأخــذ الــدواء يف وقــت وفاتهــا،
ذوو املتــوىف مبقاضــاة طبيــب األســنان .وعنــد مقاضــاة طبيــب ومل يتصــل باملختــر للتأكــد مــن أن املريضــة مل تتنــاول أي أدويــة
األســنان فــا هــو أول يشء يطلبــه مستشــار الطــب الرشعــي يف نفســية قبــل وفاتهــا ،وقــام بهــذه املهمــة مراســل صحيفــة محليــة
هــذه الحالــة؟ بالتأكيــد فــإن اإلجابــة هــي تقريــر علــم الســموم ،بعــد عــدة أســابيع مــن وفاتهــا ،وكانــت املفاجــأة عندمــا أجــرى
ولحســن الحــظ قــام املحقــق املختــص بتجميــع مــا يكفــي مختــر الســموم اختبــارات ملضــادات الذهــان املوصوفــة ،أن
مــن الــدم واألنابيــب الزجاجيــة إلجــراء تحليــل للســمية – النتيجــة إيجابيــة وأن املريضــة قــد تناولــت هــذه األدويــة؛ نتيجـ ًة
وباســتعراض نتائــج تقريــر علــم الســموم أظهــر مســتوى مرتف ًعــا لذلــك تــررت ســمعة الطبيــب الرشعــي.
للميــث امفيتامــن (الشــبو)  .Methamphetamineويتداخــل تذكــر دامئ ـاً أن النتائــج القامئــة عــى االختبــارات الروتينيــة لــن
هــذا االكتشــاف مــع علــم األم ـراض الســنية « »Meth mouthترصــد جميــع األدويــة ،ومــن املفيــد دامئ ـاً التحقــق مــن عمــل
وهــو تســوس حــاد يف األســنان وفقــدان لهــا ،وكذلــك كــر لهــا اختبــارات محــددة ألي أدويــة كان املتــوىف يتناولهــا.
أو تــآكل بســبب األحــاض وغريهــا مــن املشــاكل الفمويــة،
نتيجــة االســتخدام الســيئ لعقــار امليــث امفيتامــن .ســاعد ذلــك
محامــي طبيــب األســنان يف الدفــاع عنــه يف الدعــوى املرفوعــة
ﺑﺼﻤﺎﺕ
عليــه ،حيــث تبــن أن الوفــاة ليســت بســبب خــراج األســنان
UV
PMR
Laboratory
غــر املعالــج ،بــل كانــت بســبب االســتخدام الســيئ للميــث
ﺍ ﻟﺒﻴﺌﺔ
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•الحالة الرابعة :عدم وجود تحقيقات لمشهد الوفاة

• الحالة الثالثة :النظر فقط في األرقام
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يف إحــدى األمســيات الصيفيــة الحــارة ،وجــد حــارس عيــادة
األمـراض املزمنــة جثــة المــرأة يف منتصــف العمــر يف ســيارتها
املتوقفــة خــارج العيــادة ،حيــث ال ت ـزال متســك مبفاتيحهــا
ومحفظتهــا بيديهــا مــع العلــم أنهــا قــد شــوهدت يف
العيــادة صبــاح ذلــك اليــوم قبــل ســاعات مــن الوفــاة .وجــد
أخصــايئ ترشيــح الجثــة مســتويات عاليــة مــن املســكنات
األفيونيــة ( ،)opioid analgesicsوحــدد أن الوفــاة كانــت
جرعــة مفرطــة .قاضــت األرسة عيــادة األمــراض املزمنــة
ومصنــع األدويــة ،ولكــن مــع اســتعراض الســجالت الطبيــة
للمــرأة امليتــة تــم اكتشــاف تشــخيص ســابق لعــدم انتظــام
رضبــات القلــب لديهــا .التســاؤل :مــا هــي مســتويات الــدواء
(املســكنات األفيونيــة)؟
اإلجابــة :لقــد كانــت عاليــة بالفعــل؛ ألن املتوفية اســتخدمتها
منــذ فــرة طويلــة بشــكل منتظــم ،وميكــن الســبب يف أنهــا
مرتفعــة بشــكل زائــف نتيجــة إلعــادة توزيــع الــدواء يف
الجســم بعــد الوفــاة ،وهــو االنتشــار الســلبي للمخــدرات يف
الجســم املتحلــل والــذي ميكــن أن يســبب مســتويات أعــى
عنــد الكشــف للمتــوىف عــا إذا كان الشــخص عــى قيــد
الحيــاة .تجاهــل الطبيــب الرشعــي مــرض القلــب للمــرأة،
واعتــر الوفــاة نتيجــة اســتخدام املســكنات األفيونيــة،
ألن مســتويات األفيــون كانــت عاليــة دون النظــر لباقــي
االحتــاالت.
يســتفاد مــن القضيــة الســابقة :أنــه ال ميكنــك الرتكيــز فقــط
عــى األرقــام – بــل عليــك أن تنظــر إىل القضيــة بأكملهــا،
ففــي هــذه الحالــة تشــر الوقائــع إىل توقــف القلــب املفاجئ
وليــس إىل املــوت البطــيء بســبب القصــور التنفــي كــا
هــو معــروف لألعــراض الجانبيــة للجرعــات الزائــدة مــن
األفيونــات (.)opioid
ﻃﺐ ﺍﻷﺳﻨﺎﻥ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ

امــرأة مســنة مل تســتيقظ يف الصبــاح ،فاتصــل زوجهــا عــى
 ،911ويقــول إنهــا كانــت تشــخر طــوال الليــل ،وأ ُعلــن عــن وفاتهــا
يف غرفــة الطــوارئ .عنــد ترشيــح الجثــة حــدد الطبيــب الرشعــي
الحالــة كمــوت بســبب مــرض طبيعــي كالســكتة القلبيــة .بعــد ذلــك،
أثنــاء اإلعــداد لتجهيــز املنــزل للجنــازة ،وجــد الــزوج زجاجــات الــدواء
التــي وصفهــا الطبيــب حديثًــا ولكنهــا فارغــة ،وأوصلهــا إىل مكتــب
الطبيــب الرشعــي .يف تقريــر علــم الســموم ،ظهــرت مســتويات عقاقــر
املــرأة عاليــة ولكــن ضمــن نطــاق عالجــي ،لذلــك مل يعتــر الطبيــب
الرشعــي التســمم كســبب للوفــاة ،وأثنــاء ترشيــح الطبيــب للجثــة
كانــت املثانــة ممتلئــة ،وكان ينبغــي أن تكــون قــد دفعتــه إىل إلقــاء
نظــرة فاحصــة عــى تقريــر علــم الســموم .قــد يكــون احتــواء املثانــة
عــى  400أو  500ملليــر مــن البــول إشــارة عــى أن شــيئاً مــا تســبب
يف قصــور الجهــاز العصبــي املركــزي ،ففــي جميــع الحــاالت حتــى يف
حالــة الشــخص الفاقــد لوعيــه نتيجــة املســكرات ســوف يســتيقظ
ويذهــب إىل الحــام للتبــول .اتضــح أن هــذا كان انتحــارا ً بســبب
جرعــة زائــدة مــن دواء وصفــة طبيــة .ففــي الواقــع مل تكــن املتوفيــة
نامئــة يف الفـراش فحســب ،بــل كانــت يف غيبوبــة ،وكان جســدها يقــوم
باســتقالب األدويــة لســاعات طويلــة أثنــاء فقــدان الوعــي .أيض ـاً لــو
أن زوج املتوفيــة مل ينبــه الطبيــب الرشعــي فســيكون وصــف الوفــاة
بأنهــا وفــاة طبيعيــة.
املســتفاد مــن هــذه القصــة أنــه عنــد مــوت مريــض يف املستشــفى قــد
ال يذهــب املحققــون إىل املشــهد الرئيــي لجمــع األدلــة مثــل األدويــة
يف هــذه الحالــة.
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لهــا شــيئًا مــا .ويف النهايــة فهــي الشــخص الوحيــد الــذي يســطيع
أن يقــدم التوضيــح العلمــي ألســباب وطريقــة الوفــاة ،كــا يجــب
عليهــا أن تتمكــن مــن الدفــاع عــن ســبب تحديــد الوفــاة لــدى
املحكمــة.
ختامــا ،ومــن خــال النظــر إىل الحــاالت الســابقة ومــا تضمنتــه
عنــد التحقيــق يف الوفيــات مــن تقاريــر ونتائــج يف مجــال الســمية،
يالحــظ أهميــة علــم الســموم الجنــايئ ودوره املســاعد يف تحديــد
أســباب الوفــاة الحقيقيــة.

• الحالــة الخامســة :ال يعنــي تقريــر الســمية الســلبي
أن الوفــاة ليســت متعلقــة بالتفاعــات الدوائيــة
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تـ ّم حجــز مريــض نفســاين يف الســجن ،وقــام الطاقــم الطبــي يف
الســجن بتغيــر عــاج املريــض املعتــاد والــذي كان أحــد أنــواع
مضــادات الذهــان إىل عــاج آخــر .أصيــب بحمــى شــديدة مــع
حالــة ذهنيــة متغــرة ،وتــم أخــذه إىل املستشــفى ،حيــث أوقف
هــذا الــدواء .مــات بعــد أســبوع نتيجــة التهــاب رئــوي وفشــل
كلــوي مــن انهيــار العضــات .تــأيت عينــات الــدم مــن املختــر
ســالبة لجميــع األدويــة ،لــذا قــام الطبيــب الرشعــي بالتشــاور
رابط املقال:
مــع أخصــايئ علــم الســموم ،وعنــد مراجعــة أخصــايئ علــم
https://www.forensicmag.com/article/10/2015/
الســموم للســجالت الطبيــة خلــص إىل أن التغيــر يف األدويــة
five-case-studies-forensic-toxicology
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China; Shirley Decker Lucke.
ألســباب عديــدة ،وميكــن أن تــؤدي تفاعــات األدويــة الدوائيــة
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والتأثـرات العكســية إىل املــوت بعــد أيــام أو حتــى أســابيع مــن
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واضحـاً بــدون مراجعــة شــاملة للســجل الطبــي والتشــاور مــع
[online] Available at: http://www.exploreforensics.co.uk/
أخصــايئ علــم الســموم.
forensic-toxicology.html [Accessed 5 Jan. 2019].
4. Melinek, J. (2019). Five Case Studies in Forensic
كــا يتضــح مــن الحــاالت الخمــس الســابقة بأنهــا معقــدة
Toxicology. [online] Forensic Magazine. Available at:
جــدا ً ،فقــد تحدثــت الطبيبــة مــن خــال عملهــا كمامرســة يف
https://www.forensicmag.com/article/10/2015/five-casestudies-forensic-toxicology [Accessed 5 Jan. 2019].
مجــال الطــب الرشعــي عــن قضايــا يف مكتبهــا تصلهــا أســبوعياً
العديــد مــن الحــاالت ،وتشــر الطبيبــة إىل أن معظمهــا بســيطة
التفســر ،مثــل جــروح إطــاق النــار مــع تعاطــي الكوكايــن أو
العبــث بجرعــة زائــدة ومســتوى عــال مــن الهريوين مــع إبرة يف
الــذراع .إضافــة اىل أن هنــاك قضايــا أكــر تعقيــدا ً كوجــود حالــة
وفــاة بــدون معرفــة الســبب ،ويف هــذا الوضــع تكــم الصعوبــة،
ولكــن مــن حســن حظهــا أنهــا تســتفيد دامئًــا مــن اســتدعاء
ﺑﺼﻤﺎﺕ
UV
PMR
اخصــايئ يف علــم الســموم مــن أجــل الحصــول عــى املشــورة،
Laboratory
ﺍ ﻟﺒﻴﺌﺔ
ﻓﺤﺺ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ
ألنهــا أي الدكتــوره واثقــة مــن أن علــم الســموم ســوف يكشــف
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مـقــالــة

