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استهاللية العدد

استهاللية الـعـدد

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 SaudiCSI، إعطاء 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 تّم 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 

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 مؤخراً، 

 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 Wecht، الذي يعد  خبرياً 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، محدداً 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. 

د. عبدالرحمن بن محمد الضّباح

رئيس التحرير
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عــىل الرغــم مــن أن الطريقــة العلميــة أو املنهجيــة العلميــة تتكون 

مــن خطــوات ومكونــات عــدة إال أنــه تنتــرش يف األوســاط العلميــة 

مقولــة )العلــم هــو القيــاس( Science is Measurement، وهــذا 

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. 

ــم أن املقصــود مــن الحديــث الرشيــف )الحــج عرفــة(  ــكل يعل ال

توكيــد أهميــة هــذا الركــن العظيــم، وهــذا قطًعــا ال يعنــي حــر 

مناســك الحــج فيــه، وكــام أنــه ليــس ملــن مل يقــف مبشــهد عرفــة 

حــج، فكذلــك ال نصيــب يف العلــم ملــن مل يقــم بإجــراء القياســات 

ــة.  التجريبي

ــم الشــامخ،  ــة يف رصح العل القياســات ليســت فقــط حجــر الزاوي

بــل لهــا أبعــاد فلســفية شــغلت عقــول الفالســفة واملفكريــن مــن 

زمــن أرســطو وحتــى أمانويــل، لدرجــة أنهــا اليــوم أصبــح لهــا كيــان 

مســتقل تحــت عنــوان: )نظريــة القياســات(.

ــه:  ــورد كالفــن قول ــارز الل ــاء الربيطــاين الب ينقــل عــن عــامل الفيزي

)أن تقيــس يعنــي أن تعــرف( to measure is to know، ومــن 

ــاس  ــامء بالقي ــع العل ــف ول ــا نوظ ــة لعلن ــة العميق ــذه الحكم ه

للعلــامء  البــرشي  الســلوك  خفايــا  بعــض  )معرفــة(  ملحاولــة 

والباحثــني، وكيــف يســوقهم إدمانهــم إلجــراء 

القياســات، ليــس فقــط إلنجــاز األعاجيــب 

ــون  ــد يك ــا ق ــن أيًض ــوم، ولك ــا العل يف دني

ــات  ــع ســببًا يف اجــرتاح الحامق ــك الداف ذل

أو  ذلــك  ســبيل  يف  بالتزويــر  البحثيــة 

حتــى بخلــق األوهــام العلميــة وخــداع 

ظواهــر  باكتشــاف  باإليحــاء  النفــس 

علميــة وهميــة. لقــد ذكرنــا يف عنــوان 

ــد  ــة ق ــات العلمي ــال أن القياس ــذا املق ه

تكــون يف بعــض الحــاالت ســهلة وميــرسة 

عــىل الرغــم مــن أن األصــل يف بعــض تلــك 

القياســات والتقديــرات العلميــة أنهــا غايــة 

يف الصعوبــة، وال مثــال أوضــح ميكــن ذكــره 

القياسات العلمية .. السهل الممتنع

أ.د. أحمد بن حامد الغامدي

قسم الكيمياء جامعة امللك سعود

مـقــالــة

أن تقيس يعني أن تعرف  

.... اللورد كالفن

يف هــذا الســياق مــن القياســات 

العلميــة الباهــرة للعلــامء 

اخــرتاع  قبــل  القدامــى 

األجهــزة العلميــة الحديثــة.

قياسات علمية 
مذهلة لرواد 

العلم
عــىل  البــرشي  الذهــن  قــدرة 

االكتشــاف واالخــرتاع مذهلــة منــذ 

فجــر التاريــخ، وحينــام قــد يتعجــب البعــض كيــف متكــن 

الفراعنــة مثــاًل مــن بنــاء أعجوبــة الدهــر الخالــدة )األهرامــات( 

ــون كيــف اســتطاع عــامل  ــوم يتعجب ــا مــن علــامء الي نجــد فئاًم

الرياضيــات اإلغريقــي إراتوســتينس قبــل أكــر مــن ألفــي ســنة 

مــن )قيــاس( محيــط األرض، وأنــه يبلــغ حــوايل 24 ألــف ميــل 

ــارة  ــخ الحض ــام يف تاري ــط . بين ــدود 4% فق ــأ يف ح ــبة خط بنس

اإلســالمية توصــل أبنــاء مــوىس بــن شــاكر يف نهايــة القــرن الثــاين 

الهجــري لقيــاس محيــط األرض بدقــة وصلــت 99.62%؛ أي 
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ــة.  ــن نصــف يف املائ ــل م بنســبة خطــأ أق

وهــذا عــامل الفلــك العــريب الكبــري البــريوين 

ــر األرض  ــف قط ــاب أن نص ــل لحس يتوص

ــني أن  ــرتًا، يف ح ــوايل 6325 كيلوم ــغ ح يبل

الدقيقــة حاليًــا هــي  العلميــة  القيمــة 

6371 كــم؛ مــام يعنــي توصلــه لدقــة 

ــًدا.  ــة ج ــاس( مذهل )قي

ــا ســبق  ورمبــا القصــة األغــرب مــن كل م

ــك اإلغريقــي هيباركــوس  متكــن عــامل الفل

)عــاش يف القــرن الثــاين قبــل امليــالد( مــن 

ــاس  ــات لقي ــاب املثلث ــم حس ــف عل توظي

والقمــر  األرض  بــني  الفاصلــة  املســافة 

وتقديرهــا بأنهــا تبلــغ 378 ألــف كيلومــرت، 

ــة  ــني )قياســاته( الفلكي ــد الفــرق ب وال يزي

وتلــك التــي ميتلكهــا العلــم املعــارص عــىل 

ــة.  2 يف املائ

ويف الوقــت الــذي كانــت العديــد مــن 

الشــعوب تنكــر كرويــة األرض نجــد أن 

أوينوبيديــس  اإلغريقــي  الفلــك  عــامل 

ــالد  ــل املي يتوصــل يف حــدود عــام 450 قب

ــاً  ــط كروي ــس فق ــب األرض لي إىل أن كوك

وإمنــا هــو كذلــك مائــل عــن محــوره 

بزاويــة انحــراف تبلــغ 24 درجــة )القيمــة 

العلميــة الصحيحــة مليــل محــور األرض 

23.4 درجــة(. ومــن )القياســات( العلميــة 

ــغ  ــا تبل ــل الواحــد من ــي تجع ــة الت املذهل

منــه الحــرية منتهاهــا متكــن عــامل الكيميــاء 

كافنديــش  هــري  الشــهري  اإلنجليــزي 

مــن  الهيدروجــني(  عنــر  )مكتشــف 

ــن عــرش  ــرن الثام ــات الق التوصــل يف نهاي

مــن حســاب وزن كوكــب األرض، وأنــه 

يبلــغ ســتة باليني تريليــون طن؛ أي بنســبة 

خطــأ حــوايل 1% فقــط عــن الرقــم العلمــي 

الحقيقــي. ويف عــام 1862م اســتطاع عــامل 

ــاس(  ــو )قي ــون فوك ــيس لي ــاء الفرن الفيزي

رسعــة الضــوء، وأنهــا تبلــغ حــوايل 298000 

كيلومــرت بالثانيــة الواحــدة، وهــذه رسعــة 

أقــل بحــوايل واحــد يف املئــة مــن الرسعــة 

ــة  ــل نهاي ــريا قب ــوء.   وأخ ــة للض الحقيقي

القــرن التاســع عــرش، ويف حــني أن العديــد 

مــن العلــامء يف تلــك الفــرتة مل يكونــوا 

ــا  ــذرات وأنه ــود ال ــة وج ــني بحقيق مقتنع

فكــرة تخيليــة وليســت واقًعــا حقيقيًــا 

ــاء الربيطــاين الشــهري  ــامل الفيزي نجــد أن ع

جوزيــف طمســون ال يكتشــف اإللكــرتون 

فحســب، ولكنــه كذلــك وبصــورة مذهلــة 

واألجهــزة  اإلمكانــات  لضعــف  )نظــرا 

العلميــة لذلــك العــر( متكن مــن )قياس( 

كتلــة اإللكــرتون، وأنهــا أخف بحــوايل ألفني 

ــي  ــني والت ــة ذرة الهيدروج ــن كتل ــرة م م

هــي )ويــا للعجــب( أقــل مــن الجــرام 

ــرة !!!. ــون م ــون ملي ــون ملي ــون ملي مبلي

القياسات واألمانة العلمية 
المفقودة

املذهلــة  العلميــة  القياســات  أن  كــام 

املجتمــع  يف  رســخت  الذكــر  الســابقة 

ــة  ــك الثل ــار بتل ــر واالنبه ــي التقدي العلم

مــن رواد العلــم نجــد أن قامئــة أخــرى 

مــن قياســات علميــة )مشــبوهة( تســببت 

يف إضفــاء ظــالل مــن الشــك والريبــة عــىل 

األمانــة العلميــة لبعــض كبــار مشــاهري 

أهــل العلــم. عــىل نســق املقولــة املشــهورة 

ــل  ــض أه ــد أن بع ــه( نج ــا تأكل ــت م )أن

ــا  ــت م ــول )أن ــم يق ــا العل ــري يف دني التنظ

 you are what you measure )تقيســه

ــون  ــم أن تك ــن امله ــط م ــس فق ــه لي ؛ ألن

ــا  ــن أيًض ــة، لك ــة صحيح ــاتك العلمي قياس

ــن  ــا م ــت له ــد توصل ــون ق ــي أن تك ينبغ

ــا  ــال أيًض ــه يق ــني؛ ألن ــح وأم ــق صحي طري

ــع  ــة يف مجتم ــح األخالقي ــال النصائ يف مج

العلــم )الطريقــة التــي تقيــس بهــا ال تقــل 

ــه(.  ــذي تقيس ــيء ال ــن ال ــة ع أهمي

ــا  ــة يصــح عليه ــل القياســات العلمي بالفع

ــع(، فكــام متكــن  توصيــف )الســهل املمتن

رواد العلــامء القدمــاء مــن إجــراء قياســات 

نجــد يف  نتعجــب مــن دقتهــا،  علميــة 

املقابــل بعــض مشــاهري العلــامء تعــرست 

عليهــم بعــض القياســات املختربيــة لدرجــة 

أن منهــم مــن مل يــرتدد يف التحايــل والغــش 

ــة.  ــج العلمي والتالعــب بالنتائ

ومــن أشــهر األمثلــة التــي ميكــن ذكرهــا يف 

هــذا الســياق أن العــامل اإليطــايل األســطورة 

ــم  ــخ العل ــب تاري ــف يف كت ــو يوص جاليلي

بأنــه مؤســس الطريقــة العلميــة الحديثــة، 

وبالخصــوص فيــام يتعلــق بفكرتــه العلمية 

لألجســام  الحركــة  قانــون  اســتنباط  يف 

الســاقطة. 

لقــد زعــم جاليليــو أنــه توصــل لهــذا 

القانــون عندمــا أجــرى تجربتــه املشــهورة 

بدحرجــة عــدد مــن كــرات الرصــاص فــوق 

تحركهــا.  رسعــة  وقيــاس  مائــل  ســطح 

وبعــد عــدة ســنوات مــن نــرش هــذه 

األفــكار العلميــة حــاول بعــض العلــامء 

تكــرار هــذه التجربــة، لكنهــم مل يتوصلــوا 

ــل  ــام جع ــج؛ م ــك النتائ ــس تل ــا لنف متاًم

ــه  ــو بأن ــون جاليلي ــني يتهم ــض املؤرخ بع
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قــام بشــكل متعمــد بتعديــل وتلفيــق 

لتصبــح  تجاربــه،  بيانــات   fabricate

متوافقــة مــع القانــون الــذي توصــل إليــه.

بــال شــك قــد يكــون إســحاق نيوتــن أكــر 

مــن  العلــم  تاريــخ  يف  وأهميــة  شــهرة 

جاليليــو جاليــي، ولكنــه يف الوقــت نفســه 

أكــر منــه جــرأة يف التزويــر وتلفيــق نتائــج 

ــة.  ــات العلمي القياس

ــي  ــؤرخ االمري ــار امل ــود أث ــدة عق ــل ع قب

يف  كــربى  ضجــة  ويســتفال  ريتشــارد 

األوســاط العلميــة عندمــا نــرش كتابــه 

املخصــص عــن ســرية حيــاة نيوتــن. يف هــذا 

نيوتــن  قيــام  ويســتفال  تتبــع  الكتــاب 

ــج  ــر النتائ ــق وتزوي ــنوات بتلفي ــرب الس ع

العلميــة يف كتــاب نيوتــن الشــهري: املبــادئ 

الرياضيــة للفلســفة الطبيعيــة، وهــو أهــم 

كتــاب عــىل اإلطــالق يف تاريــخ العلــم. ومبــا 

أنــه صــدرت ثــالث طبعــات مــن هــذا 

الكتــاب الهــام )1687م و1713م و1726م(  

فقــد وجــد ذلــك املــؤرخ أن نيوتــن كان يف 

ــه  ــدة( مــن كتاب كل طبعــة )منقحــة ومزي

ذلــك يقــوم بتعديــل وتغيــري البيانــات 

مــع  أكــر  متوافقــة  لتصبــح  العلميــة، 

ــة، لكــن دون  ــني العلمي ــات والقوان النظري

أن يكــون هــذا التغيــري مبنيًــا عــىل تجــارب 

أو قياســات جديــدة، وإمنــا فقــط عــىل 

تعديــل متعســف مــن قبــل نيوتــن. ولهــذا 

ــب  ــر والكت ــاث والتقاري ــة أن األبح ال غراب

العلميــة الحديثــة أصبحــت ال تــرتدد عــىل 

اإلطــالق يف وصــف نيوتــن بأنــه )مــزور أو 

ــخ(. ــربك ...إل ــال أو مف محت

ــع  ــد تدف ــي ق ــة الت ــباب القوي ــد األس أح

ــل نتائجهــم  ــر وتعدي ــار العلــامء للتزوي كب

العلميــة هــي تعرضهــا للنقــد العلمــي، 

فبعــد  نيوتــن،  مــع  مــا حصــل  وهــذا 

ــر  ــابق الذك ــي الس ــه العلم ــرش كتاب أن  ن

تعرضــت أفــكاره العلميــة لنقــد حــاد مــن 

ــص  ــا، وباألخ ــا وفرنس ــامء أملاني ــض عل بع

اليبنتــز  األملــاين  الرياضيــات  عــامل  مــن 

علمــي  تنافــس  واليبنتــز  نيوتــن  )بــني 

مقــال:  يف  منــه  لطــرف  أرشت  همجــي 

رصاع ديكــة العلــم(، ولهــذا كان نيوتــن 

يف كل طبعــة جديــدة مــن كتابــة )ينقــح( 

النتائــج العلميــة بشــكل غــري مهنــي، فقــط 

ليســكت تلــك األصــوات املعارضــة. 

أمــر مشــابه إىل حــد مــا حصــل مــع العــامل 

الربيطــاين املعــروف تشــارلز دارون، الــذي 

تعديــالت  إلضافــة  اآلخــر  هــو  أضطــر 

ــه املشــهور  للطبعــات املتالحقــة مــن كتاب

ــواع(.  ــل األن )أص

فيــه  وقــع  الــذي  العلمــي  التزويــر 

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 

بعــض  رمبــا رسقــة(  )أو  باقتبــاس  قــام 

العلميــة مــن بحــث  األفــكار واألمثلــة 

إدوارد  يدعــى  مجهــول  بريطــاين  عــامل 

ــة  ــا علمي ــرش أوراقً ــذي ن ــو ال ــث، وه بلي

يف موضــوع االنتقــاء الطبيعــي والتطــور 

قبــل أن ينــرش دارون كتابــه بحــوايل 24 

ــام  ــاب دارون يف ع ــر كت ــا ظه ســنة. عندم

1959م مل يذكــر عــىل اإلطــالق يف مراجعــه 

العلميــة أبحــاث إدوارد بليــث عــىل الرغــم 

مــن التشــابه يف الصياغــة بينهــام يف بعــض 

الكتــاب، وكذلــك يف اســتخدام  مواضــع 

الكلــامت النــادرة واختيــار األمثلــة. ولكــن 

ــن  ــامء املعارصي ــار بعــض العل ــا أث بعــد م

لــدارون فضيحــة اتهامــه بالرسقــة العلميــة 

اضطــر يف الطبعــات الجديــدة مــن الكتــاب 

أن يشــري للمصــادر العلميــة التــي اســتفاد 

منهــا وتعمــد يف الســابق إغفالهــا، لــي 

تظهــر نظريــة التطــور وكأنهــا مــن نتائــج 

ــط. ــة فق ــه العلمي أبحاث

أنا ال أكذب لكِن أتجمل
عنــوان هــذه الفقــرة ال يقصــد بهــا الدرامــا 

التلفزيونيــة املشــهورة التــي كتبهــا إحســان 

عبدالقــدوس، ولكــن نقصــد بهــا مزيــد 

أمثلــة كاشــفة للطبيعــة البرشيــة لرشيحــة 

مــن العلــامء الذيــن كبقية بنــي آدم يعرض 

لهــم الضعــف والفتنــة. بعض كبــار العلامء 

ــف،  ــف والتحري ــرية التزيي ــوا يف كب مل يقع

بعمليــة  قامــوا  بســاطة  بــكل  ولكنهــم 

)تجميــل وتشــذيب( لقياســاتهم ونتائجهــم 

أكــر  هيئــة  يف  تكــون  حتــى  العلميــة 

ــة  ــكار العلمي ــات واألف اتســاقَا مــع النظري

التــي يطرحونهــا. مــن أبــرز األمثلــة التــي 

ميكــن رسدهــا يف الشــأن الشــائن الفيزيــايئ 

األمريــي روبــرت ميليــكان الحاصــل عــىل 

الفيزيــاء عــام 1923م  نوبــل يف  جائــزة 

نظــري )قياســه العجيــب( لشــحنة اإللكرتون 

رغــم ضعفهــا الشــديد جــدا والبالــغ جــزء 

مــن بليــون بليــون بليــون مــن الكوملــب. 
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أثنــاء قيــام ميليــكان بإجــراء تجربــة قطــرة 

الزيــت الشــهرية لقيــاس شــحنة اإللكــرتون 

كان عليــه أن يكــرر التجربــة عــدة مــرات؛ 

لــي يتأكــد مــن دقــة القياســات العلميــة. 

التجــارب  مالحظــات  دفــرت  وحســب 

العلميــة لروبــرت ميليــكان الــذي فحصــه 

العلــامء بعــد وفاتــه تبــني أنــه قــام بتكــرار 

التجربــة حــوايل 140 مــرة. وبــدال مــن أن 

ــذه  ــع ه ــج جمي ــكان نتائ ــتخدم ميلي يس

التجــارب كــام هــي الحــال مــع إرشــادات 

األمانــة العلميــة قــام ميليــكان )بتجميــل( 

نتائجــه بــأن حــذف حــوايل 49 قــراءة منهــا 

بــدون مــربر علمــي دقيــق ومنضبــط. 

املحــرج يف األمــر أن ميليــكان يف بحثــه 

العلمــي املنشــور عــن هــذا االكتشــاف 

نتائجــه  أن  إىل  رصيــح  بشــكل  أشــار 

املعروضــة تــم بناؤهــا مــن جميــع نتائــج 

تجربــة قطــرة الزيــت التــي اســتمرت ملــدة 

ســتني يومــا، بــل إنــه يف كتــاب ســريته 

الذاتيــة زعــم أن تجاربــه وقياســاته تلــك مل 

ــال أو إهــامل وال قطــرة واحــدة  ــم إغف يت

منهــا. 

بقــي أن نقــول إنــه يف الوقــت الحــايل 

يعتــرب مثــل هــذا التــرف مخالًفــا للقيــم 

واألخــالق العلميــة التــي تنص عــىل أن عىل 

الباحــث أن يذكــر ويوثــق جميــع النتائــج 

التــي يحصــل عليهــا، وأال يقــوم باســتبعاد 

أي نتائــج شــاذة outlier إال بعــد أن يجري 

 )Q-test( لهــا اختبــارات إحصائيــة معينــة

ــا  ــات العلي ــالب الدراس ــع ط ــا جمي يعرفه

ــار ومشــاهري العلــامء. فضــاًل عــن كب

العــامل الربيطــاين الشــهري جــون دالتون خلد 

ــس  ــه مؤس ــخ بكون ــب التاري ــره يف كت ذك

ــل  ــن أه ــة، ولك ــة الحديث ــة الذري النظري

الكيميــاء يعرفونــه أكــر نتيجــة مــا يســمى 

املتضاعفــة(.  للنســب  دالتــون  )قانــون 

ولكــن يبــدو للمحققــني يف تاريــخ العلــوم 

الذيــن دققــوا يف نتائــج وقياســات دالتــون 

أنــه هــو اآلخــر قــد اختــار بياناتــه بشــكل 

ــي  ــج الت ــام فقــط بنــرش النتائ انتقــايئ، وق

اســتبعد  إنــه  حيــث  نظريتــه،  تدعــم 

ــا.  ــكوك فيه ــة أو املش ــج الضعيف النتائ

)االختبــارات  قليــل  قبــل  ذكــرت 

اإلحصائيــة( التــي تطبــق عــىل النتائــج 

والبيانــات العلميــة، ومــن ذلــك أن جميــع 

ــو  ــتحيل( أن تخل ــة )يس ــات العلمي القياس

نجــد  العشــوائية، وهنــا  األخطــاء  مــن 

شــخصية  فيهــا  وقعــت  التــي  الورطــة 

علميــة شــهرية ومحبوبــة هــو مؤســس 

علــم الوراثــة الراهــب النمســاوي غريغــور 

منــدل. 

لقــد أثــارت الدقــة املتناهيــة لبيانــات 

تجــارب منــدل الشــهرية عــىل نبتــة البــازالء 

اهتــامم عــامل اإلحصــاء اإلنجليــزي روالنــد 

فيــرش )لــه اهتــامم بعلــم الوراثــة ومطــور 

ــذي فحــص  ــار اإلحصــايئ F-test( ال االختب

بشــكل دقيــق نتائــج تجــارب منــدل، ومــن 

ثــم توصــل للنتيجــة التاليــة: لقــد تــم 

ــث  ــارب بحي ــب التج ــات أغل ــر بيان تزوي

ــبقة. يف  ــدل املس ــات من ــع توقع ــق م تتف

الواقــع هــذا حكــم قــاس جــًدا ضــد ذلــك 

القســيس املجتهــد، ولهــذا حــاول العديــد 

ــلوك  ــن س ــاع ع ــة الدف ــامء الوراث ــن عل م

ــج  ــاء( نتائ ــام )بانتق ــه فقــط ق ــدل، وأن من

ــا،  التجــارب املناســبة وليــس تزويرهــا متاًم

أخطــاء  وقــع يف  أنــه  يعــدو  ال  واألمــر 

عرضيــة ال واعيــة وال شــعورية باختيــار 

النتائــج التــي تحقــق القانــون العلمــي 

ــفه.  ــذي اكتش ال

بقــي أن نقــول إنــه لألســف فــإن فضيحــة 

تزويــر وتعديــل نتائــج القياســات العلميــة 

تكــررت ومــا زالــت تتكــرر يف دنيــا العلــم 

يف الزمــن القديــم كــام يف الزمــن الحديــث. 

فهــذا عــامل الفيزيــاء اإليطــايل كارلــو روبيــا 

ــاء  ــل يف الفيزي ــزة نوب والحاصــل عــىل جائ

عــام 1984م إلثباتــه وجــود القــوة الذريــة 

الضعيفــة وبعــد أن شــغل منصــب املديــر 

األورويب  )املركــز   CERN ملختــرب  العــام 

ــع كل هــذا  ــه وم ــة( إال أن لألبحــاث الذري

الربيــق كان شــخصية انتهازية وغــري نزيهة. 

ــع  ــا وتحــت داف ــأن روبي توجــد شــواهد ب

ــددة  ــة مح ــج علمي ــات نتائ ــه يف إثب رغبت

ــاء الجســيامت األوليــة كان  يف مجــال فيزي

يتعمــد تغيــري نتائــج االختبــارات التــي كان 

يجريهــا مــع فريقــه البحثــي. 
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ــة  ــوك الحاصل ــدا بي ــة لن ــة األمريكي العامل

عــىل جائــزة نوبــل يف الطــب عــام 2004م 

تبــني أن بعــض أبحاثها املنشــورة يف مجالت 

علميــة مرموقــة جــدا مثــل مجلــة العلــوم 

األمريكيــة ومجلــة الطبيعــة الربيطانيــة 

بهــا مشــاكل قــد تصــل لحــد التحايــل 

للنتائــج.  املتعمــد  والتعديــل  والتزويــر 

وقبــل ذلــك تعــرض عــامل األحيــاء األمريــي 

ديفيــد بالتيمــور الحاصــل عــىل جائــزة 

لســقطة  عــام 1975م  الطــب  نوبــل يف 

الصحافــة  يف  اشــتهرت  كــربى  علميــة 

 Baltimore بالتمــور(  )فضيحــة  باســم 

Affair ، وذلــك بعــد أن تــم توجيــه اتهــام 

رســمي لفريقــه العلمــي بجرميــة التحايــل 

ــام اضطــر بالتيمــور  ــد؛ م ــر املتعم والتزوي

ــر  ــه كمدي ــن منصب ــتقالة م ــدم باالس للتق

ــدا.  ــة ج ــك العريق ــة كالتي لجامع

الغريــب يف األمــر أنــه ألســباب تتعلــق 

مبشــاكل تســجيل بــراءة االخــرتاع أو النــزاع 

حــول األمــور املاليــة تعــرض بعــض علــامء 

نوبــل لرفــع دعــوى قضائيــة ضدهــم وتــم 

جرهــم إىل ســاحات املحاكــم. لقــد رفعــت 

جامعــة ييــل املشــهورة دعــوة قضائيــة 

ــني  ــي جــون ف ــاء األمري ــامل الكيمي ضــد ع

ــام 2002م  ــل ع ــزة نوب الحاصــل عــىل جائ

ــة  ــل املحكم ــن قب ــه م ــم تغرمي ــذي ت ، ال

بدفــع نصــف مليــون دوالر لتلــك الجامعــة 

األمريــي  امليكروبــات  عــامل  !!. وكذلــك 

واكســامن الحاصــل عــىل 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 

ــراءة االخــرتاع !!. عــن ب

وقــوع  مــن  الرغــم  وعــىل  الختــام  ويف 

حامقــة التالعــب وتزويــر نتائــج القياســات 

ــامء  ــض العل ــن بع ــة م ــاث العلمي واألبح

املجتمــع  أن  إال  املعارصيــن  والباحثــني 

املختلفــة  البحثيــة  والجهــات  العلمــي 

االحتياطــات  مــن  ترســانة  لديهــا 

هــذه  ملحاربــة  املتنوعــة  واألســاليب 

الظاهــرة املخجلــة. ومــن ذلــك أن العديــد 

ــراء  ــات إج ــة وجه ــربات العلمي ــن املخت م

القياســات البحثيــة تشــرتط اتبــاع وتطبيــق 

بروتوكــوالت واشــرتاطات محــددة يلــزم 

تنفيذهــا وتطبيقهــا يف املختــربات العلميــة 

واملعامــل البحثيــة. ولهــذا أرجــو أن تجــدوا 

مزيــًدا مــن التوضيــح والبيــان حــول هــذا 

املوضــوع الحيــوي يف ملــف العــدد ملجلــة 

املجموعــة العلميــة لعلــوم األدلــة الجنائية 

ــل  ــوات العم ــن )خط ــدث ع ــذي يتح وال

واإلجــراءات املعتمــدة دوليًــا يف املختــربات 

الكيميائيــة والجنائيــة(. 
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ملــف العــدد

أهمية خطوات العمل واإلجراءات 
القياسية المعتمدة دوليًا في 

المختبرات الكيميائية والجنائية

أدلة دراسات التحقق من صحة 
الطرق التحليلية في مختبرات 

السموم الجنائية

اإلجراءات الوقائية للعمل في 
مختبرات الفحوص الوراثية 

الجنائية

بروتوكول جديد لقياس مستوى 
انتشار )تلوث( عينات المواد 

المخدرة )المحظورة( في المختبرات 
الجنائية

سياسات وإجراءات العمل بمشارح 
الطب الشرعي

اإلجراءات القياسية في المعامل 
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أهمية خطوات العمل واإلجراءات القياسية 
المعتمدة دوليًا في المختبرات الكيميائية والجنائية

ــة  ــرم أو إدان ــة مج ــؤدي إىل تربئ ــة ت ــري صحيح ــكام غ ــدار أح إص

بــريء، وهــذا كــام نعلــم ظلــم وإفســاد ال يــرىض عنــه أي إنســان 

عــىل وجــه هــذه البســيطة.

ــة  ــاء ملح ــا إعط ــوع، حاولن ــذا املوض ــاول ه ــىل تن ــا ع ــاً من وحرص

بســيطة عــن خطــوات العمــل واإلجــراءات القياســية املعتمــدة يف 

املختــربات الكيميائيــة والجنائيــة، وعــرض رسيــع وموجــز لبعــض 

الطــرق واملصطلحــات العلميــة، وذلــك لتســهيل فهمهــا وتطبيقهــا. 

املختــربات  هــذه  يف  أداؤهــا  املطلــوب  اإلجــراءات  وتتطلــب 

واملعامــل عــدداً مــن الخطــوات تتمثــل فيــام يــي:  

• أن تكــون الطــرق املســتخدمة يف املعامــل واملختــربات عنــد 

ــوت  ــات وبي ــن مؤسس ــوذة م ــات مأخ ــل والدراس ــراء التحالي إج

ــاً. ــدة دولي ــة ومعتم ــربة معروف خ

املرتبطــة  العلميــة  باملصطلحــات  ملــامً  الفنــي  يكــون  أن   •

أهمهــا: مــن  والتــي  فيــه،  يعمــل  الــذي  بالتخصــص 

العينة املرجعية القياسيةReference Standard Sample  التي 

تستخدم للتأكد من مدى صالحية طريقة التحليل املستخدمة. 

