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أ .د .عبدالرحمن بن محمد الضباح
رئيس التحرير

يتزامن صدور العدد السابع من مجلة المجموعة العلمية
لعلوم األدلة الجنائية مع استمرار الحدث الجلل الذي أثر
على حياة البشرية جمعاء ،أال وهو جائحة كورونا ،التي
نجم عنها تعطل كثير من المصالح االقتصادية ،وتغيير
نمط الحياة االجتماعية ،والتأثير سلبا ً على القطاع
الصحي ،وألقت جميع العوامل السابقة بظاللها على
المجالين األمني والجنائي.
وبما أن أحد أهم أهداف المجموعة العلمية لعلوم األدلة
الجنائية  SaudiCSIيتمثل في ربط المجتمع باألحداث
والقضايا الجنائية المستجدة التي قد يكون لها أثر عليه،
فقد رأينا ضرورة أن يتضمن هذا العدد مقاالت تناقش
أثر جائحة كورونا على المجالين األمني والجنائي ،وذلك
لمواكبة األحداث أوالً بأول.
في ملف هذا العدد ُخصصت مساحة للحديث عن تقنية
النانو ودورها البارز في تطوير كثير من التطبيقات العملية
في أغلب مجاالت الحياة ،خاصة فيما يتعلق بالمجال
الجنائي ،وتم تسليط الضوء على معنى كلمة النانو ،ومن
أين جاءت ،والتعريف بمصطلحاتها ،وأهميتها في المجال
الجنائي.
وتطرق هذا الملف إلى عدد من التطبيقات الجنائية التي
استفادت من تقنية النانو عند إدخالها ضمن أدواتها ،مما
أسهم في كشف غموض عدد غير محدود من القضايا
الجنائية المدروسة مثل فحص عينات األحبار ،وبقع
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الدم ،وعينات الـ  ،DNAوفحوص المتفجرات ،وقضايا
اإلطالق الناري ،وغيرها من الموضوعات والقضايا
الجنائية المختلفة.
واختتم ملف العدد بالحديث عن جانب مهم جداً ،تم
إغفاله لدى أغلب من يتعامل مع التقنيات النانوية ،حيث
يغلب على أكثر الموضوعات التي تناولت هذه التقنية
التركيز على فوائدها ومزاياها ،وألجل ذلك تم تخصيص
المقال األخير في ملف العدد للحديث عن ضرورة معرفة
مخاطرها ومضارها ،وما أفضل طرق التعامل معها في
الحقل الجنائي لحماية العاملين  -بإذن هللا -من أية مخاطر
أو شرور.
بعد ملف العدد ،سننتقل بكم إلى موضوع مهم ،يتمثل
في الذكاء االصطناعي ،الذي يعد من أحدث العلوم التي
يتم تداولها وطرقها في الوقت الحالي ،والتي لألسف لم
يتم تناولها بشكل مستفيض باللغة العربية ،حيث أدخلت
في نفوس كثير من الناس الخوف والريبة عند التعامل
مع تطبيقاتها المختلفة ،سواء في الهواتف الذكية أو ما
يندرج تحت تصنيفها من أجهزة .ويستعرض هذا المقال
التطبيقات العلمية الحديثة للذكاء االصطناعي ،وتعلم اآللة
في المجال الجنائي ،وكيف وفرت هذه األدوات للعلماء
والخبراء فرصا ً كبيرة لالستفادة من البيانات الضخمة في
عمليات التحقيق الجنائي.
فيما يتعلق بالتبويبات األخرى ،يحتوي هذا العدد على
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استهاللية العدد

مقاالت متنوعة ومتجددة وحديثة في المجال الجنائي،
فمن أحدث الموضوعات وأكثرها أهمية ما تضمنه المقال
الذي يحمل عنوان“ :دور األنظمة الحيوية في الكشف
عن المتفجرات” ،وذلك لما لهذا الموضوع من أهمية في
المحافظة على األمن الوطني ،والحد من انتشارها في
أيدي من ال يريد خيراً بالبالد والعباد ،بل وتسريع إمكانية
الكشف عنها بكل يسر وسهولة.
في زاوية “علماء معاصرون” تمت استضافة البروفيسور
ويليام باس  ،Prof. William Bassوهو مؤسس
ما يعرف بمركز األبحاث األنثروبولوجية الذي يطلق عليه
أيضا ً مسمى “مزرعة الجثث” The Body Farm
التي أنشئت على مساحة تمتد إلى ١٠٠٠٠م ٢من
التضاريس المختلفة في الحرم الجامعي لجامعة تينيسي
بالواليات المتحدة األمريكية.
وللعودة مرة أخرى للمقاالت العلمية ،فقد تناول هذا
العدد ثالثة مقاالت تتعلق بعلم السموم الجنائي ،حيث
سلط المقال األول الضوء على األفيونات ،وخواصها
الحيوية المتعددة ،وأثرها في كل من التخدير واإلدمان،
وأضرارها على األفراد والمجتمعات من خالل سلبها
لعقل اإلنسان وتفكيره ،بينما ناقش المقال الثاني الطرق
الميدانية للكشف عن مستوى الكحول لألشخاص الذين
يشتبه بقيادتهم للمركبات تحت تأثير الكحول التي قد
تسبب آثاراً ضارة ومدمرة بشريا ً واقتصادياً ،وذلك بسبب

القائمة

الحوادث التي قد تنجم عن القيادة تحت تأثيرها ،ونختم
هذه المقاالت الخاصة بعلم السموم الجنائية بمقال تناول
غاز األعصاب وآثاره المدمرة على الجسم البشري.
واشتمل هذا العدد على موضوع يتعلق بدور عالمات
األحذية  Footwear Marksفي الكشف عن غموض
القضايا الجنائية المختلفة ،كما تضمن عدداً من األخبار
الجنائية الحديثة.
واستناداً لنهج التطوير في المجلة فقد تمت إضافة زاوية
جديدة بعنوان“ :أنفوجرافيك جنائي” ،تهدف في كل
مرة إلى تقديم ملخص سريع وواضح عن أحد فروع
األدلة الجنائية المختلفة ،وبدأنا بالخط الزمني لتطور علم
السموم الجنائي.
ونأمل أن يحوز هذا العدد على رضا القراء األعزاء ،وأن
ينال استحسانهم ،كما ال يفوتنا التذكير بسعادتنا عندما
نتلقى المالحظات أو االقتراحات على هذا العدد أو األعداد
السابقة عبر وسائل التواصل المدونة في المجلة.
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مقالة علمية
الجرائم وجائحة كورونا المستجد ..
أيهما سيخطف ضحايا أكثر؟
		
د .فيصل بن عبدالرحمن السويدان
استشاري طب األعصاب والعناية المركزة للكبار
والعناية الحرجة لطب وجراحة األعصاب
نائب رئيس الجمعية السعودية لطب األعصاب

كان عام ٢٠٢٠م عاما ً استثنائيا ً للبشرية جمعاء على مختلف األصعدة ،وبالغ األثر
على شرائح المجتمع كافة ،ولم يقتصر ذلك على الجوانب الصحية فحسب ،بل
تجاوزها إلى الحياة االجتماعية واألنماط االقتصادية ،ومن َث َّم فإن الحالة األمنية
للمجتمعات تقع داخل دائرة الخطورة كنتيجة محتملة في مثل هذه الظروف القاسية
والتحول السريع الذي مر الناس به بشكل إجباري ،لمكافحة هذا الوباء العضال
كالعزل الصحي ،وحظر التجوال ،والتباعد المجتمعي.
وقد أسهم تدفق األبحاث في العلوم الطبية والجنائية خالل هذه الفترة في تبادل الدول
والمجتمعات الخبرات بشكل سلس ،واتخاذ االحترازات الالزمة ،ووضع القوانين،
ومراجعة األنظمة الحالية للتعايش مع هذا الضيف الثقيل على البشرية ،والحد من
تبعات هذه الجائحة العنيدة التي أرهقت العالم وما زالت حتى تاريخ كتابة هذا المقال.
وللمهتمين في العلوم الجنائية نصيب من النشر العلمي الذي ركز على محاور طبية
ونفسية واجتماعية واقتصادية تساعد على الحد من الجرائم قبل وقوعها أو كشف
أسرارها بعد حدوثها -ال قدر هللا -وخاصة في الفئات المجتمعية األكثر عرضة
والقصر والمسنين والنساء ،حيث
للوقوع كضحايا للعنف أو االستغالل كاألطفال
ّ
أظهرت الدراسات االستطالعية خالل الجائحة تزايداً في حاالت العنف بأنواعه كافة
(الجسدي /النفسي /الجنسي) ،وخاصة تجاه اإلناث أو مجرد حاالت اإلهمال المتعمد
أو غير المتعمد بسبب الخوف من نقل العدوى إلى أفراد العائلة ذوي االحتياجات
الخاصة أو كبار السن الذين يتشاركون في المسكن نفسه ،حيث أظهرت الدراسات
تضاعف احتمالية حدوث حاالت العنف بأنواعه كافة في حالة تدني مستوى الدخل
أو البطالة أو تعاطي المخدرات.
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مقالة علمية

وكشفت العديد من الجهات الرسمية تزايداً في عدد
بالغات العنف األسري ( )Domestic Violenceفي
أوروبا والصين إلى نسبة  ٪٣٠من العام الماضي نفسه.
ويعتقد المتخصصون في الصحة النفسية أن تزايد حاالت
العنف األسري قد يؤدي بشكل مباشر أو غير مباشر إلى
تبعات بعيدة المدى من خالل التأثير على المحور النفسي
والسلوكي ،ليس فقط لدى الجيل الحالي ،وإنما ألجيال
قادمة بسبب طول مدة الجائحة؛ مما يزيد من احتمالية فرط
السلوك العدواني في المجتمع مستقبالً .وأظهرت إحدى
الدراسات في المملكة المتحدة تزايداً في حاالت محاوالت
االنتحار بسبب العزلة وحظر التجوال ،خاصة لمن لديهم
أمراض نفسية مسبقاً .وكان األثر االقتصادي على األسر
من ذوي الدخل المحدود سلبيا ً لدرجة تزايد حاالت زواج
الفتيات القاصرات ،بسبب حاجة األهل إلى المال بشكل
أساسي على نطاق واسع عالمياً.
وفي ظل شح المعلومات الدقيقة عن فيروس كورونا
المستجد ،الذي تميز عن الجيل السابق منه بسرعة
االنتشار بين البشر وبمقدار يصل إلى خمسة أضعاف،
تكونت البيئة الخصبة على قنوات التواصل االجتماعي
واإلنترنت لصناعة الشائعات ،ومارس عشاق نظرية
المؤامرة هوايتهم المفضلة في حياكة القصص الخيالية
حول فيروس كورونا المستجد ،واللقاحات التي يتم اإلعداد
لها ،فمن بين من ينفي وجود الفيروس كليا ً وأنه مجرد أداة
بيد النخبة السياسية للتحكم في البشر أو من على نقيض
ذلك كمن يدافع عن نظرية تصنيع الفيروس واللقاحات
من قبل علماء يهدفون إلى الحد من أعداد البشر لصالح
منظمات سرية تهدف إلى نوع من أنواع اإلبادة العرقية.
ولم يكن اإلعالم الرسمي وغير الرسمي أفضل حاالً
في قيادة األزمة في بعض الدول ،حيث عرض وشارك
في تضخيم جرائم التمييز العنصري ضد بعض أطياف
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المجتمع ،وأشغل الرأي العام بعناوين شح الموارد
والخدمات الصحية مضاعفا ً بذلك حالة الخوف والقلق لدى
العامة .وكان التمييز ضد األقليات الدينية أو ذوي األصول
األفريقية أو المهاجرين األبرز إعالميا ً وذا أثر سلبي على
األمن القومي في بعض الدول المتقدمة ،ولوحظ تزايد
حاالت السطو والسرقة وإتالف الممتلكات العامة والخاصة
أثناء المظاهرات التي كانت تطالب بالعدالة المجتمعية،
وتحارب التمييز والعنصرية.
وصاحب التطور في تجارة التجزئة اإللكترونية وخدمات
التوصيل المنزلي خالل الجائحة استحداث أساليب جديدة
لترويج المخدرات والممنوعات ،وطرق الحصول عليها
عبر وسائل التواصل االجتماعي واإلنترنت التي تضاعف
استخدامها بشكل كبير أثناء تطبيق حظر التجوال ،وقيود
التباعد المجتمعي.
ومن التحديات األمنية التي واجهتها بعض الدول األجنبية
الحاجة إلى إطالق سراح بعض السجناء الذين قد تشكل
إصابتهم بفيروس كورونا خطراً على حياتهم ،بسبب تقدم
العمر أو األمراض المزمنة التي يعانون منها باعتبار
ضيق المساحة المخصصة في السجون ،وتدني مستوى
النظافة فيها ،ولمنع انتشار الفيروس بين السجناء وتحت
مظلة حماية حقوق اإلنسان ،حدث ذلك في إيطاليا مؤخراً،
وفرضت المراقبة المنزلية والتنقل المحدود عليهم كبديل
عن الحبس في السجون.
ومن صور الجرائم التي أفرزتها هذه الجائحة ومع تزايد
الطلب على الرعاية الصحية تطرق الباحثون إلى زيادة
العنف ضد الممارسين الصحيين ،خاصة من قبل ذوي
المرضى في حال حدوث الوفاة  -ال قدر هللا  -وكانت
احتمالية حدوث االعتداء على الممارسين الصحيين
ورجال األمن في المنشآت الصحية أعلى في حاالت شح
الموارد ،والتزاحم على الخدمات الصحية ،وسوء التخطيط
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القائمة

 ويعتقد أن األثر السلبي على،لألزمة من اإلدارات المعنية
الممارسين الصحيين أو كما تم تسميتهم بالجيش األبيض
، وقد يؤدي إلى تسرب الكوادر الصحية،ًسيدوم طويال
 مما له أثر،وضعف اإلقبال على التخصصات الصحية
.سلبي على األمن الصحي القومي
وقد كان تعامل المملكة العربية السعودية مع جائحة كورونا
 حيث االستجابة السريعة،المستجد مثاالً نموذجيا ً يحتذى به
،والتواصل الفاعل مع المجتمع بكل شفافية ومصداقية
،والربط البناء بين القطاعات الحكومية ذات الصلة
وتسخير التقنيات الحديثة والبنية التحتية اإللكترونية
ً  ومراقبة الحالة العامة للمجتمع صحيا،لألعمال اليومية
 لتكون الحكومة السعودية صمام األمان،ًوأمنيا ً وإعالميا
 وال غرابة.بعد توفيق هللا وحفظه خالل هذه الجائحة
إن كان نهج (سالمة وصحة المواطن والمقيم أوالً) في
المملكة العربية السعودية عنوانا ً لإلنسانية يستشهد به في
.أنحاء العالم كافة
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تسمم كحول الميثانول خالل جائحة كورونا
أ .سارة بنت عبدالعزيز اليوسف

مقدمة
يعرف الكحول الميثيلي “الميثانول”
بأنه سائل صا ٍ
ف وعديم اللون ،يسبب
تسمما ً قد يؤدي إلحداث اضطرابات
سلوكية ونفسية أقل مقارنة بالكحول
اإليثيلي “اإليثانول” .ويستخدم
الميثانول بشكل شائع في الصناعة
كمكون لمنتجات مثل مضادات التجمد،
سوائل مسح زجاج السيارات ،ووقود
الطائرات ،كما يتم استخدامه كمذيب في
بعض “ماركات” العطور والكولونيا
في المملكة العربية السعودية.
قد يكون تناول الميثانول عرضيا ً أو
متعمداً مثل حاالت االنتحار ،والحاالت
األكثر شيوعا ً للتسمم به منتشرة
في المجتمع ،مما يسبب زيادة في
األعراض السمية كاعتالل األعصاب
البصري ،والذي ُيالحظ بسبب تلوث
الخمور المصنعة يدوياً ،والكحول
المهربة ذات المصادر المجهولة.
ّ
ولكن الحال قد يختلف خالل جائحة
كورونا ( ،)Covid-19حيث زادت
حاالت التسمم بالميثانول نتيجة
التصنيع اليدوي للمعقمات في المنازل،
إضافة إلى زيادة التعرض البتالع هذه
المعقمات أو التعرض للمواد األولية في
تصنيعها .ومع بداية جائحة كورونا،
لوحظ زيادة الطلب على معقمات
األيدي واستهالكها ،مما تسبب في
أزمة نقص حادة في هذه المنتجات،
وهذا بدوره أدى إلى زيادة انتشار
معقمات األيدي الكحولية المغشوشة،
بما في ذلك اإلضافة غير القانونية
للميثانول إلى معقمات األيدي ،وإنتاج
معقمات لليدين بتركيز كحولي أقل من
.٪٦٠
القائمة

صيدلي أول (ماجستير علم السموم الجنائي)
عضو الجمعية السعودية لعلم السموم

ويتناول بعض األشخاص المعقمات
للحصول على نسبة عالية من الكحول،
في حين أن آخرين يعتقدون أن هناك
شائعات ،تم تداولها عبر اإلنترنت،
مفادها أن شرب الكحول عالي الفعالية
والسام يمكن أن يطهر الجسم ويحميه
من العدوى.
يوجد نوعان رئيسان من معقمات
األيدي الكحولي المغشوشة:
 -١المعقمات التي تحتوي على
الميثانول ،وهي مادة مضافة ال يتم
إدراجها عاد ًة كمكون من قبل الجهات
المشرعة.
 -٢المعقمات التي تحتوي على نسبة
كحول أقل من  .٪٦٠ال ينبغي استخدام
الميثانول في معقمات األيدي ،ألنه شديد
السمية ،ويمكن أن يسبب ردود فعل
شديدة عند تعرضه للجلد أو الرئتين
أو الفم .وربما أدى التعرض للميثانول
إلى سمية ألجهزة الجسم المختلفة ،وفي
بعض الحاالت ،الوفاة.
إن السمية الفعلية والمرتفعة للميثانول
ومستقلباته وتوافرها واستخدامها على
نطاق واسع تجعل التسمم بالميثانول
غير المصرح به في معقمات األيدي
مصدر قلق للصحة العامة.
ويعد الميثانول واإليثيلين جاليكول
وكحول األيزوبروبيل وثنائي إيثيلين
جاليكول وبروبيلين جليكول من أهم
الكحوليات المسببة للتسمم في حال
االبتالع العرضي والتعرض المتعمد
في االنتحار والقتل .ويمكن الحصول
عليها بسهولة من خالل متاجر
السيارات واألجهزة ،وكذلك المنظفات
المنزلية.

في كندا تم رصد حاالت التسمم بالكحول
بين عامي  ٢٠٠٥و٢٠١٤م ،حيث شكل
الميثانول  ،٪٥.٧بينما شكل جاليكول
اإليثيلين  ٪٥.٩من جميع حاالت
التسمم التي تمت معالجتها بالبدائل
الكلوية كالغسيل الكلوي وترشيح الدم
وغيرهاextracorporeal renal .
.))replacement therapy
بينما في الواليات المتحدة األمريكية،
أجري ما يقارب من  50٪من العالج
بالبدائل الكلوية خالل الفترة الزمنية
نفسها لتسمم اإليثيلين جاليكول
والليثيوم والساليسيالت .ويعد التسمم
بالميثانول أكثر األنواع شيوعا ً في
حاالت العالج بالبدائل الكلوية مقارنة
بأنواع التسمم الكحولي األخرى مثل
اإليثيلين جاليكول ،واأليزوبروبانول،
والبروبيلين جليكول ،وثنائي إيثيلين

� ��
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جاليكول.
يشكل التعرف على التسمم الكحولي
تحديا ً بسبب األعراض السريرية غير
المحددة ،وأن المرضى غالبا ً غير
قادرين على تقديم تاريخ التعرض
بطريقة صحيحة .وقد تتطور األعراض
السريرية مع تكوين مستقلبات سامة،
وتتفاقم أكثر عند ابتالع مواد سامة
أخرى .كما أن هناك تحديا ً آخر
للتشخيص ،وهو مستوى المركب
األصل السلبي في مستوى المصل
( )serum levelإذا كان هناك تأخير
في التشخيص السريري ،وتم استقالب
المركب األولي ،حيث إن للتشخيص
الفوري وبدء العالج آثاراً تنبؤية مهمة
للتقليل من اآلثار الصحية المحتملة
للسمية.
تنشأ سمية الميثانول من المستقلبات
الخاصة بها ،بينما يكون المركب األم
أقل ضرراً نسبياً .يتم استقالب المركب
األم للميثانول بواسطة إنزيم Alcohol
 .dehydrogenaseويعد حمض
الفورميك أحد مستقلبات الميثانول،
حيث يتراكم في شبكية العين والعقد
القاعدية إلحداث اضطرابات بصرية،
ويؤدي للعمى .كما يعد ارتفاع الحامض
األيضي ()metabolic acidosis
من السمات الشائعة لسمية الميثانول
ومستقلب اإليثيلين جليكول.
وقد حددت األكاديمية األمريكية لعلم
السموم السريرية(  (�The Ameri
can Academy of Clinical
 )Toxicologyتوصيات للعالج
بالترياق ()Antidote therapy
إما باإليثانول أو الفومبيزول(  (�fo
 ،)mepizoleإضافة إلى الغسيل
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الكلوي ،حيث يزيل غسيل الكلى
بشكل فاعل كالً من المركب األم
ومستقلباته السامة ،إضافة إلى تصحيح
االضطرابات األيضية ،إال أن التسمم
الكحولي مثل تسمم الميثانول يستمر في
إحداث معدالت مرضية ووفيات عالية
على األرجح ،بسبب التأخر في تقديم
الرعاية الطبية ،والتحديات في تحديد
التشخيص الصحيح.
حاالت التسمم خالل جائحة كورونا
وفقا ً لتقرير صادر عن محققي مركز
السيطرة على األمراض ومسؤولي
الصحة العامة بواليتي أريزونا ونيو
مكسيكو في الفترة من  ١مايو إلى
 ٣٠يونيو ٢٠٢٠م ،تم نقل  ١٥حالة
تسمم بالميثانول في هاتين الواليتين إلى
المستشفى ،وجميع الحاالت مرتبطة
بابتالع معقمات األيدي التي تحتوي
على الكحول .وتوفي أربعة مرضى،
وخرج ثالثة مصابين بضعف البصر.
وفي  ٣٠يونيو من عام ٢٠٢٠م حذرت
سلطات الصحة العامة في كلتا الواليتين
مركز السيطرة على األمراض من
تسمم الميثانول لدى البالغين الذين
تناولوا مطهر اليدين .جاء التحذير
بعد  ١٢يوما ً من تحذير هيئة الغذاء
والدواء األمريكية  US FDAمن بيع
معقمات األيدي التي تم توريدها من
المكسيك والتي تحتوي على الميثانول
في الواليات المتحدة.
كما تم رصد حاالت حرجة نتيجة التسمم
الميثيلي في إيران خالل جائحة كورونا،
حيث توفي  ٧٠٠شخص على األقل،

فيما عانى أكثر من  ٢٠٠٠شخص آثاراً
سلبية للتسمم الميثيلي نتيجة تعاطي
مشروبات كحولية غير مشروعة في
محاولة لمنع اإلصابة بعدوى فيروس
كورونا .عالوة على ذلك ،كانت هناك
تقارير عن سمية الميثانول الناجمة عن
ابتالع معقمات األيدي المحتوية على
الميثانول واالمتصاص عبر الجلد لهذه
المنتجات ،حيث لم يتم اإلفصاح عن
محتويات هذه المعقمات.
قبل جائحة كورونا ،جرى توثيق
حاالت التسمم لدى األشخاص الذين
يعانون اضطرابات في تعاطي الكحول
والذين كانوا يستهلكون معقمات األيدي
عن عمد ،فمنذ مارس ٢٠٢٠م أبلغت
مراكز مكافحة السموم األمريكية أيضا ً
عن زيادة البالغات حول األطفال الذين
تناولوا معقمات األيدي عن طريق
الخطأ.
يسبب التسمم بالميثانول واإليثانول
أعراضا ً مشابهة بما في ذلك الصداع،
وعدم وضوح الرؤية ،والغثيان،
والقيء ،وآالم البطن .قد يسبب تسمم
الميثانول أيضا ً حماضا ً استقالبيا ً شديداً
بفجوة األنيون (،)anion gap
وتشنجات ،وفقدانا ً دائما ً للبصر.
تنبؤات بحدوث التسمم
يرتبط تشخيص التسمم بالميثانول
بكمية الميثانول المستهلكة والنواتج
االستقالبية من عملية األيض .حيث
يعتبر مركبي الفورمالدهايد وحمض
الفورميك أهم هذه النواتج المسؤولة
عن السمية ويعتمد التشخيص بشكل
أكبر على كمية حمض الفورميك التي
تراكمت في الدم ،مع وجود عالقة
مباشرة بين تركيز حمض الفورميك في
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يتطلب التشخيص النهائي لسمية
الميثانول زيادة مؤكدة في مستوى
باستخدام
الدم
في
الميثانول
كروماتوغرافيا الغاز .ويتم الوصول
إلى مستويات الذروة بعد  ٩٠-٦٠دقيقة
من االبتالع ،لكنها ال ترتبط بمستوى
السمية ،وبذلك فهي ليست مؤشراً جيداً
للتشخيص.
دور الجهات الرقابية في الحد من
التالعب في المعقمات (الملوثة بكحول
الميثيل)
تؤدي الهيئات التنظيمية والرقابية
ومنظمة الصحة العالمية دوراً مهما ً في
ضمان سالمة وجودة المنتجات المضادة
للميكروبات ،مثل معقمات األيدي
المحتوية على الكحول في كل مرحلة
من مراحل دورة حياة المنتجات ،بما
في ذلك التوزيع والتصنيع واالستيراد،
وتشمل اآلتي:
 -١اعتماد آليات تنظيمية ورقابية في
جميع مراحل عملية التصنيع ،للتحقق
من نقاء معقمات األيدي التي تعتمد
على الكحول.
 -٢استخدام ممارسات التصنيع الجيدة
( ،)GMPواإلبالغ (عن االستخدام
وأي آثار ضارة) ،والتثقيف والرقابة
التنظيمية لزيادة التفتيش واإلشراف
على جودة وسالمة معقمات األيدي
التي تعتمد على الكحول.