التصوير التشخيصي باألشعة في الطب
الشرعي  . .التطبيقات واالحتياطات
د .أسامة بن سعيد الصرييف
أستاذ مساعد بقسم علوم األدلة الجنائية
كلية امللك فهد األمنية
يعــد توظيــف التصويــر التشــخييص باألشــعة مــن املجــاالت
املســتحدثة ضمــن مجــاالت الطــب الرشعــي واألدلــة الجنائيــة،
ويف كثــر مــن األحيــان يتطلــب مــن خــراء الطــب الرشعــي
واألنرثوبولوجيــا واألدلــة الجنائيــة إجـراء الفحوصــات باســتخدام
تقنيــات التصويــر باألشــعة أثنــاء عمليــة الفحــص والتحقيــق يف
القضايــا الجنائيــة وقضايــا الكــوارث الجامعيــة .وتتضمــن هــذه
التقنيــات عــى ســبيل املثــال ال الحــر:
 الفحص باألشعة السينية. الفحص باملوجات فوق الصوتية. تصوير األسنان. الفحص باألشعة املقطعية. الفحص بالرنني املغناطييس. تقنيات حقن الصبغات والتصوير اإلشعاعي. استخدام النظائر املشعة يف التشخيص (الطب النووي).ولكــن قــد يتبــادر لنــا الســؤال عــن أســباب اســتحداث اســتخدام
هــذه التقنيــات يف مجــاالت الطــب الرشعــي واألدلــة الجنائيــة
والتــي عزيــت ملــا يــي:
 الحــد مــن التدخــات الجراحيــة مقارنــة بعمليــة الترشيــحالتقليــدي ،مــا يقلــل مــن الرفــض املجتمعــي
إلج ـراء الترشيــح للمتوفــن.
 التوفــر يف الوقــت والجهــد املســتخدم يفعمليــة التصويــر بتقنيــات األشــعة املختلفــة
مقارنــة بالوقــت املطلــوب إلجــراء عمليــة
الترشيــح التقليــدي.
 القــدرة عــى عــرض الفحــص للتقييــم مــنخــال عــدة خــراء بشــكل مســتقل زمانــاً
ومكانــاً دون اإلرضار بالفحــص األســايس.
 أرشــفة صــور ثنائيــة وثالثيــة األبعــاد للدليــل ملــدد زمنيــة 43طويلــة دون الخشــية مــن تحلــل الدليــل األصــي بعامــل

التغــرات الزمنيــة أو تعــرض الفحــص ذاتــه للتلــف.
ويتــم اســتخدام تقنيــات التصويــر التشــخييص باألشــعة يف كثــر مــن
مجــاالت الطــب الرشعــي ،ومــن أهــم تلــك التطبيقــات:
التحقيق يف الجروح الناجمة عن اإلصابات النارية.تشخيص حاالت العنف األرسي وسوء معاملة األطفال.تحديد الهوية وخاصة يف حاالت الكوارث الجامعية.تشخيص اإلصابات والكسور يف حاالت األحياء والوفيات.تشخيص حاالت التسمم ومهريب املواد املخدرة.أوال :التحقيق في الجروح الناجمة عن اإلصابات النارية:

يعــد فحــص اإلصابــات الناتجــة عــن إصابــات األســلحة الناريــة مــن
أعقــد الحــاالت التــي تعــرض عــى الطبيب الرشعــي للكشــف عليها،
حيــث إن نواتــج اإلطــاق تنتقــل داخــل الجســم بفعــل الطاقــة
الناتجــة عــن احــراق البــارود إىل أماكــن غــر متوقعــة ،وخاصــة
إذا اصطدمــت بالعظــام يف طريقهــا .لــذا يتحتــم عــى الطبيــب
الرشعــي اســتخدام جميــع الوســائل املتاحــة ،بهــدف الوصــول إىل
التشــخيص الدقيــق يف حــاالت اإلصابــات الناريــة .ومــن أهــم تلــك

صورة  :1تظهر منظورا ً أمامياً خلفياً ومنظورا ً جانبياً للصدر باستخدام األشعة السينية،
ويظهر استقرار املقذوف يف خلفية ميني ومنتصف الصدر بجانب جدار القلب.

w w w . s a u d i c s i . c o m

صورة  :2صورة باألشعة السينية تظهر شظايا املقذوف يف مساره داخل تجويف الصدر.

ظاهريــا يف جســم الضحيــة كــا يف حــاالت اإلطــاق مــن ســاح
نــاري تلقــايئ ومتعــدد الطلقــات ،وذلــك مــن خــال دخــول
أكــر مــن طلقــة مــن نفــس فتحــة الدخــول أو كــا يف حــاالت
دخــول املقــذوف النــاري يف أماكــن مخفيــة مــن الجســم
كالفتحــات الطبيعيــة لجســم اإلنســان أو يف منطقــة مزدحمــة
بالثنايــا الجلديــة.
املســاعدة يف االســتعراف عــن تعــدد اســتخدام األســلحةاملســتخدمة يف اإلطــاق ،وذلــك يف حــال إن تــم الكشــف
عــن تعــدد العيــارات باســتخدام املقارنــة بــن حجــم الظــال
الشــعاعية لــكل مقــذوف عــى حــدة .ولكــن يجــب الوضــع يف

االعتبــار أن تحديــد عيــار املقذوف باســتخدام األشــعة التشــخيصية
لــه بعــض القيــود التــي قــد تــؤدي إىل تشــخيص غــر دقيــق لعيــار
املقــذوف.
تحديــد اتجــاه اإلطــاق مــن خــال تصويــر الشــظايا املعدنيــةالتــي ترتكهــا الطلقــة يف مســارها وحتــى اســتقرارها داخل الجســم،
وكــذا مــن اتجــاه تناثــر العظــام إثــر ارتطــام الطلقــة بهــا أثنــاء
انتقالهــا داخــل الجســم ،ومــن ثــم يتــم مطابقــة تلــك املعلومــات
مــع مــا تــم رفعــه مــن موقــع الحــادث لتحديــد موقــع الجــاين.
االســتعراف عــى اإلصابــات املســترتة لألســلحة الناريــة ،وذلــكيف حــاالت تحلــل الجســم أو احرتاقــه أو غمــره يف امليــاه ملــدة
طويلــة أو إذا كانــت فتحــة الدخــول يف أماكــن مخفيــة مــن الجســم

صورة  :4توضح موضع دخول الكرات الرشية أعىل يسار الصدر ومدى انتشار
الكرات الرشية داخل الصدر بتأثري كرات البلياردو.

صورة  :3صورة باألشعة السينية تظهر مقذوفات ذات أبعاد مختلفة بسبب تأثري
التكبري عليها ،حيث إن أحد املقذوفات يقع أمام األخرى.

الوســائل وأكرثهــا توفـرا ً للوقــت وأقلهــا تكلفـ ًة؛ الكشــف عــى
إصابــات األســلحة الناريــة باســتخدام األشــعة الســينية ،والــذي
ميكــن الطبيــب الرشعــي مــن تحقيــق مــا يــي:
تحديــد موقــع اســتقرار املقــذوف داخــل الجســم ،وذلــكعــن طريــق إج ـراء التصويــر مــن املنظــور األمامــي الخلفــي،
باإلضافــة إىل املنظــور الجانبــي لجســم الشــخص املصــاب،
وذلــك لتحديــد موقــع املقــذوف املســتقر بدقــة داخــل الجســم
بغــض النظــر عــن مســاره والــذي قــد يتغــر بفعــل االصطــدام
بالعظــام داخــل الجســم.
تحديــد عــدد املقذوفــات املســتقرة داخــل الجســم ومطابقتهامــع عــدد األظــرف الفارغــة للطلقــات واملرفوعــة مــن موقــع
الحــادث وعــدد فتحــات الدخــول يف جســد الضحيــة .ففــي
بعــض األحيــان قــد يشــخص التصويــر باألشــعة عــددا ً أكــر مــن
املقذوفــات املســتقرة مقارنــة بفتحــات الدخــول املوجــودة
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كــا عرضنــا ســابقاً ،وذلــك عــن طريــق
االســتعراف عــى ظــال األشــعة للشــظايا
املعدنيــة املســتقرة يف جســد الضحيــة.
تحديــد نــوع الســاح املســتخدم يفاإلطــاق ،وذلــك يف حــاالت اســتخدام
األســلحة ذات الســبطانة امللســاء والتــي
يتميــز املقــذوف الناتــج عنهــا بانتشــاره
عــى مســافة تتناســب طرديـاً مــع مســافة
اإلطــاق.
لكــن يوجــد بعــض االحتياطــات التــي
يجــب توخيهــا عنــد فحــص إصابــات
األســلحة الناريــة باســتخدام األشــعة
ا لتشــخيصية :
قــد يــؤدي دخــول املقــذوف إىل بعــضاألعضــاء ذات الطبيعــة االنبوبيــة مثــل
األوعيــة الدمويــة ،األمعــاء ،القنــاة
الشــوكية أو مجــرى التنفــس إىل انتقالهــا
عــر هــذا املجــرى إىل أن تســتقر يف مــكان
آخــر مــن الجســم بعيــدا ً عــن فتحــة
الدخــول ،ومــن املمكــن أيضــاً أن تنتقــل
داخــل التحيـزات غــر املقيــدة كالتجويــف
الجنبــي والتجويــف البلــوري.
عــدد املقذوفــات املســتقرة ال ميكــنالجــزم بــه بشــكل دقيــق إال بعــد
اســتخراجها ومطابقتهــا ،حيــث إنــه يف
بعــض األحيــان قــد تنفصــل أجــزاء مــن
املقــذوف داخــل الجســد ،وقــد توحــي
بوجــود مقذوفــن بــدالً مــن مقــذوف
واحــد ،وكــذا قــد يــؤدي التشــويش الناتــج
عــن بعــض األجـزاء املعدنيــة باملالبــس إىل
النتيجــة نفســها.
ال ميكــن تحديــد عيــار املقــذوف بشــكلدقيــق مــن خــال التصويــر باألشــعة

التشــخيصية ،وذلــك لتداخــل عوامــل
التكبــر والتصغــر يف حجــم ظــل املقــذوف
النــاري
مــن األخطــاء الشــائعة يف اســتخداماألشــعة التشــخيصية أيضــا أن يتــم تحديــد
مســافة اإلطــاق بنــاء عــى معــدل انتشــار
ظــال الكــرات الرشــية داخــل الجســم،
ولكــن يجــب أن يوضــع يف االعتبــار تأثــر
اإلزاحــة التــي تقــوم بــه بعــض الكــرات
الرشــية مــع بعضهــا البعــض بعــد دخولهــا
إىل الجســم أو مــا يســمى بتأثــر كــرات
البليــاردو.
ثانيًا :تشخيص حاالت العنف
األسري وسوء معاملة األطفال:

يف ظــل التغــرات الثقافيــة واالجتامعيــة
واالقتصاديــة التــي حدثــت يف املجتمعــات
ومــا تبعهــا مــن ظهــور قوانــن ت ُعنــي
برعايــة الفئــات الخاصــة باملجتمــع
كاألطفــال والنســاء ،أصبــح مــن الــروري
عــى الطبيــب الرشعــي اإلملــام بطــرق
تشــخيص حــاالت العنــف األرسي وســوء
معاملــة األطفــال .ويعــد اســتخدام
التصويــر التشــخييص باألشــعة مــن أهــم
الوســائل املســتخدمة يف تشــخيص وتوثيــق
حــاالت العنــف األرسي وســوء معاملــة
األطفــال.
وعــى الرغــم مــن أن الكســور غــر
املتعمــدة هــي األكــر شــيوعاً بــن األطفــال
إال أن الطبيــب الرشعــي يحتــاج إىل أن
يســتبعد اإليــذاء الجســدي لألطفــال،
وال ميكــن ألي منــط إصــايب أن يســتبعد
إســاءة معاملــة األطفــال ،وتعتــر إصابــات
العظــام مــن أهــم اإلصابــات التــي تســاعد