منحنى املعايرة Calibration Curve، وهو عبارة عن عالقة 

بيانية تربط بني تراكيز املحاليل املدروسة من جانب، واستجابة 

)شدة Intensity( املقدر من جانب آخر. 

ــز إىل  ــل Limit of Detection  ( ، ويرم ــة التحلي  حــدود طريق

أقــل تركيــز مــن املــادة املحللــة ميكــن أن يتــم تحليلهــا يف الجهــاز 

املســتخدم.

ــري  ــواد غ ــور م ــا ظه ــد به ــالت Interferences ، ويقص  التداخ

تهــدف اإلجــراءات القياســية املعتمــدة يف املختــربات الكيميائيــة 

والجنائيــة إىل إعطــاء نتائــج دقيقــة وصحيحــة، وذلك عــن طريق 

تطبيــق أنظمــة وبرامــج تتعلــق بالجــودة، حيــث تعمــل هــذه 

ــالل  ــن خ ــك م ــم ذل ــج، ويت ــة النتائ ــم صح ــىل تقيي ــج ع الربام

ــل،  ــراء التحالي ــد إج ــة عن ــة الصحيح ــرق العلمي ــتخدام الط اس

ــة،  ــري الســالمة والوقاي ــري الخاصــة بتداب ــاع املعاي مــع رضورة اتب

واملتمثلــة يف قــدرة العاملــني يف هــذا املجــال عــىل التعامــل 

ــواع املخاطــر  ــع أن ــة بجمي ــة واملتعلق ــامت التحذيري ــع التعلي م

املحتملــة، وكذلــك التعليــامت اإلرشــادية الخاصــة بالســالمة 

املختربيــة، وذلــك للحــد مــن الحــوادث التــي قــد يتعرضــون لهــا. 

ــي  ــج زمن ــع برنام ــب وض ــراءات تتطل ــذه اإلج ــإن ه ــك ف كذل

محــدد مختــص بالصيانــة الدوريــة لجميــع األجهــزة واملعــدات 

أهميــة ورضورة  إىل  إضافــة  املختــربات،  املوجــودة يف هــذه 

تســجيل جميــع البيانــات واملعلومــات الخاصــة بهــا مثــل: اســم 

 model الرشكــة املنتجــة، ســنة صنعهــا، بلــد الصنــع، ورقم ونــوع

ــاز املســتخدم.  الجه

ويكمــن الســبب يف رضورة التأكــد مــن صالحيــة وموثوقيــة 

الطــرق التحليليــة املســتخدمة إلجــراء التحاليــل ســواًء يف املعامل 

واملختــربات البحثيــة أو الطبيــة بشــكل عــام، أو املختــربات 

ــذه  ــج ه ــىل نتائ ــان ع ــل االطمئن ــاص، ألج ــكل خ ــة بش الجنائي

ــة  ــا كطريق ــامد عليه ــا واالعت ــادرة منه ــر الص ــل والتقاري التحالي

موثوقــة، وذلــك لتحقيــق العدالــة، فمــن املمكــن أن تــؤدي 

ــة( إىل  ــة )غــري املوثوق ــة أو الخاطئ ــل غــري الدقيق ــج التحالي نتائ

د.عبدالرحمن بن محمد الضباح 

أستاذ الكيمياء الجنائية املشارك بكلية امللك فهد األمنية

مـقــالــة
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ــون  ــن أن تك ــام ميك ــددة، ك ــواد مح ــل م ــد تحلي ــة عن مطلوب

ــل. ــتخدم للتحلي ــاز املس ــج الجه ــات يف نتائ اضطراب

طريقــة  قــدرة  مــدى  وتعنــي   ،  Selectivity االنتقائيــة    

التحليــل املســتخدمة عــىل تحديــد ومتييــز املــواد املحللــة مــن 

دون حصــول أي تداخــالت بينهــا.  

 الثابتيــة Stability ، ويقصــد بهــا مــدى مقاومــة املــادة 

املطلــوب تحليلهــا للظــروف التجريبيــة املختلفــة، ســواء كانــت 

ــة. ــة معين ــرتات زمني ــاء ف ــة أثن ــة أو كيميائي فيزيائي

  التكراريــة Repeatability ، وتقيــس مــدى دقــة طريقــة 

ــادة  ــالل إع ــن خ ــك م ــا، وذل ــا وتكراره ــد إعادته ــل عن التحلي

إجــراء التجربــة نفســها للعينــة املدروســة، وعــىل الجهــاز 

املســتخدم نفســه، ويف املعمــل نفســه، وباألشــخاص أنفســهم.

 الدقــة  precision، وتعنــي وصــف مــدى التقــارب بــني 

ــّم  ــي ت ــها الت ــة نفس ــا للعين ــل عليه ــررة واملتحص ــج املك النتائ

ــها.  ــروف نفس ــد الظ ــا عن إجراؤه

 واخــرياً املصداقيــة Accuracy ، ويقصــد بهــا مــدى التقــارب 

ــع  ــة م ــامدة املدروس ــة لل ــم املقاس ــني متوســط القي ــق ب أو التواف

ــة.  ــة املعروف القيمــة الحقيقي

مــن  وغريهــا  الســابقة  باملصطلحــات  الفنــي  إملــام  بعــد   •

ــىل  ــادراً ع ــون ق ــاً أن يك ــه أيض ــب علي ــرى يج ــات األخ املصطلح

ــم  ــذي يت ــل ال ــي تتناســب مــع الدلي ــل الت ــد طريقــة التحلي تحدي

ــة،  ــة واملصداقي ــذي يعطــي أعــىل درجــات الدق ــه، وال البحــث عن

وذلــك لتحقيــق العدالــة قــدر املســتطاع.

ــة أو  ــربات الكيميائي ــي العامــل يف املخت ــك يجــب عــىل الفن • كذل

الجنائيــة أن يكــون قــادراً عــىل التعامــل مــع املعــادالت الرياضيــة 

ــد  ــل املســتخدمة، للتأك ــة بالتحالي ــة املتعلق والحســابات الكيميائي

مــن مــدى مالءمــة وصالحيــة طريقــة التحليــل.

• أيضــاً، يتطلــب منــه أن يكــون ملــامً بآخــر التحديثــات واإلجراءات 

واملعتمــدة دوليــاً، لجميــع الطــرق التحليليــة التــي يعمــل عليهــا، 

للتأكــد مــن مــدى صالحيتهــا وفعاليتهــا، حيــث إن هــذه اإلجراءات 

ــون  ــن أن تك ــاً، وميك ــل دوري ــح والتعدي ــع للتنقي ــارب تخض والتج

فــرتة صالحيتهــا محــددة بفــرتة زمنيــة معينــة. 
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مـقــالــة

د. فاروق بن فيصل الزهراين

عضو مجموعة العمل العلمية لعلم السموم 

الجنايئ بالجمعية العربية لعلوم األدلة الجنائية

مقدمة:
يُعنــى املختصــون يف مختــربات الســموم 

العينــات  مختلــف  بفحــص  الجنائيــة 

تلــك  ســواء  إليهــم،  الــواردة  الحيويــة 

ــاً  ــوات بحث ــاء أو األم ــن األحي ــذوة م املأخ

عــن وجــود أي مــواد كيميائيــة ضمــن 

ســياق جنــايئ بحيــث يرتتــب عــىل نتيجــة 

املختــرب إجــراءات قانونيــة أو إداريــة. لهــذا 

الســبب، فإنــه مــن املهــم جــداً إيجــاد 

اتفــاق عاملــي بخصــوص دراســات التحقــق 

مــن صحــة الطــرق التحليليــة املســتخدمة 

للبحــث عــن املــواد الســامة أو املحظــورة 

االســتخدام. 

املــايض  القــرن  تســعينات  مــن  ابتــداء 

إىل  عامليــة  منظــامت  عــدة  ســعت 

اســتحداث أدلــة تهــدف إىل توحيــد هــذه 

اإلجــراءات، بهــدف الحصــول عــىل طــرق 

ــاهم يف  ــة تس ــة عالي ــل ذات موثوقي تحلي

هــذه  هدفــت  كــام  العدالــة،  تحقيــق 

البحثيــة  الجهــات  مســاعدة  إىل  األدلــة 

ميكــن  نتائــج  ذات  دراســات  إلنتــاج 

الوثــوق بنتائجهــا والبنــاء عليهــا لألبحــاث 

املســتقبلية. مــن أشــهر أدلــة دراســات 

التحقــق مــن صحــة الطــرق التحليليــة 

دليــل منظمــة الغــذاء والــدواء األمريكيــة، 

للســموم  األملانيــة  الجمعيــة  ودليــل 

منظمــة  ودليــل  الجنائيــة،  والكيميــاء 

املجموعــة  ودليــل  األوروبيــة،  الــدواء 

الجنائيــة.  للســموم  العلميــة 

مؤخــراً أصــدرت الجمعيــة العربيــة للعلوم 

يف  ممثلــة  الرشعــي  والطــب  الجنائيــة 

املجموعــة العلميــة للســموم الجنائيــة أول 

دليــل عــريب يعنــى بدراســات التحقــق مــن 

صحــة الطــرق التحليليــة. اهتمــت جميــع 

ــم أداء  ــة بشــكل مكثــف بتقيي هــذه األدل

التــي  الكروماتوغــرايف  التحليــل  طــرق 

تســتخدم عــادة يف مرحلــة الفحوصــات 

التأكيديــة، وشــمل ذلــك عــدة معايــري 

أهمهــا: االختياريــة، تأثــري العينــة عــىل 

ــة  ــا لطريق ــا والعلي ــدود الدني ــن، الح التأي

الصحــة،  الدقــة،  املعايــرة،  التحليــل، 

والثباتيــة. 

جهــات  معظــم  أن  مــن  الرغــم  عــىل 

االعتــامد العامليــة تشــرتط إجــراء دراســات 

التحقــق مــن صحــة الطــرق التحليليــة، 

ــول  ــزام للحص ــدون إل ــل ب ــاً ألي دلي اتباع

األدلــة  هــذه  تــزال  ال  االعتــامد،  عــىل 

ــح  ــي ال تطم ــربات الت ــة للمخت ــري ملزم غ

ــه  ــراً ألن ــامد. ونظ ــىل أي اعت ــول ع للحص

مــن املحتمــل دامئــاً أن يقــوم املتــرضر مــن 

ــاء  ــام القض ــا أم ــل بتحديه ــة التحلي نتيج

بإجــراء  تقــم  مل  التــي  املختــربات  فــإن 

دراســات التحقــق ســوف تفشــل يف تقديــم 

ــر  ــة التقاري ــت صح ــي يثب ــاع موضوع دف

التــي قامــت بإصدارهــا. 

علــم الســموم )Toxicology( هــو العلــم 

ــة  ــريات الجانبي ــى بدراســة التأث ــذي يعن ال

لألدويــة واملــواد الكيميائيــة عــىل األجهــزة 

الســموم  علــم  يعنــى  بينــام  الحيويــة، 

 )Forensic toxicology( الجنائيــة 

ــم  ــات عل ــع تطبيق ــل م ــد بالتعام بالتحدي

التــي  والقضايــا  الحــاالت  يف  الســموم 

ــات  ــة تبع ــريات الجانبي ــذه التأث ــون له يك

قانونيــة وإداريــة، وتســتخدم فيهــا نتائــج 

ــان  ــم أو اللج ــاً يف املحاك ــات غالب الفحوص

ــة.  ــة القضائي ــل الصف ــي تحم الت

يعتــرب علــم الســموم الجنائيــة حديــث 

ــوم عــىل الطــرق واملامرســات  نســبياً، ويق

لغــرض  واملقبولــة  املنشــورة  العلميــة 

العينــات  والســموم يف  األدويــة  تحليــل 

الحيويــة، وتفســري نتائــج هــذه التحاليــل. 

مــن  التحليليــة  الطــرق  معظــم  تــأيت 

املختــربات البحثيــة األكادمييــة أو مختــربات 

الــرشكات املصنعــة ألجهــزة التحليــل. ينرش 

املختصــون يف هــذا العلــم ســنوياً آالف 

محكمــة،  مجــالت  يف  العلميــة  األوراق 

ــر  ــاً بتطوي ــورات غالب ــذه املنش ــم ه وتهت

النتائــج،  وتفســري  التحليليــة،  الطــرق 

وكذلــك املســتجدات يف أجهــزة وأدوات 

علــم  يف  املختصــون  يعمــل  التحليــل. 

الســموم الجنــايئ بالقــرب مــن متخصــيص 

الطــب الرشعــي، ومحققــي النيابــة العامــة 

أدلة دراسات التحقق من صحة الطرق التحليلية في 
مختبرات السموم الجنائية
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ويكمــن  القضائيــة،  واللجــان  واملحاكــم 

الــدور الرئيــيس لهــم يف التحديــد النوعــي 

والكمــي لألدويــة واملــواد املخــدرة وأي 

مــواد أخــرى يف العينــات الحيويــة، وكتابــة 

تقريــر يفــرس هــذه النتائــج. ميكن تقســيم 

علــم الســموم الجنائيــة إىل أربعــة أقســام 

ــايل: ــية كالت رئيس

 Post-mortem( 1. السموم ما بعد الوفاة

  )Toxicology

2. السموم املؤثرة عىل أداء اإلنسان 

 )Human Performance Toxicology(

 Doping(  3. املنشطات الرياضية

 )Control

4. فحوصات املخدرات يف مواقع العمل 

 )Workplace Drug Testing(

يف مختــربات الســموم الجنائيــة يتــم فحص 

مختلــف العينــات الحيويــة، وأهمهــا الــدم 

املعــدة،  محتويــات  البــول،  ومشــتقاته، 

األنســجة  ومختلــف  األظافــر،  الشــعر، 

األخــرى. ومهــام كان الغــرض مــن فحــص 

العينــة فــإن ذلــك يتــم بتقنيــات متشــابهة 

وحتــى  وتأكيديــة.  أوليــة  مرحلتــني:  يف 

ــر يؤكــد  ــاج تقري ــرب مــن إنت يتمكــن املخت

إيجابيــة أي عينــة ألي مــادة فإنــه يشــرتط 

أن يتــم اســتخدام تقنيتــني مختلفتــني عــىل 

األقــل يف املرحلتــني، ويجــب أن تكــون 

ــم  ــام. يت ــة يف كلتيه ــة إيجابي ــة العين نتيج

يف العــادة اســتخدام التقنيــات املناعيــة 

ــادة  ــات امل ــاط جزيئ ــىل ارتب ــدة ع املعتم

مصنعــة  مضــادة  بأجســام  املســتهدفة 

ــن  ــة م ــة معين ــتهداف عائل ــاً الس خصيص

يتــم  األويل.  املســح  مرحلــة  يف  املــواد 

بعــد ذلــك، يف حالــة إيجابيــة العينــة، 

االنتقــال إىل التقنيــة الثانيــة يف مرحلــة 

ــىل  ــاً ع ــد غالب ــدي، وتعتم ــص التأكي الفح

أجهــزة الكروماتوغرافيــا بأنواعهــا املقرونــة 

ــر  ــي توف ــة الت ــف الكتل ــاس طي ــاز قي بجه

خصوصيــة عاليــة لتحديــد ماهيــة العينــة 

ــدف  ــا. يه ــاس كميته ــة وقي ــة قاطع بصف

االطمئنــان  زيــادة  إىل  اإلجــراء  هــذا 

لنتيجــة الفحــص أوالً، وكذلــك تقليــل عــدد 

املرحلــة  يف  للفحــص  املرســلة  العينــات 

ــة  ــة، والتــي تســتلزم إجــراءات طويل الثاني

يتــم  بحيــث  التحضريوالتحليــل،  مــن 

اعتــامد نتيجــة الفحــص األويل للعينــات 

ــارشة. ــلبية مب الس

الكبــرية  والتكلفــة  للتعقيــدات  ونظــراً 

صالحيــة  مــن  التحقــق  لدراســات 

الفحوصــات األوليــة املعتمــدة عــىل املبــدأ 

ــة  ــرشكات املصنع ــد ألزمــت ال املناعــي فق

مــن  التحقــق  بإجــراءات  بالقيــام  لهــا 

صالحيتهــا قبــل بيعهــا بينــام يقــوم املختــرب 

للتأكــد مــن صالحيتهــا  بتقييــم أدائهــا 

قبــل اعتــامد اســتخدامها. أمــا بالنســبة 

للطــرق التحليليــة املســتخدمة يف املرحلــة 

ــه ونظــراً لحساســية وخطــورة  ــة فإن الثاني

ــل  ــوع الهائ ــك التن ــا، وكذل ــات نتائجه تبع

وأجهــزة  العينــات  تحضــري  خيــارات  يف 

ــذي يتعــذر معــه  الفحــص، وهــو األمــر ال

اعتــامد طريقــة واحــدة لــكل مــادة يف 

جهــات  عــدة  قامــت  فقــد  عينــة  كل 

دوليــة بإصــدار أدلــة تعنــى بدراســات 

التحقــق مــن صحــة الطــرق التحليليــة 

ميكــن تطبيقهــا ألي عينــة وألي مــادة. 

وركــزت معظــم هــذه األدلــة عــىل الطــرق 

الكروماتغرافيــة املســتخدمة يف املرحلــة 

الثانيــة. 

يعتــرب نــرش نتائــج تحليــل موثوقــة متطلبــاً 

أساســياً لتطويــر البحــث العلمــي يف مجــال 

للتفســري  وكذلــك  الجنائيــة،  الســموم 

الصيحــي لنتائــج التحاليــل املخربيــة يف 

القضايــا الجنائيــة. ولهــذا، فرضــت الهيئات 

املهتمــة يف هــذا املجــال مثــل الشــبكة 

الجنائيــة  العلــوم  ملؤسســات  األوربيــة 

 European Network of Forensic(

 ))Science Institutes )ENFSI

مــن  العديــد  يف  القضائيــة  والســلطات 

مــن  التحقــق  دراســات  إجــراء  الــدول 

صحــة طــرق التحليــل، للحصــول عــىل 

االعتــامدات الالزمــة مثــل اعتــامد املنظمــة 

ــت  ــزو 17025 وجعل ــري آي ــة للمعاي الدولي

ذلــك رشطــاً لقبــول نتائــج هــذه املختــربات 

املحاكــم. يف 

بدراســات  واملهتمــون  الباحثــون  قــام 

التحقــق مــن صحــة الطــرق التحليليــة 

بنــرش العديــد مــن املراجعات األدبيــة التي 

تســلط الضــوء عــىل هــذا املوضــوع)1–3( 

. يعتــرب دليــل منظمــة الغــذاء والــدواء 

 US Food and Drug( األمريكيــة 

تــم  الــذي   ))Administration )FDA

نــرشه يف عــام 2001م )4(، ودليــل منظمــة 

 the European( األوروبيــة  الــدواء 

الــذي   ))Medicines Agency )EMA

ــرز  ــن أب ــام 2009  )5( م ــرشه يف ع ــم ن ت

أدلــة دراســات التحقــق مــن صحــة الطــرق 

ــات  ــهاداً يف أدبي ــر استش ــة واألك التحليلي

الدليلــني  هذيــن  هــدف  كان  املجــال. 

ــق تناســق يف إجــراءات دراســات  هــو خل

التحقــق، وتوحيــد وتعريــف املصطلحــات 

مقارنــة  لتســهيل  وذلــك  املســتخدمة، 

الطــرق التحليليــة. كال هذيــن الدليلــني 

االختياريــة  التاليــة:  املعايــري  إىل  أشــار 

)selectivity(، حــدود طريقــة التحليــل 

املعايــرة   ،)limits of the method(

 ،)accuracy( الصحــة   ،)calibration(

 )stability( ــة الدقــة )precision( والثباتي

كمعايــري أساســية. 

ــدواء  ــذاء وال ــة الغ ــرشت منظم ــراً ن مؤخ

األمريكيــة نســخة محدثــة مــن دليلهــا 

ــل  ــة مث ــا إضافي ــة قضاي ــه مناقش ــم في ت

واملــؤرشات  املنشــأ  ذاتيــة  املركبــات 
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ــة. يف  ــص الحديث ــات الفح ــة وتقني الحيوي

ــار  ــة املش ــدواء األوروبي ــة ال ــل منظم دلي

ــة  ــل املجموع ــة لدلي ــابقا باإلضاف ــه س إلي

 Scientific( العلميــة للســموم الجنائيــة

 Working Group of Forensic

تــم  الــذي   ))Toxicology )SWGTOX

نــرشه يف عــام 2013  )6(متــت إضافــة 

إجــراءات تقييــم  معايــري أخــرى مثــل 

 )dilution integrity( ســالمة التخفيــف

اشــتملت   .)carryover( املــادة  وحمــل 

املجموعــة  دليــل  مثــل  األدلــة  بعــض 

وكذلــك  الجنائيــة،  للســموم  العلميــة 

للســموم  األملانيــة  الجمعيــة  دليــل 

 Gesellschaft( الجنائيــة  والكيميــاء 

 für Toxikologie und Forensische

Chemie )GTFCH(( الــذي تــم نــرشه 

يف عــام 2009  )7(عــىل اقرتاحــات ووصــف 

التحقــق.  دراســات  إلجــراءات 

يف عــام 2017، أصــدرت الجمعيــة العربيــة 

للعلــوم الجنائيــة والطــب الرشعــي ممثلــة 

ــة  ــة للســموم الجنائي ــة العلمي يف املجموع

أول دليــل عــريب يعنــى بدراســات التحقــق 

مــن صحــة الطــرق التحليليــة)8( . 

وعــىل الرغــم مــن األثــر الكبــري الــذي 

املهــم  مــن  فإنــه  األدلــة  تركتــه هــذه 

ــري  ــة تظــل غ ــد عــىل أن هــذه األدل التأكي

ملزمــة للمختــربات حتــى تاريخــه. يجــب 

مالحظــة أن هنــاك العديــد مــن العوامــل 

ــل الغــرض  ــار، مث ــا يف االعتب يجــب وضعه

مــن طريقــة التحليــل والتطبيــق الــذي 

ــري  ــامد معاي ــل اعت ــص، قب ــه الفح ــم في يت

دراســات التحقــق والهامــش املقبــول لــكل 

ــار. معي
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أ. عبدالله بن حامـد الُعمـري

أخصايئ  مختربات جنائية

مقدمة:
متيــزت تقنيــة الحمــض النــووي الــورايث بالتطــور الرسيــع منــذ 

نشــأتها حتــى اآلن، وتعــددت أوجه االســتفادة منهــا وتطبيقها يف 

كثــري مــن املجــاالت املختلفــة ومنهــا العلــوم الجنائيــة، وتعــرف 

ــة  ــص ومقارن ــى بفح ــة تعن ــة علمي ــا تقني ــة بأنه ــذه التقني ه

االختالفــات الرتكيبيــة يف بعــض املواقــع املتناظــرة عــىل جــزيء 

الحمــض النــووي، ويســتفاد منهــا يف عــدة تطبيقــات مختلفــة 

أبرزهــا التعــرف عــىل الهويــة الفرديــة وإثبــات ونفــي النســب.

أن النجــاح يف فحــص الحمــض النــووي وتحديــد الســامت 

الوراثيــة ألي أثــر بيولوجــي مرفــوع مــن مــرسح الجرميــة مُيكــن 

أن يشــكل ذلــك قرينــة أو دليــل مهــامً 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 

ــة. ــار البيولوجي اآلث

نحــاول يف هــذا املقــال تســليط الضــوء عــىل اإلجــراءات الوقائيــة 

يف الجانــب العلمــي والطريقــة العمليــة املســتخدمة يف معظــم 

ــا الحــايل، عــىل  ــة يف وقتن ــة الحديث ــربات الفحــوص الوراثي مخت

الرغــم مــن االختــالف البســيط الــذي قــد نالحظــه لتقــدم 

الوســائل التكنولوجيــة والتقنيــات الحديثــة يف بعــض املختــربات 

أو لتأخــر البعــض اآلخــر يف إســتخدام تلــك الوســائل والتقنيــات.

ــة  ــورايث بعــدة مراحــل معملي ــووي ال ــل الحمــض الن ــر تحلي ميُ

مــن أجــل إســتنباط الســامت الوراثيــة الخاصــة بــكل منــط ورايث، 

وتُوظــف كل مرحلــة مــن مراحــل الفحــص مبــدأ علميــاً معينــاً .

اإلجراءات الوقائية للعمل في مختبرات 
الفحوص الوراثية الجنائية

مـقــالــة

النقيب/ عبدالله بن حامد العمري 

أخصايئ مختربات جنائية
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أواًل / مرحلــة االســتخالص وتحضيــر 
: )Extraction( العينات

وتحضــري  االســتخالص  مرحلــة  تعــد 

العينــات مــن أهــم املراحــل يف تحليــل 

الحمــض النــووي الــورايث، نظــراً ملــا تتميــز 

بــه مــن قــدرة عــىل التعامــل املبــارش 

ــة  ــة املرفوع ــار البيولوجي ــات اآلث ــع عين م

مــن مــرسح الجرميــة، حيــث إن هــذه 

تتميــز  متغــريه  طبيعــة  لهــا  العينــات 

ــة  ــددة ملتصق ــة متع ــات بيئ ــود تلوث بوج

بالعينــة، فضــالً عــن مكــوث العينــة لفرتات 

زمنيــة متفاوتــه بــدون حفظهــا بالطريقــة 

ــووي  ــىل للمحافظــة عــىل الحمــض الن املث

بداخلهــا، مــام يعــرض املكونــات الحيويــة 

ــلباً  ــك س ــر ذل ــد يؤث ــاد، وق ــة للفس للعين

عــىل ســالمة الحمــض النــووي، لذلــك فــإن 

مهمــة االســتخالص تتمثــل يف تنقيــة اآلثــار 

ــىل  ــر ع ــد يؤث ــا ق ــن كل م ــة م البيولوجي

ــة  ــع عملي ــووي أو مين ســالمة الحمــض الن

ــة اىل  ــا، وتهــدف هــذه املرحل ــري فيه التكث

عــزل الحمــض النــووي عــن باقــي مكونات 

الخليــة إلمــكان التعامــل معــه بعــد ذلــك، 

وتوجــد العديــد مــن الطــرق املعمليــة 

النــووي  الحمــض  املختلفــة الســتخالص 

ــة. ــا البرشي ــة الخالي ــل أنوي ــن داخ م

وفيــام يــي بعــض اإلجــراءات الوقائيــة 

التــى يجــب أن يتــم األخــذ بهــا يف جميــع 

ــل : ــل العم مراح

املعمــل  معاطــف  ارتــداء  يتعــني   -1

والقفــازات والكــامم عنــد دخــول املعمــل، 

وخلعهــا عنــد مغادرتــه .

2- يجــب تطهــري أســطح العمــل قبــل البدء 

بالتعامــل مــع العينــات وفرزهــا باســتخدام 

محلــول الكلــور املخفــف، ويتــم ذلــك 

ــرى،  ــة وأخ ــني كل قضي ــي ب ــكل روتين بش

مــع مراعــاة زمــن التالمــس املناســب بــني 

املطهــر واألســطح املــراد تطهريهــا.

3- إســتخدام الــرول الورقــي األبيــض عــىل 

أســطح العمــل املخصصــة ، لضــامن ســالمة 

مناطــق العمــل مــن التلــوث بــني القضيــة 

واألخــرى.

ــأي طريقــة مــن طــرق  4- عــدم العمــل ب

الفحــص املخــربي دون وجــود خطــوات 

ــل  ــة بالتعام ــول( الخاص ــل )الربوتوك العم

والطريقــة  العينــة  تلــك  طبيعــة  مــع 

ــالل  ــص خ ــيتبعها الفاح ــي س ــة الت العلمي

فحصــه.

5- يجــب وضــع األدوات الحــادة مثــل 

املشــارط والتيوبــات يف األوعيــة املخصصــة 

ــا  ــل معه ــر التعام ــه يحظ ــام أن ــك، ك لذل

ــة  ــا, والطريق ــص منه ــل التخل ــدي قب باألي

املثــىل للتخلــص منهــا عــرب وضعهــا يف 

أوعيــة خاصــة تكــون موضوعــة يف أماكــن 

بغــرض  خصيصــاً  وتســتخدم  مالمئــة، 

التخلــص مــن اآلالت الحــادة.

ــرشاب أو  ــام أو ال ــاول الطع ــر تن 6- يحظ

أو  طعــام  بــأي  االحتفــاظ  أو  التدخــني 

رشاب يف املعمــل أو يف أي مــن املناطــق 

املحــددة للعمــل املخــربي.

باملــاء  األيــدي جيــداً  يجــب غســل   -7

عمليــة  إمتــام  بعــد  وذلــك  والصابــون، 

املالبــس  خلــع  بعــد  أو  االســتخالص 

املعمــل. مغــادرة  وقبــل  الوقائيــة، 

االستخالص اآليل :

بعــد أن يتــم تجهيــز العينــات لوضعهــا 

ــن  ــث م ــتخالص اآليل الحدي ــاز االس يف جه

ــد  ــي ق ــوائب الت ــن الش ــص م ــل التخل أج

تثبــط تحــرر الحمــض النــووي الــورايث 

ــرض. ــذا الغ ــل خاصــة به تســتخدم محالي

يجــب  التــي  النقــاط  بعــض  وهنــاك 

: منهــا   ، العمــل  أثنــاء  مراعاتهــا 

ــص  ــاعد فاح ــود مس ــل بوج ــم العم 1- يت

ــا  ــات وتجهيزه ــل العين ــىل نق ــاهد ع كش

ــل  ــدم حــدوث خطــأ أو تبدي ــاز، لع بالجه

ــا. ــص عليه ــراء الفح ــراد إج ــات امل للعين

2- عــدم دمــج العينــات القياســية مــع 

العينــات الجنائيــة ، بحيــث يتــم عمــل 

االســتخالص اآليل لــكل نــوع مــن العينــات 

عــىل حــده ، لضــامن عــدم حــدوث أي 

تلــوث أثنــاء نقــل العينــات أو توزيــع 

املحاليــل املســتخدمة .

