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بسم هللا الرحمن الرحيم
الحمددده رب العددالمين والصددالو والسددالم علددى سدديد الخلددم محمددد صددلى هللا عليدده وعلددى آل ده
وصحبه وسلم
لددم تعددد مداولددة المعرفددة مرتبطددة بالقاعددات الدراسددية والمدددارا والجامعددات فحسددب بددل تطددور
األمددر ليصددبح جددزءا ي مددن حياتنددا اليوميددة عبددر اسددتخدام التقنيددات الحدي ددة التددي باتددت تربطنددا
باألحداث العالمية في لحظات.
لقد أصبحت وسائل التواصل االجتماعي جز يء ال يتجزأ من قافدة العدعوب وسدتكون جدزءا ي مدن
ترا ها في المستقبل ،حتى أصبحت متنفسا ي هاما ي للدبع ،،كمدا أنهدا لعبدت دورا ي هامدا ي فدي بعد،
األحداث السياسية في المنطقة كالمناداو إلى تغيير األنظمة في بع ،الدول عبر حعد الماليدين
باسددتخدامها ومددن خاللهددا تمددت تغطيددة األحددداث بعددكل سددريع وفعّددال ،حتددى كددادت أن تكددون
المتحدث الرسمي للجهات المختلفة.
ومددن أبددرز تطبيقددات مواقددع التواصددل االجتمدداعي اسددتخدامها فددي التوعيددة والتعلدديم كوس ديلة
استطاعت ان تؤدي دور وسائل االعالم التقليدية لددى الك يدر مدن النداا حتدى أصدبحت أوعيدة
معلوماتية استخدمتها الدوزارات والجامعدات والمراكدز البح يدة لمعداركة المهتمدين االكتعدافات
العلمية والنتائج البح ية في مجاالت الصحة والطاقة واألمن وغيرها.
لهددذا تددم اطددال حسدداب المجموعددة العلميددة لعلددوم األدلددة الجنائيددة  @SaudiCSIعلددى مواقددع
التواصدددل االجتمددداعي فدددي ندددوفمبر  2012لتسدددليط الضدددوء حدددول العلدددوم الجنائيدددة المتنوعدددة
وعددر ،ونقددل المعرفددة مددن خددالل معدداركة الخبددراء والعلمدداء والمهتمددين بالحقددل الجنددائي فدي
المنطقة العربية والقيام بإبراز الدور العلمي والتوعوي باللغة العربية.
وبدددأت المجموعددة بفضددل هللا فددي بددذل الجهددد لنعددر العلددوم الجنائيددة ولفددت االنتبددا إلددى النقدداط
المهملة في الحقل ليصل اعداد متابعين حسابات المجموعة إلى ما يقرب  3500متابع وخدالل
هذ المدو نعرت المجموعة ما يقارب  1375نعدرو تفاعدل المتدابعون معهدا بعدكل علمدي تدم
فيها مناقعة العديد من الموضوعات العلمية المطروحة.
وامتدادا ي إلى هذا العمل فقد دعنت المجموعة مجلة جنائية متنوعة إلكترونية بين يددي القدار
العربدددي الكدددريم لتحمدددل اسدددم المجموعدددة .فإندددا نرجدددو هللا أن يحدددوز هدددذا العمدددل علدددى رضددداكم
واستحسانكم وأن تؤدي الددور العلمدي فدي المجدال العددلي واألمندي  .ويسدعدنا ك يدرا ي تواصدلكم
الدائم واقتراحاتكم والمعاركة معنا للرقي بهذا العمل لتأدية واجبنا تجا أوطاننا ومقدساتنا.

أسرو التحرير
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Forensic Researches

أبحاث جنائية

مشاركة الطباعة ثالثية األبعاد في إعادة
بناء مالمح الوجه في التطبيقات الجنائية

حدي ا ي أصبحت تقنية الطباعة ال ية األبعاد واسعة
االنتعار ومفيدوي بعكل فعّال في ك ير من
الصناعات ومن ذلك حقل علوم األدلة الجنائية من
خالل استخدامها في مجال إعادو بناء مالمح الوجه
(ان روبولوجيا الطب العرعي) ،ويُعد هذا التطبيم
كخطوو متقدمة م يرو لالهتمام.
إن االلمام بعلم التعريح وعلم األن روبولوجي
ودراسة هياكل العظام وبعلوم األدلة الجنائية
يساعد الفنانين في التدرج إلى بناء مالمح الوجه
من سطح الجمجمة بطريقة تقليدية من خالل
إضافة الصلصال لتكوين طبقات من أنسجة
العضالت والغضاريف واألوتار حتى يتم استعادو
مالمح الوجه .يُستخدم هذا التطبيم حال وجود
ُرفات ج ة من أجل محاولة التعرف على العخص
وتقدير ما إذا كان هناك جريمة مرتكبة أم ال،
إضافة إلى ذلك تستخدم هذ التقنية بواسطة
خبراء علم األحافير وعلم تاريخ االنسان في
التعرف على تاريخ العصور القديمة.
يكمن القصور في التطبيم الحالي إلعادو مالمح
الوجه إلى احتمالية اتالف الجمجمة عند استخدام
طبقات الصلصال التقليدي ،لذا فإن النموذج ال ي
األبعاد المصنع باستخدام الطابعات الحدي ة يزودنا
ببديل رائع عن استخدام الجمجمة الحقيقية.