يف تشــخيص مثــل تلــك الحــاالت .ونعــرض
فيــا يــي بعــض أمنــاط الكســور التــي متيز
حــاالت العنــف الجســدي ضــد األطفــال:
قــد يحــدث الكــر يف منطقــة الكــردوسيف العظــام الطويلــة وهــو مــا مييز الكســور
الناشــئة عــن ســوء معاملــة األطفــال
والتــي تظهــر عــى شــكل انفصــال يف
طــرف الكــردوس مخلفـاً قرصـاً مــن العظم
يفصــل بــن العظــم اإلســفنجي ومنطقــة
التكلــس األوليــة أســفل منــه .وعــادة مــا
يكــون هــذا القــرص أكــر ســمكاً يف محيطه
مقارنــة بوســطه والــذي قــد يظهــر عــى
شــكل « مقبــض الدلــو».
تعــدد الكســور يف العظــام وخاصــةيف عظــام األطــراف والتــي تكــون قــد
وقعــت عــى ف ـرات زمنيــة متعــددة ويف
مراحــل مختلفــة مــن الشــفاء مــع عــدم
وجــود تاريــخ إصــايب متناســق مــع تلــك
اإلصابــات ،حيــث إن األطـراف هــي أســهل
األماكــن التــي ميكــن مــن خاللهــا اإلمســاك
بالطفــل وســحبه أو هــزه أو جعلــه يرتطــم
مبــا حولــه.
قــد يــؤدي تعــدد اإلصابــات يف منطقــةالكــردوس العظمــي إىل ضعــف إمــدادات
الرتويــة الدمويــة إىل منطقــة الكــردوس
وعــدم انتظــام منــوه وخاصــة يف منتصفــه
مقارنــة بأطرافــه ،مــا يــؤدي إىل ظهــوره
عــى شــكل كــوب مقعــر إىل الداخــل أو
قــد يظهــر عــى شــكل متعــرج.
قــد تنتــج كســور عرضيــة يف عظــاماألطـراف يف حــال الجــذب بشــدة عــى يــد
الطفــل أو كســور حلزونيــة يف حــال ّيل هذا
الطــرف بقــوة وخاصــة يف حــال األطفــال
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وهنــاك بعــض الحــاالت املرضيــة والكســور
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:وجــب التنويــه عنهــا فيــا يــي
ِ يظهــر التكلــس الفســيولوجيالسـ ْمحا ِق ّي
يف األطفــال حديثــي الــوالدة حتــى عمــر
 أشــهر عــى شــكل تكلــس خطــي عــى4
جانبــي العظــم وبشــكل متامثــل بــكال
جانبــي الجســم بعكــس التكلــس الــذي
يحــدث يف حــاالت إيــذاء األطفــال نتيجــة
لتكلــس التجمعــات الدمويــة تحــت
ِ الغشــاء
الســ ْمحا ِق ّي ويظهــر عــى شــكل
تكلــس خطــي عــى أحــد جانبــي العظــم
وبشــكل غــر متامثــل عــى كال جانبــي
.الجســم
 يجــب التمييــز بــن الكســور الناتجــة عنســوء معاملــة األطفــال وبعــض الكســور
الشــائعة الحــدوث يف األطفــال مثــل كــر
عظــم الرتقــوة يف بعــض حــاالت الــوالدة
املتعــرة وكــر فــوق لقمــة عظمــة
العضــد يف حــال الســقوط بثقــل الجســد
.عــى الــذراع وهــي ممــدودة
 وهنــاك أيض ـاً بعــض األم ـراض التــي قــدتحــايك فيهــا االعــراض الخاصــة بالعظــام

w w w . s a u d i c s i . c o m
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مواقع جنائية تفاعلية
اعداد :أ .طرفه بنت عبدالعزيز السلوم

American Academy of
Forensic Sciences

ﺗﺄﺳﺴﺖ ﺍﻻﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺔ ﺍﻻﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﻄﺐ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻋﺎﻡ
 ، ١٩٤٨ﺣﻴﺚ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺍﻋﺮﻕ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ
ﻭﺗﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﺣﺪﻯ ﻋﺸﺮ ﻗﺴﻢ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ
ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭ ﺗﻘﺪﻡ ﺍﻻﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺔ ﺍﺣﺪﺙ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ
ﻭﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺜﺎﺕ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﻟﻸﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻴﻦ
ﻭﻟﻠﻤﻄﻠﻌﻴﻦ ،ﻛﻤﺎ ﺗﻌﻘﺪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺳﻨﻮﻱ ﻟﻠﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ.

www

The center for forensic science
research and education

ﺗﺄﺳﺲ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﻠﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺳﻨﺔ
 ،٢٠١٠ﻳﻘﺪﻡ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ
ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ  ,ﻳﻘﺪﻡ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﻣﺮﺍﻓﻖ ﻭﺃﺟﻬﺰﺓ ﻟﻸﺑﺤﺎﺙ
ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻳﻘﺪﻡ ﻣﻨﺢ ﺩﺭﺍﺳﻴﺔ ﺍﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺔ
ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﻗﺼﻴﺮﺓ ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﺍﻟﺰﻭﺍﺭ.

www

We are forensic

A body of evidence

ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﻳﻬﺘﻢ ﺑﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﻻﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ
ﻭﻧﺸﺮ ﺍﺧﺮ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺠﺎﻻﺕ
ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ.

www

www.SaudiCSI.com
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الجمعيات الجنائية
اعداد :أ .مالك بنت عصام فتحي
Association of Forensic Quality Assurance Managers

ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻣﺪﻳﺮﻱ ﺿﻤﺎﻥ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘﺒﺮﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ

www

ﺗﺄﺳﺴﺖ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻓﻲ ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ  ٢٠٠١ﻓﻲ ﻛﺎﻧﺴﺎﺱ ﺳﻴﺘﻲ ،ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ
ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ،ﻭﺗﻀﻢ ﻓﻲ ﻋﻀﻮﻳﺘﻬﺎ  ٢٥٠ﻋﻀﻮﺍ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﻧﺤﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ.
ﻭﺗﻬﺪﻑ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺩﻋﻢ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪﺓ ،ﻭﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ
ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ،ﻭﻗﺪﺭﺓ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺑﺎﻟﻤﺨﺘﺒﺮﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ،ﻭﺩﻗﺔ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻭﺟﻮﺩﺗﻬﺎ
ﻭﻣﺼﺪﺍﻗﻴﺘﻬﺎ ﻟﺘﻜﻮﻥ ﻣﻮﺛﻮﻕ ﺑﻬﺎ ﺩﺍﺧﻞ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ

The European Network of Forensic Science Institutes

ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﻟﻤﻌﺎﻫﺪ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ

ُﺃﻧﺸﺌﺖ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻓﻲ ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ ﻋﺎﻡ  ١٩٩٥ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻬﻮﻟﻨﺪﻳﺔ ،ﺑﻬﺪﻑ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ
ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻭﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻝ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ،
www
ﻭﺃﻳﻀﺎ ﺗﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺿﻤﺎﻥ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘﺒﺮﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﻧﺸﺮ ﻛﺘﻴﺒﺎﺕ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﻤﺨﺘﺒﺮﺍﺕ ﻋﻠﻰ
ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ ﻷﻓﻀﻞ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺠﻮﺩﺓ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ،ﻛﻤﺎ ﻳﺤﺘﻮﻱ
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺮﺩ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ.

ANSI National Accreditation Board

ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ

www

ﺗﺄﺳﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ) (ANABﻋﺎﻡ ١٩٨٩ﻡ ،ﻭﻳﻌﺘﺒﺮ
ﺃﻛﺒﺮ ﺟﻬﺔ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﻓﻲ ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ.
ﺑﺪﺃ  ANABﻓﻲ ﻣﻨﺢ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻣﺨﺘﺒﺮﺍﺕ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ/ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﺮﺓ )ﺍﻵﻳﺰﻭ  (١٧٠٢٥ﻟﻠﻤﺨﺘﺒﺮﺍﺕ
ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻋﺎﻡ ١٩٨٢ﻡ.
ﻭﺗﺴﺘﻨﺪ ﺟﻤﻴﻊ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻟﻠﻤﺨﺘﺒﺮﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ
ﻟﻤﺨﺘﺒﺮﺍﺕ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ).(ILAC G١٩

United Kingdom Accreditation Service

ﻫﻴﺌﺔ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ

ﻫﻴﺌﺔ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻏﻴﺮ ﺭﺑﺤﻴﺔ ،ﺃﻧﺸﺌﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻋﺎﻡ ١٩٩٥ﻡ ،ﻭﻫﻲ ﻫﻴﺌﺔ
ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪﺓ ﺍﻟﻤﻌﺘﺮﻑ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ.
ﺗﻢ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﺇﺳﺘﺸﺎﺭﻳﺔ ﻓﻨﻴﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ )Forensic
 (Science Technical Advisory Committeeﺗﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻧﺪﺓ ﻓﻲ
ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻭﺗﺸﻐﻴﻞ
ﺍﻟﻤﺨﺘﺒﺮﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ.
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www

علماء معاصرون

البروفيسور سيرل ويكت Cyril Wecht
ترجمة :د .سلطان آل جابر
عضو هيئة التدريس بقسم العدالة واألدلة الجنائية
بكلية امللك فهد األمنية

شــخصية علــاء معــارصون لهــذا العــدد
هــو الطبيــب الرشعــي والقانــوين األمريــي
الربوفيســور ســرل ويكــت .Cyril Wecht
شــغل ســرل العديــد مــن املناصــب
املتعلقــة بالطــب الرشعــي والقانــون
الجنــايئ ،ويعــد مــن أوائــل مــن نــادى
بــرورة التأهيــل التخصــي لألطبــاء
الرشعيــن يف الجوانــب الطبيــة والقانونيــة
عــى حــد ســواء ،ولهــذا العــامل مســاهامت

كبــرة يف حــل غمــوض عــدد كبــر مــن
القضايــا املعقــدة ،وتدريــب وتأهيــل
الخــراء.
ولــد الدكتــور ســرل يف  20مــارس 1931
مبدينــة بتســبريغ بواليــة بنســلفانيا
بالواليــات املتحــدة األمريكيــة .نــال
تعليمــه الجامعــي بكليــة الطــب بجامعــة
بتســبريغ عــام 1956م ،وحصــل عــى
درجــة الدكتــوراه يف القانــون مــن جامعــة

مريالنــد عــام 1962م .ويف بدايــة حياتــه
املهنيــة عمــل يف ســاح الجــو األمريــي
قبــل أن يصبــح طبيب ـاً رشعي ـاً ،حيــث بــدأ
عملــه كطبيــب رشعــي جنايئ يف مستشــفى
فرانكــس يف مســقط رأســه مدينــة
بتســبريغ ،وعــن بعــد ذلــك محققـاً جنائيـاً
عــام 1969م ،وتقلــد إثــر ذلــك العديــد من
املناصــب الحكوميــة والجنائيــة أثــرى مــن
خاللهــا مجــال الطــب الرشعــي والعلــوم
الجنائيــة بإســهاماته املميــزة النابعــة مــن
تأهيلــه املــزدوج الطبــي والقانــوين.
أعمال البروفيسور سيرل الجنائية