3- وضــع املحاليــل يف الجهــاز بحســب 

كميــة العينــات املضافــة، ألن تلــك الكميــة 

ــات  ــدد العين ــع ع ــبياً م ــا نس ــم تقديره ت

اإلجــاميل، وبذلــك نضمــن عــدم التأثــري 

عــىل املســتخلص النهــايئ للعينــة.

4- التأكــد مــن وجــود األدوات الخاصــة 

البــدء يف العمــل لعــدم  بالجهــاز قبــل 

حــدوث أي خلــل فنــي قبــل بــدء الجهــاز 

اىل  يــؤدي  قــد  الــذي  األمــر   , بالعمــل 

حــدوث تلــف للعينــات .
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ــا : منه

التأكــد مــن إعــدادات وضبــط  كل   -1

ــص  ــوع الفح ــب ن ــة بحس ــاز للمرحل جه

. املطلــوب 

ــات القياســية  ــج العين ــن نتائ ــد م 2- التأك

)اإليجابيــة positives( والعينات القياســية 

مقيــاس  وعينــات   )Negative )الســلبية 

االليــالت )Ladder( قبــل البــدء يف ســحب 

النتائــج للعينــات املفحوصــة مــن الجهــاز، 

ــوث، والتأكــد  لضــامن ســالمتها مــن أي تل

مــن جــودة وفعاليــة املحاليــل املضافــة 

ــة الفحــص . ــاء عملي أثن

كميــة  قيــاس  مرحلــة   / ثانيــًا 
 Quantative( الوراثيــة  المــادة 

:  )PCR
النــووي  الحمــض  تركيــز  قيــاس  ميتــاز 

بــاأليت: الجنائيــة  العينــات  البــرشي  يف 

تقديــر  مُيكــن  حيــث  أ/الحساســية: 

الحمــض  مــن  جــداً  القليلــة  الكميــات 

العينــة  يف  تركيزهــا  كان  مهــام  النــووي 

  . ملســتخلصة ا

التقنيــة  هــذه  إن  إذ  ب/التخصصيــة: 

تعتمــد عــىل الكشــف عــن مواقــع وراثيــة 

موجــودة فقــط عــىل الحمــض النــووي 

البــرشي.

إىل  ذلــك  ويرجــع  والكفــاءة:  ج/الدقــة 

أن هــذه التقنيــة تتــم بطريقــة آليــة ال 

يدويــة.

ثالثًا / مرحلة تكثير المادة الوراثية 
:PCR

يتــم إجــراء تفاعــل البلمــرة املتسلســل 

ــواع  ــا بأن ــد دمجه ــتخلصة بع ــة املس للعين

معينــة مــن الصبغــات , وهــي عمليــة 

إنزمييــة تُشــبه عمليــة التضاعــف التــي 

تحــدث يف الخاليــا بغــرض عمــل نُســخ مــن 

ــة  ــل أنوي ــود داخ ــووي املوج ــض الن الحم

الخاليــا، تُســتهدف هــذه العمليــة مقاطــع 

معينــة عــىل مختلــف الكروموســومات 

قصــرية  تكــرارات  عــن  عبــارة  وهــي   ،

مرتادفــة البــوادئ التــي ترتبــط بالتسلســل 

املواقــع،   لتلــك  املجــاور  النيوكلوتيــدي 

املواقــع  التكثــري  عمليــة  إنجــاز  ويتــم 

للحمــض النــووي مــن خــالل تكــرار تفاعــل 

البلمــرة املتسلســل املكــون مــن ثــالث 

خطــوات لعــدد مــن الــدورات يــرتاوح 

ــاز  ــل جه ــني  25 إىل 30 دورة داخ ــا ب فيه

التدويــر الحــراري .

الســمات  إظهــار  مرحلــة   / رابعــًا 
:Injection الوراثيــة 

بعــد إمتــام مرحلــة تكثــري املــادة الوراثيــة 

إلظهــار  النهائيــة  املرحلــة  تــأيت   PCR

الســامت الوراثيــة، حيــث تُحقــن العينــات 

ــوم  ــذي يق ــي ال ــل الجين ــاز التحلي يف جه

وفقــاً  الوراثيــة  املــادة  أجــزاء  بفصــل 

ألطوالهــا.

ــعرية  ــب ش ــرب أنابي ــزاء ع ــذه األج ــر ه مت

وعنــد وصولهــا إىل مواقــع محــددة يف جهاز 

التحليــل الجينــي تســلط عليهــا أشــعة ليزر 

مرتبطــة بكامــريا خاصــة إلظهــار الســامت 

الوراثيــة لــكل عينــة عــىل شــكل منحنيــات 

ملونــة ذات أوزان جزئيــة محــددة بأرقــام 

تســهل مــن عمليــة قــراءة العينــة .

ويراعــى عنــد العمــل يف تلــك املراحــل 

ــاط ،  ــض النق ــاله بع ــالث الســابقة أع الث
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بروتوكول جديد لقياس مستوى انتشار )تلوث( عينات المواد 
المخدرة )المحظورة( في المختبرات الجنائية

ترجمة: د. سلطان آل جابر

عضو الجمعية التأسيسية 

امللخــص: عندمــا يتعامــل خــرباء الفحــوص 

الجنائيــة مــع األدلــة واآلثــار التــي تحتــوي 

عــىل مــواد محظــورة كاملــواد املخــدرة 

فإنــه قــد يتــم تلــوث املختــرب وانتشــار 

كميئــات ضئيلــة مــن تلــك العينــات يف 

بيئتــه، مــام يــؤدي إىل ظهــور تلــك اآلثــار 

املختــرب-  بيئــة  يف  الفحــص-  خلفيــة  يف 

ــالً  ــة. فمث ــري دقيق ــج غ ــي نتائ ــا تعط ورمب

عنــد فحــص عينــة مــا فإنــه يجــب التأكــد 

مــن أن نتيجــة هــذا الفحــص تعــود للعينة 

ترسبــت  تكــون  قــد  لبقايــا  وليســت 

ــع  ــل م ــاء التعام ــرب أثن ــرشث يف املخت وانت

ــة. العين

التفاصيــل: عندمــا يتعامــل خــرباء الفحوص 

التــي  والعينــات  اآلثــار  مــع  الجنائيــة 

تحتــوي عــىل مــواد محظــورة فإنــه قــد يتم 

تــرسب وانتشــار كميــات ضئيلــة مــن تلــك 

ــري  ــام الخب ــاء قي ــرب. أثن ــات يف املخت العين

بفحــص مســحوق لعينــة رمبــا تتطايــر 

بعــض الجســيامت الدقيقــة لتلــك العينــة، 

وترتســب عــىل األســطح واألماكــن املحيطــة 

مبنطقــة الفحــص والتحليــل يف املختــرب، 

ورمبــا أيضــاً قــد تنتــرش عــن طريــق اللمس 

وتــؤدي إىل تلــوث البيئــة املحيطــة ببقايــا 

وآثــار تلــك العينــة. هــذا األمــر قــد يــؤدي 

ــج  ــة نتائ ــا يف خلفي ــك البقاي ــور تل إىل ظه

يفقــد  للعينــة، مــام  األســايس  الفحــص 

ــة.   ــة واملصداقي ــص الدق الفح

ــي  ــد الوطن ــامء يف املعه ــور العل ــك ط لذل

ــم  ــا )NIST(، وقس ــري والتكنولوجي للمعاي

ــد  ــة ماريالن ــة برشطــة والي ــوم الجنائي العل

اختبــارا )بروتوكــوال( لقيــاس ســتويات تلك 

الخلفيــات مــن العينــات، وتــم تطبيــق 

مختــربات  ثالثــة  يف  الربوتوكــول  هــذا 

يف  نتائجهــم  ونــرشت  أخــرى،  جنائيــة 

.Forensic Chemistry

بالتنظيــف  املامرســات  أفضــل  تــويص 

ــواد  ــا أي م ــة بقاي ــطح إلزال ــم لألس املنتظ

ــري  ــربات تج ــن املخت ــل م ــدرة، والقلي مخ

يف  املنتــرشة  العينــات  ملســتوى  مراقبــة 

بيئــة املختــرب. هــذا األمــر يجــب أن يتغــري 

ــدوري  ــص ال ــراءات الفح ــام بإج ــرب القي ع

للعينــات املنتــرشة يف املختــرب، خصوصــاً 

شــديدة  العقاقــري  مــع  التعامــل  عنــد 

الفعاليــة مثــل الفنتانيــل، وهــي املــادة 

األفيونيــة االصطناعيــة التــي تــؤدي إىل 

أنحــاء  كل  يف  املفــرط  اإلدمــان  انتشــار 

ــات  ــط كمي ــم خل ــا يت ــرياً م ــن. وكث الوط

صغــرية مــن الفنتانيــل مــع عقاقــري أخــرى 

لزيــادة فعاليتهــا، مــام يضطــر الخــرباء إىل 

زيــادة حساســية أدوات الفحــص للكشــف 

ــة، ويف وجــود  ــات الضئيل ــك الكمي عــن تل

كميــات منتــرشة يف بيئــة املختــرب فــإن 

ــا  ــص، ورمب ــة الفح ــىل دق ــيؤثر ع ــك س ذل

ــة.  ــج غــري دقيق أدى إىل رصــد نتائ

تعليــق املرتجــم: وينــدرج تحــت ذلــك 

ليــس فقــط هــذه املــادة فحســب بــل 

املــواد املخــدرة األخــرى ونطــاق واســع 

مـقــالــة

التاريخ: 26 سبتمرب 2018

 National Institute of املصدر: املعهد الوطني للمعايري والتكنولوجيا

))Standards and Technology )NIST
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ــواد املتفجــرة  ــة كامل ــات الجنائي مــن العين

وبقايــا اإلطــالق وخالفــه. 

ويعلــق رئيــس فريــق الدراســة يف املعهــد 

الوطنــي للمعايــري: »إذا فحصــت عينــة 

وبهــا مــادة الفنتانيــل، أريــد أن أكــون 

ــن  ــل م ــص الفنتاني ــة فح ــداً أن نتيج متأك

ــرشة يف  ــواد املنت ــن امل ــت م ــة وليس العين

ــرب«. ــة املخت خلفي

ولقيــاس مســتويات خلفيــة املــواد املنترشة 

يف بيئــة املختــرب، قــام الباحثــون مبســح 

أســطح املختــرب بنفــس طريقــة مســح 

ــي تجــري يف املطــارات  ــي الت ــات الت العين

ــث  ــة املســافرين، حي ــدي وأمتع مبســح أي

متســح العينــات يف املطــارات، ويتــم إدخال 

ــزة الكشــف عــن  هــذه املســحات يف أجه

ــرات.  ــا املتفج بقاي

يف هذه الدراســة اخترب الباحثون املســحات 

بقايــا املخــدرات،  عــن  املرفوعــة بحثــاً 

حيــث قامــوا بأخــذ مســحات من طــاوالت 

الهواتــف، ومقابــض  املوازيــن،  املختــرب، 

األبــواب. وكذلــك أخــذوا مســحات خــارج 

نطــاق املختــرب يف مناطــق اســتالم العينــات 

واملكاتــب، وذلــك للتأكــد مــن أن تلــك 

اإلجــراءات تعكــس الظــروف الروتينيــة 

يف املختــرب، ومل يتــم إجــراء أي تنظيــف 

ــارات. ــذه االختب ــراء ه ــل إج ــرب قب للمخت

املمســوحة،  العينــات  عــىل  وللكشــف 

التحليــل  تقنيــة  الباحثــون  اســتخدم 

–مطيــاف  الحقيقــي  للوقــت  املبــارش 

 Direct Analysis in Real الكتلــة 

Time Mass Spectrometry )DART-

الكروماتوجرافيــا  اســتخدموا  ثــم   ،)MS

الثنــايئ  الكتلــة  مطيــاف  الســائلة- 

 Chromatography Tandem Mass

وذلــك   ،)Spectrometry )LC/MS/MS

ــت  ــدرة كان ــادة مخ ــة كل م ــاس كمي لقي

موجــودة يف العينــات املنتــرشة، حيــث 

تعتــرب هاتــني التقنيتــني أكــر حساســية 

واألدوات  التقنيــات  مــن  العديــد  مــن 

يف  الروتينيــة  الفحــوص  يف  املســتخدمة 

الجنائيــة.  املختــربات 

املؤلفــة   –  Marcela Najarro وذكــرت 

املشــاركة أنــه » إذا دفعتــك حساســيتك مبا 

فيــه الكفايــة فســوف تجــد آثــار املخدرات 

عــىل كل يشء تقريبــاً«. واستشــهد املؤلفان 

ــاء  ــث بن ــام 2011، حي ــرشت ع ــة ن بدراس

كميــات  الدراســة وجــدت  عــىل هــذه 

قابلــة للكشــف مــن الكوكايــني عــىل %75 

ــراف  ــزة ال ــوق وأجه ــات التس ــن عرب م

اآليل وغريهــا مــن األســطح القابلــة للمــس 

ــة. ــن العام يف األماك

ويف املختــربات التــي تــم فحصهــا، اكتشــف 

الباحثــون 13 مــادة مختلفــة عــىل األقــل، 

الهريويــن،  الفنتانيــل،  مــادة  فيهــا  مبــا 

الكوكايــني، االكســيكودون وامليثامفيتامــني. 

وبالنســبة للفنتانيــل، كان معــدل املســتوى 

املكتشــف هــو 2 نانوجــرام لــكل ســنتيمرت 

مربــع، وكان أعــىل مســتوى 55 نانــو جــرام 

لــكل ســنتيمرت مربــع. 

الدراســة  يف  املشــارك  الكاتــب  وعلــق 

Amber Burns –كيميــايئ جنــايئ يف رشطة 

واليــة ماريالنــد- عــىل هــذه النتائــج قائــالً: 

»إن هــذا املســتوى مــن الخلفيــة لــن يؤثــر 

املختــربات  معظــم  يف  القياســات  عــىل 

ال  املختــربات  معظــم  إن  إذ  الجنائيــة، 

ــز  ــض الرتاكي ــد املنخف ــذا الح ــر إىل ه تنظ

عنــد فحــص األدلــة«، ولكــن معرفــة هــذه 

النتائــج ميكــن أن تكــون مهمــة عنــد رغبــة 

املختــرب يف رفــع حساســيته يف الكشــف 

ــر. والتقدي

ــرى  ــج األخ ــن النتائ ــون ضم ــد الباحث وج

التــي  املوازيــن  أن  لالهتــامم،  املثــرية 

اآلثــار  الكيميائيــون يف وزن  يســتخدمها 

ــا  ــىل بقاي ــوي ع ــرب تحت ــات يف املخت والعين

مــواد مخــدرة تزيــد مبقــدار 10 مــرات عــن 

األســطح األخــرى. وهــذا يشــري إىل طريقــة 

بســيطة نســبياً لتقليــل تلــوث املختــرب 

أن  أيضــاً  ورصــدوا  املنتــرشة.  باملــواد 

ــرب إىل  ــن مخت ــف م ــوث تختل ــة التل طبيع
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آخــر، حيــث كان أحــد املختــربات يحتــوي 

عــىل مســتويات عاليــة مــن الكوكايــني، يف 

حــني أن مختــرباً آخــر كان مســتوى املــواد 

ــه أعــىل، مــام عكــس مزيجــاً  ــة في األفيوني

مــن الحــاالت التــي يتــم معالجتهــا يف كل 

ــرب. مخت

قــام مؤلفــو الدراســة بتفصيــل الربوتوكــول، 

بحيــث ميكــن ملختــربات أخــرى إعــادة 

تكييفــه واســتخدامه، مــع توصيــات حــول 

وكيفيــة  اآلثــار،  مســح  ومــكان  كيفيــة 

ــج.  ــات والنتائ ــل العين تحلي

ويف دراســة تابعــة لهــذه الدراســة ســيقوم 

منخفضــة  طــرق  بدراســة  الباحثــون 

اختبــارات  إلجــراء  وذلــك  التكاليــف، 

منتظمــة ومجدولــة يف املختــربات. كام أنهم 

يخططــون إلقامــة رشاكــة مــع خــرباء مــن 

املعهــد الوطنــي للســالمة والصحــة املهنيــة 

 National Institute for Occupational

Safety and Health، الذيــن ســيقومون 

بتقييــم اآلثــار املحتملــة ملســتوى التلــوث 

ــل.  ــن العم ــات يف أماك بالعين

أن  الباحثــون  يأمــل  ذلــك،  غضــون  يف 

ــاً ميكــن  ــر دراســتهم بروتوكــوالً موثوق توف

الباحــث  أن يطبقــه أي مختــرب. وأشــار 

ــالً: »ال ميكنــك القضــاء  الرئيــيس Sisco قائ

ــة –  ــات امللوث ــاً عــىل مســتويات العين كلي

ــواد  ــن امل ــرب- م ــة املخت املنتتــرشة يف خلفي

املخــدرة، ولكــن ميكــن قياســها للتأكــد مــن 

ــا  ــة وأنه ــه الكفاي ــا في ــة مب ــا منخفض أنه

ــة«. ــى منخفض تبق

ــة  ــق املرتجــم: إجــراء فحــوص روتيني تعلي

للملوثــات واملــواد الدارجــة يف التحليــل 

أمــر هــام وخصوصــاً يف املختــربات الجنائية 

ــق  ــامم بتطبي ــة، وأرى رضورة االهت والطبي

قبــل  مــن  الربوتوكــوالت  هــذه  مثــل 

بشــكل  الجنائيــني  والكيامئيــني  الخــرباء 

يف  أخطــاء  لحــدوث  تجنبــاً  روتينــي 

الكشــف وتحليــل العينــات، ولكيــال يبنــى 

عــىل ذلــك إجــراءات خاطئــه.

رابط الخرب:

New protocol for measuring 

background levels of drugs in 

crime labs.

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

www

https://www.sciencedaily.com/releases/2018/09/180926110850.htm
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يعتقــد كثــري مــن النــاس خطــاً بــأن ترشيــح الجثــامن يــؤدي إىل 

ــواب يف  ــه الص ــاد جانب ــذا االعتق ــه، وه ــري معامل ــويهه أو تغي تش

ــوم  ــي يق ــل جراح ــح عم ــث إن الترشي ــان، حي ــن األحي ــري م كث

ــاً، وال  ــا دولي ــق عليه ــوات متف ــة وخط ــة رشعي ــول طبي ــىل أص ع

يوجــد بــه أي تشــويه، بــل عــىل العكــس يقــوم الطبيــب الرشعــي 

ــودة  ــوهات املوج ــح التش ــة، وتصلي ــروح يف الجث ــة أي ج بخياط

ــات الطبيــب الرشعــي حفــظ  بقــدر اإلمــكان، كــام أن مــن واجب

ــظ أرساره. ــه وحف ــة عورت ــوىف وتغطي ــة املت حرم

ــرام امليــت  ــأن »إك ــاداً منهــم ب ــح اعتق الرافضــون إلجــراء الترشي

دفنــه« فاتهــم بأنــه »قبــل الدفــن تؤخــذ الحقــوق وتعطــى 

ألصحابهــا«، وترشيــح الجثــامن هنــا مــن بــاب رد الحقــوق 

ــيس يف كشــف  ــال ورئي ــه دور فع ــي ل ــا، والطــب الرشع ألصحابه

غمــوض كثــري مــن الجرائــم وتحقيــق العدالــة، وال يتكامــل دوره 

ــة كخــرباء  ــة الجنائي ــن خــرباء األدل ــص م ــق مخت إال بوجــود فري

ــن  ــم م ــة وغريه ــوص الحيوي ــموم والفح ــادث والس ــرسح الح م

االختصاصيــني.

ــاً  يف هــذا املقــال ســنلقي الضــوء عــىل السياســات املتبعــة محلي

ــة  ــاً مبشــارح الطــب الرشعــي والتــي أدت إىل االرتقــاء بآلي ودولي

عمــل الطــب الرشعــي وتطويــره تقنيــاً عــىل أســس علميــة ملواكبة 

التطــور بعلــم الجرميــة وأدواتهــا.

ــة أو  ــة واالنتحاري ــا الجنائي ــون يف القضاي ــدء، فاملتوف ــادئ ذي ب ب

املشــتبهة مينــع منعــاً باتــاً خلــع املالبــس عنهــم، كــام مينــع نــزع 

األجســام الغريبــة واملتصلــة بالجثــة مثــل: ) حبــل حــول العنــق، 

ــس،  ــة، رصاصــة باملالب ــأي موضــع بالجث نصــل ســكني منغــرس ب

ــامن  ــف الجث ــع تنظي ــام مين ــخ(، ك ــخصية... إل ــات ش ــة متعلق أي

نهائياً أو رفع بصامته إال يف وجود الطبيب الرشعي.   

ــوىف،  ــى للمت ــد اليمن ــىل الي ــتيكية ع ــورة بالس ــع أس ــم وض • يت

ويحكــم إغالقهــا، وتــدون كامــل بياناتــه املتاحــة بشــكل واضــح 

)االســم، العمــر، الجنســية، رقــم وتاريــخ القضيــة، توقيــت وتاريــخ 

ــة(. ــه الثالج دخول

• يتــم وضــع بطاقــة الثالجــة الداخــي عــىل الــدرج الخــاص 

باملتــوىف مــدون بــه بياناتــه الســابقة.

• يتــم وضــع بطاقــة الثالجــة الخارجــي عــىل بــاب الثالجــة مــن 

الخــارج.

• مينــع منعــاً باتــاً حفــظ املتــوىف بالثالجــة وهــو مغطــى بأغطيــة 

بالســتيكية الصنــع أو داخــل أكيــاس الكــوارث، حيــث يــؤدي ذلــك 

إىل تعفــن الجثــة، وتغــري املعــامل األصليــة لإلصابــات إن وجــدت، 

ويغطــى برششــف أبيــض نظيــف يتــم تغيــريه 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 منعــاً باتــاً بقاؤهــا بــه ألكــر 

مــن أســبوع واحــد.

ــم  ــا أكــر مــن أســبوع يت ــة بقائه • يف حال

تغيــري الــدرج مــن أول األســبوع الثــاين، 

ــات  ــة ذات الدرج ــا يف درج الثالج ووضعه

األقــل )-4 إىل -20 : درجــة التجميــد (.

ــي  ــب الرشع ــاالت الط • تتــم متابعــة ح

املحفوظــة بالثالجــات مــع رفــع تقريــر 

ــاذه  ــم اتخ ــا ت ــة، وم ــكل حال ــبوعي ل أس

مــن إجــراءات. 

مكافحة العدوى
املتوفــني  جثــث  أن  فيــه  الشــك  مــام 

ــن  ــد م ــدر للعدي ــي مص ــام ه ــكل ع بش

ــات  ــة مناســبة لنمــو الفطري ــا وبيئ البكرتي

أن  بأنواعهــا، يف حــني  الجراثيــم  وكافــة 

أو  الحــروق  نتيجــة  املتوفــني  جثــث 

ــدرات يف  ــدة للمخ ــات الزائ ــة الجرع نتيج

املدمنــني ومتعاطــى املخــدرات مصــدر 

ــدي  ــاب الكب ــل االلته ــدوى مث ــر للع أخط

ــل  ــث تظ ــدرن، حي ــدز وال ــايئ أو اإلي الوب

ــة،  ــة كامن ــات يف حال ــك امليكروب بعــض تل

تدون جميع بيانات املتوىف يف بطاقة، 

وتوضع عىل باب الثالجة الخارجي

وتتحمــل التغــريات البيئيــة القاســية، األمــر 

الــذي يســتلزم االهتــامم البالــغ يف تعقيــم 

تلــك الغــرف، واملتابعــة الدقيقــة مــن قبــل 

قســم مكافحــة العــدوى إلرشــاد العاملــني 

يف هــذا القســم حــول كيفيــة التعامــل 

الجــودة،  ضــامن  أجــل  مــن  األمثــل 

العــدوى  مكافحــة  سياســات  وتطبيــق 

بدقــة متناهيــة.  
وعليه يتم اتخاذ اإلجراءات اآلتية:

والتدابــري  االحتياطــات  كافــة  اتخــاذ   •

العــدوى  ملكافحــة  املتبعــة  االحرتازيــة 

الترشيــح  غــرف  داخــل  والتعقيــم 

ــا  ــني عــىل غــرار م وثالجــات حفــظ املتوف

هــو متبــع داخــل املستشــفى وداخــل 

الجراحيــة. العمليــات  غــرف 

• تعقيــم الثالجــات بواســطة املطهــرات 

الخاصــة كليــاً، إمــا بطريقــة يدويــة أو 

مــن  املــورد  التعقيــم  جهــاز  بواســطة 

للثالجــات. املصنعــة  الرشكــة 

ــدوى  ــة الع ــع قســم مكافح ــيق م • التنس

ومختــرب امليكروبيولوجــي لعمــل مســحات 

داخــل وخــارج جســم  مــن  بيولوجيــة 

الثالجــة، لبيــان تكاثــر البكرتيــا والفطريات 

مكافحــة  وضــامن  والخــارج،  بالداخــل 

ــاء  ــه لألطب العــدوى ومنــع التلــوث وانتقال

ــامل. ــة الع ــاعدين وكاف أو املس
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• ينبغــي ارتــداء املالبــس الوقائيــة الكاملة، 

ووضــع كاممــة الفــم واألنــف، والنظــارات 

ــوث  ــن التل ــام م ــني لحاميته ــة للعين الواقي

ســائل  أي  أو  الــدم  رذاذ  عــن  الناتــج 

ملــوث آخــر، ثــم التخلــص منهــا بالطــرق 

الصحيحــة، وعــدم اســتخدامها مــرة أخرى. 

املشــارط  مــن  التخلــص  يجــب   •

واإلبــر املســتخدمة والنفايــات بالطــرق 

ــر  ــع تكاث ــا ملن ــري مكانه ــة، وتطه الصحيح

ــن  ــد م ــا، للح ــاء عليه ــات والقض امليكروب

العــدوى. انتشــار 

• املتابعــة الدوريــة للجثــث املحفوظــة 

حــرارة  درجــة  مــن  والتأكــد  بالثالجــة، 

ــهرين  ــدة ش ــا مل ــة بقائه ــا، ويف حال حفظه

يجــب أن تخطــر الجهــة املســؤولة برضورة 

ــا. ــا لبالده ــا أو ترحيله دفنه
اإلجراءات اإلدارية

عــىل  بــاإلرشاف  الفنيــني  أحــد  يكلــف 

ــم  ــات، عــىل أن يت املرشحــة وثالجــة الوفي

إبــالغ مركــز الطــب الرشعــي باســم املكلف 

ــه عــىل مــدار الســاعة،  وطــرق االتصــال ب

ــه يف  ــن زمالئ ــل م ــري البدي ــم توف ــام يت ك

حالــة متتعــه بإجــازة، ويجــب تدويــن كافة 

البيانــات األساســية للمتوفــني واملحفوظــني 

بالثالجات يف دفاتر خاصة بذلك.   
ــرحة ــزات المش تجهي

ال تتــم عمليــة الترشيــح إال يف بيئة مناســبة 

ومــكان مخصــص ومجهــز لذلــك الغــرض، 

ــية وال  ــه رشوط قياس ــر في ــد أن تتواف والب

يتــم الترشيــح بدونهــا، وهــذه التجهيــزات 

ــمل  ــم األول يش ــني: القس ــم إىل نوع تنقس

ــة  ــي أدوات دامئ ــية، وه )األدوات( األساس

وغــري مســتهلكة وال تســتبدل أو تتلــف 

ــن  ــاين م ــم الث ــا القس ــة، أم ــري الحال بتغي

التجهيــزات فيشــمل )املســتلزمات( والتــي 

بأخــرى  تُســتبدل  أن  والبــد  تُســتهلك 

ــة.  ــع كل حال ــدة م جدي

املشــارح  تجهيــزات  مــن  األول  القســم 

الدامئــة  )األدوات(  وتشــمل  األساســية، 

للترشيــح:

• طاولة ترشيح موصل بها مصدر للمياه.

• إضاءة قوية ومصدر تيار كهريب.

• مــكان جيــد التهويــة ومتوفــر بــه أجهــزة 

. شفط

• طقــم آالت جراحيــة مخصــص للترشيــح 

يحتــوي عــىل مقصــات مبقاســات مختلفــة 

ومشــارط وســكاكني تقطيــع طبيــة.

الجثــامن، وآخــر  لــوزن  كبــري  ميــزان   •

صغــري يســتخدم لــوزن األعضــاء الداخليــة.

• جهاز شفط السوائل البيولوجية. 

القســم الثــاين مــن تجهيــزات املشــارح 

)املســتلزمات(  وتتضمــن  األساســية، 

الترشيــح: أثنــاء  املســتهلكة 

• مالبــس عمليات واقية وتشــمل القفازات 

 ،)scrubs(واملعاطــف الطبيــة الجراحيــة

واقــي األقــدام، نظــارات للعينــني، كاممــات 

لألنــف.

• خيوط جراحية، ورؤس مشارط جراحية.

• إبر مختلفة املقاسات.

ــربات  ــب مخت ــتيكية وأنابي ــوات بالس • عب

ــات. ــظ العين لحف

• شاش وفوط طبية.

املرشحــة  ملســؤول  الفنيــة  اإلجــراءات 

الرشعــي: الطبيــب  ومســاعد 

ــه  ــي علي ــب الرشع ــاعد للطبي ــي املس الفن

ــه دور  ــا، ول ــات يؤديه ــؤوليات وواجب مس
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ــي: ــي وه ــب الرشع ــة الط ــة يف منظوم ــغ األهمي بال

• التأكــد مــن وجــود واكتــامل األدوات واملســتلزمات الخاصــة 

ــم  ــص يت ــن النواق ــود أى م ــة وج ــة، ويف حال ــز املرشح بتجهي

ــة. ــن املرشح ــؤول اإلداري ع ــع املس ــا م تأمينه

• التأكــد مــن خــروج الجثــامن مــن الثالجــة بوقــت كاف 

ــة  ــات وهوي ــح، والتأكــد مــن بيان ــة الترشي ــام بعملي ــل القي قب

الجثــامن ومطابقتهــا بالبيانــات املدونــة بالدفاتــر والســجالت.

• مساعدة الطبيب الرشعي يف أخذ العينات املطلوبة.