التسبب في األمراض والوفيات .ويمكن
توقع تحسن طفيف على المدى الطويل
في المرضى الذين يعانون مضاعفات
عصبية.
دور مختبرات السموم
يمكن للمختبر إجراء العديد من
االختبارات التحليلية للمساعدة في تأكيد
التشخيص واإلصابة بتسمم الميثانول،
وأهم هذه االختبارات:
 -١اختبارات وظائف الكلى Renal
profile
يؤدي تناول الميثانول بشكل كبير
إلى الحماض األيضي metabolic
 acidosisالذي يظهر في انخفاض
مستوى بيكربونات المصل .وتزداد
فجوة األنيون الثانوية لمستويات عالية
من الالكتات والكيتون ،بسبب تراكم
حمض الفورميك.
 -٢األسمولية في المصل Serum
osmolarity
يؤدي تناول الميثانول إلى ارتفاع فجوة
األسمولية .لذلك في حاالت الغيبوبة
والخدور لسبب غير معروف ،يجب
أن يكون اختبار الفجوة األسمولية
أمراً روتينياً .ومع ذلك ،فإن الفجوة
األسمولية هي نتيجة غير محددة؛ ألنها
قد تمثل وجود مذاب منخفض الوزن
الجزيئي ،مثل اإليثانول أو الكحوليات
األخرى أو المانيتول أو الجاليسين أو
الدهون أو البروتينات.
 -٣مصل األميليز � Serum amylالمراجع
1. Wang, C., Samaha, D., Hiremath, S. et
ase
al. Outcomes after toxic alcohol poisonخالل إجراء تحليل مصل األميليز تم ing: a systematic review protocol. Syst
Rev 7, 250 (2018). https://doi.org/10.1186/
رصد التهاب البنكرياس النزفي ،فيما
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تطبيقات النانو في علوم األدلة الجنائية
مقدمة عن تقنية النانو الجنائية
أ .د .عبدالرحمن بن محمد الضباح

دور تقنيات النانو في التحقيقات
الجنائية

د .سلطان بن سعيد آل جابر
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مقالة علمية
مقدمة عن تقنية النانو الجنائية
أ .د .عبدالرحمن بن محمد الضباح

أستاذ الكيمياء الجنائية بكلية الملك فهد األمنية
شريك مؤسس في المجموعة العلمية لعلوم األدلة الجنائية

ﺟﺰﻳﺊ ﺳﻠﻴﻜﻮﻥ

ﺃﻧﺒﻮﺏ ﻧﺎﻧﻮﻱ ﻛﺮﺑﻮﻧﻲ
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١
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١

١٠

٢٠٠
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شكل :١مقارنة بين مقياس النانو والمقاييس األعلى منه.

لو سألت أي شخص قبل عام ١٩٥٩م عن إمكانية
التالعب بالذرات والجزيئات المكونة للمركبات الكيميائية
والتحكم فيها والتي تص ّنف بأنها صغيرة الحجم جداً ،وال
يمكن مشاهدتها بالعين المجردة أو حتى بأجهزة التكبير
التقليدية ،فسيعد ذلك ضربا ً من الجنون ،وأن هذا الشيء
ما هو إال عبارة عن خيال علمي science fiction
()١
مستقبلي ال يمكن تحقيقه( ،شكل .)١
في خضم ما سبق ،ظهر عالم فيزيائي أمريكي يدعى
ريتشارد فاينمان  Richard Feynmanيعد أول
العلماء الذين تحدثوا عن هذا الحقل ،وذلك في محاضرة
له ألقاها في عام ١٩٥٩م ،وتحدث فيها عن توقعاته
()٢
للدور الذي ستلعبه تقنية النانو في المستقبل القريب.
في عام ١٩٧٤م بدأت تظهر تنبؤات ريتشارد فاينمان،
وذلك عن طريق العالم الفيزيائي الياباني نوريو تانيجوتشي
 Norio Taniguchiعضو هيئة التدريس في جامعة
()٣
طوكيو للعلوم.
وكانت البداية التطبيقية لهذا العلم الحديث وإثبات حقيقته
في عام ١٩٨١م على يد العالمين األلمانيين جيرد
بينيج  Gerd Binnigوهاينريش روهرر Heinrich

القائمة

 ، Rohrerاللذين حصال على جائزة نوبل في عام
١٩٨٦م ،حيث ابتكرا ما يعرف بالمجهر النفقي الماسح
 ،scanning tunneling microscopeالذي يكتب
اختصاراً بـ( )STMومن تلك اللحظة أصبحت واقعا ً
ً ()٤
حقيقيا.
أسهمت تقنية النانو منذ أن بزغ نورها في تطوير كثير من
التطبيقات العملية لعدد كبير جداً من المجاالت ،خصوصا ً
الطبية والحيوية والفيزيائية والهندسة اإللكترونية والهندسة
الوراثية ،حتى انتهى بها المطاف في مجال العلوم الجنائية،
وكان لها دور كبير في الكشف عن الكميات الضئيلة جداً
المتبقية من المتفجرات في مسارح الحوادث ،وكذلك
اكتشاف بقايا مخلفات اإلطالق الناري ،إضافة إلى بصمة
الحمض النووي أو ما يعرف بـ  ، DNAوكذلك تمت
االستفادة من تقنية النانو في تحديد العمر الزمني لبقع الدم
()٢
المتبقية في مسارح حوادث القتل( ،شكل .)٢
بعد هذا االستعراض التاريخي عن تقنية النانو يجدر بنا
توضيح مصطلحات ومفاهيم النانو إليضاحها ،والمساعدة
على فهم الفوارق بينها:
مصطلح نانو  :Nanoوتعني هذه الكلمة القزم ،وتكتب
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باللغة اإلغريقية .nanos
استخدامات كلمة نانو  :Nanoتعبر هذه الكلمة حسابيا ً
عن الجزء من المليار ،٩-١٠ x ١وتستخدم كبادئة تبدأ به
الكلمة كقولنا نانو ثانية ،ويقصد بذلك جزء من مليار جزء
من الثانية ،ونانومتر ،ويقصد بها جزء من مليار جزء من
()٥
المتر( ،شكل .)١
علم النانو  :Nanoscienceويهتم هذا العلم باستكشاف
ودراسة خواص المواد ،وذلك على المستويين الذري
والجزيئي ،إضافة لطريقة التعامل معها ،وذلك عندما
يكون مقاسها ال يزيد على  ١٠٠نانو متر ،حيث تتغير
خواص هذه المواد ،سوا ًء الكيميائية والفيزيائية عما كانت

ﻓﺤﺺ ﻣﺨﻠﻔﺎﺕ
ﺍﻻﻃﻼﻕ ﺍﻟﻨﺎﺭﻱ

ﻛﺸﻒ ﺍﻟﻌﻤﺮ ﻣﻦ
ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺒﻘﻊ ﺍﻟﺪﻣﻮﻳﺔ

عليه عندما تكون في قياساتها الطبيعية.
حبيبات النانو  :Nanoparticles NPsوهي أي مادة
كيميائية متناهية الصغر تتراوح أبعادها بين  ١نانومتر
و ١٠٠نانومتر ،وتتميز باختالف صفاتها وخصائصها عن
حالتها عندما تكون في حجم أكبر من هذا المقياس ،وتكون
قادرة على القيام بالتأثير على شكل المادة في حالتها الذرية
()٥
والجزيئية.
تقنية النانو  :Nanotechnologyتوجد عدة تعاريف
لمصطلح تقنية النانو ،وألجل تفادي التفاوت واالختالفات
الناتجة عن هذه التعاريف وضعت كل من المؤسسة الوطنية
للعلوم  ،National Science Foundationولجنة
()٤

ﻓﺤﺺ ﺍﻷﺣﺒﺎﺭ

ﺩﻭﺭ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﻧﻮ
ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻞ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ

ﻛﺸﻒ ﺍﻟﺘﺰﻳﻴﻒ
ﻭﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ

ﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺍﻟﺒﺼﻤﺎﺕ

ﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺨﺪﺭﺓ

ﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺘﻔﺠﺮﺍﺕ

ﻓﺤﺺ ﺍﻟﺤﻤﺾ ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ

شكل  :٢المجاالت الجنائية المستفيدة من تقنية النانو.
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مقالة علمية
المبادرة الوطنية لتقنية النان و �National Nanotech
 nology Initiative NNIتعريفا ً ينص على أن تقنية
النانو تعني“ :القدرة على فهم والتحكم والتعامل مع المواد
على المستوى الذري أو الجزيئي ،وكذلك على المستوى
“فوق الجزيئي” “ ”supramolecularالذي تتراوح
األحجام فيه من حوالي  ٠,١إلى  ١٠٠نانومتر ،ومن َث ّم
إمكانية تصميم المواد واألجهزة واألنظمة ذات الخصائص
والوظائف الجديدة الناتجة بسبب بنية هذه المواد الصغيرة.
ويبين الشكل  ١بعض األمثلة لتوضيح الفرق بين مقياس
()٧
النانو والمقاييس األعلى منه.
فيما يتعلق بمجال العلوم الجنائية فقد أسهمت تقنية النانو
في تطوير عدد من التطبيقات الجنائية التي سهلت كشف
غموض القضايا واألحداث الجنائية التي تواجه األخصائيين
الجنائيين الذين يعملون في الحقل الجنائي ،وساعدتهم في
حل عدد كبير من المشكالت والصعوبات التي تواجههم.
فلم تعد دقة الطرق التقليدية تكشف عن الغموض الموجود
في القضايا الجنائية بالدقة المطلوبة .وأسهمت تقنية النانو
في توفير الوقت والجهد الذي يستغرقه تحضير وفحص
وتحليل العينات الجنائية .وكان من أهم مميزات هذه التقنية
(:)٨،٦
• رفع كفاءة ودقة عدد كبير من األجهزة التقليدية،
وذلك بعد استخدام الحبيبات النانوية مثل الذهب والفضة
والبالتين التي حسنت من كفاءة األجهزة عن طريق رفع
هذه الحبيبات للمجال الكهرومغناطيسي بعد تعرضها
لإلشعاعات المختلفة ،وذلك ضمن نطاقات األشعة تحت
الحمراء والمرئية فوق البنفسجية.
• أسهمت حبيبات العناصر المعدنية الكيميائية النانوية
كحبيبات الذهب النانوية ( ،)AuNPsوحبيبات الفضة
النانوية(  ( ،)AgNPsوحبيبات البالتين النانوية (�Pt
 ،)NPsوحبيبات النحاس النانوية( )CuNPsفي رفع
ً
خاصة
درجة الدقة للتراكيز الضئيلة لألطياف المدروسة
عن طريق تقنيتي الـ  IRوتقنية الرامان.
• ساعدت تقنية النانو في صناعة آالت تقنية ذات
حساسية عالية تعرف بالمستشعرات  ،sensorsأسهمت
في الكشف عن العينات الجنائية المختلفة مثل عينات
المخدرات والمتفجرات التي يمكن تهريبها أو تخزينها في

القائمة

أماكن يكون الوصول إليها صعباً.
• عملت تقنية النانو على الكشف عن اآلثار واألدلة الجنائية
الضئيلة جداً التي ال يمكن الكشف عنها بالطرق التقليدية
في مسارح الحوادث الجنائية المختلفة مثل البصمات
الملوثات المنوية ،وبقع الدم واللعاب.
المراجع

[ ]1ع .الضباح ،تقنية النانو وتطبيقاتها في المجاالت الجنائية ،
مجلة البحوث األمنية ،كلية الملك فهد األمنية)2020( 77 ،30 .
.57–19
[2] G.T. Javan, Nanotechnology and its applications in forensic and criminal cases, in: S.
Soni (Ed.), Divers. Appl. Nanotechnol. Biomed.
Chem. Eng., 2014: pp. 552–564.
[3] L. Nahar, S. Sarker, Importance of Nanotechnology in Drug Delivery, Open Access J.
Pharm. Res. 1 (2017) 7–8.
[4] G. Binnig, H. Rohrer, Scanning Tunneling
Microscopy from birth to adolescence, Physics
(College. Park. Md). 3 (1986) 389–409.
[5] J.J. Ramsden, What is nanotechnology?,
Nanotechnol. Perceptions. 1 (2005) 3–17.
[ ]6ع .الضباح ،س .ال جابر ،ع .العلوي ،تطوير أسطح من
مركبات الذهب النانوية لتقدير التراكيز الضئيلة من مركبات
االمفيتامين المخدرة ،األولى ،مركز الدراسات والبحوث ،كلية
الملك فهد األمنية ،الرياض.2020 ،
[7] M.C. Roco, National Nanotechnology Initiative - Past, Present, Future, in: G.W. et Al (Ed.),
Handb. Nanosci. Eng. Technol., socend, Taylor
and Francis, Oxford, 2007: pp. 1–42.
[ ]8س .آل جابر ،التقنيات الحديثة والعلوم الجنائية ،مجلة المجموعة
العلمية لعلوم األدلة الجنائية ،العدد الرابع.18–16 )2017( .
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دور تقنيات النانو في التحقيقات الجنائية
د .سلطان بن سعيد آل جابر

ملخص:
تلعب التطورات السريعة لتقنيات
النانو بالتوازي مع التقنيات التحليلية
المتقدمة دوراً محوريا ً في مجال العلوم
الجنائية بتطبيقاتها كافة ،فقد أدخلت
تطبيقات وتراكيب النانو في أداء
عدد كبير من التقنيات المستخدمة
في الفحوص والتحقيقات الجنائية.
فعلى سبيل المثال ،تستخدم حبيبات
الذهب النانوية على نطاق واسع من
التطبيقات؛ منها استخدامها في تحسين
كفاءة تفاعل البلمرة المتسلسل في
الفحوص الوراثية ،وكذلك استخدامها
في تحسين كفاءة األطياف االهتزازية
الناتجة عن األشعة تحت الحمراء
وتشتت الرامان .فمن ناحية تستخدم
حبيبات الذهب النانوية في النطاق
بين  ١٠٠-١٠نانومتر في تحسين
كفاءة مجهر القوة الذرية الماسح في
فحص عينات األحبار وبقع الدماء

أستاذ الكيمياء الجنائية المساعد بكلية الملك فهد األمنية
شريك مؤسس في المجموعة العلمية لعلوم األدلة الجنائية

إلعطاء صور مسحية عالية الدقة،
ومن ناحية أخرى يمكن الحصول
على نتائج فحص عالية الدقة عن
البصمات المخفية باستخدام تراكيب
نانوية متعددة مثل أكسيد الزنك ،أكسيد
األلومنيوم ،وأكسيد السيليكون ،وكذلك
حبيبات الذهب.
المقال:
تقنية النانو هي عبارة عن العلم الذي
يتعلق بدراسة المواد وتطبيقاتها في
نطاق النانو متر .ويعرف أيضا ً بأنه
توليف وتحليق المواد في المستوى
الذري في النطاقات بين ١٠٠-١
نانومتر .وقد استخدمت تطبيقات النانو
منذ فترات طويلة ،ولكن بدأ استخدامها
بشكل مباشر ،ودخلت في العديد من
التقنيات ،وحسنت في أداء التقنية
الحديثة بعد توافر التقنيات الحديثة التي
تساعد في تصنيع هذه المواد ،والتحكم

فيها ،وقياس خصائصها ،وتصميمها
وفق االحتياجات المطلوب تطويرها.
وفي الوقت الحالي ،هناك العديد من
التطبيقات المهمة لتقنيات النانو ،وتتنوع
هذه التطبيقات بين اإللكترونيات،
الحساسات النانوية ،التطبيقات الطبية،
وكذلك مواد البناء الحديثة .ومن خالل
التطور الهائل الذي أدخلته تقنيات النانو
على منتجات مختلفة ،أصبح مجال
تقنيات النانو من المجاالت الحيوية
بل ربما األساسية في التقنيات الحديثة
وطرق تطويرها.
تعد العلوم الجنائية من المجاالت التي
استفادت من تطور تقنيات النانو ،حيث
تحسن أداء معظم التقنيات التحليلية
المستخدمة بشكل مباشر في الفحوص
الجنائية المساعدة للتحقيقات الجنائية،
مثل التقنيات المطيافية ،الحساسات
النانوية ،وكذلك المواد المستخدمة
في تصميم المجاهر
اإللكترونية التي زادت
من دقتها وحساسيتها،
إضافة إلى خصائص
تراكيب النانو التي
مكنت من تطوير طرق
لرصد البصمات المخفية

شكل  )A( :١صورة
مجهرية ضوئية لمقطع
مخطوطة بالحبر ()B
صورة ثالثية األبعاد بمجهر
القوة الذرية توضح طبقتين
من األحبار ( )Cصور
مجهرية تفصيلية لمنطقة
()١
محددة من عينة الحبر.
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وبقع الدماء ،وحسنت من أداء تقنيات
الفحوص الوراثية.
في هذا المقال سنورد بعض األمثلة من
التطبيقات المباشرة لتقنيات النانو في
الحقل الجنائي ،لتوضح الدور الحيوي
لهذه العلوم ،وإضافاتها العلمية والفنية
في تحسين نتائج الفحوص المستخدمة
في التحقيقات الجنائية التي تسهل من
عمل المحقق والخبير الجنائي.
تعد تقنية مجهر القوة الذرية Atomic
 Force microscopyمن أدق التقنيات
التحليلية المجهرية في تحقيقات فحوص
المستندات الجنائية ،حيث يمكن من
خالل هذه التقنية تحليل حركة وتقاطع
األحبار في المستند من خالل أشكال
ضغط القلم على سطح المستند .وتوفر
هذه التقنية صورة سطحية ثالثية األبعاد
للخطوط يمكن من خاللها تتبع أنماط
الخطوط واألحبار ،كما في الشكل (،)١
حيث توضح صور مجهر القوة الذرية
في الشكل شكالً ثالثي األبعاد يمكن من
خالله تمييز طبقات الخطوط المختلفة،
وكذلك في خصائص الصور األخرى
يمكن تمييز توزيع األحبار ونمط الخط.
ليس هذا فحسب بل يمكن من خالله
تحليل مكونات الحبر ومقارنتها بعينات
مرجعية في الحاالت الجنائية.
ومن جانب آخر يستخدم مجهر القوة
الذرية في تقدير العمر التقريبي لبقع
الدماء الجافة ،حيث يعتمد تقدير عمر
البقعة الدموية على تتبع التغير في
مرونة كريات الدم الحمراء في عينات
الدماء ،ويتم تقديرها عن طريق تسجيل
منحنيات القوة والمسافة أثناء مسح
العينة بمجهر القوة الذرية ،وبمعايرة
المنحنيات الناتجة يمكن تقدير العمر
()١
التقريبي لبقعة الدماء المفحوصة.
ويمكن االستفادة من هذه النتائج في
التحقيقات الجنائية.
على صعيد آخر ،برز دور تقنيات
القائمة

النانو في بصمات األصابع ،وتحديداً
البصمات المخفية ،حيث أظهرت
االستخدامات الحالية لحبيبات النانو
إمكانات كبيرة في تطوير األجيال
الحديثة من تقنيات البصمات تعرف
حاليا ً ببصمات النان و �Nano-finger
 ،printsإذ تعد البصمات من أهم األدلة
في مسرح الحادث التي توفر دليل
تعرف مباشر وسريع للهوية.
ونظراً لتنوع الظروف التي تحدث
في مسرح الحادث فإن البصمات
تتشكل في مسرح الحادث على عدة
حاالت ،فقد تكون البصمات واضحة
وبارزة بطريقة يمكن التقاطها بسهولة
ومقارنتها ،وقد تنشأ آثار البصمات
عن طريق الضغط على أسطح ناعمة
كالشمع أو الطين أو الصابون ،ويطلق
عليها البصمات البالستيكية ،وهناك
نوع ثالث من البصمات في مسرح
الحادث ،حيث تكون مخفية غير
الظاهرة للعين المجردة ،وتتشكل عن
طريق إفرازات الجسم أو الملوثات
الموجودة على األصبع أثناء الضغط
على السطح ،حيث تكون البصمة غير
ظاهرة للمعاينة المباشرة أو تكون
مخفية بآثار أخرى تعيق من الرفع

