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إستهاللية العدد
د .عبدالرحمن بن محمد الضباح
رئيس التحرير

بحمد الله وفضلة ،يتزامن صدور عددنا الخامس من مجلتكم مجلة
املجموعة العلمية لعلوم االدلة الجنائية مع مرور خمس سنوات
عىل انشاء هذه املجموعة ،والتي منت وترعرعت وأمثرت بعد توفيق
الله ث ّم بدعمكم وتشجيعكم.
وحرصت هيئة تحرير املجلة عىل أن يتزامن هذا االصدار مع جملة
من املقاالت املميزة ،اختريت بعناية ,وكتبت من قبل نخبة من
الخرباء واملختصني يف املجال الجنايئ يف وطننا العريب الكبري.
استهلينا هذا العدد مبقال عن املساهامت التاريخيــة للمســلمني
والعــرب فــي مجـال الطـب الشـرعي والعلـوم الجنائيـة ،لنوضح
أن هذا االمة لها نجاحاتها ودورها يف التقدم البرشي منذ مئات
السنني ،ولنشحذ الهمم إلكامل ما بداؤه أسالفنا من مجد ورفعة،
وإلبراز دور العلامء املسلمني يف تطور املعرفة االنسانية ,والتي غيبت
عن كثري من الشباب العريب.
من جانب آخر ،ال يخفى عىل الكثري من املنتسبني للمجال الجنايئ
أو العاملني يف املختربات واملراكز البحثية أهمية تطبيق وسائل
ومتطلبات االمن والسالمة فيها ،وذلك ألجل املحافظة عىل صحة
وسالمة العاملني يف املختربات ،وعدم إلحاق الرضر باملنشآت أو
املعامل أو األجهزة ،وتقليل احتاملية انبعاث املواد الكيميائية
الخطرية ،إضافة إىل رضورة القيام بالدور التوعوي يف نقل أخر
املستجدات املتعلقة باملصطلحات والرموز الكيميائية املتعلقة
مبجال االمن والسالمة الكيميائية والتي ُسنت تحت مظلة النظام
املنسق عاملياً لتصنيف وترميز املواد الكيامئية The Globally
ّ
 ،Harmonizedوبُداء بتطبيقها اعتبارا من شهر يونيو لعام
2015م تحت ما يعرف مبعايري اإلخطار باملواد الخطرةHazard .
 ،Communication Standardوذلك حتى يتسنى للقارئ العريب
الكريم االستفادة منها واستخدامها يف املعامل واملراكز البحثية.
وألهمية هذا املوضوع رأينا يف أرسة تحرير املجلة أن يتم تخصيص
ملف هذا العدد للحديث عن االمن والسالمة يف املعامل واملراكز
البحثية ،ومدى أهمية تقييم املخاطر املحتملة فيها ,أو يف مسارح
الحوادث الخارجية ؛سواء كانت كحوادث عرضية أو إرهابية.
من جانب اخر ،وكام عودناكم يف األعداد السابقة بالتنوع والتجديد
يف املقاالت والدراسات املتعلقة باملجال الجنايئ ،فقد اشتمل هذا
العدد عىل دراسات متنوعة؛ ففي مجال التزييف والتزوير ،احتوى
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هذا العدد عىل مقال حديث وشيّق ,يتعلق باستخدام الوسائل
البيولوجية لتأمني املعامالت املالية مثل بطاقات االئتامن credit
 ،cardsوبطاقات إثبات الهوية ،)Identification documents (ID
وجوازات السفر  ، Biometric passportوغريها  ،وذلك عن طريق
ربطها بخاصية التعرف عن طريق األوعية الدموية (األوردة) Palm
.vein recognition
وفيام يتعلق مبجال الفحوص الحيوية ،فقد أشتمل هذا العدد عىل
مقال حديث يتعلق بالحمض النووي الريبي ( )RNAوالذي يعترب
واحدا ً من مجاالت البحث الحديثة للمختصني يف العلوم الجنائية؛
حيث مل تحض هذه الجزيئات يف السابق باالهتامم البحثي الكايف
من قبل املختصني يف العلوم الجنائية بقدر اهتاممهم بالحمض
النووي الورايث ( ،)DNAوذلك بسبب ما عرف عنها من رسعة
التحلل والتلف ،ولكن ،وخالل العقدين األخريين زاد اهتامم الباحثني
يف مجايل الطب الرشعي والعلوم الجنائية بهذه التقنية ,والتي أمثرت
عن نتائج علمية مبرشة بتطبيقات محتملة للحمض النووي الريبي
( )RNAيف مجال الطب الرشعي والعلوم الجنائية.
كذلك ،ويف شأن متصل بالفحوصات الوراثية والجينية ،فقد تطرقت
دراسة إىل قرصنة الشفرات الجينية ،حيث ب ّينت الدراسات إىل
إمكانية اخرتاق الشفرات الوراثية ،وتضمني معلومات ضارة من
شأنها أن تعبث بأجهزة التحليل الجيني؛ عن طريق تشفري وتضمني
كود ضار أو ما يسمى بفريوسات الحاسب يف سلسلة الحمض
النووي ,مام ينتج عطالً باألجهزة أو قد يسبب مسحاً أو اخرتاقاً
للبيانات الهامة التي تتضمنها الشفرات الجينية.
كام تضمن هذا العدد كذلك مقالة عن مركب امليث امفيتامني
واالرضار الصحية الناتجة من تعاطيه ،وأهمية ضبطه والكشف عنه,
نظرا ً ملا يشكله من خطر عىل سالمة الفرد واملجتمع.
فيام يتعلق بزاوية «علامء معارصون» ،فقد تّم اختيار مايكل
أندرسون  ,Michael Andersonوهو خبري متخصص يف علوم
الحاسب الجنائية ,ويعرف باسم أب علوم الحاسب الجنائية Father
 ,of Computer Forensicsحيث يعد واحدا ً من أبرز خرباء العامل
يف هذا املجال ,وذلك نتيجة لدوره الكبري يف تطوير هذا العلم ،منذ
بداية الثامنينات امليالدية ,وذلك تزامناً مع انطالق ثورة الحواسب
الشخصية ,والتي برزت معها الجرائم املعلوماتية وما يتعلق بها.
يف الختام ,كلنا أمل يف أن يحوز هذا العدد عىل رضاكم ,وأن ينال
استحسانكم ،كام ال يفوتنا تذكريكم بسعادتنا لتلقى مالحظاتكم أو
اقرتاحاتكم عىل هذا العدد أو األعداد السابقة عرب وسائل التواصل
املوضوعة يف املجلة .وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العاملني.

المســاهمات التاريخيــة للمســلمين والعــرب  ..فــي
مجــال الطــب الشــرعي والعلــوم الجنائيــة
د.سها بنت محمد الفهيد

استشارية الطب الشرعي بمركز الطب
الشرعي بالدمام  -ومديرة إدارة
الشؤون األكاديمية والتدريب بصحة
الشرقية

عنــد ق ـراءة معظــم املقــاالت العلميــة فإننــا
نجــد وصف ـاً مســهباً ملســاهامت وإنجــازات
الكثــر مــن الشــعوب والحضــارات مثــل
قدمــاء املرصيــن ،البابليــون ،قدمــاء الهنــود،
اإلغريــق والرومــان وقدمــاء الصينيــن ،لكــن
معظــم املقــاالت لألســف تشــر إىل توقــف
يف مســرة التطــور العلمــي يف مجــال الطــب
الرشعــي والعلــوم الجنائيــة والســموم ملــدة
تقــارب األلــف عــام؛ حيــث تذكــر تلــك
املقــاالت أنــه منــذ العــام ٥٦٤م وحتــى أوائل
العــام ١٥٠٠م مل يحــدث أي تطــور علمــي
يذكــر ،وذلــك بســبب دخــول أوروبــا يف

العصــور املظلمــة ،متناســن أنــه يف الوقــت
الــذي كانــت أوروبــا متــر بعصــور الظــام كان
املســلمون ميــرون بالعــر الذهبــي للحضــارة
اإلســامية.
لإلجابــة عــن الســؤال :هــل للمســلمني
والعــرب أي مســاهامت بالطــب الرشعــي
والعلــوم الجنائيــة والســموم؟ يجــب أوالً
تعريــف الطــب الرشعــي والعلــوم الجنائيــة:
وهــي أي معلومــات علميــة وطبيــة أو علــوم
صحيــة مســاهمة ميكــن االســتفادة منهــا يف
املجــال العــديل مثــل علــم األمــراض ،علــم
الترشيــح ،علــم العظــام ،الســموم ،طــب
األســنان ،األخطــاء الطبيــة ،األخــاق الطبيــة،
الطــب الرشعــي اإلكلينيــي ،النســاء والوالدة،
الجراحــة ،علــم النبــات ،علــم الحيــوان ،علــم
الح ـرات ،الفيزيــاء ،الكيميــاء ،الجيولوجيــا،
وغريهــا مــن العلــوم.

معظــم املقــاالت التــي تتحــدث عــن توقــف
التطــور يف الطــب الرشعــي والعلــوم الجنائيــة
تعــزو ذلــك لتحريــم الترشيــح دينيــاً
واجتامعيـاً يف العــامل .لكــن مــا مــدى صحــة
ذلــك؟ وهــل فعـاً مل يتــم الترشيــح ألســباب
دينيــة يف العــامل االســامي؟ وهــل فعــا مل
يســهم العــرب يف تطويــر علــم الترشيــح؟
أســئلة كثــرة حريتنــي وجعلتنــي أبحــث يف
املســألة.
عندهــا تذكــرت روايتــي املفضلــة (حــي بــن
يقظــان) ملؤلفهــا ابــن طفيــل األندلــي،
حيــث يوجــد فصــل بالكتــاب يتكلــم عــن
ترشيــح بطــل القصــة لــأم التــي ربتــه.
ويفصــل املؤلــف بالخطــوات واملشــاعر
ّ
التــي أحــس بهــا بطــل القصــة أثنــاء ترشيــح
الغزالــة «أمــه» فتســاءلت هــل يعقــل أن
يكــون ذلــك املؤلــف ذو الــرح املســهب
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مل ميــارس الترشيــح يف حياتــه .لكــن بعــد
التمعــن بالبحــث وجــدت أنــه كان من أشــهر
أطبــاء األندلــس وقــد مــارس الترشيــح فع ـاً
هــو وأســتاذه … وقــد عمــل أيض ـاً كقــايض
قضــاة األندلــس ،مــا يجعلــه وأســتاذه مــن
رواد مهنــة الطــب القضــايئ أو العــديل.
يقــول اللــه ســبحانه وتعــاىل (:ويف أنفســكم
أفــا تبــرون) (ســورة الذاريــات اآليــة )٢١
وهــو أمــر رصيــح مــن رب العبــاد بالنظــر
والتمحيــص بالنفــس البرشيــة ،وغريهــا الكثري
مــن اآليــات التــي تحــث عــى الدراســة
والعلــم والتمحيــص يف مختلــف العلــوم ،و
مــن ضمنهــا التخلــق الجنينــي (اقــرأ باســم
ربــك الــذي خلــق *خلــق اإلنســان مــن علق*
اقــرأ وربــك األكــرم) (ســورة العلــق اآليــة .)٣-١
يقــول أبــو القاســم خلــف بــن العبــاس
الزه ـراوي يف كتابــه الفريــد (الترصيــف ملــن
عجــز عــن التأليــف)« :وينبغــي لصاحبهــا -
ـاض قبــل ذلــك يف علــم
أي الجراحــة  -أن يَ ْرتَـ َ
الترشيــح ،حتــى يقــف عــى منافــع األعصاب،
والعضــات ،وعددهــا ،ومخارجهــا ،والعــروق،
والقوابــص ،والســواكن ،ومواضــع مخارجهــا؛
ألنــه مــن مل يكــن عاملــاً مبــا ذكَ ْرنــا مــن
يخــل أن يقــع يف خطــأ يقتــل
الترشيــح ،مل ُ

6

النــاس بــه؛ كــا شــاهدتُ كثـرا ً ممــن تصــور
هــذا العلــم وا َّدعــاه ،بغــر علــم وال درايــة،
شــق
وذلــك أين
ُ
رأيــت طبيبــاً جاهــاً قــد َّ
عــى ورم ختــوري يف عنــق امــرأة ،فأصــاب
بعــض رشيانــات ال ُع ُنــق فنــزف دم املــرأة
حتــى ســقطت ميتــة»( .مجلــة املجمــع
الفقهــي اإلســامي ،الســنة 6 :عــدد ,8 :د.
محمــد عــي البــار)
ويف مقولــة الزهـراوي وهــو مــن أكــر علــاء
الجراحــة ذكــر ألهميــة علــم الترشيــح مــا
يــدل عــى مامرســتهم لــه يف تلــك الحقبــة،
ومثلهــا مقولــة ابــن رشــد القــايض والطبيــب
واملفكــر اإلســاميَ « :مــنِ اشــتغل بالترشيــح
ازداد إميانًــا باللــه» ،ومقولــة الشــراوي يف
كتابــه نهايــة الرتبــة يف طــب الحســبة -
وهــو كتــاب يف أخالقيــات املهــن الطبيــة
 أن الطبيــب هــو اإلنســان الــذي يعــرفمكونــات الجســم)( .مجلــة املجمــع الفقهــي
اإلســامي ،الســنة 6 :عــدد ,8 :د .محمــد
عــي البــار)
مــن أشــهر العلــاء الذيــن مارســوا الترشيــح
موفــق البغــدادي الــذي هاجــر مــن الع ـراق
إىل مــر وقــت املجاعــة ،ويذكــر بأنــه
وطالبــه قــد فحصــوا أكــر مــن  2000رفــات

آدمــي ،وعمــل تعديــات يف الوصــف الســابق
لعظــام الفــك.
أمــا ابــن النفيــس (املكتشــف األول للــدورة
الدمويــة) فقــد ذكــر بأنــه ســيصعب رؤيــة
األوعيــة الدمويــة عندمــا يكــون ســبب
الوفــاة نقــص يف كميــة الــدم بالجســم مثــل
مــارس ابــن الطفيــل
األندلســي التشــريح وقــد
عمــل قاضيــً فيعــد مــن
روادمهنــةالطــبالعدلــي.

اإلســهال والنزيــف ،ولكــن ســتصبح األوعيــة
الدمويــة أوضــح يف الوفــاة بســبب الشــنق؛
لذلــك نصــح برسعــة البــدء بالترشيــح.
ومــن األمثلــة الكثــرة لذكــر أهميــة الترشيــح
يف كتــب العلــاء العــرب مــا أورده أبــو
القاســم الزهــراوي عــن أهميــة الترشيــح
وخطــورة املامرســة الطبيــة دون البــدء
بالترشيــح قبــل املامرســة ،وهــو أول مــن
وصــف إصابــات الــرأس املصاحبــة لرضبــات
الســهام الحربيــة .وأيضــا وصــف الشــلل
املصاحــب إلصابــات الحبــل الشــويك .وهــذه
العناويــن تتشــابه مــع عناويــن لكتــب

الطــب الرشعــي الحديثــة عــن اإلصابــات
املتســببة مــن الطلــق النــاري وغريهــا.
كــا وصــف ابــن ســينا يف كتبــه عناويــن
كثــرة مســتخدمة حاليـاً مثــل أســباب الوفــاة
بالحمــل والــوالدة ،أســباب الوفــاة املفاجئــة،
ورشح عــن علــم العظــام ،وتحديــد العمــر،
وحتــى وصــف تحديــد عمــر الجنــن والتخلق
الجنينــي ،حيــث وضــح أن حركــة الجنــن
تبــدأ عنــد حــوايل  70يومــاً مــن الحمــل،
وأن الفاحــص ســيجد أنــه عنــد تســعة أيــام
مــن حمــل الجنــن أنــه عبــارة عــن نقــط
وخطــوط دمويــة ثــم بعــد  15يوم ـاً يشــبه
العلقــة ثــم بعــد  27يوم ـاً يتوقــف الجنــن
عــن كونــه هالمــي الشــكل ،وتســتطيع متييــز
األعضــاء الرئيســية مثــل الــرأس والقلــب،
وبعــد  40يومــاً تســتطيع التفريــق بــن
الــرأس واألطــراف العلويــة والســفلية كــا
يقــدر مــدة الحمــل مــا بــن 270-210يومـاً،
كــا تنــاول تحديــد عمــر اإلصابــات و وصــف
وص ّنــف الكســور .إن أول مــن وصــف الجهاز
الهضمــي هــو ابــن األشــعث وذلــك قبــل
بومانــت -املذكــور مبعظــم املقــاالت بأنه أول
قــام موفــق البفــداي
بتشــريح  ٢٠٠٠رفــات
آدمــي واســتطاعوا القيــام
بتعديــل الوصــف الســابق
لعظــام الفــك.