• تســجيل البيانــات عــىل أنابيــب املختــربات وتحديــد املختــرب 

املختــص بفحــص العينــات ) مختــرب بنــك الــدم، مختــرب الترشيح 

النســيجي ، مختــرب الســموم( 

الكشــف  كافــة خطــوات  الرشعــي يف  الطبيــب  • معاونــة 

الترشيحيــة. والصفــة  الظاهــرى 

• تصويــر الجثــامن واإلصابــات بالجثــة التــي تطلــب منــه مــن 

قبــل الطبيــب الرشعــي.

ــة  ــز املالبــس واملتعلقــات الشــخصية واألجســام الغريب • تحري

ــات، وتســليم األحــراز للمســؤول عــن مخــزن  األحــراز  والعين

بعــد تعبئــة النمــوذج الخــاص باســتالم األحــراز، وضــم النموذج 

مللــف القضيــة.

• يف حالــة وجــود مالبــس مشــبعة بســوائل أو مســحات رطبــة 

يتــم تحريزهــا بعــد متــام تجفيفهــا بالوســيلة املناســبة واتبــاع 

باقــي اإلجــراءات.

• بعــد انتهــاء الكشــف الظاهــري أو الصفــة الترشيحيــة يقــوم 

املســاعد بتســجيل بيانــات الحالــة والطبيــب الرشعــي وتوقيــت 

وتاريــخ ونــوع اإلجــراء بدفــرت أحــوال املرشحــة.

ميزان يستخدم لوزن األعضاء الداخلية

أدوات تستخدم يف الترشيح

• اإلرشاف عىل إرجاع الجثامن يف الدرج املخصص بالثالجة.

ــات  ــة البيان ــجيل ومراجع ــوات تس ــة خط ــة يف كاف ــي الدق • يراع

الخاصــة بــكل حالــة عــىل حــدة حتــى االنتهــاء مــن كافة اإلجــراءات 

الفنيــة.

• التأكيــد عــىل العــامل باملرشحــة القيــام بأعــامل النظافــة الدوريــة 

ــف األدوات  ــم وتنظي ــرات وتعقي ــة، واســتخدام املطه بعــد كل حال

وأدراج الثالجــة، ويســجل ذلــك يف دفــرت أحــوال املرشحــة مــع 

ــامل. ــاص بالع ــة الخ ــدول النظاف ــة ج متابع

• يقــوم املســؤول عــن املخــزن بتســليم األحــراز للجهــات املختصــة 

مبوجــب خطــاب رســمي، مــع عمــل محــرض اســتالم مبحتــوى الحــرز 

وبياناتــه، وتســجيل ذلــك بدفــرت األحــراز.

املصادر:

 كتيب إجراءات العمل بثالجات املوىت ومشارح الطب الرشعي: د.سعيد الغامدي، 

د.ممدوح كامل:الرياض،1427.
  Autopsy Service Manual: John H. Sinard, MD, PhD ؛Yale-
New Haven Hospital, 2014
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األدلة الرقمية

مقدمة:
اإلجــراءات القياســية هــي الخطــوات والقيــود والدليــل للعمــل 

ــراءات  ــذه اإلج ــد ه ــة تع ــل الجنائي ــة. ويف املعام يف أي منظوم

مــن أهــم املكونــات التــي تضمــن العمــل بشــكل صحيــح. وال 

ــة قــد  ســيام أن املخــرج دامئــاً مــا يكــون مرتبطــاً بجهــة قضائي

ــاك  ــا كان هن ــه إذا م ــوم بإقصائ ــى أو تق ــل املعط ــد بالدلي تعت

خلــل واضــح يف أحــد اإلجــراءات املتبعــة يف التحقيــق. ويف عــر 

ــكل  ــد وبش ــة تعتم ــة الرقمي ــإن األدل ــات ف ــا املعلوم تكنولوجي

مبــارش عــىل اإلجــراءات القياســية لتحقيــق املصداقيــة. ويعــود 

ذلــك لطبيعــة األدلــة الرقميــة، حيــث إنهــا عبــارة عــن بيانــات 

ــة.  ــة التقليدي ــن األدل ــاً ع ــة كلي ــص مختلف ــة ذات خصائ رقمي

ســنتحدث يف هــذا املقــال عــن طبيعــة األدلــة الرقميــة، وماهــي 

ــا؟ اإلجــراءات الصحيحــة والقياســية للتعامــل معه

يف العــر الحــايل باتــت الجرميــة التقليديــة ال تخلــو مــن دليــل 

رقمــي غالبــاً مــا يكــون محــرزاً ومعــززاً للقــرارات املتخــذة مــن 

الجهــات القضائيــة. ومبعنــى أبســط وأوضــح فإنــه ال يخلــو أي 

مــرسح جرميــة مــن دليــل رقمــي مهــام كانــت نوعيــة الجرميــة 

وتداعياتهــا. والســبب يف ذلــك يعــود إىل االســتخدام الهائــل 

ــع األدوات  ــاة، ويف جمي ــاط الحي ــات يف كل أمن ــة املعلوم لتقني

واملكونــات التــي يســتخدمها البــرش. فالتقنيــة اآلن موجــودة يف 

املحفظــة الخاصــة باألشــخاص أو الهاتــف املتنقــل، كذلــك ميكــن 

إيجادهــا يف امللحقــات األخــرى مثــل الســاعات الرقميــة الذكيــة. 

ــة نجــد أن املحــرك  ــع هــذا التواجــد الضخــم للتقني ــاً م وتزامن

ــرشاً يف كل  ــح منت ــال أصب ــت واالتص ــو اإلنرتن ــا وه ــيس له الرئي

منطقــة وبرسعــات عاليــة، مــام أدى إىل التواصــل املســتمر يف نقــل 

ــة يف  ــة الرقمي ــرزت دور األدل ــل أب ــذه العوام ــع ه ــات. جمي البيان

الجرائــم الحاليــة، مــام يقتــي تعامــالً خاصــاً مــع هــذه النوعيــة 

ــة  ــم آلي ــة لتنظي ــية متبع ــراءات قياس ــب إج ــة، ويتطل ــن األدل م

التعامــل معهــا، وكيفيــة التحقــق منهــا، وإبرازهــا بشــكل صحيــح 

ــة. للجهــات القضائي

ــة  ــل أن نقــوم بــرسد اإلجــراءات القياســية للتعامــل مــع األدل وقب

الجنائيــة الرقميــة يجــب أن نوضــح بعــض مميــزات األدلــة الرقميــة 

وماهيتهــا. فالدليــل الرقمــي هــو أي ملــف إلكــرتوين يتــم العثــور 

عليــه ضمــن إجــراءات تحريــز األدلــة يف مــرسح 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:

1- قابــل للنســخ: فيمكــن نســخ الدليــل الرقمــي عــن طريــق 

برامــج معينــة أو بواســطة أجهــزة خاصــة للنســخ، مــام مينــح 

مزيــداً مــن الفاعليــة يف عمليــة توزيــع الدليــل عــىل أكــر مــن جهة 

لعمــل الفحــوص الالزمــة الســتخراج األدلــة. ولكــن هــذا ال يعنــي 

ــخ  ــم النس ــب أن يت ــل يج ــوائية، ب ــة عش ــم بطريق ــخ يت أن النس

بطريقــة احرتافيــة وبواســطة أدوات وبرامــج تضمــن عــدم التغيــري 

يف الدليــل املنســوخ منــه، وتقــوم بعمــل تأكيــد عــىل املطابقــة بــني 

الناســخ واملنســوخ بحســاب القيمــة الهامشــية التــي يتــم احتســابها 

ــام. بعمليــات رياضيــة معينــة، للتأكــد مــن عمليــة التطابــق الت

ــون  ــن يقوم ــخاص الذي ــداً لألش ــري ج ــد كب ــذا تح ــر: وه 2- متطاي

بتحريــز الدليــل الرقمــي، فمــن مميــزات األدلــة الرقميــة أنهــا مــن 

ــىل  ــب ع ــذا وج ــايئ، ل ــار الكهرب ــاع التي ــالىش بانقط ــن أن تت املمك

اإلجراءات القياسية في المعامل الخاصة بالتحقيقات الجنائية الرقمية

أ. محمد بن متعب عسريي

عضو هيئة تدريس بكلية امللك فهد األمنية

قائد معمل الدليل الرقمي

مـقــالــة
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املبارشيــن لعمليــات جمــع األدلــة الحــرص واالنتبــاه، وتوثيــق 

ــع مــرسح الحــادث. كــام  ــور اســتالمهم ملوق ــزة ف ــة األجه حال

ــة  ــوي عــىل األدل ــي تحت ــزة الت ــل األجه ــوا بنق يجــب أن يقوم

ــات  ــول البيان ــا ووص ــن وصوله ــح يضم ــكل صحي ــة بش الرقمي

ــك  ــة، وذل ــل املتخصص ــليم للمعام ــكل س ــا بش ــي تحتويه الت

ــدان  ــدم فق ــن ع ــام يضم ــخ، م ــة النس ــاً بعملي ــام الحق للقي

ــة. األدل

والخصائــص أعــاله ليســت الوحيــدة ولكنهــا األكــر تأثــرياً، ولهــا 

ــداد  ــة يف إع ــات املتبع ــد األطــر واملنهجي دور أســايس يف تحدي

اإلجــراءات القياســية للتعامــل مــع األدلــة الرقميــة.

ــا يف  ــم اتباعه ــي يت ــية الت ــراءات القياس ــن اإلج ــث ع وبالحدي

ــة،  ــة ومتنوع ــي مختلف ــة فه ــة الرقمي ــة الجنائي ــل األدل معام

حيــث إن لــكل بلــد إجراءاتــه الخاصــة، بــل إن لــكل منظمــة 

خطــوات رئيســة للتعامــل مــع األدلــة الرقميــة يتــم تطبيقهــا، 

ــق.  ــد مــن ســالمة اإلجــراءات املتبعــة يف مراحــل التحقي للتأك

السياســات  بعمــل  تقــوم  دوليــة  منظــامت  يوجــد  كــام 

واإلجــراءات القياســية للتعامــل مــع األدلــة الجنائيــة الرقميــة، 

ومــن األنظمــة املعمــول بهــا يف مجــال األدلــة الجنائيــة الرقمــي 

.SRDFIM و ADAM  ًنظامــا

وجميــع اإلجــراءات والخطــوات املتبعــة يف معامــل األدلــة 

ــة  ــة ملكي ــا الرئيــيس هــو املحافظــة عــىل عجل ــة هدفه الرقمي

ــل أو مــا يســمى بالـــ Chain of Custody  والتــي مــن  الدلي

ــل.  ــه عــىل الدلي ــام ب ــم القي ــق كل إجــراء ت ــم توثي ــا يت خالله

ــي: ــام ي ــي ك ــل ه ــية باملجم ــراءات القياس واإلج

ــة يف  ــة الرقمي ــي املحافظــة عــى األدل ــد )Seizure(: وتعن 1- التقيي

ــح،  ــل أو املس ــر أو النق ــا للتغي ــدم تعريضه ــادث، وع ــرح الح م

 Faraday bags ويتــم ذلــك باســتخدام حقائــب مخصصــه تســمى

ــن  ــه م ــم نقل ــذي يت ــاز ال ــل او الجه ــة الدلي ــا هــي حامي ووظيفته

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 االجــراءات الرضوريــة للتعامــل 

مــع االدلــة الرقميــة. كــام 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.

ــة اســتخراج  ــي عملي 2- االســتخاص والنقــل )Acquisition(: وتعن

ــة  ــا. وعملي ــي تحويه ــة الت ــة اإللكرتوني ــن األوعي ــة م ــة الرقمي األدل

االســتخاص ليســت مجــرد اجــراء 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 

ــد  ــم التأك ــل ويت ــع االص ــا م ــة متام ــدة متطابق ــخة الجدي ان النس

ــا بحســاب القيمــة الهامشــيةHash Value  لألصــل  مــن محتوياته

والنســخة للتأكــد مــن عــدم وجــود بــت Bit  واحــد اضــايف. وهــذا 

مينــح الدليــل املنســوخ الصبغــة القانونيــة لــي يتــم اعتــامده لــدى 

الجهــات القانونيــة. كــام يوجــد نــوع اخــر مــن اســتخاص البيانــات 

 Random Access ــوائية ــرة العش ــات الذاك ــاص مبحتوي ــو الخ وه

Memory   حيــث انــه مــن املعلــوم ان بيانــات الذاكــرة العشــوائية 

0103 0204
Seizure

التقييد 
Acquisition

األستخالص
Analysis

التحليل
Reporting

التقرير

الخطوات القياسية إلجراء التحقيقات الجنائية الرقمية
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ــايئ  ــا مبجــرد انقطــاع املصــدر الكهرب ــم فقدانه ــره ويت متطاي

لذلــك يتــم اخــذ صــورة مــن محتويــات الذاكــرة العشــوائية 

االجــراء ب  ويســمى  املهمــه  االوليــة  االجــراءات  كأحــد 

Memory Dump

ــم  ــة يت ــل )Analysis(: ويف هــذه املرحل 3- الفحــص والتحلي

ــة  ــزة، وإيجــاد األدل ــن األجه ــات املســتخلصة م فحــص امللف

التــي لهــا ارتبــاط بالقضيــة واألدلــة املســاعدة يف اتخــاذ 

ــم الفحــص مــن  ــة. ويت ــل الســلطات القضائي القــرار مــن قب

خــالل برامــج متطــورة ومعتمــدة يف املحاكــم الدوليــة كربامج 

موثوقــة لفحــص األدلــة الجنائيــة الرقميــة مثــل برنامــج 

Encase  وFTK  أو برنامــج XRY  و Cellebrite لفحــص 

ــة. ويوجــد نوعــان مــن الفحــص  ــات األجهــزة املحمول مكون

او التحليــل. أحدهــام هــو الفحــص املنطقــي ملحتويــات 

الوعــاء االلكــرتوين 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 Space  وتحتــوي عــىل بيانــات 

واجــزاء مــن ملفــات قدميــة تــم مســح جــزء منهــا او الكتابــة عليــه 

عــىل هيئــة ملفــات جديــدة. وتحتــوي غالبــا عــىل معلومــات مهمــه.

ــن  ــم م ــي يت ــة الت ــة النهائي ــي املرحل ــر )Reporting( وه 4- التقري

خاللهــا إعــداد تقريــر تفصيــي ســهل القــراءة والفهــم يحتــوي عــىل 

األدلــة الجنائيــة الرقميــة التــي تــم إيجادهــا مدعمة بــرشح توضيحي 

ألهميتهــا يف القضيــة وعالقتهــا بتحديــد مالبســات الجرميــة.

ومــام ســبق يتضــح أهميــة األدلــة الرقميــة يف الوقــت الراهــن ودورها 

املفصــي يف تحديــد واكتشــاف العــدد مــن خفايــا الجرائــم والقضايــا 

التــي تتــم يف العــر الحــايل. كــام اتضــح أهميــة وجــود اإلجــراءات 

الواضحــة التــي تســاعد املختصــني يف مجــاالت التحقيقــات الجنائيــة 

الرقميــة يف تطبيــق مفهــوم التحقيقــات بشــكل صحيــح ويتــالءم مــع 

النظــام الجنــايئ والقضــايئ.
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د. عبدالسالم أحمد بكداش  

د. جهاد محمد زكريا القديس 

 الجمعية العربية لعلوم األدلة الجنائية والطب الرشعي

جــاءت انطالقــة الجمعيــة العربيــة لعلــوم 

يف  الرشعــي  والطــب  الجنائيــة  األدلــة 

رحــاب جامعــة نايــف العربيــة للعلــوم 

األمنيــة، لتــربز أهميــة تضافــر الجهــود 

ــة  ــة، ملواكب ــات ذات العالق ــاون الجه وتع

ــا  ــع م ــة م ــة عالي ــل مبهني التطــور والتعام

يســتجد مــن تحديــات الحــارض ومتطلبات 

املســتقبل، إضافــة إىل تــداول التجــارب بني 

الجمعيــة وجميــع األفــراد واملؤسســات 

ــب  ــة والط ــة الجنائي ــوم األدل ــة بعل املعني

الجنــايئ،  العمــل  وتطويــر  الرشعــي، 

يف  للعاملــني  املهنيــة  الكفــاءة  وتعزيــز 

ــب  ــة والط ــة الجنائي ــوم األدل ــاالت عل مج

الرشعــي يف الــدول العربيــة 

ــام  ــق األهــداف وامله ــىل تحقي ــالً ع   وعم

ــد  ــا توحي ــة ويف طليعته ــة بالجمعي املناط

القياســية  واملامرســات  العمــل  معايــري 

ــة  ــوم الجنائي ــات العل ــدة يف تخصص املوح

عــىل املســتوى العــريب، رســمت الجمعيــة 

عمــل  خريطــة  خــالل  مــن  خطواتهــا 

ــذه  ــة به ــي املتعلق ــع النواح ــاول جمي تتن

املهمــة، بدايــة مــن دراســة الواقــع الحــايل 

للمعايــري واملامرســات املتبعــة وتحليلــه 

اللبنــات  ببنــاء  مــروراً  عليــه،  والبنــاء 

ــة التــي تتيــح إنشــاء بيئــة عمــل  الرضوري

عــريب مشــرتك تســاعد املختصــني عــىل 

املوحــدة  واملامرســات  املعايــري  إعــداد 

اللبنــات  هــذه  أهــم  ولعــّل  املأمولــة، 

عضويــة الجمعيــة، واملؤمتــرات وامللتقيــات 

وتنظمهــا  نظمتهــا  التــي  الدوريــة 

الجمعيــة، واملجلــة العربيــة لعلــوم األدلــة 

ــات  ــي، ومجموع ــب الرشع ــة والط الجنائي

ــاالت  ــة يف مج ــة التخصصي ــل العربي العم

ــة والطــب الرشعــي،  ــة الجنائي ــوم األدل عل

ــة االسرتشــادية  ــة واألدل ــادئ التوجيهي واملب

العلميــة،  املجموعــات  عــن  الصــادرة 

وكذلــك الربامــج املهنيــة والتعليــم املســتمر 

ــة،  املوضوعــة ضمــن خطــة عمــل الجمعي

ــث  ــيس، والبح ــي واملؤس ــف املهن والتصني

ــذي يســهم نتاجــه يف الوصــول  العلمــي ال

إىل أفضــل املعايــري واملامرســات القياســية، 

إضافــة إىل الشــبكة العربيــة لعلــوم األدلــة 

الجنائيــة والطــب الرشعــي.

التوصيات المتعلقة بنظم ومعايير 
العمل في العلوم الجنائية والطب 

الشرعي وتوحيدها
بهــا  قامــت  التــي  للجهــود  ونتيجــة 

ــد مــن  ــة مــن خــالل إقامــة العدي الجمعي

الفعاليــات كالنــدوات واملؤمتــرات التــي 

عقــدت يف فــرتات مختلفــة، نتــج عنهــا 

تحليــل واقــع نظــم ومعايــري العمــل يف 

الــدول العربيــة، والوقــوف عــىل التجــارب 

واملامرســات الناجحــة يف مجــال توحيــد 

ـا ودوليًّــا،  نظــم ومعايــري العمــل إقليميّـً

واإلســهام يف تطويــر نظــم ومعايــري العمــل 

يف الــدول العربيــة، مــام أدى إىل وضــع 

توصيــات خاصــة ميكــن تلخيصهــا مبــا يــي:

ــل  ــري العم ــم ومعاي ــد نظ ــعي لتوحي •الس

ــة والطــب  ــة الجنائي ــوم األدل يف مجــال عل

الرشعــي يف الــدول العربيــة مــن خــالل 

ــة. ــة العربي ــل العلمي ــات العم مجموع

التصنيــف  عــىل  العمــل  إىل  الدعــوة   •

املهنــي واالعتــامد املؤســيس والربامجــي، 

ــج  ــداد الربام ــة، وإع ــر مرجعي ــع أط ووض

املســتمر  والتعليــم  والتدريبيــة  املهنيــة 

للخــرباء والجهــات املختصــة.

توحيد معايير العمل والممارسات القياسية في تخصصات العلوم 
الجنائية و دور الجمعية العربية لعلوم األدلة الجنائية والطب الشرعي

مـقــالــة
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ــة  ــر القانوني ــد األط ــىل توحي ــل ع • العم

ألدلــة اإلثبــات الجنــايئ عــىل املســتوى 

العــريب.

• الدعــوة إىل إجــراء البحــوث والدراســات 

تخصصــات  مختلــف  ضمــن  الخاصــة، 

ــة والطــب الرشعــي،  ــة الجنائي ــوم األدل عل

ــرباء  ــز الخ ــف ومتيي ــري تصني ــع معاي ووض

واملختصــني.

لعلــوم  العربيــة  الشــبكة  اســتحداث   •

الرشعــي  والطــب  الجنائيــة  األدلــة 

ــامد  ــع اعت ــة م ــات العامل ــرباء والجه للخ

إطــار قانــوين لتنظيمهــا، والعمــل عــىل 

واملفاهيــم  والتقاريــر  النــامذج  توحيــد 

ــادئ  ــداد املب ــة، وإع ــات الخاص واملصطلح

اإلرشــادية. واألدلــة  التوجيهيــة 

ــري  ــم ومعاي ــد نظ ــة يف توحي ــواٍة رئيس وكن

ــف  ــية يف مختل ــاته القياس ــل ومامرس العم

التخصصــات الجنائيــة عملــت املجموعــات 

ــدء  ــىل الب ــة ع ــة بالجمعي ــة العلمي العربي

واألدلــة  التوجيهيــة  املبــادئ  بإصــدار 

حتــى  أهمهــا  مــن  وكان  االسرتشــادية، 

نهايــة عــام 2018م:

مــن  التحقــق  يف  التوجيهيــة  املبــادئ   -

صالحيــة طــرق التحليــل يف علــم الســموم 

العلميــة  العمــل  مجموعــة  الجنــايئ؛ 

العربيــة لعلــم الســموم الجنــايئ.

- املبــادئ التوجيهيــة يف جمــع العينــات 

ــة؛  ــربات الســموم الجنائي ــة يف مخت الحيوي

مجموعــة العمــل العلميــة العربيــة لعلــم 

ــرش(  ــايئ. )تحــت الن الســموم الجن

- الدليــل االسرتشــادي يف حجيــة الدليــل 

الرقمــي يف اإلثبــات الجنــايئ؛ مجموعــة 

العمــل العلميــة العربيــة لألدلــة الجنائيــة 

ــرش( ــت الن ــة. )تح الرقمي

- دليــل املعاينــة والفحــص الفنــي ملــرسح 

العلميــة  العمــل  مجموعــة  الجرميــة؛ 

العربيــة ملــرسح الجرميــة. )تحــت النــرش(

- دليــل مامرســات العمــل القياســية يف 

الجنــايئ؛ مجموعــة  الحــرشات  تخصــص 

العمــل العلميــة العربيــة لعلــم الحــرشات 

ــرش( ــت الن ــايئ. )تح الجن
مجموعات العمل العلمية العربية 

التخصصية 
عمــدت الجمعيــة إىل تطويــر أجندتهــا من 

خــالل التنســيق ذي املســتوى العــايل مــع 

متخصصــني عــرب وأجانــب يف مجــاالت 

ــة  ــوى حقيقي ــا مــن أجــل تشــكيل ن عمله

متخصصــة  عربيــة  علميــة  ملجموعــات 

ــذه  ــت ه ــد حمل ــة، وق ــوم الجنائي يف العل

ــة عــىل عاتقهــا توفــري  املجموعــات العلمي

متطــورة  ومامرســات  معايــري  ونــرش 

ومعتمــدة مبــا يرقــى باملؤسســات العاملــة 

يف مجــاالت التخصــص، ويســهم يف بنــاء 

كفــاءات  إلعــداد  املعرفيــة  القاعــدة 

الرشاكــة  وتفعيــل  التأهيــل،  متكاملــة 

العربيــة والدوليــة، واإلســهام يف تطويــر 

وعــي  وتعزيــز  والتدريــب،  التعليــم 

الجمهــور يف مجــال علــم البصمــة الوراثيــة.

ــق  ــات عــىل تحقي وتعمــل هــذه املجموع

أهدافهــا مــن خــالل تنفيــذ مهــام متعــددة 

وأهمهــا: 

الخاصــة  املامرســة  معايــري  وضــع   •

واملامرســات  املعايــري  يشــمل  مبــا 

ــة  ــري ضــامن ومراقب ــوالت، ومعاي والربوتوك

ــب،  ــم والتدري ــات التعلي الجــودة، ومتطلب

ــع  ــرتاف. • وض ــامد واالع ــات االعت ومتطلب

معايــري قواعــد الســلوك املهنــي والتصنيف.

للبحــوث  العامــة  املجــاالت  تحديــد   •

واحتياجــات التنميــة، وتقديم االستشــارات 

ــة. ــات املختص للهيئ

ــة يف  ــة والعملي ــطة العلمي ــم األنش • تنظي

مجــال التخصــص.

ــة  ــوم األدل ــة لعل ــة العربي وقامــت الجمعي

الجنائيــة والطــب الرشعــي ممثلة يف قســم 

املجموعــات العلميــة العربيــة بتشــكيل 

ســت مجموعــات علميــة متخصصــة حتــى 
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 مجموعة العمل 
العلمية العربية

 مجموعة العمل  لعلم السموم الجنائي

العلمية العربية

 لعلم الحشرات الجنائي

ة العمل 
 مجموع

ربية
ة الع

مي
العل

 النووي
ض

ة الحم
 ألدل

 مجموعة العمل 
العلمية العربية

لألدلة الجنائية الرقمية

 مجموعة العمل 
العلمية العربية

لعلم التزييف والتزوير

 مجموعة العمل 
العلمية العربية
لمسرح الجريمة

ــة  يف  ــي موضح ــام ه ــام 2018م، ك ــة ع نهاي

الشــكل املجــاور.

اجتامعــات  عــدة  املجموعــات  وعقــدت 

نتاجهــا تنصــب  دوريــة، وبــدأت خالصــة 

يف املبــادئ التوجيهيــة واألدلــة التوجيهيــة 

ــكل  ــاركت بش ــام ش ــابقاً، ك ــا س ــار إليه املش

ــة  ــات الجمعي فعــال ومثمــر يف أعــامل فعالي

الدوريــة مــن خــالل ورش العمــل والــدورات 

ــكيل  ــىل تش ــة ع ــل الجمعي ــة، وتعم التدريبي

املجموعــات العلميــة املختصــة األخــرى وفــق 

األولويــة واإلمكانــات املتاحــة.