أنشــأ ســرل مكتبــاً وعيــادة خاصــة يف
الطــب الرشعــي ،وعمــل كمستشــار
طبــي جنــايئ يف حــاالت القضايــا املدنيــة
والجنائيــة ،حيــث شــملت القضايــا
التــي عمــل عليهــا العديــد مــن مشــاهري
السياســة والفــن واألعــال يف الواليــات
املتحــدة األمريكيــة ،ومنهــم عــى ســبيل
املثــال ال الحــر :الرئيــس األمريــي
جــون كينيــدي ،روبــرت كينيــدي ،شــارون
نيــت ،اليس برتســون وآنــا نيكــول ســميث،
وغريهــم.
أجــرى ســرل مــا يزيــد عــى 14000
عمليــة ترشيــح ،وأكــر مــن  30000فحــص
واستشــارة طبيــة بعــد الوفــاة لجثــث
وعينــات .وإضافــة إىل عملــه كطبيــب
رشعــي ومستشــار جنــايئ فقــد عمــل
الربوفيســور ســرل أســتاذا ً جامعيـاً يف كليــة
الطــب بجامعــة بيتســبريغ ،وكذلــك أســتاذا ً
يف القانــون والعلــوم الصحيــة بجامعــة 50

دوكــن .Duquesne
يف عــام 2000م أســس ســرل معهــد Cyril
 H. Wechtللعلــوم الجنائيــة والقانــون،
وأصبــح مرك ـزا ً دولي ـاً لألبحــاث والتدريــب
والتعليــم املهنــي يف مجال العلــوم الجنائية
التطبيقيــة يف كليــة الحقــوق والقانــون
بجامعــة دوكــن ،حيــث مينــح هــذا املعهــد
درجــة املاجســتري يف التمريــض الجنــايئ.
كان الدافــع خلــف إنشــاء هــذا املعهــد
املتخصــص يف العلــوم الجنائيــة يف كليــة
قانونيــة هــو التحديــات التــي واجهــت
الخــراء الجنائيــن واملحققــن يف قضيــة
العــب الكــرة الســابق الشــهري سيمبســون
 -O. J. Simpsonوالتــي اتهــم فيهــا
الالعــب بقتــل زوجتــه الســابقة وعشــيقها-
حيــث أشــارت الربوفيســور كاثلــن
ســيكوالر – أســتاذة التمريــض الجنــايئ
بجامعــة دوكــن -إىل أن املحامني يف القضية
مل يفهمــوا الطــب الرشعــي ،كــا أن األطباء
الرشعيــن مل يكونــوا فاهمــن للقانــون،
وهــذه املعوقــات أدت إىل تأخــر كبــر يف
أحــداث ومســار القضيــة .ولذلــك جــاءت
فكــرة إنشــاء معهــد باســم الربوفيســور
ســرل ويكــت ،لكونــه يجمــع بــن خربتــه
كطبيــب جنــايئ وتأهيلــه األكادميــي يف
القانــون الجنــايئ.

مؤلفات وإنتاج الدكتور سيرل
العلمي

قــام الربوفيســور بتاليــف ونــر العديــد
مــن الكتــب املتخصصــة واألوراق العلميــة
خــال مســرته املهنيــة ،وســاهم يف إث ـراء
علــوم الطــب الرشعــي والعلــوم الجنائيــة
بالعديــد مــن املؤلفــات املهمــة التــي
كانــت حصيلــة خــرات مرتاكمــة مــن
التحقيقــات الفنيــة ،إضافــة إىل ملســاته
القانونيــة يف العمــل الجنــايئ ،حيــث
أضفــت هــذه الخـرات طابعـاً خاصـاً عــى
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والقانــوين ،إضافــة إىل خرباتــه النابعــة مــن
مشــاركته إمــا طبيب ـاً رشعي ـاً أو مستشــارا ً
ناقــدا ً يف العديــد مــن القضايــا الجنائيــة
الشــهرية .ومــن أبــرز مؤلفــات الربوفيســور
ســرل مــا يــي:
الطب الرشعي )1988( Legal Medicine
ســبب الوفــاة :التشــخيص النهــايئ Cause
of Death: The Final Diagnosis
()1994
قوانــن الترشيــح يف الواليــات املتحــدة
األمريكيــة United States Medicolegal
)1989( Autopsy Laws
أرسار خطرية )1996( Grave Secrets
العلــوم الجنائيــة Forensic Sciences
()1997

مــن قتــل جونبينيــت رمــزي؟ Who
)1998( ?Killed Jonbenet Ramsey
العلــوم الجنائيــة والقانــون ..أدلــة التحقيق
يف القضايــا الجنائيــة واملدنيــة Forensic
Science and the Law: Investigation
Evidence in Criminal and Civil
)2005( Cases
حكايــات مــن املرشحــة Tales from the
)2005( Morgue
وغريهــا مــن األوراق والكتــب واملؤلفــات
املتعلقــة بقضايــا الطــب الرشعــي
والقانــون.
وخــال مســرة الربوفيســور ســرل املهنيــة،
تــرأس الكليــة األمريكيــة للطــب الرشعــي
واألكادمييــة األمريكيــة للعلــوم الجنائيــة،

إضافــة إىل عملــه رئيسـاً ملجالــس األمناء يف
كل مــن املجلــس األمرييك للطــب الرشعي،
والكليــة األمريكيــة للطــب الرشعــي،
كــا عمــل ســرل زمي ـاً يف كليــة األطبــاء
الجنائيــن األمريكيــة ،وكذلــك الجمعيــة
األمريكيــة لألطبــاء الرشعيــن.
الظهــور اإلعالمــي للبروفيســور
ســيرل

ظهــر الربوفيســور ســرل بكــرة يف وســائل
اإلعــام املــريئ واملقــروء منــذ بداية شــهرته
كطبيــب رشعــي ،ففــي عــام 1979م طلــب
منــه عــر برنامــج  20/20التلفزيــوين فحص
ســجالت ترشيــح مغنــي الــروك الشــهري
بريســي  ،Elvis Aaron Presleyوالــذي
تــويف عــام 1977م إثــر تعرضــه لنوبــة
قلبيــة بنــاء عــى التقاريــر الجنائيــة،
حيــث أشــارت تقاريــر ترشيــح الجثــة
الرســمية إىل أن املغنــي رمبــا كان مصابــاً
بأمــراض القلــب واألوعيــة الدمويــة ،إال
أن الربوفيســور ســرل اســتنتج أن بريســي
وامللقــب مبلــك الــروك كان مدمنـاً ،ومــات

نتيجــة جرعــة زائــدة مــن املــادة املخــدرة.
ويف تعليــق إعالمــي آخــر لصحيفــة ألبــاين
تاميــز  Albany Timesحــول قضية الالعب
الشــهري الســابق – او جــاي سيمبســون
– املشــار إليهــا أعــاه -والتــي امتــدت
إجـراءات املحاكمــة فيهــا ملــدة تزيــد عــى
 11شــهرا ً ،فقــد أشــار الربوفيســور ســرل
إىل أن سيمبســون رمبــا كان مذنبــاً لكنــه
مل يكــن ليســتطيع أن يفعــل ذلــك مبفــرده
بــل كانــت لديــه مســاعدة ،حيــث بينــت
مشــاهد مــرح الحــادث أن هنــاك الكثــر
مــن األدلــة تثبــت اســتنتاجات الربوفيســور
ســرل منتــرة يف أماكــن مختلفــة يف
مــرح الحــادث.
كــا كان هنــاك العديــد مــن القضايــا التــي
فندهــا الربوفيســور ســرل ،ولكــن ال يتســع
املجــال لذكرهــا يف هــذا املقــال .وباملجمــل
فقــد كان لــه دور بــارز وملمــوس يف نقــد
وإثبــات وتفنيــد العديــد مــن القضايــا
واألدلــة الجنائيــة والتــي ســاهمت بشــكل

كبــر يف تصحيــح املســار القانــوين لبعــض
تلــك القضايــا.
البروفيسور سيرل
والتحقيقات الجنائية في
اغتيال الرئيس جون كينيدي
كان ســرل أحــد الخ ـراء الجنائيــن الذيــن
أدلــوا بشــهادتهم أمــام لجنــة التحقيــق يف
قضيــة اغتيــال الرئيــس األمريــي جــون
كينيــدي ،حيــث شــكك ســرل يف أن
الرئيــس كينيــدي قتــل بطريقــه فرديــة -
كــا أظهرهــا اإلعــام وتقاريــر التحقيقات-
بــل إن األدلــة املتوافــرة تشــر إىل وجــود
مؤامــرة الغتيــال كينيــدي.
وبعــد حادثــة اغتيــال كينيــدي وتحديدا ً يف
 29نوفمــر  ،1963كلــف خليفتــه لينــدون
جونســون لجنــة عليــا لفحــص ومتحيــص
األدلــة حــول حادثــة اغتيــال الرئيــس،
وبعــد مــا يقــارب عــام مــن بــدء إجـراءات
التحقيــق التــي شــملت اســتجواب مئــات
الشــهود ،والتحقيــق مــع العديــد مــن
املشــتبهني ،أصــدرت اللجنــة برئاســة رئيس
املحكمــة العليــا القــايض ايــرل وارن تقريـرا ً
مكونـاً مــن  26مجلــدا ً يضــم  888صفحــة.
وكان مضمــون التقريــر أن الشــاب الــذي
قتــل كينيــدي ( هــاريف اوزوالــد) قــد
تــرف بشــكل فــردي ،دون أي ارتبــاط
بــأي جهــات أو منظــات داخليــة أو
خارجيــة .وأثــار هــذا التقريــر العديــد مــن
التســاؤالت والنقاشــات يف أوســاط الخـراء
واملحققــن تضمنــت تشــكيكاً يف صحــة
ودقــة الروايــات املذكــورة فيــه.
ويف عــام  1965قــدم الربوفيسورســرل
ورقــة نقــدا ً لهــذا التقريــر إىل األكادمييــة
األمريكيــة للعلــوم الجنائيــة أثنــاء عملــه
مستشــارا ً للطــب الرشعــي مبقاطعــة
أليفينــي بواليــة بنســلفانيا ،وأثــارت
تعليقــات ونقــد ســرل وســائل اإلعــام 52

مــرة أخــرى حــول قضيــة اغتيــال كينيــدي .كينيــدي.
أشــار ســرل يف تقريــره إىل أنــه مل يكــن مقترحات البروفيسور سيرل حول
هنــاك مســلح وحيــد يف مــرح حــادث ضرورة تأهيل االطباء الشرعيين
اغتيــال الرئيــس ،وأن ترشيــح الجثــة تــم قانونيًا
بطريقــة غــر مالمئــة ،موضح ـاً أن الخ ـراء كــا أرشنــا أعــاه ،فالربوفيســور ســرل مــن
املعنيــن بفحــص الجثــة مل تكــن لديهــم قالئــل الخــراء املؤهلــن طبيــاً وقانونيــاً،
الخــرة الكافيــة ،كــا أن اثنــن ممــن قامــا وأثــرى بحكــم خربتــه املزدوجــة مجــال
بعمليــة الترشيــح مــن أطبــاء األمــراض الطــب الرشعــي بالواليــات املتحــدة
يف مستشــفى بيثيســدا  ، Bethesdaومل األمريكيــة ،وعمــل عــى مــدار  54عامــاً
يخضعــا ألي تدريــب ،ومل ميلــكا أي خــرة وحتــى تقاعــده عــام 2006م عــى آالف
الحــاالت والقضايــا التــي تخللتهــا العديــد
يف الطــب الرشعــي.
يف عــام 1972م أصبــح الربوفيســور ســرل مــن األخطــاء اإلجرائيــة ســواء الطبيــة أو
أول مــدين يســمح لــه بالوصــول إىل مــواد القانونيــة.
ترشيــح جثــة الرئيــس كينيــدي ،حيــث ويقــول الربوفيســور ســرل إن الجمــع بــن
وجــد أن جــزءا ً مــن الدمــاغ مفقــود ،مــا الخــرة الطبيــة والقانونيــة صنعــت منــه
حــدا بــه إىل انتقــاد النظريــة الرســمية خبـرا ً جنائيـاً وطبيبـاً رشعيـاً دقيقـاً ينظــر
املعلنــة حــول ســيناريو مقتــل كينيــدي ،إىل القضايــا بنظــرة شــمولية تجعلــه يطــرح
وتأكيــده عــى التعامــل الســيئ وغــر العديــد مــن التســاؤالت التــي تفــي يف
املالئــم مــع الجثــة ،مــا ســلط عليــه النهايــة إىل تفســرات منطقيــة أقــرب
األضــواء ،وجــذب اهتــام منتجــي األفــام للصحــة حــول الحادثــة.
بــه وتعيينــه كمستشــار لفلــم املؤامــرة ويف هــذا الســياق ،يذكــر الربوفيســور
الضخــم (اغتيــال جــون كينيــدي  )JFKســرل أنــه لــو كان مســؤوالً عــن برامــج
عــام 1991م ،الــذي أثــار مجــددا ً الكثــر تأهيــل األطبــاء الرشعيــن فإنــه ســيفرض
مــن الجــدل حــول حادثــة اغتيــال الرئيــس عليهــم برامــج تأهيــل قانونيــة ضمــن