المباشر لهذه البصمات.
وفي الوقت الراهن تستخدم عدة طرق
وتقنيات إلظهار البصمات المخفية
حسب طبيعة أثر البصمة واإلفرازات
المحيطة بها ،فمن تلك الطرق استخدم
بخار اليود الذي يساعد في إظهار
بعض الخطوط الرئيسة للبصمة أو
الننهيدرين التي أثبتت كفاءة جيدة في
تتبع آثار البصمات المخفية ،وكذلك
نترات الفضة.
من جانب آخر أضافت تقنيات النانو
نتائج نوعية في الكشف عن البصمات
المخفية عن طريق استخدام حبيبات
أكسيد الزنك النانوية في إظهار
البصمات المخفية ،حيث تتميز حبيبات
أكسيد الزنك النانوية بخصائص ضوئية
مميزة ،فهي تملك فجوة الطاقة بين
أغلفة التكافؤ والتوصيل اإللكتروني
تبلغ  ٣,٣٧إلكترون فولت الذي يسمح
بنطاق عال من االنتقاالت اإللكترونية
عند درجة حرارة الغرفة .إضافة إلى
ذلك فحبيبات أكسيد الزنك النانوية
تمتلك خصائص فيزيائية مثالية
للتعامل مع البصمات واآلثار ،فهي
تلتصق باآلثار عن طريق الترابط
مع جزيئات البروتينات والدهون في
()٢

شكل  :٢بصمة مخفية عمرها  ٦أيام تم رفعها من على سطح زجاج باستخدام حبيبات أكسيد
الزنك النانوية المطورة .وقد استخدم مصدر ضوئي لألشعة فوق البنفسجية بطول موجي ٣٥٠
نانومتر لرصد التألق الناشئ من حبيبات النانو ألكسيد الزنك على أسطح البصمة.
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آثار البصمات ،وعند ترسيب هذه
الحبيبات في مواقع البصمات المخفية
المحتملة ثم تشعيع الموقع بضوء من
األشعة فوق البنفسجية فإنها تنتج تألقا ً
مميزاً يميز حدود وحواف البصمات
بدقة عالية .هذه الطريقة تساعد بشكل
كبير في البحث عن اآلثار المخفية عند
تعذر الحصول على آثار ظاهرة في
مسرح الجريمة أو عند تلوث العينات
ببقع إفرازات تعيق من رفعها بطريقة
صحيحة ومقارنتها ببصمات مرجعية.
وفي الشكل ( )٢صورة لبصمة مخفية
تم رفعها عن طريق بودرة حبيبات
أكسيد الزنك النانوية بعد فترة ستة أيام
من تشكل البصمة على سطح زجاجي،
وكانت هذه البصمة غير ظاهرة للعين
المجردة ،وقد استخدم في إظهارها
مصدر ضوء لألشعة فوق البنفسجية
ذات طول موجي  ٣٥٠نانومتر.
وبالنظر إلى هذه الصورة يتبين الدقة
العالية في رصد األثر ،حيث يمكن
بسهولة مالحظة خطوط وتجاويف
()٣
وشكل البصمة.
ومن تطبيقات النانو المهمة والواعدة
في الحقل الجنائي ،استخدام الحبيبات
النانوية للمعادن النبيلة وتحديداً حبيبات
الذهب والفضة النانوية .ومن هذا
التطبيقات استخدام حبيبات الذهب
النانوية في إظهار البصمات المخفية،
فهذه الحبيبات تمتلك خصائص ضوئية
فريدة وعند ترسيبها على سطح يحوي
بصمة مخفية فإن حبيبات الذهب ترتبط
فيزيائيا ً ببقايا البصمة ،ونظراً الختالف
الشحنات الكهربائية بين حبيبات الذهب
والجزيئات الحيوية المتبقية من البصمة
فإنه يحدث تجاذب بينهما ،وباستخدام
مصدر إشعاع يمكن رصد هذا التغير
في الخصائص الضوئية للعينة المرسبة
التي تعطي صورة للبصمة ناتجة
20

شكل  :٣أطياف الرامان السطحي المحسن لعينات من صبغة الرودماين ٦ج على أسطح من أعمدة النانو ذات
األبعاد  ١٠نانومتر  ٥٠ xنانومتر باستخدام مطياف الرامان بمصدر إشعاع من الهيليوم -النيون ذي الطول
الموجي  ٦٣٣نانومتر ،زمن التعرض كان  ١٠ثوان لكل طيف .ويالحظ من األطياف المسجلة الحساسية
العالية ،حيث كان أقل تركيز مسجل في الشكل هو أنجستروم ( )١٠-١٠موالر.

عن توزع حبيبات الذهب الدقيقة في
تجاويف البصمة بين خطوطها.
ومن التطبيقات األخرى لحبيبات
الذهب ،استخدامها في تحسين كفاءة
تقنيات الكشف والتعرف المطيافية،
وتحديداً تقنيات األطياف االهتزازية
كمطياف تشتت الرامان ،ومطياف
األشعة تحت الحمراء ،حيث تعد
التقنيات المطورة باستخدام تراكيب
الذهب والفضة النانوية من أدق
التقنيات الحديثة في الكشف والتعرف
على العينات الجنائية ،وتحديداً العينات
الضئيلة في مسرح الحادث .فبواسطة
هذه التقنيات يمكن رصد بقايا العينات
إلى مستويات منخفضة للغاية تبلغ
في بعض التراكيب المطورة إمكانية
الرصد إلى مستوى الجزيء المنفرد.
هذه النتائج اإليجابية فتحت آفاقا
واسعة في سرعة الكشف ،وتقدير
العينات الجنائية بدقة ،وانتقائية عالية.
وفي الشكل ( )٣نتائج أطياف تشتت
الرامان لعينات ذات تراكيز منخفضة
٧لمادة صبغة الرودماين ٦ج بين ١٠
إلى  ١٠-١٠موالر على أسطح من
أعمدة النانو ،حيث يالحظ الحساسية
الفائقة للغاية واالنتقائية في اإلشارات

الطيفية للعينة ،إضافة إلى ميزة أخرى،
وهي عدم وجود شوائب في األطياف
المرصودة ،ومن َث ّم سهولة تتبع اآلثار
بدقة وكفاءة عالية.
ومن تطبيقات تقنيات النانو الجنائية
الحديثة ،استخدامها في تطوير تقنيات
تفاعل البلمرة المتسلسل  PCRالتقنية
الرئيسة في فحوص الحمض النووي
الوراثي ،حيث أظهرت عدة دراسات
حديثة إمكانية زيادة كفاءة تقنية الـ
 PCRباستخدام حبيبات الذهب
النانوية ،وأوضحت الدراسات أن خلط
حبيبات بحجم يتراوح بين  ١إلى ١٣
نانومتر من حبيبات الذهب بتفاعل الـ
 PCRفإن زمن التفاعل ينخفض،
وكانت نتائج االختبارات مع استخدام
حبيبات الذهب أفضل من االختبارات
()٤
التقليدية.
من جانب آخر ،أضافت تقنيات النانو
نتائجا ً نوعية في تقنيات الكشف عن
المتفجرات ،حيث تعد تقنيات الكشف
عن المتفجرات مهمة للغاية للحد من
حدوث االنفجار ،وهذه المهمة تحتاج
إلى تجهيزات عالية الدقة واالنتقائية.
ومن المشكالت األساسية في الكشف
عن المتفجرات هي المتفجرات المخفية
القائمة
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شكل  :٤استخدام أسطح نشطة من تراكيب النانو للذهب لتطوير كفاءة تقنيات التعرف الجزيئية للعينات الجنائية.
تعمل أسطح النانو على زيادة كثافة الحركة اإللكترونية في المنطقة القريبة من أسطح حبيبات النانو ،وعند
تداخل إشعاع الليزر للمطياف مع الجزيئات المطلوب فحصها فإنه يحدث تقوية كبيرة لكثافة اإلشارات الطيفية
()٥
المرصودة للعينات ،وبذلك يتيح إمكانية رصد التراكيز المنخفضة من العينات.

أو المغلفة بطريقة تمنع من انتشار بعض
الجزيئات المتطايرة منها ،ليتم الكشف
عنها بالطرق التقليدية مثل طرق الشم
باستخدام الكالب البوليسية أو طرق
الفحص األيوني مثل مطياف االنتقال
األيوني وغيرها .ولهذه األسباب كان من
الضروري تطوير تقنيات للكشف عن
العينات الجنائية بشكل عام والمتفجرات
بشكل خاص ،ويدخل في حكمها المواد
المخدرة المخفية ،هذه التقنيات كان من
الضروري تطويرها بطريقة تمكنها
من الكشف عن العينات المحرزة أو
المخفية داخل حقائب السفر أو المغلفة
بأحراز داخل إطارات السيارات أو في
هيكل السيارة .وبالفعل تمت االستفادة
من تقنيات النانو في تطوير أنف
إلكتروني يمكنه من اختراق األحراز
فيزيائيا ً وتحليل ما بداخلها .وكذلك
جرى تطوير تقنية مطيافية تعتمد على
تشتت الرامان بتقنية يمكن من خاللها
مسح العينات من داخل الحرز دون
فقدان جزء من اإلشارات التحليلية،
وتعتمد تقنية التشتت الراماني المطور
على إصدار نبضات متتالية من إشعاع
الليزر ،النبضات األولى تخترق الحرز،
وال تظهر في الطيف المرصود ،كي
ال تسبب تداخالً مع إشارات العينة
المطلوب تحليلها ،والنبضة األخرى
تستهدف العينة المطلوب تحليلها،
وتصدر طيفا ً نقيا ً للعينة فقط دون
القائمة

العبوات واألحراز المحيطة بها.
وكما يستفاد من خصائص تقنيات النانو
في الكشف عن المتفجرات قبل حدوث
االنفجار ،فإنه يمكن أيضا ً استخدام بعض
تقنيات النانو في فحص المتفجرات
بعد حدوثها عن طريق تحليل البقايا
المتفككة من المتفجر األساسي الناتجة
عن االنفجار ،لمعرفة نوع المواد
المتفجرة المستخدمة .ونظراً لكون بقايا
االنفجارات في مسرح حادث االنفجار
تكون في العادة منتشرة ومبعثرة في
مواقع متعددة ويؤول معظمها إلى آثار
ضئيلة ،فإن تقنيات النانو تلعب دوراً
مهما ً في المساعدة على التعرف السريع
على البقايا المنتشرة في مسرح الحادث
التي يبذل في العادة وقتا ً وجهداً في جمع
اآلثار المناسبة المنتشرة والمحترقة
نتيجة لالنفجار.
وفي هذا السياق ونظراً لكون نواتج
االنفجار قد تحوي بقايا لمادة نتجت
عن تفكك المادة المتفجرة األساسية،
فإن تقنيات األطياف المحسنة أو المقواة
بواسطة تراكيب النانو مفيدة للغاية في
تحديد األنماط ،وجمع أطياف اهتزازية
وضوئية للعينات ،ومن ثم مقارنتها
بعينات مرجعية للعينات ،وفي العادة
يميز الخبير األطياف الناتجة فيما
إذا كانت األنماط المرصودة يشتبه
بأنها تعود إلى مواد محظورة جنائية
كالمتفجرات ،وفي الشكل ( )٤توضيح

تصويري للكشف عن العينات الجنائية
بطريقة أسطح النانو المحسنة لألطياف
االهتزازية للعينات.
ومن تطبيقات النانو الجنائية ،تحليل
بقايا اإلطالق الناري من المعادن
الثقيلة التي تتفكك وتمتزج نتيجة لدرجة
الحرارة العالية أثناء اإلطالق الناري،
ومن ثم تندمج على هيئة تجمعات من
المعادن الثقيلة على األيدي والمواقع
المحيطة بموقع اإلطالق الناري.
تتشكل هذه التجمعات المعدنية بأحجام
مختلفة تتراوح ما بين  ٥٠نانومتر إلى
 ١٠مايكرومتر ،وعن طريق المجهر
اإللكتروني الماسح (الذي يعد من
التقنيات المهمة في دراسة خصائص
تراكيب النانو) يمكن مسح هذه البقايا
المعدنية وتحليلها بدقة عالية كما ً
وكيفا ً لتحديد ما إذا كانت هذه العينات
ناتجة عن إطالق ناري أم من مصدر
آخر ،ويوضح الشكل ( )٥خطوات
جمع وتحليل بقايا اإلطالق الناري
المعدنية .ومن مواد النانو المهمة في
الحقل الجنائي ،حبيبات ثاني أكسيد
السيليكون النانوية (،)SiO2NPs
حيث تستخدم هذه الحبيبات في تطبيقات
متعددة ،ومنها التعرف على البصمات
المخفية .ونظراً لكون هذه المادة بسيطة
التحضير ،ولها خصائص فيزيائية
مميزة فإنها تستخدم كطبقة غالف
لمواد من اصباغ العضوية لتمييز
البصمات ،فحبيبات أكسيد السيليكون
النانوية مستقرة ضوئياً ،وتمنع حدوث
تحلل ضوئي لألصباغ أثناء تعرضها
لألشعة عند مسح األسطح لفحص آثار
البصمات ،حيث يساعد هذا المزيج من
األصباغ وأكسيد السيليكون ،وتحديداً
الطبقة الخارجية من أكسيد السيليكون
في سهولة التداخل بين الصبغات
المستخدمة واألحماض األمينية
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الموجودة في بقايا البصمة المخفية،
وتعزى هذه الظاهرة إلى ميكانيكية
التداخل الكهرومغناطيسي بين حبيبات
السيليكون النانوية والجزيئات العضوية
لألحماض األمينية ،التي يحدث بينها
انتقاالت إلكترونية مميزة ،وتزيد
هذه االنتقاالت اإللكترونية مع األمين
( )NH2على الحمض األميني في
آثار البصمة .فعند غمس سطح يحوي
بصمة مخفية في محلول يتضمن معلقا ً
من حبيبات أكسيد السيليكون لنانوية
مؤلفة مع مرتبطات سطحية من
حمض الكربوكسيل لتحسين ميكانيكية
التداخل الكيميائي مع مجموعة األمين،
إضافة إلى خصائص التداخل الفيزيائي
المباشر مع الطبقات الخارجية من
حبيبات السيليكا.
هذه الطريقة أدت الى رصد مميز
للبصمات المخفية ،حيث حدثت
تداخالت فيزيائية وكيميائية بين
األسطح النانوية ومجموعة األمين في
األحماض التي في آثار البصمة أدى

شكل  :٥إجراءات جمع وتحليل بقايا اإلطالق الناري المعدنية باستخدام حلقات الكربون الالصق
والمجهر اإللكتروني الماسح.

إلى رصد متميز للبصمات المخفية ،دائرة استخدامها لتشمل تطبيقات
يوضح الشكل ( )٦ميكانيكية رصد متعددة في شتى المجاالت.
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مقالة علمية
حبيبات الذهب النانوية في الكشف عن األمفيتامينات
د .سلطان بن سعيد آل جابر

أستاذ الكيمياء الجنائية المساعد بكلية الملك فهد األمنية
شريك مؤسس في المجموعة العلمية لعلوم األدلة الجنائية

ملخص:
تعد تقنية مطياف األشعة تحت الحمراء من التقنيات
األساسية التقليدية في معظم المختبرات ،ومن أجل
الحصول على نتائج طيفية ذات جودة عالية فإن العينات
ينبغي أن تكون نقية أو ذات تراكيز عالية وخالية من
الشوائب.
وبما أن العينات الجنائية قد ال تتوافر فيها هذه المتطلبات
فقد تكون العينات ضئيلة أو ملوثة أو مخفية؛ مما يتطلب
تطوير طرق كشف تالئم الظروف المختلفة للعينات
الجنائية .وفي دراسة أجراها (فريق بحثي من كلية
الملك فهد األمنية) (أعضاء الفريق التأسيسي للمجموعة
العلمية لعلوم األدلة الجنائية  ،)saudicsiتم تحضير
واستخدام عدد من تراكيب النانو للذهب لتحسين (تقوية)
اإلشارات االهتزازية لمطياف األشعة تحت الحمراء ،نظراً
للخصائص الفريدة التي تمتلكها في العديد من التطبيقات
في الحقل الجنائي وغيره ،وذلك لتميزها في رصد
اإلشارات الطيفية لعينات األمفيتامين عند تراكيز مختلفة،
حيث سجلت الدراسة نتائج كشف دقيقة بحساسية
وانتقائية عالية ،وجرى رصد إشارات امتصاص األشعة
تحت الحمراء المحسنة عند تراكيز منخفضة بلغت ما
يقارب النانوموالر.
المقال:
يسعى الخبراء والمختصون وبدعم من الحكومات
والجهات األمنية دائما ً إلى مكافحة الجريمة بجميع أشكالها
وصورها .وتأتي مشكلة المخدرات من ضمن أهم الجرائم
عالمياً ،حيث تعد مشكلة أساسية على األفراد والمجتمعات.
وفي هذا السياق ،ومواكبة للتطور العلمي والتقني،
وتوظيف ذلك في خدمة الجوانب األمنية ،أجرى الفريق
البحثي للمجموعة العلمية لعلوم األدلة الجنائية Saudi
 CSiمشروعا ً بحثيا ً مدعوما ً من مركز الدراسات والبحوث
بكلية الملك فهد األمنية ،وكان المشروع عبارة عن دراسة
تطبيقية تركزت حول تحضير وتوليف عدد من تراكيب
النانو للذهب بأشكال وأحجام مختلفة ،وتتراوح األبعاد
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لكل من حبيبات النانو بين  ٣٠-٥نانومتر وأعمدة النانو
بين  ١٠x٥٠نانومتر .واستخدمت هذه التراكيب من مواد
النانو للذهب كركائز لتسجيل أطياف األشعة تحت الحمراء
لعينات مختلفة التراكيز من مادة األمفيتامين المخدرة،
وتسمى هذه التقنية المطورة بمطياف األشعة تحت الحمراء
السطحي المحسن Surface Enhanced Infrared
 ، Absorptionnواختصاراً يرمز لها بالرمز (�SEI
.)RA
تتميز هذه الطريقة بالقدرة على رصد أطياف األشعة
تحت الحمراء للعينات ذات التراكيز المنخفضة بانتقائية
وحساسية عالية ،وتعزى هذه الكفاءة إلى إسهام تراكيب
النانو في تكثيف حزم االمتصاص عند وجود جزيئات
العينة المدروسة مرسبة أو بالقرب من نقطة تعرض العينة
للقياس باألشعة تحت الحمراء.
كملخص ألهم اإلجراءات التي طبقت في هذه الدراسة،
وكذلك أهم النتائج ،فقد بدأت الدراسة بمسح أدبي وتقني
ألهم المشكالت والعوائق والثغرات في مجال الكشف عن
المواد المخدرة وتحديدا األمفيتامينات ،تال ذلك تأصيل
علمي للتقنيات والطرق المستخدمة في التحليل الكيميائي
للعينات ،وقد تركز هذا الطرح األدبي على التقنيات
ﺣﺒﻴﺒﺔ ﺍﻟﺬﻫﺐ
ﺍﻟﻨﺎﻧﻮﻳﺔ

ﺟﺰﻳﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ
ﺍﻟﻤﺪﺭﻭﺳﺔ

شكل  :١رسم توضيحي لمقطع عرضي المتزاز جزيئات العينة على أسطح من
حبيبات الذهب النانوية.
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الطيفية ،وتحديداً مطياف األشعة تحت الحمراء ،كونها
التقنية األساسية المستخدمة في هذه الدراسة التي تم تطوير
كفاءتها.
بعد ذلك تم تعريف وتوضيح تقنية مطياف األشعة تحت
الحمراء المحسن سطحياً ،حيث تعد هذه الدراسة من أوائل
الدراسات والبحوث التي نشرت باللغة العربية ،وتضمنت
الدراسة شرحا ً تفصيليا ً عن ميكانيكية هذه التقنية ،وطبيعة
عمل الركائز النانوية لحبيبات المعادن النبيلة كالذهب.
ونقدم تلخيصا ً لهذه الميكانيكية التي أجريت ،ودور حبيبات
الذهب في التحسين ،وتقوية اإلشارة االهتزازية للعينة
المدروسة ،فإنه عند مزج معلق من حبيبات الذهب في
مذيب مناسب مع مستخلص العينة المطلوب تقديرها
يحدث امتزاز لجزئيات العينة على أسطح حبيبات الذهب،
وخالل تبخر أو تطاير جزيئات المذيب تترسب الحبيبات
وجزئيات العينة معا ً على السطح في الحالة الصلبة ،ويبين
الشكل ( )١رسما ً توضيحيا ً عن ترسب جزيئات العينة
على أسطح الذهب.
وعند تعرض هذه الركائز المحضرة إلشعاع ،سواء في
نطاق الضوء المرئي (تشتت الرامان) أو نطاق األشعة
تحت الحمراء (مطياف األشعة تحت الحمراء) فإنه يتولد
مجال إلكتروني حول الحبيبات النانوية ينتج عنه حركة
إلكترونية جماعية إللكترونات أسطح حبيبات النانو،
ويؤدي هذا المجال اإللكتروني المتولد إلى تكثيف وتحسين
امتصاص الجزيئات الممتزة على سطح الحبيبات لألشعة
تحت الحمراء ،ومن َث َّم يتم رصد أطياف األشعة تحت
الحمراء االنتقائية للعينات المترسبة بحساسية عالية.
وكسرد متسلسل إلجراءات وخطوات البحث العملية ،بعد
جمع المعلومات المطلوبة ،ودراسة الخصائص المناسبة
لطبيعة العينات المدروسة ،تم تحضير تراكيب متعددة
الخصائص من حبيبات الذهب النانوية بأحجام مختلفة
تضمنت  ٣٠ ،٢٠ ،١٠ ،٥نانومتر ،وكذلك أعمدة النانو،
وجرى توصيف ودراسة خصائص هذه التراكيب الفيزيائية
الضوئية والكيميائية ،إذ يوضح الشكل ( )٢الخصائص
الضوئية لتراكيب ركائز النانو ،وبعض الصور بالمجهر
اإللكتروني النفاذ  TEMالتي تبين شكل وحجم وتوزيع
الحبيبات على األسطح عند ترسيبها.
واس ُتخدمت في هذه الدراسة عينتان للتحليل ،األولى
مركب مركبتو حمض البنزي ن �4-Mercapto ben
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 zoic acidالتي استخدمت لتقييم كفاءة ركائز النانو
للذهب ،أما العينة األخرى فكانت مادة األمفيتامين وهي
العينة المستهدفة بالكشف في هذه الدراسة ،حيث تم أوالً
تسجيل أطياف األشعة تحت الحمراء لعينات قياسية من
هاتين العينتين ،وذلك الستخدامها كعينات مرجعية لمقارنة
النتائج التي تم تسجيلها لتراكيز منخفضة من العينات بتقنية
الطيف المحسن .وبعد تسجيل األطياف القياسية للعينات،
جرى تعيين األنماط االهتزازية المتصاص األشعة تحت
الحمراء األساسية وتسجيلها مع ما يقابلها من حزم االهتزاز
بوحدات األعداد الموجية ،وقد تم ذكر تلك البيانات مفصلة
في البحث المنشور.
تبع ذلك تجارب تقييم كفاءة أسطح النانو للذهب باستخدام
مركب -٤مركبتو حمض البنزين ،وتم اختيار هذا المركب
تحديداً ،لكونه أحد أكثر المركبات استخداما ً في التجارب
المشابهة عند تقييم مدى كفاءة ركائز تراكيب النانو في
تحسين األطياف االهتزازية بشقيها تشتت الرامان ،وكذلك
طيف األشعة تحت الحمراء ،وكما سنالحظ من نتائج