الخاتمة
األدلــة  لعلــوم  العربيــة  الجمعيــة  تأمــل 

الجنائيــة والطــب الرشعــي أن تؤســس إلنشــاء 

ــوم  ــي عل ــن أخصائي ــكل م ــة ل ــة علمي منص

األدلــة الجنائيــة والطــب الرشعــي واألكادمييني 

ــني، تســمح لهــم بالتواصــل والتعــاون  واملهني

ــة املشــرتكة لتحســني  ــادة الجهــود العلمي وقي

نوعيــة التعليــم والبحــث والتدريــب يف هــذه 

الجمعيــة  بــدأت  العلــوم. ومنــذ نشــأتها، 

بتنظيــم النشــاطات يف مختلــف أنــواع الفعاليــات األكادمييــة واملهنيــة للمــي قدمــاً يف تحقيــق هــذه األهــداف، وتعــد مهمــة الوفــاء 

بالتزاماتهــا وكســب االعــرتاف يف جميــع أنحــاء العــامل مهمــة كبــرية، ولهــذا فــإن هنــاك حاجــة ملحــة لجهــود فعالــة ومســتمرة لتحقيــق 

رؤيــة الجمعيــة ورســالتها، وباألخــص فيــام يتعلــق بجوانــب إعــداد نظــم ومعايــري العمــل يف العلــوم الجنائيــة وتوحيدهــا، وكذلــك 

ــاج إىل دعــم جميــع األخصائيــني  ــة تحت إنشــاء نظــام تصنيــف واعتــامد واعــرتاف مهنــي ومؤســيس، وبهــذا الخصــوص فــإن الجمعي

وتعاونهــم ملواجهــة هــذا التحــدي، وميكنهــم أن يســاعدوا الجمعيــة يف تحقيــق أهدافهــا مــن خــالل انتســابهم إىل عضويتهــا، ليكونــوا 

ــه. ــة يف العــامل كل ــز الســالم واألمــن والعدال ــة التــي تعمــل لتعزي ــة العلمي أعضــاء فاعلــني يف الجمعي

https://journals.nauss.edu.sa/index.php/AJFSFM/article/view/393
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مقدمة 
ــاب  ــب األعص ــايئ أو ط ــاب الجن ــب األعص ــح ط ــر مصطل ظه

الرشعــي مؤخــراً،  وهــو مكمــل للطــب النفــيس الرشعــي مــن 

خــالل وصفــه لبعــض األمــراض العضويــة التــي قــد تؤثــر عــىل 

دمــاغ اإلنســان وقدرتــه عــىل اتخــاذ القــرارات البصــرية وفهــم 

تبعاتهــا مــن خــالل تعطيــل الوظائــف العليــا للدمــاغ بشــكل 

دائــم أو مؤقــت، وبالتــايل قــد يــزول التكليــف عنــه ويصــل بــه 

ــه  ــر أقوال ــل أو يذك ــال يعق ــون ف ــن الجن ــة م ــة قريب إىل مرحل

وأفعالــه ذات العالقــة بالقضايــا الجنائيــة ســواء  كان طرفــاً فيهــا 

أو شــاهداً عليهــا .  ويســاعد التشــخيص الصحيــح لألمــراض 

العصبيــة التــي قــد تكــون موجــودة قبــل حــدوث الجنايــة وال 

يعلــم عنهــا املريــض أو ذووه يف الحكــم عــىل األشــخاص ذوي 

ــد  ــح، والتأك ــم بالشــكل الصحي ــة لتقييمه ــا الجنائي ــة بالقضاي العالق

ــث إن الطــب النفــيس  ــا. وحي ــن عدمه ــة م ــن  اســتحقاق العقوب م

الجنــايئ يتعامــل مــع األمــراض النفســية بشــكل مفصــل فقــد 

ــي،  ــاز العصب ــة للجه ــراض العضوي ــض األم ــخيص بع ــتعيص تش يس

وخاصــة الحــاالت اللحظيــة لفقــدان الوعــي أو اإلدراك كنوبــات 

ــع  ــض م ــي للمري ــنج عض ــا تش ــج عنه ــي ال ينت ــالً، الت ــرع مث ال

ــاغ . ــاً يف الدم ــة رصع مســترتة رسيري وجــود نوب

ومــن املعلــوم وجــوب توفــر األدلــة والقرائــن الكافيــة يف حــال وجود 

ــايئ  ــل جن ــام بعم ــخص القي ــد الش ــىل تعم ــدل ع ــة ت ــبهة جنائي ش

ــاالت  ــاً يف ح ــك صعب ــات ذل ــون إثب ــد يك ــة، وق ــتوجب العقوب يس

ــك  ــي، وكذل ــاز العصب ــراض الجه ــية أو أم ــراض النفس ــة باألم اإلصاب

العكــس عنــد محاولــة اســتخدام ذلــك املــرض حجــة لتخفيــف 

ــة . ــا الجنائي ــة يف القضاي العقوب

طب األعصاب الجنائي.. نظرة عامةطب 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 الصحة

مـقــالــة
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الصرع ونوبات التشنجات 
مــرىض  لــدى  نــادرة  حــاالت  يف  يبــدر 

الــرع  أفعــال وأقــوال ال يتعمــد املريــض 

فعلهــا أو قولهــا، وتصــدر منــه بســبب 

نشــاط زائــد يف كهربــاء الّدمــاغ يــؤدي إىل 

تحفيــز بعــض أجزائــه، وينتــج عنهــا أفعــال 

ــببها  ــض بس ــد املري ــة أو يفق ــري طبيعي غ

ــا  ــدأ بعده ــاً، وتب ــي أو اإلدراك الحق الوع

تشــنجات العضــالت 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 

ــاعات أو  ــتمر إىل س ــاً وتس ــترتة رسيري مس

أيــام دون حــدوث فقــدان الوعــي الكامــل 

أو ظهــور التشــنجات العضليــة، ويكــون 

الكهربــاء يف جــزء محــدد مــن  نشــاط 

الدمــاغ وال تنتــرش إىل كافــة أجزائــه أو قــد 

ــا  ــي ال يظهــر عليه ــواع الت يكــون مــن األن

تشــنجات عضليــة أثنــاء حــدوث نوبــة 

الــرع، ولكــن املريــض يعــاين فقــط مــن 

تغيــريات ســلوكية مــع فقدان لــإلدراك دون 

فقــدان للوعــي. وعنــد االشــتباه يف إصابــة 

ــداء  ــة ب ــة جنائي ــة بقضي ــخص ذي عالق ش

الــرع يلــزم أخــذ التاريــخ املــريض بشــكل 

الالزمــة  الفحوصــات  وإجــراء  مفصــل، 

ــر  ــاغ والتصوي ــط الدم ــخيصه كتخطي لتش

ــاء  ــارة أطب ــية، واستش ــعة املغناطيس باألش

األعصــاب للكشــف عليــه. ومــن املعــروف 

أن املخــدرات واملســكرات تســبب نوبــات 

ــك  ــد أو بعــد اســتخدامها، وذل الــرع عن

ألثرهــا املحفــز عــىل املســتقبالت العصبيــة 

ــة . ــا العصبي ــا للخالي ــة أو بإتالفه املركزي

الســكر  وانخفــاض  الســكري  داء 
فــي الــدم 

ــد يتعــرض  ــي ق ــك الحــاالت الت ــال ذل ومث

هبــوط  أثنــاء  الســكري  مــرىض  لهــا 

ــدم  ــبب ع ــدم، بس ــكر يف ال ــتوى الس مس

تنــاول الوجبــات بانتظــام مــع أخــذ عــالج 

بــداء  الخاصــة  األدويــة  أو  األنســولني 

الســكري فينقــص مســتوى الســكر يف الدم، 

ــاغ،  ــك يف الدم ــؤدي إىل نقصــه كذل ــام ي م

وتعــد الخاليــا العصبيــة شــديدة االعتــامد 

ــوم  ــة، وال تق ــىل الســكر كمصــدر للطاق ع

باســتخدام الدهــون أو الربوتينــات كســائر 

لذلــك  الطاقــة،  إلنتــاج  الجســم  خاليــا 

الســكر بصــورة  تظهــر عالمــات نقــص 

رسيعــة عــىل الجهــاز العصبــي، وينتــج 

عنهــا ترفــات وأفعــال ال تصــدر عــن 

ــادة . ــي يف األحــوال املعت اإلنســان الطبيع

يف  الســكر  انخفــاض  أعــراض   وتعــرف 

يف  وخفقــان  التعــرق،  يف  بزيــادة  الــدم 

القلــب، وعصبيــة زائــدة، وضعــف الرتكيــز 

ــاين  ــض يع ــب أن املري ــان، والغال أو الهذي

مــن عــدم انتظــام يف مســتوى الســكر 

ــدأ  ــون ب ــد يك ــة، وق ــرتة املاضي ــالل الف خ

يف اســتخدام دواء جديــد أو كان صامئــاً 

خــالل نوبــة هبــوط مســتوى الســكر، ويف 

ــي بحــدوث  ــد تنته الحــاالت  الشــديدة ق

الوعــي  كامــل  فقــدان  أو  تشــنجات 

والدخــول يف غيبوبــة .

إصابات الرأس ما بعد الحوادث
ــات  ــون بإصاب ــرىض املصاب ــرض امل ــد يتع ق

ــرأس بعــد تعافيهــم إىل حــاالت نفســية  ال

مثــل االكتئــاب  الشــديد أو نوبــات الغضب 

املفــرط أو نوبــات ســوء التقديــر والحكــم 

األعــراض  هــذه  األمــور.  وتكــون  عــىل 

ــي  ــص األمام ــة الف ــبب إصاب ــية بس النفس

للدمــاغ أو الشــبكة الخاصــة بــه التــي 

تربطــه مــع بقيــة أجــزاء الدمــاغ ،  وترتبــط 

ــني  ــض املصاب ــدى بع ــية ل ــراض النفس األع

بحــوادث إصابــات الــرأس بعوامــل مــا 

ــاس  ــون يف األس ــث تك ــة بحي ــل اإلصاب قب

ــل  ــه مث ــرض ل ــذي تع ــادث ال ــبباً للح مس

ســامت الشــخصية العدوانيــة أو وجــود 

أمــراض نفســية مزمنــة أو اســتخدام ســابق 

للمســكرات أو املخــدرات .

   وعنــد وجــود نوبــات اكتئــاب شــديدة 
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ــدى  ــد يتع ــا ق ــافها أو عالجه ــم اكتش مل يت

املريــض املصــاب بإصابــة قدميــة يف الــراس 

عــىل نفســه ويحــاول االنتحــار، ويف حــال 

يحــدث  قــد  املفــرط  الغضــب   نوبــات 

منــه تجــاوز لفظــي أو ســلويك عــىل الغــري 

الفعــل  ورد  املواقــف  تقييــم  يــيسء  أو 

ــا يدفعــه إىل اتخــاذ ردود  ــا م املناســب له

أفعــال عدائيــة أو دفاعيــة مبالــغ فيهــا 

وخاصــة إذا تســببت إصابــة الــرأس بتلــف 

ــاغ . ــي للدم ــص األمام يف الف

أشــعة مغناطيســية للدمــاغ توضــح حجــم 

الدمــاغ الســليم يف الجهــة اليــرسى والدماغ 

املصــاب بــداء الزهاميــر يف الجهــة اليمنــى، 

ــاغ  ــم الدم ــور يف حج ــدث ضم ــث يح حي

مــع فقــدان للوظائــف العليــا للمــخ]3[.

داء الزهايمر وأمراض الذاكرة
مــن املحتمــل أن يكــون مريــض الزهاميــر 

أو مــن يعــاين مــن أمــراض ضعــف الذاكــرة 

طرفــاً يف إحــدى القضايــا الجنائيــة، ويف 

ــر  ــب عليــه تذك ــذه الحالــة قــد يصع ه

ــا  ــا بعضه ــلها أو ربطه ــداث أو تسلس األح

ــديل  ــه أن ي ــب من ــد يطل ــام ق ــض  ك بالبع

بالشــهادة يف قضيــة جنائيــة ، وعنــد وجــود 

ــل  ــن قب ــّخص م ــرة مل يش ــالل يف الذاك اعت

ــات  ــىل املعلوم ــة ع ــون النتائــج املبني تك

ــة  ــة أو مضلل ــض خاطئ ــا املري ــي قدمه الت

ــاء . ــق أو للقض ــق التحقي لفري

  ومــن أنــواع  أمــراض ضعــف الذاكــرة داء 

ــي  ــص الجانب ــي والف ــص األمام ــور الف ضم

للدماغ ) frontotemporal dementia (  و 

الــذي يختلــف عــن بقيــة أمــراض الذاكــرة 

بضمــور  محــدد يف منطقــة الفــص األمامــي 

ــراض  ــه أع ــج عن ــاغ ،   وينت ــي للدم والجانب

ســلوكية عدوانيــة أو شــكوك مرضيــة أو 

ال  ترفــات  صــدور  أو  مفــرط  خــوف 

أخالقيــة مــن املريــض مــع ضعــف الذاكــرة 

املزمــن كــام هــو الحــال يف مــرض الزهامير.

ختامــاً، ومــع تطــور كافــة العلــوم الجنائيــة 

األعصــاب  طــب  تخصــص  يشــهد  قــد 

الرشعــي املزيــد مــن  التقــدم مــن خــالل 

الدراســات واألبحــاث والعمــل املشــرتك 

الرشعــي  النفــيس  الطــب  وبــني  بينــه 

كــام هــو معــروف يف املامرســة الطبيــة 

ــب  ــاء يف ط ــدم األطب ــث يق ــادة، حي املعت

االستشــارة  النفــيس  والطــب  األعصــاب 

فيــام بينهــم ملســاعدة املريــض وذويــه 

للوصــول إىل التشــخيص الصحيــح والعــالج 

ــه. ــإذن الل ــب ب املناس

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 29 - 
Neurologic 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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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 

مـقــالــة

تعتمد الطرق التقليدية يف تحديد هوية 

مطلق السالح الناري عىل إجراء املقارنة 

البرية للظرف الفارغ واملقذوف الناري 

يف حال العثور عليهام يف مرسح الجرمية 

مع السالح املشتبه به. ويف حال تعذر 

إجراء املقارنة البرية 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 

. )1()GSR( اإلطالق الناري

الطلقة الحية التي تستخدم يف األسلحة 

النارية عىل اختالف أنواعها تحتوي عىل 

مزيج من املركبات العضوية وغري العضوية 

والتي تستخدم وفق نسب محددة 

وألهداف محددة أيًضا. 

أثناء عملية اإلطالق الناري يصاحب ذلك 

سحابة من الدخان واللهب املتصاعد 

وصوال إىل التقنيات الحديثة كاستخدام 

جهاز االمتصاص الذري، واستخدام املجهر 

SEM/( اإللكرتوين مع جهاز التشتت

.)5()EDX

يظل املجهر اإللكرتوين مع جهاز تشتت 

تحتوي عىل عدد من العنارص واملركبات 

والتي تشكل ما يعرف مبخلفات اإلطالق 

.)GSR( الناري

املصدر الرئييس للمخلفات غري العضوية 

يف اإلطالق الناري هو بادي االشتعال 

واملقذوف الناري. بينام املصدر الرئييس 

 smokeless( للمركبات هو الوقد

powder(، والذي يحتوي إضافة إىل 

نيرتوسيليلوز والنيرتوجلرسين عىل 

عدد من اإلضافات األخرى كاملثبتات، 

مثبطات، مربدات، ومواد التشحيم 

السطحية )5(.

هناك نوعان من الفحص يتم 

استخدامهام للكشف عن مخلفات 

اإلطالق الناري.

أوال: الكشف عن املركبات غري العضوية 

التي يأيت يف مقدمتها عنر الباريوم، 

االنتموين والرصاص والذي مر بعدد من 

التطورات ابتداء من االختبارات اللونية 

صورة )1( مكونات الطلقة الحية يف األسلحة القصرية. 3

صورة )2( مكونات الطلقة الحية يف أسلحة الصيد. 3
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هو أفضل التقنيات يف الكشف عن 

املخلفات غري العضوية يف اإلطالق الناري. 

ما يؤثر عىل سلبية هذه الطريقة هو 

وجود تلك العنارص يف مصادر أخرى 

)زيوت التشحيم -األعامل امليكانيكية- 

مساحيق التجميل – األلعاب النارية(. كام 

أنه تم إنتاج عدد من الذخائر الحية يف 

 Lead( اآلونة األخرية خالية من الرصاص

free( مام يقلل من أهميتها، وبالتايل 

رصف النظر عن النتيجة املرتتبة عىل ذلك 

.)5(

ثانيًا: الكشف عن املركبات العضوية )2, 
 DNT, DPA, MC,-4 ,2 ,DNT-6
NDPA-4 NDPA and-2 EC( من 
خالل رفع العينات من أيدي املتهم أو 

األسطح املجاورة باستخدام إحدى طرق 

الرفع، ومن ثم استخالصها بإحدى طرق 

االستخالص وحقنها باستخدام أجهزة 

الفصل املعروفة كجهاز الفصل الغازي مع 

.)GC/MS( مطياف الكتلة

هذه املركبات العضوية التي تستخدم 

ضمن مكونات الطلقة الحية كام متت 

اإلشارة لها تعد أحد مصادر األدلة التي 

أصبحت أكر ثباتًا يف تحديد هوية الجاين، 

كونها توجد يف الطبيعة بنسب ضئيلة 

جًدا، 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( 

NDP-4 NDPA and-2 EC ( تعترب 
كبصمة ملخلفات اإلطالق الناري العضوية 

.)6( )OGSR(

تقنية النانو إحدى التقنيات التي لها تأثري 

بالغ وكبري يف عاملنا اليوم وخاصة يف مجال 

األدلة الجنائية. وهي من أرسع وأكر 

التقنيات منًوا يف مختلف املجاالت العلمية 

)اإللكرتونيات، الفضاء، الصحة ... إلخ(. 

تتضمن هذه التقنية تصنيع أجهزة ومواد 

بحجم النانوميرت. يف السنوات األخرية 

استخدمت عدد من الدراسات تطبيقات 

النانو يف مجال األدلة الجنائية )6(. تم 

توظيف تقنية النانو يف تصنيع مسحوق 

مركب له خاصية القدرة عىل إظهار 

البصامت من عىل األسطح وامتصاص 

املركبات العضوية من خاللها )6(. بعد 

إظهار البصامت باستخدام املسحوق 

املشار إليه يتم تصويرها باستخدام 

تقنيات التصوير، ومن ثم يجري رفع 

املخلفات واستخالصها باستخدام إحدى 

طرق االستخالص وحقنها باستخدام جهاز 

الفصل الكروماتوغرافيا مع مطياف الكتلة 

)GC/MS(. كام تستخدم تقنية مطياف 

رامان يف تحديد املركبات العضوية الناتجة 

عن مخلفات اإلطالق الناري دون التأثري 

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. 

صورة )4( للمجهر اإللكرتوين تبني حجم مكونات بودرة 

البصامت والذي تم تصنيعها باستخدام تقنية النانو)6(

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 )5( لبصمة تم التعامل معها باستخدام بودرة 

البصامت )تقنية النانو( )6(
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علم السموم الجنائي

أ. محمد جمعان الغامدي 

صيديل بوحدة التفتيش الصيديل بإدارة االلتزام بصحة جدة
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ما هو علم السموم الجنائي وتعريفه؟
  قــد يبــدو مصطلــح علــم الســموم الجنــايئ أو الرشعــي 

»Forensic Toxicology« صعبــاً وغــري معــروف عــىل نطــاق 

ــل  ــة مث ــد مــن التخصصــات العلمي ــج للعدي واســع، فهــو مزي

ــم  ــة وعل ــاء الرسيري ــاء التحليليــة والكيمي ــة والكيمي الصيدل

العلــم  البيئيــة. ويســاعد هــذا  العلــوم  األمــراض وبعــض 

يف التحقيــق الطبــي أو القانــوين لحــاالت الوفــاة والتســمم 

وتعاطــي املخــدرات ]1[.

ــج كل  ــن دم ــج ع ــم النات ــو العل ــايئ ه ــموم الجن ــم الس   عل

الســموم، حيــث ميكــن  الطــب الرشعــي مــع علــم  مــن 

ــلة  ــه سلس ــىل أن ــايس ع ــكل أس ــي بش ــب الرشع ــف الط تصني

مــن االختبــارات والتقنيــات التــي تســتخدم الكتشــاف وتحديــد 

الجرائــم املرتكبــة. ويف الجانــب اآلخــر، فــإن علــم الســموم هــو 

تخصــص يتداخــل مــع علــم األحيــاء والكيميــاء والصيدلــة 

ــة  ــواد الكيميائي ــار الضــارة للم ــة اآلث والطــب، ويشــمل دراس

ــه  ــة، كــام يبحــث يف أصــل الســم وتحليل ــات الحي عــىل الكائن

ــن  ــل م ــالج والتقلي ــرق الع ــي ويف ط ــن الح ــه يف الكائ وطرح

الســمية]1[ ]2[. 
 

الفائدة من علم السموم الجنائي وتطبيقاته
 هنــاك الكثــري مــن املــواد والســموم يف عاملنــا - يؤثــر العديــد 

منهــا عــىل كيفيــة أداء األعــامل يف العمــل واملجتمــع، كام ميكن 

لهــذه املــواد أن يكــون لهــا تأثــري مبــارش للوفــاة. يســتخدم علم 

الســموم الجنــايئ لتحديــد املــواد الكيميائيــة التــي يتــم تناولهــا 

ــادرة. كــام  ــارص الن ــك العن ــا يف مــرسح الجرميــة، مبــا يف ذل أوعرضه

تُحــدد النتائــج التــي يتوصــل إليهــا أخصــايئ علــم الســموم ماهيــة 

املــواد الكيميائيــة املوجــودة، وتركيزهــا، وتحديــد وقــت تناولهــا.

ــى  ــايئ ليعن ــموم الجن ــم الس ــات عل ــتخدامات وتطبيق ــورت اس  تط

بدراســة املخــدرات غــري املرشوعــة ومعــدالت الســمية ملعظــم 

األدويــة، كذلــك التعــرف عــىل الســموم واملــواد الكيميائيــة الخطــرة. 

يتــم دراســة الرتكيــب الكيميــايئ لــكل مــادة، والتعــرف عليهــا أيضــاً 

مــن مصــادر مختلفــة مثــل البــول أو الشــعر. يتعامــل علــم الســموم 

  Absorption الجنــايئ مــع الطريقــة التــي يتــم بهــا امتصــاص املــواد

ــتقالبها Metabolism أو  ــة اس ــا Distribution أو عملي أو توزيعه

إخراجهــا مــن الجســم Excretion، وتشــكل جميعهــا مصطلــح 

العقاقــري داخــل  )ADME(. يصــف مصطلــح ADME حركيــة 

الكائــن الحــي، فعــىل ســبيل املثــال يســتغرق تنــاول املــواد األفيونيــة 

املأخــوذة يف شــكل أقــراص حــوايل ســاعة للدخــول إىل مجــرى الــدم، 

ــن إىل امتصــاص  ــل الهريوي ــة مث ــؤدي حقــن مــادة أفيوني يف حــني ي

ــادة]1[،]3[.  ــع امل ــل أرسع م ــايل إىل تفاع أرسع، وبالت

أهمية علم السموم الجنائي 
ــايئ ســيتم اســتعراض خمــس ــم الســموم الجن ــة عل ــح أهمي  لتوضي

 حــاالت يف علــم الســموم كتبــت بواســطة الطبيبــة الرشعيّــة الدكتورة

 4[، وهــي املديــر التنفيــذي[ )Dr. Judy Melinek( جــودي ملينــك

مـقــالــة
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 حيــث تقــوم بالترشيــح يف ،Pathology Expert Inc. لرشكــة

ــا ــة كاليفورني ــدا يف والي ــة أالمي ــة مقاطع ــور رشط ــب مأم  مكت

 بالواليــات املتحــدة األمريكيــة، كــام أن لديهــا كتابــاً شــاركت يف

 Working“ تأليفــه مــع زوجهــا ومتوفــر كنســخة ورقيــة باســم

Stiff, Two Years, 262 Bodies, and the Making of a 

Medical Examiner”

وفيــام يــي ســيتم اســتعراض الحــاالت التــي توضــح أكــر 

األخطــاء الشــائعة التــي يرتكبهــا أطبــاء الطــب الرشعــي يف علــم 

ــايئ. ــموم الجن الس

• الحالة األولى: عدم عمل تقرير السمية 
ــر  ــىل الرسي ــدد ع ــة، ُمم ــاحنة مقفل ــت يف ش ــل مي ــاك رج  هن

وبــدون مالبــس، ال توجــد أي آثــار للمخــدرات يف مــكان الحادث، 

أو عالمــات لعمــل عــدواين. كشــف الطبيــب الرشعــي املحــي أن 

ــم  ــذي مل يت ــنان ال ــراج األس ــمل خ ــوىف ش ــي للمت ــخ الطب التاري

عالجــه، ووقــع شــهادة الوفــاة دون إجــراء ترشيــح للجثــة. قــام 

ــب  ــد مقاضــاة طبي ــب األســنان. وعن ــوىف مبقاضــاة طبي ذوو املت

األســنان فــام هــو أول يشء يطلبــه مستشــار الطــب الرشعــي يف 

هــذه الحالــة؟ بالتأكيــد فــإن اإلجابــة هــي تقريــر علــم الســموم، 

ولحســن الحــظ قــام املحقــق املختــص بتجميــع مــا يكفــي 

مــن الــدم واألنابيــب الزجاجيــة إلجــراء تحليــل للســمية – 

وباســتعراض نتائــج تقريــر علــم الســموم أظهــر مســتوى مرتفًعــا 

ــل  ــبو( Methamphetamine. ويتداخ ــني )الش ــث امفيتام للمي

 »Meth mouth« ــم األمــراض الســنية هــذا االكتشــاف مــع عل

وهــو تســوس حــاد يف األســنان وفقــدان لهــا، وكذلــك كــرس لهــا 

ــة،  ــاكل الفموي ــن املش ــا م ــامض وغريه ــبب األح ــآكل بس أو ت

نتيجــة االســتخدام الســيئ لعقــار امليــث امفيتامــني. ســاعد ذلــك 

ــه يف الدعــوى املرفوعــة  محامــي طبيــب األســنان يف الدفــاع عن

ــنان  ــراج األس ــبب خ ــت بس ــاة ليس ــني أن الوف ــث تب ــه، حي علي

ــث  ــيئ للمي ــتخدام الس ــبب االس ــت بس ــل كان ــج، ب ــري املعال غ

امفيتامــني. 

ــدم وجــود أي  ــي ع ــن هــذه القصــة: ال يعن ــدرس املســتفاد م ال

عقاقــري أو مــواد مخــدرة يف مــرسح الحادثــة بأنــه ال يجــب عليــك 

ــات للســموم، خاصــة إذا كان  ــة وجمــع عين ــح للجث إجــراء ترشي

املتــوىف لديــه تاريــخ مــن ســوء االســتخدام املزمــن.

• الحالة الثانية: عدم التواصل مع مختبر علم 
السموم 

 امــرأة صغــرية مصابــة بالشــيزوفرنيا )الفصــام( والذهان، اســتدعى 

ــد حضورهــم وجدوهــا  ــة رجــال الرشطــة. وعن ــا يف الغرف رشيكه

تــرخ وتلــوح مبفــك الرباغــي، وتقدمــت نحــو أحدهــم فأطلــق 

ــبباً  ــة س ــرية الناري ــرب جــروح األع ــت. تُعت ــى مات ــار حت ــا الن عليه

واضحــاً للوفــاة، ولكــن فيــام يتعلــق بعلــم الســموم يهمــل أخصايئ 

الطــب الرشعــي إبــالغ أخصــايئ علــم الســموم باألدويــة املوصوفــة 

للمريضــة. كان تقريــر علــم الســموم ســلبياً، حيــث كتــب الطبيب 

الرشعــي يف تقريــره أن املتوفيــة مل تأخــذ الــدواء يف وقــت وفاتهــا، 

ومل يتصــل باملختــرب للتأكــد مــن أن املريضــة مل تتنــاول أي أدويــة 

نفســية قبــل وفاتهــا، وقــام بهــذه املهمــة مراســل صحيفــة محليــة 

بعــد عــدة أســابيع مــن وفاتهــا، وكانــت املفاجــأة عندمــا أجــرى 

مختــرب الســموم اختبــارات ملضــادات الذهــان املوصوفــة، أن 

النتيجــة إيجابيــة وأن املريضــة قــد تناولــت هــذه األدويــة؛ نتيجــًة 

لذلــك تــرضرت ســمعة الطبيــب الرشعــي. 

ــن  ــة ل ــارات الروتيني ــج القامئــة عــىل االختب ــر دامئــاً أن النتائ تذك

ــاً التحقــق مــن عمــل  ــد دامئ ــن املفي ــة، وم ــع األدوي ترصــد جمي

ــا. ــوىف يتناوله ــة كان املت ــددة ألي أدوي ــارات مح اختب
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• الحالة الثالثة: النظر فقط في األرقام 
 يف إحــدى األمســيات الصيفيــة الحــارة، وجــد حــارس عيــادة 

األمــراض املزمنــة جثــة المــرأة يف منتصــف العمــر يف ســيارتها 

ــا  ــزال متســك مبفاتيحه ــث ال ت ــادة، حي ــة خــارج العي املتوقف

قــد شــوهدت يف  أنهــا  العلــم  مــع  بيديهــا  ومحفظتهــا 

العيــادة صبــاح ذلــك اليــوم قبــل ســاعات مــن الوفــاة. وجــد 

ــن املســكنات  ــة م ــة مســتويات عالي ــح الجث أخصــايئ  ترشي

ــت  ــاة كان ــدد أن الوف ــة )opioid analgesics(، وح األفيوني

جرعــة مفرطــة. قاضــت األرسة عيــادة األمــراض املزمنــة 

ــة  ــع اســتعراض الســجالت الطبي ــة، ولكــن م ــع األدوي ومصن

للمــرأة امليتــة تــم اكتشــاف تشــخيص ســابق لعــدم انتظــام 

رضبــات القلــب لديهــا. التســاؤل: مــا هــي مســتويات الــدواء 

ــة(؟ ــكنات األفيوني )املس

اإلجابــة: لقــد كانــت عاليــة بالفعــل؛ ألن املتوفية اســتخدمتها 

منــذ فــرتة 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 أعــىل 

ــد  ــىل قي ــخص ع ــام إذا كان الش ــوىف ع ــف للمت ــد الكش عن

ــرأة،  ــب للم ــرض القل ــي م ــب الرشع ــل الطبي ــاة. تجاه الحي

األفيونيــة،  املســكنات  اســتخدام  نتيجــة  الوفــاة  واعتــرب 

ألن مســتويات األفيــون كانــت عاليــة دون النظــر لباقــي 

ــامالت.  االحت

يســتفاد مــن القضيــة الســابقة: أنــه ال ميكنــك الرتكيــز فقــط 

ــا،  ــة بأكمله ــر إىل القضي ــك أن تنظ ــل علي ــام – ب ــىل األرق ع

ففــي هــذه الحالــة تشــري الوقائــع إىل توقــف القلــب املفاجئ 

ــام  ــيس ك ــور التنف ــبب القص ــيء بس ــوت البط ــس إىل امل ولي

ــن  ــدة م ــات الزائ ــة للجرع ــراض الجانبي ــروف لألع ــو مع ه

.)opioid( األفيونــات

•الحالة الرابعة: عدم وجود تحقيقات لمشهد الوفاة 
ــا عــىل  ــاح، فاتصــل زوجه ــرأة مســنة مل تســتيقظ يف الصب ام  

ــا  ــن عــن وفاته ــل، وأُعل ــت تشــخر طــوال اللي ــا كان ــول إنه 911، ويق

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 

ــب  ــا إىل مكت ــة، وأوصله ــا فارغ ــا ولكنه ــب حديثً ــا الطبي ــي وصفه الت

الطبيــب الرشعــي. يف تقريــر علــم الســموم، ظهــرت مســتويات عقاقــري 

املــرأة عاليــة ولكــن ضمــن نطــاق عالجــي، لذلــك مل يعتــرب الطبيــب 

ــة  ــب للجث ــح الطبي ــاء ترشي ــاة، وأثن ــبب للوف ــمم كس ــي التس الرشع

كانــت املثانــة ممتلئــة، وكان ينبغــي أن تكــون قــد دفعتــه إىل إلقــاء 

نظــرة فاحصــة عــىل تقريــر علــم الســموم. قــد يكــون احتــواء املثانــة 

عــىل 400 أو 500 ملليــرت مــن البــول إشــارة عــىل أن شــيئاً مــا تســبب 

يف قصــور الجهــاز العصبــي املركــزي، ففــي جميــع الحــاالت حتــى يف 

ــتيقظ  ــوف يس ــكرات س ــة املس ــه نتيج ــد لوعي ــخص الفاق ــة الش حال

ــبب  ــاراً بس ــذا كان انتح ــح أن ه ــول. اتض ــامم للتب ــب إىل الح ويذه

جرعــة زائــدة مــن دواء وصفــة طبيــة. ففــي الواقــع مل تكــن املتوفيــة 

نامئــة يف الفــراش فحســب، بــل كانــت يف غيبوبــة، وكان جســدها يقــوم 

باســتقالب األدويــة لســاعات طويلــة أثنــاء فقــدان الوعــي. أيضــاً لــو 

أن زوج املتوفيــة مل ينبــه الطبيــب الرشعــي فســيكون وصــف الوفــاة 

ــة. بأنهــا وفــاة طبيعي

املســتفاد مــن هــذه القصــة أنــه عنــد مــوت مريــض يف املستشــفى قــد 

ال يذهــب املحققــون إىل املشــهد الرئيــيس لجمــع األدلــة مثــل األدويــة 

يف هــذه الحالــة. 
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ــلبي  ــمية الس ــر الس ــي تقري ــة: ال يعن ــة الخامس • الحال
ــة ــالت الدوائي ــة بالتفاع ــت متعلق ــاة ليس أن الوف

تــّم حجــز مريــض نفســاين يف الســجن، وقــام الطاقــم الطبــي يف 

الســجن بتغيــري عــالج املريــض املعتــاد والــذي كان أحــد أنــواع 

مضــادات الذهــان إىل عــالج آخــر. أصيــب بحمــى شــديدة مــع 

حالــة ذهنيــة متغــرية، وتــم أخــذه إىل املستشــفى، حيــث أوقف 

هــذا الــدواء. مــات بعــد أســبوع نتيجــة التهــاب رئــوي وفشــل 

ــدم مــن املختــرب  ــات ال ــأيت عين ــار العضــالت. ت كلــوي مــن انهي

ــذا قــام الطبيــب الرشعــي بالتشــاور  ســالبة لجميــع األدويــة، ل

ــم  ــايئ عل ــة أخص ــد مراجع ــموم، وعن ــم الس ــايئ عل ــع أخص م

ــة  ــري يف األدوي ــص إىل أن التغي ــة خل ــجالت الطبي ــموم للس الس

املوصوفــة يف الســجن قــد يكــون ســبباً يف حــدوث تفاعــل 

ــت.  ممي

ميكــن أن تــأيت اختبــارات تعاطــي األدويــة بعــد الوفــاة ســالبة 

ألســباب عديــدة، وميكــن أن تــؤدي تفاعــالت األدويــة الدوائيــة 

والتأثــريات العكســية إىل املــوت بعــد أيــام أو حتــى أســابيع مــن 

حدوثهــا. يف بعــض األحيــان قــد ال يكــون ســبب الســمية للوفــاة 

واضحــاً بــدون مراجعــة شــاملة للســجل الطبــي والتشــاور مــع 

أخصــايئ علــم الســموم.