خطــط تأهيلهــم كأطبــاء رشعيــن ،وذلــك
بهــدف اكتســاب املهــارات األساســية
القانونيــة ،واإلجـراءات الجنائيــة واملدنيــة،
ولــي يكــون لديهــم إملــام وفهــم ألنظمــة
املحاكــات واإلجــراءات الفنيــة يف
التحقيقــات ،ليتجنبــوا األخطــاء الفنيــة
واإلجرائيــة التــي تــؤدي يف النهايــة إىل
نتائــج غــر دقيقــة تؤثــر عــى مســار
القضايــا بشــكل عــام.
ويقــول ســرل أيضــاً« :لقــد كنــت مــن
األوائــل الحاصلــن عــى تأهيــل مــزدوج
يف الطــب والقانــون ،وبــدأ العــدد يــزداد
مــن ذلــك الحــن ،حيــث أدرك العديــد
مــن الخــراء الجنائيــن أهميــة ذلــك يف
املامرســة الفعليــة لإلج ـراءات والفحــوص
الجنائيــة».
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مــقــالــــة

الكايميرا Chimera
أمني محمد الصومايل
كبري أخصايئ املختربات الجنائية
يف عــام  1950تــم اســتبعاد الالعبــة
الدمناركيــة التــي تدعــى فوكجــي ديلميــا
( )Foekje Dillemaوالتــي كانــت متثــل
بلدهــا يف األوملبيــاد ،وســحبت امليداليــة
الذهبيــة منهــا بعــد اكتشــاف أن جســمها
يحتــوي عــى خاليــا ذكريــة .ولالســف
مل يتــم إثبــات براءتهــا أو التعــرف عــى
حالتهــا الطبيــة إال بعــد وفاتهــا  ،حيــث مل
يكــن التقــدم العلمــي بالصــورة املأمولــة
لفهــم طبيعــة هــذه املشــكلة يف فــرة

حياتهــا  ،فبعــد إجـراء الفحــص لعــدد مــن
خاليــا جســمها ،شــخصت حالتهــا بأنهــا
كانــت تعــاين مــن مشــكلة الكاميــرا.
ويف عــام 2002م تقدمــت األم ليديــا
فريتشــايد لطفلــن وحامــل بالطفــل
الثالــث للمحكمــة بدعــوى عــى صديقهــا
لطلــب النفقــة ألطفالهــا ،وجــرى أخــذ
عينــات قياســية منهــا ومــن األب ومــن
الطفلــن ،وكانــت النتيجــة مفاجــأة لهــا،
حيــث ثبــت أن األب هــو األب الحقيقــي
للطفلــن ،ولكنهــا ليســت األم ،ومتــت
إعــادة االختبــار عــدة مــرات وكانــت
النتيجــة واحــدة ،وأودعــت الســجن
حتــى ولــدت طفلهــا الثالــث تحــت
املراقبــة ،وعندمــا أخــذت عينــة مــن
املولــود الجديــد كانــت نفــس النتيجــة
تثبــت أنهــا ليســت األم الفعليــة للطفــل،
ثــم بعــد ذلــك أخــذت عينــات مختلفــة
مــن جســمها مــن (الشــعر ،مســحات مــن

أماكــن مختلفــة مــن جســمها ،مســحة مــن
عنــق الرحــم) وكشــفت النتيجــة تطابــق
العينــة املأخــوذة مــن عنــق الرحــم مــع
نصــف أمنــاط األطفــال الثالثــة ،لتؤكــد
أنهــا األم الحقيقيــة لهــم ،وأنهــا كانــت مــن
الكاميــرا.
ويف عــام 2003م احتــاج مريــض إىل عمليــة
نقــل دم ،حيــث كانــت فصيلتــه (،)O
وتــم نقــل الــدم إليــه مــن متــرع يحمــل
نفــس فصيلــة الــدم ،وعندمــا نقــل الــدم
أظهــر جســم املتــرع ردودا عنيفــة للــدم
املنقــول إليــه ،وتبــن عندمــا أعيــد فحــص
الــدم أن الــدم يتكــون مــن فصيلــة ()O
بنســبة  %95وفصيلــة ( )Bبنســبة %5
وهــي كانــت الســبب يف ظهــور رد فعــل
عنيــف للمريــض ،وتــم تأكيــد أن املتــرع
مــن الكامي ـرا.
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ما هو الكايميرا ()Chimeras؟ :

الكاميـرا او الكيمـرا هــو حيــوان أســطوري
مشــهور يف األســاطري االغريقيــة القدميــة،
مكــون مــن ثالثــة حيوانــات هــي (األســد+
التيــس +الثعبــان) ،وحســب أســاطري
اإلغريــق كان يتجــول يف الليــل ويــأكل
األطفــال .والكيمـرا ليســت وحشً ــا خرافيًــا
بــل حالــة قــد تحــدث لإلنســان والحيــوان
والنبــات.
والكيمـرا عنــد اإلنســان هــي أســاس هــذا
املقــال ،ألنــه مــع تقــدم العلــوم الوراثيــة
قــد نواجــه مشــكلة عندمــا يكــون لديــه
مادتــن وراثيــة DNA؛ بحيث يتــم توريث
أحدهــا واآلخــر يكــون يف النمــط الــورايث
للشــخص ،وعنــد إجـراء أي اختبــار للبنــوة
فإنــه قــد يعطــي نتيجــة نافيــة ألطفالــه،
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وأمــا الخطــورة الثانيــة يف كيم ـرا اإلنســان
عنــد نقــل عمليــة تــرع الدمــاء فتتمثــل يف
أن الدالئــل تــدل عــى أن شــخص الكيمـرا
لديــه فصيلتــان مــن الدمــاء ،وعندمــا كنت
أعمــل يف شــعبة الســرولوجي يف مختـرات
األدلــة الجنائيــة كانــت متــر عــي حــاالت
ال أجــد لهــا تفس ـ ًرا ،حيــث تعطــي بعــض
الدمــاء فصيلتــن مختلفتــن.

ما هي آلية تشكل الكايميرا
()Chimeras؟

املمتــص مــع الجنــن اآلخــر ،وتعــرف هــذه
العمليــة باســم متالزمــة التــوأم املتــايش.
 -2االحتــال الثــاين هــو قيام أحــد الجنينني
بالتهــام اآلخــر ،فتندمــج خالياهــا مــع
بعضهــا البعــض وتعمــل بشــكل متناســق
ويصبحــان جني ًنــا واحـ ًدا ،بحيــث لــو ولــدا
بطريقــة صحيحــة ســيكونان جنينــن
مختلفــن وميلــك كل واحــد منهــا منطــاً
وراثيــاً مختلفــاً عــن اآلخــر وفصيلــة دم
مختلفــة.

حتــى وقتنــا الحــارض مل يقطــع العلــاء
بآليــة تشــكل الكيمـرا ،ولكــن حــددت أنــه
يحــدث بإحــدى الطريقتــن أو كلتاهــا :المراجع:
 -1أن يتكــون جنينــان منفصــان عــن
بعضهــا ولكــن يف مرحلــة مــا يقوم جســم
األم بامتصــاص أحــد األجنــة دون أن تشــعر
بــيء فتندمــج بعــض الخاليــا للجنــن

https://bit.ly/2Tu9hoA
https://bit.ly/2JgqGN5

مــقــالــــة
الكلوروفيل وتجارة الحشيش غير المشروعة
د .محمد حسني القييس
* أستاذ الكيمياء العضوية املشارك -كلية العلوم والدراسات
اإلنسانية بجامعة األمري سطام بن عبدالعزيز بالخرج
ال بــد وأنــك قــد ســألت نفســك يو ًمــا مــا -
وأنــت تتجــول يف مدننــا الجميلــة  -عــن الــر
الــذي يقــف وراء اختــاف درجــات اللــون
األخــر للنباتــات التــي تزيــن مدننــا؛ فهنــاك
نباتــات أوراقهــا خــراء فاتحــة كاملورينقــا
والنخيــل ،وهنــاك نباتــات خــراء غامقــة
كالبونســيانا والطلــح وغريهــا ،وأمــا الجــواب
فيتمثــل يف مركــب كيميــايئ يســمى الكلوروفيــل
 Chlorophyllوالــذي ســيكون عنوانًــا ملقالنــا يف
هــذا العــدد مــن مجلتنــا]1[.
الكلوروفيــل هــو الصبغــة الخـراء املوجــودة يف
النباتــات والتــي تكســب أوراقهــا اللــون األخــر،
وقــد اشــتق اســمه مــن التســمية اليونانيــة الورق
األخــر  -ال عالقــة لعنــر الكلــور بــه  -ويعــرف
الكلوروفيــل بالعربيــة باســم اليخضــور ،وأمــا
تركيبــه الكيميــايئ فيتشــابه مــع هيموجلوبــن
الــدم ،ولكنــه يحتــوي عــى املغنيســيوم  Mgبدالً
مــن الحديــد  Feالــذي يوجــد يف الهيموجلوبــن،
وتوجــد مــن الكلوروفيــل عــدة أنــواع ،ولكنهــا

تتشــابه يف الجــزء الرئيــي املرتبــط باملغنيســيوم.
[]2
مســؤول عــن عمليــة البنــاء
ً
يعــد اليخضــور
الضــويئ أو التمثيــل الضــويئ يف النبــات ،إذ
يســاعد النبــات عــى امتصــاص الطاقــة مــن
ضــوء الشــمس ،حتــى تتمكــن مــن صنــع
غذائهــا ،حيــث تفيــد هــذه الطاقــة يف تفاعــل
املــاء  H2Oوثــاين أكســيد الكربــون  CO2ألجــل
إنتــاج الســكر والنشــا]3[.
ولذلــك فلرمبــا أنــك قــد الحظــت عــدم منــو
النباتــات يف األماكــن املظلمــة ،وذلــك بســبب
عــدم توفــر الضــوء الــازم لصنــع غذائهــا،
وللعلــم قــد يتــم االســتغناء عــن ضــوء الشــمس
باســتخدام مصابيــح إضــاءة لهــا طاقــة عاليــة
للزراعــة ،ولكــن لألســف قــد تســتغل هــذه
الخاصيــة مــن قبــل تجــار الحشــيش املهلــوس
لزراعتــه يف األماكــن املغلقــة كاالســراحات
والفلــل ،وعــى الرغــم مــن ذلــك فــإن كل تلــك
الحيــل يتــم كشــفها مــن قبــل رجــال مكافحــة
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املخــدرات عامليــاً ومحليــاً ،وذلــك كــا حــدث
قبــل مــدة يف مدينــة جــدة]4[.
كشــف تلــك امل ـزارع الرسيــة يتــم إمــا بواســطة
مالحظــة االســتهالك العــايل للكهربــاء للمــكان
املعنــي كالبيــت أو االســراحة أو عــر األشــعة
تحــت الحمـراء التــي تنبعــث مــن تلــك املنــازل،
وميكــن مشــاهدتها بواســطة الكامـرات الحرارية
مــن طائــرات الهيلكوبــر ]5[.وهــذا مــا كنــت
أشــاهده بنفــي يف بريطانيــا أثنــاء دراســتي،
حيــث كانــت طائـرات الهيلكوبــر تجــوب أحيــاء
املدينــة التــي أســكنها لعــدة ســاعات بــن فــرة
وأخــرى بحثًــا عــن مثــل تلــك امل ـزارع املخفيــة.
[]6
ختامــاً وللعلــم فعقوبــة زراعــة املخــدرات يف
اململكــة العربيــة الســعودية هــي القتــل تعزيـرا ً،
وذلــك حســب نظــام مكافحــة املخــدرات
واملؤثــرات العقليــة يف اململكــة العربيــة
الســعودية الصــادر يف عــام 1426هـــ ،حيــث
تنــص إحــدى فقراتــه:
يعاقــب بالقتــل تعزيـ ًرا مــن ثبــت رش ًعــا بحقــه