فقد طورت عركة  EMSبالواليات المتحدو
األمريكية نظام إلعادو بناء مالمح الوجه دون
الحاجة إلى الجمجمة األصلية .وقد ساعدت هذ
العركة مكتب األطباء العرعيين بفلوريدا في
التعرف على األعخاص التي تم اكتعاف
ج امينهم ،حين استخدام Z2800 Scanner
عطيت
كماسح ال ي االبعاد للجمجمة .ومن م أ ُ ِ
نتيجة هذا المسح إلى عركة Sensible
 Technologiesالتي تملك خصائص تعرف بـ
(أدوات الصلصال) التي تكون قابلة لمحاكاو البناء
الحقيقي للطين على سطح الجمجمة كما يحدث
عادو في إعادو بناء مالمح الوجه التقليدي.
الجدير بالذكر أن البرنامج يمتلك مميزات تخليم
أنسجة واقعية عميقة تسمح للمختصين في إعادو
بناء الخصائص على الجمجمة التي تم عليها
المسح طبقة طبقة.
وقد أصدرت عركة  EMSطابعة ال ية األبعاد
مكتملة األلوان تسمح للمختصين بإكمال المعالجة
المختصة لهذ العملية وحيث أن الطابعة تسمح
بالحصول على نموذج طبم األصل من الجمجمة
ليتم التمكن من حفظ األدلة وعرضها توقفا ي على
الظروف.
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المصدرhttp://3dprint.com/20664/3d- :
printing-facial-reconstruct/

Forensic Conferences

مؤتمرات جنائية
The 67th Annual Meeting of the AAFS
يُعد اللقاء السنوي لألكاديمية األمريكية لعلوم األدلة الجنائية أحد أهم الملتقيات العلمية
العالمية في هذا الحقل ويعترك فيه كل عام أبرز العلماء في جميع أنحاء العالم .وسيعقد هذا
العام اللقاء السابع والستين بالواليات المتحدو األمريكية في والية فلوريدا بمدينة أورالندو
خالل الفترو من  21-16فبراير . 2015

www.aafs.org/meetings/2015

CTIN 2015 Digital Forensics Conference
خالل الفترو من  18-16مارا  2015يعقد مؤتمر األدلة الجنائية الرقمية بالواليات المتحدو
عبكة محققي تقنية الحاسوب
األمريكية بوالية واعنطن والتي تنفذ
http://www.ctin.org/

www.ctinconference.com

Forensics Europe Expo
يُعقد المعر ،األوروبي الجنائي بالمملكة المتحدو بمدينة لندن خالل الفترو  22-21ابريل
 . 2015الجديد بالذكر أن عدد الحضور يتجاوز  3000بين المهتمين والمختصين وأك ر من
 70عركة عالمية تقوم بعر ،منتجتها خالل المعر ،المصاحب للمؤتمر.

www.forensicseuropeexpo.com
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Forensic Researches

أبحاث جنائية
الميكروبات ودورها في القضايا الجنسية
مددن المعلددوم أن جسددد االنسددان يغطيدده كددم هائددل
من المجتمعات الميكروبيدة ومدن هدذ تلدك التدي
تعدديع علددى عددعر العانددة التددي بدددا واضددحا ف دي
دراسددددة علميددددة حدي ددددة حددددول اسددددتخدام هددددذ
المجتمعدددددات الميكروبيدددددة كتوقيدددددع ميكروبدددددي
لمالحقدددة المتدددورطين فدددي قضدددايا االعتدددداءات
الجنسددددية وفقددددا ي لدراسددددة نُعددددرت فددددي مجلددددة
.Genetics Investigative
كما هو معلوم أن الععر يُعد من اآل ار الضدئيلة
التي تُجمع خالل التحقيقات الجنائية من مسدرح
الجريمدددة لكدددن غالبيتهدددا تُجمدددع وهدددي ناقصدددة
للجددذور التددي تحددوي كميددة مددن الجينددات التددي
تُسددددتخدم إلظهددددار األنمدددداط الورا يددددة DNA
.Profiling
إن األمددددداكن المختلفدددددة فدددددي أجسدددددامنا تدددددأوي
مجتمعات ميكروبية متميدزو مدن الميكروبدات أو
الجرا يم هذا التندو لهدذ المجتمعدات البكتيريدة
قدددد تسدددهم فدددي وجدددود اختالفدددات متميدددزو بدددين
األفراد ربما يعدر ،سدجل ميكروبدي متميدز فدي
الفحددوص الجنائيددة كبددديل يقودنددا الددى مالحقددة
المعدددتبه بهدددم مدددن آ دددار العدددعر المتخلفدددة فدددي
مسرح الجريمة باستخدام التوقيع الميكروبي.
في الدراسة األولية على جرا يم ععر العانة في
التطبيقدددات الجنائيدددة فقدددد وجدددد البددداح ون فدددي
نتائجهم أن قدرو التعرف على نو عدعر العاندة
خالل الفحوص الجنائية بين ندو الجدنا (ذكدر
أو أن ددددى) وتمييددددز األفددددراد وفقددددا ي للميكروبددددات
الموجودو في تلك البقعدة .ولُدوحظ أيضدا ي حددوث
انتقددال للجددرا يم خددالل االتصددال الجنسددي األمددر
الذي يعير الدى قدرتده فدي التحليدل الجندائي فدي
االعتداءات الجنسية.
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وقد أدى ظهور وتطدور الفحدوص الورا يدة إلدى
جعل ال ُجناو يتحوطون من ترك آ ارهم من خالل
استخدام الواقي الذكري الذي يدتم الدتخلص منده
بعد عملية االعتداء الجنسي.

فقدددد تسددداعد الطريقدددة المعدددار اليهدددا إلدددى ربدددط
الجاني بالجريمة من خالل الميكروبدات المنقولدة
بددين الضددحية والجدداني خددالل االتصددال الجنسددي
كوسدديلة للتعددرف علددى حصددول اتصددال فددي حددال
عدددم انتقددال الحمدد ،النددووي كمددا ذكددر المؤلددف
الرئيسددددي للدراسددددة سددددلفانا تراتيكددددو بجامعددددة
 Murdochبأستراليا.
وعملت دارسة لعينة صغيرو لعدد من األعخاص
(ذكورا ي وانا ا ي) حيث قدام البداح ون بجمدع عيندات
ععر العانة لتحديد الحم ،الندووي للميكروبدات
مدددن أجدددل بنددداء صدددورو للمجتمعدددات الميكروبيدددة
المتواجدددو لدددى األعددخاص فددي وسدديلة للتعددرف
علددى أصددناف الميكروبددات الفريدددو التددي تتواجددد
فددي العينددات أن ويددة المصدددر والعكددا بددالعكا
للعيندددات الذكريدددة .وقدددد اعدددارات الدراسدددة إلدددى
تواجدددد أندددوا معدددتركة مدددن الميكروبدددات بدددين
العينات الذكرية واألن وية.
إن هذ النتائج األولية تعدير إلدى أن المجتمعدات
الميكروبيددة علددى العانددة قددد يكددون لهددا دور فددي
اسددددتخدمها كتوقيعددددات بكتيريددددة لتحديددددد هويددددة
األفددددراد ،وخددددالل الدراسدددددة ظلددددت المجتمعدددددات
الميكروبية على ععر العانة متميزو كعكل فردي
بددين عينددات الدراسددة إال فددي أحدددى العينددات بدين
زوجين حصل بينهمدا اتصدال جنسدي األمدر الدذي
أوجدد تعدابها ي كبيدرا ي بدين الميكروبدات لتعدير إلدى
حصول تبادل ميكروبدي بعدد أن تدم جمدع العيندات
بعد الممارسة بـ  18ساعة.
إن هذ النتائج األولية قد تزيل الستار على حقدل
مسداعد فددي اسدتخدام الميكروبددات فدي التطبيقددات
الجنائية التي تنطوي على الجرائم الجنسية.
المصدر:

http://www.investigativegenetics.co
m/content/5/1/16#sec2

جمعيات جنائية علمية
الجمعية الدولية لمختبري الحاسب الجنائي

www.isfce.com/

 المملكة المتحدو:المقر

Forensic Societies

The International Society of Forensic Computer Examiners

Society of forensic Toxicologists
جمعية اختصاصي علم السموم الجنائي
 الواليات المتحدو األمريكية:المقر

الجمعية المو وقة لعلوم األدلة الجنائية
 المملكة المتحدو:المقر
www.forensic-science-society.org.uk/home

www.isfg.org/

www.soft-tox.org/

The chartered society of forensic science

International Society for Forensic Genetics
الجمعية الدولية للجينات الجنائية
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Forensic Techniques

تقنيات جنائية
األنماط الظاهرية للمادة الوراثية الجنائية
Forensic DNA Phenotyping
في العديد مدن الجدرائم يتدرك الجنداو ا دارا ي كالددماء
والبصمات وغيرهدا مدن األدلدة التدي قدد تقدود إلدى
فاعلها .ومن ضمن هذ األدلدة التدي مدرت بالعديدد
من مراحل التطدور والطفدرات مندذ اكتعدافها حتدى
اآلن هي المادو الورا ية .DNA
فدددي اكتعددداف حدددديث أعلندددت عنددده Parabon
 Nanolabsعدددن تقنيدددة متقدمدددة تدددم دعمهدددا مدددن
وزارو الدددددددفا األمريكددددددي تُعددددددرف تجاريددددددا ي بددددددـ
 Snapshotتُقدم صورو رقمية مركبة تُعبه رسم
الفندددانين للمعدددتبه بهدددم لكنهدددا تُعدددتم مدددن المدددادو
الورا ية .DNA
األمددر التقليدددي للتعامددل مددع المددادو الورا يددة فددي
الحقدددل الجندددائي هدددو اسدددتخدامه كبصدددمة ورا يدددة
للتعرف على األعخاص لكن الجديد هو اسدتخدامه
كمخطط يقود إلى الجاني.
بدددال ي مددن اسددتخدام المددادو الورا يددة للمقارنددة إلددى
قاعددددددو البياندددددات أو العيندددددات القياسدددددية ،فإنددددده
وباسددتخدام لوغاريتمددات متطددورو حاسددوبية ُمعدددو
ومجهزو بدأالف العيندات المرجعيدة يدتم مدن خاللده
ترجمددة معلومددات العددفرات الورا يددة إلددى تنبددؤات
للصفات البدنية .ومن م يتم جمدع المعلومدات فدي
ملدددددف يسدددددمى  digital mugshotللمعدددددتبه
المجهول .تُددعى هدذ الطريقدة Forensic DNA
) Phenotyping (FDPوبإمكاننددا القددول بأنهددا
األنمداط الظاهريددة للمددادو الورا يدة الجنائيددة .الددذي
قد يكدون لده دورا ي بدارزا ي فدي سدد ال غدرات فدي حدل
قضايا القتل.
مددا تقدمدده هددذ الخدمددة يعددادل مددا يقدمدده عددهود
العيان غير أنها عاهد عيان جيني .وتقدود التقنيدة
الحدي ة إلى التنبأ بالمظهر التقريبدي لعدكل الوجده
وندددو الجدددنا ولدددون العيندددين والعدددعر والجلدددد
وأيضا ي في تحديدد ال ِعدر وحتدى فدي حدال األعدرا
المختلطة.
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لكددن بعدد ،الصددفات البدنيددة كددالطول والعمددر تبقددى
مراوغدددة لتددددقيم  Snapshotكمدددا أنهدددا تكدددون
معقددو فدي التوقدع كمدا يقدول  Dr. Greytakمددير
المعلوماتية الحيويدة بالعدركة .وأضداف بدأن نسدبة
التوقعددات للصددفات البدنيددة تحددوز علددى أك ددر مددن
 %80من ال قة أما األهم فإن نسبة االستبعاد تزيد
عن  %95من ال قة.
إنّ القوو الحقيقية في تقنية  Snapshotهو أنه ال
يُجددرم المعددتبه بهددم لكندده يضدديم دائددرو البحدث مددن
خالل االستبعاد ليقود إلى توفير الوقت والموارد.
ويقدول Steven Armentroutالمددير التنفيدذي
بالعددركة إن عددركته تعمددل علددى عدددد مددن القضددايا
الحيدددة لكنددده ال يُسدددمح لهدددم بإعطددداء أي معلومدددات
إضدددافية حولهدددا .ويعدددير أن معظدددم عمالئهدددم هدددم
جهددددات انفدددداذ القددددانون .الجدددددير بالددددذكر أن إدارو
عرطة مدينة كولمبيا قد أعلنت عن صورو عخص
ُمدددتهم فدددي قضدددية مقتدددل أم وطفلتهدددا فدددي مطلددددع
 ،2011هددذ الصددورو تددم تركيبهددا بعددد اسددتعانتهم
بتقنيدددة  Snapshotلتُعدددد أول قضدددية حقيقيدددة يدددتم
استخدام هذ التقنية الحدي ة.