شكل  :٢أطياف األشعة فوق البنفسجية والمرئية لركائز الذهب  ٣٠ ،٢٠ ،١٠ ،٥وأعمدة
النانو موضحة بألوان مختلفة ،ومبين بالشكل قيم االمتصاص العظمى التي تقابل قيم رنين
البالزمون السطحي لتراكيب النانو في مجال الضوء المرئي وتحت الحمراء القريب.
وتوضح صور المجهر اإللكتروني النفاذ في األسفل صوراً لعينات حبيبات الذهب بالنانوية
ذات الحجم  ٥نانومتر ١٠ ،نانومتر ،وأخيراً أعمدة النانو (من اليمين إلى اليسار).
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الطيف المحسن لمركب -٤مركبتو حمض البنزين فإنه
وحتى عند تراكيز منخفضة من العينة ،يمكن رصد معظم
اإلشارات االهتزازية للمركب ،وهذا يعود إلى انتظام
جزيئات المركب واصطفافها حول حبيبات النانو ،األمر
الذي يزيد من فرصة رصد األطياف بشكل انتقائي ودقيق.
ويوضح الشكل (-٣أ) األطياف المحسنة من محاليل
مختلفة التركيز من -٤مركبتو حمض البنزين مذابة في
االيثانول ،حيث جرى تحضير العينات مع الركائز عن
طريق مزج كل محلول للعينة مع معلق حبيبات النانو،
ثم قُلّبت العينة لزيادة نسبة امتزاز جزيئات العينة على
أسطح كريات النانو ،بعد ذلك رسبت العينة على ركيزة
من أفالم السيليكون ،تال ذلك تسجيل أطياف األشعة تحت
الحمراء للعينة ،واستخدم في هذه القياسات التراكيز،٣-١٠
 ٧-١٠ ،٥-١٠و ٩-١٠موالر من العينة لقياس األطياف
المحسنة ،ويالحظ في الشكل (-٣أ) أنه تمت إضافة طيف
األشعة تحت الحمراء لعينة صلبة من -٤مركبتو حمض
البنزين كعينة مرجعية قياسية ،وذلك لقياس مستوى رصد
اإلشارات االهتزازية للعينات منخفضة التركيز .والختبار
جودة التكرارية  reproducibilityلهذه األسطح النانوية
في رصد الطيف المحسن ،تم تسجيل  ١٠أطياف للعينة
ذات التركيز مليموالر من مواقع مختلفة على السطح ،كما
يوضح الشكل (-٣ب).
أظهرت تجارب تقييم ركائز النانو نتائج متقاربة ألسطح
النانو ،ويمكن االطالع على البحث الرئيس لمزيد من
التفاصيل .بعد أن تم تقييم كفاءة تراكيب النانو بأحجامها
وأشكالها المختلفة في تحسين أطياف األشعة تحت
الحمراء ،أجريت سلسلة من تجارب وقياسات األطياف
المحسنة لعينات مختلفة التراكيز من مادة األمفيتامين
باستخدام تراكيب النانو الكروية وأعمدة النانو.
أظهرت كريات النانو بحجم  ٣٠نانومتر تحسينا ً مميزاً
ألطياف األشعة تحت الحمراء لعينات األمفيتامين ،حيث
تم تحضير عينات بتراكيز تتراوح بين ٢-١٠موالر إلى
 ٨-١٠موالر ،وأجريت قياسات الطيف المحسن على
ركائز الذهب ،وكان الهدف من استخدام تراكيز متعددة
للمادة من أجل مالحظة مدى التغير في جودة الطيف مع
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شكل -٣( :٣أ) أطياف
امتصاص األشعة تحت
الحمراء لعينة قياسية من
-٤مركبتو حمض البنزين
واألطياف المحسنة على
أسطح من حبيبات النانو
الكروية ذات الحجم ٥
نانومتر لمحاليل مخففة
من مركبتو حمض
البنزين ذات التراكيز
٧١٠ ،٥-١٠ ،٣-١٠
و ٩-١٠موالر مذابة في
اإليثانول ،رسبت على
ركائز ،وتم تسجيل
األطياف بعد تبخر
المذيب وجفاف العينة.

(-٣ب) سلسلة من
أطياف األشعة تحت
الحمراء المحسنة
لمليموالر من -٤مركبتو
حمض البنزين ،سجلت
من مواقع مختلفة من
على سطح الركيزة
لقياس جودة التكرارية
في تسجيل األطياف،
ويتضح من تتبع
األطياف رصد معظم
اإلشارات االهتزازية
لحزم امتصاص المركب
وبمستوى متقارب في
كثافة االمتصاص.

انخفاض تركيز العينات.
ويوضح الشكل ( )٤أطياف األشعة تحت الحمراء المحسنة
المرصودة لعينات األمفيتامين ،وبالمجمل فقد كانت
األطياف المرصودة ذات جودة عالية من حيث الحساسية
واالنتقائية ،حيث يالحظ رصد ألهم اإلشارات التوصيفية
للعينة على الرغم من انخفاض تراكيز العينات في حالة
 ٧-١٠موالر و ٨-١٠موالر ،إال أنه يمكن مالحظة بعض
اإلشارات الطيفية المميزة للمركب.
وبدراسة تحليلية لإلشارات الطيفية المسجلة ،نجد بالمجمل
انخفاض مستوى امتصاص األشعة تحت الحمراء كلما
انخفض تركيز العينة ،ورُصد أيضا ً انزياح طفيف لبعض
حزم االمتصاص ،وتعد هذه الظاهرة متوقعة في تقنيات
التحسين السطحي التي يستخدم فيها تراكيب نانو معدنية.
ففي العينات ذات التركيز العالي بين  ٢-١٠و ٤-١٠موالر
لوحظ تحسن كبير في اإلشارة االهتزازية عند ١٠٣٠سم،١-
ويعود ذلك إلى حركات الشد االهتزازية للحلقة األروماتية
للمركب ،في حين انخفضت شدة امتصاص هذا النمط
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شكل  :٤األطياف المحسنة لألشعة تحت الحمراء لعينات مختلفة التراكيز من األمفيتامين
مرسبة على ركائز من كريات الذهب  ٣٠نانومتر.

مع انخفاض التركيز ،كما لوحظ كذلك ،رصد حزمة
االمتصاص عند ٣٣٤٥سم ١-في جميع العينات ،ويمكن أن
يعزى ذلك إلى حركة الشد االهتزازية لمجموعة ،N-H
وبالمالحظة الدقيقة لهذه الحزمة االهتزازية ،فقد أظهرت
امتصاصا ً أعلى في العينة ذات التركيز  ٣-١٠موالر
٢موالر ،وكانت أعلى أيضا ً من العينة األعلى تركيزاً ١٠
موالر ،ثم انخفضت شدة تلك الحزمة بعد ذلك مع انخفاض
تراكيز العينات.
١ولوحظ أيضا ً الظهور المستمر لإلشارة ١٢٣٠سم في
جميع العينات ،ويمكن أن يعود ذلك إلى حركة الشد
 ،C-Oإال أن انخفاض شدة هذه اإلشارة مع التركيز لم
يكن طردياً ،حيث رُصد ارتفاع وانخفاض بين التراكيز
 ٣-١٠إلى  ٥-١٠موالر ،ثم انخفض بعد ذلك طرديا ً في
العينات األقل تركيزاً.
تطرقت الدراسة بعد ذلك إلى إيضاح لميكانيكية الطيف
المحسن بناء على المشاهدات التجريبية وكذلك مقارنة
بالدراسات األخرى .ونظراً لكون الطيف المحسن لألشعة
تحت الحمراء ناتج عن تداخل األشعة تحت الحمراء مع
المجال اإللكتروني لتراكيب النانو فإنه يمكن تعميم مبادئ
ميكانيكية الطيف المحسن للرامان على تحسن األشعة
تحت الحمراء ،مع االختالرف النابع من اختالف الطول
الموجي لألشعة تحت الحمراء مقارنة بالطول الموجي
لإلشعاع في نطاق الضوء المرئي المستخدم في تشتت

القائمة

الرامان.
وفي هذا السياق فإن ميكانيكية التحسين ألجزاء المركب
الممتزة على أسطح جسيمات النانو يعتمد على قوة االمتزاز،
وأيضا ً على اتجاه المجموعة الفعالة على السطح ،فقد
يتم رصد إشارات طيفية للمجموعات الفعالة القريبة من
المجال اإللكتروني المتولد عند التداخل مع شعاع األشعة
تحت الحمراء أكثر من األنماط االهتزازية األخرى البعيدة
عن تأثير المجال اإللكتروني ،وخصوصا ً عند انخفاض
تركيز العينة ،حيث يقل عدد الجزيئات الممتزة على أسطح
النانو كلما قل التركيز .بل يتعدى األمر ذلك إلى أن رصد
األنماط االهتزازية يعتمد على زاوية سقوط اإلشعاع،
فيختلف سلوك الطيف إذا كان الشعاع الساقط عليه رأسيا ً
أو أفقياً.
وبالمجمل فإن التحسين في شدة امتصاص األشعة تحت
الحمراء على ركائز الذهب يعزى إلى ميكانيكيتين :وتتمثل
األولى في ميكانيكية التحسين الكهرومغناطيسي ،وهي
عبارة عن زيادة العزم ثنائي القطب للجزيء في منطقة
التداخل مع المجال اإللكتروني القريب near -electric
 fieldحول تركيبات الذهب ،وحيث إن الجزيئات الممتزة
على أسطح الذهب موزعة بشكل عشوائي – كما هو
موضح في الشكل التصويري ( - )٥فإن هذا التوزيع يزيد
من احتمالية تعرض معظم أجزاء العينة للمجال اإللكتروني
القريب ،وبذلك يزيد من العزم القطبي ،مما يزيد من شدة
هذه اإلشارة في الطيف المرصود .أما الثانية فهي ميكانيكية
التحسين الكيميائي ،التي تنتج بسبب تغير في الخصائص
الضوئية للعينات الممتزة على أسطح الذهب ،نتيجة
NH2

NH2
NH2

AuNp

NH2

NH2

NH

2

Substrate

شكل  :٥رسم توضيحي المتزاز جزئيات األمفيتامين على سطح حبيبات الذهب ،التي
تتوزع بشكل عشوائي ،مما يزيد من فرصة تعرض معظم األنماط االهتزازية للمركب
لإلشعاع ،ومن ث ّم رصد اإلشارات االهتزازية المقابلة لتلك األنماط في طيف األشعة
تحت الحمراء المحسنة.
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الحتمالية حدوث بعض التداخالت الكيميائية بين المركبات
المترسبة على األسطح وبين أسطح الذهب ،وفي المجمل
فإن التحسين الناتج من الميكانيكية الكهرومغناطيسية يكون
في العادة أعلى من األخرى الكيميائية.
وقد خلصت الدراسة إلى الدور الحيوي لتقنيات النانو في
تحسين كفاءة التقنيات التحليلية ،وتحديداً مطياف األشعة
تحت الحمراء المستخدم في هذه الدراسة .من جانب آخر
أبرزت الدراسة الكفاءة العالية لمطياف األشعة تحت
الحمراء السطحي المحسن كتقنية كشف عن العينات
الضئيلة من األمفيتامينات ،التي تعد من أكثر المواد
المخدرة انتشاراً ،وتتطلب تقنيات دقيقة للكشف عنها.
ومن خالل نتائج الدراسة تبين أن أداء ركائز النانو
يختلف باختالف الحجم والشكل وطريقة التحضير والتنقية
لحبيبات النانو ،وبذلك فإنه كلما كانت الحبيبات نقية وخالية
من الشوائب والزوائد العضوية المرتبطة بالحبيبات جراء
التحضير الكيميائي يمكن أن تؤدي إلى رصد إشارات
طيفية لشوائب عالقة بها ،مما يقلل من انتقائية الكشف،
ويسبب تداخالً بين إشارات العينة المستهدفة بالتحليل مع

إشارات لشوائب أخرى تعيق الرصد الدقيق للعينة.
تجدر اإلشارة إلى أن الخصائص الضوئية لتراكيب النانو
وتحديداً للمعادن النبيلة كالذهب والفضة هي األفضل بين
بقية التراكيب ،حيث تعطي نتائج تحسين مميزة مقارنة
باألسطح األخرى كأشباه الموصالت أو المعادن األخرى،
إضافة إلى انخفاض نسبة تأكسدها عند تعرضها للعوامل
المحيطة.
ومن النقاط المهمة التي ينبغي مراعاتها عند تطبيق هذه
القياسات للكشف عن العينات ،طريقة تحضير الركائز مع
العينات المطلوب تحليلها ،فمبدأ عمل تراكيب النانو في هذه
التقنية يعتمد على امتزاز جزيئات العينة على أسطح النانو
أو وجودها في نطاق قريب من السطح بحيث ال يتجاوز
 ٥٠نانومتر ،لالستفادة من المجال اإللكتروني الناتج عن
الحركة اإللكترونية الجماعية على أسطح حبيبات النانو.
ولهذا فكلما زاد عدد الجزئيات المترسبة على أسطح
حبيبات النانو زادت حساسية الكشف ،ولتحقيق ذلك يتطلب
أن يتم المزج المتجانس لمحلول العينة المدروسة مع معلق
حبيبات النانو قبل ترسيبها على أسطح الركائز.

مقاالت ذات عالقة بتطبيقات علم النانو في العلوم الجنائية
ُﻧﺸﺮﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻷﻭﻝ

ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻞ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ
ﺩ .ﺳﻠﻄﺎﻥ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﺁﻝ ﺟﺎﺑﺮ
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ُﻧﺸﺮﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ
ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﺘﺮﺍﻛﻴﺰ ﺍﻟﻀﺌﻴﻠﺔ ﺟﺪﴽ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻴﻨﺎﺕ
ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺗﻘﻘﻨﻴﺔ ﻣﻄﻴﺎﻑ ﺭﺍﻣﺎﻥ
ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺴﻄﺢ ﺍﻟﻤﺤﺴﻦ

ﺩ .ﺳﻠﻄﺎﻥ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﺁﻝ ﺟﺎﺑﺮ

ُﻧﺸﺮﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ

ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﻧﻮ ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ
ﻫﻮﻳﺔ ﻣﻄﻠﻖ ﺍﻟﺴﻼﺡ ﺍﻟﻨﺎﺭﻱ
ﺩ .ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻟﺮﺷﻴﺪﻱ

القائمة

مادة إعالنية

يمكنكم الحصول على نسختكم من االصدار من
خالل الرابط التالي

القائمة
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مخاطر ومضار تقنية النانو  ..والتعامل معها في
الحقل الجنائي
أ .د .عبدالرحمن بن محمد الضباح

أستاذ الكيمياء الجنائية بكلية الملك فهد األمنية
شريك مؤسس في المجموعة العلمية لعلوم األدلة الجنائية

يغلب على أكثر الموضوعات التي
تناولت تقنية النانو التركيز على فوائد
ومزايا كل من تقنيات النان و �nano
 technologiesوحبيبات النانو
 ،nanoparticles NPsالتي
أسهمت في جعل حياتنا أكثر سهولة
ورفاهية ،وتم استعراض عدد ال بأس
به من فوائدها في المجال الجنائي،
ودورها الذي جعل تحضير وفحص
وتحليل العينات الجنائية أكثر دقة
()٢،١
وسرعة.
وعلى الرغم من اإليجابيات الكثيرة
لتقنية النانو إال أن لها بعض
السلبيات ،حيث ال يزال عدد كبير من
المخاطر واألعراض السلبية لهذه
التقنيات النانوية غير معروفة حتى
اآلن .وتجدر اإلشارة إلى أن كالً من
الحبيبات والتقنيات النانوية قد ينجم
عنها مخاطر ومشكالت خطيرة على
البشر والبيئة التي يعيشون فيها على
حد سواء .ويظهر هذا الخطر نتيجة
لالستخدامات الكثيرة لها ،على الرغم
من عدم التعرف على اآلثار الصحية
التي قد تسببها.
ولتوضيح الصورة بشكل أكبر ،سنورد
القصة التي حدثت في ألمانيا في عام
٢٠٠٦م ،فقد جرى إنتاج وتصميم
بخاخ أطلق عليه اسم “ماجيك نانو”
 ،”Magic Nanoو ُخصص هذا المنتج
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لتعزيز المقاومة للرطوبة واألوساخ
water and dirt resistance
لكل من الزجاج والسراميك الموجودة
في المنازل والمحالت التجارية .لكن
لألسف ظهرت أعراض وآثار صحية
غير مرغوبة ألكثر من  ٨٠شخصا ً بعد
استخدامهم لهذا المنتج ،تمثلت في آالم
بالرأس ،وصعوبة في التنفس ،وحمى،
كما نقل كثير من تلك الحاالت إلى
المستشفيات نتيجة لتعرضها لمشكالت
رئوية .ونتيجة لألعراض المذكورة
آنفاً ،أصدر المعهد الفيدرالي األلماني
لتقييم المخاطر German Federal

Institute of Risk Assessment

تحذيراً يتعلق بعدم استخدام المنتجات
المنزلية المحتوية على الجسيمات
النانوية ،والمتناهية الصغر ،كما تم
سحب هذا المنتج النانوي من األسواق
األلمانية ،وعلى الرغم من أحداث هذه
القضية إال أنه ال يمكننا كذلك الجزم بأن
أي مادة مصنعة في الشكل النانوي تعد
()٣
ضارة بالصحة أو البيئة.
لكن من جانب علمي ،تزداد خطورة
وسمية المواد المكونة من الحبيبات
المتناهية في الصغر التي يصل مقياسها
إلى المستوى النانوي ،نظراً لقدرتها
على التغلغل والنفاذ  penetrateلعدد
من أجزاء الجسم من خالل أربع طرق
كما يتضح ذلك في الصورة الموجودة

في شكل .١
يمكن تلخيص الطرق األربع في النقاط
التالية:
 -١االستنشاق inhalation
 -٢االبتالع ingestion
 -٣الهضم digestion
 -٤امتصاص الجلد skin absorption
سنستعرض طريقة االستنشا ق �inhala
 tionكمثال توضيحي لتبيان المشكالت
الصحية التي يمكن أن تسببها الحبيبات
النانوية في حال دخولها لجسم اإلنسان.
فكما هو معروف ،يمكن من خالل
الجهاز التنفسي نفاذ الحبيبات النانوية
ودخولها للجسم البشري ،وهذا بدوره قد
يسبب مشكالت صحية عديدة ،يأتي من
أكثرها خطورة منعها لتبادل الغازات
بين الشعب الهوائية bronchioles
في الرئتين والشعيرات الدموية،
وقدرتها على إغالق الحويصالت
الموجودة في الشعب الهوائية ،كما أنها
قد تسبب مشكالت صحية أخرى تتمثل
في مرض الربو  asthmaوغيره من
()٤
األمراض.
وبينت دراسة قام بها أوبردورستر
 Oberdorsterوآخرون عام 2005م
تتعلق بسمية الحبيبات النانوية عند
استنشاقها ودخولها وتغلغلها في الجسم
البشري ،أن للمواد النانوية قدرة على
الدخول في الخاليا ومجرى الدم ،ولم
()٣
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 .٢ﺍﻻﺑﺘﻼﻉ
 .١ﺍﻻﺳﺘﻨﺸﺎﻕ

تقتصر الخطورة على ذلك ،بل تجاوزت
الى إمكانية دخولها في الدورة الدموية
الليمفاوية  ،lymph circulationمما
يم ّكنها من اختراق النخاع العظمي  .٣ﺍﻣﺘﺼﺎﺹ
ﺍﻟﺠﻠﺪ
والعقد اللمفاوية والطحال والقلب ،بل
وعبور الحاجز الدموي الدماغي the
 ،blood-brain barrierوالتوغل في
الجهاز العصبي المركزي ،والعقد
العصبية ganglia؛ مما يؤدي بدوره
إلى إلحاق مشكالت وأضرار كثيرة
()٥
بجسم اإلنسان.
في الجانب الجنائي ،سنحاول اإلشارة
إلى اآلثار السلبية المحتملة ،سواء على
العينات الجنائية المرفوعة أو على من
يتعامل مع الحبيبات النانوية في مسرح
الحادث الجنائي أو المختبرات الجنائية:
 -١تدمير وإفساد العينة البيولوجية
biological
sample

of

Degradation

شكل  :١املشكالت الصحية التي ميكن أن تسببها الحبيبات النانوية يف الجسم البرشي.