57

جلــب أو اســترياد أو تصديــر أو صنــع أو إنتــاج
أو تحويــل أو اســتخراج أو زراعــة أو تلقــي مــواد
مخــدرة أو مؤثــرات عقليــة بقصــد الرتويــج يف
غــر األحــوال املرخــص بهــا يف هــذا النظــام.
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عالمات بكتيرية فريدة قد تقودنا إلى اللصوص

ترجمة :أ .طرفه بنت عبدالعزيز السلوم
طريقــة جديــدة قــد تكــون أداة فعالــة
للتعــرف عــى اللصــوص باالعتــاد عــى
تركهــم عالمــات بكترييــة مميــزة داخــل
مــرح الجرميــة.
تــم تطويــر طريقــة التوقيــع امليكــرويب
 Bacteria Signaturesمــن قبــل فريــق
مــن علــاء األحيــاء املجهريــة والخــراء
الجنائيــن ،وقــد تكــون هــذه الطريقــة
أداة جديــدة تدخــل ضمــن تقنيــات إنفــاذ
القانــون إىل جانــب التقنيــات والطــرق
األخــرى كالبصــات والبصمــة الوراثيــة.
ويأمــل الباحثــون أن تكــون أداة عمليــة
يف التطبيقــات العدليــة ،وذلــك باالعتــاد
عــى الكميــات املهولــة مــن البكترييــا
التــي تكــون محيطــة بالبــر لتصــل إىل
ماليــن الخاليــا البكترييــة ،األمــر الــذي قــد
يكــون مفتاح ـاً لحــل غمــوض الكثــر مــن
الجرائــم.
ومــع أن هــذه الطريقــة ال تــزال يف
مراحلهــا األوليــة إال أن هنــاك تفــاؤالً
كبــرا ً بــن الباحثــن حــول جديتهــا؛ يف
مؤمتــر الجمعيــة االمريكيــة لعلــم االحيــاء
الدقيقــة  « ASM» Microbeوهــو مؤمتــر
يقــام ســنويا لعلــاء االحيــاء املجهريــة.
فقــد تــم تقديــم نتائــج هــذه الدراســة
للباحــث جــارد هامبتون-مارســيل مــن
جامعــة اللينــوي.
فقــد ذكــر الباحــث جــارد هامبتــون-
مارســيل أن األمــر الــذي اســتثار الفريــق
العلمــي للتوصــل إىل هــذه الفرضيــة

يتمثــل يف دراســة منشــورة مــن قبــل فريق
بحثــي آخــر كشــفت عــن وجــود ميكــروب
منــزيل يظهــر وبشــكل فريــد بــن أفـراد كل
أرسة ؛ مشـرا ً إىل أن فريقهــم البحثــي مــن
جامعــة اللينــوي عمــد اىل القيــام بتحليــل
األدوات الشــخصية لألف ـراد مثــل الهاتــف
املحمــول واألحذيــة ،وتــم الكشــف عــن
أن امليكــروب الخــاص بــكل شــخص ينتقــل
بــن أدواتــه الشــخصية ،مــا ميكــن الربــط
بينهــم عــن طريــق امليكروبــات.
ويقــول الباحــث إنــه عــر دراســة تجريبيــة
حــول إثبــات الفرضيــة تــم إدخــال اثنــان
مــن املحققــن ليقومــان بــأدوار اللصــوص
إىل منــزل تجريبــي ،وقــد تعامــا مــع
العديــد من األســطح كــا يفعــل اللصوص،
موضحـاً أن النتائــج توصلــت إىل دليــل أنــه
ال ميكنــك تتبــع األفـراد الذيــن تفاعلــوا مــع
مختلــف األســطح داخــل املرسح فحســب،
بــل ميكــن أيضـاً اســتخدام قواعــد البيانــات
للحصــول عــى منــط حيــاة هــؤالء األفـراد.
اســتنادا ً لهــذه النتائــج األوليــة ،تــم توســيع
دائــرة الدراســة لتشــمل املزيــد مــن
املنــازل يف شــيكاغو وفــورت لودرديــل،
وذلــك للعثــور عــى أنــواع محــددة مــن
البكترييــا التــي تتواجــد بشــكل فريــد عــى
شــخص دون آخــر عنــد املقارنــة ببقيــة
األشــخاص محــل الدراســة مــن أجــل
العثــور عــى بصمــة بكترييــة محــددة يف
عمليــة التاميــز ،وال تكــون إال لشــخص
واحــد.

وأوضــح البحــث أنــه ميكــن بعــد ذلــك
التحقــق مــن العالمــات الخاصــة بتاميــز
األف ـراد عــر بنــاء ســجل توقيــع ميكــرويب
فريــد لــكل فــرد ،الفتــاً إىل أن هــذه
البيانــات قــد تســاعد يف التعــرف عــى
األشــخاص الذيــن يرتــادون املنــازل بدقــة
تصــل إىل .٪٧٠
ولكــن عــى أي حــال تبقــى الفحــوص
الوراثيــة مــن أهــم عالمــات التاميــز يف
وقتنــا الحــارض ،ولكــن مــاذا لــو مل يــرك
الجــاين آثــار بصــات أو حمضــاً نوويــاً
يف مــرح الحــادث؟ ســيكون لدينــا هنــا
فرصــة ألثــر يُــرك يف مــرح الحــادث
بتلقائيــة ،األمــر الــذي يســاعد يف أن تكــون
هــذه التقنيــة أداة فاعلــة يف التحقيــق
الفنيــة ملــرح الحــادث.
الكثــر مــن األبحــاث لدراســة فعاليــة
هــذه الطريقــة مازالــت مطلوبــة ،ويتعــن
عــى العلــاء والباحثــن تحديــد مــدى
بقــاء البكترييــا الفريــدة عــى األشــخاص
ومدة بقائها يف مرسح الجرمية		 .
نُــر هــذا الخــر يف صحيفــة االندبندنــت الربيطانيــة
يف  ٨يوليــو . ٢٠١٨
املصدر :
https://www.independent.co.uk/news/
science/bacteria-forensic-science-burglarscrime-scenes-signature-a8390186.html

تم نرش مقال (امليكروبات ودورها يف القضايا
الجنسية)يف العدد األول من هذه املجلة ميكنكم
الوصول إليه عرب الرابط
www
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اكتشاف طريقة الستعادة الحمض النووي من بصمات األصابع دون تدميرها
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بصــات األصابــع تحمــل مــن املعلومــات
أكــر مــا ميكــن إدراكــه ،فهــي ال تقــدم
فقــط منطــاً ميكــن مــن خاللــه التعــرف
عــى األشــخاص ،بــل ميكــن أن تحتــوي
أيض ـاً عــى الحمــض النــووي . DNAومبــا
أن الحمــض النــووي ( )DNAوبصــات
األصابــع ليســا معصومــن مــن الخطــأ يف
تحديــد هويــة مــن كان يف موقــع مــا ،فــإن
الجمــع بــن هذيــن النوعــن مــن األدلــة
ميكــن أن يكــون أم ـرا ً حيوي ـاً للمحققــن.
املشــكلة هــي أن العلــاء الجنائيــن
عــادة مــا يتحتــم عليهــم االختيــار بــن
واحــد وآخــر؛ ألن اســتخالص أو اســتعادة
الحمــض النــووي مــن البصمــة ميكــن أن
يــؤدي إىل تلــف البصمــة وبالعكــس .ومــع
ذلــك فقــد اكتشــفت أنــا وزمــايئ طريقــة
جديــدة ميكــن أن تجمــع كال النوعــن مــن
األدلــة دفعــة واحــدة.
بصــات األصابــع املعروفــة لدينــا بعالمات
األصابــع يف الفحــوص الجنائيــة تتشــكل

عندمــا تنقــل بقايــا الجلــد الحــاوي عــى
البصمــة أو باطــن اليــد إىل ســطح تاركــة
وراءهــا طبعــة .عالمــات األصابــع تحــوي
يف العــادة عرقـاً ومــواد ملوثــة غــر ملونــة
مثــل الصابــون ،مرطبــات .توصــف عالمات
البصــات هــذه بالبصــات املخفيــة؛
ألنهــا غــر مرئيــة غالبــا بالعــن املجــردة،
مــا يعنــي أن تحديــد موقعهــا يف مــرح
الحــادث ميكــن أن يكــون صعبــا.
ميكــن أن يشــتمل العــرق عــى الحمــض
النــووي ،وبالتــايل ميكــن اســرجاعه
(اســتخالصه) مــن عالمــات األصابــع
املخفيــة ،وتعتمــد كفــاءة هــذه الطريقــة
عــى كميــة وجــودة الحمــض املســتعاد.
ومبــا أن مــرح الحــادث ليــس بيئــة
نظيفــة (معقمــة) فرمبــا تتلــوث بصــات
األصابــع املخفيــة بالحمــض النــووي لنفــس
الشــخص أو أشــخاص آخريــن.
ولكــن للعثــور عــى البصــات املخفيــة
يحتــاج محققــو مــرح الحــادث إىل رش

األســطح مبســحوق إلظهــار البصــات؛
األمــر الــذي قــد يلــوث أو يتلــف عينــات
الحمــض النــووي .وهنــاك طريقــة
أخــرى للكشــف عــن البصــات املخفيــة
باســتخدام ضــوء مناســب ،مثــل مصــدر
األشــعة فــوق البنفســجية ،ولكــن هــذه
الطريقــة ليســت دامئــاً موثوقــة ،وميكــن
أن تــؤدي إىل تلــف الحمــض النــووي.
هنــاك عمليــة الســتعادة الحمــض النــووي
تتضمــن فــرك مســحة فــوق عالمــة
البصمــة أو رفعــة باســتخدام رشيــط رفــع
خــاص ،وهــذا األمــر ميكــن أن يجعــل
عالمــة األصبــع غــر قابلــة لالســتخدام.
بالتأكيــد ،ليســت كل عالمــات األصابــع
يف مســارح الجرميــة ذات قيمــة كدليــل،
حيــث ترتســب بعــض اللطخــات عــى
األســطح ،مــا يؤثــر عــى جودتهــا .ولكــن
مــن دون القــدرة عــى رؤيــة عالمــات
البصــات أو تحديــد احتامليــة صالحيتهــا
كدليــل يجــب عــى الخ ـراء يف كثــر مــن

األحيــان االختيــار فيــا إذا كانــوا يريديــون
اســتعادة الحمــض النــووي أو الحصــول
عــى عالمــات البصــات.
ولحــل تلــك املشــكالت ،تــم تطويرعمليــة
جديــدة تتضمــن اســتخدام مــادة هالميــة
لينــة قليلــة االلتصــاق ،بحيــث توضــع
عــى الســطح لعــدة ثــوان الســتعادة أي
عينــات تحــوي الحمــض النــووي تاركــة
عالمــات بصــات األصابــع عــى حالهــا
ســليمة بــدون تلــف .وحتــى اآلن ،نجحنــا
يف اســتعادة الحمــض النــووي وعالمــات
البصــات مــن عــى العديــد مــن األســطح
التــي مــن املحتمــل وجودهــا يف مســارح
الحــوادث مبــا يف ذلــك املــواد البالســتيكية
والــورق ،مــع عــدم وجــود فــروق إحصائية
كبــرة لجــودة تلــك العالمــات .ويف بعــض
الحــاالت أدت العمليــة إىل تحســن جــودة
عالمــات البصــات؛ إذ أزالــت املخلفــات
الزائــدة.