Forensic Techniques

تقنيات جنائية
األنماط الظاهرية للمادة الوراثية الجنائية
Forensic DNA Phenotyping
قد تحول هدذ التقنيدة مسدار الفحدوص الورا يدة
من كونها تستخدم في نهاية األمر للتعرف على
األفراد من خالل البصمة الورا ية إلدى أن تتقددم
إلددى مراحددل التحقيددم المتقدمددة وتسددتخدم كددأداو
تحقيم تقود إلى خيوط الجريمة.
لكدددن فدددي المقابدددل هنددداك جددددال ي حدددول اسدددتخدام
 Snapshotوذلك أن الحصول على المعلومات
الجينيددددة للمظهددددر الخددددارجي قددددد تددددؤدي إلددددى
الحصدددددول علدددددى بعددددد ،المعلومدددددات الجينيدددددة
المتعلقددة بالحالددة الصددحية والعددادات واحتماليددة
اإلدمدددددان األمدددددر الدددددذي يكدددددون تعّدددددديا ي علدددددى
الخصوصددية العخصددية .لكددن المدددير التنفيددذي
للعدددددركة أوضدددددح بدددددأن التقنيدددددة تظهدددددر فقدددددط
المعلومات الظاهرية فحسب وال يمكن أن تظهدر
معلومات ال يمكن للعين رؤيتها.

طريقة عمل التقنية

م ال التوقع
لون العين

لون الععر

المصدر:

لون الجلد

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

http://snapshot.parabonnanolabs.com/#phenotyping-uses

التجعد

العِر

تكوين التوقع
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عكل الوجه

تطبيقات الذهب في الحقل الجنائي
Forensic Researches

مقدمة:

11

منذ وقت طويل ركزت العلوم الجنائية على محاولة
التعرف على الك ير من الددالئل والقدرائن المرتبطدة
بالعخصية كالبصمات ،وكذلك محاولة تحديد هويدة
العينددددات المجهولددددة ذات الطددددابع الجنددددائي .وقددددد
اُستخدم في ذلدك العديدد مدن الطدر والتقنيدات ممدا
جعدددل التطبيقدددات الجنائيدددة مجددداال ي خصدددبا ي لألبحددداث
واالكتعددافات .فددي الحقبددة االخيددرو أصددبح الددذهب
بمركباتددده ومعدددتقاته يلعدددب دورا ي هامدددا ي فدددي تلددددك
التطبيقدددات ،فتركيبدددات الدددذهب النانويدددة Gold
 nanostructuresتساهم بعدكل فعّدال فدي تحديدد
هويدددة البصدددمات وتقددددير العيندددات الضدددئيلة جددددا ي
 Ultra-traceكددالمتفجرات  Explosivesوالمددواد
المخدرو  Drugsوالسموم  Toxinsوغير ذلك مدن
المددواد المحظددورو أو ذات الطددابع الجنددائي وكددذلك
العينددات البيئيددة والملو ددات .وقددد بددرزت تركيبددات
الددددذهب النانويددددة فددددي هددددذا الحقددددل وغيرهددددا مددددن
التطبيقدددات العلميدددة والطبيدددة لمدددا تتميدددز بددده مدددن
خصدددائص كيميائيدددة وفيزيائيدددة يجعلهدددا تزيدددد مدددن
االنتقائيدددة  Selectivityفدددي اسدددتهداف المركبدددات
ال ُم َحلَلددة  Analytesوكددذلك تددوفر حساسددية عاليددة
جددددا ي  Sensitivityفدددي التقددددير مقارندددة بدددالطر
المتدددددوفرو األخدددددرى ،كدددددالطر الكروماتوجرافيدددددة
واأليونيددة وخالفهددا .لدديا هددذا فحسددب بددل لطددر
التحليدددل النانويدددة خاصدددية انخفدددا ،مددددى تقددددير
العينددة ) Limit of Detection (LODوهددو
الوقت ال ُمستغر في تحليل العينة والذي يصل إلدى
عدو واني في بع ،العينات م دل اسدتخدام طريقدة
السددددطح المحسددددن لمطيدددداف رامددددان Surface
)enhanced Raman Spectroscopy (SERS
والددذي يسددتخدم تركيبددات الددذهب النانويددة كأسددطح
تُرسب عليها العينة المطلدوب تحليلهدا كدالمتفجرات
عن طريم مطياف رامان الذي تزيد ك افة القمم أو
اإلعارات بسبب مساهمة التركيبات النانوية.

وهي على سبيل الم ال ال الحصر :اظهار بصدمات
األصدددابع بطدددر أك دددر كفددداءو ودقدددة مدددن الطدددر
التقليديدددددة ،والتعدددددرف علدددددى المدددددواد المخددددددرو
والسددددددالئف  Precursorsوتقددددددديرها ،وأيضددددددا ي
التعددرف بسددهولة علددى السددائقين متعدداطي الكحدول
عدددن طريدددم مقددددرات سدددريعة االسدددتجابة وكدددذلك
تقدددددير العينددددات الضددددئيلة جدددددا وغددددازات المددددواد
المتفجرو .وفي ظل التطور الهائل في تقنية الندانو
فإن الطر الحدي ة ستعمل أيضا حلول وتطبيقات
في التحقيم الفني فدي الجدرائم ومسدارح الحدوادث
على رغم أنده ال يدزال محددودا ي فدي عدالم تطبيقدات
النانو.
فدددي السدددنوات األخيدددرو بدددرزت أهميدددة تطبيقددددات
تركيبات الذهب النانوية نظرا ي لما يتميز بده الدذهب
من اسدتقرار عدالي مدن حيدث األكسددو ممدا يجعلده
ذو كفاءو عالية في الكعف عدن بصدمات األصدابع
وتحليل المواد المخدرو والمحظورو.

الكعف عن المواد المخدرو:
هناك العديد من المواد المخددرو عدائعة االسدتعمال
كالحعددددددددددديع (الماريواندددددددددددا) ،االمفيتاميدددددددددددات،
البددداربيتيورات ،الكوكدددايين ،االفيدددون والهيدددروين
وغيددر ذلددك مددن السددالئف ومعددتقات هددذ المددواد
المخدرو.