ــدة  ــا معق ــابقة بأنه ــس الس ــاالت الخم ــن الح ــح م ــام يتض ك

ــة مــن خــالل عملهــا كمامرســة يف  جــداً، فقــد تحدثــت الطبيب

مجــال الطــب الرشعــي عــن قضايــا يف مكتبهــا تصلهــا أســبوعياً 

العديــد مــن الحــاالت، وتشــري الطبيبــة إىل أن معظمهــا بســيطة 

التفســري، مثــل جــروح إطــالق النــار مــع تعاطــي الكوكايــني أو 

العبــث بجرعــة زائــدة ومســتوى عــال مــن الهريوين مــع إبرة يف 

الــذراع. إضافــة اىل أن هنــاك قضايــا أكــر تعقيــداً كوجــود حالــة 

وفــاة بــدون معرفــة الســبب، ويف هــذا الوضــع تكــم الصعوبــة، 

ــن اســتدعاء  ــا م ــا تســتفيد دامئً ــا أنه ــن حســن حظه ــن م ولك

ــم الســموم مــن أجــل الحصــول عــىل املشــورة،  اخصــايئ يف عل

ألنهــا أي الدكتــوره واثقــة مــن أن علــم الســموم ســوف يكشــف 

لهــا شــيئًا مــا. ويف النهايــة فهــي الشــخص الوحيــد الــذي يســطيع 

أن يقــدم التوضيــح العلمــي ألســباب وطريقــة الوفــاة، كــام يجــب 

ــدى  ــاة ل ــد الوف ــن ســبب تحدي ــاع ع ــن الدف ــن م ــا أن تتمك عليه

املحكمــة. 

ــه  ــا تضمنت ــابقة وم ــاالت الس ــر إىل الح ــالل النظ ــن خ ــا، وم ختام

عنــد التحقيــق يف الوفيــات مــن تقاريــر ونتائــج يف مجــال الســمية، 

يالحــظ أهميــة علــم الســموم الجنــايئ  ودوره املســاعد يف تحديــد 

أســباب الوفــاة الحقيقيــة.
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د. أسامة بن سعيد الصرييف

أستاذ مساعد بقسم علوم األدلة الجنائية 

كلية امللك فهد األمنية

ــاالت  ــن املج ــعة م ــخييص باألش ــر التش ــف التصوي ــد توظي يع

املســتحدثة ضمــن مجــاالت الطــب الرشعــي واألدلــة الجنائيــة، 

ــي  ــب الرشع ــرباء الط ــن خ ــب م ــان يتطل ــن األحي ــري م ويف كث

واألنروبولوجيــا واألدلــة الجنائيــة إجــراء الفحوصــات باســتخدام 

تقنيــات التصويــر باألشــعة أثنــاء عمليــة الفحــص والتحقيــق يف 

القضايــا الجنائيــة وقضايــا الكــوارث الجامعيــة. وتتضمــن هــذه 

ــال ال الحــر:  ــات عــىل ســبيل املث التقني

- 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 

ــة الجنائيــة  هــذه التقنيــات يف مجــاالت الطــب الرشعــي واألدل

والتــي عزيــت ملــا يــي:

ــح  ــة الترشي ــة بعملي ــة مقارن ــالت الجراحي ــن التدخ ــد م - الح

التقليــدي، مــام يقلــل مــن الرفــض املجتمعــي 

ــني. ــح للمتوف إلجــراء الترشي

- التوفــري يف الوقــت والجهــد املســتخدم يف 

ــة  ــعة املختلف ــات األش ــر بتقني ــة التصوي عملي

بالوقــت املطلــوب إلجــراء عمليــة  مقارنــة 

التقليــدي. الترشيــح 

ــن  ــم م ــص للتقيي ــرض الفح ــىل ع ــدرة ع - الق

خــالل عــدة خــرباء بشــكل مســتقل زمانــاً 

األســايس. بالفحــص  اإلرضار  دون  ومكانــاً 

ــة  ــدد زمني ــل مل ــاد للدلي ــة األبع ــة وثالثي ــور ثنائي ــفة ص - أرش

طويلــة دون الخشــية مــن تحلــل الدليــل األصــي بعامــل 

التغــريات الزمنيــة أو تعــرض الفحــص ذاتــه للتلــف.

ويتــم اســتخدام تقنيــات التصويــر التشــخييص باألشــعة يف كثــري 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 عــىل الطبيب الرشعــي للكشــف عليها، 

ــة  ــل الطاق ــم بفع ــل الجس ــل داخ ــالق تنتق ــج اإلط ــث إن نوات حي

ــة  ــة، وخاص ــري متوقع ــن غ ــارود إىل أماك ــرتاق الب ــن اح ــة ع الناتج

ــب  ــىل الطبي ــم ع ــذا يتحت ــا. ل ــام يف طريقه ــت بالعظ إذا اصطدم

ــع الوســائل املتاحــة، بهــدف الوصــول إىل  الرشعــي اســتخدام جمي

التشــخيص الدقيــق يف حــاالت اإلصابــات الناريــة. ومــن أهــم تلــك 

 صورة 1: تظهر منظوراً أمامياً خلفياً ومنظوراً جانبياً للصدر باستخدام األشعة السينية، 

ويظهر استقرار املقذوف يف خلفية ميني ومنتصف الصدر بجانب جدار القلب.

 التصوير التشخيصي باألشعة في الطب
 الشرعي . . التطبيقات واالحتياطات

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

مـقــالــة
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االعتبــار أن تحديــد عيــار املقذوف باســتخدام األشــعة التشــخيصية 

لــه بعــض القيــود التــي قــد تــؤدي إىل تشــخيص غــري دقيــق لعيــار 

ــذوف. املق

ــة  ــظايا املعدني ــر الش ــالل تصوي ــن خ ــالق م ــاه اإلط ــد اتج -تحدي

التــي ترتكهــا الطلقــة يف مســارها وحتــى اســتقرارها داخل الجســم، 

ــاء  ــا أثن ــة به ــر ارتطــام الطلق ــر العظــام إث ــن اتجــاه تناث ــذا م وك

انتقالهــا داخــل الجســم، ومــن ثــم يتــم مطابقــة تلــك املعلومــات 

مــع مــا تــم رفعــه مــن موقــع الحــادث لتحديــد موقــع الجــاين.

ــك  ــة، وذل ــلحة الناري ــترتة لألس ــات املس ــىل اإلصاب ــتعراف ع -االس

ــدة  ــاه مل ــره يف املي ــه أو غم ــم أو احرتاق ــل الجس ــاالت تحل يف ح

طويلــة أو إذا كانــت فتحــة الدخــول يف أماكــن مخفيــة مــن الجســم 

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

صورة 3: صورة باألشعة السينية تظهر مقذوفات ذات أبعاد مختلفة بسبب تأثري 

التكبري عليها، حيث إن أحد املقذوفات يقع أمام األخرى.

صورة 4: توضح موضع دخول الكرات الرشية أعىل يسار الصدر ومدى انتشار 

الكرات الرشية داخل الصدر بتأثري كرات البلياردو.

ظاهريــا يف جســم الضحيــة كــام يف حــاالت اإلطــالق مــن ســالح 

ــول  ــالل دخ ــن خ ــك م ــات، وذل ــدد الطلق ــايئ ومتع ــاري تلق ن

أكــر مــن طلقــة مــن نفــس فتحــة الدخــول أو كــام يف حــاالت 

دخــول املقــذوف النــاري يف أماكــن مخفيــة مــن الجســم 

كالفتحــات الطبيعيــة لجســم اإلنســان أو يف منطقــة مزدحمــة 

ــة. ــا الجلدي بالثناي

-املســاعدة يف االســتعراف عــن تعــدد اســتخدام األســلحة 

املســتخدمة يف اإلطــالق، وذلــك يف حــال إن تــم الكشــف 

ــة بــني حجــم الظــالل  ــارات باســتخدام املقارن عــن تعــدد العي

الشــعاعية لــكل مقــذوف عــىل حــدة. ولكــن يجــب الوضــع يف 

الوســائل وأكرهــا توفــرياً للوقــت وأقلهــا تكلفــًة؛ الكشــف عــىل 

إصابــات األســلحة الناريــة باســتخدام األشــعة الســينية، والــذي 

ميكــن الطبيــب الرشعــي مــن تحقيــق مــا يــي:

ــك  ــم، وذل ــل الجس ــذوف داخ ــتقرار املق ــع اس ــد موق -تحدي

ــر مــن املنظــور األمامــي الخلفــي،  ــق إجــراء التصوي عــن طري

باإلضافــة إىل املنظــور الجانبــي لجســم الشــخص املصــاب، 

وذلــك لتحديــد موقــع املقــذوف املســتقر بدقــة داخــل الجســم 

بغــض النظــر عــن مســاره والــذي قــد يتغــري بفعــل االصطــدام 

بالعظــام داخــل الجســم. 

-تحديــد عــدد املقذوفــات املســتقرة داخــل الجســم ومطابقتها 

مــع عــدد األظــرف الفارغــة للطلقــات واملرفوعــة مــن موقــع 

ــي  ــة. فف ــد الضحي ــول يف جس ــات الدخ ــدد فتح ــادث وع الح

بعــض األحيــان قــد يشــخص التصويــر باألشــعة عــدداً أكــرب مــن 

ــودة  ــول املوج ــات الدخ ــة  بفتح ــتقرة مقارن ــات املس املقذوف
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ــق  ــن طري ــك ع ــابقاً، وذل ــا س ــام عرضن ك

االســتعراف عــىل ظــالل األشــعة للشــظايا 

ــة. ــد الضحي ــتقرة يف جس ــة املس املعدني

يف  املســتخدم  الســالح  نــوع  -تحديــد 

اســتخدام  حــاالت  يف  وذلــك  اإلطــالق، 

ــي  ــاء والت ــبطانة امللس ــلحة ذات الس األس

ــاره  ــا بانتش ــج عنه ــذوف النات ــز املق يتمي

عــىل مســافة تتناســب طرديــاً مــع مســافة 

اإلطــالق.

لكــن يوجــد بعــض االحتياطــات التــي 

إصابــات  فحــص  عنــد  توخيهــا  يجــب 

األشــعة  باســتخدام  الناريــة  األســلحة 

: لتشــخيصية ا

ــض  ــذوف إىل بع ــول املق ــؤدي دخ ــد ي -ق

األعضــاء ذات الطبيعــة االنبوبيــة مثــل 

القنــاة  األمعــاء،  الدمويــة،  األوعيــة 

ــا  ــس إىل انتقاله ــرى التنف ــوكية أو مج الش

عــرب هــذا املجــرى إىل أن تســتقر يف مــكان 

آخــر مــن الجســم بعيــداً عــن فتحــة 

ــل  ــاً أن تنتق ــن أيض ــن املمك ــول، وم الدخ

داخــل التحيــزات غــري املقيــدة كالتجويــف 

الجنبــي والتجويــف البلــوري.

ميكــن  ال  املســتقرة  املقذوفــات  -عــدد 

بعــد  إال  دقيــق  بشــكل  بــه  الجــزم 

إنــه يف  اســتخراجها ومطابقتهــا، حيــث 

ــن  ــزاء م ــل أج ــد تنفص ــان ق ــض األحي بع

املقــذوف داخــل الجســد، وقــد توحــي 

بوجــود مقذوفــني بــدالً مــن مقــذوف 

واحــد، وكــذا قــد يــؤدي التشــويش الناتــج 

عــن بعــض األجــزاء املعدنيــة باملالبــس إىل 

النتيجــة نفســها.

ــار املقــذوف بشــكل  -ال ميكــن تحديــد عي

باألشــعة  التصويــر  خــالل  مــن  دقيــق 

عوامــل  لتداخــل  وذلــك  التشــخيصية، 

التكبــري والتصغــري يف حجــم ظــل املقــذوف 

ــاري الن

اســتخدام  يف  الشــائعة  األخطــاء  -مــن 

األشــعة التشــخيصية أيضــا أن يتــم تحديــد 

مســافة اإلطــالق بنــاء عــىل معــدل انتشــار 

ظــالل الكــرات الرشــية داخــل الجســم، 

ــار تأثــري  ولكــن يجــب أن يوضــع يف االعتب

ــرات  ــض الك ــه بع ــوم ب ــي تق ــة الت اإلزاح

الرشــية مــع بعضهــا البعــض بعــد دخولهــا 

ــرات  ــري ك ــمى بتأث ــا يس ــم أو م إىل الجس

ــاردو. البلي

ثانيًا: تشخيص حاالت العنف 
األسري وسوء معاملة األطفال:

ــة  ــة واالجتامعي ــريات الثقافي ــل التغ يف ظ

واالقتصاديــة التــي حدثــت يف املجتمعــات 

ومــا تبعهــا مــن ظهــور قوانــني تُعنــي 

باملجتمــع  الخاصــة  الفئــات  برعايــة 

كاألطفــال والنســاء، أصبــح مــن الــرضوري 

عــىل الطبيــب الرشعــي اإلملــام بطــرق 

ــوء  ــف األرسي وس ــاالت العن ــخيص ح تش

اســتخدام  ويعــد  األطفــال.  معاملــة 

ــم  ــن أه ــعة م ــخييص باألش ــر التش التصوي

الوســائل املســتخدمة يف تشــخيص وتوثيــق 

حــاالت العنــف األرسي وســوء معاملــة 

األطفــال.

غــري  الكســور  أن  مــن  الرغــم  وعــىل 

املتعمــدة هــي األكــر شــيوعاً بــني األطفــال 

أن  إىل  يحتــاج  الرشعــي  الطبيــب  أن  إال 

لألطفــال،  الجســدي  اإليــذاء  يســتبعد 

وال ميكــن ألي منــط إصــايب أن يســتبعد 

إســاءة معاملــة األطفــال، وتعتــرب إصابــات 

العظــام مــن أهــم اإلصابــات التــي تســاعد 

يف تشــخيص مثــل تلــك الحــاالت. ونعــرض 

فيــام يــي بعــض أمنــاط الكســور التــي متيز 

ــال: ــف الجســدي ضــد األطف حــاالت العن

-قــد يحــدث الكــرس يف منطقــة الكــردوس 

يف العظــام الطويلــة وهــو مــا مييز الكســور 

األطفــال  معاملــة  ســوء  عــن  الناشــئة 

انفصــال يف  شــكل  عــىل  تظهــر  والتــي 

طــرف الكــردوس مخلفــاً قرصــاً مــن العظم 

ــة  ــفنجي ومنطق ــم اإلس ــني العظ ــل ب يفص

ــا  ــادة م ــه. وع ــة أســفل من ــس األولي التكل

يكــون هــذا القــرص أكــر ســمكاً يف محيطه 

ــىل  ــر ع ــد يظه ــذي ق ــة بوســطه وال مقارن

ــو«. ــض الدل ــكل » مقب ش

وخاصــة  العظــام  يف  الكســور  -تعــدد 

قــد  تكــون  والتــي  األطــراف  يف عظــام 

ــة متعــددة ويف  ــرتات زمني وقعــت عــىل ف

ــدم  ــع ع ــفاء م ــن الش ــة م ــل مختلف مراح

ــك  ــع تل ــق م ــايب متناس ــخ إص ــود تاري وج

اإلصابــات، حيــث إن األطــراف هــي أســهل 

األماكــن التــي ميكــن مــن خاللهــا اإلمســاك 

بالطفــل وســحبه أو هــزه أو جعلــه يرتطــم 

ــه. ــا حول مب

ــة  ــات يف منطق ــدد اإلصاب ــؤدي تع ــد ي -ق

الكــردوس العظمــي إىل ضعــف إمــدادات 

الرتويــة الدمويــة إىل منطقــة الكــردوس 

وعــدم انتظــام منــوه وخاصــة يف منتصفــه 

ــوره  ــؤدي إىل ظه ــام ي ــه، م ــة بأطراف مقارن

ــل أو  ــر إىل الداخ ــوب مقع ــكل ك ــىل ش ع

ــر عــىل شــكل متعــرج. ــد يظه ق

عظــام  يف  عرضيــة  كســور  تنتــج  -قــد 

األطــراف يف حــال الجــذب بشــدة عــىل يــد 

الطفــل أو كســور حلزونيــة يف حــال يّل هذا 

ــال  ــال األطف ــة يف ح ــوة وخاص ــرف بق الط
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صورة 7: توضح كرساً حلزونياً يف عظم العضد.

صورة 5 : تكوضح كرساً يف الكردوس الداين من القصبة عىل شكل مقبض الدلو.

ــة.  ــىل الحرك ــن ع ــري القادري غ

الكتــف وكســور  لــوح  تعتــرب كســور   -

ضلــوع القفــص الصــدري وخاصــة كســور 

الضلــوع  مــن  الخلفــي  األنــيس  الجــزء 

ــي  ــيوعاً والت ــور ش ــواع الكس ــر أن ــن أك م

تدعــو لالشــتباه يف تشــخيص العنــف ضــد 

ــص  ــوع القف ــور ضل ــد كس ــال، وتع األطف

التشــخيص  يف  أصعبهــا  مــن  الصــدري 

وخاصــة يف الكســور الحديثــة نوعــاً ولكــن 

ــا  ــة فإنه ــوع ضعيف ــة الضل ــث إن حرك حي

 )Callus( ــّي ــبٌَذ َعظِْم ــن َدْش ــم بتكوي تلتئ

ــعة  ــور األش ــا يف ص ــزداد وضوح ــذي ي وال

ــت. ــرور الوق مب

وهنــاك بعــض الحــاالت املرضيــة والكســور 

التــي تشــتبه مــع تلــك اإلصابــات، لــذا 

ــي: ــام ي ــا في ــه عنه وجــب التنوي

-يظهــر التكلــس الفســيولوجي الِســْمحاِقّي 

ــر  ــى عم ــوالدة حت ــي ال ــال حديث يف األطف

ــس خطــي عــىل  4 أشــهر عــىل شــكل تكل

جانبــي العظــم وبشــكل متامثــل بــكال 

ــذي  ــس ال ــس التكل ــم بعك ــي الجس جانب

يحــدث يف حــاالت إيــذاء األطفــال نتيجــة 

تحــت  الدمويــة  التجمعــات  لتكلــس 

ــكل  ــىل ش ــر ع ــْمحاِقّي ويظه ــاء الِس الغش

تكلــس خطــي عــىل أحــد جانبــي العظــم 

وبشــكل غــري متامثــل عــىل كال جانبــي 

ــم. الجس

- يجــب التمييــز بــني الكســور الناتجــة عن 

ــور  ــض الكس ــال وبع ــة األطف ــوء معامل س

الشــائعة الحــدوث يف األطفــال مثــل كــرس 

ــوالدة  ــاالت ال ــض ح ــوة يف بع ــم الرتق عظ

عظمــة  لقمــة  فــوق  وكــرس  املتعــرة 

ــد  ــل الجس ــقوط بثق ــال الس ــد يف ح العض

ــدودة. ــي مم ــذراع وه ــىل ال ع

- وهنــاك أيضــاً بعــض األمــراض التــي قــد 

ــام  ــة بالعظ ــراض الخاص ــا االع ــايك فيه تح

الناتجــة عــن ســوء معاملــة  اإلصابــات 

ــل مــرض االســقربوط ومــرض  ــال مث األطف

ــري  ــرض الزه ــص وم اِق ــِم النَّ ُن الَعظْ ــوُّ تَك

الخلقــي، باإلضافــة إىل متالزمــة الشــعر 

ـل، ويف جميــع تلــك األمــراض يتــم  املَُفتَـّ

تشــخيصها مــن خــالل الطبيــب املختــص.
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www.SaudiCSI.com

تأسست االكاديمية االمريكية لعلوم الطب الشرعي عام 
١٩٤٨ ، حيث تعتبر اعرق منظمة علمية جنائية في العالم 

وتتكون من احدى عشر قسم لمختلف التخصصات 
الجنائية و تقدم االكاديمية احدث المعلومات واألبحاث 

والتحديثات في هذا المجال لألعضاء المشاركين 
وللمطلعين، كما تعقد اجتماع سنوي للعلوم الجنائية. 

American Academy of 
Forensic Sciences 

موقع بريطاني يهتم بتحليل االبحاث الجنائية 
ونشر اخر التطورات واألبحاث في مختلف مجاالت 

العلوم الجنائية. 

We are forensic 
A body of evidence

تأسس مركز األبحاث والتعليم للعلوم الجنائية سنة 
٢٠١٠، يقدم المركز التوعية في مجال العلوم 

الجنائية , يقدم الدعم من مرافق وأجهزة لألبحاث 
العلمية الجنائية، كما يقدم منح دراسية اكاديمية 

تعليمية و برامج قصيرة للباحثين الزوار.

The center for forensic science 
research and education

www

www

www

مواقع جنائية تفاعلية

اعداد: أ. طرفه بنت عبدالعزيز السلوم

https://www.aafs.org/
https://www.forensicscienceeducation.org/
http://www.weareforensic.co.uk
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الجمعيات الجنائية

www

www

www

www

The European Network of Forensic Science Institutes
الشبكة األوروبية لمعاهد علوم األدلة الجنائية

ُأنشئت المنظمة في أكتوبر عام ١٩٩٥ في المملكة الهولندية، بهدف مشاركة 
المعرفة وتبادل الخبرات والتوصل إلى االتفاق المتبادل في مجال العلوم الجنائية، 

وأيضا تهدف إلى ضمان جودة المختبرات الجنائية ونشر كتيبات لتشجيع المختبرات على 
االمتثال ألفضل الممارسات والمعايير الدولية لضمان الجودة والكفاءة، كما يحتوي 

على مسرد العلوم الجنائية. 

United Kingdom Accreditation Service
هيئة خدمة االعتماد بالمملكة المتحدة

هيئة وطنية خاصة غير ربحية، أنشئت في المملكة المتحدة عام ١٩٩٥م، وهي هيئة 
االعتماد الوطنية الوحيدة المعترف بها من قبل الحكومة البريطانية. 

 Forensic) تم تشكيل لجنة إستشارية فنية متخصصة في علوم األدلة الجنائية
Science Technical Advisory Committee) تهدف إلى المساندة في 

االعتماد من خالل تقديم االستشارات التقنية المتعلقة بمتطلبات تطوير وتشغيل 
المختبرات الجنائية. 

Association of Forensic Quality Assurance Managers
منظمة مديري ضمان جودة المختبرات الجنائية

تأسست المنظمة في أكتوبر من العام ٢٠٠١ في كانساس سيتي، الواليات المتحدة 
األمريكية، وتضم في عضويتها ٢٥٠ عضوا من جميع أنحاء العالم.

وتهدف المنظمة إلى دعم وتعزيز تطبيق معايير التشغيل الموحدة، ومعايير الكفاءة 
التقنية، وقدرة األداء على تحليل األدلة بالمختبرات الجنائية، ودقة النتائج وجودتها 

ومصداقيتها لتكون موثوق بها داخل نظام العدالة الجنائية

ANSI National Accreditation Board
مجلس االعتماد الوطني في الواليات المتحدة األمريكية

تأسس مجلس االعتماد الوطني في الواليات المتحدة (ANAB) عام ١٩٨٩م، ويعتبر 
أكبر جهة اعتماد متعددة التخصصات في أمريكا الشمالية.

بدأ ANAB في منح اعتماد مختبرات االختبار/المعايرة (اآليزو ١٧٠٢٥) للمختبرات 
الجنائية عام ١٩٨٢م.

وتستند جميع برامج االعتماد للمختبرات الجنائية على اإلرشادات التوجيهية المعتمدة  
.(ILAC G١٩) لمختبرات األدلة الجنائية

اعداد: أ. مالك بنت عصام فتحي

https://www.afqam.org/wp15/
http://enfsi.eu/
https://www.anab.org
https://www.ukas.com/services/accreditation-services/laboratory-accreditation-isoiec-17025/forensics/
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Cyril Wecht البروفيسور سيرل ويكت

ــدد  ــذا الع ــارصون له ــامء مع ــخصية عل ش

هــو الطبيــب الرشعــي والقانــوين األمريــي 

 .Cyril Wecht الربوفيســور ســريل ويكــت

املناصــب  مــن  العديــد  ســريل  شــغل 

والقانــون  الرشعــي  بالطــب  املتعلقــة 

الجنــايئ، ويعــد مــن أوائــل مــن نــادى 

لألطبــاء  التخصــيص  التأهيــل  بــرضورة 

الرشعيــني يف الجوانــب الطبيــة والقانونيــة 

عــىل حــد ســواء، ولهــذا العــامل مســاهامت 

ــن  ــري م ــدد كب ــوض ع ــل غم ــرية يف ح كب

وتأهيــل  وتدريــب  املعقــدة،  القضايــا 

الخــرباء. 

ــارس 1931  ــريل يف 20 م ــور س ــد الدكت ول

بنســلفانيا  بواليــة  بتســبريغ  مبدينــة 

نــال  األمريكيــة.  املتحــدة  بالواليــات 

تعليمــه الجامعــي بكليــة الطــب بجامعــة 

عــىل  وحصــل  1956م،  عــام  بتســبريغ 

درجــة الدكتــوراه يف القانــون مــن جامعــة 

مريالنــد عــام 1962م. ويف بدايــة حياتــه 

املهنيــة عمــل يف ســالح الجــو األمريــي 

قبــل أن يصبــح طبيبــاً رشعيــاً، حيــث بــدأ 

عملــه كطبيــب رشعــي جنايئ يف مستشــفى 

مدينــة  رأســه  مســقط  يف  فرانكــس 

بتســبريغ، وعــني بعــد ذلــك محققــاً جنائيــاً 

عــام 1969م، وتقلــد إثــر ذلــك العديــد من 

املناصــب الحكوميــة والجنائيــة أثــرى مــن 

ــوم  ــي والعل ــب الرشع ــال الط ــا مج خالله

ــة بإســهاماته املميــزة النابعــة مــن  الجنائي

ــوين.  ــي والقان ــزدوج الطب ــه امل تأهيل
أعمال البروفيسور سيرل الجنائية

أنشــأ ســريل مكتبــاً وعيــادة خاصــة يف 

كمستشــار  وعمــل  الرشعــي،  الطــب 

ــة  ــا املدني ــاالت القضاي ــايئ يف ح ــي جن طب

القضايــا  شــملت  حيــث  والجنائيــة، 

ــد مــن مشــاهري  ــا العدي ــي عمــل عليه الت

السياســة والفــن واألعــامل يف الواليــات 

ــبيل  ــىل س ــم ع ــة، ومنه ــدة األمريكي املتح

األمريــي  الرئيــس  الحــر:  ال  املثــال 

جــون كينيــدي، روبــرت كينيــدي، شــارون 

نيــت، اليس برتســون وآنــا نيكــول ســميث، 

وغريهــم. 

 14000 عــىل  يزيــد  مــا  ســريل  أجــرى 

عمليــة ترشيــح، وأكــر مــن 30000 فحــص 

لجثــث  الوفــاة  بعــد  واستشــارة طبيــة 

كطبيــب  عملــه  إىل  وإضافــة  وعينــات. 

عمــل  فقــد  جنــايئ  ومستشــار  رشعــي 

الربوفيســور ســريل أســتاذاً جامعيــاً يف كليــة 

الطــب بجامعــة بيتســبريغ، وكذلــك أســتاذاً 

الصحيــة بجامعــة  القانــون والعلــوم  يف 

علماء معاصرون

ترجمة: د. سلطان آل جابر

عضو هيئة التدريس بقسم العدالة واألدلة الجنائية 

بكلية امللك فهد األمنية
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 .Duquesne دوكــني 

 Cyril يف عــام 2000م أســس ســريل معهــد

H. Wecht للعلــوم الجنائيــة والقانــون، 

وأصبــح مركــزاً دوليــاً لألبحــاث والتدريــب 

والتعليــم املهنــي يف مجال العلــوم الجنائية 

التطبيقيــة يف كليــة الحقــوق والقانــون 

بجامعــة دوكــني، حيــث مينــح هــذا املعهــد 

درجــة املاجســتري يف التمريــض الجنــايئ. 