مــن اكتشــف الجهــاز الهضمــي -بحــوايل ٩٠٠
ســنة .أســهب علــاء العــرب واملســلمني يف
الكتابــة والتأليــف عــن عالمــات الوفــاة ،ومع
أن بعضهــا صحيــح والبعض اآلخــر كان خاطئاً
إال أن مجــرد محاولــة وصفهــا كان تقدمــاً
علميــاً واضحــاً ،والعالمــات التــي وصفوهــا
مثــل توقــف التنفــس ونبضــات القلــب كــا

بــروز العينــن وانخســاف الصدغــن واإلغامء ،بأنهــا امــرأة.
وذكــر ابــن ســينا أن بــرودة الجســم بعــد كــا وصفــوا فحــص العذريــة وفحــص
الوفــاة قــد تتأخــر عندمــا يكــون ســبب االعتــداءات الجنســية وتناولــوا اإلصابــات
الوفــاة الــرع أو التســمم باألفيــون كــا أنــه الجســدية والديــات لــكل إصابــة وتحديــد
نصــح بعــدم إعــان الوفــاة يف حــاالت الغــرق مــدة الشــفاء وأســباب اإلصابــات مثــل كتــاب
والســكتة إال بعــد مــرور  ٣أيــام أو عندمــا «الفــروق» و «املغنــي املحتــاج» لإلمــام
تبــدأ الجثــة بإصــدار رائحــة نتنــة ،حيــث إن القــريف .كــا كُتبــت العديــد مــن املؤلفــات
تلــك الحــاالت قــد تشــابه الوفــاة ويعتــر عــن أخــاق املهــن الطبيــة واألخطــاء
كالمــه هــذا عــال الدقــة حاليــاً رغــم أنــه الطبيــة والعقوبــات املرتتبــة مثــل «رســالة
يف الحســبة» للجرســيفي
كتبــه قبــل حــوايل ١٠٠٠
ابــن
ســرد
عــام
ألــف
منــذ
الديــات»
و»كتــاب
عــام.
علميــة
مالحظــات
ســينا
و» رســالة يف القضــاء
كــا اشــتهر العــرب
ـم
ـ
الجس
ـرارة
ـ
ح
ـة
ـ
درج
ـول
ـ
ح
والحســبة» ملؤلفــه ابــن
واملســلمون بالكيميــاء
وعالقتهــا بالوفــاة مــع
عبــدون.
والصيدلــة وعلــم الســموم
اختــاف اســباب الوفــاة.
إن األمثلــة عــى
مثــل الطــري وابــن
البيطــار -الــذي تــويف متســمامً وهــو مســاهامت املســلمني والعــرب يف مجــال
يجــري أحــد أبحاثــه بنــوع مــن الســموم الطــب الرشعــي والعلــوم الجنائيــة والســموم
النباتيــة -وغريهــم الكثــر مثــل ابــن جلجــل أكــر بكثــر مــا ميكــن جمعــه يف مقالــة
واإلدريــي وابــن الصــوري وابــن روميــة .واحــدة ،ولكــن أرجــو أن أكــون قــد أوصلــت
واهتــم العــرب بالكثــر مــن فــروع الطــب للقــارئ أن مســاهامت العــرب يف هــذا
الرشعــي اإلكلينيــي مثــل تحديــد العمــر املجــال بحــر كبــر ،وتســتحق منــا القــراءة
ألســباب قضائيــة واجتامعيــة مختلفــة مثــل والتمحيــص والفخــر ،وإكــال املســرة التــي
عمــر أخــذ الجزيــة واملحاكمــة القضائيــة بدأهــا أجدادنــا يف هــذا املجــال.
والبلــوغ لقضايــا مثــل فســخ الــزواج بحجــة
عــدم البلــوغ وغريهــا مــن األســباب ،ووصفــوا
اإلجهــاض وأســبابه  -مثــل مــا ذكــره عريــب
بــن ســعيد القرطبــي -وتحديــد عمــر الجنــن
ومــدة الحمــل ألســباب قضائيــة كثــرة مثــل
امل ـراث والنفقــة وغريهــا ،وتحديــد الجنــس
مثــل مــا ذكــره الحمــوي عــن امــرأة بلحيــة
تــم فحصهــا مــن قبــل القابــات ،وأثبتــوا
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حساسية وانتقائية عالية في تقدير المتفجرات في الحالة السائلة والغازية
بطريقة طيف الرامان المحسن على دعامات من مكعبات الفضة النانوية

نرش الباحث سلطان ال جابر ورفاقة يف
قسم الكيمياء وعلم املواد يف كلية لندن
الجامعية ( )UCLورقة علمية حديثة حول
تقدير الرتاكيز الضيئلة من العينات الجنائية
وتحديدا املتفجرات بطريقة ذات حساسية
وانتقائية عالية .عنوان هذه الورقة :
‘Sensitive and specific detection of
explosives in solution and vapour
by surface-enhanced Raman
، ’spectroscopy on silver nanocubes
وقد نرشت يف مجلة  Nanoscaleالتابعة
للجمعية امللكية للكيمياء يف بريطيانيا The
)Royal Society of Chemistry (RSC
تم يف هذه الطريقة استخدام مطياف
الراماان السطحي املحسن مع دعامات
مطورة من مكعبات الفضة النانوية ,وكام
هو معروف فإن تقدير املركبات العضوية
للعينات ذات الرتاكيز املنخفضة والعينات
الغازية عملية معقدة ,نظرا النخفاض
تركيز جزيئات العينة املمتزة عىل االسطح
املستخدمة كركائز  substrateيف مطياف
الرامان السطحي املحسن  SERSوتحديدا
يف حالة املواد املتفجرة ،حيث ان الضغط
البخاري لها يكون منخفض مقارنة باملركبات
العضوية االخرى ،االمر الذي يزيد من
صعوبة استخدام الطيف املحسن للكشف
عن الرتاكيز املنخفضة من املتفجرات.
يف هذه الطريقة تّم تحضري وتطوير

ركائز من مكعبات الفضة النانوية silver
 nanocubesوالتي أظهرت حساسية
وانتقائية عالية يف التقدير وصلت اىل مستوى
الفيمتوموالر كأدىن مدى للتقدير.
تعترب هذه الطريقة ذات مميزات متعددة
من ناحية سهولة التنفيذ وكفاءة النتائج
وجودة التقدير مقارنة ببعض الطرق االخرى.
حيث تم تحضري الركائز (مكعبات الفضة
يف نطاق حجم ~  120نانومرت) عن طريق
اختزال أيونات الفضة يف مركب نرتات الفضة
باستخدام جاليكول االيثلني مع كربيتات
الصوديوم وبويل فينيل البايروليدون للتحكم
يف منو وتشكل مكعبات الفضة بطريقة
متجانسة شكال وحجام.
هذه الركائز تم خلطها مع محاليل منخفضة
الرتكيز للمواد املتفجرة ( )DNTو ()RDX
وتم تحريك الخليط جيدا تبع ذلك عمل
طرد مركزي للخليط ،حيث ادى الدوران
العايل للخليط اىل تكتل مكعبات الفضة
وزيادة امتزاز وترسب جزيئات املواد
املتفجرة عليها .وكام هو معروف ,فإن زيادة

ترسب الجزيئات املمتزة يزيد من نسبة
االشعاع املتشتت حول املكعبات النانوية
عند تداخلها مع اشعة الليزر الساقطة،
وبالتايل تحدث زيادة عالية يف كثافة اشعاع
الرامان الناتج .ومام مييز مكعبات الفضة
النانوية انها تحتوي عىل حواف وزوايا
حادة تؤدي اىل توليد مجال الكرتوين عايل
جدا عند التداخل مع موجات االشعة
الكهرومغناطيسية ،وبالتايل زيادة عالية
أيضا يف تحسني االشارات الطيفية االهتزازية
لجزيئات العينة املمتزة عىل أسطحها.
يف حالة العينات الغازية ،تم ترسيب كمية
معينة من مكعبات الفضة عىل رشيحة
زجاجية ،تىل ذلك تعريض هذه الرشيحة اىل
بخار املادة املدروسة ( )DNTملدة ترتواح
بني دقيقة اىل ثالث دقائق عند درجات
حرارة ترتاوح بني درجة حرارة الغرفة ° 25م
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الطب الرشع املعتمد يف علم األنرثوبولوجيا,
اىل °40م  ,وذلك للوصول اىل نقطة االتزان
التعرف على بقايا المتوفين من
بأنه وعىل الرغم من أن االنرثوبولوجيا
وتشبع السطح بالجزيئات املمتزة .بعد ذلك الرماد :تحديد الهوية بعد الحريق
الرشعية أصبحت أكرث تقدماَ ،وأن اختبارات
تّم تسجيل اطياف الرامان لتلك العينات
يتوفر لدى علامء االنرثوبولوجيا الرشعيني
الحمض النووي باتت أكرث حساسية ودقة
والتي اظهرت حساسية فائقة للعينات
مجموعة متنوعة من األدوات والتقنيات
املتقدمة الخاصة مبسح وجمع وفحص األدلة للكشف عن الهوية من ذي قبل ,إال أن
مع انتقائية مميزة ،حيث رصدت معظم
هناك حاالت تكون فيها البقايا املحروقة
االشارات الطيفية للعينات املدروسة.
املأخوذة من رفات وعظام وأسنان ضحايا
مترضرة جدا ً ويصعب الكشف نظرا لتلفها,
هذه الطريقة اظهرت اهمية اشكال
الحريق للكشف عن هوياتهم والتعرف
مثل حاالت حوادث الحريق الجامعية,
الجسيامت النانوية يف تركيز املجال االلكرتوين عليهم.
ومن أهم هذه الطرق والتي ميكن الحصول وأضاف ايضاً ,أن االثار والبقايا البرشية فقد
لالشعاع الساقط ،حيث ان الجسميات
تتلف وتتدمر نتيجة لكميات املياه الكبرية
ذات املميزات الحادة والحواف أفضل من
عىل نتائج رسيعة منها ما يعرف بطريقة
مراجعة سجل األسنان للضحية أوالً ,ولكن ,التي يتّم ضخها عند إخامد نار الحريق,
الجسميات املستديرة يف تركيز االشعاع،
وبالتايل يتم تدمري االثار املساعدة يف تحديد
وبالتايل زادت من تحسني اشارات الطيف
عند عدم توفر سجل أسنان للضحية,
هوية الضحايا بعد الحريق.
االهتزازية لجزيئات العينات املمتزة عليها .فباإلمكان استخدام تقنية الحمض النووي
من جانب اخر فقد ّبي فالسيتي  ،أن التطور
لفحص اآلثار ,ولكن يعاب عىل هذه
ولقراءة الورقة :اضغط هنا
التكنولوجي يف مجال االنرثوبولوجيا قد نجح
الطريقة أنها قد تستغرق وقت طويالً,
وللحصول عىل ملف  PDFللورقة كاملة،
يف كشف الهوية لعدد من حاالت الحوادث
وأحياناً ال ميكن استخدامها لفحص الرفات
الجامعية ,وأقرب مثال عىل ذلك حادثة
نأمل التواصل مع املؤلف سلطان ال جابر او الخاص بضحايا الحريق ,بسبب التكرس
مع هيئة التحرير عىل:
الذي يحصل للحمض النووي نتيجة الحرارة حريق برج غريفنيل يف لندن يف شهر يوليو
من عام 2017م ,والذي بلغ عدد ضحاياه 60
الشديدة الناتجة من الحريق ,نظرا ً لكون
أو التواصل مع المؤلف على البريد
الحمض النووي عبارة عن بنية خلوية تتأثر ضحية ,حيث متكنت فرق التحقيق يف مرسح
االلكتروني :اضغط هنا
بالحرارة فيصعب استعادة البنية الحيوية له الحريق من استخدام األشعة لتحديد مكان
البقايا البرشية يف مكان الحريق واخراج
والحصول عليه بعد عملية التكرس.
رفاتهم.
فقد ذكر أنتوين فالسيتي  ،عضو مجلس
للوصول إلى الخبر اضغط هنا
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اهتزازات لروابط جزي املاء ،مع الرتكيز عىل
محاولة تحليل والتعرف على
المجموعة العلمية تشارك في
منطقة محددة فإن املاء بكل بساطة يصبح
المركبات التي تركتها آثار البصمات
مؤتمر األدلة بجامعة نايف
غاز تاركاً الجزيئات كالحمض النووي DNA
شاركت املجموعة العلمية لعلوم األدلة
طور الباحثان بقسم الكيمياء يف جامعة والية عىل السطح .كذلك ،فتستطيع تقنية الليزر
لويزيانا ايدن كامب وفابريزيو دوناروما
الجنائية بورقة علمية عنواها «املجموعة
هذه من التقاط املواد الدقيقة مع الحفاظ
العلمية لعلوم األدلة الجنائية @ SaudiCSIنظام تحليل متطور من خالل استخدام
عىل سالمتها للتحليل .وتعمل املضخة عىل
...تحديات وإنجازات» ،وذلك ضمن فعاليات ليزر األشعة تحت الحمراء ونظام مضخة
شفط جزيئات املاء والجزيئات املساندة
املؤمتر العريب الدويل الثالث لعلوم األدلة
االلتقاط  vacuum capture systemلجمع إىل املرشح الذي يقوم بالتقاط كل يشء
عينات البصامت ،ومن ثم التعرف عىل
الجنائية والطب الرشعي ،والذي نظمته
تركته البصمة يف املوقع .بعد ذلك ميكن
جامعة نايف العربية للعلوم األمنية خالل
املكونات الكيميائية لعالمة البصمة يف مرسح مترير املواد يف جهاز تحليل مطياف الكتلة
الجرمية ،وقد نُرشت ورقة علمية لهام يف
الفرتة من  21إىل  23من شهر نوفمرب
أو يف جهاز كروماتجرافيا الغاز ،ليتم تقدير
الجاري.
هذا الشأن ,وكانت بعنوان  Infrared Laserاملركبات أو الجزيئات يف العينة سامحاً
Ablation with Vacuum Capture
وألقى هذه الورقة البحثية عضو الجمعية
للعلامء بالتعرف عليها بالتحديد.
 for Fingermark Samplingيف دورية
التأسيسية باملجموعة الدكتور عبدالرحمن
للوصول للخرب اضغط هنا
بن محمد الضباح ،حيث ستتمحور املجاالت Journal of The American Society of
 .Mass Spectrometryويجدر بالذكر أن
التي ستناقشها هذه الورقة حول النقاط
الفكرة انطلقت من طالب البكالوريوس
اآلتية :األسباب التي أدت إىل إنشاء منصة
علمية باللغة العربية تُعنى بالعلم الجنايئ ،ايدن كامب حينام تدرب يف املخترب الجنايئ
والتحديات التي واجهتها املجموعة وتغلبت برشطة الوالية يف صيف عام ٢٠١٥م،
وتواصل مع الفريق البحثي يف قسم الكيمياء
عليها إلمداد القارئ العريب باملعلومات
الجنائية الحديثة واملوثوقة ،إضافة إىل رصد بالجامعة ليتمكن من العمل معهم عىل
تقنيات الليزر املتقدمة للكشف عن املواد
إحصايئ عن مدى تفاعل املتابعني األعزاء
عىل حسابات املجموعة ،ونقل هذه التجربة من عالمات البصامت.
وتعمل تقنية الليزر عىل رفع درجة الحرارة
لالستفادة منها.
للرطوبة أو املاء الظاهر عىل السطح مسبباً
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Conferences

المؤتمرات الجنائية

March February January January

الملتقى الخامس لـ  SOFTو
 TIAFTلعلم السموم الجنائي
The 5th Joint Meeting of
the SOFT and TIAFT

Boca Raton,
Florida
الواليات المتحدة
األمريكية

المؤتمر الدولي العشرين
للتحقيقات والتحليل الجنائي
20th International
Conference on Forensic
Investigation and
Analysis

Amsterdam
هولندا

 ٢٣-٢٢يناير ٢٠١٨

المؤتمر السنوي العلمي السبعين
لألكاديمية األمريكية لعلوم
األدلة الجنائية
AAFS 70th Annual
Scientific Meeting

Seattle,
Washington
الواليات المتحدة
األمريكية

 ٢٤-١٩فبراير
٢٠١٨

مؤتمر أبحاث علم المحاسبة
الجنائي
Forensic Accounting
Research Conference

 ١١-٧يناير ٢٠١٨

Dallas, TX
فالواليات المتحدة  ٣-٢مارس ٢٠١٨
األمريكية

March

London
معرض ومؤتمر اكسبو األوروبي
المملكة المتحدة
Forensic Europe Expo

 ٧-٦مارس ٢٠١٨

الموقع

الموقع

الموقع

الموقع

الموقع
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Conferences
April
June
June
June
June
12

مؤتمر ومعرض اإلمارات الدولي
لألدلة الجنائية وعلم الجريمة
Emirates International
& Forensic Conference
Exhibition

Dubai
األمارات العربية
المتحدة

المؤتمرات الجنائية

 ١١-٩ابريل ٢٠١٨

مؤتمر أمن المعلومات واألدلة Myrtle Beach,
SC
الرقمية
 ٧-٦يونية ٢٠١٨
 Techno Security & Digitalالواليات المتحدة
األمريكية
Forensics Conference

المؤتمر والمعرض الدولي الثاني
لعلوم األدلة الجنائية
2nd World Conference
and Exhibition on
Forensic Science

Rome
إيطاليا

مؤتمر نورديك للطب الشرعي
20TH NORDIC
CONFERENCE ON
FORENSIC MEDICINE

Helsinki
فلنندا

المؤتمر الدولي العشرين لعلوم
األدلة الجنائية
London
20th International
المملكة المتحدة
Conference on Forensic
Sciences

 ١٢-١١يونية ٢٠١٨

الموقع

الموقع

الموقع

 ١٦-١٣يونية ٢٠١٨
الموقع

 ٢٩-٢٨يونية
٢٠١٨

الموقع

ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
ﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ

www.saudicsi.com
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ملف العدد:

ضرورة تطبيق اجراءات
األمن والسالمة في مسارح
الحوادث والمختبرات
يركــز العــدد الخامــس علــى عــدد مــن
الموضوعــات المعنيــة باألمــن والســامة
فــي المختبــرات العلميــة ومســارح الجرائــم
هــل هناك فــرق بيــن األمــن الكيميائي
والسالمة الكيميائية؟
د .عبدالرحمن بن محمد الضباح

تقييم المخاطر في المختبرات

أ .عبداهلل بن سعد األكلبي

وسائل ومتطلبات السالمة في
المختبرات والمعامل

د .عبدالرحمن بن محمد الضباح

تقييم مخاطر مسارح الكوارث
اإلرهابية

أ .علي بن إبراهيم حكمي
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هــل هنــاك فــرق بيــن األمــن الكيميائــي
والســامة الكيميائيــة؟
د .عبدالرحمن بن محمد الضباح

أستاذ الكيمياء التحليلية المشارك
بكلية الملك فهد األمنية

يجــدر بنــا يف بدايــة الحديــث عــن هــذا
املوضــوع اإلشــارة إىل مصطلحــن هامــن
ومرتادفــن هــا األمــن الكيميــايئ ،والســامة
الكيميائيــة.
يقصــد باألمــن الكيميــايئ :الحاميــة مــن
إلحــاق األذى بشــكل متعمــد ،بينــا يقصــد
بالســامة الكيميائيــة :الحاميــة مــن وقــوع
الحــوادث]1[.
ويــأيت االهتــام بــكل مــن األمــن الكيميــايئ
والســامة الكيميائيــة ,وذلــك ألجــل
املحافظــة عــى صحــة وســامة العاملــن يف
املخت ـرات ,وعــدم إلحــاق الــرر باملنشــآت
أو املعامــل أو األجهــزة ,وتقليــل احتامليــة
انبعــاث املــواد الكيميائيــة الخطــرة ,ومنــع
املجرمــن أو األرشار مــن الحصــول عــى
املــواد الكيميائيــة ذات الخطــورة العاليــة,
وبالتــايل حاميــة كل مــن العاملــن واملنشــآت
واملجتمــع ,بــل البيئــة بشــكل عــام مــن
جميــع الــرور واألخطــار]2[.
هنــاك تشــابه كبــر بــن مجــايل الســامة
الكيميائيــة واألمــن الكيميــايئ ,وهــذا لــه أثــر
إيجــايب يف بيئــة العمــل ،إال أن هنــاك بعــض
نقــاط التعــارض وعــدم التوافــق بينهــا قــد
تســبب يف بعــض األحيــان أثـرا ً ســلبياً يف بيئــة
العمــل]1[.
ســنذكر يف البدايــة األثــر اإليجــايب ومــدى
التوافــق والتكامــل الناتــج مــن التشــارك بــن