اختبددددارات البلددددورات الدقيقددددة باسددددتخدام
الذهب:

اُسددتُخدِمت عددددا ي مددن أمددالح المعددادن فددي إجددراء
فحددص البلددورات الدقيقددة كددأمالح الزئبددم ال ن دائي
) Hg(IIوالدددددددذهب ال ال دددددددي ) Au(IIIوالبالتدددددددين
الربدداعي ) Pt(IVفددي تقدددير المخدددرات القلويديددة
وقد عدكلت بلدورات ذات خصدائص لونيدة وأعدكال
بنائيدددة .مدددواد الكوكدددايين والهيدددروين والمدددورفين
والكودائين تم التعرف عليهدا باختبدارات البلدورات
الدقيقددددددددة باسددددددددتخدام حمدددددددد ،الكاوريوريددددددددك
] ،Chloroauric acid H[AuCl4حيددددث أن
أهمية مركبات الذهب في العلوم الجنائية:
معالجددددة الكوكددددايين مددددع كاعددددف الددددذهب المددددائي
فددي التطبيقددات واألبحدداث ذات الطددابع الجنددائي فددإن
( )HAuCl4.3H2Oينتج بلدورات صدفراء مربعدة
لمركبددات الددذهب الدقيقددة وبعدد ،المعددادن األخددرى
العددكل خددالل التسددخين فددي حمددام مددائي فددي حددين
كالفضددة والبالتددين مسددتقبل واعددد فددي ذلددك ،فهندداك
يندددتج الهيدددروين بلدددورات إبريدددة كبيدددرو صدددفراء
العديد من الجوانب تسهم فيها هذ الطر
اللون.

Forensic Researches
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كيمياء البصمات المخفية
Chemistry of latent
fingerprints
كما هو معلوم فإن البصمات المخفية تحتوي على
خليط من اإلفدرازات الحيويدة الطبيعيدة ،وهدي فدي
العدددادو تُسدددتخدم للتعدددرف علدددى هويدددة األعدددخاص
والتددي الزالددت احدددى األدوات الهامددة فددي تحقيددم
العخصية في مسارح الجرائم.
األبحدداث الجنائيددة الحدي ددة فددي تقنيددات البص دمات
أدت الددى اكتعدداف طددر ومددواد كيميائيددة م يددرو
لالهتمددام حددول اسددتعادو البصددمات المختفيددة مددن
على األسطح المختلفة .تلك المجاالت من األبحاث
طورت علدى نحدو ملمدوا كفداءو العلدوم الجنائيدة
في تحديد هوية األعدخاص ،حيدث تعتبدر التقنيدات
الحالية فعّالة فدي اسدتعادو البصدمات المخفيدة مدن
علدددى األسدددطح المبللدددة وأيضدددا ي الملو دددة بسدددوائل
الجسددم واألقمعددة وجلددد اإلنسددان وكددذلك األسددطح
المسامية.
يبلدددددس متوسدددددط وزن بقايدددددا البصدددددمات حدددددوالي
0.1mgحيث أن 98%إلى  99%عبارو عن ماء
يتطددداير مدددع مدددرور الوقدددت .هدددذا التبخدددر لبقايدددا
البصددمة يتددرك خلفدده حددوالي  1ميكروجددرام مددن
البقايا والتدي هدي فدي األسداا نصدفها مدواد غيدر
عضددوية م ددل كلوريددد الصددوديوم  NaClوالنصددف
األخددر عبددارو عددن معقدددات عضددوية complex
 .organic materialsالجزء القابل للذوبان من
طبقددددة البصددددمة يتكددددون مددددن افددددرازات ملحيدددددة
وأحما ،أمينية ،بينما الجزء غير القابل للدذوبان
يتكون من بروتينات غير ذائبة في المداء ودهدون
غير قطبية.

الكعف عن البصمات
Detection of fingerprints
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العديددد مددن الطددر ال ُمكتعددفة كالننهيدددرين وبخددار
السددوبرجلو وغيرهددا مددن الطددر أدت أدوارا ي فددي
اظهدددار البصدددمات ولكدددن بعضدددا ي منهدددا قدددد يسدددبب
أضرار تدؤ ر علدى الصدحة العامدة .وحددي ا ي دخلدت
طر الكعف عن البصمات طورا ي جديدا ي باستخدام
تقنيات عالية الكفاءو.

الفضة المطورو فيزيائيا ي
Silver physical developer

تقوم طريقدة الفضدة المطدورو علدى ترسديب الفضدة
علددى البصددمات المخفيددة علددى األسددطح المسددامية.
محلول الفضة المطور يحتوي علدى أيوندات الفضدة
وأيونددات الحديددد ال نددائي  Fe+2كمكونددات أساسددية،
وكددذلك حمدد ،السدديتريك وأيونددات الحديددد ال ال دي
 Fe+3كمدددددواد كيميائيدددددة تمندددددع التعدددددكل التلقدددددائي
لجسدددمات الفضدددة الغرويدددة Colloidal Silver
 ، particlesوكددددذلك األسددددطح الكاتيونيددددة وغيددددر
Ag+ +Fe+2
األيونيةAg + Fe+3.
معظددددم الددددور قلويددددة التركيددددب بسددددبب حعددددوها
بكربوندات الكالسدديوم ،عنددما تبتددل بسدبب قاعددديتها
تتحددول إلددى اللددون األسددود وعندددما يددتم غسددلها فدي
محلول نترات الفضة لتجف علدى لدون بندي مسدود.
األورا القاعديددددة يجددددب أن ت ُ َعددددادَل بحمدددد ،قبددددل
خطوو الفضة المطور .تُستخدم الفضدة المطدور فدي
تطوير المركبدات غيدر الذائبدة فدي المداء الموجدودو
في البصمة.

جسدددديمات الددددذهب النانويددددة فددددي الكعددددف عددددن
Gold nanoparticles for
البصدددددمات
fingerprints detection

كمدددا أسدددلفنا فهنددداك العديدددد مدددن الطدددر والتقنيدددات
إلظهار البصمات المخفية .إن اندماج تقنيات الندانو
مددددع تلددددك الطددددر سدددداعد فددددي زيددددادو االنتقائيددددة
 Selectivityوعددددزز التبدددداين وكددددذلك زاد مددددن
حساسية التقدير بصورو عالية  . Sensitivityتلدك
المددواد النانويددة فددي العددادو إمددا أنهددا تمتددز بطريق دة
الكتروسدددتاتيكية ،أو أن أسدددطحها تُصدددمم بطريقدددة
تزيدددد مدددن االنجدددذاب واأللفدددة لمكوندددات العدددر  .إن
الجاندددب اإليجدددابي األهدددم فدددي اسدددتخدام جسددديمات
الددذهب النانويددة فددي هددذا .الغددر ،هددو الحساسددية
العالية التي تم الحصدول عليهدا واالنتقائيدة ،وكدذلك
امكانيددة حفددظ البصددمات المطددورو نظددرا ي لطبيعتهددا
الخاملة.