ــد  ــذا املعه ــاء ه ــف إنش ــع خل كان الداف

املتخصــص يف العلــوم الجنائيــة يف كليــة 

قانونيــة هــو التحديــات التــي واجهــت 

الخــرباء الجنائيــني واملحققــني يف قضيــة 

العــب الكــرة الســابق الشــهري سيمبســون 

فيهــا  اتهــم  والتــي   -O. J. Simpson

الالعــب بقتــل زوجتــه الســابقة وعشــيقها- 

كاثلــني  الربوفيســور  أشــارت  حيــث 

الجنــايئ  التمريــض  ســيكوالر – أســتاذة 

بجامعــة دوكــني- إىل أن املحامني يف القضية 

مل يفهمــوا الطــب الرشعــي، كــام أن األطباء 

الرشعيــني مل يكونــوا فاهمــني للقانــون، 

ــري يف  ــات أدت إىل تأخــري كب وهــذه املعوق

ــك جــاءت  ــة. ولذل أحــداث ومســار القضي

فكــرة إنشــاء معهــد باســم الربوفيســور 

ســريل ويكــت، لكونــه يجمــع بــني خربتــه 

األكادميــي يف  وتأهيلــه  كطبيــب جنــايئ 

القانــون الجنــايئ. 
مؤلفات وإنتاج الدكتور سيرل 

العلمي 
ــد  ــرش العدي ــف ون ــور بتالي ــام الربوفيس ق

مــن الكتــب املتخصصــة واألوراق العلميــة 

ــراء  ــة، وســاهم يف إث خــالل مســريته املهني

ــة  ــوم الجنائي ــوم الطــب الرشعــي والعل عل

بالعديــد مــن املؤلفــات  املهمــة التــي 

مــن  مرتاكمــة  خــربات  كانــت حصيلــة 

التحقيقــات الفنيــة، إضافــة إىل ملســاته 

حيــث  الجنــايئ،  العمــل  يف  القانونيــة 

أضفــت هــذه الخــربات طابعــاً خاصــاً عــىل 

مؤلفاتــه، فهــي تجمــع بــني التأهيــل الطبي 

والقانــوين، إضافــة إىل خرباتــه النابعــة مــن 

ــاً أو مستشــاراً  ــاً رشعي ــا طبيب مشــاركته إم

ــة  ــا الجنائي ــن القضاي ــد م ــداً يف العدي ناق

الشــهرية. ومــن أبــرز مؤلفــات الربوفيســور 

ســريل مــا يــي: 

 )1988( Legal Medicine الطب الرشعي

 Cause ســبب الوفــاة: التشــخيص النهــايئ

 of Death: The Final Diagnosis

)1994(

املتحــدة  الواليــات  الترشيــح يف  قوانــني 

 United States Medicolegal ــة األمريكي

 )1989(  Autopsy Laws

)1996( Grave Secrets أرسار خطرية

 Forensic Sciences الجنائيــة  العلــوم 

)1997(

 Who رمــزي؟  جونبينيــت  قتــل  مــن 

)1998(  ?Killed Jonbenet Ramsey

العلــوم الجنائيــة والقانــون.. أدلــة التحقيق 

 Forensic يف القضايــا الجنائيــة واملدنيــة

 Science and the Law: Investigation

 Evidence in Criminal and Civil

 )2005(  Cases

 Tales from the ــن املرشحــة ــات م حكاي

 )2005(  Morgue

ــات  ــب واملؤلف ــن األوراق والكت ــا م وغريه

الرشعــي  الطــب  بقضايــا  املتعلقــة 

والقانــون. 

وخــالل مســرية الربوفيســور ســريل املهنيــة، 

تــرأس الكليــة األمريكيــة للطــب الرشعــي 

ــة،  ــوم الجنائي ــة للعل ــة األمريكي واألكادميي
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إضافــة إىل عملــه رئيســاً ملجالــس األمناء يف 

كل مــن املجلــس األمريي للطــب الرشعي، 

الرشعــي،  للطــب  األمريكيــة  والكليــة 

ــاء  ــة األطب ــالً يف كلي ــام عمــل ســريل زمي ك

الجنائيــني األمريكيــة، وكذلــك الجمعيــة 

ــني.  ــاء الرشعي ــة لألطب األمريكي

للبروفيســور  اإلعالمــي  الظهــور 
ســيرل 

ظهــر الربوفيســور ســريل بكــرة يف وســائل 

اإلعــالم املــريئ واملقــروء منــذ بداية شــهرته 

كطبيــب رشعــي، ففــي عــام 1979م طلــب 

منــه عــرب برنامــج 20/20 التلفزيــوين فحص 

ــهري  ــروك الش ــي ال ــح مغن ــجالت ترشي س

بريســي Elvis Aaron Presley، والــذي 

تــويف عــام 1977م إثــر تعرضــه لنوبــة 

الجنائيــة،  التقاريــر  عــىل  بنــاء  قلبيــة 

حيــث أشــارت تقاريــر ترشيــح الجثــة 

ــاً  ــا كان مصاب ــي رمب ــمية إىل أن املغن الرس

بأمــراض القلــب واألوعيــة الدمويــة، إال 

أن الربوفيســور ســريل اســتنتج أن بريســي 

وامللقــب مبلــك الــروك كان مدمنــاً، ومــات 

نتيجــة جرعــة زائــدة مــن املــادة املخــدرة. 

ويف تعليــق إعالمــي آخــر لصحيفــة ألبــاين 

تاميــز Albany Times حــول قضية الالعب 

الشــهري الســابق – او جــاي سيمبســون 

– املشــار إليهــا أعــاله- والتــي امتــدت 

إجــراءات املحاكمــة فيهــا ملــدة تزيــد عــىل 

ــريل  ــور س ــار الربوفيس ــد أش ــهراً، فق 11 ش

ــه  ــاً لكن ــا كان مذنب ــون رمب إىل أن سيمبس

مل يكــن ليســتطيع أن يفعــل ذلــك مبفــرده 

بــل كانــت لديــه مســاعدة، حيــث بينــت 

مشــاهد مــرسح الحــادث أن هنــاك الكثــري 

مــن األدلــة تثبــت اســتنتاجات الربوفيســور 

يف  مختلفــة  أماكــن  يف  منتــرشة  ســريل 

مــرسح الحــادث. 

كــام كان هنــاك العديــد مــن القضايــا التــي 

فندهــا الربوفيســور ســريل، 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 

ــوين لبعــض  ــح املســار القان ــري يف تصحي كب

تلــك القضايــا. 

البروفيسور سيرل 
والتحقيقات الجنائية في 

اغتيال الرئيس جون كينيدي 
كان ســريل أحــد الخــرباء الجنائيــني الذيــن 

أدلــوا بشــهادتهم أمــام لجنــة التحقيــق يف 

قضيــة اغتيــال الرئيــس األمريــي جــون 

أن  يف  ســريل  شــكك  حيــث  كينيــدي، 

ــة -  ــه فردي ــل بطريق ــدي قت ــس كيني الرئي

كــام أظهرهــا اإلعــالم وتقاريــر التحقيقات- 

ــرة تشــري إىل وجــود  ــة املتواف ــل إن األدل ب

ــدي.  ــال كيني ــرة الغتي مؤام

وبعــد حادثــة اغتيــال كينيــدي وتحديداً يف 

29 نوفمــرب 1963، كلــف خليفتــه لينــدون 

ــص  ــص ومتحي ــا لفح ــة علي ــون لجن جونس

الرئيــس،  اغتيــال  األدلــة حــول حادثــة 

وبعــد مــا يقــارب عــام مــن بــدء إجــراءات 

التحقيــق التــي شــملت اســتجواب مئــات 

الشــهود، والتحقيــق مــع العديــد مــن 

املشــتبهني، أصــدرت اللجنــة برئاســة رئيس 

املحكمــة العليــا القــايض ايــرل وارن تقريــراً 

مكونــاً مــن 26 مجلــداً يضــم 888 صفحــة. 

ــذي  ــاب ال ــر أن الش ــون التقري وكان مضم

قتــل كينيــدي ) هــاريف اوزوالــد(  قــد 

تــرف بشــكل فــردي، دون أي ارتبــاط 

أو  داخليــة  منظــامت   أو  بــأي جهــات 

خارجيــة. وأثــار هــذا التقريــر العديــد مــن 

التســاؤالت والنقاشــات يف أوســاط الخــرباء 

واملحققــني تضمنــت تشــكيكاً يف صحــة 

ــه.  ــورة في ــات املذك ــة الرواي ودق

الربوفيسورســريل  قــدم   1965 عــام  ويف 

ــة  ــر إىل األكادميي ــذا التقري ــداً له ــة نق ورق

ــه  ــاء عمل ــة أثن ــوم الجنائي ــة للعل األمريكي

مبقاطعــة  الرشعــي  للطــب  مستشــاراً 

وأثــارت  بنســلفانيا،  بواليــة  أليفينــي 

تعليقــات ونقــد ســريل وســائل اإلعــالم 
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مــرة أخــرى حــول قضيــة اغتيــال كينيــدي.

أشــار ســريل يف تقريــره إىل أنــه مل يكــن 

ــادث  ــرسح ح ــد يف م ــلح وحي ــاك مس هن

ــم  ــة ت ــح الجث ــس، وأن ترشي ــال الرئي اغتي

بطريقــة غــري مالمئــة، موضحــاً أن الخــرباء 

ــم  ــن لديه ــة مل تك ــص الجث ــني بفح املعني

الخــربة الكافيــة، كــام أن اثنــني ممــن قامــا 

بعمليــة الترشيــح مــن أطبــاء األمــراض 

ومل   ،  Bethesda بيثيســدا  مستشــفى  يف 

ــكا أي خــربة  ــب، ومل ميل ــا ألي تدري يخضع

ــي.  ــب الرشع يف الط

ــح الربوفيســور ســريل  ــام 1972م أصب يف ع

أول مــدين يســمح لــه بالوصــول إىل مــواد 

ترشيــح جثــة الرئيــس كينيــدي، حيــث 

وجــد أن جــزءاً مــن الدمــاغ مفقــود، مــام 

حــدا بــه إىل انتقــاد النظريــة الرســمية 

ــدي،  ــل كيني ــيناريو مقت ــول س ــة ح املعلن

وغــري  الســيئ  التعامــل  عــىل  وتأكيــده 

املالئــم مــع الجثــة، مــام ســلط عليــه 

األضــواء، وجــذب اهتــامم منتجــي األفــالم 

بــه وتعيينــه كمستشــار لفلــم املؤامــرة 

 )JFK الضخــم )اغتيــال جــون كينيــدي

ــري  ــدداً الكث ــار مج ــذي أث ــام 1991م، ال ع

مــن الجــدل حــول حادثــة اغتيــال الرئيــس 

ــدي.  كيني
مقترحات البروفيسور سيرل حول 

ضرورة تأهيل االطباء الشرعيين 
قانونيًا

كــام أرشنــا أعــاله، فالربوفيســور ســريل مــن 

ــاً،  ــاً وقانوني ــني طبي ــرباء املؤهل ــل الخ قالئ

وأثــرى بحكــم خربتــه املزدوجــة مجــال 

املتحــدة  بالواليــات  الرشعــي  الطــب 

ــاً  ــدار 54 عام ــىل م ــل ع ــة، وعم األمريكي

وحتــى تقاعــده عــام 2006م عــىل آالف 

الحــاالت والقضايــا التــي تخللتهــا العديــد 

ــة أو  ــة ســواء الطبي ــن األخطــاء اإلجرائي م

القانونيــة. 

ويقــول الربوفيســور ســريل إن الجمــع بــني 

ــه  ــت من ــة صنع ــة والقانوني ــربة الطبي الخ

خبــرياً جنائيــاً وطبيبــاً رشعيــاً دقيقــاً ينظــر 

إىل القضايــا بنظــرة شــمولية تجعلــه يطــرح 

ــي يف  ــي تف ــاؤالت الت ــن التس ــد م العدي

أقــرب  منطقيــة  تفســريات  إىل  النهايــة 

ــة.  ــول الحادث ــة ح للصح

الربوفيســور  يذكــر  الســياق،  هــذا  ويف 

ــج  ــن برام ــؤوالً ع ــو كان مس ــه ل ــريل أن س

ــيفرض  ــه س ــني فإن ــاء الرشعي ــل األطب تأهي

عليهــم برامــج تأهيــل قانونيــة ضمــن 

ــك  ــني، وذل ــاء رشعي خطــط تأهيلهــم كأطب

األساســية  املهــارات  اكتســاب  بهــدف 

القانونيــة، واإلجــراءات الجنائيــة واملدنيــة، 

ولــي يكــون لديهــم إملــام وفهــم ألنظمــة 

يف  الفنيــة  واإلجــراءات  املحاكــامت 

الفنيــة  األخطــاء  ليتجنبــوا  التحقيقــات، 

النهايــة إىل  تــؤدي يف  التــي  واإلجرائيــة 

نتائــج غــري دقيقــة تؤثــر عــىل مســار 

القضايــا بشــكل عــام. 

ويقــول ســريل أيضــاً: »لقــد كنــت مــن 

ــزدوج  ــل م ــىل تأهي ــني ع ــل الحاصل األوائ

ــزداد  ــدد ي ــدأ الع ــون، وب ــب والقان يف الط

مــن ذلــك الحــني، حيــث أدرك العديــد 

مــن الخــرباء الجنائيــني أهميــة ذلــك يف 

ــوص  ــراءات والفح ــة لإلج ــة الفعلي املامرس

الجنائيــة«.
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Chimera  الكايميرا
أمني محمد الصومايل

كبري أخصايئ املختربات الجنائية

الالعبــة   اســتبعاد  تــم   1950 عــام  يف 

ــا  ــي ديلمي ــى فوكج ــي تدع ــة الت الدمناركي

)Foekje Dillema( والتــي كانــت متثــل 

ــحبت امليداليــة  بلدهــا يف األوملبيــاد، وس

الذهبيــة منهــا بعــد اكتشــاف أن جســمها 

يحتــوي عــىل خاليــا ذكريــة. ولالســف 

ــىل  ــرف ع ــا أو التع ــم إثبــات براءته مل يت

حالتهــا الطبيــة إال بعــد وفاتهــا ، حيــث مل 

ــة  ــورة املأمول ــي بالص ــدم العلم ــن التق يك

لفهــم طبيعــة هــذه املشــكلة يف فــرتة 

حياتهــا ، فبعــد إجــراء الفحــص لعــدد مــن 

خاليــا جســمها، شــخصت حالتهــا بأنهــا 

ــريا.  ــكلة الكامي ــن مش ــاين م ــت تع كان

ليديــا  األم  تقدمــت  2002م  عــام  ويف 

بالطفــل  وحامــل  لطفلــني  فريتشــايد  

الثالــث للمحكمــة بدعــوى عــىل صديقهــا 

لطلــب النفقــة ألطفالهــا، وجــرى أخــذ 

عينــات قياســية منهــا ومــن األب ومــن 

ــا،  ــأة له ــة مفاج ــت النتيج ــني، وكان الطفل

ــي  ــت أن األب هــو األب الحقيق ــث ثب حي

ومتــت  األم،  ليســت  ولكنهــا  للطفلــني، 

وكانــت  مــرات  عــدة  االختبــار  إعــادة 

الســجن  وأودعــت  واحــدة،  النتيجــة 

تحــت  الثالــث  طفلهــا  ولــدت  حتــى 

مــن  عينــة  أخــذت  وعندمــا  املراقبــة، 

املولــود الجديــد كانــت نفــس النتيجــة 

ــة للطفــل،  ــا ليســت األم الفعلي ــت أنه تثب

ــة  ــات مختلف ــذت عين ــك أخ ــد ذل ــم بع ث

مــن جســمها مــن )الشــعر، مســحات مــن 

أماكــن مختلفــة مــن جســمها، مســحة مــن 

ــق  ــة تطاب ــفت النتيج ــم( وكش ــق الرح عن

ــع  ــم م ــق الرح ــن عن ــوذة م ــة املأخ العين

نصــف أمنــاط األطفــال الثالثــة، لتؤكــد 

أنهــا األم الحقيقيــة لهــم، وأنهــا كانــت مــن 

الكاميــريا.

ويف عــام 2003م احتــاج مريــض إىل عمليــة 

 ،)O( فصيلتــه  كانــت  حيــث  دم،  نقــل 

وتــم نقــل الــدم إليــه مــن متــربع يحمــل 

ــدم  ــل ال ــا نق ــدم، وعندم ــة ال نفــس فصيل

ــدم  ــة لل ــربع ردودا عنيف ــر جســم املت أظه

املنقــول إليــه، وتبــني عندمــا أعيــد فحــص 

 )O( ــة ــن فصيل ــون م ــدم يتك ــدم أن ال ال

 %5 بنســبة   )B( وفصيلــة   %95 بنســبة 

ــل  ــور رد فع ــبب يف ظه ــت الس ــي كان وه

ــربع  ــد أن املت ــم تأكي ــض، وت ــف للمري عني

ــريا.  ــن الكامي م

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

ما هو الكايميرا )Chimeras(؟ :
الكاميــريا او الكيمــريا هــو حيــوان أســطوري 

ــة،  ــة القدمي ــاطري االغريقي ــهور يف األس مش

مكــون مــن ثالثــة حيوانــات هــي )األســد+ 

أســاطري  وحســب  الثعبــان(،  التيــس+ 

الليــل ويــأكل  اإلغريــق كان يتجــول يف 

األطفــال. والكيمــريا ليســت وحًشــا خرافيًــا 

بــل حالــة قــد تحــدث لإلنســان والحيــوان 

ــات. والنب

والكيمــريا عنــد اإلنســان هــي أســاس هــذا 

ــة  ــوم الوراثي ــه مــع تقــدم العل ــال، ألن املق

ــه  ــون لدي ــا يك ــد نواجــه مشــكلة عندم ق

مادتــني وراثيــة DNA؛ بحيث يتــم توريث 

أحدهــام واآلخــر يكــون يف النمــط الــورايث 

للشــخص، وعنــد إجــراء أي اختبــار للبنــوة 

ــه،  ــة ألطفال ــد يعطــي نتيجــة نافي ــه ق فإن

وأمــا الخطــورة الثانيــة يف كيمــريا اإلنســان 

عنــد نقــل عمليــة تــربع الدمــاء فتتمثــل يف 

أن الدالئــل تــدل عــىل أن شــخص الكيمــريا 

لديــه فصيلتــان مــن الدمــاء، وعندمــا كنت 

أعمــل يف شــعبة الســريولوجي يف مختــربات 

ــة كانــت متــر عــي حــاالت  ــة الجنائي األدل

ال أجــد لهــا تفســريًا، حيــث تعطــي بعــض 

الدمــاء فصيلتــني مختلفتــني.
ما هي آلية تشكل الكايميرا 

)Chimeras(؟
حتــى وقتنــا الحــارض مل يقطــع العلــامء 

بآليــة تشــكل الكيمــريا، ولكــن حــددت أنــه 

ــني أو كلتاهــام: يحــدث بإحــدى الطريقت

عــن  منفصــالن  جنينــان  يتكــون  أن   -1

بعضهــام ولكــن يف مرحلــة مــا يقوم جســم 

األم بامتصــاص أحــد األجنــة دون أن تشــعر 

بــيء فتندمــج بعــض الخاليــا للجنــني 

املمتــص مــع الجنــني اآلخــر، وتعــرف هــذه 

ــاليش. ــوأم املت ــة الت ــة باســم متالزم العملي

2- االحتــامل الثــاين هــو قيام أحــد الجنينني 

بالتهــام اآلخــر، فتندمــج خالياهــام مــع 

بعضهــام البعــض وتعمــل بشــكل متناســق 

ويصبحــان جنيًنــا واحــًدا، بحيــث لــو ولــدا 

جنينــني  ســيكونان  صحيحــة  بطريقــة 

ــاً  ــام منط ــد منه ــك كل واح ــني وميل مختلف

وراثيــاً مختلفــاً عــن اآلخــر وفصيلــة دم 

ــة. مختلف
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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 يوًمــا مــا - 

ــرس  ــن ال ــة - ع ــا الجميل ــت تتجــول يف مدنن وأن

اللــون  درجــات  اختــالف  وراء  يقــف  الــذي 

ــاك  ــا؛ فهن ــن مدنن ــي تزي ــات الت ــرض للنبات األخ

كاملورينقــا  فاتحــة  خــرضاء  أوراقهــا  نباتــات 

غامقــة  خــرضاء  نباتــات  وهنــاك  والنخيــل، 

كالبونســيانا والطلــح وغريهــا، وأمــا الجــواب 

فيتمثــل يف مركــب كيميــايئ يســمى الكلوروفيــل 

Chlorophyll والــذي ســيكون عنوانـًـا ملقالنــا يف 

هــذا العــدد مــن مجلتنــا.]1[ 

الكلوروفيــل هــو الصبغــة الخــرضاء املوجــودة يف 

النباتــات والتــي تكســب أوراقهــا اللــون األخــرض، 

وقــد اشــتق اســمه مــن التســمية اليونانيــة الورق 

األخــرض - ال عالقــة لعنــر الكلــور بــه - ويعــرف 

الكلوروفيــل بالعربيــة باســم اليخضــور، وأمــا 

ــني  ــع هيموجلوب ــابه م ــايئ فيتش ــه الكيمي تركيب

الــدم، ولكنــه يحتــوي عــىل املغنيســيوم Mg بدالً 

مــن الحديــد Fe الــذي يوجــد يف الهيموجلوبــني، 

ــا  ــواع، ولكنه ــدة أن ــل ع ــن الكلوروفي ــد م وتوج

تتشــابه يف الجــزء الرئيــيس املرتبــط باملغنيســيوم.

 ]2[

يعــد اليخضــور مســؤواًل عــن عمليــة البنــاء 

إذ  النبــات،  يف  الضــويئ  التمثيــل  أو  الضــويئ 

يســاعد النبــات عــىل امتصــاص الطاقــة مــن 

صنــع  مــن  تتمكــن  حتــى  الشــمس،  ضــوء 

ــل  ــة يف تفاع ــذه الطاق ــد ه ــث تفي ــا، حي غذائه

املــاء H2O وثــاين أكســيد الكربــون CO2  ألجــل 

إنتــاج الســكر والنشــا.]3[

ولذلــك فلرمبــا أنــك قــد الحظــت عــدم منــو 

ــبب  ــك بس ــة، وذل ــن املظلم ــات يف األماك النبات

غذائهــا،  لصنــع  الــالزم  الضــوء  توفــر  عــدم 

وللعلــم قــد يتــم االســتغناء عــن ضــوء الشــمس 

ــة  ــة عالي ــا طاق ــاءة له ــح إض ــتخدام مصابي باس

للزراعــة، ولكــن لألســف قــد تســتغل هــذه 

ــوس  ــيش املهل ــار الحش ــل تج ــن قب ــة م الخاصي

كاالســرتاحات  املغلقــة  األماكــن  يف  لزراعتــه 

والفلــل، وعــىل الرغــم مــن ذلــك فــإن كل تلــك 

ــل رجــال مكافحــة  ــم كشــفها مــن قب ــل يت الحي

مــقــالــــة
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ــدث  ــام ح ــك ك ــاً، وذل ــاً ومحلي ــدرات عاملي املخ

قبــل مــدة يف مدينــة جــدة.]4[

كشــف تلــك املــزارع الرسيــة يتــم إمــا بواســطة 

ــكان  ــاء للم ــايل للكهرب ــتهالك الع ــة االس مالحظ

ــعة  ــرب األش ــرتاحة أو ع ــت أو االس ــي كالبي املعن

تحــت الحمــراء التــي تنبعــث مــن تلــك املنــازل، 

وميكــن مشــاهدتها بواســطة الكامــريات الحرارية 

ــت  ــا كن ــذا م ــرت.]5[ وه ــرات الهيلكوب ــن طائ م

أشــاهده بنفــيس يف بريطانيــا أثنــاء دراســتي، 

حيــث كانــت طائــرات الهيلكوبــرت تجــوب أحيــاء 

املدينــة التــي أســكنها لعــدة ســاعات بــني فــرتة 

ــا عــن مثــل تلــك املــزارع املخفيــة. وأخــرى بحثً

]6[

ختامــاً وللعلــم فعقوبــة زراعــة املخــدرات يف 

اململكــة العربيــة الســعودية هــي القتــل تعزيــراً، 

املخــدرات  مكافحــة  نظــام  حســب  وذلــك 

العربيــة  اململكــة  يف  العقليــة  واملؤثــرات 

الســعودية الصــادر يف عــام 1426هـــ، حيــث 

تنــص إحــدى فقراتــه:

 يعاقــب بالقتــل تعزيــرًا مــن ثبــت رشًعــا بحقــه 
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ــاج  ــع أو إنت ــر أو صن ــب أو اســترياد أو تصدي جل

أو تحويــل أو اســتخراج أو زراعــة أو تلقــي مــواد 

ــج يف  ــد الرتوي ــة بقص ــرات عقلي ــدرة أو مؤث مخ

غــري األحــوال املرخــص بهــا يف هــذا النظــام.
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ترجمة: أ. طرفه بنت عبدالعزيز السلوم

طريقــة جديــدة قــد تكــون أداة فعالــة 

ــىل  ــامد ع ــوص باالعت ــىل اللص ــرف ع للتع

ــل  ــزة داخ ــة ممي ــات بكتريي ــم عالم تركه

ــة. ــرسح الجرمي م

تــم تطويــر طريقــة التوقيــع امليكــرويب 

Bacteria Signatures مــن قبــل فريــق 

مــن علــامء األحيــاء املجهريــة والخــرباء 

الجنائيــني، وقــد تكــون هــذه الطريقــة 

أداة جديــدة تدخــل ضمــن تقنيــات إنفــاذ 

القانــون إىل جانــب التقنيــات والطــرق 

األخــرى كالبصــامت والبصمــة الوراثيــة. 

ــة  ــون أداة عملي ــون أن تك ــل الباحث ويأم

ــامد  ــك باالعت ــة، وذل ــات العدلي يف التطبيق

البكترييــا  مــن  املهولــة  الكميــات  عــىل 

ــل إىل  ــرش لتص ــة بالب ــون محيط ــي تك الت

ماليــني الخاليــا البكترييــة، األمــر الــذي قــد 

يكــون مفتاحــاً لحــل غمــوض الكثــري مــن 

ــم. الجرائ

يف  تــزال  ال  الطريقــة  هــذه  أن  ومــع 

تفــاؤالً  هنــاك  أن  إال  األوليــة  مراحلهــا 

كبــرياً بــني الباحثــني حــول جديتهــا؛ يف 

مؤمتــر الجمعيــة االمريكيــة لعلــم االحيــاء 

الدقيقــة ASM« Microbe » وهــو مؤمتــر 

ــة. ــاء املجهري ــامء االحي ــنويا لعل ــام س يق

ــة  ــذه الدراس ــج ه ــم نتائ ــم تقدي ــد ت فق

مــن  للباحــث جــارد هامبتون-مارســيل 

جامعــة اللينــوي. 

هامبتــون- جــارد  الباحــث  ذكــر  فقــد 

ــق  ــتثار الفري ــذي اس ــر ال ــيل أن األم مارس

الفرضيــة  هــذه  إىل  للتوصــل  العلمــي 

يتمثــل يف دراســة منشــورة مــن قبــل فريق 

بحثــي آخــر كشــفت عــن وجــود ميكــروب 

منــزيل يظهــر وبشــكل فريــد بــني أفــراد كل 

أرسة ؛ مشــرياً إىل أن فريقهــم البحثــي مــن 

جامعــة اللينــوي عمــد اىل القيــام بتحليــل 

ــف  ــل الهات ــراد مث األدوات الشــخصية لألف

ــن  ــف ع ــم الكش ــة، وت ــول واألحذي املحم

أن امليكــروب الخــاص بــكل شــخص ينتقــل 

بــني أدواتــه الشــخصية، مــام ميكــن الربــط 

ــات. ــق امليكروب بينهــم عــن طري

ويقــول الباحــث إنــه عــرب دراســة تجريبيــة 

ــان  ــم إدخــال اثن ــة ت ــات الفرضي حــول إثب

مــن املحققــني ليقومــان بــأدوار اللصــوص 

مــع  تعامــال  وقــد  تجريبــي،  منــزل  إىل 

العديــد من األســطح كــام يفعــل اللصوص، 

موضحــاً أن النتائــج توصلــت إىل دليــل أنــه 

ال ميكنــك تتبــع األفــراد الذيــن تفاعلــوا مــع 

مختلــف األســطح داخــل املرسح فحســب، 

بــل ميكــن أيضــاً اســتخدام قواعــد البيانــات 

للحصــول عــىل منــط حيــاة هــؤالء األفــراد.

اســتناداً لهــذه النتائــج األوليــة، تــم توســيع 

مــن  املزيــد  لتشــمل  الدراســة  دائــرة 

املنــازل يف شــيكاغو وفــورت لودرديــل، 

ــن  ــددة م ــواع مح ــىل أن ــور ع ــك للعث وذل

البكترييــا التــي تتواجــد بشــكل فريــد عــىل 

شــخص دون آخــر عنــد املقارنــة ببقيــة 

أجــل  مــن  الدراســة  محــل  األشــخاص 

ــددة يف  ــة مح ــة بكتريي ــىل بصم ــور ع العث

عمليــة التاميــز، وال تكــون إال لشــخص 

ــد.  واح

ــك  ــد ذل ــن بع ــه ميك ــث أن ــح البح وأوض

ــز  ــة بتامي ــات الخاص ــن العالم ــق م التحق

األفــراد عــرب بنــاء ســجل توقيــع ميكــرويب 

هــذه  أن  إىل  الفتــاً  فــرد،  لــكل  فريــد 

البيانــات قــد تســاعد يف التعــرف عــىل 

ــة  ــازل بدق ــادون املن ــن يرت األشــخاص الذي

تصــل إىل %70.

ولكــن عــىل أي حــال تبقــى الفحــوص 

الوراثيــة مــن أهــم عالمــات التاميــز يف 

ــرتك  ــو مل ي ــاذا ل ــن م ــارض، ولك ــا الح وقتن

الجــاين آثــار بصــامت أو حمضــاً نوويــاً 

ــا  ــا هن ــيكون لدين ــادث؟ س ــرسح الح يف م

فرصــة ألثــر يُــرتك يف مــرسح الحــادث 

بتلقائيــة، األمــر الــذي يســاعد يف أن تكــون 

هــذه التقنيــة أداة فاعلــة يف التحقيــق 

الفنيــة ملــرسح الحــادث.