مجــايل األمــن الكيميــايئ والســامة الكيميائية
عنــد العمــل بهــا يف بيئــة العمــل ,والتــي
ميكــن تلخيصهــا يف النقــاط التاليــة:
• ســينتج مــن هــذا التعــاون تقليــل التعامــل
مــع املــواد الكيميائيــة الخطــرة  ,واســتبدالها
مبــواد أقــل خطــورة ,ألجــل الحفــاظ عــى
أمــن وســامة املنشــأة.
• ســيكون هنــاك تنســيق ومراقبــة للمــواد
الكيميائيــة الخطــرة ,عــن طريــق معرفــة
الكميــات املتوفــرة منهــا يف املخــازن أو
املعامــل ,وتحديــد األشــخاص املخولــن
بالتعامــل معهــا ,ومــا هــي الطــرق الصحيحــة
لتخزينهــا والتخلــص منهــا.
• ســيتم عمــل عدد مــن الخطــط واإلجراءات

االحتياطيــة لتطبيقهــا يف حــاالت الطــوارئ-ال
قــدر اللــه. -
أمــا األثــر الســلبي الــذي يتعــارض فيــه
مجــال األمــن الكيميــايئ مــع مجــال الســامة
الكيميائيــة فيمكــن تلخيصــه يف اآليت:
أ) مشاركة المعلومات:
• تعتــر مشــاركة املعلومــات مــن وجهــة
نظــر الســامة الكيميائيــة مهمــة ورضوريــة,
كوضــع امللصقــات عــى املــواد ،حتــى
يتمكــن األشــخاص مــن معرفتهــا ,يف حــن أن
ذلــك يعتــر خطـرا ً مــن خــال مجــال األمــن
الكيميــايئ ,ألنــه قــد يســاعد عــى رسقتهــا أو
االســتفادة منهــا عنــد عمــل هجــوم.
• كذلــك مــن األهمية مبكان مــن خالل وجهة
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نظــر الســامة الكيميائيــة تعريــف األشــخاص
املســؤولني عــن إدارة األزمــات والطــوارئ يف
املنشــأة مبخاطــر املــواد الكيميائيــة املوجودة
فيهــا ،وهــذا يعتــر خطـرا ً مــن خــال وجهــة
نظــر األمــن الكيميــايئ ,ألن إخبــار اآلخريــن
مبواقــع املــواد الكيميائيــة الخطــرة قــد
يجعلهــا أهداف ـاً واضحــة وســهلة للرسقــة أو
الهجــوم عــى املنشــأة بواســطتها.
• إن مشــاركة اآلخريــن باملعلومــات الخاصــة
باملخاطــر الكيميائيــة مــن أهــم الجوانــب
التوعويــة يف مجــال الســامة الكيميائيــة,
وذلــك لــي يأخــذ األشــخاص حذرهــم .يف
حــن تعــد هــذه الجزئيــة مــن وجهــة نظــر
األمــن الكيميــايئ خطــأ فادحــاً ,ألنــه قــد
يلهــم املجرمــن بأفــكار ووســائل ضــارة
ومدمــرة.

ب) مخارج المنشأة

يعتــر إغــاق األبــواب مهــاً مــن الناحيــة
األمنيــة ,ألن ذلــك ســيمكن مــن التحكــم يف
املخــارج واملداخــل ,وبالتــايل الســيطرة عــى
املــواد الكيميائيــة واملعــدات املوجــودة يف
املنشــأة.
بينــا يعــد إغــاق األبــواب مــن ناحيــة
الســامة الكيميائيــة خطــأ فادحــاً ,باعتبــار
أن إغالقهــا ســيمنع األشــخاص مــن املغــادرة
برسعــة عنــد تعرضهــم ألي نــوع مــن أنــواع
املخاطــر املحتملــة.
مــن أجــل ذلــك ُصمــم برنامــج باســم برنامــج
األمــن الكيميــايئ Chemical Security
 )Program (CSPمــن قبــل وزارة الخارجيــة
األمريكيــة ,وتــم يف هــذا الربنامــج الربــط
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بــن كل مــن األمــن الكيميــايئ والســامة
الكيميائيــة ,وذلــك ألجــل تحقيــق األهــداف
التاليــة[:]1
• املســاعدة عــى تشــكيل مــكان عمــل ســامل
وآمــن.
• املساعدة عىل حامية البيئة.
• منــع /الحــد مــن انبعــاث املــواد الكيميائيــة
الخطــرة وعملياتها.
• منــع /الحــد مــن تعــرض املوظفــن
للمخا طــر .
• الحد من التوتر.
• تعزيز العالقات املجتمعية.
• االلتزام باألنظمة.
• إدارة األزمات.
ولحــل اإلشــكال الســابق والحصــول عــى
أعــى درجــات التوافــق والتكامــل بــن كل
مــن األمــن الكيميــايئ والســامة الكيميائيــة
يف املخت ـرات الكيميائيــة فالبــد مــن تحديــد
األولويــات ,للحصــول عــى مختــرات آمنــة
وســاملة ومنتجــة ,وذلــك مــن خــال التعــرف
عــى املخاطــر املوجــودة فيهــا ,إضافــة إىل
تطبيــق السياســات املرنــة والسلســة ,والبعــد
قــدر املســتطاع عــن الرصامــة والتعقيــد,
وهــذا بالتــايل ســيؤدي لتمكــن العاملــن
مــن إج ـراء أبحاثهــم وتجاربهــم بــكل يــر
وســامة.
كــا أن تحديــد الصعوبــات واملخاطــر
املتعلقــة باملنشــأة وخــواص مرافقهــا يســاعد
يف تحديــد الحلــول البديلــة عنــد تعرضهــا
ألي خطــر ,وبالتــايل املحافظــة عــى ســامة
العاملــن بداخلهــا.

بشــكل عــام ,فــإن مفهــوم األمــن والســامة
يتضمــن الســيطرة عــى املخاطــر املحيطــة
واملحتملــة عــن طريــق التعــرف عليهــا
وعــى خواصهــا ,وتعريــف العاملــن بكافــة
املخاطــر التــي ميكــن أن تواجههــم ،إضافة إىل
تدريبهــم عــى إج ـراءات الســامة املختلفــة
عــن طريــق تطبيــق معايــر محــددة وصارمة
لتحقيــق الغايــة األهــم يف ذلــك ,أال وهــي
حاميــة األنفــس واملمتلــكات.
نتيجــة ملــا ســبق ,يتحتــم عــى املتخصــص
يف مجــال الفحوصــات الكيميائيــة أن يكــون
مل ـاً بوســائل ومتطلبــات األمــن الكيميــايئ
والســامة الكيميائيــة عنــد العمــل يف
املنشــآت التــي تحتــوي بداخلهــا عــى عــدد
مــن املخت ـرات الجنائيــة ,لــي تكــون عون ـاً
لــه  -بعــد اللــه  -يف حاميتــه وحاميــة مــن
يعملــون معــه.
المراجع:
[1]http://www.csp-state.net/wp-content/
uploads/07/2014/Eng-Day1-new.pdf.
Accessed 19 Oct. 2017.
[2]National Academies of Sciences,
Engineering, and Medicine. (2016).
Chemical Laboratory Safety and Security:
A Guide to Developing Standard Operating
Procedures. Committee on Chemical
Management Toolkit Expansion: Standard
Operating Procedures. Washington,
DC: The National Academies Press. doi:
21918/10.17226.
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Chemical Safety and Security
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ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ ،ﻋﻠﻰ ﻧﻮﻉ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺃﻭ
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ﻭﺗﺼﺮﻑ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻮﺍﻓﻖ
ﻣﻌﻬﺎ

ﺷﺠﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎﺩﺉ
ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﻭﺍﻷﻣﻦ
)ﺍﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﺧﻴﺮ ﻣﻦ
ﺍﻟﻌﻼﺝ(.
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تقييم المخاطر في المختبرات

Risk Assessment in the Laboratories
أ .عبد اهلل بن سعد األكلبي

باحث الدكتوراه بمركز فحوص
وتحليل الحرائق  -جامعة سنترال
النكشير  -بريطانيا

مقدمة:
ال تخلو أماكن العمل من وقوع الحوادث
واإلصابات ،التي تتفاوت يف شدة املخاطر،
والتي غالباً ما تحدث بسبب افتقاد العاملني
الخربة والتدريب الكايف والالزم لتأدية العمل
بالطريقة اآلمنة السليمة.
وتتمثل أهم الطرق ملنع وتاليف حدوث أي
إصابات خالل تأدية العمل يف وضع نظام
لسبل العمل املأمونة ،وتدريب العاملني
عليها ،للوصول إىل طرق عمل آمنة تلبي
متطلبات نظام تقييم املخاطر يف مكان
العمل.
وتصنف املختربات بشكل عام ،واملختربات
الجنائية بشكل خاص بأنها أماكن عمل
عالية الخطورة مقارنة بغريها ،وهذا يقودنا
إىل أهمية وجود قانون واضح ورصيح
يحمي العاملني من تعرضهم ألي خطر يف
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بيئة العمل ،قد يعانون منه يف أغلب الدول
العربية.
لذلك يعترب تقييم املخاطر يف أماكن العمل
رضورة ال بد منها ،والذي ميكن أن يُع َّرف
ببساطة بأنه محاولة ملعرفة جميع املخاطر
املحتملة يف بيئة العمل ،وكيفية احتوائها،
وعدم وقوعها أو عىل األقل خفض وقوعها،
والحد من الخسائر البرشية واملمتلكات ،عىل
سبيل املثال انسكاب مادة كيميائية خطرة يف
املعمل أو تخزين بعض املواد الكيميائية يف
أماكن غري مالمئة.
ويجب عىل املسؤول يف املختربات الجنائية
وضع األسس واألنظمة واإلجراءات للتحكم
والتعامل مع املواد الكيميائية الخطرة،
وتحديد املواد والتجارب التي تحتوي عىل
خطورة سوا ًء عند استخدامها أو تخزينها،

وإعطاء تقييم للمخاطر التي تنطوي عليها،
وتنفيذ الضوابط واللوائح واالحتياطات؛
للتقليل من التعرض لحاالت الطوارئ أو
احتامل حدوثها.
تمهيد:
سنتناول يف هذا املقال الفرق بني الخطر
واملخاطر ،وأهمية تقييم املخاطر بصفة
عامة ،كام سيتم التعرف عىل الخطوات
الخمس لتقييم املخاطر يف بيئة العمل بشكل
عام ،وأيضاً تطبيق ثالث خطوات أساسية
إلجراء تقييم للمخاطر يف املختربات قبل
البدء بشكل خاص.
عند الحديث عن الخطر البد من التفريق
بني مفهومني:
الخطر :هو أي يشء قد يسبب رضرا ً لإلنسان،

مثل املواد الكيميائية والكهرباء...إلخ
املخاطر( :التعرض للخطر) ،أي احتاملية
تعرض أي شخص لرض ٍر ما ،سوا ًء كانت هذه
االحتاملية عالية أو منخفضة مع بيان مدى
خطورة الرضر الذي ميكن أن يحدث.

Executive

الخطوة األوىل :تحديد نوع املخاطر

الخطوة الثانية :تقرير من الذي قد يترضر؟
وكيف؟
الخطوة الثالثة :تقييم املخاطر واتخاذ قرار
تُص ّنف املخاطر عموماً بأنها أحداث مفاجئة،
بشأن االحتياطات الالزمة.
أغلبها غري متوقع مسبقاً ،وتكون خارجة
الخطوة الرابعة :تسجيل النتائج الخاصة بك
عن سيطرة األفراد واملؤسسات ،وخصوصاً
والعمل عىل تنفيذها.
املخاطر التي تتصل بحادث مؤقّت ،بعكس
الخطوة الخامسة :مراجعة التقييم الخاص
بعض املخاطر األخرى ،التي من املمكن
بك ،وتحديثه إذا لزم األمر.
التخطيط لها أو تدارك وقوعها والحد منها.

تقييم المخاطر:

تقييم املخاطر هو دراسة متأنية ورصد
ملا ميكن القيام به مام قد يسبب الرضر
للموظفني يف أماكن عملهم ،بحيث ميكن
تحديد ومعرفة ما إذا كانت االحتياطات
التي اتخذت كافية أو يجب فعل املزيد
من اإلجراءات الالزمة ملنع الرضر وحدوثه،
ويتمثل الهدف من تلك الخطوة يف معرفة
األساسيات التي يجب عىل املنظمة أو
املؤسسة حاميتها ،والبحث عن سبل إبعاد
الخطر ،ومعالجة نقاط الضعف ،وتقليل
الخسائر ،ومنع حدوثها.
Health and Safety Executive - HSE
الهيئة التنفيذية للصحة والسالمة هي هيئة
عامة غري إدارية (حكومية) تأسست يف يناير
١٩٧٥م يف اململكة املتحدة ،ومقرها الرئييس
مدينة ليفربول ،وهي هيئة عامة مسؤولة
عن تشجيع وتنظيم وإنفاذ الصحة والسالمة
يف مكان العمل ،وأيضا البحث عن املخاطر
املهنية يف جميع أماكن العمل وبيئتها.

إن تطبيق نهج إدارة املخاطر واألمن
والسالمة يف املختربات يعني استكامل تقييم
املخاطر ألي مرشوع بحثي أو تجربة قبل

بدء العمل ،ويف كل مرة يتم فيها إجراء
تجربة جديدة يجب إجراء تقييم املخاطر
وتوثيقها من قبل الباحث أو مسؤول املخترب
بالتشاور مع املرشف ،وينبغي تحديد تقييم
املخاطر واألخطار املحتملة ،إضافة إىل
تحديد اإلجراءات أو الضوابط الالزمة إلزالة
أو تقليل أي مخاطر ميكن أن تهدد صحة
العامل.
لذلك يتطلب عند إجراء تقييم
المخاطر للقيام بتجربة ما القيام
بثالث خطوات أساسية:

• تحديد املخاطر واملشاكل املرتبطة باملواد
واملهام.
• تقييم املخاطر التي من املحتمل أن
تتسبب يف حادثة.

مثال منوذجي الستامرة تقييم املخاطر يف املختربات

الخطوات الخمس لكيفية
تقييم المخاطر في مكان عملك
وفقًا لـ Health and Safety
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ارتباطها بالوظائف واملهام املحيطة ببيئة
عىل منوذج تقييم املخاطر ،كام ميكن أن
• السيطرة عىل املخاطر املحتمل حدوثها من العمل .ومن الحاالت التي تشمل هذا النوع يكون املرشفون مسؤولني بشكل فردي عن
خالل تطبيق وتنفيذ اإلجراءات واالحتياطات ما ييل:
أي انتهاكات لهذا الرشط مبوجب الترشيع.
الالزمة.
طبيعة املخاطر الصحية املحتملة
ويجب عىل الباحثني وأعضاء هيئة التدريس
بروتوكول تقييم المخاطر في
خطورة املخاطر الصحية املحتملة
الذين يؤدون التجارب مناقشة تقييم
المختبرات
درجة التعرض ،مبا يف ذلك ،طريقة التعرض املخاطر مع العاملني يف املخترب ،والحصول
عند تنفیذ مرشوع بحثي أو تجربة ما يتم
(استنشاق ،امتصاص ،ابتالع ،التلقيح) ،مدى عىل توقيعهم املشرتك قبل الرشوع.
تقییم املخاطر والنظر فيها حسب الخطوات كفاية التدابري الرقابة للحد من التعرض لهذه إذا كان تقييم املخاطر يشري إىل أن لهذا
التالیة:
املخاطر الصحية.
اإلجراء (مخاطر عالية) ،فيجب عىل رئيس
• تحديد نطاق املرشوع أو التجربة
• تحديد اإلجراءات والضوابط الواجب
القسم أيضا التوقيع عىل منوذج تقييم
الغرض منه تحديد نوع املرشوع ،أين
اتخاذها
املخاطر ،وإذا تم تقييم اإلجراء عىل أنه (ذو
ومتى وكيف سيتم العمل؟ ومن سيقوم
قد يتضمن ذلك احتياطات مثل استخدام
مخاطر عالية) فيجب عىل كل من رئيس
بهذا العمل؟ التأكد من مستوى معرفتهم
معدات الوقاية الخاصة ،وإجراءات التعامل القسم وعميد الكلية التوقيع عىل منوذج
ومهاراتهم وخرباتهم.
مع مخاطر محددة ،حيث يتطلب ذلك
تقييم املخاطر.
• تحديد املواد والطرق والتقنيات
وجود زميل أثناء تنفيذ اإلجراء وتلف املواد يجب عىل املسؤولني تقديم بعض الدورات
املستخدمة
الخطرة والتخلص منها.
التي ميكن أن تساعد فنيي املختربات
تشمل عىل سبيل املثال التخلص من
• الرصد واملراجعة
والباحثني يف مهارات إدارة املخاطر والتعرف
النفايات املنتجة بعد تحليل التجربة.
ينبغي رصد العملية برمتها واستعراضها
عليها ،ومن أهمها:
• تحديد املخاطر املحتملة
لضامن فعالية التقييم األويل والضوابط.
التعريف والتعرف عىل (التجارب الجديدة)
جمع املعلومات عن املواد املستخدمة
وسيكون من الرضوري إعادة تقييم املخاطر التعريف والتعرف عىل التجربة الجديدة
والناتجة ،سواء كانت صلبة أو سائلة أو غازا ً والضوابط مع التغريات يف املواد والعمليات بأنها تجربة مل يتم تنفيذها من قبل فني
أو بخارا ً أو غبارا ً أو ضباباً أو دخاناً .كام
واإلجراءات.
املخترب أو الباحث ،ومع مرور الوقت سوف
يجب تحديد املخاطر املحتملة عن طريق
المسؤولية/المسؤوليات
تحدث تعديالت طفيفة عىل اإلجراءات
قراءة وثائق وبيانات السالمة أو أي مرجع
يف املعمل أو املخترب ،يجب عىل املختص
والتجارب املتكررة ،وهذه التجارب ميكن
تقني آخر .والبحث عام إذا كانت هناك
تقييم مخاطر العمل قبل كل تجربة جديدة أن تستخدم لها الوثائق أو الصور املوجودة
مخاطر محتملة أخرى مرتبطة باملرشوع.
سوف تعمل ،رشيطة أن يكون الستكامل
سابقاً ،وإعادة ترتيب وتهيئة النموذج دورياً.
• تقييم مستوى املخاطر
استامرة تقييم املخاطر دور أسايس يف إعداد تعبئة استامرة تقييم املخاطر
ويستند ذلك التقييم عىل مدى علم الشخص التجربة وتصميمها.
يجب عىل الفني أو الباحث قبل دخول
باملخاطر ذات الصلة بطبيعة العمل ،وما
عىل الباحث أن يناقش التقييم مع املرشف املخترب والبدء يف التجربة ،جمع كل
ميكن أن يحدث من خطأ ،لذلك ينبغي
أو الباحث الرئيس ،ويجب عىل جميع
املعلومات الالزمة عن التجربة ،وتصميمها
تقييم آثار املخاطر عىل الصحة ومدى
العاملني يف املخترب أن يسجلوا أسامءهم
وجميع املواد الخطرة التي سوف تستخدم،
بوضوح ،كام يجب عىل املرشف التوقيع
وتعبئة استامرة تقييم املخاطر.

