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كلمة العدد
علً بن إبراهٌم حكمً
منذ أن خلق هللا الخلق والنزاع قابم بٌن
الخٌر والشر ،وكان ال بد من وجود أجهزة
للعدالة كالقضاء ،وما ٌرتبط بها من أجهزة
مساندة كالشرطة والعسس ،إلى أن تم إنشاء
جهاز األدلة الجنابٌة فً مفهومها المعاصر
فً القرن الثامن عشر المٌالدي.
ولقد خطت الثورة العلمٌة الحدٌثة خطوات
مهمة فً تطور العلوم الجنابٌة ،وذلك ألن
األدلة الجنابٌة -التً ُتعرف بأنها جمٌع
التطبٌقات العلمٌة فً إرساء العدالة -ترتبط
ارتباطا طردٌا بتطور العلوم األخرى
كالفٌزٌاء والكٌمٌاء وعلم الجٌنات وغٌرها .
وفً مقابل هذا التطور نشأ عن هذه الثورة
أٌضا تطور للجرٌمة والمجرمٌن ،مما ٌجعل
المسؤولٌة ملقاة على عواتق الجمٌع سواء
أكان مجتمعا دولٌا أو دوال أو أفرادا؛ وذلك
من أجل التصدي لكافة أشكال الجرٌمة
وأعمال المجرمٌن.
ولتكتمل جوانب المنظومة الجنابٌة فإن حجر
الزاوٌة ٌتمثل فً تأهٌل الخبراء والفنٌٌن
التأهٌل الشامل الذي ٌجعل منهم أكفاء
ٌساٌرون النهضة العصرٌة والعلمٌة ،إلتمام
واجباتهم المتمثلة فً إظهار الحق
والتفسٌرات العلمٌة للقضاة.
وٌتطلب تنفٌذ هذه الواجبات الجسٌمة
والمهام الدقٌقة عدة أمور من أبرزها تجهٌز
مراكز ومعاهد تدرٌبٌة جنابٌة متخصصة
ُتبنى على أسس علمٌة وبحثٌة؛ لتواكب
المقاٌٌس والمواصفات العالمٌة ،إضافة إلى
إعداد برامج تدرٌبٌة ،وعقد ملتقٌات،

٣

وإقامة ندوات علمٌة دورٌة ٌلتقً فٌها
الخبراء والباحثون لٌتم من خاللها تلمس
الحاجة المٌدانٌة ،وطرح المستجدات
ومناقشة اإلشكالٌات المتعلقة بهذا العلم
بشكل ف ّعال.
ولعل الفرصة أصبحت سانحة للخبراء
والمهتمٌن بالحقل الجنابً ،الذٌن تنتظرهم
المشاركة فً المؤتمر العربً الدولً الثانً
لعلوم األدلة الجنابٌة والطب الشرعً الذي
تنظمه مشكورة الجمعٌة العربٌة لعلوم األدلة
الجنابٌة والطب الشرعً ،ومن المقرر
انعقاده فً مطلع نوفمبر القادم بمدٌنة
الرٌاض .
و ُتعد الثقافة التخصصٌة للخبراء من أبرز
المتطلبات المهمة من أجل إبقابهم على
اتصال من خالل استحداث قنوات تواصل مع
ّ
مجالت علمٌة
الباحثٌن والخبراء عبر
ومواقع إلكترونٌة ومنتدٌات وحسابات على
مواقع التواصل االجتماعً تهدف إلى تكوٌن
ساحة علمٌة ٌتم فٌها تداول الخبرات
والمعرفة الجنابٌة ،و ٌُراعى فٌها اللغة
العلمٌة المستخدمة حتى تصل ألكبر قدر من
المهتمٌن كما هو حاصل فً هذه المجموعة
 SaudiCSIالتً أنتجت مثل هذه المجلة
التً بٌن ٌدي القارئ الكرٌم.
وفً الختام ..نرجو هللا تعالى أن تقوم هذه
المجلة بدور رٌادي ٌسهم فً تطوٌر خبراء
األدلة الجنابٌة ،وٌساعد المهتمٌن الذٌن
ترتبط أعمالهم بالعمل الجنابً كالقضاة
وأعضاء هٌبة التحقٌق واالدعاء العام
والمحامٌن ،مع أملنا أن نكون قد راعٌنا فً
موضوعاتها جانب التنوع والشمول .

إعالن المؤتمرات والندوات الجنابٌة
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المؤتمرات والندوات

مؤتمر األكادٌمٌة األوروبٌة السابع لألدلة الجنابٌة
7th European academy of forensic science conference
2015  سبتمبر11-6
جمهورٌة تشٌك
http://www.eafs2015.eu/

مؤتمر تحقٌق الحرٌق
Fire Investigation conference
2015  سبتمبر22-21
 المملكة المتحدة،لٌدز
http://www.csofs.org.uk/Events/2015/20150921%20%20Fire%20Investigation%20conference/Booking

المؤتمر الدولً الرابع للتقنٌة واألبحاث الجنابٌة
4th international conference on
Forensic Research & Technology
2015  سبتمبر30-28
 الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة،أتلنتا
http://forensicresearch.conferenceseries.com/

المؤتمر الدولً العاشر لألنظمة المنهجٌة لهندسة األدلة الرقمٌة
10th International Conference on Systematic
Approaches to Digital Forensic Engineering
2015  أكتوبر30
 اسبانٌا،ملقا
http://sadfe.org/

ًالمؤتمر الدولً العربً الثانً لألدلة الجنابٌة والطب الشرع
2nd International Arab Forensic Science &
Forensic Medicine conference
2015  نوفمبر10-8
 المملكة العربٌة السعودٌة،الرٌاض
http://nauss.edu.sa/asfsfm2015/

٤

أخبار جنابٌة
تقرٌر إخباري عن معرض ومؤتمر
Forensics
الجنابً
اكسبو
Europe Expo
احتضنت مدٌنة لندن فعالٌات معرض
ومؤتمر اكسبو الجنائً الدولً ٌومً
٢١و ٢٢من شهر ابرٌل ،٢٠١٥
حٌث أقٌمت هذه الفعالٌات فً قاعات
أولٌمبٌا ؼرب مدٌنة لندن وسط
حضور محلً ودولً كثٌؾ .
تضمنت فعالٌات المعرض عرض
العدٌد من التقنٌات الحدٌثة فً معظم
تخصصات العلوم الجنائٌة واألمنٌة
والعسكرٌة وكذلك األدلة الرقمٌة .
اشتملت هذه المنتجات على العدٌد من
طرق تحلٌل وفحص العٌنات الضئٌلة
وكذلك العدٌد من أدوات الفحص
المٌدانٌة ذات الكفاءة العالٌة كمطٌاؾ
الرامان المتنقل وتقنٌات التحلٌل
الكروماتوجرافٌا الؽازي المٌدانٌة .
إضافة إلى العدٌد من أدوات رفع
وتحرٌر العٌنات بصورة دقٌقة وكفاءة
عالٌة .
وتم عرض تحدٌثات متقدمة لعدد من
التقنٌات الجنائٌة المستخدمة فً الحقل
الجنائً كنظام تحلٌل بقاٌا اإلطبلق
الناري باستخدام المجهر االلكترونً
الماسح ،وكذلك فحص العٌنات
الضئٌلة من المتفجرات مٌدانٌا
ومخبرٌا .العدٌد من طرق رفع وتحلٌل
العٌنات الحٌوٌة مثل عٌنات الدم
والحمض النووي واأللٌاؾ والشعر.
وتم عرض العدٌد من المجاهر
الضوئٌة واإللكترونٌة التً تتمٌز
بتوفٌر خاصٌة الفحص الضوئً
واإللكترونً للعٌنات والتزوٌد بصور
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ثبلثٌة األبعاد للعٌنات ذات جودة ودقة بصمات األصابع والمواد المخدرة

عالٌة والتً تتٌح للخبٌر دراسة
العٌنات وتحلٌلها بصورة دقٌقة وتوفٌر
العدٌد من األدوات التً تسهل
إجراءات التحقٌق الجنائً .
وعلى هامش المعرض أقٌم عدد من
المؤتمرات فً مجال العلوم الجنائٌة
واالستخباراتٌة احتوت على العدٌد من
المحاضرات التخصصٌة وورش
العمل حول التحقٌقات الجنائٌة واألدلة
الجنائٌة ،وكذلك عرض العدٌد من
الطرق الحدٌثة والمطورة فً جمع
ورفع وتحلٌل العٌنات الجنائٌة الحٌوٌة
والكٌمٌائٌة من مسارح الحوادث،
وأٌضا تم عرض العدٌد من الحاالت
والقضاٌا المحلٌة والدولٌة والتأكٌد
على أهمٌة مواكبة التقدم العلمً فٌما
ٌخدم التطبٌقات والجنائٌة لتحقٌق
خدمات عدلٌة أفضل.
وتم تخصٌص الٌوم الثانً فً المؤتمر
لجوانب األدلة الجنائٌة الرقمٌة
ومخاطر اإلرهاب اإللكترونً ،وتم
عقد العدٌد من ورش العمل
والمحاضرات المتخصصة حول
توظٌؾ التقنٌات الحدٌثة فً التحقٌق
الجنائً الرقمً ومكافحة الجرائم
اإللكترونٌة واإلرهاب اإللكترونً
(السبرانً).
أظهرت هذه الفعالٌات االهتمام الدولً
والعالمً بالتطبٌقات والعلوم الجنائٌة
وما تحظً به هذه الصناعة فً الدول
المتقدمة ومراكز األبحاث العالمٌة من
اهتمام بالشأن البحثً واإلنتاج
المعرفً والتقنً الذي ٌخدم هذه
التخصصات.

كشؾ فرٌق علمً بجامعة سري
بإنجلترا عن إمكانٌة اكتشاؾ المواد
الناتجة عن تفكك الكوكاٌٌن داخل
الجسم والتً تتواجد بكمٌات ضئٌلة فً
بصمات األصابع باستخدام جهاز
Mass
الكتلة
مطٌاؾ
 ،Spectroscopeوذكر الفرٌق
العلمً أن تطبٌق هذا النوع من
االختبار قد ٌكون مفٌدا فً السجون
وعٌادات عبلج مدمنً المخدرات
وحتى لبلختبارات الدورٌة فً أماكن
العمل  .وٌُعتقد أن هذه الطرٌقة ستكون
سرٌعة مقارنة بالطرق التقلٌدٌة.

تقنٌة حدٌثة ُتساهم فً تماٌز
التوابم المتطابقة
أعلن فرٌق من جامعة هادرسفٌلد
ببرٌطانٌا فً بحث علمً ُنشر فً
مجلة Analytical Biochemistry
عن تقنٌة حدٌثة ُتساعد على التماٌز
بٌن التوائم المتطابقة أحد أهم القصور
فً التقنٌات المعمول بها حالٌا فً
المعامل الجنائٌة ،وهذه التقنٌة
ُتسمى High-resolution Melt
 Curveوالتً تمكن من قٌاس
 Methylation Analysisالناتجة
من الطفرات األمر الذي ٌتكون بفعل
العوامل البٌئٌة.