Forensic Researches
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الترسدديب متعدددد المعددادن
 ،depositionالترسدددديب احددددادي المعدددددن
 ،single-metal depositionوالترسدددديب
احددددددادي العنصددددددر لجسدددددديمات الددددددذهب
النانويدددة single-metal nanoparticles
multi-metal

deposition
ترسيب محلدول خلديط معددني  MMDعبدارو عدن
عمليددة كيميائيددة رطبددة مددن خطددوتين فددي الكع دف
عن البصمات المخفية بمعداركة الدذهب والفضدة.
والطريقدددة تتضدددمن غمدددا البصدددمة فدددي محلدددول
الذهب المدائي عندد درجدة حموضدة  pHمنخفضدة
متبوعدددة بمعالجدددة باسدددتخدام المطدددور الفيزيدددائي
لتعزيددز التبدداين .المحلددول المطددور يحتددوي علددى
أيونددات الفضددة ويعمددل فددي وجددود عامددل مختددزل،
حيث تختزل أيونات الفضة إلى معدن الفضة علدى
مواقدددددع جسددددديمات الدددددذهب ،وتسدددددتخدم طريقدددددة
MMDإلعادو إظهار البصمات المخفيدة مدن علدى
العديد من األسطح المسامية وغير المسامية.
عنددد درجددات حموضددة منخفضددة  Low pHفددان
العدددددحنات السدددددالبة للدددددذهب الغرواندددددي ينجدددددذب
الكتروسدددتاتيكيا ي للعدددحنات الموجبدددة فدددي عالمدددة
البصمة ،ونظرا للحجدم الصدغير لجسديمات الدذهب
الغروانية فإنه يصعب الحصول على انعكداا جيدد
كدددي يدددتم الكعدددف عدددن البصدددمة .ولدددذا فإنددده مدددن
الضدددروري تعزيزهدددا بترسددديب معددددن آخدددر علدددى
سطح الذهب كالفضة في وجدود العامدل المختدزل،
عندها ستتجمع جسدميات الدذهب كمواقدع تترسدب
عليها جسميات الفضة ويعزز عملية الكعدف عدن
البصمات المخفية.
فدددي تقنيدددة الترسددديب احدددادي المعددددن  SMDيدددتم
اسدددتبدال عامدددل الفضدددة المختدددزل المسدددتخدم فدددي
طريقدددة  MMDبعامدددل مختدددزل آخدددر للدددذهب ،دددم
تُرسددب جسدديمات الددذهب الغروانيددة علددى بصددمات
والتددددي تُعامددددل كمددددواد حددددافزو لترسدددديب الددددذهب
المعدني الناتج مدن عمليدة اختدزال أيوندات الدذهب
فددددي المحلددددول ،وهددددذا يددددؤدي إلددددى زيددددادو حجددددم
جسيمات الذهب الغروانية.

إن االنتقائيددددة والحساسددددية فددددي طريقددددة SMD
مقاربة لتلك التدي يدتم الحصدول عليهدا فدي طريقدة
.MMD
اُسددتخدِمت طريقددة الترسدديب احددادي المعدددن فددي
الكعف عن البصمات المخفية في مدى واسع مدن
درجددددات الحموضددددة  ،pHوتنددددتج هددددذ الطريقددددة
عالمات اصابع محمرو بعد التطبيم.
جسميات الذهب النانوية حضرت باسدتخدام عامدل
مختزل م ل  NaBH4فدي وجدود الجلوكدوز كعامدل
اختزال مستقر ،وقدد اسدتخدمت ايضدا ي فدي الكعدف
عن البصمات المخفية.
فدددي تقريدددر أعدددار إلدددى اسدددتخدام تقنيدددة MMD
للكعف عن البصدمات علدى أسدطح سدوداء وغيدر
مسددددامية ،حيددددث تددددم ترسدددديب الزنددددك  Znعلددددى
جسدديمات الددذهب النانويددة فددي محلددول متعددادل ددم
اسددتخدم لتعددكيل البصددمة .لقددد تددم تحسددين عمليددة
الترسدديب متعددددو المعددادن عددن طريددم الحصددول
علددى بصددمات أصددابع متألقددة مددع انعكدداا مالئددم
وتفاصددديل أخدددرى .اعدددتملت هدددذ الطريقدددة علدددى
خطدددوو هامدددة زادت مدددن حساسدددية الكعدددف عدددن
البصددددمات علددددى أسددددطح سددددوداء مددددع اسددددتبعاد
الخلفيددات الملونددة والتددي كانددت إحدددى السددلبيات
الرئيسية في طريقتي MMDو .SMD
مددن ناحيددة أخددرى تددم دراسددة العالقددة بددين طددول
سلسلة ال يول ] [-R-SHوعكل البصمة ،حيدث أن
جسددديمات الدددذهب النانويدددة تكدددون مسدددتقرو مدددع
ربددداعي مي يدددل ال يدددول ) (Au-NPs-C14و يدددول
الديكان ) (Au-NPs-C10وال يدول مداني الدديكان
) (Au-NPs-C18أ ناء التحضير.

Forensic Researches

تطبيقات الذهب في الحقل الجنائي
ُو ِضدددعت بصدددمات دهنيدددة علدددى قطدددع ورقيدددة دددم
ُ
غ ِمسددت فددي محاليددل مختلفددة لجسدديمات الددذهب
النانويددددة األنفددددة الددددذكر ،ددددم اُتبعددددت بالفضددددة
المطورو ،وقد أظهرت صور المجهر االلكتروندي
الماسح  SEMألسدطح السديليكون مدع البصدمات
ال ُمعالجدة مدع الدذهب الترسديب التدالي مدن تجمدع
الجسيمات. C18<C14<C10 :
طريقة الخطدوو الواحددو one-step method
احدى الطر المستخدمة للكعدف عدن البصدمات
المخفيدددة وذلدددك عدددن طريدددم اإلنتددداج الموضدددعي
لجسدددددددددددديمات الدددددددددددددذهب النانويددددددددددددة فدددددددددددددي
المحلدددددول] ،H[AuCl4مدددددع اسدددددتغالل مكوندددددات
العددددر اآلدمددددي كعوامددددل اختددددزال وت بيددددت .إن
مكونددات العددر (الليسددتين ويوديددد البوتاس ديوم)
التدي ُوجددد أنهدا المسددؤولة عدن تكددوين جسدديمات
الددذهب النانويددة ال ُمسددتخدمة فددي تطددوير الحبددر
الحيوي  bio-inkعلى األورا والبوليمرات.