:المراجع
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وســائل ومتطلبــات الســامة فــي
المختبــرات والمعامــل
د .عبدالرحمن بن محمد الضباح

أستاذ الكيمياء التحليلية المشارك
بكلية الملك فهد األمنية

اعتامد هذا النظام من قبل األمم املتحدة
ازدادت يف اآلونة األخرية الحوادث يف
يف عام 2001م ,يف حني بدئ تطبيقه يف
املختربات املوجودة يف مراكز األبحاث
دول االتحاد األورويب يف شهر يناير من
والجامعات؛ نتيجة الفتقار نسبة ال بأس
عام 2009م ,وكان هدف هذا اإلنشاء هو
بها من منسويب تلك املراكز ملهارات األمن
الحصول عىل نظام ترميز موحد لجميع
والسالمة األساسية.
فمن املعروف أن أي مخترب أو مركز أبحاث بلدان العامل يحل بدالً من أنظمة الرتميز
ال يخلو من مواد كيميائية متعددة ومتفاوتة املتعددة واملوجودة يف دول العامل ,وذلك
املنسق عاملياً ()GHS
يف خواصها الكيميائية والفيزيائية ،ويف درجة تحت مظلة النظام ّ
خطورتها وطرق التعامل معها واستخدامها ,]1,6[ .وفيام ييل رشح لبعض املصطلحات
والرموز املعتمدة من قبل هذا النظام:
ونتيجة ملا سبق ،فيمكن إساءة استخدامها
مام ينتج عنها مركبات ضارة وسامة قد
تلوث البيئة ،بل قد ينتج من بعض الحاالت
انفجارات وتدمري للمباين واملمتلكات.
سنستعرض فيام ييل بعض املصطلحات
والرموز املتعلقة برشوط ومتطلبات السالمة
يف املختربات ،مع تقديم نبذة بسيطة عن
بعض املصطلحات العلمية واملتعلقة بهذا
املجال ،وكيفية التعامل معها.

 .1امللصقات التوضيحية املعتمدة
حسب معايري اإلخطار باملواد الخطرة
Hazard Communication Standard
Pictogram
اعتبارا من شهر يونيو لعام 2015م ،بدأ
تطبيق معايري اإلخطار باملواد الخطرة
(HCS) Hazard Communication
 ,Standardوالذي ُس ّن تحت مظلة النظام
املنسق عاملياً لتصنيف وترميز املواد
ّ
الكيامئية The Globally Harmonized
System of Classification and
 ،Labelling of Chemicalsوذلك

أو ً
ال) النظام المنسق عالميًا the
Globally Harmonized
System

هو نظام ُصمم لتصنيف classification
ووضع امللصقات والعالمات labeling
التحذيرية عىل املواد الكيميائية ،وتوضيح
طرق االستخدام والتعامل اآلمن معها .وت ّم

بعض األمثلة عىل امللصقات التوضيحية ومخاطرها Pictograms and Hazards

وهذه بعض النامذج املطلوب ارتدائها قبل الرشوع يف العمل:
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العالمات الكيميائية chemical labeling
يف املواقع واألماكن التي تحتوي عىل مواد
ألجل ضامن أساليب موحدة لتقييم وتصنيف خطرة.
املخاطر الكيميائية لجميع بلدان العامل .وبناء وكان من إحدى النقاط التي ناقشتها RTK
عليه فقد ت ّم استبدال امللصقات الخاصة
 ،rulesواشرتطتها عىل أصحاب العمل
وحل بدالً من الصور
باملخاطر الكيميائيةّ ،
 ,employersهي االحتفاظ بوثيقة لكل
التوضيحية التي سنناقشها اآلن .سيوضع
مادة كيميائية خطرة توجد يف منشآتهم،
ملصق توضيحي عىل أي مادة موضحاً فيه
بحيث تحتوي هذه الوثيقة عىل بيانات
املخاطر التي ميكن أن تحتويها ،وذلك لتنبيه كاملة لكل يشء يتعلق مبجال السالمة لها،
مستخدمي املواد الكيميائية باملخاطر التي وأطلق عىل هذه الوثيقة مسمى استامرة
قد يتعرضون لها عند تعاملهم معها ،ويتكون بيانات السالمة للمواد Material Safety
كل رسم توضيحي من رمز ميثل خطرا ً معيناً . Data Sheets
عىل خلفية بيضاء محاط بحدود حمراء
كان من أبرز العيوب التي غفلت عنها
معيني الشكل ،ويتم وضع الرسم التوضيحي منظمة  OSHAعند إدراج استامرة بيانات
عىل امللصق بنا ًء عىل تصنيف املخاطر
الكيميائية  hazard classificationالخاصة
به]1,6[ .

 .2استامرة بيانات السالمة للمواد
الكيميائية Material Safety Data
Sheets

يعود السبب يف استخدام ما يعرف بـاستامرة
بيانات السالمة للمواد Material Safety
 Data Sheetsنتيجة ملطالبات ومبادرات
أطلقت لحامية األشخاص الذين يعملون
يف مجال املواد الخطرة وحقهم يف معرفة
املخاطر الكيميائية التي قد يتعرضون لها يف
العمل “Workers have a right to know
about the chemical hazards they
 ، ”might be exposed to at workحيث
ُعرفت بعض قواعد منظمة إدارة السالمة
والصحة املهنية Occupational Safety
 and Health Administrationوالتي
نرشت يف عام 1994م ,مبصطلح «الحق يف
املعرفة»“ ”Right To Knowوذلك بسبب
مناقشتها عددا ً من أمور السالمة ومعاين
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السالمة للمواد( ،)MSDSهو عدم إنشاء
منوذج موحد وثابت للبيانات املطلوب
إدراجها فيها ،ونتيجة لهذه السلبية ،فقد
لوحظ إمكانية ظهور منوذجني اثنني ملادة
واحدة ،مختلفني يف البيانات واملعلومات
املدرجة يف وثيقة ( ،)MSDSوهذا قد يؤدي
لحصول نوع من اإلرباك والفوىض ،مام
ينتج عنه عدم وضوح وضبابية لدى حق
العامل يف معرفة املخاطر الكيميائية التي قد
يتعرضون لها أثناء العمل]2,6[ .

 .3استامرة بيانات السالمة Safety Data
Sheets

لحل اإلشكال واللبس املالحظ يف استامرة
بيانات السالمة للمواد ( ،)MSDSفقد نرشت

منظمة  OSHAيف عام 2012م تعديالت
كبرية عىل ما يعرف بقواعد ,RTK rules

الوثائق الخاصة باملواد الكيميائية الخطرة.
هذا النموذج يعرف باسم استامرة بيانات

 .4ملصقات التحذير عىل العبوات
Warning Labels

قامت الرابطة الوطنية للحامية من
Physical and
 .9الخواص الفيزيائية
الحرائق The National Fire Protection
Identification
 .1التعريف باملنتج
chemical
والكيميائية
 Associationبإنشاء نظام تصنيف بسيط،
Stability and
)Hazard(s
يسهل من خالله التعرف عىل خواص املادة،
 .10االستقرار والتفاعل
 .2تحديد الخطر (األخطار)
reactivity
identification
وتحديد درجة ونوع مخاطرها .كام أن تقييم
Composition/
هذا النظام يتوافق مع نظام HazCom
Toxicological
 .11معلومات عن سم ّية
 .3الرتكيب الكيميايئ للامدة
Information on
 2012والذي ت ّم توضيحه يف الفقرة السابقة،
information
املادة
 /معلومات عن املكونات
ingredients
وت ّم تطُبق عملية الرتميز بنظامthe NFPA
Ecological
 .4إجراءات اإلسعافات
 .12 First-aid measuresمعلومات بيئية
 ،وذلك بوضع عالمة عىل شكل املاسة
information
األولية
 ،diamond-shapedوبداخل هذه املاسة
Fire-fighting
يوجد أربع املاسات أصغر منها ،كل ماسة
Disposal
 .13طرق التخلّص منها
 .5طرق مكافحة احرتاقها
measures
ملونة بلون مميز وهي األحمر واألصفر
 .6اإلجراءات املطلوب
واألزرق واألبيض .ويوضع بداخل كل واحدة
Accidental release
Transport
اتخاذها عند ترسبها أو
 .14معلومات النقل
measures
information
من املاسات رقم أو رمز خاص للتعريف
انسكابها بشكل عريض
مبدى املخاطر التي تتواجد فيها]3[.
 .7طريقة تخزين املادة
Regulatory
.15معلومات تنظيمية
Handling and Storage
ويشري كل لون إىل مصطلح محدد كام ييل:
والتعامل معها
information
"ترشيعية"
• األحمر ويشري إىل مدى خطورة االشتعال
 .8ضوابط التع ّرض  /الحامية Exposure controls/
Flammability Other information
.16معلومات أخرى
Personal protection
الشخصية
• األصفر ويشري إىل مدى نشاطية املادة
الكيميائية Reactivity
حيث أنشأت هذه املنظمة نظاماً جديدا ً
السالمة .Safety Data Sheet
• األزرق ويشري إىل مدى خطورتها عىل
يعرف باسم 2012 HazComم وهو اختصار تتضمن استامرة بيانات السالمة ()SDS
الصحة Health
ملا يعرف بـمعايري اإلخطار باملواد الخطرة
مجموعة من املعلومات والخواص الكيميائية • األبيض ويشري إىل مخاطر محددة للامدة
والفيزيائية للامدة املدروسة ،كام تحتوي
.Hazard Communication Standard
الكيميائية Special Hazard
اعتمدت القواعد الجديدة عىل معيار النظام أيضاً عىل طرق االستخدام اآلمن لها ،ووسائل استخدم يف هذا امللصق نظام الرتقيم لكل
املنسق عاملياً  the Globally Harmonizedتفادي أخطارها املحتملة الصحية أو البيئية ،من اللون األحمر واللون األصفر واللون
ّ
وذلك منذ استالمها ،مرورا ً بطرق تخزينها
.)System (GHS
األزرق ،وذلك للتعريف مبدى خطورة املواد
ومبوجب القواعد الجديدة ،فسيكون للعامل والتعامل معها يف جميع الظروف واألحوال الكيميائية ،واتفق عىل أن تتدرج األرقام من
سواء الطبيعية أو غري الطبيعية  -كترسبها
الحق يف فهم املخاطر الكيميائية املتعلقة
 0إىل  4بناء عىل مدى خطورة املادة ،بحيث
بهم ،وليس معرفتها فقط workers would ،أو انسكابها -وسبل الوقاية منها ،وصوالً إىل تزداد الخطورة تصاعدياً.
 have a right to understand chemicalطرق التخلص منها]2,6[.
 hazards, and not just to know aboutوقد ت ّم تقسيم هذه االستامرة إىل ( )16بندا ً
كام يوضحه الجدول أعاله.
 .themولتحقيق ذلك ،ت ّم إعداد منوذج
ثابت وموحد ،واشرتط تطبيقه واستخدامه يف
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كانت هذه االحتاملية عالية أو منخفضة
مع بيان مدى خطورة الرضر الذي ميكن أن
يحدث ،والعواقب التي قد يسببها.
أما يف حالة املاسة ذات اللون األبيض
يف حالة املثالني السابقني املتعلقني بالخطر
(املخاطر املحددة) فت ّم استخدام رموز
فإنه يتوقع أن ينتج عدد من املخاطر مثل:
محددة عوضاً عن األرقام ،كام يالحظ يف
الشكل املرفق توضيح ملعنى كل من األرقام سلك عاري -انسكاب أحد املنظفات عىل
األرض أو عىل أحد األطفال -رشب أحد
والرموز املستخدمة.
املنظفات املنزلية.
ثانيًا) أساسيات المخاطر:
وبسبب هذه املخاطر فإنه من املحتمل أن
الخطر  Hazardمقابل المخاطر تنتج بعض االحتامالت مثل:
Risks
حدوث التامس كهريب -حدوث حريق-
الخطر  :Hazardهو أي يشء لديه القدرة تعرض أحد األشخاص اللتهابات يف الجلد-
عىل إحداث رضر
حدوث انزالقات عىل األرض -حدوث حاالت
ومن األمثلة عىل الخطر وجود دائرة كهربية تسمم.
عليها حمل زائد ،أو وجود املواد واملنظفات ونتيجة ملا سبق فقد تتفاوت العواقب
الكيميائية يف املنازل.
الناجمة من هذه املخاطر  Riskوشدتها مثل
املخاطر ( :Risksالتعرض للخطر) ،هي
حدوث:
احتاملية تعرض أي شخص لرض ٍر ما ،سوا ًء
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خسائر مادية للممتلكات -خسائر برشية
(وفيات أو إصابات)[]7
وميكن ربط العالقة بني املخاطر Risk
رياضياً ،بحيث أنها عبارة عن دالة ملتغريين
اثنني هام:
• احتاملية وقوع حدث معني (االحتاملية)
• مدى التفاوت يف ش ّدة وطريقة وقوع
الحدث (العواقب)

المخاطر = ( fاالحتمالية
 ، Likelihoodالعواقب
)Consequence

 .1بيانات الخطر  Hazardوالوقاية
Precautionary
()H- and P-statements
متثل بيانات الخطر  Hazardوالوقاية
املنسق عاملياً
 Precautionaryيف النظام ّ
 GHSمصطلحات معيارية تستخدم لوصف
كل من املواد أو املخاليط الخطرة ،والتدابري

املوىص بها والتي يتعني اتخاذها عندما
استخدامها أو التخلص منها.
فيام يتعلق بالدول األوروبية فقد كان
يستخدم ما يعرف مبصطلحي املخاطر Risk
 R-phrasesوالسالمة Safety phrases
 ،S-phrasesلتوضيح مدى خطورة املواد
الكيميائية ,وتوصيات السالمة املتعلقة بها
عند التعامل معها .ولكن ومع حلول شهر
ديسمرب من 2010م ،بدأ العمل عىل إلغائهام
تدريجياً ،وت ّم ذلك فعلياً بحلول شهر يونيو
من عام 2015م للمواد ،وشهر يونيو من عام
وحل بدالً منهام ما يعرف
2017م للخالئطّ .
ببيانات الخطر والوقاية
(]4,5[.)H- and P-statements
أ -بيانات الخطر H-statements
هي عبارات تصف بيانات الخطر لكل من
األخطار الجسدية والصحية والبيئية .وهي
مقننة باستخدام حرف واحد وهو حرف
« »Hمتبوع بثالثة أرقام ،يشري الرقم األول
إىل الطابع األسايس للخطر حسب التصنيف
التايل:
 -1للخطر الجسدي ويبدأ برقم H2xy 2
for physical hazards
 -2للخطر الصحي ويبدأ برقم H3xy for 3
health hazards
 -3للخطر البيئي ويبدأ برقم H4xy for 4
environmental hazards

من األنواع الخمسة التالية:
 -1للتوصيات العامة وتبدأ برقم 1
 -2لتوصيات الوقاية وتبدأ برقم 2
 -3لتوصيات االستجابة وتبدأ برقم 3
 -4لتوصيات التخزين وتبدأ برقم 4
 -5لتوصيات التخلص وتبدأ برقم 5

 .2رموز وعبارات المخاطر والسالمة
(:)R&S-Phrases

هي رموز استحدثت وأنشئت من قبل
االتحاد األورويب ،وتحمل رمز S-Phrases
و  ،R-Phrasesوتُعنى بإيضاح وتبيني مدى
خطورة املواد الكيميائية ،وتوصيات السالمة
املتعلقة بها عند التعامل معها ،وت ّم نرش
هذه الرموز يف البداية من قبل االتحاد

ب -بيانات الوقاية P-statements
هي عبارات تصف بيانات الوقاية
والتحذيرات املطلوب اتباعها عند التعامل
مع املادة أو الخالئط ،وت ّم تقنينها باستخدام
حرف واحد ،وهو حرف الـ « »Pمتبوع
بثالثة أرقام ،يشري الرقم األول منها إىل واحد
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األورويب تحت بند /548/67 Directive
. EEC
بعد ذلك ،ا ُعيد نرشها مرة أخرى بعد
تنقيحها وإضافة أغلب اللغات األوروبية
إليها تحت بند ،EC/102/2006 Directive
وأصبحت هذه الرموز متداولة يف أغلب دول
العامل وليس يف بلدان االتحاد األورويب فقط.
ولكن وكام ذُكر يف الفقرة السابقة ،فإن
هذين املصطلحني ت ّم استبدالهام وإلغاؤهام
وحل
بحلول شهر يونيو من عام 2017مّ .
بدالً منهام ما يعرف ببيانات الخطر والوقاية
( ,)H- and P-statementsوالتي رشحت
بنوع من التفصيل آنفاً.
وكان هدف هذا االستبدال هو ضامن
أساليب ورموز موحدة تحل بدالً من أنظمة
الرتميز املتعددة واملوجودة يف دول العامل،
املنسق عاملياً
وذلك تحت مظلة النظام ّ
( .)GHSوفيام ييل رشح موجز ملصطلحي
 S-Phrasesو ،R-Phrasesويعود السبب
لرشحنا هذين املصطلحني ,ألنه اليزال
يوجد بعض املواد والخالئط التي ر ّمزت
بهام ,وألجل ذلك فيتحتم عىل من يرغب
يف استخدام هذه املواد والخالئط أن يفهم
مخاطرها وسبل السالمة عند التعامل معها,
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إذا كانت تتضمن التصنيفات القدمية]4[ .