تدشٌن موقع المجموعة

القراء الكرام
نود إعالمكم بأنه -بفضل هللا -تم تدشٌن موقع
المجموعة العلمٌة لعلوم األدلة الجنابٌة،
لٌكون منبرا علمٌا للمهتمٌن والباحثٌن فً
الحقل الجنابً.
www.saudicsi.com
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علم األسنان الجنابً

مقال جنابً

د .صخر بن جابر القحطانً
طب األسنان الشرعً والجنابً ٌع ّبر
عن تقاطع علوم طب األسنان مع
القضاء .هذا التقاطع تنبع أهمٌته من
خصابص موجودة فً األسنان تساهم
فً حل العدٌد من القضاٌا ،وتساعد
على توضٌح األمور من نواح
قانونٌة ،ولنتعرف على هذه المزاٌا
ٌجب فهم ما تمثله األسنان من أهمٌة.
األسنان تتكون من ثالثة أجزاء :
المٌنا ،العاج ،ولب السن .لكل طبقة
مٌزات فرٌدة ،فمٌنا السن (الطبقة
الخارجٌة للسن والظاهرة فً الفم)
هً أكثر مادة صالبة فً جسم
اإلنسان ،بحٌث تتكون من بلورات ال
عضوٌة ال تتحلل بسهولة بعد الوفاة،
هذه الصالبة تجعل من المٌنا طبقة
مٌتة ال تتجدد فً حال التلف ،بٌنما
على الصعٌد اآلخر تعد طبقة العاج
مادة حٌة تتجدد وتنمو مع كونها
متكونة من بلورات ال عضوٌة أٌضا،
ولكن نسبة المادة العضوٌة فٌها كبٌرة
بشكل ٌسمح بوجود خالٌا حٌة تستمر
فً ترسٌب مادة العاج بمرور الوقت .
الطبقة األخٌرة هً لب السن ،وهً
عبارة عن تجمع أوردة وشراٌٌن
وأعصاب تغذي طبقة العاج.
ٌبدأ تكون األسنان من الشهر الثالث
فً الحمل ،وٌستمر إلى سن الثالثة
والعشرٌن من العمر .هذا النمو
والتكون ٌمر بمراحل محددة معروفة
ٌمكن رؤٌتها من خالل األشعة
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السٌنٌة ،كما أنه معروف المدة
الزمنٌة لكل مرحلة من مراحل نمو
األسنان.
ومن أهم مٌزات نمو األسنان هو
استقاللٌتها عن العوامل الخارجٌة
كالتغذٌة والمناخ ،وعن العوامل
األعراق
كاختالف
الداخلٌة
واألمراض؛ فعندما ٌبدأ السن بالتكون
فإنه ٌستمر بال توقف حتى ٌنتهً
النمو ،بعكس نمو األنسجة األخرى
فً الجسم كالعظام والعضالت التً
تتأثر بشكل كبٌر بهذه العوامل .ومن
مٌزات األسنان وجودها داخل
التجوٌف الفموي الذي ٌشكل عامل
حماٌة من العوامل الخارجٌة
كالحرابق مثال .هذه المٌزات جعلت
لألسنان أهمٌة عظمى فً حاالت
القضاء التً سنأتً على ذكر بعضها
بالتفصٌل.

تقدٌر األعمار:
معرفة العمر الحقٌقً هو من أهم
حقوق اإلنسان ،خصوصا فً هذا
العصر؛ فالعمر ٌحدد جاهزٌة الطفل
لدخول المدرسة ،متى ٌكون مسؤوال
قانونٌا؟ متى ٌسمح للشخص
بالزواج؟ ومتى ٌتقاعد؟
حسب منظمة األمم المتحدة للطفولة
فإن أي شخص تحت عمر الثامنة
عشرة ٌعتبر طفال ،وٌترتب على هذا
األمر العدٌد من القوانٌن الدولٌة
للطفل .عادة ٌتم معرفة العمر اعتمادا
على شهادة المٌالد واألوراق
الثبوتٌة ،ولكن فً بعض الحاالت ال

توجد هذه األوراق إما لعدم تسجٌل
حالة الوالدة أو عدم إصدار شهادة
مٌالد ،وهو ما ٌحدث فً أكثر من ثلث
حاالت الوالدة حول العالم بحسب
تقارٌر منظمة الصحة العالمٌة ،أو
بسبب ضٌاع أو تلف األوراق الثبوتٌة
أو نسٌانها كحاالت الهرب المفاجا
فً الحروب أو تعمد نسٌانها أو
إتالفها فً حاالت المهاجرٌن غٌر
الشرعٌٌن.
فً هذه الحاالت ٌعتمد القضاة على
محاولة معرفة العمر باالستعانة
ببعض المؤشرات الحٌوٌة فً جسم
اإلنسان ،مثل الطول والوزن ،تكون
ونمو العظام واألسنان ،والتحلٌل
النفسً واالجتماعً .هذا فٌما إذا كان
مجهول العمر على قٌد الحٌاة ،أما فً
حاالت الجثث أو الهٌاكل العظمٌة
مجهولة الهوٌة والمقابر الجماعٌة،
فاالعتماد الكلً ٌكون على العظام
واألسنان.

مقال جنابً

تقدٌر عمر اإلنسان ٌكون بتحدٌد
المرحلة الحٌوٌة بالمرحلة الزمنٌة
لمؤشر حٌوي معٌن ،مثل الطول
والوزن والبلوغ وغٌرها .
ولكن لٌكون التقدٌر دقٌقا ٌجب اختٌار
مؤشر حٌوي ٌمتلك خصابص معٌنة
تشملٌ :جب أن تكون فترة نمو
وتكون هذا المؤشر تغطً فترة طوٌلة
من حٌاة اإلنسان ،وٌجب أن ٌكون
لهذا النمو مراحل معروفة تتم على
فترات قصٌرة محددة الزمن.
كما ٌجب أن ٌكون هذا المؤشر ثابتا،
وال ٌتأثر بالعوامل الطبٌعٌة مثل
التغذٌة والحالة الصحٌة ،وال ٌتأثر
باختالف األعراق .فإذا أخذنا النمو
الطبٌعً للجسم من ناحٌتً الطول
والوزن ،نجد أنها تتأثر بشكل كبٌر
بطبٌعة التغذٌة والحالة الصحٌة،
وأٌضا المناخٌة للشخص ،لذا فإن
استخدامها ال ٌعطً تقدٌرا دقٌقا .
العظام تعتبر أفضل من هذه الناحٌة،
حٌث إن نمو وتكون العظام ٌتم على
مراحل معروفة ،وتمتد لفترة طوٌلة
من عمر اإلنسان ،ولها أهمٌة كبٌرة
فً تقدٌر عمره ،خصوصا فً حاالت
الهٌاكل العظمٌة ،ولكن العظام تتأثر
بالتغذٌة واالختالف العرقً بشكل
كبٌر؛ فطفل العاشرة فً الهند قد
ٌماثل طفل الثامنة فً ألمانٌا ،وكالهما
ٌنمو بشكل طبٌعً ،كما أن العظام
تتأثر بعد الوفاة بالتحلل الطبٌعً
بشكل كبٌر.
لألسنان أهمٌة كبرى من حٌث كونها
تنمو وتتكون على شكل مراحل
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معروفة فً فترة زمنٌة ُتغطً ثلث
معدل عمر اإلنسان ،وهً ال تتأثر
بتاتا بالتغذٌة أو الحالة الصحٌة
للشخص أو االختالف العرقً ،كما
تتمثل أهمٌتها أٌضا فً أنها ال تتحلل
بعد الوفاة ،وتتحمل حتى الحرابق
شدٌدة الحرارة ،وأحٌانا هً الشًء
الوحٌد الذي ٌتبقى .لهذا انصب اهتمام
الكثٌر من العلماء على األسنان،
ووضعوا العدٌد من الطرق لتقدٌر
العمر باستخدام األسنان .
لكن لألسف جمٌع الطرق الموضوعة
كانت تحمل فً طٌاتها مشاكل كثٌرة
كعدم اشتمالها على كل األعمار أو
اعتمادها على أسنان معٌنة وال تنجح
هذه الطرٌقة إال بوجودها ،فإذا فقدت
لم تعد ناجحة.
بعد أن تم نشر األطلس (المرفق
صفحة  )10اعتمده بشكل فوري
اتحاد أطباء األسنان البرٌطانٌٌن
والجمعٌة النٌوزٌالندٌة واألسترالٌة
لعلوم طب األسنان الشرعٌة ،وتمت
ترجمته إلى العدٌد من اللغات ،وبدأت
العدٌد من كلٌات طب األسنان وكلٌات
علوم اإلنسان وطب األسنان الشرعً
فً أوروبا وأمرٌكا بتدرٌسه،
واعتمدته العدٌد من المتاحف العالمٌة
لتقدٌر أعمار الهٌاكل العظمٌة
والمومٌات الموجودة لدٌهم .
كما خضع هذا الدلٌل للتجربة الحٌة
عندما اُستخدم لتقدٌر أعمار ضحاٌا
المقابر الجماعٌة فً البوسنة،
وحرابق الغابات بأسترالٌا ،وزلزال
نٌوزٌلندا وتسونامً الٌابان.
واصلت العمل على هذه الطرٌقة فً

رسالة الدكتوراه ،واختبرت دقته
باستخدامه لتقدٌر العمر ألكثر من
 1500شخص ومقارنته بالعدٌد من
الطرق األخرى ،واتضح أن دقته
تكون فً حدود ستة أشهر من العمر
الحقٌقً ،وهو ما ٌعد مقبوال قانونٌا،
بٌنما جمٌع الطرق األخرى ال تعطً
نتابج صحٌحة مع فارق ٌتعدى السنة
وٌصل إلى سنتٌن من العمر الحقٌقً .
بعد أن تم نشر هذه الدراسة عام
2014م ،وخضع هذا الدلٌل لالختبار
من قبل علماء ومجموعات بحثٌة
حول العالم بدأ ٌثبت نفسه كطرٌقة
دقٌقة سهلة لتقدٌر عمر اإلنسان،
وبدأت الدول تدرجه كطرٌقة معتمدة
لتحدٌد أعمار المهاجرٌن غٌر
الشرعٌٌن ،خاصة أنه ٌحدث بشكل
ٌومً ،وتم استخدامه من قبل القضاء
والمتاحف بشكل عام ،وكانت الوالٌات
المتحدة األمرٌكٌة آخر دولة انضمت
لالعتماد القانونً لهذا الدلٌل فً
اجتماع البورد األمرٌكً لطب األسنان
الشرعً فً أورالندو فبراٌر
2015م ،ومؤخرا من قبل اإلنتربول
الدولً فً ماٌو2015م.