االفا المستقبلية للذهب في العلوم
الجنائية:
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التطددددور فددددي الكيميدددداء الجنائيددددة تباطددددأ بسددددبب
الحاجددددة إلددددى تقنيددددات مرنددددة الحركددددة تناسددددب
التطبيقدددات الجنائيدددة مدددن حيدددث سدددرعة الكفددداءو
ودقددة النتددائج .لقددد سدداهمت كيميدداء الددذهب فددي
الكعددددف علددددى البصددددمات باسددددتخدام طريقتددددي
الترسدددديب المعدددددني االحددددادي والمتعدددددد ،وهددددذا
المجددال قابددل للتوسددع ليعددمل أيض دا ي الكعددف عددن
الك يدددددر مدددددن المدددددواد المحظدددددورو كالمخددددددرات
وغيرهددا .إن الكعددف عددن المتفجددرات وغددازات
األعصاب والغازات السامة في مسارح الحوادث
ايضا ي محل االهتمام حالياي ،وبالبحث فدي مكوندات
المددواد المتفجددرو ظهددرت عدددو تقنيددات مرتبطددة
بددددالمواد النانويددددة المعدنيددددة ،كطريقددددة التبريددددد
Fluorescence
الفلددددددوري quenching-
 basedوالتي تعتبر من الطدر الواعددو ،حيدث
أن التبريدددد الفلدددوري (االستعدددعاعي) لمعقددددات
الددددذهب باسددددتخدام مركبددددات النيترواألروماتيددددة
يمكدددن أن يُسدددتخدم كتوقيدددع كيميدددائي أو بصدددمة
للمواد المتفجرو.

)Original Article: (Review
Ahmed A. Mohamed,(2011), Gold is
going forensic, Department of Chemistry,
Texas A&M University, Pub: Springerlink
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علماء معاصرين
د .هنري لي
إن اختيارنا لشخصية الدكتور هنري لي مل تكن إال لدوره البارز واسهاماته يف حقل التدريب
اجلنائي واجنازاته العملية يف الكشف عن آالف اجلرائم  .وقد ارتقى الدكتور لي مراتب اجملد من
خالل صعوبة احلياة ونشأته وهجرته ومن ثم اهتمامه يف التعليم والتدريب ليصل بعدها بسنوات
طويلة إىل ما وصل اليه من الشهرة واملكانة العلمية املرموقة .حتى اصبح أمساً المعاً لتطلق عليه
الصحافة األمريكية لقب ملك مسرح اجلرمية.
نشأته وتعليمه:
وُ لد محقق مسرح الجريمة الشهير
صيني المولد والنشأة أمريكي الجنسية
عام 1938م ،وانتقل إلى تايوان في
نهايات  s1940مع والده بعد الحرب
األهلية الصينية .ومن ثم نشأ يتيماً بعد
انتقاله إلى تايوان بفترات قصيرة.
وقد التحق بكلية الشرطة المركزية
وتخرج منها عام 1960م ليعمل برتبة
نقيب في الشرطة التايوانية حتى عام
.1965
بعد ذلك هاجر إلى الواليات المتحدة
األمريكية منذ تلك األيام حتى وقتنا
الحاضر وقد اغتنم فرصة طلب العلم في
البلد األكثر تطوراً واهتماماً بالعلم
والعلماء ذلك الحين .وفي أمريكا التحق
بكلية جون جي ليتحصل على
بكالوريوس العلوم الجنائية في العدالة
الجنائية عام 1972م ومن ثم التحق
بجامعة نيويورك ليحصل على درجة
الماجستير في الكيمياء الحيوية عام
1974م ،واستمر في تعليمه حتى
حصوله درجة الدكتوراه في الكيمياء
الحيوية من نفس الجامعة عام 1975م.

الدرجات الفخرية:
في عام 1990م حصل على الدكتوراه
الفخرية في العلوم من جامعة نيوهافن،
حصل على أخرى عام 1996م في
الرسائل اإلنسانية من كلية سينت
جوزيف ،في السنة التي تليها تحصًل
على الدكتوراه الفخرية مجدداً في
القانون من مدرسة وليام للقانون
بنيويورك،
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إلى أن حصل على نفس الدرجة الفخرية
مرة أخرى في الرسائل اإلنسانية من
جامعة بريدج بورت عام 1999م .وفي
عام 2002م حصل على الدكتوراه
الفخرية في العلوم من الكلية األمريكية
الدولية في اسبيرج فيلد.

المناصب الوظيفية واألكاديمية:
قام بتأسيس معهد د .هنري لي لعلوم
األدلة الجنائية بجامعة نيوهافن
بالواليات المتحدة األمريكية والذي يًُعد
من أشهر المراكز العلمية والتدريبة في
حقل علوم األدلة الجنائية.
هنري لي هو الرئيس الفخري لشعبة
الخدمات العلمية بمعهد د.هنري لي
لعلوم األدلة الجنائية .ويشغل منصب
عضو لجنة السالمة العامة بوالية
كونيكت ومسمى الرئيس الجنائي في
نفس الوالية .إضافة الى كونه مدير
المختبر الجنائي بشرطة والية كونيكت.
يشغل أكاديمياً وظيفة أستاذ بجامعة
نيوهافن ببرنامج علوم األدلة الجنائية
وباحثاً بالمركز الطبي في نفس الجامعة.