أ -رموز املخاطر ()R

تشري  R-phrasesإىل نوع وطبيعة الخطر
املرتبط باملواد الكيميائية واستخداماتها،
وهي عبارة عن حرف  Rمتبوعاً برقم أو
عدد من األرقام ،حيث توجد ضمن امللصق
التعريفي املوجود عىل الغالف الخارجي
للامدة ،وميكن من خالل هذه األرقام معرفة
نوع الخطر املرتافق مع هذه املادة ودرجته،
كام يالحظ يف الجدول املرفق أدناه.

ب -رموز السالمة ()S

تشري  S-phrasesإىل متطلبات السالمة
والتحذيرات الالزم إجراؤها عند التعامل مع
املادة الكيميائية الخطرة ،وهي عبارة عن
حرف  Sمتبوعاً برقم أو عدد من األرقام،
حيث توجد ضمن امللصق التعريفي املوجود
عىل الغالف الخارجي للامدة ،وميكن من
خالل هذه األرقام معرفة متطلبات السالمة
املرتافقة مع هذه املادة ودرجتها ،كام يالحظ
يف الجدول أدناه.
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تقييم المخاطر في مسارح الكوارث اإلرهابية
علي بن إبراهيم حكمي

مؤسس المجموعة العلمية
لعلوم األدلة الجنائية
تمهيد:

تتناثر الشظايا والقذائف ،أشالء ودماء ،بكاء
األطفال ونواح النساء ،أدخنة متصاعدة،
زجاج متناثر ومبان متصدعة وحفر متكونة،
أصوات وأجهزة املركبات اآللية ،إضاءات
ملونة تيضء الليل الحالك ،أجهزة النداء
للفرق املشاركة ..هذا السيناريو وأكرث عادة
ما يتواجد يف األحداث اإلرهابية ،وللقارئ
الكريم أن يتخيل حجم املخاطر الناجمة عن
هذا النوع من الحوادث التي قلام تجد دولة
ال تتعرض إليها عىل اإلطالق.
إن إيجاد بيئة عمل آمنة أمر يف بالغ
األهمية ،ويعد مسؤولية مشرتكة بني الجميع،
وال يقترص عىل التصدي للبيئات الخطرة؛ ألنه
من الرضوري تطبيق مامرسة العمل املنظم
االستباقي ملواجهة املخاطر املتوقعة أيضاً،
واالهتامم بتجهيز الرعاية الصحية والنفسية
للفرق املشاركة خالل عملية التحقيق.

خالل املهمة هي سالمة الفرق املشاركة.
أهمية تقييم المخاطر:
ونظرا ً لكمية املخاطر التي ُخلفت يف موقع ولخطورة الحدث فإنه يجب بناء خطة
اسرتاتيجية للسالمة ،والبدء بتقييم املخاطر
التفجريات اإلرهابية فإنه يتعني عىل فريق
يف مرسح الكارثة مبجرد تلقي الخرب من
تحقيقات مسارح الكوارث تقييم املخاطر
للتعرف عليها ،والتصدي لها؛ للمساهمة يف القنوات الرسمية .وقبل مبارشة التحقيق
حفظ حياة فريق التحقيق ومرتادي مرسح واستالم مرسح التفجري اإلرهايب يجب أن
الجرمية ،وميكن تصنيف املخاطر إىل كيميائية يحصل فريق التحقيق عىل كافة املعلومات
املتاحة التي تسهم يف التعرف عىل مستوى
وحيوية وأخرى بسبب األسلحة واألدوات
املخاطر بشكل عام ،وأخذ اإلذن من الفرق
الحادة وغريها.
املعنية باإلطفاء وفرق إزالة املتفجرات
يف مسارح الكوارث اإلرهابية هناك أنواع
بجاهزية املوقع ،وخلوه من املتفجرات،
متعددة من املخاطر متفاوتة التأثري عىل
السالمة العامة .ويف تلك اللحظات الحرجة وغريه من املخاطر املدمرة.
يجب أن تُحدد املهام بعناية بالغة ،وبناء
خطط عملية للحامية والتحقيق واإلنقاذ
وغريها من اإلجراءات؛ مبا يكفل حفظ
األنفس واملمتلكات ،ولتكون الغاية العظمى

@Saudicsi
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هيكلة فريق السالمة:

يف أنظمة السالمة املختصة مبجال تحقيقات ويهتم ضابط السالمة ببناء الخطط لحامية
مسارح الجرائم هناك ما يسمى بضابط
فريق التحقيق ،وتشمل مهامه جدولة
السالمة  safety officerويكون مسؤوالً
الفحوصات الطبية ،وخدمات الطوارئ،
عن جميع متعلقات السالمة يف الحوادث
واملالبس الواقية ،وكذلك التخطيط إلزالة
الكبرية ،وهو الذي يقوم بالتأكد من سالمة التلوث وإجراءات اإلنقاذ ،وتحديد املدة
اإلجراءات واملامرسات واملالحظات ،والتعرف الزمنية إلعادة تأهيل العاملني للعودة إىل
عىل املخاطر والظروف غري اآلمنة قبل وخالل املوقع ،باإلضافة إىل أي إجراءات إليقاف
مهمة التحقيق الفني ملرسح الجرمية.
والتقليل من األوضاع غري اآلمنة ،والتحكم
وال بد أن يتميز بالصفات الشخصية التي
التام يف صالحية الدخول والخروج إىل
تساعده عىل تحقيق املهمة بنجاح كقوة
املنطقة الساخنة .Hot zone
الشخصية والرصامة ،لتحقيق الغاية األهم
ويف حوادث الكوارث اإلرهابية يجب أن
يف الحدث وهي السالمة لفريق التحقيق.
يُضمن تشكيل فرق للسالمة ضمن الخطة
ومن املهم أن يكون مرتبطاً بعمل تحقيقات االسرتاتيجية للسالمة ،وذلك للقيام باملهام
مرسح الجرمية؛ كون ذلك سيكون ذا صلة
املرتبطة خالل عملية التحقيق ملرسح
بطبيعة عمل ِفرق التحقيق؛ األمر الذي
التفجري ،بهدف تقييم املخاطر ،وبناء وتنفيذ
سينعكس إيجاباً مع حامية وحفظ اآلثار يف خطة السالمة يف املوقع.
املوقع.
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أنواع المخاطر:

يف أي مرسح حادث يوجد هناك مخاطر
كبرية قد تسبب تأُثريات بالغة عىل الصحة
العامة ،ويجب التعرف عليها ،حتى نتمكن
من تقييمها التقييم الصحيح ،ومن ثم وضع
الخطة املناسبة للتصدي لها .ونوجز منها:
املخاطر الحرارية  :Thermalتنتج نتيجة
التعرض إىل درجات حرارة عالية خالل عملية
التفجري .ويوجد أيضاً نوع معاكس ،وذلك
بإنتاج درجات حرارة باردة منخفضة جدا ً
كوجود سائل األكسجني أو النيرتوجني؛ األمر
الذي يسبب حروقاً باردة Cold Thermal
.Burn
خطر اإلشعاع  :Radiationمن ضمن
املخاطر التي تكون نتيجة بعض التفجريات
اإلشعاعات األيونية وغري األيونية .اإلشعاع
األيوين يحمل طاقة تعمل عىل إزالة
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اإللكرتون من الجزيئ نتيجة موج الشعاع؛
مام قد يحدث تهتكاً خلوياً داخل الجسم.
ويتضمن اإلشعاع األيوين أشعة ألفا وبيتا
وجاما وأشعة إكس .أما اإلشعاع غري األيوين
كاألشعة تحت الحمراء وفوق البنفسجية
فتكون أقل قوة من اإلشعاع األيوين ،ولكنها
قد تسبب رضرا ً وتهتكاً لألنسجة يف حال
التعرض الزائد لها ،عىل سبيل املثال قد
تُسبب األشعة فوق البنفسجية نوعاً من
أنواع رسطان الجلد ،نتيجة التعرض لها
لفرتات طويلة.
خطر االختناق  :Asphyxiationاالختناق
شائع الحدوث يف مسارح الكوارث
اإلرهابية ،ويكون نتيجة نقص األكسجني يف
األماكن املغلقة ،سواء كان اختناقاً بسبب
نقص تركيز األكسجني أو اختناقاً بواسطة
مواد كيميائية يف املوقع.
الخطر الكيميايئ  :Chemicalتنتج هذه
األخطار نتيجة التعرض إىل السموم واملواد

الحارقة ،وتتواجد باألشكال املتنوعة للامدة
سواء سائلة أو صلبة أو غازية .وتشمل
املواد السامة التي تسبب األرضار اعتامدا ً
عىل وقت االستجابة وتركيز املواد ،بشكل
حاد أو مزمنة .ومنها املواد الحارقة التي
تؤثر عىل صحة الجلد خالل وقت املالمسة.
خطر مسببات األمراض امليكروبية
 :Etiological agentتنتج هذه املخاطر
نتيجة التعرض إىل الكائنات الدقيقة أو
السامة واملسببة لألمراض .ومن أمثلتها
االنرثكس والعوامل األخرى.
األخطار امليكانيكية  : Mechanicalواحدة
من أكرث األخطار التي ميكن مواجهتها
يف مرسح الكارثة ،ويف املقابل تعد من
أكرث املخاطر التي يتم التغايض عنها .وقد
تكون بسبب التالمس مع املواد يف املرسح،
وتتضمن:
االنزالق والسقوط :يساهم لبس الحامية يف
زيادة نسبة خطورة االنزالق ،وذلك بسبب

صعوبة الرؤية أو كرب اللباس ،ويتضح ذلك
خالل الصعود والنزول وامليش عىل األرايض
غري املسطحة والعمل عىل الدرج.

مالبس السالمة:

وللحامية الشخصية دور بارز يف عملية
حامية فريق التحقيق الفني ملرسح الكارثة،
كونها وسيلة الحامية األساسية يف املوقع،
ولها دور يف حامية املوقع من انتقال اآلثار
إليه من مواقع أخرى ،وإلمتام التقييم
بشكل مقبول ويضمن الحامية هو التعرف
عىل متطلبات السالمة األساسية ومنها
مالبس الحامية الشخصية وهي عىل النحو
التايل:
معدات حامية التنفس Respiratory
 : protectتقوم أدوات الحامية بدور
مهم يف منع استنشاق املواد الخطرة
واألغربة والجسيامت الصغرية من الدخول
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إىل الجهاز التنفيس .وهناك ثالثة أنواع
من معدات التنفس الصناعي التي تسمح
ملحققي مرسح الجرمية بالدخول إىل املسارح
املختلفة ،والقيام مبهامهم املنوطة بهم مع
حامية الجهاز التنفيس ،ويتم استخدامها وفقاً
لظروف بيئة مرسح الكارثة اإلرهايب ،وهي:
 جهاز منقي الهواء للتنفس الصناعي Air-
Purifying Respirator
 جهاز منقي الهواء الضغط السلبي
Negative Pressure
 جهاز منقي الهواء الضغط اإليجايب
Positive Pressure
مالبس الحامية من الكيامويات Chemical
( :Protective Clothingالنظارات ،البدلة،
الحذاء ،القفازين)
يعكس االهتامم مبالبس الحامية الشخصية
يف مسارح الحوادث عموماً ومسارح الكوارث
خصوصاً مستوى الوعي الذي يتطلبه الحدث
للتصدي إلمكانية حصول الرضر –ال قدر

فريق السالمة باألخطار التي تظهر بشكل
الله :-وميكن تصنيف ملبوسات الحامية
مفاجئ ،وإبالغهم عن تعطل أو إتالف
من الكيامويات من حيث عدد مرات
االستخدام إىل محدود االستخدام وإىل لباس معدات السالمة.
ميكن إعادة استخدامه مجددا ً .ويتم تصنيع  -ينبغي تبليغ مسؤول السالمة عن اإلصابات
يف املوقع.
هذه امللبوسات لتكون قابلة وبشكل سهل
 تقليل اآلثار من خالل أدوات السالمةلتطهريه ،ومع ذلك فإنه ال يُنصح بإعادة
العامة ،ومالبس الحامية الشخصية.
استخدامه مجددا ً بسبب مشاكل تعقيم
ويجب عىل فريق السالمة تقييم كل خطر
امللبوسات .وميكن لنا أن نعي أنه ال يوجد
وفقاً الستخدام منوذج معتمد لتحديد نوع
نوع واحد من لباس الحامية الشخصية
بإمكانه الحامية من جميع املخاطر املحتملة .الخطر وشدته من حيث تأثريه عىل حياة
وصحة البرش مع إمكانية حدوثه حتى
التخطيط للسالمة يف مرسح الكارثة:
يتم تحديد الوسائل والطرق واآلليات التي
وملعالجة آثار الدمار العظمى التي سببتها
تُستخدم للتقليل منه ،ويوضح الشكل أحد
الكارثة يجب االهتامم بتوفري اآليت ضمن
مناذج التقييم الذايت.
خطة السالمة:
الخاتمة:
 وضع فرتات راحة مناسبة لفرق العمليجب أن تتم عملية تقييم املخاطر يف جميع
املشاركة.
أنشطة ومراحل التحقيق الفني يف مرسح
 والحتاملية حصول اإلجهاد املرتفع يفالكارثة ،لضامن الجودة وتقدير السالمة يف
املرسح يجب رصد الحالة الصحية العقلية
جميع املواطن مع األخذ باالعتبار توقع أسوأ
والجسدية للمشاركني ،كذلك يتعني تبليغ
االحتامالت وإن قل تأثريها عىل السالمة
العامة مع وجوب االعتقاد باستمراريته خالل
النشاط بشكل دينامييك.

اإلرهابية
الحوادث
مسارح
تقييم
اإلرهابية
الحوادث
مسارح
المخاطرفي
المخاطر
في ss
Risk
kAssessment
t
دليل اإلنرتبول
لتحديد هوية ضحايا الكوارث
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وسائل تأمين الوثائق والمستندات الحكومية
عقيد /فهد بن محمد الـشـافـي
خبير التزييف والتزوير
باإلدارة العامة لألدلة الجنائية

هناك عدة مخاطر تهدد الوثائق والعمالت
واملستندات الحكومية يف مختلف دول
العامل من جراء عمليات التزييف والتزوير
لها باستخدام التكنولوجيا املتاحة يف السوق،
فكان ال بد من وضع خطوط دفاعية صلبة
تستطيع درء الخطر الناشئ عن ذلك بكفاءة
واقتدار ،وذلك من خالل عالمات أمنية
تدخل يف تكوين األحبار والطباعة والورق
والتصميم ،وتوضع عالمات الحامية عىل
ثالث درجات:
أ -توضع عالمات بحيث ميكن للشخص
املتداول للوثيقة (الشخص العادي) كشفها،
وهذه تعتمد عادة عىل النظر واللمس.
ب -توضع إشارات أخرى للمتعامل مع
الوثيقة مثل مسؤويل والجوازات (يف حالة
الجوازات) ،وموظفي البنوك (يف حاالت
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النقد وبطاقات االئتامن) ،ورجال املرور (يف الورق التي إذا تعرضت ملحاولة اإلزالة
ظهرت كلمة مزور يف الطبقة التي تيل
حاالت رخص القيادة) ،ومنسويب الوزارات
(يف حاالت الشهادات العلمية) ،وكشف هذه السطح.
ب -استخدام ورق يتألق تحت األشعة فوق
العالمات يعتمد باإلضافة للنظر وامللمس
البنفسجية ،بحيث تظهر نقطة اإلزالة أو
استخدام العدسة املكربة ،ومصابيح األشعة
التغيري معتمة.
بأنواعها.
ج -استخدام حرب بصبغة خاصة ولون خاص،
ج -توضع عالمات للخرباء املختصني يف
صعب تقليده ،ويظهر تحت األشعة فوق
فحوص التزييف والتزوير ،بحيث ميكن
البنفسجية بلون خاص به ،وبحيث إذا تم
كشف هذه العالمات أو أي تغيري عليها
استخدام حرب آخر مشابه يظهر تحت األشعة
باستخدام الوسائل الفيزيائية والكيميائية
واألجهزة الضوئية األخرى ،لكشف الرتكيب بصورة مختلفة.
د -استخدام قياسات محددة ومواصفات
الدقيق للورق والكتابة واألصباغ وبقية
محددة للوثيقة ،وتختلف هذه القياسات
املركبات العضوية.
أو ً
ال :الحماية من التزوير ،ويتم ذلك واملواصفات مع كل إصدار ،وتحدد
اإلصدارات بتواريخ محددة.
بالطرق التالية:
أ -استخدام ورق حساس للكشط مثل أنواع هـ -استخدام الخطوط بالكتابة املمغنطة

عىل أطراف الوثيقة ،لتجنب قص الوثيقة أو
تغيري أبعادها ،وميكن تشفري هذه الخطوط
بحيث يقرأها جهاز قارئ مرتبط بحاسب
آيل إذا حدث أي خلل فيها فيظهر ذلك عىل
الجهاز.

والورق ،بحيث تظهر باأللوان مختلفة تحت
األشعة فوق البنفسجية أو األشعة تحت
الحمراء ،وهذه املواد يصعب عىل الشخص
العادي الحصول عليها ،ومزجها بنفس
النسب ،ووضعها بنفس املواضع.