تحدٌد الهوٌة:
مع كل التطورات التً ٌشهدها العالم
فً شتى المجاالت ،ما زالت الجرٌمة
منتشرة فً كل المجتمعات ،إضافة
إلى أن حوادث القتل الفردي من قبل
أشخاص أو القتل الجماعً من قبل
منظمات أو دول منتشرة بكثرة ،كما
أن األوضاع األمنٌة أو المعٌشٌة
الصعبة دفعت الكثٌر للهجرة طلبا

مقال جنابً

لحٌاة آمنة وكرٌمة حتى وإن كانت
هذه الهجرة غٌر شرعٌة ،ولو أدت
إلى الوفاة كحوادث القوارب على
سواحل إٌطالٌا ومالٌزٌا ،فضال عن
الكوارث التً تحصد أرواح كثٌرٌن
فً وقت واحد كالزالزل والفٌضانات
وحوادث الطابرات والقطارات أو
حوادث تفجٌر األماكن العامة التً
تؤدي إلى تشوه الجثث واختالطها
ببعض.
فً ظل هذه الظروف بات من األهمٌة
تحدٌد هوٌة أي جثة غٌر معروفة
ألسباب إنسانٌة وأمنٌة وألسباب
قانونٌة أٌضا كحاالت دفع التأمٌن
على الحٌاة .وهذه األهمٌة ال تقتصر
على الضحٌة فقط ،بل تتعداها إلى
ذوٌه الذٌن ال ٌمكن أن ٌتجاوزوا
مرحلة الحزن إن لم ٌتم التعرف على
معارفه .عدم تأكد الشخص من وجود
جثة حبٌبه أو قرٌبه ٌجعله ٌعٌش فً
حالة حزن دابم وفً دوامة من األلم
واألمل بوجود هذا الشخص على قٌد
الحٌاة ،بعبارة أخرى فإن جرح فقدان
شخص عزٌز ٌبقى مفتوحا وٌنزف
على مر السنٌن .
ومثل هذه الحاالت كثٌرة وموجودة،
خصوصا بعد كارثة تسونامً 2004
التً خلفت أسرا مازالت فً حالة
حداد وألم ،على الرغم من مرور 11
سنة على الكارثة؛ والسبب عدم
العثور على الجثث وتحدٌد هوٌتها.
لألسنان دور كبٌر ومهم فً تحدٌد
الهوٌة ،فكل إنسان له تطابق

9

علم األسنان الجنابً

أسنان خاص .وترتٌب األسنان فً
الفم ٌحمل بصمة خاصة ال تقل أهمٌة
عن بصمة الٌد ،كما أن وجود حشوات
أو تركٌبات أو أمراض فموٌة ٌزٌد من
فردٌة هذه البصمة الفموٌة -إن صح
التعبٌر ،كذلك فإن وجود لب السن
تحت طبقات السن الصلبة وداخل
التجوٌف الفموي المحمً ٌجعله من
أهم األماكن للحصول على الحمض
النووي لإلنسان فً حال تلف أنسجة
الجسم األخرى .هذه المٌزات جعلت
معرفا ربٌسٌا ٌتساوى فً
من األسنان ّ
األهمٌة مع الحمض النووي وبصمة
الٌد واألصابع .
هذه المعرفات الربٌسٌة الثالثة ٌجب
توافرها فً أي فرٌق تحدٌد الهوٌة
وأي نقص فً أحدها ٌجعل فً نتٌجة
التحدٌد نقصا ٌؤثر قضابٌا وإنسانٌا
فً سٌر العدالة .
بعد عودتً من المملكة المتحدة إلى
جامعة الملك سعود حرصت على
تأسٌس وحدة لطب األسنان الشرعً،
وهذا التخصص على أهمٌته ٌعتبر فً
المهد فً الوطن العربً ،وغابب
تماما أكادٌمٌا ،وتهدف هذه الوحدة
ألن تكون مرجعا إقلٌمٌا للمهتمٌن
والمختصٌن والباحثٌن والجهات
التنفٌذٌة األمنٌة والقضابٌة .
ومن هذا المنبر أشكر جامعة الملك
سعود وكلٌة طب األسنان على
دعمهم ،وإٌمانهم بأهمٌة وجود هذه
الوحدة الوحٌدة عربٌا ،وكان لهم

السبق فً ذلك ،وهو شًء غٌر
مستغرب منهم .
وتم اختٌاري مؤخرا ألكون عضوا فً
مجموعة عمل طب األسنان الشرعً
والجنابً فً اإلنتربول ،وقد قدمت
مقترحا بإنشاء مجموعة تطوعٌة
عالمٌة ألطباء األسنان الشرعٌٌن
لحفظ حقوق اإلنسان ،نظرا لندرة
التخصص ،وعدم وجوده فً كل
الدول ،وقد قوبل االقتراح بالكثٌر من
الحماس ،وتبنته "اإلنتربول"،
وانضم  12طبٌب أسنان شرعً من
 8دول حتى اآلن ،والقادم أفضل -
بإذن هللا.
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هل تستطٌع قاعدة البٌانات الوراثٌة إنهاء األزمة على الحدود؟

Sean Allocca
ترجمة  :عادل البلٌهً
إنه من الصعب تقدٌر عدد المهاجرٌن
ؼٌر الشرعٌٌن الذٌن ٌعبرون إلى
الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة كل عام،
واألكثر صعوبة هو تحدٌد عدد
األطفال منهم .لقد ألقً القبض مؤخرا
على ما ٌقارب  9٦٠٠٠من األطفال
وحدهم (ؼٌر المصحوبٌن بذوٌهم) من
قبل السلطات األمرٌكٌة عام ٢٠١٤م،
بزٌادة قدرها  :١87عن عام ،٢٠١٢
وفقا لتقرٌر حكومً صدر حدٌثا .ولكن
ٌكاد ٌكون من المستحٌل معرفة عدد
األطفال الذٌن هربوا من قبضة
سلطات الهجرة إلى أٌدي تجار البشر.
تقول البروفٌسور سارة كاتسٌنس من
جامعة دٌوك بأمرٌكا« :هناك أزمة
على
"تحدث
إنسانٌة
الحدود ،وفقا لتقرٌر ُنشر مؤخرا أن
هناك  ١٣7طفبل ٌُسلمون أنفسهم
لسلطات الهجرة كل ٌوم ،وكل ثبلثة
أٌام ٌتم العثور على جثة طفل .كما
أوضحت البروفٌسور كاتسٌنس لمجلة
الطب الشرعً أن هناك أعدادا هائلة
من األطفال الذٌن ٌحاولون عبور
الحدود،وأضافت أن هناك نسبة منهم
لم ٌتم لم شملهم بأهالٌهم.
وقد اقترحت كاتسٌنس إنشاء قاعدة
بٌانات للحمض النووي البشري
كقواعد البٌانات التً ٌستخدمها اإلؾ
بً آي  FBIفً البحث عن مرتبكً
الجرائم .قاعدة البٌانات هذه المُقترحة
من كاتسٌنس سوؾ تقوم بتسجٌل
بٌانات األطفال المهاجرٌن بطرٌقة
ؼٌر شرعٌة ،ومحاولة إٌصالهم إلى

١١

ذوٌهم أو فً أسوأ الظروؾ التعرؾ
على جثامٌنهم وإببلغ أهالٌهم بذلك.
واستطردت كاتسٌنس قائلة إن هذه
األزمة التً تحدث على الحدود تحتاج
إلى طرٌقة ؼٌر تقلٌدٌة مثل (فحص
المادة الوراثٌة) لفحص المهاجرٌن
ؼٌر الشرعٌٌن ،حٌث ال توجد وسٌلة
لحماٌة
الحدود
على
فعّالة
األطفال وإنهاء معاناة األسر التً ال
تعلم أٌن أطفالها؟ وهل هم سُرقوا أم تم
قتلهم أثناء هجرتهم ؼٌر الشرعٌة إلى
الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة؟
وقالت أٌضا إنه حٌنما ٌذهب أحد أفراد
العائلة إلى الشمال للتسلل عبر الحدود
فإنه ٌصعب التواصل مع عائلته ،بل قد
ٌنقطع بٌنهم االتصال لشهور عدٌدة .
وإذا ما أرادت هذه العوائل تعقب
مصٌر أبنائها عن طرٌق بعض
المنظمات العامة فإنها ٌجب أن تدفع
الكثٌر من األموال لهذه المنظمات؛ من
أجل القٌام بمهمة البحث عن أبنائهم،
باإلضافة إلى أنه حتى الفحوصات
الجٌنٌة ؼالبا ال تكون مفٌدة إذا لم ٌكن
هناك قاعدة بٌانات ٌتم من خبللها حفظ
نتائج هذه الفحوصات،

وأشارت إلى أنها تعرؾ جٌدا أن هناك
جهودا كبٌرة ُتبذل على الحدود ،ولكنها
ؼٌر مُنظمة بشكل جٌد .
وأوضحت سارة كاتسٌنس أن
هناك أمرٌن مهمٌن ٌجب القٌام
بهما من أجل حماٌة األطفال الذٌن
هاجروا بصفة ؼٌر شرعٌة،
وهً حماٌتهم عندما ٌكونون على
أراضً الوالٌات المتحدة ،وكذلك
التأكد من أنهم ٌعودون سالمٌن إلى
أهالٌهم ،بٌنما إذا قامت سلطات الهجرة
باعتقالهم وإدخالهم إلى قانون نظام
الهجرة فإنه من الصعب تعقب هؤالء
األطفال عندما تقوم المحكمة باتخاذ
اإلجراءات البلزمة تجاههم ،إضافة
إلى أن هناك أعدادا كبٌرة لم ٌحضروا
جلسات المحاكمات ،وٌختفون عن
النظام؛ ونتٌجة لذلك ال ٌتم التعرؾ
على مصٌرهم .كما أنه عندما ٌوضع
األطفال فً طائرات وٌُرسلون إلى
أوطانهم األصلٌة قد ٌتم لم شملهم مع
مجرمٌن متنكرٌن كأفراد أسرهم،
حٌث إنه ال توجد هناك آلٌة واضحة
للتأكد من أن هؤالء األطفال تم

مقال جنابً
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إرسالهم إلى أهالٌهم ،إذ إن أبرز
التحدٌات التً تواجهها دار الهجرة هً
احتمالٌة إرسالهم إلى أناس قد
ٌستؽلونهم للقٌام بأعمال ؼٌر شرعٌة .

ما هو الخطر؟
من الواضح جدا أن قاعدة بٌانات
الحمض النووي سوؾ تساعد فً حل
هذه المشكلة ،ولكن ثمة بعض
التحدٌات .وفً ظل توافر المعلومات
الوراثٌة والتً ٌتم تسجٌلها وحفظها
ألشخاص من دول مختلفة وطبقات
اجتماعٌة متفاوتة تظل المخاوؾ
المتعلقة بالخصوصٌة هً أبرز
المعوقات ،باإلضافة إلى أنه متى
ٌنبؽً السماح للسلطات باستخراج
الحمض النووي من الناحٌة القانونٌة؟
وفً أي الحاالت سٌتم استخدامه؟
وهل ٌمكن أن ٌستخدم فً القضاٌا
الجنائٌة؟ ومن الذي سوؾ ٌقوم
بتخزٌن المعلومات؟ ومن الذي سوؾ
ٌكون مسؤوال إذا أُسًء استخدام هذه
المعلومات الوراثٌة؟ وإن مجرد
المحاولة باإلجابة عن هذه األسئلة
سوؾ ٌزٌد من استحضار أسئلة
تستحق اإلجابة علٌها .وذكرت
كاتسٌنس أن هناك مخاطر حقٌقٌة
من إساءة استخدام هذه التقنٌة ،وعلى
وجه الخصوص االستخدامات األخرى
لملفات األحماض النووٌة من أجل
أؼراض أخرى ؼٌر األؼراض
األساسٌة التً من أجلها تم إجراء هذه
االختبارات .لكن ألن السؤال المعقد ال
ٌعنً أنه ال ٌنبؽً علٌنا البحث عن
إجابة ملموسة وحقٌقٌة .إنه مجتمع
ٌحتاج إلى سٌاسة حذرة.
واعترفت البروفٌسور سارة بأن هذا
المشروع سوؾ ٌستؽرق ما ٌزٌد على
عقد من الزمن لمعرفة تفاصٌله .

١٢

الجزء األكثر أهمٌة هو التثقٌؾ
والدعوة إلى ضرورة وجود قاعدة
بٌانات إنسانٌة دولٌة أكثر تنظٌما
ومنهجٌة ،مؤكدة أنه مادام هناك
صراع فً أمرٌكا الوسطى فإن هذه
الصراعات سوؾ تنتقل إلى الشمال .