أهم انجازاته:
شارك هنري لي في التحقيق الجنائي
العلمي ألكثر من  8000قضية في أكثر
من  46دولة حول العالم.
ً
شاهدا
ألكثر من  1000مرة كان د.لي
علمياً في المحاكم الجنائية والمدنية
بالواليات المتحدة األميركية وخارجها.
استطاع تنفذ أكثر من  800ورشة عمل
وسيمينار حول العالم عن علوم األدلة
الجنائية.
ُكلف بالعمل كمستشار علمي ألكثر من
 900مرة مع وكاالت دولية ووطنية
ومحلية.

أشهر القضايا التي حقق فيها د.لي:
Martha Moxley
Laci Peterson
Elizabeth Smart
O.J. Simpson
Jon Benet Ramsey
Sacco-Vanzetti
Vincent Foster
Lindbergh baby
Sam Shepard
John F. Kennedy
ولالستزادة حول هذه القضايا تستطيع
الضغط على القضايا أعاله ،هذا وقد
أدرج د.لي أشهر القضايا التي حقق فيها
في مجموعة من كتبه كما سيشار إليها
الحقاً.

Forensic Scientists

علماء معاصرين
أشهر مؤلفاته:
• Henry Lee's Crime
Scene Handbook
صدر هذا الكتاب للدكتور هنري لي
ومؤ ِلفَين آخرين عام 2001م ،والذي يُعد
أبرز كتب مسرح الجريمة وأحد المراجع
العملية التطبيقية لمسرح الجريمة،
ويتكون من  10فصول متنوعة من
الفهم العام لمسرح الجريمة وحتى إعادة
بناء وتكوين مسرح الجريمة.

Henry Lee's
•
Forensic Files

Dr

في عام  2006صدر هذا الكتاب للمؤلف
ويعد أحد أشهر كتبه،وقد ذكر في هذا
الكتاب أشهر القضايا التي شارك في
التحقيق بها ومنها القضايا المشار إليها
مسبقاً في هذا المقال.

• Shocking Cases
أحد أحدث اإلصدارات للمؤلف هذا
الكتاب حيث صدر عام 2010م ،ومجدداً
قدم المؤلف عدد من أبرز القضايا التي
باشرها وكان لها أثر على المهتمين

األوسمة والجوائز:
تلقى الدكتور هنري لي أكثر من 900
جائزة ووسام من داخل أمريكا وخارجها
ومن أبرزها :في عام 1996م نال
ميدالية العدالة من مؤسسة العدل .ونال
جائزة اإلنجاز من جمعية العلوم
والهندسة عام 1998م وتلقى أيضا
جائزة التميز الجنائي من األكاديمية
األمريكية لعلوم األدلة الجنائية إضافة
إلى حصوله في نفس العام على جائزة
جي دونيرو من الجمعية الدولية لتحقيق
الشخصية.

نال في عام 2000م ميدالية الشرف
ومن ثم في عام 2004م حصل على
اعتراف الكونجرس للخدمات الراقية.
في السنة التي تليها تلقى هنري لي
ميدالية الشجاعة الرئاسية من الرئيس
الكرواتي .وفي العام 2006م نال ميدالية
الخدمة من وزارة الداخلية التايوانية.
وفي الفلبين تقلد جائزة جيرسي للسالم
عام 2008م.

يف عام 2013م كان د .لي
املتحدث الرئيسي يف املؤمتر
السعععععودي الععععدولي األول
للعلوم الطبية الشرعية

املصادر:
/http://www.drhenrylee.com
/http://www.henryleeinstitute.com
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Forensic Interactive Websites

مواقع الكترونية تفاعلية
Forensic Magazine
موقع أمريكي علمي مختص في علوم األدلة الجنائية يهدف الى اصدار مجلة Forensic
 .Magazineيحوي عددا ي كبيرا ي من المقاالت العلمية الحدي ة والنصائح والمنتجات المتنوعة،
إضافة إلى إعراف الموقع على اعداد محاضرات عديدو يُقدمها مجموعة من الخبراء يستطيع
أي عخص معاهدتها والمعاركة فيها عبر خدمة  Webinarالمجانية .تُصدر المجلة في كل
عهرين عددا ي.

www.forensicmag.com
Crime scene investigator network
عبكة محققي مسرح الجريمة ،موقع كندي متميز يُعد مرجع رائع لتحقيقات مسرح الجريمة،
ويحوي األبواب التالية :االستجابة األولية لمسارح الجرائم ،جمع األدلة ،التصوير الجنائي
لألدلة ومسرح الجريمة ،مقاالت علمية ،مقاطع فيديو ،إضافة إلى وجود مكتبة يُمكن من
خالله عراء كتب جنائية ،يحوي الموقع ايضا ي على منتدى علمي يغطي موضوعات مسرح
الجريمة المختلفة.

www.crime-scene-investigator.net

National Forensic Science Technology Center
المركز الوطني لتقنيات العلوم الجنائية ،يقدم المركز خدماته لما يقرب الـ  20عاما ي في
المجال الجنائي ،ويُعد موقعه ضمن المواقع الجنائية العهيرو في الواليات المتحدو األمريكية
ويتميز بوجود العديد من الخدمات االستعارية والتدريبية والبح ية إضافة إلى وجود مواد
علمية مرئية ومقروءو .إضافة إلى اصدار المركز نعرو إخبارية عهرية على قناو المركز
على اليوتيوب . www.youtube.com/user/TheNFSTC

www.nfstc.org
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@SaudiCSI

خاتمة
الحمددده أوالي وأخددراي ،وفددي الختددام يسددر المجموعددة العلميددة لعلددوم األدلددة
الجنائية أن تتقددم لحضدراتكم بفدائم العدكر والتقددير علدى الددعم بحصدولكم
على هذ النسخة ويسرنا تواصلكم معنا بإبدداء الدرأي حدول اإلصددار ومددنا
باألفكار والمقترحات التي من عأنها رقي وتحسين اصددار االعدداد القادمدة.
كما نعكر جميع من أسهم في اخدراج العددد األول مدن المجلدة بالعدكل الدذي
ظهدددرت عليددده وهللا نسدددأل أن تقددددم المجلدددة دورهدددا المدددأمول تجدددا األمدددن
والعدالة .وهللا نأمل لنا ولكم مزيدا ي من التفو والنجاح.
أسرو التحرير

@SaudiCSI
SaudiCSI
SaudiCSI
SaudiCSI

SaudiCSI@yahoo.com
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