ثانيًا :الحماية من التزييف

القواعد األساسية في تأمين
الوثائق والمستندات

أ -استخدام ورق خاص ذي مميزات فريدة
ومحددة يحتوي عىل عالمات مائية محددة .هناك دورة متكاملة للوثائق واملستندات
مكونة من عدة مراحل ،ولكل مرحلة
ب -استخدام حرب خاص يف الطباعة ال
أهميتها الخاصة ،وتندمج نهاية كل مرحلة
يسهل تقليده من حيث تركيب الصبغة أو
مع بداية املرحلة التالية ،إذ تبدأ الدورة
مواصفاتها ،ليسهل كشف التقليد ،سواء
مبرحلة استالم وتداول الوثائق واملستندات،
بالنظر أو تحت األشعة.
ثم مرحلة الحفظ ،ثم مرحلة االطالع ،وأخريا ً
ج -استخدام عنارص برتاكيز قليلة من غري
مرحلة إعدام الوثائق واملستندات ،ويجب أن
العنارص التي تتواجد عادة يف الورق أو
الحرب؛ لتكون مرجعاً يرجع إليه يف التحليل ،يهتم النظام األمني بكل مرحلة من مراحل
هذه الدورة عىل حدة .
وذلك من خالل استعامل جهاز طيف
االمتصاص الذري أو جهاز طيف االنبعاث
أوالً  :القواعد األمنية يف مرحلة استالم
الذري باستخدام البالزما.
د -استخدام الكتابة املمغنطة مع تشفريها،
بحيث تكشف التزييف مبجرد قراءتها بجهاز
القارئ الضويئ املتصل بجهاز الحاسب اآليل،
وميكن أن تكون هذه الكتابة عىل شكل
خطوط أو أرقام أو كلامت أو مزيج منها
جميعاً.
هـ -تشفري أرقام الوثائق مع التاريخ الذي
صدرت فيه ومع تاريخ ميالد أصحابها،
وبرمجة ذلك عىل الحاسب ،بحيث إذا مر
القارئ الضويئ لجهاز الحاسب عىل هذه
الخطوط يقرأ الجهاز سليمة أو مزيفة
إذا كانت هذه الخطوط ال تطابق الشفرة
املخزنة بالحاسب .
و -استخدام عدة مواد مفلورة يف الحرب

وتداول الوثائق واملستندات
تحدد االختصاصات بوضوح ،ومن ثم
يتم تحديد املسؤولية ملن يتسلم الوثائق
واملستندات ويتداولها ،وإثبات كافة إجراءات
االستالم إثباتاً يكفل تحديد مسؤولية املقرص
إذا ما حدث تقصري ،واتخاذ كافة إجراءات
التأمني والحامية أثناء النقل ،ويحظر عىل
املوظفني االحتفاظ بالوثائق واملستندات
خارج مكان العمل الرسمي ،ويجب تصنيف
الوثائق واملستندات املتداولة داخل الجهاز
إىل وثائق عادية ووثائق رسية تحدد درجة
رسيتها حسب أهمية الوثائق ،وتقوم األجهزة
اإلرشافية والرقابية بتنفيذ تعليامت تداول
الوثائق واملستندات بكل دقة.
ثانياً  :القواعد األمنية يف مرحلة حفظ
الوثائق واملستندات
يجب أن يتحىل املوظف املعني للعمل يف
حفظ الوثائق واملستندات بالدقة واألمانة
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والجدية ،وأن تتخذ كافة اإلجراءات التي
استخدم الفاكس يف نقل الوثائق فيجب أن ومرافقة إعضاء لجنة اإلعدام.
من شانها املحافظة عىل الوثائق واملستندات يتم ذلك من خالل شفرة أو رموز بني املرسل مشاكل تأمني الوثائق واملستندات
يعاين العنرص البرشي املسؤول عن التعامل
ملدد طويلة وتحصينها من كل األخطار التي واملستقبل.
ميكن أن تتعرض لها نتيجة عوامل طبيعية
مع الوثائق واملستندات بعض القصور؛ منها
ويجب تقسيم درجة رسية املعلومات
مثل الرطوبة والحرارة واألتربة والغازات
عدم كفاية التدريب عىل أساليب التأمني
املخزنة بالحاسب اآليل ،ويخصص لكل
والحرشات ،وتزويد أماكن الحفظ بأجهزة
نوع رقم كودي معني ال يعلمه إال املوظف والحامية وضعف مستوى الوعي بدوره
اإلنذار عىل األبواب والنوافذ ووسائل الحامية املختص باسرتجاع هذه املعلومات يف حدود الحيوي يف مجال تنفيذ قواعد التأمني يف
مراحل التداول والحفظ واالطالع واإلعدام.
ضد الحريق ومعدات إطفاء يدوية وذاتية ،اختصاصه.
وتعاين أنظمة تأمني الوثائق واملستندات يف
وعمل تفتيش دوري لها ،للتأكد من سالمتها رابعاً  :القواعد األمنية يف مرحلة إعدام
.
بعض الجهات عددا ً من املشكالت اإلدارية،
الوثائق واملستندات
ولعل أهم مظاهر هذا القصور عدم
ثالثاً :القواعد األمنية يف مرحلة االطالع عىل يتخذ قرار إعدام الوثائق أو املسودات أو
الوثائق واملستندات
وجود تحديد دقيق الختصاصات العاملني
األرشطة بعد مرور فرتة مناسبة ،ويكون
يجب تحديد املوظفني املختصني باالطالع
اإلعدام بالحرق أو الفرم ثم العجن باستخدام ومسؤولياتهم ،وعدم وجود تخطيط يضمن
عىل الوثائق واملستندات ،وميكن أن يقترص املواد الكيميائية ،وال يجوز بعد إصدار قرار تطوير أساليب التأمني ،وعدم وجود ضوابط
الحق يف االطالع عىل أنواع معينة من
اإلعدام أن تقوم اللجنة باالطالع عىل محتوى تحكم عمليات االطالع والتداول والحفظ
الوثائق دون األخرى أو يقترص حق االطالع الوثائق ،وأن يكون أمر اإلعدام صادرا ً كتابياً واإلعدام ،إضافة إىل عدم وجود تنظيم قانوين
يضمن التزام جميع العاملني بتنفيذ قواعد
عىل معلومات بجهة أو جهات معينة دون ومحددا ً للوثائق وموقعاً عليه من الرئيس
أخرى ،وال يجوز ملن لهم حق االطالع عىل
التأمني ،ويحدد عقوبات تطبق عىل املخالفني
املسؤول ،ويحفظ أمر اإلعدام يف سجالت
الوثائق استخراج نسخ منها إال بناء عىل
سواء كانت إهامالً أو متعمدا ً.
الوثائق املعدومة ،ويخصص مكان إلعدام
وتعاين بعض الجهات عدم وجود اإلمكانات
موافقة كتابية من املختصني بحسب درجة الوثائق ،وتنقل الوثائق واملستندات املقرر
رسيتها ،ويراعى أن تحدد يف املوافقة عدد
املناسبة لعمليات الحفظ؛ األمر الذى يصعب
إعدامها إىل مكان اإلعدام تحت الحراسة
النسخ التي يجوز الحصول عليها من الوثائق،
من عمليات الحفظ واالطالع والتداول وعدم
ويتم االحتفاظ بهذه املوافقة عىل امللف
استخدام التقنية الحديثة يف عمليات الحفظ
املعد لذلك بعد توقيع املستلم ،ويجب
والتداول واالطالع.
اسرتجاعها قبل انتهاء وقت العمل الرسمي،
وإذا تتطلب األمر مزيدا ً من االطالع ميكن
طلب الوثائق يف اليوم التايل ،ويجب عىل
املوظفني املختصني باالطالع عىل الوثائق عدم
اإلدالء مبا تحويه من معلومات .يف حالة نسخ
الوثائق للدراسة وغريها من األسباب ال يجوز
التخلص منها ،بل يجب إعادة هذه النسخ
مرة أخرى لقسم الحفظ ،ليتم التخلص منها
أو القواعد املحددة .
إذا تتطلب األمر نقل بعض الوثائق إىل
جهة أخرى فيجب نقلها يف مظروف محكم
اإلغالق وعليه الختم والشعار الخاص بوحدة
الحفظ ،ويدون عليه درجة الرسية ،وإذا
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الوسائل البيولوجية فى تأمين المعامالت المالية
د .زكريا أبوكبيرة

خبير باإلدارة المركزية ألبحاث التزييف
والتزوير – الطب الشرعي – مصر
محاضر معتمد لبرامج مكافحة جرائم
التزييف والتزوير

البنكية وجوازات السفر والتوكيالت وغريها .السنوات املاضية بشكل كبري من وسائل
أولية إىل أن وصلنا إىل الوسائل التأمينية
املستوى الثاين :يحتوى عىل وسائل تأمينية
موجهة ملستخدمني أكرث تخصصاً مثل
البيولوجية (الحيوية) Biometric security
مقدمة
 featuresوالتي أصبحت تشغل حيزا ً كبريا ً
موظفي البنوك .وهذه الوسائل تحتاج إىل
تسعى الدول والحكومات واملؤسسات لتأمني وجود أجهزة بسيطة ،للتأكد من صحة
يف تأمني املستندات مثل بطاقات االئتامن
املستندات الصادرة منها ،ولذلك تعكف
املستند مثل أجهزة الكشف عن األحبار
 ،credit cardsوبطاقات إثبات الهوية
عىل تطويرها بشكل مستمر ،وتتنوع تلك
املتفلورة عند وضعها أسفل أجهزة األشعة
،)Identification documents (ID
الوسائل التأمينية والتي ميكن تصنيفها إىل
فوق البنفسجية ،)ultraviolet (UV
وجوازات السفر ، Biometric passport
وسائل تأمني مرئية  ،overtووسائل تأمني
واألشعة تحت الحمراء . Infra-red IR
وغريها  ،وذلك نظرا ً لفرديتها وصعوبة
غري مرئية  , covertوميكن تصنيفها أيضا
املستوى الثالث :يحتوى عىل وسائل تأمينية تزويرها ,ومن أبرز هذه الوسائل Finger
إىل وسائل تأمني طباعية ،ووسائل تأمني غري معقدة ،وتحتاج إىل خربة للكشف عنها
print, Iris, Face recognition, palm
طباعية .ونجد أن تأمني املستندات يشتمل بأجهزة أكرث تخصصاً مثل جهاز VSC
 ،vein recognitionوسوف نتناول يف هذا
عىل خليط من الوسائل إلصدار مستند قوي  . )(video spectral comparatorوهذا هو املوضوع خاصية استخدام التعرف عىل
من الناحية التأمينية يصعب عىل املزور
مستوى الخرباء .
األوعية الدموية (األوردة) Palm vein
تقليده ,لذلك يتم البناء التأميني للمستندات املستوى الرابع :هذا املستوى غري متواجد يف recognition
بصمة أوردة راحة اليد (الكف)
من عدة مستويات تأمينية تكون يف معظم كل املستندات ،ولكن يوجد يف بعضها مثل
Palm vein recognition
املستندات ثالثة أو أربعة مستويات حامية العمالت لبعض الدول ،بحيث يكون هناك
كالتايل:
هي إحدى وسائل التأمني البيولوجية
وسائل خاصة بالبنوك املركزية لتلك الدول
املستوى األول :يحتوى عىل وسائل تأمينية
الحديثة التي تستخدم للتعرف واملصادقة
وال يتم الكشف عن وجودها يف العملة
عىل هوية املستخدم بواسطة التعرف
مرئية  ،overtوتكون موجهة بشكل رئييس بواسطة أي من الفئات الثالث السابقة،
إىل املستخدم البسيط ،وهو املواطن العادي ولكن يتم الكشف عنها فقط داخل البنوك عىل فردية األوردة داخل راحة اليد vein
غري املتخصص .وهذه الوسائل ميكن الكشف املركزية باستخدام أجهزة متخصصة للكشف  pattern recognitionوالتي تقوم عىل
أساس التعرف عىل أمناط وشكل وأبعاد
عنها باستخدام العني املجردة والضوء فقط عنها.
مثل العالمة املائية يف العمالت والشيكات
وتوزيع األوعية الدموية blood vessel
تطورت وسائل التأمني عىل مدار
•
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 patternsكأحد العوامل للتعرف عىل هوية
املستخدم personal identifying factor
 .تم تطوير هذه التكنولوجيا بواسطة رشكة
فوجيتسو  Fujitsuكأول تكنولوجيا يف العامل
لتوثيق الهوية الفردية للمستخدم باستخدام
الكشف عن األوردة بشكل غري تالميس
.contactless vein authentication
املعلومات التي يتم الحصول عليها عن
األوردة داخل راحة اليد يصعب تزويرها
عن طريق االستنساخ ،وذلك ألنها توجد
يف الطبقات الداخلية ألنسجة اليد وليست
بالطبقات الخارجية ،وبالتايل يصعب عىل
املحتالني الحصول عليها من املستخدم
بخالف املعتاد يف الحصول عىل بصامت
األصابع من املستخدمني ،وذلك ألنها يف
الطبقات الخارجية ال الداخلية ,وهذا ما
يعطي لهذه التكنولوجيا قوة كبرية كوسيلة
تأمينية يصعب عىل املحتالني تقليدها أو
العبث بها.
يف إحدى الدراسات التي متت عىل 140.000
ملف لراحة اليد  Palm profilesلعدد
 70.000من املستخدمني ،للتأكد من مدى
دقة هذه التكنولوجيا كانت النتائج كالتايل:
معدل الرفض الكاذب false rejection
 rateكان  % 0.01والذي يعني رفض
املصادقة عىل صحة هوية املستخدم الفعيل
 , authorized personبينام كان معدل
الخطأ وقبول املصادقة false acceptance
 rateملستخدم محتال unauthorized
 personبنسبة  %0.00008أو أقل ،وهو
معدل ضعيف جدا ،مام يظهر مدى دقة
هذه التكنولوجيا الحيوية يف التفرقة بني
املستخدمني.
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 ، deoxidizedويرجع إىل القلب مرة أخرى
ما هى آلية عمل تكنولوجيا
برسيانه يف األوردة  ، veinsوهذا هو النوع
التعرف على األوعية الدموية
الثاىن من الهيموجلوبني  deoxidizedوالذي
( األوردة ) PALM VEIN
ميتاز بأن له القدرة عىل امتصاص األشعة
 AUTHENTICATION؟
تحت الحمراء  IRعند طول موجي 760
تقوم هذه التقنية عىل توافر جهاز ماسح
لراحة اليد (الكف) باستخدام تسليط األشعة . nm
تحت الحمراء  IRعند طول موجي nm 760
عىل راحة يد املستخدم يف وجود كامريا تقوم
بالتصوير يف الوقت ذاته لألوردة كام بالشكل
( )aثم تشفريها وحفظها داخل قاعدة
البيانات للرجوع إليها ،ومقارنتها بصورة يد
املستخدم يف املرات القادمة للمصادقة عىل
هويته بالقبول إذا اتفقا ،والرفض إذا كان
هناك اختالف بني البيانات املخزنة والبيانات
عند تسليط األشعة تحت الحمراء عند
املأخوذة باملاسح .
الطول املوجي  nm 760من املاسح
 scannerعىل يد املستخدم كام بالشكل ()b
ولتفسري وفهم آلية العمل بشكل أوضح
ميتص الهيموجلوبني غري املؤكسد األشعة،
نجد أن من أحد مكونات الدم يف جسم
ويظهر بلون غامق ،بينام تعكس باقي أجزاء
اإلنسان هو الهيموجلوبني Hemoglobin
راحة اليد األشعة مرة أخرى دون امتصاص
والذي ينقسم لنوعني  :النوع األول هو
فتظهر بلون فاتح كام بالشكل ( )cثم تقوم
الهيموجلوبني الحامل لألكسجني من الرئة
لجميع أجزاء الجسم ،ويسمى  oxidizedالكامريا  IR cameraبتصوير األوردة باللون
hemoglobinوهو الذي يرسي يف الرشايني الغامق وفصلها عن باقي مكونات راحة اليد
كام بالشكل ( ،)dومن ثم تشفريها من
 , arteriesبعد نقل األكسجني إىل أنسجة
خالل ما يسمى بالـ  algorithmوهي عبارة
الجسم املختلفة يفقد الهيموجلوبني
عن خوارزمية متنع عملية العبث بالبيانات
األكسجني ،ويصبحhemoglobin
املخزنة بقاعدة البيانات ،ومعرفة محتواها،

d

c

b

a

e

3

2

1

ويوضح الشكل ( )1( : )eوضع اليد عىل املاسح  )2( .تسليط األشعة تحت الحمراء  IRعىل يد املستخدم  )3( .انعكاس األشعة وعملية التصوير لليد )4( .صورة اليد املأخوذة
بالكامريا يف وجود األشعة تحت الحمراء )5( .فصل األوردة عن باقي مكونات اليد وتشفريها وتخزينها يف قاعدة البيانات  )6( . DBيظهر أن أعىل امتصاص لألشعة تحت الحمراء
يكون عند الطول املوجي  nm 760للهيموجلوبني غري املؤكسد.

من عمليات االحتيال عىل املاكينات ATM
وذلك كمصدر للرجوع إليه عند عمل مسح
التطبيقات العملية للـ Palm vein
 fraudلرسقة بيانات البطاقات املرصفية
ليد املستخدم يف املرات القادمة ومقارنتها
recognition
(املدينة  debitواالئتامنية  )creditوالتي
بتلك البيانات التي تم تخزينها يف قاعدة
من أبرز استخدامات هذه التقنية هي
تتم من خالل رسقة بيانات البطاقة املرصفية
البيانات كمصدر للمقارنة ،والتأكد من صحة
استخدامها يف تأمني املعامالت املالية وخاصة
عن طريق االستنساخ  skimmingللرشيط
هوية املستخدم.
يف ماكينات الرصاف اآليل Automatic
املغناطييس وعن طريق استخدام الرقاقات
 ، )teller machine (ATMوذلك للحد
 . shimmingوإلمتام عملية االحتيال البد
للمحتال من الحصول عىل الرقم التعريفي
للكارت (كلمة الرس) ،وهي ما يعرف بالـ
)Personal identification number (PIN
الستخدام البطاقة املزورة ،وهذا يسبب
خسائر مالية تقدر مبليارات الدوالرات
سنويا ,لذلك سعت املنظامت والرشكات
املالية إىل استحداث وسائل تأمينية تحد من
هذه الخسائر من خالل استخدام الوسائل
البيولوجية بدالً من الرقم التعريفي الـ
( , )PINوبالفعل تم استخدام تكنولوجيا
التعرف عىل األوردة براحة اليد كابتكار
جديد ،وسمي  Palm secureوالذي أتاح
للمستخدم عند استخدام ماكينات الرصاف
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اآليل البيوميرتية (- )biometric ATMكام
بالشكل ( - )fإدخال البطاقة املرصفية يف
املاكينة ثم وضع يد املستخدم فقط عىل
املاسح ،ليتم التأكد من هويته بدال من
استخدام  ، PINوبذلك ال يستطيع املحتال
استخدام بيانات البطاقة يف حالة استنساخها؛
ألنه ال ميلك كلمة الرس وهي الخاصية
البيولوجية (راحة اليد) لصاحب البطاقة
األصيل .مل يقترص األمر عىل ذلك ولكن تم
استخدام هذه التكنولوجيا يف إلغاء استخدام
البطاقة املرصفية ،حيث ميكن للعميل لدى
البنك أن يقوم باستخدام حسابه داخل
البنك أو من خالل ماكينات الرصاف االَيل،
وذلك بوضع يده عىل القارئ؛ للتحقق من
شخصيته واملصادقة عليها ،وإجراء عمليات
السحب واإليداع بحرية تامة دون البطاقة
املرصفية .بدأ التطبيق العميل لهذه التقنية
يف بداية يوليو عام  2004يف بنك Suruga
 ، Bankويف أكتوبر  2004رشع بنك
 Tokyo-Mitsubishiأيضا يف استخدام هذه
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التكنولوجيا لعمالئه ،وبعدها انترشت يف
العديد من البنوك وماكينات الرصاف اآليل
. ATMs