الحزٌنة
القصة
اإلحصابٌات!

بجانب

أفاد تقرٌر حكومً لعام 2015
بالوالٌات المتحدة بأن الكثٌر من
األطفال فً القارة األمرٌكٌة ٌهاجرون
شماال ،وذلك بسبب المخاوؾ
االقتصادٌة والعنؾ فً بلدانهم ،وأٌضا
جمع شملهم مع أفراد أسرهم
المتواجدٌن فً الوالٌات المتحدة .
وطبقا للتقرٌر فإن هناك ما ٌقرب من
:7٥؛ أي ما ٌعادل  ٥١ألؾ من
األطفال المهاجرٌن بصفة ؼٌر شرعٌة
والذٌن تم القبض علٌهم فً العام
الماضً كانوا ؼالبا من ثبلث جنسٌات
وجواتٌماال
السلفادور
وهً:
وهندوراس .لكن هذه األرقام ؼالبا ما
تكون عدٌمة الفائدة .اإلحصائٌات على
البشر المستؽلٌن صعب جمعها؛ بسبب
أن ؼالبٌة ضحاٌا االستؽبلل ؼٌر
مستعدٌن للمضً قدما والتبلٌػ؛ ألنهم
خائفون من أن ٌتم القبض علٌهم.

وأضافت أن الرحلة دائما ما تكون فً
ؼاٌة الصعوبة والكثٌر من األطفال
ٌُطلب منهم تهرٌب المخدرات أو
ٌستخدمون باالتجار بالجنس .
وذكرت أن ما ٌقرب من  :٤٠من
األسر الذٌن ٌهاجرون إلى الشمال ٌتم
اؼتصابهم(،لكن ال نعلم عن مدى دقة
هذه األرقام ،ولكن ٌمكن التأكد منها).
وأضافت أٌضا أنهم ؼٌر متأكدٌن مما
ٌحدث ،ولكنهم سمعوا الكثٌر من
القصص التً تتحدث عن سوء
المعاملة والتً ٌمكن أن تعتبر "فقط
قصص” لكن األدلة ساحقة وكثٌرة .
ولٌس من المرجح قٌام الضحاٌا بإببلغ
الشرطة عن هذه المشاكل؛ ألنهم
ٌخافون من أن ٌجعل األخصائٌون
االجتماعٌون القضٌة ضدهم.
وختمت كاتسٌنس التً تعمل محاضرة
فً كلٌة العلوم والمجتمع فً جامعة
دٌك حدٌثها بقولها :إن السكوت عن
التحرش الجنسً هو دائما بسبب
طبٌعة االنسان؛ ألن اإلنسان دائما
ٌعتبر نفسه ناجٌا من كارثة ،وال
ٌرى نفسه كضحٌة وإنما ٌنفذ ما ٌطلب
منه للنجاة فحسب .
http://www.forensicmag.co
m/articles/2015/03/candna-database-help-endcrisis-border

مقال جنابً

األشعة السٌنٌة الجنابٌة لفحص األسلحة

Ian Murnaghan
ترجمة :سلطان آل جابر
فً قصة حدثت فً المملكة المتحدة فً ومع ذلك فهذا النوع فً الؽالب لٌس
عام ٢٠٠8م ،وتدور حول رجل حكم النوع الذي ٌمكن تعدٌله للعمل كسبلح
علٌه بالسجن ،وذلك لقٌامه بإجراء ناري ٌطلق قذائؾ حقٌقٌة .
تعدٌبلت على أسلحة مقلدة )مزٌفة ( األسلحة التً ٌمكن تحوٌلها:
واستخدامها فً ٥٠عملٌة إطبلق أما النوع الثانً -األسلحة التً تطلق
نار ،ثمانً حاالت منها نتج عنها مقذوفات فارؼة -فإنه ٌمكن تحوٌلها
قتلى ،فأصبحت تلك األحداث ذات إلى أسلحة حقٌقٌة ،وفً العادة فإن
أهمٌة؛ كونها أظهرت مشكلة تداول قذائؾ األسلحة المقلدة تظهر مٌكانٌكٌة
واستخدام األسلحة المحظورة والتحدي كالمقذوفات النارٌة الحقٌقٌة بدون
الهائل الذي ٌواجه أعضاء الشرطة إرسال المقذوؾ .وتتكون فوهة البندقٌة
وخبراء األدلة الجنائٌة للحد من هذه من سبائك صلبة وكثٌفة ،وباستخدام
الظاهرة.
أداة قطع خاصة فإنه ٌمكن ثقب الفوهة
األسلحة المحظورة واألسلحة وتعدٌل البندقٌة إلى سبلح ناري،
وبالتالً فإن النتٌجة هً إمكانٌة
المقلدة:
ٌعتبر استخدام األسلحة المقلدة من استخدام هذه األسلحة الخطٌرة فً
األشٌاء المحظورة فً المملكة ارتكاب الجرائم.
المتحدة ،حٌث ٌعد تحدٌا حقٌقٌا ألفراد االختالفات بٌن األسلحة المقلدة
الشرطة وخبراء األدلة الجنائٌة تحدٌد القابلة للتحوٌل وغٌر القابلة
إذا كان باإلمكان تحوٌل أي منها إلى للتحوٌل:
أسلحة تشؽٌلٌة .ولحسن الحظ ،وبعد ٌعتبر تحدٌد االختبلفات بٌن هذٌن
عدة دراسات فً هذا المجال المهم النوعٌن من األسلحة من أصعب
للبحث ،تم الوصول إلى تقنٌة جدٌدة التحدٌات ،ومع ذلك فقد قام مجموعة
تهدؾ إلى مساعدة أفراد الشرطة من الباحثٌن باستخدام طرٌقة جدٌدة
،X-Ray
وفرق األدلة الجنائٌة فً تحدٌد هوٌة بواسطة األشعة السٌنٌة
األسلحة الخطٌرة ،وحماٌة الناس من حٌث تقوم تلك األشعة بإرسال شعاع
مخاطر استخدامها ،واآلثار الضارة عبر فوهة كل من البندقٌة المقلدة ؼٌر
الناتجة عنها.
القابلة للتحوٌل وفوهة البندقٌة المقلدة

أنواع األسلحة المقلدة:

هناك نوعان مختلفان من األسلحة
المقلدة .النوع األول ٌعرؾ بكونه ؼٌر
مطلق للنار ،فً حٌن أن النوع الثانً
من األسلحة المقلدة ٌطلق قذائؾ
فارؼة .األسلحة المقلدة عدٌمة
اإلطبلق تظهر مشابهة جدا لؤلسلحة
النارٌة الحقٌقٌة،
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القابلة للتحوٌل إلى سبلح ناري .بعد
ذلك ،وبعد تحلٌل األشعة السٌنٌة
الممتصة من المعدن ،وجد أنه بالنسبة
لفوهة البندقٌة القابلة للتحوٌل فإن
الشكل المرئً للنتائج ٌكون فً العادة
خطً ،فً حٌن أنه فً نوع البندقٌة
ؼٌر قابلة للتحوٌل تكون النتائج
مشوشة (فوضوٌة) ومتشتتة .

وبهذه الطرٌقة أصبح من السهولة
نسبٌا معرفة أي نوع من األسلحة
المقلدة ٌمكن أن ٌتم تحوٌله إلى أسلحة
حقٌقٌة .
هذه التقنٌة مازالت فً مرحلة
التطوٌر ،ولكن النتائج حتى اآلن
تعطً مؤشرات إٌجابٌة فً إمكانٌة
التمٌٌز بٌن األسلحة المقلدة القابلة
للتحوٌل وؼٌر القابلة للتحوٌل.

حماٌة الناس:
كما ذكر فً حادثة عام ٢٠٠8م من
قٌام الرجل البرٌطانً بتحوٌل سبلح
ناري ،حٌث استخدم  ٥٠مقذوفا عن
طرٌق سبلح تم تعدٌله ،خلفت ثمانً
ضحاٌاٌ ،تضح أن تحوٌل األسلحة
المقلدة المتاحة قانونٌا إلى أسلحة نارٌة
من المشاكل األساسٌة بالنسبة
للشرطة.هذه الدراسة ٌمكن أن تفٌد فً
المساعدة على التمٌٌز بٌن هذه األسلحة
والتً قد تشكل خطرا على البشر،
ولكن مع هذه الطرٌقة ،من المؤمل منع
أو الحد من عملٌات إطبلق النار
والقتل بواسطة هذه األسلحة المقلدة،
مما ٌجعلها أكثر أمانا بالنسبة لنا وفً
أماكن أخرى من العالم .
http://www.exploreforensic
s.co.uk/xray-forensics-forguns.html

محتوى إعالنً

المؤتمر الدولً العربً الثانً لعلوم األدلة الجنابٌة والطب الشرعً
http://nauss.edu.sa/asfsfm2015/

أبحاث جنابٌة
رصد حدٌث لعلم الحشرات الجنابً ٌوسع األفق فً مجال التحلل البٌبً
Sciencedaily Editors
ترجمة  :علً حكمً
مشاهدو برامج تحقٌقات مسرح
الجرٌمة )(CSIوالبرامج التلفزٌونٌة
المشابهة لدٌهم الحد األدنى من انطواء
علم الحشرات الجنائً على استخدام
الحشرات وبعض المفصلٌات فً
المسائل القانونٌة ،بما فً ذلك قضاٌا
القتل .إن علماء الحشرات المؤهلٌن
ٌمكن أن ٌجدوا أدلة مختلفة حول جثة
ما ،كوقت الوفاة ،وما إذا كانت الجثة
قد ُنقلت من موقع إلى آخر ،وذلك من
خبلل مبلحظة الحشرات حولها.
ٌعتمد علماء الحشرات الجنائً على
الحشرات التً عادة ما تتواجد على
الجثث .فعلى سبٌل المثال ٌمكن لـلذبابة
 Blow Flyأن تتقدم ،وأن تضع
البٌض على الحٌوانات النافقة فً
ؼضون دقائق ،مما مكن علماء
الحشرات الجنائٌة من جمع األدلة من
خبلل دراسة مراحل تطور ودورة
حٌاة الٌرقات )(Larvaeوالشرانق
) ،(Pupaeوترتبط أٌضا بنوع من
(Dermestid
الخنافس تدعى
) beetlesتتواجد على جثث الموتى .
وفً بعض األحٌان ٌتم استخدام
الٌرقات من قبل بعض المتاحؾ
والمحنطٌن لتجرٌد العظام من الجسد.
فً دراسة حدٌثة ُنشرت فً مجلة علم
الحشرات الطبٌة تبٌن أن حشرات
أخرى -ؼٌر التً ترتبط عادة بالجثث
البشرٌة ٌ-مكن أن تتفاعل مع الجثث،
والتً قد تزود علماء الحشرات
الجنائً بمزٌد من األدلة مستقببل.
وكجزء من رسالة الماجستٌر لناتالً
لٌندؼرٌن ،الطالبة فً جامعة والٌة
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سام هٌوستن ،فقد درست جثة فً
منشأة العلوم الجنائٌة التطبٌقٌة فً
جنوب شرق تكساس ،وقدمت بعض
المبلحظات ؼٌر التقلٌدٌة فً دراسة
حالتٌن لتفاعل الحشرات التً لم تكن
قد وُ ثقت من قبل الباحثٌن مسبقا على
الجثث البشرٌة .
فً الحالة األولى وُ جد أن حشرة
 Scorpionfliesكما تسمى ذباب
العقرب هً أول الحشرات التً تتؽذى
على الجثث الحدٌثة.
قال الدكتور جٌسون بٌرد ،الرئٌس
المنتخب للجمعٌة األمرٌكٌة الشمالٌة
لعلم الحشرات الجنائً -وهو ؼٌر
مشارك فً هذا البحث-إن هذه النتٌجة
ُتعد ذات أهمٌة كونها سلطت الضوء
على أول حشرات قد تتؽذى على
الجثث حدٌثة الوفاة.
علماء علم الحشرات الجنائً ٌعتمدون
على سلسلة تتابع الحشرات؛
لمساعدتهم على تحدٌد الفترات الزمنٌة
بعد الوفاة ،وباإلشارة إلى هذه الحشرة
التً تعد أولى الحشرات وصوال إلى
الجثث فإنها ستساعد علماء الحشرات
الجنائً وبشكل مؤكد فً تحقٌقاتهم
الجنائٌة.
وفً الحالة األخرى ،شهدت ناتالً
تدعى
ٌرقة
وزمبلؤها
 Spodopteralatifasciaمن عائلة
العثث أو كما تسمى باللٌلٌات
 Noctuidaeالتً تمضػ وتبلع الجلد
البشري الجاؾ.
وقد توصل تقرٌر عن حشرة
 Noctuid Caterpillarأن مضؽها
وبلعها للجلد اآلدمً الجاؾ مثٌر
لبلهتمام؛