 الكثــري مــن األبحــاث لدراســة فعاليــة 

هــذه الطريقــة مازالــت مطلوبــة، ويتعــني 

عــىل العلــامء والباحثــني تحديــد مــدى 

ــخاص  ــىل األش ــدة ع ــا الفري ــاء البكتريي بق

ومدة بقائها يف مرسح الجرمية.   
نـُـرش هــذا الخــرب يف صحيفــة االندبندنــت الربيطانيــة 

يف 8 يوليــو 2018 .

املصدر :
https://www.independent.co.uk/news/
science/bacteria-forensic-science-burglars-
crime-scenes-signature-a8390186.html

www

تم نرش مقال )امليكروبات ودورها يف القضايا 

الجنسية(يف العدد األول من هذه املجلة ميكنكم 

الوصول إليه عرب الرابط

عالمات بكتيرية فريدة قد تقودنا إلى اللصوص
خبر جنائي
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بصــامت األصابــع تحمــل مــن املعلومــات 

ــدم  ــي ال تق ــه، فه ــن إدراك ــام ميك ــر م أك

ــرف  ــه التع ــن خالل ــن م ــاً ميك ــط منط فق

عــىل األشــخاص، بــل ميكــن أن تحتــوي 

أيضــاً عــىل الحمــض النــوويDNA . ومبــا 

أن الحمــض النــووي )DNA( وبصــامت 

ــأ يف  ــن الخط ــني م ــا معصوم ــع ليس األصاب

تحديــد هويــة مــن كان يف موقــع مــا، فــإن 

ــة  ــن األدل ــني م ــن النوع ــني هذي ــع ب الجم

ــني. ــاً للمحقق ــراً حيوي ــون أم ــن أن يك ميك

الجنائيــني  العلــامء  أن  هــي  املشــكلة 

عــادة مــا يتحتــم عليهــم االختيــار بــني 

ــتعادة  ــتخالص أو اس ــر؛ ألن اس ــد وآخ واح

ــن أن  ــة ميك ــن البصم ــووي م ــض الن الحم

يــؤدي إىل تلــف البصمــة وبالعكــس. ومــع 

ذلــك فقــد اكتشــفت أنــا وزمــاليئ طريقــة 

جديــدة ميكــن أن تجمــع كال النوعــني مــن 

ــدة.  ــة واح ــة دفع األدل

بصــامت األصابــع املعروفــة لدينــا بعالمات 

األصابــع يف الفحــوص الجنائيــة تتشــكل 

ــد الحــاوي عــىل  ــا الجل ــل بقاي ــا تنق عندم

ــة  ــطح تارك ــد إىل س ــن الي ــة أو باط البصم

ــع تحــوي  ــات األصاب ــة. عالم ــا طبع وراءه

يف العــادة عرقــاً ومــواد ملوثــة غــري ملونــة 

مثــل الصابــون، مرطبــات. توصــف عالمات 

املخفيــة؛  بالبصــامت  هــذه  البصــامت 

ــني املجــردة،  ــا بالع ــة غالب ــري مرئي ــا غ ألنه

مــام يعنــي أن تحديــد موقعهــا يف مــرسح 

ــا.  ــون صعب ــن أن يك ــادث ميك الح

ــض  ــىل الحم ــرق ع ــتمل الع ــن أن يش ميك

اســرتجاعه  ميكــن  وبالتــايل  النــووي، 

األصابــع  عالمــات  مــن  )اســتخالصه( 

ــة، وتعتمــد كفــاءة هــذه الطريقــة  املخفي

ــتعاد.  ــض املس ــودة الحم ــة وج ــىل كمي ع

بيئــة  ليــس  الحــادث  مــرسح  أن  ومبــا 

ــوث بصــامت  نظيفــة )معقمــة( فرمبــا تتل

األصابــع املخفيــة بالحمــض النــووي لنفــس 

الشــخص أو أشــخاص آخريــن. 

ــة  ــور عــىل البصــامت املخفي ــن للعث ولك

ــادث إىل رش  ــرسح الح ــو م ــاج محقق يحت

البصــامت؛  إلظهــار  مبســحوق  األســطح 

األمــر الــذي قــد يلــوث أو يتلــف عينــات 

طريقــة  وهنــاك  النــووي.  الحمــض 

ــة  ــامت املخفي ــن البص ــف ع ــرى للكش أخ

ــدر  ــل مص ــب، مث ــوء مناس ــتخدام ض باس

ــذه  ــن ه ــجية، ولك ــوق البنفس ــعة ف األش

ــن  ــة، وميك ــاً موثوق ــت دامئ ــة ليس الطريق

النــووي.  الحمــض  تلــف  إىل  تــؤدي  أن 

هنــاك عمليــة الســتعادة الحمــض النــووي 

عالمــة  فــوق  مســحة  فــرك  تتضمــن 

البصمــة أو رفعــة باســتخدام رشيــط رفــع 

خــاص، وهــذا األمــر ميكــن أن يجعــل 

عالمــة األصبــع غــري قابلــة لالســتخدام. 

بالتأكيــد، ليســت كل عالمــات األصابــع 

ــل،  ــة كدلي ــارح الجرميــة ذات قيم يف مس

اللطخــات عــىل  حيــث ترتســب بعــض 

األســطح، مــام يؤثــر عــىل جودتهــا. ولكــن 

مــن دون القــدرة عــىل رؤيــة عالمــات 

البصــامت أو تحديــد احتامليــة صالحيتهــا 

ــري مــن  ــل يجــب عــىل الخــرباء يف كث كدلي

ترجمة: د. سلطان بن سعيد آل جابر

التاريخ: 25 يونيو 2018

املصدر: محارض أول العلوم الجنائية: سارة فيلدهاوس- جامعة ستافوردشاير.
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األحيــان االختيــار فيــام إذا كانــوا يريديــون 

اســتعادة الحمــض النــووي أو الحصــول 

ــامت.  ــات البص ــىل عالم ع

ولحــل تلــك املشــكالت، تــم تطويرعمليــة 

جديــدة تتضمــن اســتخدام مــادة هالميــة 

لينــة قليلــة االلتصــاق، بحيــث توضــع 

ــتعادة أي  ــوان الس ــدة ث ــطح لع ــىل الس ع

عينــات تحــوي الحمــض النــووي تاركــة 

عالمــات بصــامت األصابــع عــىل حالهــا 

ســليمة بــدون تلــف. وحتــى اآلن، نجحنــا 

يف اســتعادة الحمــض النــووي وعالمــات 

البصــامت مــن عــىل العديــد مــن األســطح 

ــا يف مســارح  ــل وجوده ــن املحتم ــي م الت

الحــوادث مبــا يف ذلــك املــواد البالســتيكية 

والــورق، مــع عــدم وجــود فــروق إحصائية 

كبــرية لجــودة تلــك العالمــات. ويف بعــض 

الحــاالت أدت العمليــة إىل تحســني جــودة 

ــات  ــت املخلف ــامت؛ إذ أزال ــات البص عالم

ــدة. الزائ

ــون  ــن أن يك ــة، ميك ــذه التقني ــة له ونتيج

لــدى املحققــني مصــدر إضــايف لألدلــة، 

حيــث قــد يكــون ذلــك مفيــداً إذا مل تكــن 

ــة  ــري كافي ــة غ ــامت املرفوع ــات البص عالم

للتعــرف عــىل هويــة صاحبهــا، وكذلــك 

إثبــات أن شــخصاً مــا كان يف موقــع معــني 

ــاً. ــيئاً معين ــس ش أو مل

تطوير التقنية:
ــتخدام  ــة يف اس ــا صعوب ــى اآلن، وجدن حت

الجــل الســتعادة الحمض النــووي وعالمات 

ــطح  ــع األس ــن جمي ــة م ــامت املخفي البص

ذلــك  ويعــود  الزجــاج،  مثــل  الناعمــة 

جزئيــاً إىل أن تلــك العالمــات عمومــاً قابلــة 

للتعــرض وأكــر هشاشــة. نعمــل للتغلــب 

ــري  ــن خــالل التفك عــىل هــذه املشــكلة م

ــتعادة  ــاً الس ــل التصاق ــة أق ــرق بديل يف ط

ــور  ــاً العث ــاول أيض ــووي. ونح ــض الن الحم

عالمــات  جــودة  لتحديــد  طــرق  عــىل 

وجمعهــا  اســتعادتها  قبــل  البصــامت 

بــدون الحاجــة إىل مالمســتها عــن طريــق 

الحــراري  التصويــر  أجهــزة  اســتخدام 

واألشــعة تحــت الحمــراء.  

اســتعادة  تأثــري  يف  أيضــاً  ننظــر  نحــن 

الحمــض النــووي عــىل الــدم لعالمــات 

األصابــع، وكذلــك يف العالمــات املرتســبة 

حيويــة  بســوائل  ملوثــة  أســطح  عــىل 

أخــرى مثــل الســائل املنــوي واللعــاب، 

ــوائل  ــذه الس ــوي ه ــا تحت ــاً م ــث غالب حي

الحيويــة عــىل كميــات أكــرب مــن الحمــض 

النــووي مقارنــة بالبصــامت. وهــذا يعنــي 

ــل  ــه مــن املمكــن اســتخدام طريقــة أق أن

ــن  ــووي م ــتعادة الحمــض الن ــاً الس التصاق

ــري  ــن التأث ــل م ــام يقل ــامت، م ــىل البص ع

عــىل أي عالمــة للبصــامت.

وأخــرياً، نريــد أن ننتــج طريقــة بســيطة وال 

تتطلــب وقتــاً، وميكــن أن تســتخدم بــدون 

ــف  ــف أو تكالي ــب مكث ــة إىل تدري الحاج

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. 

wwwرابط الخرب:

https://theconversation.com/weve-discovered-a-way-to-recover-dna-from-fingerprints-without-destroying-them-98399
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تُعــد الــكالب البوليســية »K9« إحــدى 

الوســائل املهمــة التــي يســتعني بهــا رجــال 

الرشطــة يف القضايــا الجنائيــة، فقــد ُدربــت 

مثــل  املمنوعــة  املــواد  اكتشــاف  عــىل 

املتفجــرات  عــن  والبحــث  املخــدرات 

واألشــخاص املفقوديــن يف أرجــاء الواليــات 

املتحــدة.  اتخــذ باحثــون مــن جامعــة 

ديــوك يف الواليــات املتحــدة الخطــوات 

األوىل نحــو صنــع جهــاز اصطناعــي »أنــف 

آيل – robot nose« مصنــوع مــن خاليــا 

حيــة لفــأر، لتكــون مبثابــة جهــاز استشــعار 

ــن أن  ــا، وميك ــح بعينه ــن روائ ــف ع للكش

تحــل محــل الــكالب املدربــة »K9« يف 

ــام.  ــن األي ــوم م ي

ــرشت  ــة ن ــون يف دراس ــور الباحث ــد ط وق

 Nature Communications« يف مجلــة

مســتقبالت  عــىل  قامئــاً  أوليــاً  منوذجــاً 

املســتهدفة  للروائــح  تنشــط   receptors

ــران، مبــا يف  ــات الف والتــي منــت مــن جين

ذلــك روائــح الكوكايــني والروائــح املنبعثــة 

ــاك  ــريين إىل أن هن ــرات«، مش ــن املتفج م

بزراعــة  القيــام  بــني  كبرييــن  اختالفــني 

ــني  ــرتي Petri dish وب ــق ب ــا يف طب الخالي

إجــراء التجــارب يف أنــوف الحيوانــات.

وقــد رصح هــريوايك ماتســيونامي أســتاذ يف 

ــا  ــة وامليكروبيولوجي ــة الجزيئي ــم الوراث عل

ــرة  ــأن فك ــة، ب ــيس للدراس ــف الرئي واملؤل

ــن  ــذ زم ــودة من ــي موج ــف االصطناع األن

طويــل، ولكــن كانــت هنــاك عوائــق تقنيــة 

 receptors ــتقبالت ــاج مس ــية يف إنت رئيس

كافيــة وفعالــة ملراقبــة نشــاط الخاليــا 

الخاليــا  هــذه  تقــوم  كيــف  وتفســري 

الحســية بالتعــرف عــىل الروائــح ومتييزهــا.

»»األنــوف  أن  ماتســيونامي  ويوضــح 

توجــد  التــي   »  –  E-Noseاإللكرتونيــة

اآلن تســتخدم لتحــدد املكونــات املحــددة 

ــا  ــايئ له ــل الرتكيــب الكيمي للرائحــة وتحلي

لتحديدهــا بــدالً مــن مســتقبل الخاليــا 

الجذعيــة receptor stem cells«. وأضاف: 

 living ــة ــه باســتخدام مســتقبالت حي »أن

تطويــر  مــن  نتمكــن  رمبــا   receptors

ــوف  ــه أن ــاز اصطناعــي يحــايك يف عمل جه

الحيوانــات، حيــث إنــه مل يحقــق أحــد 

ــة  ــذه الدراس ــن ه ــى اآلن، ولك ــك حت ذل

ــدف«. ــذا اله ــق ه ــو تحقي ــه نح تتج

وأردف أن الفــران والجــرذان متتــاز بحاســة 

شــم جيــدة جــداً، ولكــن ال يتــم اســتخدام 

بالفعــل  املتفجــرات  الكتشــاف  الفــران 

لوجــود بعــض املشــاكل العمليــة لتطبيــق 

ذلــك.

لجــأ الباحثــون يف الخطــوة الرئيســية األوىل 

إىل تحديــد أفضــل مســتقبالت الرائحــة 

odor receptors التــي تنشــط لالســتجابة 

للروائــح املســتهدفة مثــل الكوكايــني أو 

ــطاً  ــائالً متوس ــأوا س ــام أنش ــا، ك املاريجوان

ــع  ــمح بتتب ــة، يك تس ــات مضيئ ــع جزيئ م

الخاليــا ومراقبــة التغــريات التــي تطــرأ 

عــىل أجســاد الحيوانــات، وجــرى نســخ 

80% مــن مســتقبالت الرائحــة مــن الفران، 

بعــد ذلــك، تــم مــزج تلــك املســتقبالت مع 

ــتهدفة،  ــة مس ــواد كيميائي ــح مل ــبع روائ س

ثــم اختــريت أفضــل املســتقبالت بعــد 

ــج.  ــج النات ــاس التوه قي

ــد  واســتكملت الدراســة بدعــم مــن املعه

ووكالــة   ،)NIH( للصحــة  الوطنــي 

ــا  ــاع )دارب ــدم للدف مــرشوع البحــث املتق

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

www

 RealNose«  « مــرشوع   )DARPA  –

تنشــيط  رصــد  بهــدف   ،  Project

املســتقبالت يف الوقــت الحقيقــي، وتطويــر 

عمــل األنــف اإللكرتونيــة لتحــايك أنــف 

الشــم  عــىل  قدراتــه  الحــي يف  الكائــن 

طريــق  عــن  وذلــك  الروائــح،  ومتييــز 

ــن  ــل م ــرة والقلي ــح األبخ ــا لروائ تعريضه

ــد مــن  ــار العدي ــم اختب األنزميــات، كــام ت

يف  املــرء  يجدهــا  قــد  التــي  األنزميــات 

املــادة املخاطيــة يف األنــف، ملعرفــة كيــف 

ســاعد أو عرقــل ذلــك التفاعــل الكيميــايئ. 

وقــال ماتســيونامي: »عندمــا تستنشــق 

تعتقــد  فإنــك  كيميائيــة  مــادة  رائحــة 

أن رائحــة املــادة ســرتتبط باملســتقبالت 

receptors الكيميائيــة يف األنــف، لكــن 

يف الواقــع هــي ليســت بهــذه البســاطة«، 

جزيئــات  انتقــال  »قبــل  أنــه  مبينــاً 

ــة إىل  ــة املخاطي ــة يف املنطق ــادة الذائب امل

املســتقبل receptor فــإن هــذه الجزيئــات 

قــد تُحــول إىل مــادة كيميائيــة أخــرى عــن 

طريــق أنزميــات يف مخــاط األنــف«.  

حديثــه  ماتســيونامي  واختتــم 

بالقــول: »األمــر ليــس كــام 

ــو أن هــذه الدراســة ســيتم  ل

الفــور  عــىل  تطبيقهــا 

محمــول  جهــاز  عــىل 

املطــار  يف  لتســتخدم 

هــي  لكــن  قريبــاً، 

إىل  مهمــة  خطــوة 

األمــام إلثبــات أن ذلــك 

. » رابط الخرب:ممكنــاً

خبر جنائي

https://today.duke.edu/2018/11/researchers-hope-robo-nose-could-give-k-9-officers-break
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تاريخ الخرب: 18 يناير 2019

ترجمة: أ. مالك بنت عصام فتحي
.purification ــة والتنقي

3. العمــل عــىل تضخيــم الحمــض النــووي 

 .DNA amplification

اســتخدام  مــن  فبــدالً  الكشــف،   .4

الصبغــة املشــعة fluorescent dye لرصــد 

التضاعــف ســتعمل هــذه »الرقاقــة« عــىل 

ــت  ــا إذا كان ــول م ــؤال ح ــن س ــة ع اإلجاب

العينة/األثــر الــذي تــم رفعــه مــن مــرسح 

الحــادث  DNA بــرشي أم ال؟.

 DNA 5. التخزيــن، حيــث يتــم تخزيــن الـ

ملزيــد مــن الفحوصــات يف املختــرب الجنــايئ.

وقالــت بريجيــت: »يف الحقيقــة أن نصــف 

العينــات التــي ترفــع مــن مــرسح الجرميــة 

 ،DNA profile ال يظهــر لهــا منــط ورايث

وبالتــايل فهــي عدميــة القيمــة، وهــذا أمــر 

ــة  ــامل األدل ــني يف ع ــة للمهني ــط للغاي محب

الجنائيــة، والتحقيــق يف هــذه األســباب 

ســيكون دراســة بحــد ذاتــه، ويف أخــذ 

املزيــد مــن  األمــر  العينــات ســيتطلب 

الرقاقــة  أن هــذه  الدراســة«، وأضافــت 

هــي األوىل مــن نوعهــا يف عــامل أبحــاث 

ــة.  ــة الجنائي األدل

أمــا الناحيــة النظريــة فأبانــت أن »املختــرب 

الجنــايئ عــىل رقاقــة« ســوف يدشــن عهــداً 

جديــداً للمامرســة املهنيــة ألبحــاث األدلــة 

الجنائيــة، وســيتعني عــىل ضبــاط فــرق 

يف  والباحثــني  الحــادث  املعاينة/مــرسح 

املختــربات الجنائيــة أن يتعلمــوا كيفيــة 

اســتخدام هــذه الرقاقــة، كــام أن احتامليــة 

 DNA الحصــول عــىل األمنــاط الوراثيــة

ــىل«. ــتكون أع profiles س

ــة  ــن جامع ــز م ــت رويجن ــرت بريجي ابتك

ــاً عــىل  ــرباً جنائي ــدا »مخت ــي يف هولن توينت

رقاقــة«، ملســاعدة فريــق مــرسح الحــادث 

يف »عمليــة البحــث عــن الحمــض النــووي 

البــرشي  DNA يف مــرسح 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 خــالل وضــع األثــر عــىل 

الرقاقــة يف املــكان املخصــص، حيــث تظهــر 

النتيجــة خــالل 30 دقيقــة، فــإن كانــت 

»ســلبية« فهــذا يعنــي أنــه يجــب االنتقــال 

ــكان آخــر يف مــرسح الحــادث  ــوراً إىل م ف

والبحــث فيــه، أمــا إن ظهــرت النتيجــة 

 DNA إيجابيــة« فــإن ذلــك يعنــي أن الـــ«

إىل  نقلــه  ويتعــني  موجــود،  البــرشي 

 DNA ــة ــاط الوراثي ــايئ لألمن ــرب الجن املخت

.profiling

ووصفــت بريجيــت »الرقاقــة« بأنهــا رقاقة 

صغــرية دمجــت فيهــا خمــس تقنيــات 

مختربيــة، مشــرية إىل أنهــا تحتــاج فقــط إىل 

أقــل قــدر ممكــن مــن العينــة لتتمكــن من 

ــق  ــا املغل ــام أن نظامه ــر، ك ــل أي أث تحلي

يتيــح التحليــل الفــوري يف مــرسح الجرمية، 

وإىل حــد كبــري يســاعد يف التقليــل مــن 

 cross- ــادل ــوث املتب ــة التل ــر إمكاني خط

.contamination

الخطــوات  رويجنــز  بريجيــت  وبينــت 

ــا يف  ــم دمجه ــي ت ــة، الت ــس املتكامل الخم

»مختــرب جنــايئ عــىل رقاقــة«، وهــي: 

1. أخــذ العينــات، إذ يتــم رفــع العينــة 

بنفــس الطريقــة املســتخدمة لــدى فريــق 

املعاينة/فريــق مــرسح الحــادث باســتخدام 

ــي. ماســحات معقمــة بطــرف قطن

ــري  ــك بتكس ــة، وذل ــىل العين ــل ع 2. العم

جزيئــات الحمــض النــووي )تحلــل لجــدار 

الخليــة cell lysis(، بعــد ذلــك، رمبــا يتبعه 

extraction  ــتخالص ــوات االس ــي خط باق

 DNA مختبر جنائي على رقاقة« يساعد في البحث عن الـ«
البشري في مسرح الجريمة

wwwرابط الخرب:

خبر جنائي

https://phys.org/news/2019-01-lab-on-a-chip-human-dna-crime-scenes.html
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بحث يسهم في دراسة تحلل بقايا األطفال الرضع 
وحديثي الوالدة جراء الجرائم العنيفة

يف جرائــم العنــف ضــد األطفــال الرضــع وحديثــي الــوالدة كانــت 

ــات التــي يواجههــا املحققــون هــي رسعــة تحلــل  أكــر الصعوب

الجثــث وصعوبــة التعــرف عليهــا والتحقيــق.

هنــاك القليــل مــن األبحــاث حــول تحلــل بقايــا حديثــي الــوالدة 

ــكل أرسع  ــث بش ــذه الجث ــل ه ــث تتحل ــع، حي ــال الرض واألطف

ــي  ــكل العظم ــىل الهي ــاظ ع ــم، وأن الحف ــة الجس ــبب كتل بس

ــة للعظــام  ــة املعدني ــة للكثاف يعتمــد عــىل املســتويات الداخلي

، ويتــم إجــراء تحليــل لجثــث البالغــني يســمى تحليــل النســيج 

أو اختبــار املــؤرش النســيجي )HI( كمــؤرش شــبه كمــي للتحلــل.

لذلــك قامــت جامعــة واليــة نــورث كاروالينــا بالعمــل جاهــدة 

عــىل بحــث أجرتــه بهــدف دراســة تحلــل جثــث الرضــع. 

اســتخدم الباحثــون مــن جامعــة واليــة نــورث كاروالينــا لدراســة 

هــذه الحــاالت 35 خنزيــراً يــرتاوح حجمهــا مــن 1.8 كيلوغــرام 

إىل 22.7 كيلوغــرام، وكانــت الصغــرية مبثابــة بدائــل لكتلــة 

ــل  ــرب بدائ ــا األك ــت البقاي ــام مثل ــد، في ــام واح ــى ع ــع حت الرض

ــوام. ــام واحــد وتســعة أع ــني ع ــرتاوح أعامرهــم ب ــن ت للذي

ــر  ــا أك ــث، ألنه ــذا البح ــة ه ــيب لدراس ــة الرتس ــريت طريق اخت

ــال.  ــا األطف ــا بقاي ــد به ــي توج ــيوعاً الت ــروف ش الظ

تم وضع هذه الخنازير يف حاالت مختلفة:

1/ كيس بالستيي .

2/ لفها بـ »بطانية«.

3/ مكشوفة متاماً للعنارص.

أمــا البقيــة فتظــل مكشــوفة أو مدفونــة يف قــرب، بعــد ذلــك قــام 

الباحثــون بتقييــم البقايــا بشــكل يومــي ملــدة عامــني لتســجيل 

معــدل التحلــل والتقــدم.

ــذ  ــم الفخ ــار عظ ــم اختي ــات ؛ ت ــل للعين ــن التحل ــني م ــد عام بع

مــن كل مجموعــة مــن الرفــات لعمــل اختبــار املــؤرش او التحليــل 

النســيجي ، وســجلت النتائــج بواســطة مــؤرش األكســجني للنســيج 

ــس  ــاالت الطق ــمي وح ــري املوس ــدوا أن التغ ــث وج )OHI( ؛ حي

ــا . ــل مهمــة جــداً يجــب مراعاته عوام

ووجــد ان الفرضيــات األوليــة املطروحــة مــن قبــل الباحثــني حــول 

تحلــل بقايــا األطفــال الرضــع صحيحــة ، و أن الجثــث تتحلــل 

مبعــدالت مختلفــة تبعــاً للظــروف مثــل : درجــة الحــرارة، الرطوبــة، 

وغريهــا مــن املتغــريات التــي تختلــف حســب املنطقــة الجغرافيــة.

 

يف نهايــة الدراســة اســتطاع الباحثــني عــىل تحديــد تفاصيــل دقيقــة 

ــم مــن  ــة الجرائ ــد مواجه مــن شــأنها أن تســاعد بشــكل أكــرب عن

هــذا النــوع ، حيــث انهــم قــد يكونــون غــري قادريــن عــىل تحديــد 

ــذة  ــق ناف ــد تضيي ــم بالتأكي ــن ميكنه ــق للمــوت ، ولك ــد دقي موع

الوقــت أكــر مــام كان ميكــن قبــل إجــراء هــذه الدراســة . 

املصدر:  جامعة والية نورث كاروالينا .

wwwرابط الخرب:

خبر جنائي

ترجمة: 

أ. طرفه بنت عبدالعزيز السلوم 

تاريخ الخرب : 2018/10/01

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/20961790.2018.1489362
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خبر جنائي

وجــدوى  فائــدة  مــن  الرغــم  عــىل 

فحــص  يف  الحاليــة  الــدم  اختبــارات 

ــادث إال  ــرسح الح ــات يف م ــل العين وتحلي

أن لهــا حــدوداً، وال ميكــن إجــراء فحــوص 

ــة إىل أن  ــة يف مــرسح الحــادث، إضاف كامل

بعــض الفحــوص تتطلــب وقتــاً طويــالً، 

ويف  العينــات.  تدمــري  أو  فقــد  وميكــن 

العــادة فــإن فحــوص الحمــض النــووي 

والبصــامت تتطلــب أن يكــون صاحــب 

العينــة ضمــن قاعــدة بيانــات، وحتــى 

ــب  ــخص صاح ــات الش ــت معلوم ــو كان ل

ــإن  ــات ف ــرة يف قاعــدة البيان ــة متواف العين

بعــض الخصائــص )الســامت( مثــل العمــر 

ال ميكــن تحديدهــا باســتخدام التنميــط 

التقليــدي لعينــات الحمــض النــووي أو 

ــن  ــر، م ــر العم ــامت. ولتقدي ــل البص تحلي

ــرور  ــع م ــري م ــة تتغ ــع خاصي ــل تتب األفض

ــداً  ــدم )تحدي ــات ال ــض مكون ــت. بع الوق

تركيــب الهيموجلوبــني التــي تعطــي الــدم 

اللــون األحمــر املميــز( مالمئــة لتحديــد 

ــر.  العم

ــات  ــان معلوم ــاف الرام ــة مطي ــر تقني توف

والجزيئــي  الكيميــايئ  الرتكيــب  حــول 

للمــواد، ولهــذا أراد Igor Lednev ورفاقــه 

الباحثــون معرفــة مــا إذا كان بإمكانهــم 

لتحليــل  الطريقــة  هــذه  اســتخدام 

ــا  ــامر الضحاي ــد أع ــدم لتحدي ــات ال مكون

واملشــتبه بهــم.

ــات  ــان لعين ــاف الرام ــل مطي بإجــراء تحلي

متربعــني، قســم الباحثــون العينــات إىل 

ــال  ــة: األطف ــة مختلف ــات عمري ــالث فئ ث

حديثــو الــوالدة )عمــر أقــل مــن ســنة 

 13 إىل   11 بــني   ( املراهقــون  واحــدة(، 

ســنة تقريبــاً(، والبالغــون ) بــني 43 إىل 68 

ــنة(.  س

بــني  التمييــز  الباحثــون  اســتطاع 

ــز  ــم متيي ــث ت ــة، حي ــات املختلف املجموع

عينــات األطفــال واملراهقــني بدقــة فاقــت 

99%، ومل يكــن هنــاك أي خطــأ يف تحديــد 

أعــامر عينــات حديثــي الــوالدة. ونظــراً ألن 

ــات، وال  هــذه الطريقــة غــري متلفــة للعين

ــر  ــف، ذك ــبقاً للكش ــرياً مس ــب تحض تتطل

هــذه  أن  الدراســة  هــذه  يف  الباحثــون 

يف  مفيــدة  تكــون  أن  ميكــن  الطريقــة 

مــرسح الحــادث، باإلضافــة إىل املجموعــة 

واالختبــارات  األدوات  مــن  الحاليــة 

البحــث  فريــق  ويخطــط  املتوافــرة. 

لتحســني منوذجهــم لتوفــري تحديــد دقيــق 

للعمــر وليــس فقــط للفئــات العمريــة 

الكبــرية. 

تعليــق املرتجــم: مطيــاف الرامــان مــن 

ــة  ــة للغاي ــة العالي ــات ذات االنتقائي التقين

إذ  األخــرى،  التقنيــات  ببعــض  مقارنــة 

الرتاكيــب  يف  تغــري  أي  متييــز  بإمكانهــا 

الكيميائيــة للعينــات، مــام يجعلها مناســبة 

لتتبــع التغــريات الكيميائيــة للعينــات.

 American( املصدر: الجمعية الكيميائية األمريكية

)Chemical Society

رابط الخرب:

Using bloodstains at crime scenes 
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