ونتيجــة لهــذه التقنيــة ،ميكــن أن يكــون
لــدى املحققــن مصــدر إضــايف لألدلــة،
حيــث قــد يكــون ذلــك مفيــدا ً إذا مل تكــن
عالمــات البصــات املرفوعــة غــر كافيــة
للتعــرف عــى هويــة صاحبهــا ،وكذلــك
إثبــات أن شــخصاً مــا كان يف موقــع معــن
أو ملــس شــيئاً معين ـاً.
تطوير التقنية:

حتــى اآلن ،وجدنــا صعوبــة يف اســتخدام
الجــل الســتعادة الحمض النــووي وعالمات
البصــات املخفيــة مــن جميــع األســطح
الناعمــة مثــل الزجــاج ،ويعــود ذلــك
جزئيـاً إىل أن تلــك العالمــات عمومـاً قابلــة
للتعــرض وأكــر هشاشــة .نعمــل للتغلــب
عــى هــذه املشــكلة مــن خــال التفكــر
يف طــرق بديلــة أقــل التصاقــاً الســتعادة
الحمــض النــووي .ونحــاول أيضــاً العثــور
عــى طــرق لتحديــد جــودة عالمــات
البصــات قبــل اســتعادتها وجمعهــا

بــدون الحاجــة إىل مالمســتها عــن طريــق
اســتخدام أجهــزة التصويــر الحــراري
واألشــعة تحــت الحمــراء.
نحــن ننظــر أيضــاً يف تأثــر اســتعادة
الحمــض النــووي عــى الــدم لعالمــات
األصابــع ،وكذلــك يف العالمــات املرتســبة
عــى أســطح ملوثــة بســوائل حيويــة
أخــرى مثــل الســائل املنــوي واللعــاب،
حيــث غالبــاً مــا تحتــوي هــذه الســوائل
الحيويــة عــى كميــات أكــر مــن الحمــض
النــووي مقارنــة بالبصــات .وهــذا يعنــي
أنــه مــن املمكــن اســتخدام طريقــة أقــل
التصاق ـاً الســتعادة الحمــض النــووي مــن
عــى البصــات ،مــا يقلــل مــن التأثــر
عــى أي عالمــة للبصــات.
وأخـرا ً ،نريــد أن ننتــج طريقــة بســيطة وال
تتطلــب وقتـاً ،وميكــن أن تســتخدم بــدون
الحاجــة إىل تدريــب مكثــف أو تكاليــف
عاليــة ،إذ إن ذلــك ســيزيد بشــكل كبري من
نطاق التعرف عىل املجرمني.
We’ve discovered a way to recover
DNA from fingerprints without
destroying them.
رابط الخرب:

www
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وداعًا للكالب البوليسية  ..مرحبًا بتقنية «األنف اآللي»

تاريخ الخرب 19 :نوفمرب 2018
ترجمة :أ .مالك بنت عصام فتحي
استخدام الخاليا الجذعية
الحيوانية لصنع «أنف إلكتروني»
للكشف عن المخدرات
والمتفجرات والمواد المهربة

تُعــد الــكالب البوليســية « »K9إحــدى
الوســائل املهمــة التــي يســتعني بهــا رجــال
الرشطــة يف القضايــا الجنائيــة ،فقــد ُدربــت
عــى اكتشــاف املــواد املمنوعــة مثــل
املخــدرات والبحــث عــن املتفجــرات
واألشــخاص املفقوديــن يف أرجــاء الواليــات
املتحــدة .اتخــذ باحثــون مــن جامعــة
ديــوك يف الواليــات املتحــدة الخطــوات
األوىل نحــو صنــع جهــاز اصطناعــي «أنــف
آيل –  »robot noseمصنــوع مــن خاليــا
حيــة لفــأر ،لتكــون مبثابــة جهــاز استشــعار
للكشــف عــن روائــح بعينهــا ،وميكــن أن
تحــل محــل الــكالب املدربــة « »K9يف
يــوم مــن األيــام.
وقــد طــور الباحثــون يف دراســة نــرت
يف مجلــة «Nature Communications
منوذجــاً أوليــاً قامئــاً عــى مســتقبالت
 receptorsتنشــط للروائــح املســتهدفة
والتــي منــت مــن جينــات الف ـران ،مبــا يف
ذلــك روائــح الكوكايــن والروائــح املنبعثــة
مــن املتفج ـرات» ،مشــرين إىل أن هنــاك
اختالفــن كبرييــن بــن القيــام بزراعــة
الخاليــا يف طبــق بــري  Petri dishوبــن
إجــراء التجــارب يف أنــوف الحيوانــات.
وقــد رصح هــروايك ماتســيونامي أســتاذ يف
علــم الوراثــة الجزيئيــة وامليكروبيولوجيــا
واملؤلــف الرئيــي للدراســة ،بــأن فكــرة
األنــف االصطناعــي موجــودة منــذ زمــن
طويــل ،ولكــن كانــت هنــاك عوائــق تقنيــة
 61رئيســية يف إنتــاج مســتقبالت receptors

كافيــة وفعالــة ملراقبــة نشــاط الخاليــا
وتفســر كيــف تقــوم هــذه الخاليــا
الحســية بالتعــرف عــى الروائــح ومتييزهــا.
ويوضــح ماتســيونامي أن ««األنــوف
اإللكرتونيــة » – E-Noseالتــي توجــد
اآلن تســتخدم لتحــدد املكونــات املحــددة
للرائحــة وتحليــل الرتكيــب الكيميــايئ لهــا
لتحديدهــا بــدالً مــن مســتقبل الخاليــا
الجذعيــة  .»receptor stem cellsوأضاف:
«أنــه باســتخدام مســتقبالت حيــة living
 receptorsرمبــا نتمكــن مــن تطويــر
جهــاز اصطناعــي يحــايك يف عملــه أنــوف
الحيوانــات ،حيــث إنــه مل يحقــق أحــد
ذلــك حتــى اآلن ،ولكــن هــذه الدراســة
تتجــه نحــو تحقيــق هــذا الهــدف».
وأردف أن الفـران والجــرذان متتــاز بحاســة
شــم جيــدة جــدا ً ،ولكــن ال يتــم اســتخدام
الفــران الكتشــاف املتفجــرات بالفعــل
لوجــود بعــض املشــاكل العمليــة لتطبيــق
ذلــك.
لجــأ الباحثــون يف الخطــوة الرئيســية األوىل
إىل تحديــد أفضــل مســتقبالت الرائحــة
 odor receptorsالتــي تنشــط لالســتجابة
للروائــح املســتهدفة مثــل الكوكايــن أو
املاريجوانــا ،كــا أنشــأوا ســائالً متوســطاً
مــع جزيئــات مضيئــة ،يك تســمح بتتبــع
الخاليــا ومراقبــة التغــرات التــي تطــرأ
عــى أجســاد الحيوانــات ،وجــرى نســخ
 %80مــن مســتقبالت الرائحــة مــن الفرئان،
بعــد ذلــك ،تــم مــزج تلــك املســتقبالت مع
ســبع روائــح ملــواد كيميائيــة مســتهدفة،
ثــم اختــرت أفضــل املســتقبالت بعــد
قيــاس التوهــج الناتــج.
واســتكملت الدراســة بدعــم مــن املعهــد
الوطنــي للصحــة ( ،)NIHووكالــة
مــروع البحــث املتقــدم للدفــاع (داربــا

–  )DARPAمــروع « «RealNose
 ، Projectبهــدف رصــد تنشــيط
املســتقبالت يف الوقــت الحقيقــي ،وتطويــر
عمــل األنــف اإللكرتونيــة لتحــايك أنــف
الكائــن الحــي يف قدراتــه عــى الشــم
ومتييــز الروائــح ،وذلــك عــن طريــق
تعريضهــا لروائــح األبخــرة والقليــل مــن
األنزميــات ،كــا تــم اختبــار العديــد مــن
األنزميــات التــي قــد يجدهــا املــرء يف
املــادة املخاطيــة يف األنــف ،ملعرفــة كيــف
ســاعد أو عرقــل ذلــك التفاعــل الكيميــايئ.
وقــال ماتســيونامي« :عندمــا تستنشــق
رائحــة مــادة كيميائيــة فإنــك تعتقــد
أن رائحــة املــادة ســرتبط باملســتقبالت
 receptorsالكيميائيــة يف األنــف ،لكــن
يف الواقــع هــي ليســت بهــذه البســاطة»،
مبينــاً أنــه «قبــل انتقــال جزيئــات
املــادة الذائبــة يف املنطقــة املخاطيــة إىل
املســتقبل  receptorفــإن هــذه الجزيئــات
قــد تُحــول إىل مــادة كيميائيــة أخــرى عــن
طريــق أنزميــات يف مخــاط األنــف».
واختتــم ماتســيونامي حديثــه
بالقــول« :األمــر ليــس كــا
لــو أن هــذه الدراســة ســيتم
تطبيقهــا عــى الفــور
عــى جهــاز محمــول
لتســتخدم يف املطــار
قريبــاً ،لكــن هــي
خطــوة مهمــة إىل
األمــام إلثبــات أن ذلــك
الخرب:
رابط
ممكنــاً».
www
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«مختبر جنائي على رقاقة» يساعد في البحث عن الـ DNA
البشري في مسرح الجريمة
تاريخ الخرب 18 :يناير 2019
ترجمة :أ .مالك بنت عصام فتحي

ابتكــرت بريجيــت رويجنــز مــن جامعــة
توينتــي يف هولنــدا «مخت ـرا ً جنائي ـاً عــى
رقاقــة» ،ملســاعدة فريــق مــرح الحــادث
يف «عمليــة البحــث عــن الحمــض النــووي
البــري  DNAيف مــرح الجرميــة ،وذلــك
للكشــف عــن وجــود أو عــدم وجــود هــذا
الحمــض ،وتظهــر نتيجــة األثــر الــذي عــر
عليــه إمــا بشــكل إيجــايب أو ســلبي.
وذكــرت بريجيــت يف أطروحــة الدكتــوراه،
أن ذلــك يتــم مــن خــال وضــع األثــر عــى
الرقاقــة يف املــكان املخصــص ،حيــث تظهــر
النتيجــة خــال  30دقيقــة ،فــإن كانــت
«ســلبية» فهــذا يعنــي أنــه يجــب االنتقــال
فــورا ً إىل مــكان آخــر يف مــرح الحــادث
والبحــث فيــه ،أمــا إن ظهــرت النتيجــة