ألننا فً حاجة إلى تفسٌر ذلك من
منظور آخر لآلثار التً تظهر بعد
الوفاة على الرفات البشرٌة كما قال
الدكتور بٌرد.
الصراصٌر  ،Roachesالنمل
 ،Antsجراد البحر  ،Crayfishنجم
البحر  ،Starfishالنحل ،Bees
والدبور  Waspsكل منها ٌترك
عبلمات ممٌزة نتٌجة لسلوك االكتساح
) (Scavengingالخاصة بها.
ومن المعروؾ أن  Noctuidهً
حشرات تجمع الفضبلت بانتهازٌة؛
األمر الذي قد ٌكون مفٌدا لعلماء
الحشرات ،كونها تنتج أنماط اكتساح
ربما ٌكون مختلفا عن الحشرات
األخرى ،وأنه قد ال ٌنبؽً أن تعزى
أنماط اإلصابة للصدفة من الجانً.

http://www.sciencedaily.com/re
leases/2015/01/150122084857.
htm
Natalie K. Lindgren et al. Four
Forensic Entomology Case
Studies: Records and Behavioral
Observations on Seldom
Reported Cadaver Fauna With
Notes on Relevant Previous
Occurrences and
Ecology.Journal of Medical
Entomology, January 2015

تقنٌة العدد

تقنٌة االستخالص الدقٌق على الطور الصلب
(SPME) Solid Phase Micro-Extraction

د .عبدالرحمن بن محمد الضباح
أ .سلطان بن سعٌد آل جابر
تارٌخ اكتشافها وآلٌة عملها:

تم اكتشاؾ هذه الطرٌقة على ٌد العالم األخرى ،وٌمكن بسبب ذلك أن ٌفقد تطبٌقات تقنٌة الـ :SPME

باولسٌن  J.Pawlisynفً بداٌة
تسعٌنٌات القرن الماضً ،وهً إحدى
الطرق المستخدمة الستخبلص
وامتزاز العٌنات على الطور الصلب،
حٌث ٌتم تسخٌن العٌنة المراد
استخبلصها والتً تحتوي فً الؽالب
على مركبات متطاٌرة ،Volatile
وأثناء التسخٌن تتطاٌر هذه المركبات .
كما تتمٌز هذه التقنٌة بأنها مزودة بإبرة
بداخلها قطعة معدنٌة تشتمل على لٌؾ
من البولٌمر والسٌلٌكونٌ ،تم امتزاز
) (Adsorptionالمواد المتطاٌرة
على سطحها فتترسب المكونات
المتطاٌرة على سطح اللٌؾ خبلل فترة
زمنٌة تتراوح ما بٌن خمس دقائق إلى
خمس عشرة دقٌقة ،ثم تحقن ٌدوٌا فً
جهاز الفصل الكروماتوجرافً.

جزءا مهما من مكونات العٌنة محل
الدراسة.
• عدم تلوث العٌنة بمواد أو مركبات
ؼٌر مرؼوبة بعكس طرق
االستخبلص التقلٌدٌة والتً ٌكون
تلوث العٌنة ممكنا وبسهولة.
• حد الكشؾ Detection Limit
للعٌنات المدروسة بهذه التقنٌة منخفض
جدا عند مقارنتها بالطرق األخرى،
وبفارق كبٌر فً القٌم ،وهذا ٌعطٌها
مٌزة عالٌة عن ؼٌرها من الطرق.

ٌمكن استخدام هذه التقنٌة فً العدٌد من
التطبٌقات والتً ٌتم من خبللها
استخبلص المركبات العضوٌة
المتطاٌرة أو شبه المتطاٌرة لتحلٌلها
ومن أشهر تطبٌقاتها استخدامها فً:

• تحلٌل العٌنات الجنائٌة كالمتفجرات
والحرائق والمخدرات
• تحلٌل العٌنات البٌئٌة
• تحلٌل عٌنات الؽذاء
• تحلٌل العٌنات البٌولوجٌة

طرٌقة أخذ العٌنة:
ممٌزات تقنٌة :SPME
• بساطتها فً االستخبلص بعكس
طرق االستخبلص التقلٌدٌة التً تحتاج
إلى إجراء العدٌد من الخطوات
المستهلكة للوقت.
• طرٌقة االستخبلص هذه ال تؤثر
على العٌنة أو تؽٌر فً مكوناتها لعدم
الحاجة لوجود مذٌبات ،حٌث ٌقوم لٌؾ
الـ  SPMEبجمع وتركٌز العٌنة مع
استبعاد الشوائب بعكس طرق
االستخبلص التقلٌدٌة التً تستخدم فٌها
المذٌبات والتً قد تؤثر على العٌنة
ومكوناتها نتٌجة للتداخبلت بٌن كل من
مكونات العٌنة والمذٌبات
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شكل ( )١تقنٌة SPME

عٌوب تقنٌة :SPME
•التكلفة العالٌة لسعر الفاٌبر الواحد.
•سهولة انكسار البولٌمر المكون
للفاٌبر الذي ٌتم االمتزاز علٌه،
باإلضافة إلى أن العمر االفتراضً له
قصٌر.
 Supelcoلهذا
•احتكار شركة
المنتج ،مما ٌقلل من فرصة المنافسة
بٌن الشركات ،وبالتالً عدم انخفاض
السعر.

ٌتكون لٌؾ  fiberالـ  SPMEكما
فً الشكل رقم ( )٢من أنواع محددة
من السٌلٌكا ُتستخدم على حسب
المركبات المطلوب استخبلصها،
وٌبلػ طول اللٌؾ ١سم ،وٌكسو رأسه
بولٌمر  Polymerمحمً بداخل إبرة
مجوفة ،وهو مرتبط بمكبس من الحدٌد
المقاوم للصدأ ،وعند ضؽط المكبس
العلوي ٌخرج اللٌؾ وٌنكشؾ الرأس
المكسو بالبولٌمر ثم تتجمع العٌنة علٌه
باالدمصاص أو االمتزاز اعتمادا على
نوع الؽطاء  Coatingلمدة معٌنة من
الزمن )ثوان ،دقائق ،ساعات) حسب
نوع العٌنة ،ونوع التطبٌق المطلوب .

تقنٌة العدد
ثم ٌعاد اللٌؾ إلى الداخل مرة أخرى ,
بعد ذلك ٌتم نقل اإلبرة للجهاز لٌتم
حقنها فٌه ،وٌتم ضؽط المكبس إلخراج
اللٌؾ المحتوي على العٌنة الممتزة
والمطلوب دراستها .وعند حقن العٌنة
فإن حرارة الحاقن فً الجهاز تقوم
بتبخٌر المحتوٌات الممتزة على سطح
لٌؾ البولٌمر فتنتقل من منفذ الحاقن
إلى عمود الفصل ،بعد ذلك ٌُجرى لها
فً الجهاز تحلٌل كٌفً (نوعً )
كمً
وتحلٌل
،Qualitative
Quantitative.
وٌوضح الشكل رقم ( )٣طرٌقة جمع
العٌنة واستخبلصها وتجهٌزها للحقن
فً جهاز التحلٌل .الجدٌر بالذكر أنه
ٌتم تنظٌؾ لٌؾ الـ  SPMEمن
الشوائب عن طرٌق تسخٌنه فً منفذ
الحاقن لمدة عشر دقائق تقرٌبا عند
250درجة مئوٌة ,وبذلك ٌعتبر جاهزا
للعمل على استخبلص وحقن عٌنة
أخرى.
نبلحظ فً الجزء  Aللشكل ()٣
طرٌقة تجمٌع العٌنة باستخدام لٌؾ
،SPMEأما الجزء  Bمن الشكل نفسه
فٌوضح خطوات إدخال العٌنة إلى
الجهاز
فً
الٌدوي
الحاقن
الكروماتوجرافً.

خواص اللٌف المستخدم فً
:SPME
إن كمٌة العٌنات التً تتجمع على
لٌؾ  SPMEتعتمد على عدد من
العوامل كما هو الحال مع أعمدة
الفصل فً جهاز كروماتوجرافٌا الؽاز
 ،GCومن هذه العوامل:
ٌتم استخدام ؼطاء بولٌمر قطبً ذي
حساسٌة للمركبات القطبٌة
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شكل ( : )٢صور توضح عملٌة االمتزاز على لٌؾ الـ SPME

شكل ( :)٣طرٌقة االستخبلص باستخدام تقنٌة SPME

المراد تحلٌلها ،بٌنما لتحلٌل المواد
ؼٌر القطبٌة ٌستخدم ؼطاء من
البولٌمر ؼٌر قطبً .وٌفضل استخدام
ؼطاء بولٌمر ذي سمك عال لجمٌع
المركبات المتطاٌرة .
تعتبر درجة الحرارة من العوامل
المهمة أثناء جمع العٌنة ،سواء من
حٌث الزٌادة أو النقصان؛ إذ إن لهما
تأثٌرا كبٌراعلى النتائج.
تتأثر العٌنات السائلة بكل من
الحمضٌة ) (pHواألمبلح ،ومعدل
سرٌان الهواء،حٌث إن لهذه العوامل
أثرا واضحا على طرٌقة االستخبلص .
من المهم جدا معرفة أن امتزاز
المكونات على اللٌؾ فً هذه الطرٌقة
ٌعتمد على درجة حرارة الحاقن وعلى
معدل السرٌان وعمق اللٌؾ المدخل
إلى منفذ العٌنات  portفً جهاز
GC-MS.
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مقال جنابً
برنامج حاسوبً ٌمكن أن ٌساعد فً حل قضاٌا الحرٌق العمد

Sciencedaily Editors
ترجمة :سلطان آل جابر

أوجد فرٌق من الباحثٌن من جامعة
البرتا University of Alberta
بالتعاون مع خبراء تحقٌق الحرٌق
الجنابً بالشرطة الكندٌة طرٌقة
لتسرٌع فحص بقاٌا الحرٌق من خالل
استخدام برنامج حاسوبً .
وتم تطوٌر هذا التطبٌق بواسطة
البروفٌسور جٌمس هارٌك وفرٌق
عمله من طالب الجامعة والدراسات
العلٌا بالتعاون مع الشرطة ومعامل
األبحاث الوطنٌة الجنابٌة .هذا
البرنامج ٌُم ّكن من تقلٌل المساهمة
البشرٌة فً التحلٌل والوقت
المستهلك إلٌجاد أسباب الحرابق،
حٌث قال السٌد مارك ساندروك -
مدٌر دعم برنامج األدلة الضبٌلة فً
خدمات المعامل الجنابٌة للوطنٌة
وال ُمؤلف المشارك فً البحث :إنّ
ذلك ٌعنً تقلٌص وقت انتظار محققً
الحرابق لمعرفة سبب الحرٌق .
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إن فحص وتمحٌص البقاٌا الكٌمٌابٌة
التً ٌُخلفها الحرٌق المفتعل Arson
لعملٌة دقٌقة وحساسة تستهلك وقتا
طوٌال ،لذلك قام فرٌق من الباحثٌن
بالتعاون مع متخصصٌن فً تحقٌق
الحرابق من الشرطة الكندٌة بإٌجاد
طرٌقة لتسرٌع تلك العملٌة وذلك من
خالل إنشاء برنامج حاسوبً ٌُم ّكن من
االستغناء عن العمل اإلضافً من
التحلٌل البشري وٌقلل من الوقت
ال ُمستهلك إلٌجاد سبب حدوث الحرٌق
المفتعل .