أهم ما يميز التحقق من الهوية
باستخدام التحقق من األوردة
Palm vein recognition

تتميز هذه التقنية مبميزات عن باقي
الخواص البيوميرتية األخرى ،ومن أبرز تلك
املميزات ما ييل:
 -1الدقة  : accuracyتتمتع بدقة عالية يف
تحديد هوية املستخدم ،واملصادقة عليها،
وإظهار ما إذا كان ذلك الشخص مرصحاً له
أو غري مرصح له باستخدام الخدمة.
 -2األمان  : securityمبا أن القاعدة الرئيسة
لعمل هذه التكنولوجيا هي تصوير األوردة
التي تكون يف طبقات الجسم الداخلية
وليست الخارجية ،فإن هذا األمر يجعلها أكرث
أماناً ،ويصعب استنساخها كباقي الخواص
البيولوجية الخارجية مثل بصمة األصبع.
 -3غري تالمسية  : contactlessيقوم القارئ

مبسح يد املستخدم بدون مالمسة اليد
للامسح ،وهذا األمر يجعل استخدام اليد
أسهل ،وميكن استخدامها حتى لو كان بها
تلوثات أو ماء أو مغطاة بقفاز .
 -4الحجم  : sizeيتمتع القارئ بصغر
حجمه ،ألنه يعمل من اتجاه واحد فقط؛
مام يجعله مميزا ً لدمجه يف االًجهزة الصغرية
مثل ماكينات الرصاف اآليل  ATMوأجهزة
الكمبيوتر املحمولة والبوابات االًمنية.
وبذلك نكون قد انتهينا من استعراض أهم
ما مييز هذه التكنولوجيا البيولوجية كوسيلة
تأمينية تعمل عىل الحد من عمليات احتيال
الهوية يف املعامالت املرصفية ،وغريها من
الخدمات األخرى.
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التطبيقات الممكنة
للحمض النووي
الريبي ( )RNAفي
مجال الطب الشرعي
مقدم /د .ماجد بن عايد الرويثي

مدير إدارة األدلة الجنائية بمنطقة
الجوف -المملكة العربية السعودية
الورايث ( )DNAواعتامدها يف املختربات
دكتوراه في علم الوراثة الجزيئية

والتلف.
الجنائية قد ساهم يف حل وسرب أغوار العديد ويف الفرتة األخرية ومع التقدم الهائل لتقنية
 .1تمهيد
من القضايا الغامضة واملعقدة ،سواء كانت الحمض النووي الريبي ( )RNAأثبتت
يالحظ يف هذا العرص أن األبحاث العلمية
التقارير العلمية استقرارا ً عالياً وبشكل غري
جنائية أو إرهابية .ولقد ساعد عىل نجاح
متوقع لهذه الجزيئات يف ظروف معينة؛
أصبحت أقل جهدا ً وأقل تكلفة مادية ،وذلك هذه التقنية ما شهدته العقود األخرية
بسبب التقدم التكنولوجي املذهل الذي
مام حفز الباحثني يف مجال الطب الرشعي
من تقدم تكنولوجي مذهل يف األجهزة
والعلوم الجنائية للبدء يف العمل عىل
نعيشه وما صاحبه من تقدم علمي وتحول املستخدمة ومحاليلها ،وكذلك إجراءات
العامل إىل قرية صغرية ساعد عىل اختصار
استكشاف هذه الجزيئات ،ومعرفة مدى
الجودة والنوعية ،واإلجراءات التنظيمية
سنوات البحوث العلمية التي كانت يف
الفائدة منها يف املجال الجنايئ .ويظهر عدد
املستخدمة.
األبحاث يف هذا املجال خالل العقدين
املايض .كام أن ذلك التقدم العلمي والتقني إن النجاح املبهر لتقنية الحمض النووي
قد ساهم يف تطور آلية وطرق البحث
األخريين مدى زيادة اهتامم الباحثني يف
الورايث ( )DNAقد زاد حامس الباحثني
العلمي ،ونشوء منظامت بحثية مستقلة،
مجايل الطب الرشعي والعلوم الجنائية بهذا
للبحث أكرث يف جزيئات الحمض النووي
فأجريت أبحاث بتعاون عدة مختربات يف
الورايث بأنواعه لحل رموز القضايا الجنائية ،املجال .ولقد أمثر كثري من هذه األبحاث
عن نتائج علمية مبرشة بتطبيقات محتملة
أماكن متعددة يف العامل ،بل أجريت أبحاث خاصة أنها تعترب بنكاً ملعلومات هائلة.
عمالقة وبتعاون دويل غري مسبوق.
للحمض النووي الريبي ( )RNAيف مجال
ويعد الحمض النووي الريبي ()RNA
الطب الرشعي.
ويعد العلم الجنايئ أحد تلك العلوم الهامة أحد مجاالت البحث الحديثة للمختصني
التي كان للتقدم التقني دور يف تطورها
وخالل األسطر التالية سأضع بني يدي القارئ
يف العلوم الجنائية؛ ففي السابق مل تحض
وبروزها يف هذا العرص مقارنة باملايض .فال
الكريم بعض هذه التطبيقات املحتملة
هذه الجزيئات باالهتامم البحثي الكايف
يخفى عىل الجميع وخاصة أولئك املهتمني
للحمض النووي الريبي ( )RNAيف مجال
من قبل املختصني يف العلوم الجنائية بقدر
بعلم الجرمية واملتابعني لها أن تب ّني مجتمع اهتاممهم بالحمض النووي الورايث ( ،)DNAالطب الرشعي وبدون إسهاب للتعريف بها،
العلوم الجنائية لتقنية الحمض النووي
وذلك بسبب ما عرف عنها من رسعة التحلل واستقراء ملستقبلها يف هذا املجال ،مع إمياين
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الكامل بأن اجتامع معلومة علمية واعدة مع  .3تطبيقات الحمض النووي
طموح باحث وحنكة عامل يف وجود األجهزة الريبي ( )RNAفي المجال
تقنية متقدمة كفيل بنقلة نوعية يف أداء
الجنائي
جهاز أو نظام وتطور دولة بل العامل بأرسه 1-3 .تحديد نوع سوائل الجسم
 .2استقرار الحمض النووي
إن تحديد نوع وأصل البقعة الحيوية
الريبي ( )RNAبعد الوفاة
املرفوعة من مرسح الجرمية خطوة هامة
من املعلوم أن جزيئات الحمض النووي
جدا ً يف الفحص ،وقد تكون مفصلية يف
الريبي ( )RNAتتحلل بعد املوت بسبب
تحديد العالقة بني الدليل والجرمية .ومع أن
إنزميات الريبونيوكليز ()Ribonucleases
تقنية الحمض النووي الورايث ( )DNAمكّنت
املوجود يف الخاليا ذاتها و/أو تلك الناتجة
الفاحصني من تحديد هوية مصادر البقع
من الخاليا البكتريية أو بسبب تلوثات بيئية الحيوية املرفوعة من مسارح الجرائم حتى
أخرى حول الجثة .كام أن العوامل الكيميائية الضئيلة منها إال أنها ال تعطي معلومات عن
والفيزيائية األخرى تزيد التأثري التحلييل
نوع هذه البقعة .وعادة ما يتم تحديد نوع
لهذه اإلنزميات.
عن طريق اختبارات افرتاضية أولية مل تظهر
إن رسعة تحلل جزيئات الحمض النووي
خصوصية عالية لتحديد النوع عدا اختبار
الريبي ( )RNAتختلف من عضو حيوي
املني .)Prostate Specific Antigen (PSA
آلخر .فاألعضاء الغنية بإنزميات الريبونيوكليز كام أن الدم الناتج من فعل جنايئ كالقتل أو
( )Ribonucleasesكالكبد والبنكرياس
االغتصاب ال ميكن متييزه عن دم الحيض يف
يكون تحلل جزيئات الحمض النووي الريبي حال وجوده يف املوقع نفسه.
( )RNAفيها أرسع من األعضاء األخرى
ولقد أظهرت األبحاث عىل الحمض النووي
كالدماغ الذي أظهر استقرارا ً كبريا ً لجزيئات الريبي الرسول ( )mRNAمتيّزه مبزايا حيوية
الحمض النووي الريبي ( )RNAبعد الوفاة هامة تجعله مناسباً الستخدامه يف تحديد
استمر إىل ما يزيد عىل  96ساعة .كام أن
نوع سوائل الجسم والبقع الحيوية ،وملء
الدراسات التي أجريت عىل أنسجة الرئة
هذه الفجوة .أوىل هذه املزايا هي الحساسية
لألجنة واألطفال حديثي الوالدة ،وشبكية
العالية والناتجة عن استخدام تقنية الـ PCR
العني ,والعظام ،أظهرت استقرارا ً لجزيئات
وإمكانية التكثري .ثانياً :الخصوصية العالية
الحمض النووي الريبي ( )RNAوملدة
للـ  ،mRNAحيث يوجد يف الخاليا بحسب
طويلة .باإلضافة إىل أن هناك دراسات
الوظيفة الحيوية للخلية أو العضو وهو ما
أظهرت أن الحمض النووي الريبي الرسول
يسمى التعبري الجيني (.)Gene expression
( )mRNAميكن كشفه بعد فرتة من
ثالثاً :إمكانية استخالصه متزامناً يف وقت
الوفاة عن طريق تقنية الـ  .RT-PCRهذه واحد مع الحمض النووي الورايث ()DNA
الدراسات أثبت أن الحمض النووي الريبي
مام يوفر الوقت والجهد .رابعاً إمكانية
( )RNAأظهر استقرارا ً بعد الوفاة ،وميكن
تجميع عالمات سوائل الجسم يف تفاعل
قياسه باستخدام التقنيات الحديثة األكرث
واحد ( )multiplexingمام ميكننا من فحص
حساسية كالـ .RT-PCR
عدد من سوائل الجسم يف اختبار واحد.

وبناء عىل االختالفات الوظيفية للخاليا
واألنسجة يف الجسم فقد تم تحديد عدد
من الـ  mRNAتتميز بوجودها يف سوائل
معينة من املمكن استخدامها كعالمات
لتأكيد نوع هذه السوائل ,وسميت هذه
العالمات عالمات الحمض النووي الريبي
( .)mRNA markersولقد تم تحديد
العديد من الـ  mRNA markersملجموعة
متنوعة من األنسجة :الدم ،ودم الحيض,
واملني ,واللعاب ،واإلفرازات املهبلية بناء
عىل االختالفات يف وظائف هذه األنسجة
والخصوصية التي تظهرها هذه العالمة لهذا
النسيج.
ومن أهم مميزات هذه العالمات عن الطرق
التقليدية يف تحديد نوع سوائل الجسم هو
مقدرتها عىل أن تفرق دم الحيض من الدم
عن طريق وجود metalloproteinases
 ،mRNA markerالذي وجد أنه يظهر
فقط يف البطانة الحيضية للرحم .وتعترب
القدرة عىل تحديد دم الحيض إنجازا ً هاماً،
بالنظر إىل أن بقع الدم هي العينات األكرث
شيوعاً يف مرسح الجرمية .كم أنه من املمكن
وعن طريق هذه العالمات متييز اإلفرازات
املهبلية عن سوائل الجسم األخرى.
ان مقدرة هذه العالمات عىل تحديد نوع
السوائل الحيوية ،وخصوصا تلك التي
ال ميكن تحديدها عن طريق الفحوص
التقليدية ،وكذلك املميزات التي متتاز بها
الفحوص باستخدام الحمض النووي الريبي
من حساسية وخصوصية عالية وغريها,
يجعل هذه العالمات وسيلة مستقبلية
مفيدة للغاية يف تحديد الصلة بني الدليل
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والجرمية ،ورفع قيمة الدليل املادي يف
القضايا الجنائية.
عىل الجانب اآلخر ,وعىل الرغم من أن
عددا َ من الدراسات أثبتت أنه من املمكن
استخالص  mRNAمن العينات املخزنة
ملدة تصل إىل  15سنة فإنه ال بد أن يؤخذ
يف االعتبار أن ظروف التخزين السيئة ميكن
أن تؤثر عىل استقرار الحمض النووي الريبي
أكرث من الحمض النووي ،مام قد يؤدي إىل
فشل استخراج الحمض النووي الريبي الذي
قد يعطي نتائج سلبية كاذبة.

 .mRNAويتطلب ذلك إجراء الدراسات
الالزمة لتحديد الـmRNA marker
املناسب ،وتقييم تأثري الظروف الخارجية
عىل ثباته .ولقد اكتشفت بعض الدراسات
التي أجريت عىل مستوى األنسجة الحيوانية
عددا ً من الـ  mRNA markersالتي تستمر
ملدة  48ساعة بعد حدوث الجرح والتي من
املمكن استخدامها كوسيلة لتحديد عمر
الجرح.

 3-3تحديد فترة ما بعد الوفاة
ان فرتة تحديد الزمن الذي مر عىل الجثة
 2 -3تحديد عمر الجرح
منذ الوفاة أو ما يسمى «فرتة ما بعد الوفاة»
إن تحديد عمر الجروح الخارجية والداخلية ( ))Postmortem interval (PMIمن
من األمور الهامة يف الطب الرشعي ،حيث
األمور الهامة جدا ً يف الطب الرشعي .ويتم
إنه يعطي اإلجابة عن أربعة أسئلة يف
تحديد فرتة ما بعد الوفاة باستخدام عدد من
غاية األهمية :ما هو الرتتيب الذي متت به التقنيات مثل قياس التغري يف درجة حرارة
الطعنات؟ وهل الجرح نتج قبل الوفاة أم
الجثة أو مدى تصلب العضالت وتحلل الجثة
بعدها؟ وما املدة التي بقي فيها املجني عليه وغريها.
عىل قيد الحياة بعد اإلصابة القاتلة؟ وهل
ولقد أثار مؤخرا ً عدد من الباحثني إمكانية
الجرح املفحوص متعلق بالحادثة أم ال؟
استخدام خاصية تدهور الحمض النووي
ويتم تحديد عمر الجرح يف الطب الرشعي الريبي لتحديد فرتة ما بعد الوفاة .فقد
اعتامدا ً عىل مالحظة التغريات يف الجزيئات أظهرت الدراسات التي أجريت يف ظل
املتفاعلة يف حواف الجرح .وحيث إن
ظروف الطب الرشعي أن هناك عالقة
تلك التغريات تنتج عن تغريات يف النشاط
واضحة ما بني تدهور الـ RNAوفرتة ما بعد
الوظيفي للخاليا املناعية والنسيجية يف
الوفاة والتي من املمكن استخدامها لهذا
منطقة الجرح يصاحبها إما زيادة يف تركيز
الغرض طاملا تم تخزين الجثث يف الظروف
بروتينات موجودة بكمية قليلة أو إنتاج
املحيطة املناسبة.
بروتينات جديدة ,مام يدل عىل وجود تغري
يف التعبري الجيني ( )gene expressionينتج  ٤-٣تحديد عمر البقع الحيوية
عنه زيادة نشاط الرتجمة (translation
إن تحديد عمر البقع الحيوية قد يساهم يف
 )activityعىل مستوى الريبوسوم داخل
ربط مصدر تلك العينة بالجرمية ربطاً زمنياً،
الخلية ،وبالتايل إنتاج كميات جديدة من
مام يسهل معرفة العينات املرتبطة بالجرمية
الـ  .mRNAذلك التغري يف نوع وكميات الـ من تلك التي ليس لها عالقة بها .ولألسف
 mRNAقد يستخدم كعالمة لتحديد عمر الشديد فإنه حتى اآلن ال توجد وسيلة
الجرح.
متاحة لتحديد سن البقع الحيوية يف العمل
الوسائل التقنية الحديثة واملستخدمة حالياً الجنايئ الروتيني .أما عىل املستوى البحثي
يف قياس كمية الـ mRNAتبرش مبرحلة
فقد أجريت العديد من الدراسات لتحديد
جديدة يف الطب الرشعي يتم فيها تحديد
عمر البقع الحيوية عن طريق دراسة تدهور
عمر الجرح عن طريق قياس كمية الـ
الـ  RNAكعالمة لتحديد عمر بقع الدم
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الجافة باستخدام تقنيات الـ .RT-PCR
ومع أن األبحاث التي أجريت وحتى اآلن,
مل تقدم تلك التقنية التي متكن الباحث من
تحديد عمر البقع الحيوية بدقة عالية إال أن
التقدم التكنولوجي يف مجال علم الجينات
الجزيئي يبرش مبستقبل واعد يف هذا املجال.
 .4الخالصة
عىل الرغم من أن الحمض النووي الريبي
يلعب دورا ً هاما يف األبحاث الطبية الحديثة،
وخصوصاً التشخيصية منها إال أنه مل يحظ
باالهتامم نفسه يف مجال الطب الرشعي.
وتهدف هذه الورقة إىل توجيه النظر إىل
التطبيقات املمكنة للحمض النووي الريبي يف
مجال الطب الرشعي .ومن هذه التطبيقات
ما أظهر تقدماً كبريا ً عىل املستوى البحثي،
ومنها تحديد سوائل الجسم ،حيث تم
اكتشاف عدد من العالمات والفحوصات
لجميع السوائل مبا فيها دم الحيض ،وستكون
متاحة لالستخدام العميل قريباً .وهناك
تطبيقات أخرى تحتاج إىل مزيد من الدراسة
والبحث للوصول إىل النتائج املأمولة.