يمكن االستفادة من بقع الدم المرفوعة الجنائية ،ألنه كلما تدمر الـ DNAقلت
()٦
من مسرح الحادث في التعرف على فرصة الحصول على نتائج مهمة.
الجناة أو الضحايا عن طريق الحمض  -٢التعرض المهني Occupational
النووي الوراثي  ،DNAلكن تبين Exp osure
صعوبة الكشف عن الـ DNAواستحالته تتمثل أهم المشكالت التي بدأ مختصو
لو استخدم مع رفع العينات حبيبات علوم األدلة الجنائية التفكير فيها جديا ً
النانو  ،NPsوذلك الحتمالية تلف عند مناقشة المخاطر الناتجة والمحتملة
هذا الحمض النووي ،وإمكانية دخول مع كثرة إنتاج واستخدام جسيمات
حبيبات النانو إلى الخاليا ومهاجمتها النانو  NPsفي زيادة تعرض منسوبي
للحمض النووي ،باعتبارها صغيرة وأفراد األدلة الجنائية لهذه الجسيمات،
الحجم جداً ،وقدرتها على النفاذ للـ وث ّم تغلغلها ودخولها ألجسامهم بكل
 DNAبسهولة .لذا قد تكون تقنية النانو يسر وسهولة ،من خالل استنشاقها
ضارة أكثر من كونها نافعة ،وال سيما أو بلعها أو مالمستها ،مما سيؤدي
للمختصين في فحص وتحليل األدلة بدوره إلى ازدياد االحتمالية في
القائمة

 .٤ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ
ﺍﻟﻬﻀﻤﻲ

اإلصابة باألمراض والتسمم وغيرها
من األعراض الصحية الخطرة ،مع
صعوبة اكتشاف هذه األعراض بالطرق
التقليدية ،وكذلك صعوبة عالجها منذ
بداية حدوثها.
تساؤالت مهمة حول آلية وطرق تعامل
خبراء األدلة الجنائية مع المواد النانوية
في وقتنا الحالي والمستقبل القريب،
سيواجه المختصون في رفع وتحريز
وفحص األدلة الجنائية آثاراً وأدلة جنائية
تعتمد في قياساتها على األبعاد النانوية،
وهذه نتيجة منطقية للتطور المستمر
في إنتاج واستخدام حبيبات النانو في
جميع مجاالت حياتنا اليومية ،ونتيجة
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لما سبق يتعين على هؤالء المختصين
اإلجابة عن التساؤالت التالية:
 -١كيف سيستطيع خبير األدلة الجنائية
التعامل مع العينات واآلثار الجنائية
ذات األبعاد النانوية؟
 -٢هل ستكون هذه اآلثار والعينات
الجنائية المرفوعة ضارة أم سامة؟
 -٣كيف يستطيع خبير األدلة الجنائية
حماية نفسه وزمالئه من اآلثار
والعينات الجنائية ذات األبعاد النانوية؟
يحتاج هؤالء المختصون حتى يستطيعوا
اإلجابة عن هذه التساؤالت إلى القيام
بمزيد من الدراسات ،وجمع المعلومات
المرتبطة بكل من حقل المجال الجنائي
والتقنيات النانوية المرتبطة به ،وفهم
كيف يمكن تالفي المخاطر التي قد
تنجم من وجود هذه المواد في مسرح
الحادث ،وسبل الوقاية الواجب اتخاذها
عند التعامل معها في هذا الحقل.
اإلجراءات االحترازية المطلوب
اتباعها عند التعامل مع المواد والتقنيات
النانوية
حتى نكون أكثر إيجابية ،يتعين اتباع
عدد من االحتياطات واإلجراءات
االحترازية ،وذلك من أجل المحافظة
على حياة وصحة من يتعامل مع المواد
النانوية في المجال الجنائي ،ويأتي من
أبرز تلك اإلجراءات االحترازية (:)٨،٧
 -١يجب العناية بغسل اليدين ،وعدم
تناول الطعام وإدخاله للفم قبل تنظيفه
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وتعقيمه بشكل مؤكد لضمان خلوه من
بقايا المواد النانوية.
 -٢عند نقل الزجاجات المحتوية على
 NPsمن المكان الذي ّ
تخزن فيه
إلى المختبرات الجنائية أو مسارح
الحوادث الستخدامها ،يتعين وضعها
داخل حاويات  containersمناسبة،
والحرص على أن يكون التعامل معها
وفق أعلى درجات األمان والسالمة.
 -٣عند استخدام العبوات والمساحيق
التي تحتوي على الحبيبات النانوية
 ،NPsوباألخص المساحيق التي
تستعمل في مجال الكشف عن
البصمات ،يجب تجنب فتح هذه
العبوات في األماكن المفتوحة ،وذلك
الحتمالية انتشار الحبيبات النانوية في
الهواء الخارجي ،مما قد يتسبب في
حدوث أضرار ومشكالت صحية لمن
يتعامل معها أو يتواجد بالقرب منها؛ لذا
يجب فتحها فيما يعرف بخزانة األبخرة
 fume-hoodأو ما يعرف أيضا ً
بصندوق القفازات  ،gloves boxوذلك
لكي يتم تجنب استنشاق هذه الحبيبات
النانوية ،وفي حال عدم توافر هذين
الجهازين يجب ارتداء كمامات خاصة
مثل ( FFP3وهي كمامات تحتوي
على مرشحات قادرة على منع حوالي
 ٪٩٩,٩٧من الجزيئات المحمولة جواً
 ،)airborne particlesوذلك من أجل
حماية الجهاز التنفسي من أن يستنشق

المواد النانوية.
 -٤في حال ت ّم استخدام جسيمات
النانو  NPsفي الميدان ،فيجب تطبيق
اإلجراءات االحترازية التالية:
 ارتداء معدات الوقاية الشخصيةpersonal protective equipment

مثل مالبس الحماية ،وقناع التنفس،
وقفازات الحماية ،ونظارات الحماية
الجانبية ،وكذلك األحذية مغلقة األصابع
 ،closed-toedلكل من يتعامل مع
هذه المواد النانوية أو يقوم بتحضيرها،
وذلك لكيال يحدث أي اتصال مباشر بين
هذه المواد النانوية وجل من يتعاملون
معها.
 يتعين لمن يعمل في مجال تحضيروتجهيز المواد النانوية  NPsخصوصا ً
في حال كانت هذه المواد النانوية في
الحالة “الرطبة”  wetأو “الطازجة”
 ، freshاستخدام قناع حماية الجهاز
التنفسي The respiratory
 ،protectionويوجد لمرشحات
هذه األقنعة مواصفات خاصة ،ومن
أشهرها ما يعرف باسم فلتر امتصاص
الجسيمات عالية الكفاء ة High-effi
،ciency particulate air HEPA
وهو معيار كفاءة لمرشح الهواء ،وهذه
المرشحات قادرة على فلترة الهواء
المار من خاللها بنسبة ٪٩٩,٩٥
(للمعيار األوروبي) ،و٪٩٩,٩٧
للمعيار األمريكي ،وذلك للجسيمات

القائمة

مقالة علمية

التي قطرها أكبر من أو يساوي  ٠,٣ميكرون.
 ينبغي التخلص من جميع األدوات والمعدات المجهزة للوقاية الشخصيةبعد االنتهاء من استخدامها في تحضير اآلثار والعينات الجنائية النانوية،
ويجب تصنيفها على أساس أنها نفايات خطرة  ،hazardous wasteوفي
حال إمكانية تنظيفها وإعادة استخدامها مرة أخرى فيتعين أن يكون تحت
ظروف وإجراءات احترازية عالية الرقابة.
 يجب على اإلدارات التي تعمل في المجال الجنائي وتتعامل أقسامهاومختبراتها ومنسوبوها مع المواد النانوية ،توضيح وتحديد خواص المواد
والحبيبات النانوية المستخدمة في تحضير وتجهيز وتحليل اآلثار المادية
والعينات الجنائية الموجودة في مرافقها أو في مسارح الحوادث المختلفة،
وما المضار والمخاطر التي قد تسببها عند التعرض لها ال قدر هللا.
 في حال التخلص من الحبيبات النانوية ،ال بد من استخدام أقصى درجاتاألمن والسالمة ،وذلك لما قد تسببه من أضرار ومخاطر لكل من اإلنسان
والبيئة على حد سواء ،وتؤدي إلى عواقب ال يمكن التنبؤ بها.
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تطبيقات الذكاء االصطناعي في علوم األدلة الجنائية
أ .علي بن إبراهيم العلوي

باحث دكتوراه في العلوم الطبية الشرعية بجامعة جالسكو
مؤسس المجموعة العلمية لعلوم األدلة الجنائية

المقدمة
كثيراً ما يتساءل األشخاص عن الذكاء االصطناعي وعن
تأثيره على حياتنا ،حتى أصبحنا نلتمسه يحيط بنا من
خالل الهواتف الذكية ،وغيرها من التقنيات والمنصات
التي باتت تيسر وتسير حياتنا ،ومؤخراً بدأت الحكومات
في إنشاء هيئات ووزارات مختصة بالذكاء االصطناعي
لتنظيمه ،والحد من أخطاره ،ولمواكبة التطورات التي
تحدثه في المجال الصناعي والبيئي والصحي ،وغيره.
وكغيره من المجاالت ،يعمل الباحثون في علوم األدلة
الجنائية على تطوير األنظمة والطرق العلمية ،لالستفادة
من القدرة الهائلة التي تقدمها أدوات الذكاء االصطناعي
في تحليل البيانات ،والتنبؤ بكيفية حدوث الجرائم،
والدراسات األمنية واإلحصائية الجنائية ،والرفع من
كفاءة التقنيات من خالل دراسة األنماط ،وغيرها من
التطبيقات.
التراث اإلنساني المعرفي تراث ضخم جعل الحاجة ماسة
إلى تنظيمه وترتيبه ،حتى تتم االستفادة منه بأقصى مدى
وفي وقت قياسي ،لذا أنشئت قواعد البيانات الضخمة
للعلوم المختلفة ،حتى أصبحت متاحة على الشبكة
العنكبوتية .إن التقدم الذي ّ
سخره الذكاء االصطناعي
في االستفادة من البيانات الضخمة التي أنتجها وال يزال
ينتجها العلماء سيغير قواعد اللعبة ،ويشجع الخبراء
في المختبرات الجنائية على تفعيله كأداة علمية مهمة
ومساعدة للكشف عن الجرائم ومرتكبيها.
سنستعرض في هذه المقالة التطبيقات العلمية الحديثة
للذكاء االصطناعي ،وتعلم اآللة في المجال الجنائي،
وكيف وفرت هذه األدوات للعلماء والخبراء فرصا ً كبيرة
لالستفادة من البيانات الضخمة في عمليات التحقيق
الجنائي.
مدخل إلى الذكاء االصطناعي وتعلم اآللة
وقبل الدخول إلى تطبيقات الذكاء االصطناعي من
المناسب التطرق إلى ماهيته وأنواعه ونماذجه بشكل
يعرف الذكاء االصطناعي بأنه القدرة البرمجية
مختصرّ .
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على التعلم والتفكير المنطقي مثل البشر .وأما مصطلح
تعلم اآللة فإنه فرع من فروع الذكاء االصطناعي ،ويعني
قدرة النظام على استخدام البيانات لحل المشكالت المعقدة
باستخدام لوغاريتمات مع القدرة على التعلم دون برمجتها
بشكل مباشر .وظهر مؤخراً نوع جديد من أنواع الذكاء
االصطناعي يعرف بالتعلم العميق ،وهو مجموعة فرعية
من التعلم اآللي ،حيث تتكيف وتتعلم الشبكات العصبونية
االصطناعية من البيانات الضخمة( ،الشكل .)١
()١
ويمكن تقسيم لوغاريتمات تعلم اآللة إلى:

شكل  :١تصنيف الذكاء االصطناعي

•
التعلم ال ُمراقب أو الخاضع لإلشرافSupervised
 ، learningوفيها تعلم العالقات بين المدخالت
والمخرجات بناء على البيانات ،وعادة ما تكون البيانات
موسومة بشكل واضح؛ األمر الذي يساعد على تحليل
البيانات .ويمكن استخدام بعض نماذجه في عمليات
التنبؤ ،وكذلك التصنيف.
• التعلم غير المراقب أو غير الخاضع لإلشرا ف �Un
 supervised learningعندما ُتقدَ م البيانات إلى
األنظمة اآللية دون أي وسم ،و ُيسمح للخوارزميات
بالعمل وف ًقا لتلك البيانات دون توجيه ،عندها تتعامل
القائمة
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اآللة مع البيانات غير المُصنفة تبعا ً ألنماطها وأوجه
التشابه واالختالف دون أي تدريب سابق للنظام .تسمح
خوارزميات التعلم غير الخاضعة لإلشراف بمعالجة
المشكالت بفكرة قليلة أو معدومة عن طبيعة النتائج.
• التعلم المعزز  Reinforcement learningيُستخدم
بغية إيجاد القواسم المشتركة بين العناصر وتصنيفها
إحصائياً.
هناك الكثير من اإلشكاليات المتعلقة بالبيانات يصعب
أحيانا ً تفسيرها وتحليلها في المجاالت المختلفة كتقنية
المعلومات والطب والهندسة وغيرها ،وكذلك هو الحال
مع علوم األدلة الجنائية .إن خوارزميات تعلم اآللة تساعد
في حل المشكالت ،وتعد أداة فاعلة مع المشكالت المعقدة،
والحاالت التي تحتوي على الكثير من البيانات .فعلى
سبيل المثال للتبسيط يمكن استخدام خوارزميات التصنيف
لتحديد مصدر الطالء ،وذلك باستخدام السمات الكيميائية
والفيزيائية ،حيث يتم تدريب النماذج على العينات
المعروفة التي تم جمعها في قواعد البيانات أو في العينات
القياسية ،ومن ثم يُستخدم النموذج بعد ذلك للتعرف على
المصدر المحتمل ،حيث يعمل النظام على البحث والتتبع
وفقا ً للخصائص ،وتصنف هذه النماذج تحت نماذج التعلم
الخاضع لإلشراف .ومن أشهر التطبيقات الجنائية التعرف
على العينات المجهولة من المواد المخدرة والسامة ،وكذلك
()١
مسرعات االشتعال وغيرها.
وهنا سنستعرض بعض التطبيقات العلمية الحديثة ألدوات
الذكاء االصطناعي في علوم األدلة الجنائية.

تطبيقات الذكاء االصطناعي في علوم األدلة الجنائية
تحليل السموم والمخدرات

إن االستفادة من قواعد البيانات الكيميائية ،وتوسيع نطاق
البحث ،والربط بماليين المركبات سوف تكون حلوالً
مستقبلية للتعرف على المركبات المخدرة والعقاقير التي
أسيء استخدامها ونواتجها األيضية المختلفة في العينات
الجنائية.
فلقد م ّكنت تقنيات التحليل الكيميائي اآللي من التعرف على
المواد ،وتكوينها نوعا ً وك ّما ً في المجاالت المختلفة البيئية
والطبية والحيوية والجنائية وغيرها ،وأسهم هذا التطور
في الحصول على بيانات ضخمة ،مما دعا المؤسسات

العلمية لالستفادة من هذا التراث الذي تم إنشاؤه قديماً،
وأدى إلى نموه بشكل مستمر ،مما ممكن من توافر ثروة
معلوماتية عظيمة وصلت بحلول عام ٢٠٢٠م إلى أكثر من
 ١٦٠مليون مادة عضوية وغير عضوية مسجلة في قاعدة
بيانات  ،CAS databaseوهذا يجعلنا ندرك الحجم
الهائل لهذه البيانات ،وصعوبة البحث والوقت الذي سيُهدر
للوصول إلى المعلومات المستهدفة ،ومن ث ّم فإن الكميات
الهائلة من البيانات المتراكمة من األبحاث العلمية من
المستحيل إدراكها وإدارتها إال بالطرق الحاسوبية وأدوات
الذكاء االصطناعي ،إذ إن البحث العلمي والدراسات في
مجال تطبيقات الذكاء االصطناعي ما زالت مستمرة لبناء
()٢
قدرات هائلة من البيانات الضخمة.
ومع التزايد الكبير في حجم البيانات والمعلومات الكيميائية
وربطها مع تقنية المعلومات والحوسبة الرقمية تم
استحداث تخصصات علمية حديثة كالمعلوماتية الكيميائية
ُ Chemoinformaticsتسهم في إجراء العمليات
الحسابية لحل المعادالت والنظريات الكيميائية ،وتسمح
بالتوقع لنواتج التفاعالت ،وكذلك تطوير األساليب
اإلحصائية لتحليل البيانات الكيميائية ،والمساعدة في
تحليل المركبات واألطياف الكيميائية .ومثال على ذلك،
قدرة الطرق اإلحصائية على التعرف على عدد من أنماط
من المركبات أو التعرف عليها من خالل المقارنة الطيفية
()٣
بقواعد البيانات.
ً
ً
وتقدم نماذج تعلم اآللة بعدا حقيقيا للتعرف على أنماط المواد
الكيميائية في خليط ما بتمييز المركبات وفقا ً للتركيب،
ومعرفة الظروف التحليلية ،وغيرها من المعلومات كنتائج
الفصل الكروماتوجرافي مع معلومات الفصل كالطور
المتحرك وعمود الفصل ،وغيرها من المعلومات ونتائج
()٢
مطياف الكتلة.

قواعد البيانات الكيميائية

إن االستفادة من قواعد البيانات الكيميائية وتوسيع نطاق
البحث إلى ماليين المركبات واألنماط المختلفة سوف تمثل
حلوالً مهمة للتعرف على المواد المجهولة في العينات
جدول  :١طرق عرض املركبات الكيميائية املختلفة.
C9H13N
ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ ﻟﻤﺮﻛﺐ ﺍﻷﻣﻔﻴﺘﺎﻣﻴﻦ
CC(CC1=CC=CC=C1)N
ﺗﺪﻭﻳﻦ ﺳﻤﺎﻳﻠﺰ ﻟﻤﺮﻛﺐ ﺍﻷﻣﻔﻴﺘﺎﻣﻴﻦ
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ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻲ ﻟﻸﻣﻔﻴﺘﺎﻣﻴﻦ
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الجنائية ،إضافة إلى إمكانية البحث عن المركبات الكيميائية
باستخدام تشظي المركبات بمطياف الكتلة .ومع تحويل
المركبات الكيميائية عبر تدوين ( SMILESمواصفات
اإلدخال النصي المبسط للجزيئات ،سمايلز) الصيغة التي
تتعرف عليها األنظمة الذكية حين تتعامل مع المركبات
الكيميائية وتتعرف عليها كما يتضح في الجدول .١
فمع هذا التحول تشكلت مجموعة كبيرة متنوعة من قواعد
جدول  :٢قواعد البيانات الكيميائية

المتكامل للبيانات بكامل أشكالها.

مخلفات اإلطالق الناري

يرتبط فحص مخلفات اإلطالق الناري  GSRعادة بالقضايا
التي تم فيها استخدام األسلحة النارية .وهناك مجموعة من
العوامل قد تؤثر على النتائج المخبرية في عمليات مطابقة
الطلقة النارية المستخدمة بمخلفات اإلطالق الناري ،ففي
دراسة علمية استخدمت طرق تعلم اآللة لتطوير طريقة
تتنبأ بالذخيرة المستخدمة دون الحاجة

ﺍﺳﻢ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ

ﺍﺳﻢ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ

NIST

اﻟﻣﻌﮭد اﻟوطﻧﻲ اﻷﻣرﯾﻛﻲ ﻟﻠﺗﻘﻧﯾﺔ واﻟﻣﻘﺎﯾﯾس
ﻗﺎﻋدة ﺑﯾﺎﻧﺎت رﻗﻣﯾﺔ ﺗوﻓر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻛﯾﻣﯾﺎﺋﯾﺔ

PubChem

ﻗﺎﻋدة ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻛﯾﻣﯾﺎﺋﯾﺔ ﺗﺣوي اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺣﯾوﯾﺔ واﻟﻛﯾﻣﯾﺎﺋﯾﺔ .ﺗﺣﺗوي ﻋﻠﻰ
ﻣﺎ ﯾﻘﺎرب  ۱۱۰ﻣﻼﯾﯾن ﻣرﻛب ،وﺗﺗﺿﻣن ﻣﺎ ﯾزﯾد ﻋﻠﻰ  ۲٥۰ﻣﻠﯾون ﻣﺎدة

DrugBank

ﺑﻧك اﻟدواء ھو ﻣﻧﺻﺔ رﻗﻣﯾﺔ ﺗﻘدم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺣول اﻷدوﯾﺔ وآﺛﺎرھﺎ
اﻟﺟﺎﻧﺑﯾﺔ ،واﻟﺣرﻛﯾﺔ اﻟدواﺋﯾﺔ وﻛذﻟك اﻟﺗراﻛﯾب اﻟﻛﯾﻣﯾﺎﺋﯾﺔ واﻟﺗداﺧﻼت اﻟدواﺋﯾﺔ
اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻋد اﻟﺧﺑراء ﻓﻲ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺳﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺎر

HMDB

The Human Metabolome Database
ﻗﺎﻋدة ﺑﯾﺎﻧﺎت إﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﺗﺷﺗﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻔﺻﯾﻠﯾﺔ ﻟﻠﻧواﺗﺞ اﻷﯾﺿﯾﺔ
داﺧل اﻟﺟﺳم اﻟﺑﺷري .ﺗﺿم ﻗﺎﻋدة اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ۱۱٤۲٦٤ﻧﺎﺗﺟﺎ ً ﻣن اﻟﻧواﺗﺞ
اﻷﯾﺿﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻛل ﻣن اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠذوﺑﺎن ﻓﻲ اﻟﻣﺎء واﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠذوﺑﺎن ﻓﻲ
اﻟدھون ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ۲۲۸۰ﻣن اﻟﻧواﺗﺞ اﻷﯾﺿﯾﺔ اﻟدواﺋﯾﺔ

البيانات التي تحتوي على ماليين المعلومات الكيميائية،
التي حصل عليها العلماء قديما ً وحديثاً ،وتتاح هذه البيانات
عبر الشبكة العنكبوتية كمصادر مفتوحة مع إمكانية
استخدامها في بحث موسع عبر أكواد برمجية في الشبكات
العصبونية الذكية ،لتسهم في عمليات التنبؤ بالنواتج حتى
لو تغيبت العينات القياسية للنواتج األيضية ،ويوضح
الجدول  ٢بعض قواعد البيانات المتاحة.
كما أن هناك الكثير من الدراسات التي أسهمت في
تطوير الطرق العلمية للتنبؤ بالمركبات المجهولة بناء
على تشظي المركبات العضوية من خالل مطياف الكتلة
 ،Mass Spectrumكما جرى بناء منصات علمية
مرتبطة بقواعد البيانات الكيميائية مبنية باستخدام تقنيات
الذكاء االصطناعي تمكن من البحث عن المركبات التي تم
الحصول عليها من المختبرات الجنائية عبر نتائج مطياف
الكتلة .ويوضح الجدول  ٣جزءاً منها.
ومع هذا فإن المزيد من الدراسات والبحوث بحاجة إلى
تطوير هذا المجال للتغلب على التحديات ،واالستثمار

ﺍﻟﺮﺍﺑﻂ

جدول  :٣منصات التعرف عىل مطيافية الكتلة للمركبات
الكيميائية

ﺍﻟﺮﺍﺑﻂ

ﺍﻻﺳﻢ
CFM-ID 3.0
Openms
MassBank
Cheminfo

إلى وجود عينة مرجعية من السالح
المستخدم من قبل المشتبه به باالعتماد على نتيجة مخلفات
اإلطالق الناري العضوية.
وتم تطوير نموذ ج �qualitative profile–profile re

=
QPPR

=
QPPR

+
شكل :٢نتائج التعرف عىل بقايا مخلفات االطالق الناري من خالل منوذج الذكاء االصطناعي
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 lationship ،QPPRوجرى استخدام  ١٤طريقة من
طرق التعلم اآللي للحصول على النموذج المثالي للتنبؤ بما
قد تبدو عليه المادة العضوية داخل الطلقة النارية المساهمة
في عملية االنفجار والتفاعل قبل عملية اإلطالق .وتم
تطبيق هذه النماذج على مجموعة من العينات المرفوعة من
مسارح الحوادث وعينات بادئة الطلقة النارية واألظرف
الفارغة.
وتم بعد ذلك فحص المركبات العضوية لمحتوى
الطلقة ومخلفات اإلطالق الناري العضوية عن طريق
كروماتوجرافيا الغاز المقترن بمطياف الكتلة ()GCMS
فأظهرت النتائج تشابها ً كبيراً بعد تطبيق النموذج في التنبؤ
بين المواد العضوية قبل وبعد التفاعل ،مما يدل على
إمكانية ربط األدلة بشكل منطقي في عدد من التصورات
الجنائية المختلفة.
ومكنت هذه الطريقة من التعرف على المركبات العضوية
الداخلة في تفاعل االحتراق داخل الظرف الفارغ حتى في
ظل عدم وجود عينة مرجعية للطلقة النارية .ويمكن أن
تسهم هذه الطريقة في إعادة بناء مسرح الجريمة ،وإيجاد
عالقات سريعة بين مخلفات اإلطالق الناري وأنواع
الذخائر المستخدمة .وقد تكون هذه األداة ذات قيمة كبيرة
في التحقيقات الجنائية التي تم فيها استخدام أنواع متعددة
()٤
من األسلحة النارية أو الذخائر (الشكل .)٢

البصمات

أما في مجال البصمات وتحديد أنماطها فتم تطبيق تقنية
مطياف الكتلة التصويري   �Desorption Electros
pray Ionization Mass Spectrometry Imag ing, DESI-MSIلتقدير عينات البصمات غير المرئية،

وفقا ً لألنماط والتراكيب الكيميائية ،وكذلك جرى استخدام
خوارزميات التصنيف Classification Algorithm

في نموذج تعلم اآللة Gradient Boosting Tree
 GDBTالذي م ّكن من تصنيف العينات القياسية في
عينات الدراسة بشكل جيد إلى تحديد الجنس والعِرق
والعمر من خالل الدهون .وسمح النموذج بالقيام بعمليات
التمايز والتصنيف للعينات التي تم تدريبها حتى بات النظام
يتعرف على العينات المجهولة ،ويحدد العمر والجنس
والعرق من خالل مكونات العرق.
وقد تقدم هذه الطريقة قيمة جنائية كبيرة باستخدام نتائج
مطياف الكتلة مع تعلم اآللة لتحديد المعلومات الشخصية
لألشخاص في مسارح الجرائم بطريقة غير مكلفة .وقد
يأخذ علوم األدلة الجنائية إلى مسار آخر في التعرف على
األشخاص في مسارح الجرائم وفقا ً للنواتج األيضية،
()٥
(الشكل .)٣

البصمة الوراثية

وفي مجاالت الحمض النووي وتطبيقاته الجنائية فإن
فحص خليط من العينات الحيوية يُعد أحد التحديات داخل
المختبرات الجنائية ،خصوصا ً مع تزايد أعداد األشخاص
في العينة للدور المهم الذي يحدده في ذكر عدد األشخاص
المساهمين في القضية.
يساعد هذا النظام في حل اإلشكاليات للعينات الخليط،
بسبب البيانات الكبيرة والمعقدة للعينات الخليط من الحمض
النووي البشري بصيغة إلكترونية ،وغالبا ً ما تكون األنماط
في مثل هذه البيانات غير واضحة ،وتتجاوز الوصول
الفعّال للتحليل اليدوي ،ولكن يمكن تقييمها إحصائيا ً
باستخدام خوارزميات تعلم اآللة.
وعكف مجموعة من الخبراء على العمل على تطوير
طريقة تساعد في التنبؤ الجنائي داخل مسارح الجرائم،
وفقا ً للبقع الدموية الممزوجة باستخدام تعلم اآللة.
وتم في الدراسة اقتراح استخدام نظام  PACEكأداة

شكل  :٣نتائج التعرف عىل بقايا العرق باستخدام مطيايف الكتلة والتعرف عليها من خالل التصنيف
القائمة
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قيّمة في تقييم عدد المساهمين ،فأظهرت النتائج دقة
عالية تزيد على  ٪٩٨لعدد  ٤مساهمين بمدة قياسية .وقد
تعتمد المختبرات الجنائية على هذه األداة في تقدير عدد
المساهمين في العينات الخليط الناتجة من تبني التعلم اآللي
كأداة رئيسة للقضاء على التعقيد الحاصل في الفحوصات
المخبرية ،وغير ذلك من التطبيقات العلمية الخاصة
()٦
بالتنبؤات واإلحصاء.