وأبان ساندروك أن الحصول على
النتابج فً الوقت المناسب على هٌبة
طور عملٌات
أدلة مادٌة ٌمكن أن ٌُ ّ
التحقٌق ،وذلك بالحصول على النتابج
المخبرٌة سرٌعا .
المحققون ٌُمكنهم استخدام هذه
المعلومات لطرح األسبلة الصحٌحة
عند القٌام بالمسح المعلوماتً
واستجواب المتهمٌن أو مقابلة الناس
أو عند تقٌٌمهم ألدلة أخرى ،األمر
الذي ٌساعد فً حل القضٌة بسرعة
أكبر عن طرٌق توجٌه التحقٌق فً
المسار الصحٌح .
ُنشِ رت هذه الدراسة حدٌثا فً مؤتمر
العلوم الجنابٌة الدولً ،و ُتعتبر أول
دراسة اُستخدم فٌها نموذج رٌاضً
للتمٌٌز بنجاح بٌن بقاٌا حطام الحرٌق
العرضً من الحرٌق العمد ،والذهاب
أبعد من األبحاث التً تعتمد فقط على
محاكاة الحرٌق وبقاٌاه .

بدأ فرٌق  Harynukالعمل بمعامل
الشرطة الكندٌة عام2008م سعٌا
لتطوٌر أدوات تفسٌر بٌانات النتابج
الكٌمٌابٌة ،والتحقٌق فً الحرابق
العمد والتً أظهرت نتابج مناسبة
منطقٌة .
ٌقول هارٌنوك إن بقاٌا الحرابق
المفتعلة توفر مجموعة مثٌرة
لالهتمام من العٌنات كونها غٌر
منضبطة ،حٌث ال ٌمكن التنبؤ بما
ٌمكن حدوثه فً االحتراق ،أو كٌف
بدأ الحرٌق؟ مخففات الطالء،
الكٌروسٌن والجازولٌن (البنزٌن
البترولً) خالبط شدٌدة التعقٌد،
ورغبنا فً تطوٌر أداة بحٌث تكون
قادرة على أخذ توقٌع للمعقد (بصمة
للمعقد) بالقدر نفسه من تعقٌد
المركبات األساسٌة .

مقال جنابً
وأشار  Sanderocockإلى أن
المركبات الطٌارة الصادرة من
الحرٌق ٌمكن أن تحجب أو تخفً
بعض الدالبل الكٌمٌابٌة التً ٌحتاج
إلٌها خبراء التحقٌق لبحث أسباب
اندالع الحرٌق ،حٌث ٌمكن تشبٌه
البحث عن دالبل فً مسرح حادث
الحرٌق كالبحث عن إبرة فً كومة
قش.
أجرى حدٌثا أحد خبراء التحقٌق
الجنابً للحرابق فً الشرطة الكندٌة
اختبارا لفحص نتابج تحلٌل عٌنة،
وتمت إعادة الفحص مرة أخرى عن
طرٌق خبٌر آخر ،لمعرفة ما إذا كانت
نتابج الفحص ستتطابق .استغرقت
هذه العملٌة عدة ساعات للعٌنة
الواحدة،وكان معدل التحقٌق فً
قضاٌا الحرابق من ثالث إلى أربع
عٌنات ٌومٌا.

إن التقنٌات المتقدمة فً جامعة
البرتا مكنت الخبراء من فحص بٌانات
نتابج التحالٌل من خالل استخدام
برنامج حاسوبً ،والحصول على
النتابج خالل ثوان ،وإذا أظهر
الحاسوب نتابج مختلفة عن نتابج
الخبٌر تتم إحالة العٌنات إلى خبٌر
آخر إلجراء الفحوص التأكٌدٌة .
فً هذا العمل ركز هارٌنوك ورفٌقه
على تحلٌل الجازولٌن ،الذي ٌُستخدم
مسرع لالشتعال فً
بكثرة كسابل
ّ
الحرابق العمد .وقام الباحثون بتحلٌل
بٌانات  232مركبا تم تجمٌعها من
بقاٌا حطام النار فً قضاٌا حرٌق قٌد
التحقٌق فً مناطق مختلفة من كندا .

من بٌانات التحلٌل الكٌمٌابً للعٌنات
المأخوذة من سجاد محترق ،قطع
خشب وأقمشة مرفوعة من مسارح
حوادث الحرابق المفتعلة ،طور
الفرٌق ُمرشحا باستخدام البرنامج
ٌقوم بعزل وتمٌٌز التوقٌع أو البصمة
الخاصة بالجازولٌن من بٌن بقٌة
البٌانات .وٌستخدم هذا التوقٌع
لإلشارة فٌما إذا كان الجازولٌن ٌُظهر
فً مكونات بقاٌا الحرابق المرفوعة،
ومن ثم زٌادة احتمالٌة استخدامه فً
الحرٌق .وفً حالة وجود البصمة
المذكورة فإن ذلك ٌشٌر إلى احتمالٌة
كبٌرة بأن الحرٌق عمد.

مختبر ابحاث البروفٌسور جٌمس هارٌك فً
جامعة البرتا
• http://www.sciencedaily.c
om/releases/2014/04/140
424170554.htm
• Journal Reference:
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Nikolai A. Sinkov, P. Mark L.
Sandercock, James J.
Harynuk. Chemometric
classification of casework
arson samples based on
gasoline content. Forensic
Science International,
2014; 235: 24
DOI: 10.1016/j.forsciint.20
13.11.014

مقال جنابً
صور تظهر ماذا ٌحدث عندما ٌتم إطالق الرصاص على زجاج شبكً
Jenny Awford
ترجمة :د .عبدالرحمن الضباح
سجلت كامٌرا المصورة دٌبوراباي
 Deborah Bayاألثر الناتج عند
ارتطام الرصاص بزجاج شبكً.
كان الهدف من التصوٌر هو مساعدة
المدربٌن الفنٌٌن على التقاط صور
لمجموعة من الطلقات عند إطالقهم
ألنواع متعددة من األسلحة على
زجاج شبكً  plexiglassبسماكة
قدرها بوصة واحدة .
هذه الصور جعلت المصورة تفكر فً
اآلثار المروعة لهذه الطلقات على
العضالت والعظام.
األسلحة المستخدمة فً اإلطالق كانت
من نوع ماغنوم ، Magnum44
ٌووزي  9ملم  ،Uzi 9mmومسدس
غلوك  Glockوبندقٌة طوٌلة من
نوع22 Long Rifle .

سجلت المصورة دٌبوراباي التً
قامت بتصوٌر هذه المهمة اآلثار
والمبهرة
،grisly
المروعة
 dazzlingبعد ارتطام الطلقة
بالزجاج الشبكً .وتكشف هذه الصور
المذهلة عن التأثٌر المدمر للطلقة
عندما تضرب الهدف.
وقالت باي "لقد وجدت صعوبة بالغة
فً فهم الدراسات المتعلقة بعلم
المقذوفات  ،Ballisticsخصوصا
مفهوم قوة اإلٌقاف stopping
 powerللطلقة ،والذي ٌعنً -مدى
القدرة على إسقاط الهدف بسرعة -
وأضافت أٌضا "أن هناك تنافرا
 dissonanceعند التعامل مع هذه
الصور ،فهً مغرٌة عند رؤٌتها
بالعٌن ،بٌنما عند أخذها من ناحٌة
الدماغ فسوف تتم معاملتها على أنها
رعب ".

ٌتكون هذا الشكل بعد تعرض الزجاج
للكسر باستخدام الطلقات.

٢٠

وقد أخذت السٌدة باي درسا فً كٌفٌة
إطالق النار فً مٌدان الرماٌة firing
 ،rangeلكنها أوضحت أنه لٌس
لدٌها االستعداد لضرب الهدف ،فهو
شًء مرهق لألعصاب nerve-
 wrackingوبشكل ال ٌصدق أن
تسمع إطالق النار فً كل مكان .
وقالت إنه عند التعامل مع هذا النوع
من األسلحة فإن هناك إمكانٌة عالٌة
الرتداد الشظٌة  ricochetأو حدوث
إطالق نار بشكل عرضً ،لذا فأنا
أعرف أٌضا أن هناك شخصا آخر
غٌري ٌستطٌع أن ٌقوم بإطالق النار،
ومع ذلك فأنا سعٌدة بالعمل مع
أشخاص مهنٌٌن وخبراء فً مجال
التعامل مع األسلحة النارٌة" .

األثر المدمر للطلقة عندما تضرب الهدف ،استخدم فٌها طلقة
من مسدس ٌووزي  9ملم Uzi 9mm

الحطام المتبقى من قطع الزجاج
الشبكً ،تم االطالق بواسطة
بندقٌة فً مٌدان الرماٌة

مقال جنابً

من جهة أخرى ،فإن هذه الصور جعلتها تفكر أكثر فً أثر ثقافة السالح على سكان مدٌنتها فً والٌة
تكساس؛ تقول باي "لقد بدأت التفكٌر فً انتشار  pervasivenessاألسلحة كرموز ثقافٌة ،ودورها
الدابم  enduringكجزء من التراث األمرٌكً ".
وأضافت« ٌ :بدو أن هذا له أهمٌة خصوصا فً والٌة تكساس ،حٌث أعٌش ،فعدد األسلحة النارٌة
ٌُقدر بنحو  51ملٌونا؛ بمعدل مسدسٌن لكل رجل وامرأة وطفل فً الدولة ".