قرصنة الشفرات الجينية
محمد بن متعب عسيري

محاضر بكلية الملك فهد األمنية

حينام يقوم املتخصصون بتحليل
الشفرة الوراثية أو الجينية فإنهم
يبذلون جهدهم ،ويكرسون وقتهم
للتخلص من مادة أو مكون ضار ،كام
يتم التقليل من إمكانية ظهور مرض
معني أو خلل ورايث يسبب ظهور
إشكاالت يف األجيال التالية .ومن
الغرابة أيضاً والتي مل تكن يف الحسبان
هي وجوب التأكد من سالمة الشفرة
الوراثية من الفريوسات الحاسوبية
الضارة.
ما نقصده هنا هو أنه صار باإلمكان
اخرتاق الشفرات الوراثية ،وتضمني
معلومات ضارة من شأنها أن تعبث
بأجهزة التحليل الجيني؛ فقد أثبت
مجموعة من الباحثني من جامعة
واشنطن بالواليات املتحدة األمريكية،
خالل مؤمتر يوزنكس ألمن املعلومات
أنه أصبح بإمكان املخرتقني تشفري
وتضمني كود ضار أو ما يسمى
بفريوسات الحاسب يف سلسلة
الحمض النووي .وحينام يتم إدخال

أي سلسلة جينية مترضرة يف جهاز
التحليل الجيني يتم تشغيل الكود
الضار؛ مام ينتج عطالً باألجهزة أو قد
يتم مسح أو اخرتاق البيانات الهامة.
وال يزال احتاملية حدوث هذا النوع
من االخرتاقات ضئيل يف الفرتة
الحالية .إال أنه ومع التقدم العلمي
سيزيد االعتامد عىل الشفرات الوراثية
والسالسل الجينية من قبل القطاع
الخاص؛ مام يحتم وجود أجهزة ذات
مواصفات عالية وأمن متقدم لحامية
هذه املعلومات الحساسة والخطرية.
وهذه األنظمة ستواجه تحدياً كبريا ً
مع املخرتقني وقراصنة املعلومات
ألنه من املحتمل أن يقوم املخرتقون
بالعبث بالبيانات الوراثية للمجرمني،
ومحاولة تخليصهم وإزالة سجالتهم
الوراثية ،أو قد تتم رسقة املكونات
الخاصة أو الوصفة الرسية ملادة
معينة مملوكة لرشكة أو جهة
حكومية؛ مام سيسبب مشاكل أمنية
واقتصادية.

وهنالك حلول مبدئية تتضح جلياً
من التصور الحايل ملشكلة االخرتاق
األمني للشفرات الوراثية ،منها تطبيق
السياسات األمنية املستخدمة حالياً يف
األنظمة املعلوماتية ،وكذلك استخدام
الربمجيات املضادة لهذا النوع من
الفريوسات ،وخاصة تلك املزودة
بالذكاء االصطناعي؛ للحد من انتشار
الربامج الضارة يف األجهزة الجينية.
كام يجب تطبيق السياسات األمنية
التي تضمن الرسية ,وسالمة وتوفر
املعلومة ،وهي املكونات الرئيسية
ألمن املعلومات.
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علماء معاصرون
مايكل أندرسون Michael Anderson

د .عبدالرحمن بن محمد الضباح

رئيس التحرير  -عضو الجمعية
التأسيسية للمجموعة

خبير متخصص في علوم الحاسب الجنائية (العلوم
الجنائية الرقمية) Computer Forensics

حصل عىل دورة تدريبية عن طريق وزارة  .business alliance partnersوتتضمن
مقدمة:
التخصصات التي تقدمها الرشكة املجاالت
يعرف السيد مايكل أندرسون  Michaelالخزانة األمريكية يف أكادميية تطبيق
التالية :حامية الحاسوب Computer
 R Andersonباسم أب علوم الحاسب القانون التابعة لها law enforcement
 , Academyكام حصل عىل دورة تدريبية  ,Securityاألدلة الحاسوبية Computer
الجنائية Father of Computer
بني عامي  1987و1988م يف مجال علوم  , Evidenceعلوم الحاسب الجنائية
 ,Forensicsحيث يعد واحدا ً من أبرز
 , Computer Forensicsمنع االحتيال
خرباء العامل يف هذا املجال ,والتي أصبحت الحاسب اآليل عن طريق وزارة الخزانة
 , Fraud Preventionإدارة املخاطر
تسمى اآلن باسم العلوم الجنائية الرقمية .األمريكية يف جامعة شامل تكساس
 , Risk Managementجرائم اإلنرتنت
.University of North Texas
ويعود السبب لتسميته بأب علوم
الحاسب الجنائية؛ نتيجة لدوره الكبري يف مساره الوظيفي:
 , Internet Crimesمنع رسقة الهوية
تطوير هذا العلم ،منذ بداية الثامنينات بدأ السيد مايكل أندرسون العمل يف
.)2(Identity Theft Prevention
عام  1971كعميل خاص  special agentعمل السيد أندرسون كعضو هيئة
امليالدية ,وذلك تزامناً مع انطالق ثورة
لدى وزارة الخزانة األمريكية يف وكالة
التدريس بدوام جزيئ يف جامعة نيو
الحواسب الشخصية ,والتي برزت معها
تطبيق القانون االتحادي  Federal Lawهافن the University of New Haven
الجرائم املعلوماتية وما يتعلق بها.
 Enforcementيف كل من الس فيغاس
تعليمه:
كمحارض متميز يف مجال قضايا علوم
وبورتالند ,حتى تقاعد يف املرة األوىل يف
ولد السيد مايكل أندرسون يف مدينة
الحاسب الجنائية.
عام 1996م.
وغدن  Ogdenبالواليات املتحدة
وتوىل خالل الفرتة من عام  2000وحتى
بعد تقاعده من العمل كعميل
األمريكية ,وهي مدينة تقع يف مقاطعة
عام 2005م ,منصب الرئيس التنفيذي
خاص ,ويف العام نفسه ,أنشأ السيد
ويرب Weberبوالية يوتا  ,Utahوتلقى
 CEOلرشكة .NTI Armor, incوهي
تعليمه الثانوي يف مدرسة أوغدن
أندرسون رشكته الرائدة واملعروفة باسم رشكة متخصصة يف تقديم التدريب
رشكة التكنولوجيات الحديثة New
الثانوية School at Ogden High
واالستشارات يف مجال علوم الحاسب
 ,)Technologies, Inc. (NTIوهي
 ,Schoolيف عام 1970م حصل مايكل
الجنائية ودعم التقايض litigation
أندرسون عىل شهادة البكالوريوس
رشكة متخصصة يف مجال علوم الحاسب  ,supportوكان أهم عمالء هذه الرشكة
الجنائية ،حيث تعمل هذه الرشكة يف
يف تخصص إدارة األعامل Business
كل من وكاالت االستخبارات الحكومية
 Administrationمن جامعة ويرب ستات نشاطات تدريبية للعديد من العمالء
والوكاالت العسكرية ,إضافة لرشكات
 ,Weber State Universityوخالل
التجاريني والحكوميني أو رشكات التحالف املحاماة املدنية الكبرية.
التي تتكون فيام بني هذين القطاعني
الفرتة من عام 1971إىل عام 1972م
بعد ذلك تقاعد مايكل أندرسون للمرة
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كام أنه رشيك مؤسس للرابطة الدولية
من الرشطة امللكية الكندية ،والرشطة
ألخصايئ التحقيق يف الحاسوب
االتحادية األسرتالية ،وقوات الرشطة يف
الثانية يف عام 2005م ،وتفرغ لهواية
International Association of
التصوير الفوتوغرايف ،وهي الهواية التي سنغافورة.
يعترب مايكل أندرسون رائدا ً يف مجال علوم Computer Investigative Specialists،
يعشقها منذ أن كان طفالً.
الحاسب الجنائية ،فقد صمم العديد من  IACISمنذ عام  1990وحتى اآلن ،حيث
خبراته ومساهماته:
الربامج التدريبية يف للقطاع الخاص ،كام ك ّرم بإعطائه العضوية الدامئة Life-
د ّرب السيد أندرسون أكرث من 2000
 time Membershipمنذ عام 1997م،
من املتخصصني يف مجال تطبيق القانون درب عددا ً من أساتذة الجامعات فيام
وعلوم الحساب الجنائية العسكرية ,كام يتعلق بقضايا معالجة األدلة الحاسوبية ،وذلك لتفانيه ومساهامته املستمرة يف
وساهم أيضاً وبشكل غري مبارش يف إنشاء تطبيق القانون وإنفاذه .وهذه املنظمة
د ّرب املئات من املتخصصني يف مجال
هي منظمة دولية رائدة ومتخصصة يف
علوم الحاسب الجنائية ألكرب أربع رشكات مجموعة من برامج علوم الحاسب
التدريب وإصدار الشهادات يف مجال
يف مجال املحاسبة accounting firms
الجنائية لعدد من الكليات والجامعات
يف الواليات املتحدة ,كام ساعد يف تطوير علوم الحاسب الجنائية .إضافة إىل ذلك
 .ود ّرب السيد أندرسون أيضاً عددا ً
اإلجراءات وإصدار الشهادات ومنهجيات فقد كان السيد أندرسون املدير السابق
من منسويب وزارة الخارجية األمريكية،
للتدريب والتعليم يف الرابطة الدولية ألمن
مكتب التحقيقات الفيدرايل ،الجامرك
التدريب والتي أصبحت من املعايري
املستخدمة من قبل املتخصصني يف مجال النظم the International Systems
األمريكية ،األمن القومي ،وكالة حامية
البيئة ،وكالة املخابرات املركزية ،الرسية علوم الحاسب الجنائية ،منفذي القانون  Security Association، ISSAومن
مساهامته أيضاً تربعه بوقته كضيف
الخدمة ،وزارة الدفاع األمريكية ،إدارة
 law enforcementيف جميع أنحاء
مكافحة املخدرات Drug Enforcementالعامل.
 ، Administrationوكالة األمن القومي،
والعديد من الوكاالت الحكومية .كام قام
بتدريب املتخصصني يف الحاسب اآليل لكل
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• CNN

:الجوائز

حصل السيد أندرسون عىل أربع براءات
اخرتاع أمريكية تتعلق مبجال معالجة
.الحاسوب وتحليله

المراجع
https://eg9sir.wordpress.com/ ]1[
history/the-father-of-computer.2017 Oct 19 forensics/. Accessed
https://kstwaugh.wordpress. ]2[
who-is-michael-/27/08/2012/com
.2017 Oct 19 anderson/. Accessed
https://www.linkedin.com/in/ ]3[
Accessed ./91b38090-michael-anderson
.2017 Oct 19
https://www.facebook.com/profile. ]4[
19 Accessed.100012380056367=php?id
Oc

كام كتب كذلك مقاالت متخصصة يف
 وقضايا معالجة,مجال أمن الحاسوب
األدلة الحاسوبية ملجلة التكنولوجيا
Government Technology الحكومية
.Magazine
ونقل عنه أيضاً العديد من الترصيحات
والتعليقات حول طرق اكتشاف الوثائق
 وقضايا علوم الحاسب,اإللكرتونية
الجنائية لعدد من الوسائل اإلعالمية
كالصحف واملجالت والقنوات التلفزيونية
:مثل
• The Wall Street Journal
• Computer World Magazine
• Info Security News Magazine
• Info World Magazine
• CIO Magazine
• IEE’s Computer Magazine
• Scientific American
• Executive Travel Magazine

 لدعم عددGuest speaker متحدث
ASIS, : من الجمعيات التخصصية مثل
CFEs IIA, ISACA, FLETC and
.HTCIA

:نشره العلمي

نُرش للسيد مايكل أندرسون كثري من
املقاالت املتخصصة يف مجال علوم
الحاسب الجنائية يف العديد من املجالت
: والدوريات العلمية املشهورة مثل
• Police Chief Magazine
• Law Enforcement Technology
Magazine
• Law and Order Magazine
• The Washington Post
• Associated Press and Blue Line
Magazine
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الميث أمفيتامين Methamphetamine
د.محمد بن حسين القيسي
(الشبو )Shabu
أستاذ الكيمياء العضوية المساعد
بجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز
بالخرج*

ينتمي امليث أمفيتامني
 methamphetamineكيميائياً إىل
عائلة األمفيتاميناتAmphetamines
والتي تعرف علمياً باسم فينيثيل أمني.
 phenethylamineوهي مركبات منشطة
للجهاز العصبي املركزي  ,وقد حرض أول
مركب منها وهو البنزيدرين Benzedrine
ألول مرة يف املانيا عام 1887م1 .
تحتوي هذه العائلة عىل مجموعة من
األمفيتامينات الطبيعية والصناعية ،فأما
الطبيعية فمن أمثلتها مركب الكاثينون
 Cathinoneاملوجود يف القاتCatha
 edulisومركب اإلفيدرين Ephedrine
املوجود يف نبتة اإلفيدرا ،Ephedra sinica
وأما الصناعية فمن أشهر أمثلتها مركب

األمفيتامني املعروف تجارياً باسم بنزيدرين
 Benzedrineواإلكستازي Ecstasy
ومركب امليث أمفيتامني الذي هو عنوان هذا
املقال حيث سنتحدث يف األسطر التالية عن
هذا املركب واستخداماته وطرق تعاطيه
وأرضاره.
يُعرف امليث أمفيتامني عاملياً باسم امليث
كريستال  Crystal methأو الكريستال
 Crystalأو الثلج  Iceبسبب شكله البلوري
األبيض  ،ويعرف يف السوق السوداء يف دول
الخليج باسم الشبو  Shabuوهي كلمة
مشتقة من اللغة الفلبينية حيث يُعرف
يف الفلبني باسم سابو-سابو أو شابو-شابو
( Shabu-Shabuالشكالن  1و .)2
تعترب دول جنوب رشق آسيا مثل الفلبني

أ

ب

ج
الشكل  :١الرتكيب الكيميايئ أ .للكاثينون وب .البنزدرين
ج .وامليث أمفيتامني
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الشكل :٢الشكل البلوري للميث أمفيتامني

ضخمة من هذا املركب تم مصادرتها يف
2016م بواسطة الرشطة الفلبينية.
يشيع استخدام امليث أمفيتامني بسبب
رخصه وسهولة تعاطيه ،إذ يُتعاطى عن
طريق الحقن أو البلع أو التدخني أو الشم،

الشكل :٣مسار تهريب امليث أمفيتامني عاملياً للفرتة 2014-2011م.

ويؤدي تعاطيه إىل أرضار صحية جسيمة
منها الذهان وارتفاع ضغط الدم ونقص
الشهية وانخفاض مستوى الدوبامني يف
الدماغ والهلوسة البرصية واألرق واالندفاع
الشديد ،وأيضا يؤدي إىل تآكل األسنان
وتبقعها ببقع سوداء (الشكل  ،)٥كام
قد تؤدي الجرعة الزائدة منه إىل السكتة
الدماغية ثم الوفاة 3 .ولقد استخدم هذا
املركب خالل الحرب العاملية الثانية من
قبل النازيني واليابانيني حيث أعطي للجنود
أثناء الحرب ،فقد أعطاه اليابانيني للطيارين
االنتحاريني املعروفني بالكاميكازي Japanese
( kamikaze pilotsالشكل .)٦
ويف تقرير لإليكومونيست نرش يف عام
2010م ،جاء هذا املركب يف املرتبة الرابعة
ضمن قامئة املخدرات والعقاقري املدمرة
للصحة يف بريطانيا(الشكل .)٧

الشكل :٤كمية من امليث أمفيتامني صادرتها الرشطة الفلبينية يف 2016م.
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Methamphetamine

Methamphetamine

واليابان والصني مصدرا ً للميث أمفيتامني،
فلقد تم تحضريه ألول مرة يف اليابان عام
1918م ،بواسطة العامل أوقاتا ،وقد سوق
تجارياً باسم ميثيدرين  Methedrineكدواء
لفقدان الشهية ،ثم سوق الحقاً يف الواليات
املتحدة تحت اسم ديسوكسني Desoxyne
لعالج فرط الحركة وتشتت االنتباه .ثم
وضعته األمم املتحدة يف الجدول رقم  2مع
املواد الخاضعة للرقابة الصارمة Schedule
 2،IIويوضح الشكل  3مسار تهريب هذا
املركب عاملياً،كام يوضح الشكل  4كمية

Methamphetamine

الشكل  :5تأثري امليث أمفيتامني عىل األسنان.

ويجدر بالذكر هنا بأن هذا املركب قد
يضاف لحبوب الكبتاجون  Captagonكنوع
من الغش التجاري لزيادة أثرها التدمريي
عىل صحة املتعاطني ،وهذا ما أثبته التحليل
الكيميايئ لعينات من حبوب الكبتاجون
املصادرة يف اململكة العربية السعودية
واألردن ،حيث ثبت احتوائها عىل نسبة
مرتفعة من هذا املركب وخلوها تقريباً من
مادة الكبتاجون4.
وختاماً يجب علينا التحذير من خطورة هذا
املركب وغريه من املخدرات ألنها حرب عىل
عقولنا وعقول أبنائنا وبناتنا  ،والحمد لله
رب العاملني.

المراجع:

(1) Edward C. Reifenstein, J. . E. D.
R. United Serv. Institution. J. ,1939
282–269 ,84.
(2) Roitman, J. L.; Kalra, S. Selected
abstracts from recent publications in
cardiopulmonary disease prevention
and rehabilitation.; Vol. 31.
(3) Logan, B. K. Forensic Sci. Rev.
151–133 ,14 ,2002.
(4) Alabdalla, M. a. Forensic Sci. Int.
188–185 ,152 ,2005.

Methamphetamine

الشكل  :٦هجوم لطيار كاميكازي ياباين عىل إحدى
سفن البحرية األمريكية باملحيط الهادئ.

الشكل  :٦العقاقري املدمرة يف بريطانيا.

* Email: m.geesi@psau.edu.sa
@MchemistG
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جمعيات جنائية

الجمعية السعودية للطب الشرعي
Saudi Society of
Forensic Medicine
الموقع

الشبكة األسيوية لعلوم األدلة الجنائية
Asian Forensic
Sciences Network
الموقع
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الجمعية الدولية ألخصائيّ األشعة الشرعي
International
Association of Forensic
Radiographers
الموقع

الجمعية األمريكية لمديري مختبرات الجرائم

American Society of
Crime Laboratories
Directors
الموقع

المواقع التفاعلية

المركز الوطني لتقنيات علوم األدلة الجنائية

National Forensic Science
Technology Center

يقدم المركز خدماته لما يقرب الـ  20عاما في المجال الجنائي ،ويعد
موقعه ضمن المواقع الجنائية الشهيرة في الواليات المتحدة
األمريكية ويتميز بوجود العديد من الخدمات االستشارية والتدريبية
والبحثية إضافة إلى وجود مواد علمية مرئية ومقروء.

الموقع

المركز الوطني لتقنيات علوم األدلة الجنائية

National Forensic Science
Technology Center

موقع جنائي تطبيقي رائع باللغة اإلنجليزية يحوي مجموعة من
القضايا التطبيقية تساهم في ادراك المحققين من خالل التعرف
على أنواع األدلة المختلفة ،وبناء الفرضيات من خالل األدلة في
مسرح الجريمة.

الموقع
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نشكركم على قراءة العدد
الخامس من مجلتنا
نرجو تفضلكم وتقييم المجلة
بالضغط هنا

www.saudicsi.com
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