اإلحصاء الجنائي

أسهمت أدوات تعلم اآللة في تبسيط عمليات التعرف على
األنماط  ، Pattern recognitionاألمر الذي يعتمد
على االحتماالت واإلحصاء ،ليساعد في التعرف على
األنماط والتكرار في البيانات الضخمة .قد يشمل ذلك
التعرف على أنماط الصور ،حيث يحاول النظام التعرف
على أجزاء مختلفة من الصور أو األشخاص .وبالمثل،
قد تكون هناك أنواع أخرى من التعرف على األنماط،
مثل اكتشاف نمط تكرار في نص ما في رسائل البريد
اإللكتروني أو نمط محدد في ملف صوتي ،كما توفر
أدوات الذكاء االصطناعي أدوات حسابية يمكن أن تساعد
في بناء أدلة ذات صلة إحصائية ،األمر الذي سيقلل من
األخطاء ،ويحسن من فهم بعض النتائجُ .تبنى هذه الطرق
على أسس علمية لمعالجة األدلة األكثر تعقيداً بسبب
المعلومات المكثفة المتاحة ،فيمكن للذكاء االصطناعي
()٧
توفير حلول سريعة وسهلة للجهات القضائية والقانونية.

مسار الطلقات النارية

في قضايا القتل التي تم فيها استخدام أسلحة نارية فإنه
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يتم استخدام األشعة المقطعي ة �A computerized to
 mographyفي مجال الطب الشرعي لتحديد مواقع
الطلقات النارية المستقرة في الجثامين .وتم بناء قاعدة
بيانات ألعداد كبيرة من صور األشعة المقطعية التي كانت
الطلقات النارية سببا ً في الوفاة .واستهدفت الدراسة تطبيق
خوارزميات لرسم خرائط لمسارات الطلقات النارية،
ومواقع العثور عليها ،وتحديد العيار المستخدم والمدى
الذي تم إطالق النار منه .وسيكون هذا النموذج أداة مهمة
في تحديد مسار الطلقات النارية لتسهيل تفسير كيفية
()٨
حدوث الجرائم( ،الشكل .)٤

تطبيقات الذكاء االصطناعي في مجال إعادة بناء
مسرح الجريمة

كما هو معلوم فإن خبراء مسارح الجرائم يعملون على
تفسير كيفية حدوث الجريمة من خالل عدد من المعطيات
والنتائج لألدلة المرفوعة من مسرح الجريمة حتى يتمكنوا
من تحديد نوع الجريمة والتعرف على الجاني.
إن قدرة التنبؤ الكبيرة التي تقدمها أدوات الذكاء االصطناعي
سوف تكون مساندة في اتخاذ القرار المرتبط بإعادة بناء
مسارح الجرائم ،فقد تم تطوير نموذج الشبكة البايزية (أو
شبكة القرار)  Bayesian networksللتنبؤ بنوع
القضية من خالل المدخالت (األدلة والسيناريو) ،وذلك
للمساعدة في حل قضية ما .ويُعرف نموذج الشبكة البايزية
بأنه نموذج رسومي احتمالي يمثل مجموعة من المتغيرات
وتبعياتها الشرطية عبر رسم بياني دوري موجه ،وهو
نموذج مثالي للتنبؤ باالحتماالت .فعلى سبيل المثال،
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الخاتمة

 في هذه المقالة تم التعرف على مفهوم الذكاء االصطناعي.. ً وختاما
 وكيف تمكنت من زيادة فعالية التقنيات،وأنواعه ونماذجه المختلفة
. وانعكاس ذلك بشكل إيجابي على التحقيقات الجنائية،العلمية ونتائجها
يق ّدم الذكاء االصطناعي حلوالً علمية كبيرة تسهم في رفع قيمة النتائج
المخبرية لالستفادة من التراث اإلنساني الذي أنتجه العلماء خالل
 وتساعد في، ويقودنا أيضا ً إلى آفاق جديدة تسهم في فهم األدلة،عقود
 واستخدام القدرات اإلحصائية خصائص،تفسير كيفية حدوث الجرائم
.التنبؤ
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مقالة علمية
عالمات األحذية Footwear Marks
أ .علي بن سعدي الفتالوي
العراق – دائرة صحة بابل

المقدمة

ُتستخدم العالمات التي تتركها األحذية بشكل روتيني في تحقيق
الجرائم .في معظم الحاالت وليس جميعها ،تكون األحذية
شخصية لمالك واحد فقط ،ولكنها أيضا ً قطعة قابلة لالستبدال
أو التغيير بسهولة .لذلك ،يمكن أن تكون هناك اعتبارات زمنية
تؤثر في استخدام هذه األدلة في معظم التحقيقات .وهذا بدوره
له آثار في طريقة استخدام هذه األدلة والمعلومات االستخباراتية
وتقديمها في المحكمة.
إن عنصر الوقت ،بقدر حقيقة أن األحذية لها ارتباط طرفي
بالفرد وليس جزءاً من الجسم ،هو ما يفصل أدلة األحذية عن
البصمات وأدلة االحتكاك األخرى ،وأشكال األدلة التي تعد أقرب
كنظير إثبات .هذه االختالفات ،باإلضافة إلى عدد من األدلة األقل
وضوحا ً والمالحظة على الفور ،تجعل من تحقيق عالمات األحذية
نظاما ً متميزاً تماما ً مع عدد من االعتبارات المختلفة تماماً ،وفي
بعض الحاالت فريدة من نوعها.
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آثار الحذاء في مسرح الجريمة
كيف تصنع العالمة؟
يجب أن تتضمن طريقة فحص المشهد
أو فحص العناصر التي تم إزالتها من
المشهد الذي يحتوي على عالمات
األحذية مراعاة طبيعة العالمات.
تتكون العالمات بطرق مختلفة تماماً.
هذه الطرق موصوفة في األقسام
الفرعية التالية:
 -١النقل Transfer
أوالً ،نفحص نقل المواد من أو إلى
األحذية التي تالمس السطح .إذا كان
هناك تحويل صا ٍ
ف من الحذاء إلى
السطح فإن العالمات الناتجة يشار
إليها بالعالمات المستقرة أو الموجبة.
أما إذا كان هناك انتقال صا ٍ
ف من
السطح إلى الحذاء فيُشار إلى العالمة
بأنها العالمات المرفوعة أو السالبة.
التقنيات المستخدمة ستكون هي نفسها
لكلتا الحالتين.
 -٢ضغط Compression
ينتج عن الضغط عالمات ثالثية األبعاد،
والتي بحكم التعريف لها عمق ملموس.
نظراً ألن المواد التي تصنع فيها هذه
العالمات يمكن أن تختلف اختالفا ً كبيراً
في االتساق والخصائص الفيزيائية
األخرى ،يمكن أيضا ً أن تختلف ثبات
وتفاصيل هذه العالمات بشكل كبير.
سيتطلب هذا النوع من العالمات طرق
استرداد محددة ودقيقة للغاية.
 -٣تغيرات السطح Surface
Changes
في بعض األحيان ،ينتج عن التفاعل
بين األحذية والسطح عالمة ال تتضمن
نقل المواد أو ضغطا ً ملموساً .أوضح
مثال على ذلك في التحقيق الجنائي هو
الكدمات في حاالت القتل أو االعتداء،

هي أقل وضوحاً ،لكن يتم مالحظتها
في بعض األحيان .توجد عالمات في
بعض الحاالت على مواد مثل األقمشة،
إذ يتغير اتجاه األلياف بالنسبة للخلفية،
وهذه ال تصلح في طريقة معالجة أو
استرداد معينة بخالف اإلضاءة ،إذ ال
توجد مادة لنقلها ،أن تحدث واحدة أو
أكثر من هذه اآلليات عند وضع أي
عالمة .من الممكن أيضا ً أن يتم عمل
عالمتين بواسطة آليات مختلفة في
نفس الوقت بنفس الطريقة .قد يرتدي
ضحايا االعتداء المالبس التي ظهرت
عليها عالمة بواسطة النقل ،ولكن غالبا ً
ما تحدث كدمات مصاحبة على الجلد
أسفل المالبس مباشرة.
استعادة وتحسين عالمة األحذية
يشير التحسين ()Enhancement
فيما يتعلق بالعالمات ببساطة إلى
تحسين ظهورها .االسترداد( (�Recov
 )eryهو العملية التي فيها يتم إزالة
للعالمة أو للعنصر الذي صنعت عليه

من مكان الحادث .يستلزم التحسين
بشكل عام تطبيق تقنية قائمة على
اإلضاءة أو عملية فيزيائية أو كيميائية
من شأنها تحسين رؤية العالمات.
هناك مجموعة من التقنيات المتاحة
للقيام بذلك ،وبعضها يعمل أيضا ً على
استعادة العالمة كجزء من العملية.
األكثر استخداما ً في فحص عالمات
األحذية هو رفع الجيالتين والكهرباء
الساكنة .تستخدم هذه التقنيات بشكل
شائع في مسرح الجريمة في القضايا
الروتينية  -خاصة رفع الجيالتين.
االعتبار الرئيس في عملية التحسين
واالسترداد هو الحصول على أكبر
قدر من المعلومات المرئية في العالمة
دون التأثير سلبا ً في جزء أو حتى كل
العالمة .لهذا السبب ،يتضمن فحص
عالمة األحذية ،مثل عالمات األصابع،
تطبيق التقنيات بالتسلسل .يتم استخدام
التقنيات األقل تدميراً أوالً ،وعاد ًة ما
يكون الفحص البصري بمصادر إضاءة

شكل  :١تحسين رؤية العالمة التي تم الحصول عليها باستخدام رفع الجيالتين
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مختلفة ،وبعضها يمكن أن يكون عالي
التخصص .لن يكون لتطبيق التقنيات
الفيزيائية والكيميائية أي تسلسل محدد؛
ألن هذا سيعتمد على طبيعة السطح،
وكذلك المادة التي تكونت فيها العالمة.
سيتم تحديد التسلسل بنا ًء على مزيج
من هذين العاملين .قد يكون هناك أيضا ً
اعتبارات أخرى مثل وجود أنواع
أخرى من األدلة .أوضح مثال على
ذلك هو عالمة األحذية في الدم.
معلومات عالمات األحذية
قبل إلقاء القبض على فرد معين
ومصادرة األحذية ،يتعين على فاحص
عالمة األحذية أن يكون قادراً على تقديم
معلومات حول األحذية التي صنعت
العالمات .هذا هو المكان الذي تتمتع فيه
عالمات األحذية بميزة على عالمات
األصابع .يمكن لفاحص عالمة اإلصبع
أن يوفر اسما ً للشخص الذي يترك
عالمة ،باستخدام مؤشرات محوسبة أو
يدوية ،ولكن ال يمكن لفاحص عالمة
األحذية أن يأمل في تقديم مثل هذا
التعريف الفردي .ومع ذلك ،إذا لم يكن
لعالمة اإلصبع أي تطابق في الفهرس
فإنه ال يمكن تقديم أي معلومات تنبؤية
مرتبطة بالشخص الذي تركها .تتميز
عالمات األحذية بأنها يمكن أن تقدم
بعض المؤشرات المفيدة حول ما قد
يرتديه الشخص الذي ارتكب الجريمة

على أقدامه أو على األقل نوع األحذية
التي قد تكون بحوزته ،إذ يمكن اعتبار
كل جانب من جوانب الحذاء مفيداً.
ليس من الصعب تخيل موقف ينجح فيه
المحققون جداً عند اختبارهم في البحث
عن ماركة ( Nike XXXموديل) ،
مقاس  ، ١٠,٥يرتديه الشخص كثيراً
مع وجود قطع كبير في إصبع القدم.
من الناحية العملية ،يختلف الواقع إلى
حد ما عن هذا ،وهناك مشكالت أكبر
أو أقل مرتبطة بتوفير هذا النوع من
المعلومات .يجب أن تعكس كل سمة
من سمات العالمة ،من حيث المبدأ،
تلك الخاصية المتعلقة بمداس األحذية،
وهي ليست عملية بسيطة كما يمكن
تخيلها .تنطبق القيود على كل سمة من
حيث درجة الثقة التي يمكن إرفاقها بأي
معلومات تنتج عنها .يتم النظر في هذه
القيود في األقسام الفرعية التالية:
 -١النمط Pattern
هو السمة األولى واألكثر وضوحا ً
للعالمة ،وغالبا ً ما يكون السبب في
التعرف على الشخص؛ ألنه عالمة
مهمة للحذاء .بافتراض أن النمط يمكن
أن يكون مرتبطا ً بصناعة وطراز
معينين ،سيكون من المفيد إبالغ
المحقق أنهم يبحثون عن حذا ء �Adi
 das XXXأو  .Nike XXXومع
ذلك ،يحتوي سوق األحذية الحالي على

العديد من األنماط التي يمكن اعتبارها
صناعات عامة أو نسخا ً أو متغيرات.
توجد أنماط متماثلة بشكل أساسي في
عدد من العالمات التجارية المختلفة
مع عدم وجود عالمة تجارية واحدة
مرتبطة بشكل خاص بالنمط .تبدو
األحذية التجارية متشابهة ،على الرغم
من افتراض وجود حماية حصرية
للشركة المنتجة( .انظر للشكل .)٢
 -٢الحجم Size
يبدو تحديد حجم األحذية من العالمات
وكأنه قطعة كالسيكية من علم الطب
العدلي .في الممارسة العملية ،فإن
دراسة النمط لها عدد من القيود المهمة،
حيث يميل الفرق بين األحجام في
شروط القياس (ضمن النطاق المحدود
ألحجام األحذية العادية ،سواء باستخدام
مقاسات المملكة المتحدة أو أي مقياس
دولي آخر) إلى أن يكون صغيراً
جداً .قد تختلف أحجام المملكة المتحدة
المتتالية بحوالي  ٠,٣بوصة أو حوالي
 ٨ملم على طول الحذاء بالكامل .يمكن
لجميع العوامل المميزة التالية أن تؤثر
في القياسات المادية للعالمة:
تشويه الحذاء عند الحركة ،تشويه
السطح عند وضع العالمة ،سطح غير
مسطح يتم عمل االنطباع عليه ،الحركة
الالحقة أو التغيرات البيئية على السطح
بعد وضع العالمة ،التقصير المسبق
الناجم عن التصوير غير العمودي،
تمدد أو حركة أغشية الرفع عند استعادة
العالمات ،التغيرات البيئية في بعض
أفالم الرفع أثناء التخزين.
 -٣درجة التآكل Degree of Wear
تعتمد أنماط التآكل على مداس األحذية
على عدد من العوامل .يتم تحديد المكان

شكل :٢نمط التموج هو نفسه بشكل أساسي في جميع العالمات التجارية الرئيسية الثالث .يمكن تمييزها غالبًا في
عالمات المكان باستخدام اختالفات طفيفة في تفاصيل النمط.
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All forces UK shoe size (Half sizes rounded down) vs frequency

100

المراجع

90
80
60
50
40

Frequency

70

30
20
10
7
8
9
10
11
12
13
UK shoe size
شكل  :٣توزيع أحجام األحذية التي تم فحصها في حالة العمل.

6

5

4

3

0

الذي يتم فيه تطبيق معظم الضغط على المداس من خالل آليات علم التشريح
وأنماط الحركة الفردية .قد يجعل نمط األحذية بعض أجزاء الحذاء أكثر عرضة
للضغط من غيرها ،وقد يؤدي إلى تفاقم ذلك في حالة وجود نقاط ضعف في
تصميم الحذاء .لذلك يجب على الخبير النظر في كيفية ترجمة التآكل إلى ظهور
العالمات التي يتركها المداس .إذ تفقد تفاصيل المداس الدقيقة بسرعة ،مثل
األنسجة التي يتم إدخالها أثناء التصنيع ،لذلك سيشير وجودها عبر معظم المداس
إلى كون الحذاء جديد نسبياً .في األنماط الموحدة جداً ،يكون نمط التآكل المتروك
في العالمة مؤشراً جيداً جداً لعمر الحذاء .ال تتغير بعض عناصر النمط نسبيا ً
طوال عمر المداس حتى نهاية عمره اإلنتاجي عندما يبدأ المداس بأكمله في
االنهيار .بحلول هذا الوقت ،سيتبقى في المداس القليل جداً من النمط األصلي.
إن العالقة بين تفاصيل نمط الحذاء ،التي غالبا ً ما تكون مرتبطة بالحجم والتآكل
تظهر غالبا ً في العالمات كتغيير في شكل وحجم تفاصيل النمط .عند النظر في
الحجم ،غالبا ً ما يستخدم فاحص األحذية الحجم والترتيب المكاني لعناصر نمط
معينة في تضمين أو استبعاد قوالب أو أحجام معينة من عمل عالمة .إذا تم تحوير
حجم وشكل النمط بسبب التآكل فال بد هنا من أخذ الحيطة والحذر في قرار
االستبعاد التام؛ ألن ذلك ال ينجم فقط عن عملية دوس الحذاء.
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األفيونات وعلم السموم الجنائي
د .فواز بن فايز األسمري
أستاذ مساعد بقسم علم األدوية والسموم
كلية الصيدلة  -جامعة الملك سعود

“الدين أفيون الشعوب” مقولة قديمة
للعالم األلماني كارل ماركس يقصد
بها أن اإلنسان وبعض المجتمعات
تستخدم الدين كغطاء لسلب عقول
وحركة وإرادة البشر ،فاستخدم العالم
األلماني كلمة “أفيون” إيمانا ً منه بأن
األفيون مادة تسلب العقل والحس.
وفي هذا المقال سنتحدث بإسهاب عن
“األفيونات” التي تمتلك خصائص
حيوية متعددة ،وتسبب التخدير
واإلدمان واالحتمالية واالنسحابية.
في البداية ،دعونا نتحدث عن مصدرها
وهو نبات الخشخاش (Opium
.)poppy
إن استخدام نبات الخشخاش لم يكن
قط وليد اللحظة ،فقد تم استخدامه
قديما ً في صناعة مواد التجميل
وبعض أنواع المطهرات ،واستخدمت
بذورها لعلف الحيوانات ،والمدهش
أن هذه النبتة كانت تستعمل للتداوي
كمسكنات لأللم ومضادات لاللتهابات
التي مصدرها بكتيري ،وكذلك كعالج
للتقرحات وخافض للضغط ،لكن لوحظ
على مستخدمي هذه النبتة الخدور
والرغبة في النوم ،مما أثار التساؤل
حول محتوياتها التي تسبب تغييرات
كبيرة على متعاطيها سلوكيا ً ونفسيا ً
وعضوياً ،فما مدى قانونية استخدام
١
هذه النبتة؟
جدول  :١يوضح أسماء المركبات ووفرتها في نبات الخشخاش
يستخلص األفيون من نبات
ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ
ﺍﻻﺳﻢ
ﻓﻲ ﻧﺒﺎﺕ ﺍﻟﺨﺸﺨﺎﺵ
الخشخاش ،وهو العصير
األبيض الذي ينتج من تجريح
Morphine
ﺍﻟﻤﻮﺭﻓﻴﻦ
%20-10
نبات الخشخاش ،وقد تمت
ﻧﺎﺭﻛﻮﺗﻴﻦ
Narcotine
%10-0.75
دراسة هذا المستخلص ،حيث
Papaverine
ﺑﺎﺑﺎﻓﺎﺭﻳﻦ
%1-0.5
وجد أنه يحتوي على مركبات
عديدة لها خصائص كيميائية وحيوية
مختلفة بنسب متفاوتة  ٢كما هو
موضح في الجدول  .١وتتواجد هذه
المركبات طبيعيا ً في خالصة عصير
نبتة الخشخاش ،مما زاد من فضول
العلماء لدراسة تأثيرها على الكائن
الحي ،وبعد دراستها على البشر
أصيب العلماء بدهشة ،حيث أكدت
النتائج المتحصل عليها أن لهذه
المركبات تأثيراً قويا ً في تغيير الوظائف
السلوكية والعضوية في الكائن الحي،
كما وجدت الدراسات أن االستخدام
المزمن لبعض هذه المركبات يؤدي
إلى شعور بالنشوة والخدور واإلدمان،
مما جعل العلماء يضعون عالمات
استفهام حول الميكانيكية التي تعمل
٣
بها هذه المركبات على الكائن الحي.
لهذه المركبات القدرة على إحداث
تغييرات ملحوظة على مستويات
النواقل العصبية ،وذلك بالتزامن
مع ارتباطها بمستقبالت األفيون
( ،)Opioid Receptorsوهذه
المستقبالت تختلف نوعيتها ،وتختلف
قوة ارتباط هذه المركبات مع جميع
أنواع هذه المستقبالت ،األمر الذي
مهد الطريق للباحثين الستكشاف
معلومات وميكانيكيات عمل وتأثيرات
سلوكية وعضوية مع استخدام

القائمة

ﺛﻴﺒﻴﻦ

Thrbaine

%1-0.2

ﻛﻮﺩﻳﻴﻦ

Codeine

%0.8-0.2

ﻧﺎﺭﺳﻴﻴﻦ

Narcrine

%1-0.5

مركبات األفيون .لكن وجدت الدراسات
أن مركب المورفين هو أقوى مركبات
األفيون في كبح جماح األلم ،وكذلك
٤
يسبب تأثير تخدير عال.
ال شك أن اكتشاف األفيونات أعطى
إيجابيات عديدة تتمثل في اكتشاف
أدوية ذات قوة هائلة في وقف األلم،
لكن يجب أن تستخدم تحت إشراف
طبي؛ ألن تناول المورفين بجرعات
عالية أو خالل فترات طويلة يؤدي إلى
اإلدمان ،وهو ما ربطه العلماء بتأثير
نبات الخشخاش على سلوك وتصرفات
مستخدميه.
ونظراً لكون المورفين مادة مخدرة
مسببة لإلدمان فقد أصبحت من
المواد التي أسيء استخدامها ،وبدأت
العصابات في محاولة تصنيعه بطرق
مختلفة بغرض استخدامه جنائيا ً
ألهداف مادية .المورفين قد يأتي
بأشكال صيدالنية مختلفة مثل األقراص
٥
والحقن والتحاميل.