«إيجابيــة» فــإن ذلــك يعنــي أن الـــ DNA
البــري موجــود ،ويتعــن نقلــه إىل
املختــر الجنــايئ لألمنــاط الوراثيــة DNA
.profiling
ووصفــت بريجيــت «الرقاقــة» بأنهــا رقاقة
صغــرة دمجــت فيهــا خمــس تقنيــات
مختربيــة ،مشــرة إىل أنهــا تحتــاج فقــط إىل
أقــل قــدر ممكــن مــن العينــة لتتمكــن من
تحليــل أي أثــر ،كــا أن نظامهــا املغلــق
يتيــح التحليــل الفــوري يف مــرح الجرمية،
وإىل حــد كبــر يســاعد يف التقليــل مــن
خطــر إمكانيــة التلــوث املتبــادل cross-
.contamination
وبينــت بريجيــت رويجنــز الخطــوات
الخمــس املتكاملــة ،التــي تــم دمجهــا يف
«مختــر جنــايئ عــى رقاقــة» ،وهــي:
 .1أخــذ العينــات ،إذ يتــم رفــع العينــة
بنفــس الطريقــة املســتخدمة لــدى فريــق
املعاينة/فريــق مــرح الحــادث باســتخدام
ماســحات معقمــة بطــرف قطنــي.
 .2العمــل عــى العينــة ،وذلــك بتكســر
جزيئــات الحمــض النــووي (تحلــل لجــدار
الخليــة  ،)cell lysisبعــد ذلــك ،رمبــا يتبعه
باقــي خطــوات االســتخالص extraction

والتنقيــة .purification
 .3العمــل عــى تضخيــم الحمــض النــووي
.DNA amplification
 .4الكشــف ،فبــدالً مــن اســتخدام
الصبغــة املشــعة  fluorescent dyeلرصــد
التضاعــف ســتعمل هــذه «الرقاقــة» عــى
اإلجابــة عــن ســؤال حــول مــا إذا كانــت
العينة/األثــر الــذي تــم رفعــه مــن مــرح
الحــادث  DNAبــري أم ال؟.
 .5التخزيــن ،حيــث يتــم تخزيــن الـ DNA
ملزيــد مــن الفحوصــات يف املختــر الجنــايئ.
وقالــت بريجيــت« :يف الحقيقــة أن نصــف
العينــات التــي ترفــع مــن مــرح الجرميــة
ال يظهــر لهــا منــط ورايث ،DNA profile
وبالتــايل فهــي عدميــة القيمــة ،وهــذا أمــر
محبــط للغايــة للمهنيــن يف عــامل األدلــة
الجنائيــة ،والتحقيــق يف هــذه األســباب
ســيكون دراســة بحــد ذاتــه ،ويف أخــذ
العينــات ســيتطلب األمــر املزيــد مــن
الدراســة» ،وأضافــت أن هــذه الرقاقــة
هــي األوىل مــن نوعهــا يف عــامل أبحــاث
األدلــة الجنائيــة.
أمــا الناحيــة النظريــة فأبانــت أن «املختــر
الجنــايئ عــى رقاقــة» ســوف يدشــن عهــدا ً
جديــدا ً للمامرســة املهنيــة ألبحــاث األدلــة
الجنائيــة ،وســيتعني عــى ضبــاط فــرق
املعاينة/مــرح الحــادث والباحثــن يف
املختــرات الجنائيــة أن يتعلمــوا كيفيــة
اســتخدام هــذه الرقاقــة ،كــا أن احتامليــة
الحصــول عــى األمنــاط الوراثيــة DNA
 profilesســتكون أعــى».
رابط الخرب:

www
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بحث يسهم في دراسة تحلل بقايا األطفال الرضع
وحديثي الوالدة جراء الجرائم العنيفة

ترجمة:
أ .طرفه بنت عبدالعزيز السلوم
تاريخ الخرب 2018/10/01 :

يف جرائــم العنــف ضــد األطفــال الرضــع وحديثــي الــوالدة كانــت
أكــر الصعوبــات التــي يواجههــا املحققــون هــي رسعــة تحلــل
الجثــث وصعوبــة التعــرف عليهــا والتحقيــق.
هنــاك القليــل مــن األبحــاث حــول تحلــل بقايــا حديثــي الــوالدة
واألطفــال الرضــع ،حيــث تتحلــل هــذه الجثــث بشــكل أرسع
بســبب كتلــة الجســم ،وأن الحفــاظ عــى الهيــكل العظمــي
يعتمــد عــى املســتويات الداخليــة للكثافــة املعدنيــة للعظــام
 ،ويتــم إج ـراء تحليــل لجثــث البالغــن يســمى تحليــل النســيج
أو اختبــار املــؤرش النســيجي ( )HIكمــؤرش شــبه كمــي للتحلــل.
لذلــك قامــت جامعــة واليــة نــورث كاروالينــا بالعمــل جاهــدة
عــى بحــث أجرتــه بهــدف دراســة تحلــل جثــث الرضــع.
اســتخدم الباحثــون مــن جامعــة واليــة نــورث كاروالينــا لدراســة
هــذه الحــاالت  35خنزي ـرا ً ي ـراوح حجمهــا مــن  1.8كيلوغ ـرام
إىل  22.7كيلوغــرام ،وكانــت الصغــرة مبثابــة بدائــل لكتلــة
الرضــع حتــى عــام واحــد ،فيــا مثلــت البقايــا األكــر بدائــل
للذيــن ت ـراوح أعامرهــم بــن عــام واحــد وتســعة أعــوام.
اختــرت طريقــة الرتســيب لدراســة هــذا البحــث ،ألنهــا أكــر
الظــروف شــيوعاً التــي توجــد بهــا بقايــا األطفــال.
تم وضع هذه الخنازير يف حاالت مختلفة:
 /1كيس بالستييك .
 /2لفها بـ «بطانية».
 /3مكشوفة متاماً للعنارص.
أمــا البقيــة فتظــل مكشــوفة أو مدفونــة يف قــر ،بعــد ذلــك قــام
الباحثــون بتقييــم البقايــا بشــكل يومــي ملــدة عامــن لتســجيل
معــدل التحلــل والتقــدم.
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بعــد عامــن مــن التحلــل للعينــات ؛ تــم اختيــار عظــم الفخــذ
مــن كل مجموعــة مــن الرفــات لعمــل اختبــار املــؤرش او التحليــل
النســيجي  ،وســجلت النتائــج بواســطة مــؤرش األكســجني للنســيج
( )OHI؛ حيــث وجــدوا أن التغــر املوســمي وحــاالت الطقــس
عوامــل مهمــة جــدا ً يجــب مراعاتهــا .
ووجــد ان الفرضيــات األوليــة املطروحــة مــن قبــل الباحثــن حــول
تحلــل بقايــا األطفــال الرضــع صحيحــة  ،و أن الجثــث تتحلــل
مبعــدالت مختلفــة تبعـاً للظــروف مثــل  :درجــة الحـرارة ،الرطوبــة،
وغريهــا مــن املتغـرات التــي تختلــف حســب املنطقــة الجغرافيــة.
يف نهايــة الدراســة اســتطاع الباحثــن عــى تحديــد تفاصيــل دقيقــة
مــن شــأنها أن تســاعد بشــكل أكــر عنــد مواجهــة الجرائــم مــن
هــذا النــوع  ،حيــث انهــم قــد يكونــون غــر قادريــن عــى تحديــد
موعــد دقيــق للمــوت  ،ولكــن ميكنهــم بالتأكيــد تضييــق نافــذة
الوقــت أكــر مــا كان ميكــن قبــل إج ـراء هــذه الدراســة .

املصدر :جامعة والية نورث كاروالينا .
رابط الخرب:
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عــى الرغــم مــن فائــدة وجــدوى
اختبــارات الــدم الحاليــة يف فحــص
وتحليــل العينــات يف مــرح الحــادث إال
أن لهــا حــدودا ً ،وال ميكــن إج ـراء فحــوص
كاملــة يف مــرح الحــادث ،إضافــة إىل أن
بعــض الفحــوص تتطلــب وقتــاً طويــاً،
وميكــن فقــد أو تدمــر العينــات .ويف
العــادة فــإن فحــوص الحمــض النــووي
والبصــات تتطلــب أن يكــون صاحــب
العينــة ضمــن قاعــدة بيانــات ،وحتــى
لــو كانــت معلومــات الشــخص صاحــب
العينــة متوافــرة يف قاعــدة البيانــات فــإن
بعــض الخصائــص (الســات) مثــل العمــر
ال ميكــن تحديدهــا باســتخدام التنميــط
التقليــدي لعينــات الحمــض النــووي أو
تحليــل البصــات .ولتقديــر العمــر ،مــن
األفضــل تتبــع خاصيــة تتغــر مــع مــرور
الوقــت .بعــض مكونــات الــدم (تحديــدا ً
تركيــب الهيموجلوبــن التــي تعطــي الــدم
اللــون األحمــر املميــز) مالمئــة لتحديــد
العمــر.

Environment

Digital

ترجمة :د .سلطان آل جابر
التاريخ 20 :يونيو 2018
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ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ
استخدام بقع الدم في مسرح ﻣﺴﺮﺡ
لتحديد عمر المشتبه به أو الضحية
الحادث

توفــر تقنيــة مطيــاف الرامــان معلومــات
حــول الرتكيــب الكيميــايئ والجزيئــي
للمــواد ،ولهــذا أراد  Igor Lednevورفاقــه
الباحثــون معرفــة مــا إذا كان بإمكانهــم
اســتخدام هــذه الطريقــة لتحليــل
مكونــات الــدم لتحديــد أعــار الضحايــا
واملشــتبه بهــم.
بإج ـراء تحليــل مطيــاف الرامــان لعينــات
متربعــن ،قســم الباحثــون العينــات إىل
ثــاث فئــات عمريــة مختلفــة :األطفــال
حديثــو الــوالدة (عمــر أقــل مــن ســنة
واحــدة) ،املراهقــون ( بــن  11إىل 13
ســنة تقريبـاً) ،والبالغــون ( بــن  43إىل 68
ســنة).
اســتطاع الباحثــون التمييــز بــن
املجموعــات املختلفــة ،حيــث تــم متييــز
عينــات األطفــال واملراهقــن بدقــة فاقــت
 ،%99ومل يكــن هنــاك أي خطــأ يف تحديــد
أعــار عينــات حديثــي الــوالدة .ونظـرا ً ألن
هــذه الطريقــة غــر متلفــة للعينــات ،وال
تتطلــب تحضــرا ً مســبقاً للكشــف ،ذكــر
الباحثــون يف هــذه الدراســة أن هــذه

ﺍﻟﺸﺎﻫﺪ ﺍﻟﺨﺒﻴﺮ

الطريقــة ميكــن أن تكــون مفيــدة يف
مــرح الحــادث ،باإلضافــة إىل املجموعــة
الحاليــة مــن األدوات واالختبــارات
املتوافــرة .ويخطــط فريــق البحــث
لتحســن منوذجهــم لتوفــر تحديــد دقيــق
للعمــر وليــس فقــط للفئــات العمريــة
الكبــرة.
تعليــق املرتجــم :مطيــاف الرامــان مــن
التقينــات ذات االنتقائيــة العاليــة للغايــة
مقارنــة ببعــض التقنيــات األخــرى ،إذ
بإمكانهــا متييــز أي تغــر يف الرتاكيــب
الكيميائيــة للعينــات ،مــا يجعلها مناســبة
لتتبــع التغــرات الكيميائيــة للعينــات.
املصدر :الجمعية الكيميائية األمريكية (American
)Chemical Society
رابط الخرب:
Using bloodstains at crime scenes
to determine age of a suspect or
victim.
https://www.sciencedaily.com/
releases/180620094835/06/2018.
htm
البحث الرئييس:
Kyle C. Doty, Igor K. Lednev.
Differentiating Donor Age Groups
Based on Raman Spectroscopy of
Bloodstains for Forensic Purposes.
ACS Central Science, 2018; DOI:
10.1021/acscentsci.8b00198
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