االثار التً تكونت بعد إطالق
النار من طلقة أطلقت بواسطة
مسدس من نوع ماغنوم 44
على زجاج شبكً فً مٌدان
الرماٌة

٢١

مقال جنابً

وفً ختام هذا المقال نجد أن الطلقة ستدمر وتتلف أي نوع من األنسجة تخترقه ،penetrates
مكونة جروحا عمٌقة على شكل قناة  ،wound channelكذلك ستتسبب الطلقة تمددا expand
وتقلصا  stretchلألنسجة المجاورة؛ نتٌجة لمرورها عبر األنسجة ،مما ٌسبب تجوٌفا دابما فً
الجسم.
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2825633/Explosive-beauty-Stunning-images-happens-bulletsfired-plexiglass.html#ixzz3UkPbeVC6

طلقة أطلقت من مسدس عٌار  44على
زجاج بسمك بوصة واحدة وأدى إلى
حدوث تشظً بدرجة عالٌة فً الزجاج

٢٢

محتوى إعالنً

علماء معاصرون

البروفٌسور ألٌك جٌفرٌز

علً بن إبراهٌم حكمً
نشأته:
وُ لد عالم الجٌنات البرٌطانً
البروفٌسور ألٌك جٌفرٌز بمدٌنة
أكسفورد عام ١9٥٠م .وبدأت
اهتماماته بالعلوم عندما أهداه والده
مجهرا وأدوات كٌمٌائٌة عند بلوؼه
الثامنة ،وقد أقر بالتشجٌع األبوي الذي
لعب دور مهما فً اختٌاره للمهنة .وقد
تعرض إلى حادثة عندما كان فً
الرابعة عشرة من عمره -نظرا لتعامله
مع الكٌمٌاوٌات -فقد تعرض وجهه
لحمض الكبرٌتٌك؛ األمر الذي ٌجعله
دائما ما ٌظهر بلحٌة ،لٌعتبره وساما
ٌعتز به .

تعلٌمه:
تلقى جٌفرٌز تعلٌمه الجامعً بجامعة
أكسفورد فً تخصص الكٌمٌاء الحٌوٌة
لٌواصل دراساته العلٌا فً التخصص
ذاته حتى حصل على الدكتوراه عام
١97٥م ،وقد أبدى تحمسه الشدٌد لعلم
الجٌنات ضمن المقررات التً درسها
فً ذلك الوقت ،وأتبعها بمرحلة
الزمالة لما بعد الدكتوراه بجامعة
أمستردام مع الدكتور Richard
 ،Flavellإلى أن انتقل الى جامعة
لٌستر بقسم الجٌنات؛ ذلك المكان الذي
ٌشؽل فٌه حالٌا منصب أستاذ فً علم
الجٌنات ،وأستاذ باحث فً جمعٌة
ولفسون الملكٌة .

بدأ بالعمل على جٌنات الثدٌات،
ولكنهما لم ٌنجحا فً أهدافهما
الرئٌسٌة ،بٌنما فً المقابل طورا
طرٌقة للكشؾ على جٌنات بشرٌة
محددة ،لقد كانت المعلومات التً
تنتجها هذه الطرٌقة هً معلومات خام،
لكن أعطتهما لمحة عن كٌؾ ٌبدو
شكل الجٌنات البشرٌة؟
ولقد وقفا على حقٌقة أن الجٌنات
البشرٌة تبدو ؼرٌبة ولٌست بسٌطة كما
هو الحال فً البكتٌرٌا ،وأن هناك
فجوات بٌنها وبٌن مواقع المعلومات عندما انتقل إلى لٌستر كان فً السابعة
والعشرٌن من عمره ،وحصل فً ذلك
على الجٌنات.
الوقت على مختبر صؽٌر المكان الذي
جامعة لٌستر:
عندما كان جٌفرٌز فً سنته الثانٌة فً انطلق منه إلى دراسة التباٌن
أمستردام كان حائرا فً اتخاذ قرار الموروث ،وتحوٌل التركٌز من
بٌن أمرٌن؛ إما مواصلة عمله المنتجات إلى الجٌنات مثل فصائل الدم
واستمراره فً السنة الثانٌة كباحث إلى . DNA

لمرحلة ما بعد الدكتوراه فً الجامعة لحظة االكتشاف:

نفسها أو أن ٌتسلم منصبا أكادٌمٌا،
وخبلل تلك الفترة استقبل اتصاال من
البروفٌسور  Bob Pritchardالذي
دعاه لمقابلة شخصٌة للحصول على
وظٌفة محاضر مؤقتة فً جامعة
لٌستر ،ومنذ عام ١977م وحتى كتابة
هذه السطور والبروفٌسور جٌفرٌز
ٌعمل فً جامعة لٌستر.
لقد بدا واضحا ارتٌاحه للعمل فً
الحرم الجامعً المدمج المتكامل
بجامعة لٌستر ،وبالخصوص قسم
الجٌنات ،ذلك المكان الذي ال ٌتعرض
مرحلة ما بعد الدكتوراه:
كأحد أعضاء فرٌق ما بعد الدكتوراه ألي تحكم لقوة سٌاسٌة ،ولقد أسهم
فً جامعة أمستردام كانت خطته الدكتور  Bob Pritchardفً جعل
األساسٌة للعمل على الخمٌرة ،وأبان عمل جٌفرٌز واضحا من خبلل إجرائه
أنه بعد التقائه الدكتور  Dick Flavellأبحاثه بدون أي تدخل؛ األمر الذي بدا
مرٌحا بالنسبة له.
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فً العاشرة من سبتمبر عام ١98٤م،
كتب ألٌك جٌفرٌز ثبلث كلمات – “33
 ” autorad offفً ٌومٌاته ،وتمثلهذه العبارة االنتهاء من تجربة .
هذه التجربة العلمٌة أقامها فً ذلك
الصٌؾ؛ لدراسة كٌفٌة انتقال
األمراض الموروثة فً العائبلت وقد
فشلت تماما ،ومع ذلك فإنها تعد بشكل
مطلقا أحد أهم المشارٌع البحثٌة عمقا
فً المختبرات البرٌطانٌة؛ ألنها
أنتجت أول بصمة وراثٌة للحمض
النووي فً العالم.
وتشكل هذه الثورة إحدى أهم الثورات
العلمٌة فً مجال تحقٌقات مسرح
الجرٌمة ،التً أدت إلى إدانة القتلة
والمؽتصبٌن ،ولعبت دورا مهما فً
نزاعات الهجرة وقضاٌا األبوة
والنسب.

علماء معاصرون

وفً الوقت الذي كان ٌسعى جٌفرٌز
للتعرؾ على طرق لتعقب الجٌنات من
خبلل التكرار على الحمض النووي
فً خبلٌا الرجال والنساء ،هذا التكرر
الجٌنً الذي ربما ٌكون فرٌدا
لؤلشخاص ،وأدرك جٌفرٌز ذلك
وابتكر تجربة لمعرفة ما إذا كان
باإلمكان االعتماد على ذلك التكرار
الذي ٌحدث بٌن األفراد وأقاربهم كذلك
بٌن الحٌوانات كالفئران والقرود .
فقد درس مناطق على الحمض النووي
minisatellites
ُتعرؾ باسم
تحتوي على تسلسل القواعد
النٌتروجٌنٌة بشكل متكرر ،هذا
التكرار الذي ٌصل إلى مئات المرات.
وبدأ أوال باستخبلص الحمض النووي
من الخبلٌا ،ومن ثم أرفقها فً أفبلم
التصوٌر الضوئً ،واستخدم األشعة
للتعرؾ على وجود عبلمات ممٌزة
على الحمض النووي ،ووضع التجربة
فً حوض التطوٌر ،ومن ثم ؼادر
مخبره فً عطلة نهاٌة األسبوع التً
توافق  9-8سبتمبر .
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وكان ٌأمل أن ٌكتشؾ طرقا تساعده
على دراسة األمراض الوراثٌة .ولكن
عندما دخل مختبره صباح االثنٌن،
وأزال الفٌلم من الحوض وجد
مجموعة من النقاط والخطوط؛ لتكون
أول ردة فعل له )ٌا إلهً ..ما هذه
الفوضى؟( ،ومن ثم حدق قلٌبل على
قطعة الفٌلم الذي أظهر تكرارات
متنوعة على قطع مختلفة من الحمض
النووي لؤلفراد والحٌوانات .
وبشكل حاسم فقد وُ جد لكل فرد من
العٌنات كود مختلؾ ٌمكن تحدٌده
بدقة؛ األمر الذي أسهم فً إظهار
الصبلت األسرٌة ،وذلك من خبلل
حصوله على عٌنات من إحدى الفنٌات
البلتً ٌعملن فً مختبره تدعى
فوكسون ولوالدٌها ،وكما وصؾ
جٌفرٌز اللحظة بوصفه " :لقد كانت
هذه لحظة االكتشاؾ (Eureka
)، momentولقد كانت ومضة
العمى ) ،(Blinding flashوفً
خمس دقائق ذهبٌة اتجه هذا البحث إلى
اتجاه جدٌد وآخر لم ٌكن فً ذهنً
وهو القٌام بتحدٌد الهوٌة أو دعاوى
األبوة ،وقد ؼفلت عن رصد التطبٌقات
ذلك الوقت ".

لقد دعا بعد ذلك فرٌقه وبدأو فً
العصؾ الذهنً إلٌجاد تطبٌقات
واستخدامات لهذه التقنٌة ،وكانت
حاالت األبوة والتعرؾ على
المجرمٌن مثاال واضحا على ذلك.
وكانوا قد فكروا هل باستطاعتهم
الحصول على عٌنات الحمض النووي
فً البقع الدموٌة المتروكة فً مسرح
الجرٌمة بعد جرائم القتل والسطو؟
ٌبدو هذا السؤال سخٌفا هذه األٌام
بكون المسلسبلت التلفزٌونٌة وبرامج
تحقٌقات مسرح الجرٌمة أوجدت
تعرٌفا على استخدامات هذه التقنٌة
وتطبٌقاتها ،ولكن فً عام ١98٤م لم
ٌكن أحد ٌعرؾ مدى استقرار الحمض
النووي.
فً تلك األٌام كانوا ٌعتقدون أن
الحمض النووي ٌتفكك بعد الوفاة ،مما
ٌجعل من المستحٌل الحصول على
عٌنات من مسرح الجرٌمة .وفً تلك
األثناء أجرى جٌفرٌز تجربة لئلجابة
عن هذه التساؤالت الحساسة ،وذلك
من خبلل ترك بقع دموٌة حول
مختبره ،ومن ثم القٌام باختبار هذه
العٌنات فوجدها سلٌمة .
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وبهذا لم ٌكن مخبره مهد البصمة
الوراثٌة فحسب ،بل أصبح المكان
األول لتحلٌل الحمض النووي المرفوع
من مسرح الجرٌمة .

أول قضٌة أبوة واثبات نسب:
لعبت البصمة الوراثٌة منذ ظهورها
دورا بارزا فً قضاٌا الهجرة ،وقد
كتب جٌفرٌز وفرٌقه العلمً ورقة
علمٌة ُنشِ رت فً مجلة الطبٌعة عام
١98٥م؛ األمر الذي أثار عددا كبٌرا
من التقارٌر الصحافٌة ،وتلت على
الفور مطالبات لمجموعة من المحامٌن
حول قضٌة ترحٌل صبً من المملكة
المتحدة لم ٌكن ابنا المرأة برٌطانٌة
كما زعمت ،وأنه وفقا لوالده فإنه ٌكون
ؼانً األصل ،ولٌس لدٌه الحق فً
الحصول على الجنسٌة البرٌطانٌة،
وبعد محادثات بٌنه وبٌن المحامٌن
والمرأة وافق جٌفرٌز على المساعدة
على الرؼم من أن والده عاد إلى ؼانا
بشكل نهائً وتعذر االتصال به.
ومع ذلك تم الحصول على عٌنات األم
مع بناتها الثبلثة واالبن المتنازع علٌه،
وعند إجراء االختبارات وُ جد تطابق
بٌن عٌنات األم وبناتها الثبلثة مع
االبن .وقد دعت وزارة الداخلٌة
جٌفرٌز لٌقدم لهم شرحا مفصبل حول
اختباراته ونتائجه؛ مما أدى إلى إسقاط
دعوى األم ،وإثبات نسبه إلٌها.