إن التأثير السمي لمادة المورفين شائع،
لكونه من المواد المساء استخدامها،
وألنه يسبب اإلدمان والتخدير ،ولذلك
فإن األعراض السمية الناتجة عن
استخدام المورفين قد فصلها العلماء
بشكل متناسق مع أحرف كلمة مورفين
باللغة اإلنجليزية ()Morphines
كما هو موضح في الشكل .١
أما مركب الكوديين الموجود بصورة
طبيعية في نبات الخشخاش فيستخدم
حاليا ً لعالج اإلسهال والكحة واآلالم
المتوسطة ،مما يعطي أهمية لهذا
المركب الستخدامه دوائياً ،لكن هذا
األمل أصبح أقل باعتبار أن الدراسات
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وجدت أن هذا المركب قد يسبب اإلدمان
واالنسحابية .وعلى الرغم من ذلك ،فإن
مركب الكوديين يعد من األدوية المقيدة
التي تصرف تحت إشراف فريق طبي،
واتباع إرشادات الفريق الطبي يقلل من
سوء استخدامه .من المثير لالهتمام
أيضا أن نذكر هنا أن بعضا ً من كميات
الكوديين تتحول إلى المورفين في
الكبد بوسطة األنزيمات ،ومن َث َّم فإن
المورفين له القدرة على الوصول إلى
الدماغ وإحداث التأثيرات والتغييرات
ً ٦
المذكورة سابقا.
في علم السموم الجنائي ،قد تستخدم
مركبات المورفين والكوديين إلحداث
الوفيات بجرعات قاتلة تستهدف إفشال
عمل الجهاز التنفسي ،وباإلضافة إلى
ذلك فإن سمية هذه المركبات تتجاوز
الوظائف السلوكية إلى إحداث وفيات
وفشل في وظائف أجهزة الجسم .ويزيد
تأثير المورفين ضراو ًة عندما يتم
تعاطيه مع شرب الكحول ،حيث تعمل
مواد اإلدمان هذه على تثبيط الجهاز
العصبي المركزي ،فهل لك أن تصدق
بأن نبتة الخشخاش ذات الشكل الرقيق
تملك مركبات سامة تؤثر بشكل مباشر
وسلبي على أعضاء الجسم المختلفة؟!
وبدأ بعدها الكيميائيون في محاولة
تصنيع مركبات شبيهة من المورفين
تمتلك خصائص مماثلة في التركيب
الكيميائي والخواص الفيزيائية ،وبذلك
تمت صناعة مركبات مختلفة بطرق
شبه صناعية أشهرها على اإلطالق
الهيروي ن  ،Heroinويسمى �diacet
ylmorphineوالذي باكتشافه أدى
إلى ثورة في عالم المخدرات والمؤثرات
العقلية ،حيث إن للهيروين قدرة أقوى
من المورفين في التخدير وإحداث
٧
الهبوط العام على أعضاء الجسم.
إن تعاطي الهيروين في البداية يعطي
شعوراً من النشوة األولية ،وعندما
يصل للدماغ يتحول جزء رئيس من
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ﻏﺜﻴﺎﻥ
Nausea

ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺇﻓﺮﺍﺯ ﺍﻟﻬﺴﺘﺎﻣﻴﻦ
Histamine is released

ﻫﺒﻮﻁ ﻓﻲ ﻭﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺘﻨﻔﺴﻲ
Respiratory Depression
Miosis
ﺍﻧﻘﺒﺎﺽ ﺣﺪﻗﺔ ﺍﻟﻌﻴﻦ

Sedation
ﺗﺨﺪﻳﺮ

Physical Dependence
ICP is increased
Euphoria
ﺍﻟﻨﺸﻮﺓ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻘﺤﻒ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻹﺩﻣﺎﻥ ﺍﻟﺠﺴﺪﻱ
شكل  :١يوضح التأثير السمي لمركب المورفين (.)Morphines

المركب إلى المورفين النشيط ،ومن ث َّم
يمنح شعوراً أكبر من النشوة والحالة
المزاجية ،وبالطبع فإن درجة النشوة
ووقت حدوثها تختلف باختالف الجرعة
وطريقة إعطاء الهروين ،فعلى سبيل
المثال شعور النشوة قد يحدث بعد
ثوان من تعاطي الهيروين عبر الحقن
الوريدي ،بينما الشعور ذاته يحدث بعد
دقائق من حقن الهيروين عبر العضالت
أو استنشاقه عن طريق األنف.
إن شعور النشوة هو شعور مؤقت،
حيث إن االستخدام المزمن للهيروين
يسبب هبوطا ً عنيفا ً في الجهاز التنفسي
ونبضات القلب ورغبة شديدة في
النوم .وهل تعلم عزيزي القارئ أن
حقن مادة الهيروين باستمرار يسبب

Orthostatic Hypotension
ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﺿﻐﻂ ﺍﻟﺪﻡ ﺍﻟﻤﻔﺎﺟﺊ

فيسبب تآكل األغشية المبطنة لألنف.
تعد األعراض االنسحابية (أعراض
جانبية سلوكية وعضوية تظهر
عند ترك تعاطي الهيروين فترة من
الوقت) ،واالحتمالية (زيادة الجرعة
تكون ضرورية للحصول على
النشوة المرغوبة) من أكثر األعراض
شيوعا ً على متعاطي الهيروين ،حيث
إن االحتمالية سبب رئيس لحدوث
الوفيات بسبب جرعة زائدة من
الهيروين ،بينما تعد االنسحابية سببا ً
رئيسا ً لتزايد معدالت إدمان الهيروين،
ووجود أعراض جانبية حادة .وتشمل
األعراض الشائعة التي تظهر مع
االنسحابية لمتعاطي الهيروين األرق
والتقيؤ وبرودة الجسم وآالم العضالت،
O

H
O

O

O
N

H

H
O
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انسداد األوردة ،والتهابات في األوعية
Morphineنسب إصابات
الدموية ،وارتفاعا ً في
التهاب الكبد الوبائي ،ومرض نقص
المناعة المكتسب (اإليدز) ،أما استنشاقه

O
N

H

H

O
O

إذ تزيد من رغبة المتعاطي في العودة
مرة أخرى لتعاطي الهيروين.
Heroin
هل تعلم أيها القارئ أن مصانع األدوية
والشركات الدوائية شكلت ثورة أخرى
القائمة
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على جرعة عالية من المورفين ،حيث حدث ذلك ألن
السيدة كانت تستخدم مادة المورفين .ومن المعروف أن
المورفين بعد تعاطيه ينتقل في الجسم إلى أماكن مختلفة،
ً
ونتيجة لذلك فقد تم الحكم على السيدة
ومنها حليب األم.
بالسجن  ٢٠عاماً.
إن إدمان المورفين والهيروين والفنتانيل يحتاج إلى برنامج
تأهيلي للعالج ،وبرنامج نفسي للمتابعة ،وبرنامج عالجي
دقيق تحت إشراف فريق طبي متخصص .ولعلنا في هذه
المقالة البسيطة نوجه رسالة لمجتمعنا بأن يفكر بشكل
حذر قبل اإلقدام على تجربة أي مستحضر غير معروف
ما لم يكن تحت إشراف فريق طبي عالي المستوى .فقط
تذكر بأن الوطن وعائلتك بحاجة إليك .ومن المؤسف
أيضا ً أن صفة إدمان العقاقير تنتشر كثيراً بين األصدقاء
فتجد الصديق يقنع اآلخر بفعالية هذه المادة من العقاقير
بعد تجربة شخصية منه .وهنا نقول كما قال الشاعر أبو
األسود الدؤلي:

بعد إنتاج مركب الهيروين بإنتاج مركبات صناعية أخرى
مثل فنتانيل  Fentanylالتي لها القدرة على إحداث
النشوة والتخدير بجرعات أقل بمئات وآالف المرات من
المورفين ،مما جعل فرصة حدوث إساءة الستخدام هذا
المستحضر كبيرة جداً.
واعتبرت الواليات المتحدة األمريكية وبعض الدول
األوروبية سوء استخدام الفنتانيل وباء متفشياً ،وأن القضاء
على هذا الوباء يتطلب المزيد من الوقت والمال والجهد
واألبحاث ،ويجب أن نشير هنا إلى أن حاالت الوفيات
بسبب سوء استخدام الفنتانيل أصبحت ظاهرة تهدد
٨
المجتمعات الدولية.
لذلك فإن تهريب هذه المستحضرات أصبح رائجا ً
بين الدول ،مما جعل إجراء اختبارات للكشف عن
المستحضرات المسببة لإلدمان في غاية األهمية ،حيث
إن عملية الكشف تتم في معامل الكيمياء المجهزة بمعدات
حديثة للكشف عن األدوية المخدرة والمؤثرات العقلية
بطرق مختلفة ،ومنها االختبارات اللونية Coloring
الرجـــــُل ُ ال ُم َع ِّلـــ ُم َغ ْي
ــــــــــــــرهُ
َ
َيا أَ ُّيهـــــــــَا َّ
 testssباستخدام اختبارات كيميائية محددة مثل �Mar
َّ
َـــــــــل لِ َن ْفسِ ــــــ َك َكانَ َذا ال َّت ْعلِيــــــــــ ُم
ه
			
 quisو Meckeوغيرها ،مما ينتج لونا ً واضحا ً بعد
الض َنى
ـــام َوذِي َّ
اء لـــِذِي ِّ
ـــف الـــدَّ َو َ
َتصِ ُ
الس َق ِ
إضافة محاليل هذه االختبارات مع األدوية المخدرة مثل
سقِيـــــــــــــ ُم
			
َك ْي َمــــــا َيصِ ــــــ ُّح ِب ِه َوأَ ْنتَ َ
َ
ُ
الرشــَـــــــــــــــا ِد ُعقو َل َنـــا
الهيروين .فعلى سبيل المثال ،يعطي الهيروين لونا ً أخضر
صلِــــــ ُح ِب َّ
َوأ َرا َك ُت ْ
َ
َ
َ
الرشــــــا ِد َعقِيــــــــــــــ ُم
			
نـــتَ مِنَ َّ
غامقا ً مع اختبار  ، Meckeويعطي لونا ً أحمر أرجوانيا ً
أ َبدًا َوأ ْ
غامقا ً مع اختبار  Marquisولكن هذه االختبارات قد
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الفحص الميداني للكحول
أ .عبدالرحمن بن عثمان العقيل
عضو هيئة التدريس بكلية الملك فهد األمنية

تتسبب القيادة تحت تأثير الكحول
والمخدرات في الواليات المتحدة
األمريكية في وفاة  ٢٩شخصا ً يومياً،
أي بمعدل وفاة في كل  ٥٠دقيقة،
وتشير اإلحصائيات إلى أنه في عام
٢٠١٦م توفي ما يزيد على عشرة
آالف شخص بسبب القيادة تحت تأثير
الكحول والمخدرات بتكلفة تصل إلى
أكثر من  ٤٤ملياراً سنوياً.
ولمواجهة هذه الحوادث في الواليات
المتحدة تم إقرار العديد من الضوابط
واإلجراءات المتبعة ،للحد من القيادة
تحت تأثير الكحول ،ويأتي من أبرزها
ما يلي:
 -١فرض عقوبات عند القيادة تحت
تأثير الكحول( ،علما ً بأن نسبة تركيز
الكحول في الدم المسموح بها ٪ ٠,٠٨
في معظم الواليات).
 -٢مضاعفة نقاط التفتيش والدوريات
المتنقلة ،خاصة خالل األوقات التي
تكون القيادة تحت تأثير الكحول أكثر
شيوعا ً من المعتاد (كعطالت نهاية
األسبوع).
 -٣إلزام األشخاص الذين تثبت قيادتهم
تحت تأثير الكحول بتركيب جهاز

“ ”Alcohol interlocksيعرف
باسم (قفل الكحول) ،ويقع هذا الجهاز
داخل السيارة بالقرب من مقعد السائق،
ويتطلب األمر أن يقوم السائق بالنفخ في
الجهاز ،ليعمل على استشعار وتحليل
َن َفس السائق ،وتمييز ما إذا كانت نسبة
تركيز الكحول في ال َن َفس متجاوزة الحد
المسموح به.
وأثبتت الفحوصات التي تتم في
المختبرات لألشخاص المشتبه بقيادتهم
تحت تأثير الكحول ،أن أخذ عينة
الدم ليس عمليا ً وفاعالً إليقاف هؤالء
األشخاص ،كما أثبتت اختبارات
البول للكحول أنها أيضا ً غير عملية،
مما يتطلب أهمية ابتكار وسيلة فاعلة
وسريعة لقياس تركيز الكحول لدى
السائقين المشتبه بقيادتهم تحت تأثير
الكحول.
في عام ١٩٤٠م استخدمت أجهزة
استشعار لقياس نسبة الكحول في
النفس من قبل رجال الشرطة ،وفي
عام ١٩٥٤م اخترع الدكتور روبرت
بوركينشتاين جهازاً أطلق عليه
( ،)Breathalyzerوهو نوع من

AGNO3
Silver
Nitrate

أنواع أجهزة استشعار نسبة الكحول
في الدم المعتمدة على ال َنفس ،واستمر
استخدامها حتى وقتنا الحاضر.
يتضح ما إذا كان الشخص قد تناول
الكحول من خالل ال َنفس؛ ألن الجسم
ال يهضم الكحول وال يتغير تركيبه
الكيميائي في مجرى الدم ،وعند مرور
الدم عبر الرئتين ينتقل جزء من الكحول
عبر الشعب الهوائية للرئة ،وعند
حدوث عملية الزفير يمكن الكشف عن
نسبة الكحول بواسطة جهاز استشعار
نسبة هذه الكحول في ال َنفس ،وبهذه
الطريقة يمكن لضابط الشرطة اختبار
نفس السائق المشتبه بقيادته تحت تأثير
الكحول على الفور بطريقة أكثر دقة
وفاعلية.
هناك ثالثة أنواع رئيسة من أجهزة
اختبار الكحول عبر ال َنفس ،وترتكز
على مبادئ مختلفة:
النوع األول :يُعرف باسم“ “�Breatha
 ،”lyzerويعتمد على تفاعل كيميائي.
وتوضح المعادلة رقم ( )١التفاعل
الكيميائي المستخدم في هذا النوع:
يتكون هذا التفاعل من حمض

2 K2Cr2O7 + 3 CH3CH2OH + 8 H2SO4
Sulfuric
Acid

Ethyl
Alcohol

Potassium
Dichromate

2 Cr2(SO4)3 + 2 K2SO4 + 3 CH3COOH + 11 H2O
Water

معادلة ()١
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Acetic
Acid

Potassium
Sulfate

Chromium
Sulfate
القائمة

مقالة علمية

الكبريتيك وثاني كرومات البوتاسيوم
ونترات الفضة كعامل حافز ،وبعد أن
ينفخ المشتبه به في أنبوبة الجهاز يعمل
حمض الكبريتيك على تحويل الكحول
في نفس المشتبه به إلى سائل ،ثم تتفاعل
الكحول مع ثاني كرومات البوتاسيوم،
لينتج( :كبريتات الكروم  +كبريتات
البوتاسيوم  +حمض الخل  +الماء).
ويمكن قياس التيار الناتج باستخدام
خلية كهروضوئية ،ويعمل المعالج على
تحويلها إلى أرقام.
يُعرف النوع الثاني باسم“ “�intoxilyz
 ،”erويتم الكشف عن الكحول بواسطة
األشعة تحت الحمراء ( .)IRمن
المعلوم أن الجزيئات تهتز باستمرار،
وتتغير هذه االهتزازات عندما تمتص
الجزيئات األشعة تحت الحمراء.
ولتحديد نسبة الكحول لدى الشخص
المشتبه به يجري قياس امتصاص
األشعة تحت الحمراء لإليثانول،
وتساعد األطوال الموجية الممتصة
على تحديد المادة على أنها إيثانول،
وتعطينا كمية امتصاص األشعة تحت
الحمراء نسبة اإليثانول.

القائمة

أما النوع الثالث فيُعرف باسم” Alco
 ،”sensor IIIويعتمد هذا النوع على
استخدام خلية وقود تحتوي على قطبين
من البالتين ومادة حمضية إلكتروليتية
محصورة بينها ،وعند تدفق نفس
المشتبه به يعمل البالتين على أكسدة أي
كحول ،ويكون القطب متصالً بمقياس
للتيار الكهربائي .ويعمل المعالج
على قياس التيار الكهربائي ،وحساب
مستوى الكحول في الدم.
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مقالة علمية
غازات األعصاب Nerve gases
د .محمد بن حسين القيسي
أستاذ الكيمياء العضوية المشارك كلية العلوم والدراسات اإلنسانية
جامعة األمير سطام بن عبدالعزيز
#الكيمياء_من_حولنا

سنتحدث في هذا المقال عن غازات األعصاب وتحديداً
تركيبها الكيميائي وتاريخ ظهورها ،ثم استخدامها في
الحروب كأسلحة كيميائية .إن غازات األعصاب هي عبارة
عن مركبات كيميائية عضوية مصنعة مخبريا ً تحتوي في
تركيبها الكيميائي على عنصر الفوسفو ر �Organo
 ،phosphorus compoundsوأحيانا ً عنصر
الفلور.
تتميز غازات األعصاب بسميتها الشديدة ،حيث يؤدي
التعرض لها إلى التشنجات والتعرق وضيق الصدر
وسيالن األنف ،ثم توقف التنفس الذي يؤدي إلى الوفاة،
ويتم دخولها للجسم إما عن طريق الفم أو الجلد أو
العيون.
تكمن خطورة هذه الغازات في قدرتها على إيقاف عمل
إنزيم أسيتيل كولين استرا ز �Acetylcholinester
 aseالذي يتحكم في عملية التحلل المائي ألسيتيل كولين
 ،Acetylcholineوهو ناقل عصبي يعمل على
توصيل اإلشارات بين األعصاب ،ولذلك فهي تستخدم في
الحروب كأسلحة كيميائية ،حيث استخدمت في الحرب
العراقية اإليرانية ،ويعتقد كذلك باستخدامها في الحرب
السورية ،وفي االغتياالت .وسنتحدث في هذا المقال عن
أشهر غازات األعصاب المستخدمة في الحروب ،وهي
كل من غازات السارين  Sarinوالتابون Tabun
والسومان  Somanوالفي إكس  V.Xوالنوفيتشوك
( Novichokالشكل .)١
أوالً :غازات السارين  Sarinوالسومان Soman
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والتابون Tabun
لقد تم تحضير هذه الغازات من قبل الكيميائيين األلمان
في ثالثينيات وأربعينيات القرن العشرين أثناء بحثهم
وتصنيعهم لمبيدات حشرية جديدة ،حيث يعد التابون أول
غازات األعصاب المحضرة ،إذ حضر في عام 1936م،
ثم تال ذلك تحضير غازي السارين والسومان ،وفيما يلي
موجز عن كل منها:
 .١السارين
هو سائل عديم اللون والرائحة والطعم ،ويعد أشهر غازات
األعصاب شهرة ،وذلك بسبب سرعة تطايره ،وسهولة
استخدامه في الحروب ،ومن قبل بعض الجماعات
اإلرهابية العالمية ،وذلك كما حدث في هجوم مترو أنفاق
طوكيو في اليابان عام 1995م من قبل جماعة “أوم
شنريكيو” أو الحقيقة العليا التي كان يتزعمها الياباني
شوكو أساهارا ،وقد أودى ذلك الهجوم بحياة عشرات
األشخاص ،وهنالك اتهامات متكررة توجهها الخارجية
األمريكية للحكومة السورية تتهمها فيها باستخدام غاز
السارين.
 .٢التابون
هو سائل عديم اللون والطعم ،وله رائحة تشبه رائحة
الفواكه.
 .٣السومان
هو سائل عديم اللون والطعم ،وله رائحة تشبه رائحة
الكافور.

القائمة
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V.X  الفي إكس:ًثانيا
 وهو سائل زيتيVenomous X  مشتقة منV.X إن
 وهو أقل غازات، وله شكل يشبه العنبر،عديم الرائحة
 فيكفي أن تعلم أن وصول،ًاألعصاب تطايراً وأشدها فتكا
،قطرة واحدة من هذا السائل لجلد الشخص تكفي لقتله
 وهو األخ،وقد استخدم هذا الغاز في اغتيال كيم جونقنام
،م٢٠١٧ غير الشقيق لرئيس كوريا الشمالية في عام
.م١٩٥٠ وللعلم فقد حضر هذا الغاز في بريطانيا في عام
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 النوفيتشوك:ًثالثا
تحتوي عائلة النوفيتشوك على مجموعة من غازات
 منA-234 األعصاب المحضرة التي يعد نوفيتشوك
 وقد صنعت من قبل االتحاد السوفيتي،أكثرها شهرة
 ولم تستخدم في،سابقا ً خالل مرحلة الحرب الباردة
 فعلى سبيل، وإنما استخدمت في االغتياالت،الحروب
المثال يقال إن النوفيتشوك استخدم في محاولة اغتيال
م٢٠١٨ العميل الروسي سيرجي سكريبال وابنته في عام
 مما تسبب في طرد بريطانيا لمجموعة من،في بريطانيا
 كما يقال- ً كما استخدم مؤخرا،الدبلوماسيين الروس
 في محاولة اغتيال المعارض الروسي أليكسي- ً أيضا
.نافالني
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. التركيب الكيميائي لمجموعة من غازات األعصاب:١ شكل
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القائمة

علماء معاصرون
ويليام باس خبير األنثروبولوجيا الجنائي
أ .علي بن إبراهيم العلوي
مولده
ولد البروفيسور والعالم األمريكي ويليام باس Prof.
 William Bassفي الثالثين من شهر أغسطس عام
١٩٢٨م في مدينة ستونتون بوالية فرجينيا بالواليات
المتحدة األمريكية.
تعليمه
التحق الدكتور وليام باس بجامعة فرجينيا ،وحصل على
البكالوريوس في علم النفس ،وعمل باحثا ً في مختبرات
الجيش األمريكي لمدة عامين ،وواصل رحلته التعليمية
عبر برنامج الماجستير في تخصص األنثروبولوجيا،
حيث أشرف عليه الدكتور تشارلز إي سنو في جامعة
كنتاكي عام ١٩٥٦م.
ونال درجة الدكتوراه في األنثروبولوجيا
من جامعة بنسلفانيا في عام ١٩٦١م تحت
إشراف البروفيسور ويلتون كروغمان
المشهور باسم (كاشف العظام) ،حيث عكف
في أبحاثه للدكتوراه على التنقيب عن بقايا
الهياكل العظمية للهنود الحمر (السكان
األصليين للواليات المتحدة األمريكية) في
معهد سميثسونيان.
عمله وخبراته
بدأ وليام باس حياته المهنية كعالم آثار،
واهتم بمجال التنقيب عن مقابر الهنود الحمر
في الغرب األوسط للواليات المتحدة خالل
خمسينيات وستينيات القرن الماضي.
وعمل بعد ذلك كأكاديمي لمدة مؤقتة في جامعة
كانساس ،حتى تم تعيينه في جامعة تينيسي
في عام ١٩٧١م ،وتولى رئاسة قسم األنثروبولوجيا،
وتدرج في ترقيته العلمية حتى أصبح “بروفيسور” في
عام ١٩٨٥م.
أسس الدكتور ويليام باس مركز األبحاث األنثروبولوجية
في جامعة تينيسي ،وتولى إدارة هذا المركز لما يقارب
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باحث دكتوراه في العلوم الطبية الشرعية بجامعة جالسكو
مؤسس المجموعة العلمية لعلوم األدلة الجنائية

ثالثة عقود إلى أن تقاعد في عام ١٩٩٩م .وخالل مسيرته
المهنية تقلد عدداً من المناصب األكاديمية واإلدارية،
حيث عمل مستشاراً في مجال األنثروبولوجيا الجنائي
مع مكاتب التحقيقات بوالية تينيسي حتى تاريخ إصدار
هذا العدد من المجلة ،كما عمل مستشاراً لخدمات الطب
الشرعي التابعة للقوات الجوية األمريكية.
ومنذ عام ١٩٨٤م حتى اآلن وهو يعمل مستشاراً لدى
القوات الجوية األمريكية في مجال خدمات الطب الشرعي،
إضافة إلى عمله منذ عام ١٩٨٦م وحتى اآلن مستشاراً
لمكتب تسجيل مقابر القوات المسلحة األمريكية.