أول قضٌة جنابٌة:
وفً تلك األثناء تلقى جٌفرٌز اتصاال
من شرطة لٌسترشٌر الذٌن كانوا
ٌحققون فً قضٌة اؼتصاب وقتل
فتاتٌن كانتا تعٌشان فً قرٌة
 Narboroughخارج مدٌنة لٌستر.
وقد اعترؾ رجل محلً ٌدعى
رٌتشارد باكبلند بقتل إحداهما دون
األخرى،
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إلى أن اعترؾ رجل محلً لكن دون
أي نجاح ٌذكر ،إلى أن اعترؾ رجل
محلً إلى أصدقائه بأنه قدم عٌنة دمه
نٌابة عن أحد أصدقائه فً هذا التحقٌق
ٌُدعى كولٌن بٌتشفورك ،وقد أخبر أحد
السامعٌن الشرطة الذٌن قاموا على
الفور بإلقاء القبض علٌهما ،والحقا قام
جٌفرٌز باختبار العٌنات لٌحصل على
التطابق بٌن عٌنة كولٌن مع السائل
المنوي المرفوع من على الجثتٌن .
وفً ٌناٌر ١988م تم النطق بالحكم
النهائً بالسجن المؤبد على كولٌن
نظٌر قتله الفتاتٌن ،وهذه الحادثة هً
األولى فً التارٌخ التً اُستخدم فٌها
الحمض النووي فً التحقٌقات
الجنائٌة.

األمر الذي أودعه السجن ،وهكذا جهز
جٌفرٌز اختباراته من خبلل استخدام
البصمة الوراثٌة ،DNA Profiling
فقط باستخدام عدد محدود من مناطق
التكرار على الحمض النووي؛ التقنٌة
التً باتت سرٌعة وتتطلب عٌنات
أصؽر ،لقد كانت فرصة مثالٌة
إلظهار قٌمة علوم األدلة الجنائٌة
والبصمة الوراثٌة .
كان جٌفرٌز ٌعمل طوال اللٌل لبلنتهاء
من العٌنات بأسرع مما ٌستطٌع ،لقد
سحب الفٌلم من حوض التطوٌر ،وكان
ٌتوقع أن تكون العٌنات التً تم رفعها
من جثتً الفتاتٌن ؼٌر كافٌة لتحقٌق
النتائج المأمولة ،ولكن كان مخطئا فً
توقعه ،لقد ظهر على الفٌلم عبلمات
سوداء دلت على أن عٌنات السائل
المنوي جاءت من شخص واحد ؼٌر جوابزه وشهاداته:
باكبلند الذي ال تنطبق بصمته الوراثٌة حصل البروفٌسور ألٌك جٌفرٌز على
مع عٌنات السائل المنوي فً مسرح اعتراؾ واسع من الجمعٌة الملكٌة
الجرٌمة .وبعد الكثٌر من الجدل وافقت نظٌر جهوده العلمٌة عام ١98٦م ،كما
المحكمة على براءة باكبلند فً تارٌخ تلقى لقب فارس ،وذلك لخدماته الجلٌلة
 ٢١نوفمبر ١98٦م ،وهكذا كانت هذه فً علم الوراثة عام ١99٤م ،هذا
أول حالة استخدام للبصمة الوراثٌة فً اللقب تمنحه ملكة برٌطانٌا للبارزٌن
قضٌة جنائٌة إلطبلق سراح رجل والمبدعٌن وكبار السٌاسٌٌن وأحد أهم
بريء ،واألسوأ من ذلك أن القاتل األوسمة الرفٌعة فً الببلد ،لٌطلق
على حامله لقب ) ،(SIRوفً ١99٣م
الحقٌقً ذهب إلى القتل مرة أخرى .
وفً النهاٌة تم إلقاء القبض على مُنح لقبا فخرٌا بمسمى )(Freeman
الجانً فً ٌناٌر ١987م بعد أن طلبت لمدٌنة لٌستر ،وتلقى جائزة ألبرت
الشرطة من الرجال المحلٌٌن بٌن  -١7إنشتاٌن عام ١99٦م ،وحصل على
 ٣٤تزوٌد المختبر بعٌنات الدم جائزة  Louis-Jeantetفً الطب
القٌاسٌة لفحص الحمض النووي عام ٢٠٠٤م .وفً ٢٠٠٦م حاز
لؽرض االستبعاد ،وبحلول سبتمبر جائزة  ،Heinekenكما حصل على
زوّ د  ٤٠٠٠شخص عٌنات الدماء ،كثٌر من الشهادات والجوائز
واألوسمة التقدٌرٌة والشرفٌة التً
لكن دون أي نجاح ٌذكر،
تظهر دوره البارز فً هذا العلم.

مقال جنابً

اختراق اإلقالع البارد Cold Boot Attacks

محمد بن متعب عسٌري
تعتبر طرٌقة اختراق اإلقبلع البارد
أحد أهم الطرق للهجوم على محتوٌات
الحاسبات الشخصٌة ،وقد كان أول
ظهور لها عام ٢٠٠8م حٌنما قام
مجموعة من الباحثٌن بجامعة
برٌنستون باإلعبلن عن اكتشاؾ
طرٌقة حدٌثة كلٌا للتؽلب على تشفٌر
القرص الصلب والطرٌقة التقلٌدٌة
لحماٌة المعلومات الحساسة فً أجهزة
"البلب توب " واألجهزة الذكٌة،
باإلضافة للحاسبات الشخصٌة.
وعلى الرؼم من قٌام الباحث جوي
وٌتزلس من جامعة اٌندهوفن للتقنٌة
بهولندا بتحدٌد الخٌارات المتاحة
للحماٌة من هذا النوع من الهجمات إال
أنه أوضح أنه على الرؼم من وجود
فترة زمنٌة طوٌلة منذ اكتشاؾ هذه
الطرٌقة فإنه ٌظل حتى اآلن األكثر
خطورة.
وتكمن احتمالٌة هذا الهجوم بسبب
وجود خاصٌة معروفة فً الذاكرة
العشوائٌة ُتستخدم لتخزٌن وقراءة
البٌانات بسرعة .ومن المعلوم أن
بٌانات الذاكرة العشوائٌة متطاٌرة،
وسرعان ما تتبلشى بمجرد فصل
التٌار الكهربائً إال أنه ٌمكن إطالة
المدة الزمنٌة للتبلشً بمجرد تجمٌد
الذاكرة العشوائٌة ،وهنا تكمن الفكرة
الرئٌسٌة من هذا الهجوم.
الفكرة تتلخص فً فصل التٌار
الكهربائً ،وإعادة تشؽٌل الجهاز،
ومن ثم تحمٌل ملؾ التشؽٌل بقرص
خارجً لتبلفً كتابة بٌانات جدٌدة
على القرص الخاص بالحاسب
الشخصً .
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بعد ذلك ٌتم تفحص الذاكرة العشوائٌة،
والبحث عن المعلومات الحساسة قبل
تطاٌرها ،وبمعنى آخر هذا النوع من
الهجمات ٌُركز على استخبلص
البٌانات المشفرة والتً ٌقوم نظام
التشؽٌل بتخزٌنها بمجرد قطع التٌار
الكهربائً فً الذاكرة العشوائٌة؛ لكً
ٌتم الوصول إلٌها بسرعة.
ٌستطٌع المُهاجم بهذه الطرٌقة
الحصول على مفاتٌح التشفٌر مباشرة،
ومن ثم ٌقوم بعملٌات عدٌدة لفك
التشفٌر؛ منها البروت فورس أو
البحث عن البٌانات األولٌة المدمجة مع
مفاتٌح التشفٌر مثل  ASN1أو البحث
عن الخصائص الرٌاضٌة للمفتاح مثل
االحتماالت ،ولكن قد ٌنتج العدٌد من
المحاوالت الخاطئة من هذا الهجوم .
ومن المرجح أن أفضل طرٌقة هً
الدمج بٌن جمٌع التقنٌات السابقة لفك
الشفرة.
وقد تمكن المتخصصون فً الحماٌة
من استخدام هذا الهجوم ،للتؽلب على
التشفٌر بعدة أنظمة تشؽٌل كالوٌندوز
فٌستا والماك أو إس إكس ولٌنكس،
وكذلك نظام األندروٌد المستخدم على
األجهزة الذكٌة.
إذن ماهً الطرٌقة المفترضة للحماٌة
من هذا النوع من الهجمات؟ ٌقول
وٌتزلس إن هناك خٌارات متعددة
بدرجات متفاوتة من الفعالٌة،

وإحدى الطرق الواضحة والبدٌهٌة هً
عدم تخزٌن مفاتٌح التشفٌر بالذاكرة
العشوائٌة أكثر من الوقت البلزم
لوجودها ،وهذا ٌتطلب وجود برنامج
ٌُراقب متى ما تم استخدام رمز
التشفٌر؛ بحٌث ٌقوم بعملٌة إزالة
مباشرة له من الذاكرة العشوائٌة .
ومثال ذلك برنامج دٌدبولت ألجهزة
األندروٌد ،الذي ٌقوم بمسح البٌانات
الخاصة بالتشفٌر من الذاكرة العشوائٌة
بمجرد إؼبلق شاشة الجهاز.
طرٌقة أخرى للحماٌة هً عدم تخزٌن
هذه البٌانات فً الذاكرة العشوائٌة من
البداٌة؛ بحٌث ٌقوم نظام التشؽٌل
بتخزٌنها فً منطقة محددة بالقرص
الصلب ،من أجل أن تكون هذه المنطقة
مشفرة .
وبالتأكٌد كلما تم مسح البٌانات بسرعة
تقل فرص الحصول علٌها .
وختاما ..ال ٌمكن التأكٌد على وجود
طرٌقة كاملة لتبلفً هذا الهجوم
الخطٌر حتى وقتنا الحالً.
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محتوى إعالنً

جمعٌات جنابٌة

جمعٌة فاحصً األسلحة واآلالت
Association of Firearms and Toolmark Examiners
الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة
http://www.afte.org/

الجمعٌة الدولٌة لمحققً مسرح الجرٌمة

The International Crime Scene Investigators Association
الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة
http://www.icsia.org/

جمعٌة إعادة بناء مسرح الجرٌمة
The Association for Crime Scene Reconstruction (ACSR)
الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة
http://www.acsr.org/

الجمعٌة الدولٌة لفاحصً طرطشة الدماء
International Association of Blood Pattern Analysts

كندا
تقدم الجمعٌة مجلة
Journal of Bloodstain Pattern Analysis
http://www.iabpa.org/
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خاتمة العدد

فً ختام هذا اإلصدار العلمً ٌسرنا أن نتقدم لكل
المتابعٌن لهذا العدد بالشكر والتقدٌر على منح هذه
المجلة العلمٌة جزءا من وقتهم الثمٌن ،كما ٌسعدنا
أن نتواصل معكم إلبداء آرابكم ،وتقدٌم مقترحاتكم،
التً من شأنها المساهمة فً االرتقاء بأعداد المجلة
القادمة بإذن هللا.
وٌمتد شكرنا وتقدٌرنا إلى كل من ساهم فً الكتابة
واإلخراج والترجمة والتسوٌق لهذا العدد من مجلتنا.
سابلٌن هللا أن تكون هذه المجلة قد أسهمت
بموضوعاتها المتنوعة فً القٌام بدورها المأمول
تجاه األمن والعدالة فً العالم العربً .
أسرة التحرٌر
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