أهم إنجازاته
مزرعة الجثث:
عثرت الشرطة في عام ١٩٧٧م على جثمان شخص تم
دفنه في مقبرة مغلقة لقتلى الحرب األهلية األمريكية،
وظن المحققون في بادئ األمر أنها قضية قتل .جرى

القائمة

علماء معاصرون

دفن الضحية في المقبرة ،وتمت االستعانة بالدكتور باس
لتحديد وقت وفاة الضحية ،وبعد معاينة الجثمان اعتقد
أن الوفاة حصلت خالل فترة تتراوح بين بضعة أشهر إلى
عام.
ومع مزيد من التحقيقات والفحص للموقع تبين أن الجثمان
يعود للعقيد ويليام شي أحد قادة الجيش الكونفدرالي الذي
قُتل في معارك الحرب األهلية األمريكية التي انتهت قبل
أكثر من مائة عام من تاريخ القضية ،حيث وُ جد أن التابوت
الذي دفن فيه قد تم فتحه ،وأن سبب بقاء الجثمان لما يزيد
على قرن من الزمان يعود إلى عملية التحنيط التي تمت
واغالقه في تابوت حديدي مغلق بإحكام ،وبذلك اتضح أن
الجثمان تعرض للسرقة ،وأن العملية ليست عملية قتل.
زادت هذه القضية من إصرار الدكتور باس على فهم التحلل
البشري ،ومعرفة مراحله ،ودراسة تقدير المدة الزمنية
للوفاة ،حتى جاءت فرصة إنشاء حقل فريد يعد األول من
نوعه في العالم إلجراء التجارب العلمية المرتبطة بعلم
األنثروبولوجيا الجنائي.
ارتبط اسم الدكتور ويليام باس بمركز األبحاث
األنثروبولوجية ومزرعة الجثث “،”The Body Farm
وتم إنشاء المزرعة على مساحة تمتد إلى ١٠٠٠٠م ٢من
التضاريس المختلفة في الحرم الجامعي لجامعة تينيسي،
وأسس الدكتور ويليام باس المرفق األول في العالم لدراسة
تحلل الجثث البشرية.
وتسلم الدكتور باس وطالبه أول جثث للفحص في عام
١٩٨١م النطالق باكورة األبحاث والدراسات العلمية
المرتبطة بما يحدث لألجسام البشرية أثناء وبعد الوفاة
وتحللها ،حيث تضم المزرعة حاليا ً ما يقارب  ١٧٠جثة
إلجراء التجارب واألبحاث المختلفة ،وتم تصنيف الجثث
إلى جثث يتم التبرع بها لألبحاث الجنائية ،وأخرى تم
الحصول عليها من قضايا جنائية مرتبطة بالجرائم.
عمل الدكتور باس وطالبه من الباحثين على دراسات
متنوعة لتفسير ودراسة المتغيرات المرتبطة بالوفاة ،حيث
أجريت دراسات كثيرة على الحشرات المرتبطة بالتحلل،
ودراسات ميكروبيولوجية ،ودراسة تأثير العوامل المختلفة

القائمة

كالطقس والماء وطرق الدفن المختلفة على الجثث،
وغيرها من المتغيرات.
أحدث هذا المركز ثورة هائلة في علوم األدلة الجنائية
خصوصا ً في تحديد وقت الوفاة ،وأسهم أيضا ً في فهم
العمليات المختلفة للتحلل البشري ،وال تزال األبحاث
قائمة للفهم األعمق ،واستخدام متغيرات جديدة تحدث في
مسارح الجرائم.
ً
ً
وأصبح المركز مكانا جاذبا لكثير من التخصصات العلمية
المرتبطة بعلوم األدلة الجنائية كمحققي مسارح الجرائم
واألطباء الشرعيين وخبراء طب األسنان الشرعي
والكيميائيين وغيرهم.
وقياسا ً على هذه التجربة فإن خمس جامعات أخرى في
الواليات المتحدة تمتلك مثل هذه المزرعة للدراسات
األنثروبولوجية الجنائية ،وقريبا ً سيتم افتتاح مزرعة
مشابهة في المملكة المتحدة لألهمية البالغة التي تحدثها في
الدراسات األنثروبولوجية.
روابط عن المزرعة:

أبحاثه ونشره العلمي
اشتهر الدكتور باس بأبحاثه في علم العظام والتحلل
البشري ،حيث نشر خالل مسيرته األكاديمية أكثر من
 ٢٠٠ورقة علمية ومؤلفات علمية وروايات .وحققت
أبحاثه وأبحاث طالبه نتائج مهمة ومرجعية في تحديد
سبب ووقت الوفاة والظروف التي حدثت فيها ،كما شكلت
أبحاثه قاعدة لألساليب والطرق التي يستخدمها الفاحصون
واألطباء الشرعيون والمحققون وغيرهم في تحقيقات ما
بعد الوفاة  Post-Mortem casesنتيجة لوجود مركز
مجهز قل نظيره في العالم .ورغم تقاعده إال أنه ال يزال

53

علماء معاصرون

يضطلع بدور نشط في جامعة تينيسي في أشهر المرافق
التي قام بتأسيسها والمتمثلة في مزرعة الجثث.
جوائزه
نال الدكتور باس العديد من الجوائز والشهادات التقديرية
نظير جهوده البحثية واألكاديمية وخدماته وإسهاماته في
المجال الجنائي ،ومن أشهرها:
 .١جائزة األكاديمية األمريكية لعلوم األدلة الجنائية
لألنثروبولوجيا الفيزيائية اعترافا ً بإسهاماته البارزة في
علوم األدلة الجنائية عام ١٩٨٥م.
 .٢جائزة التميز في الزمالة من األكاديمية األمريكية لعلوم
األدلة الجنائية عام ١٩٩٤م.
 .٣جائزة الخدمة المتميزة في أبحاث العلوم الجنائية
هالبرت إي فيلينجر من جمعية فيدوك عام ٢٠٠٣م.

 .٤ميدالية أدياليد من الرابطة الدولية لعلوم األدلة الجنائية
عن جهوده وتفانيه وخدماته في علوم األدلة الجنائية على
مدار حياته المهنية الطويلة والمتميزة عام ٢٠٠٨م.
 .٥وتكريما ً له وإلسهاماته أطلق اسم الدكتور ويليام باس
على المبنى التعليمي في المركز عام ٢٠١١م في جامعة
تينيسي.
أشهر القضايا الجنائية التي عمل على حلها
عمل الدكتور ويليم باس على حل مئات القضايا الجنائية
في الواليات المتحدة األمريكية وخارجها ،حيث أسهم في
التعرف على الرفات البشرية.
ومن أبرز القضايا:
 .١كارثة األلعاب النارية بينتون في عام ١٩٨٣م.
 .٢فضيحة محارق .Tri-State Crematory
 .٣استخراج الجثث وتشريح جثة ،The Big Bopper
حيث قام بتحديد سبب الوفاة.
التدريب
تواصلت جهود الدكتور باس في مجال التدريب لمدة ٢٨
عاما ً في جامعة تينيسي ،حيث درب عدداً كبيراً من علماء
األنثروبولوجيا الجنائي يقدر بثلث الخبراء في المجال
نفسه في الواليات المتحدة األمريكية.
مؤلفاته
أطلق الدكتور باس مع الروائي جون جيفرسون أولى
رواياتهم البوليسية بعنوان،Carved in Bone :
وأصبح من أكثر الكتب مبيعا ً في نيويورك تايمز Flesh
 ،and Boneوأسهم في كتابة عدد من الكتب والروايات
البوليسية بعد أن وضع اسما ً مستعاراً باسم .Bill Bass
مزرعة الجثث وإلهامها لألعمال الدرامية
ألهمت المزرعة عدداً من الك ّتاب والروائيين ،ففي عام
١٩٩٣م زارت الروائية باتريشيا كورنويل المزرعة،
بهدف النظر إلى التجارب العلمية والقصة وراء التحلل،
وكتبت على إثر ذلك رواية  The Body Farmفي عام
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.ًم لتكون واحدة من أكثر القصص البوليسية مبيعا١٩٩٦
كما ح ّفز هذا المشروع العديد من األعمال الدرامية
ً مسلسالBBC م أطلقت شبكة٢٠١١  ففي عام،التلفزيونية
 وتم،The Body Farm يحمل نفس عنوان المزرعة
. الشهيرBones أيضا ً إنتاج مسلسل
هذه المنتجات وغيرها كانت أكبر دعاية لمزرعة
 كما لعبت دوراً كبيراً في زيادة الوعي بأهمية،الجثث
 وجذب الباحثين،األنثروبولوجيا الجنائي كعلم ناشئ
 نظير تأثير مشاهدة البرامج،والطالب لدراسة التخصص
.والمسلسالت واألفالم وقراءة الروايات العلمية
:المصادر

)١٩٩٣( ) رواية باتريشيا كورنويلThe Body Farm( مسلسل
)٢٠١١( BBC من انتاج
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األنظمة الحيوية في الكشف عن المتفجرات
د .سلطان بن سعيد آل جابر

أستاذ الكيمياء الجنائية المساعد بكلية الملك فهد األمنية
شريك مؤسس في المجموعة العلمية لعلوم األدلة الجنائية

تلعب تقنيات الكشف عن اآلثار الضئيلة من المتفجرات
دوراً حيويا ً في المحافظة على األمن الوطني ،والحد
من انتشار واستخدام المواد التي تستخدم في توليف
المتفجرات ،سواء من سالئف مواد متفجرة أو من المواد
دارجة االستعمال التي يمكن استغالل بعض خصائصها في
تصنيع مواد متفجرة .في الوقت الراهن يستخدم العديد
من التقنيات والطرق في الكشف عن المتفجرات ،وهناك
بعض المتطلبات لتطوير الطرق المستخدمة حالياً ،وكذلك
لتصميم طرق جديدة تلبي االحتياجات الروتينية للكشف
عن المتفجرات ،وحل محدودية بعض الطرق التقليدية.
تعد عملية الكشف عن المتفجرات من المهمات الصعبة
والمعقدة ،حيث إن معظم طرق جمع عينات المتفجرات يتم
باستخدام ملقط أو أدوات رفع مناسبة ،لذلك يعد االتجاه
والضغط وطريقة أو تقنية رفع العينات من العوامل المهمة
لنجاح عملية جمع المواد ،حيث يتطلب جمع العينات
حدسا ً قويا ً وخبرة متقدمة من الخبير لتحديد المواقع التي
يحتمل أن تحتوي على أثر مادة متفجرة .وتعد العينات
الغازية أكثر تعقيداً ،حيث إن الضغط البخاري vapour
 pressureلمعظم المواد المتفجرة منخفض للغاية
مقارنة بالعينات العضوية والحيوية األخرى  .١من ناحية
أخرى فإن هناك بعض المعوقات عند جمع العينات
السائلة ،وليس هذا فحسب ،بل إن تقنيات فحص العينات
السائلة ،خصوصا ً التقنيات المسحية في مواقع التفتيش
في المطارات والمواقع المهمة تمثل عدداً محدوداً من
التقنيات ،وال تغطي النطاق الكبير من العينات التي قد
تستخدم كمتفجرات.
العديد من المتفجرات عبارة عن مواد لزجة ،وقد تلتصق
باألسطح المحيطة ،وبالنسبة للمواد ذات الطاقات السطحية
العالية فربما يؤدي ذلك إلى تراكم جزيئات عينات المادة
المتفجرة ،مما يحد من عدد الجزيئات التي يمكن تحليلها
لكل وحدة حجم من العينة .ومن العناصر المهمة التي
تعد أحد التحديات في طرق الكشف عن المتفجرات أنها
تختلف عن الخصائص الفيزيائية للمتفجرات من نوع
إلى آخر ،مما يزيد من صعوبة الكشف المتزامن عن
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عبر الطائرات أو السفن أو طرق النقل األخرى عادة ما
تكون مغلفة بمواد واقية ،حيث قد تعيق مسحها بصورة
فعالة أو أخذ عينات لتحليلها ،للتأكد من خلوها من أي مواد
خطرة .إضافة إلى ذلك فإن فحص جميع المواد المنقولة،
خصوصا ً الكميات الكبيرة منها تعد عملية مكلفة ،وتتطلب
وقتا ً طويالً .وفي بعض الحاالت ،قد تصدر بعض المواد
مشروعة االستخدام إنذارات إيجابية خاطئة ،إما للتشابه
في بعض الخصائص مع مواد متفجرة أو الحتوائها على
مكون من مكونات أحد المواد المتفجرة أو ألسباب تقنية
في طريقة الرصد أو لمحدودية تقنية الكشف في التعرف
الدقيق على العينات .لذلك يجب أن تكون تقنيات الكشف
عن المتفجرات ذات انتقائية وحساسية إيجابية عالية.
ولهذه األسباب ،يتطلب تطوير واستخدام تقنيات الكشف
الجديدة دراسة متأنية ودقيقة للمتطلبات األمنية والتقنية
(مستوى التهديدات والحساسية واالنتقائية) ،والمتطلبات
التشغيلية والمدنية ،والتكاليف المالية للتشغيل والصيانة
والتحديثات.
من ناحية ثانية ،فإن تعدد األنواع والخصائص يزيد
من تعقيد عملية الكشف عن المواد المتفجرة ،حيث تم
تصنيفها في الشكل ( )١إلى مجموعات حسب تركيبها،
حيث تشترك معظمها في احتوائها على عنصر النيتروجين
فيما عدا متفجرات البيروكسيد (فوق أكسيد الهيدروجين).
ويعود استخدام النيتروجين بكثرة في المواد المتفجرة

المتفجرات المختلفة .وقد تمثل بيئة العمل وخبرة العاملين
أيضا ً تحديات أخرى ،حيث يتطلب فحص المسافرين في
المطارات –مثالً -تقنيات سريعة األداء ،وذات معدالت
إنذار كاذبة منخفضة ،وتجنب تعطل أدوات الفحص قدر
اإلمكان ،نظراً لحساسية الوقت وكثرة أعداد المسافرين،
خصوصا ً في بعض المطارات ذات الكثافة التشغيلية
العالية.
العديد من المتفجرات عبارة عن مواد لزجة ،وقد تلتصق
باألسطح المحيطة ،وبالنسبة للمواد ذات الطاقات السطحية
العالية فربما يؤدي ذلك إلى تراكم جزيئات عينات المادة
المتفجرة ،مما يحد من عدد الجزيئات التي يمكن تحليلها
لكل وحدة حجم من العينة .ومن العناصر المهمة التي
تعد أحد التحديات في طرق الكشف عن المتفجرات أنها
تختلف عن الخصائص الفيزيائية للمتفجرات من نوع
إلى آخر ،مما يزيد من صعوبة الكشف المتزامن عن
المتفجرات المختلفة .وقد تمثل بيئة العمل وخبرة العاملين
أيضا ً تحديات أخرى ،حيث يتطلب فحص المسافرين في
المطارات –مثالً -تقنيات سريعة األداء ،وذات معدالت
إنذار كاذبة منخفضة ،وتجنب تعطل أدوات الفحص قدر
اإلمكان ،نظراً لحساسية الوقت وكثرة أعداد المسافرين،
خصوصا ً في بعض المطارات ذات الكثافة التشغيلية
العالية.
البضائع واألدوات المنقولة في حاويات الشحن التي تنقل
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إلى تركيبته الجزيئية ،حيث تتطلب تركيبته طاقة داخلية
كامنة (انثالبي )Enthalpyعالية ،وهذا ينتج طاقة
كبيرة في عملية االنفجار؛ أي أنه كلما زادت نسبة عنصر
النيتروجين في تركيب المادة المتفجرة زادت قوتها
االنفجارية.
تتجاوز قدرة اكتشاف الحيوانات للعينات الكثير من
التقنيات المستخدمة حالياً ،وبذلك ،هناك حاجة مستمرة
الستخدام الحساسية العالية لدى بعض الحيوانات للكشف
عن المتفجرات .إحدى المزايا الرئيسة لألنظمة الحيوية
لتلك الحيوانات تتمثل في االكتشاف المتزامن لعينات
متعددة في الوقت ذاته ،حيث تعد مهمة صعبة ويصعب
تحقيقها حتى مع استخدام تقنيات االستشعار المتقدمة،
وقد يحدث تداخل بين مكونات العينات المراد فحصها،
وهذا يؤثر سلبا ً على حساسية وانتقائية تقنية الفحص،
وربما يؤدي إلى رصد إنذارات سلبية أو عدم رصد نتائج
لعينات إيجابية .ومن أمثلة الحيوانات المستخدمة في
الكشف عن المتفجرات :الكالب ،الفئران ،نحل العسل
والخنازير.
الكالب البوليسية هي أكثر الحيوانات شيوعا ً التي يتم
تدريبها على اكتشاف المواد المهربة ،وتستخدم على
نطاق واسع لقدرتها على تحقيق الفحص السريع،
والحصول على نتائج آنية في مواقع الفحص .يتم استخدام
العديد من سالالت الكالب ،ومن وقت آلخر تجرى أبحاث
تطويرية حول زيادة فعالية الكالب البوليسية الستخدامها
في تطبيقات أمنية أخرى ،حول ذلك نشر Jamieson
وباحثون آخرون مراجعة شاملة للسمات المثالية للكالب،
حيث تطرقت هذه الدراسة إلى العديد من العوامل المهمة
والصفات المالئمة الختيار الكالب البوليسية لالستفادة
القصوى من أدائها في التطبيقات األمنية والجنائية.٢
على صعيد آخر ،تحدث  Hayesوباحثون آخرون
عن العوامل البيئية والفسيولوجية والتدريبية التي
تؤثر على أداء الكالب البوليسية ،والتي تلخصت في أن
الكالب البوليسية عبارة عن أنظمة حيوية ذات احتياجات
وانفعاالت تتأثر بالبيئة المحيطة والمؤثرات النفسية
والجسدية ،فعلى الرغم من فعاليتها وكفاءتها في الفحص
السريع واآلني إما في النقاط األمنية أو في مسرح
الحادث ،إال أنه قد يحدث لها مؤثرات خارجية وقتية تؤثر
على دقة حساسيتها في الكشف عن المواد المطلوبة.٣
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األمر اآلخر واألهم الذي يعد من أهم سلبيات استخدام
الكالب البوليسية يتمثل في مقدار التدريب المطلوب ،كي
تكون كاملة االستعداد والكفاءة للعمل الميداني ،حيث
يستغرق التدريب عدة أشهر ،إذ يعد وقتا ً طويالً وعملية
مكلفة .كما أن أدوات التحكم في الكالب البوليسية تؤثر
على أدائها ،وعند االستمرار في استخدامها في الفحص
لفترات طويلة ،فإن زيادة “لهث” الكلب نتيجة ارتفاع
درجة الحرارة والنشاط الحركي للكلب تقلل من قدرته
على تمييز بعض أنواع المتفجرات والكشف عنها.٤
على الرغم من هذه القيود حول استخدام الكالب البوليسية،
بذلت جهود لالستفادة القصوى من النظام الشمي للكالب،
حيث قام  Staymatesوباحثون آخرون بربط تركيب
ثالثي األبعاد ألنف كلب بمضخة إلنتاج نظام يحاكي حركة
“الشم” للكلب.٥
ومن المثير لالهتمام أن أنظمة الكشف الحيوية
والمستوحاة من األنظمة الحيوية تعطي نتائج في التعرف
على العينات بشكل سريع أفضل مقارنة بأنظمة الكشف
عن المتفجرات المصنعة ،مما يشير إلى أهمية “الشم”
لدى األنظمة الحيوية في التقاط العينات والتعرف عليها.
وهذا االستنتاج مهم للغاية ،ويجب أن يؤخذ بعين االعتبار
عند العمل على تطوير تقنيات للكشف عن المتفجرات،
إما أنظمة محاكاة لعملية الشم أو أنظمة لزيادة كفاءة
التقاط العينات المتطايرة من المواد المتفجرة ،وسرعة
التعرف عليها.
كما تم تدريب الفئران على الكشف عن المتفجرات،
واالستفادة من كونها خفيفة الوزن ،مما يجعلها مثالية
للكشف عن األلغام األرضية .٦إضافة إلى ذلك ،فإن
ً
مقارنة بالكالب
تكاليف تدريب وصيانة ونقل الفئران أقل
البوليسية.
على جانب آخر ،فقد تم تدريب نحل العسل على الكشف
عن المتفجرات بكفاءة ،وتحديداً ثالثي نيترو التولوين
 ،TNTوسي ،C4 ٤وثالثي اسيتون -ثالثي فوق أكسيد
الهيدرجين  ،TATPالتي تعد من أهم وأخطر أنواع
المتفجرات ،حيث تم تقدير هذه األنواع من المتفجرات
عن طريق عسل النحل بمستويات كشف وصلت إلى
أجزاء لكل تريليون ،ويعد هذا الحد من الكشف دقيقا ً
للغاية مقارنة بطرق الفحص األخرى .وعلى غرار
الفئران ،فإن تكاليف تدريب النحل منخفضة ،ويمكن
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 ومما يميز النحل عن غيره.أن تكتمل في غضون أيام
 وقدرتها على تغطية مساحات كبيرة،أن أعدادها وفيرة
 وكذلك قدرتها على التقاط عينات صلبة،بسرعة فائقة
 كل هذه العوامل مجتمعة تجعل النحل،وسائلة وغازية
، ومع ذلك.من األدوات المثالية للكشف عن المتفجرات
،يمكن أن يتأثر النحل بالطقس وتغيرات الظروف الجوية
 ومن غير المالئم،وال يمكنها أخذ عينات أثناء الليل
أن يتم استخدام النحل في مواقع الفرز والفحص التي
 ولحل هذه المشكالت ولالستفادة.يتواجد فيها البشر
من خصائص استخدام النحل في الكشف عن المتفجرات
ً  حساساInscentinel  طورت شركة،المذكورة أعاله
 حيث يقوم بتحليل العينات،قابالً للنقل يستخدم فيه النحل
 وجرى.٧المتطايرة عن طريق التعرف على روائحها
 حيث،تطوير الجهاز في البداية في المملكة المتحدة
،Inscentinel vasor136 أطلق على النظام اسم
وتعتمد فكرة الحساس على االستفادة من حساسية لسان
 إذ تمد النحل ألسنتها عبر تدريب،النحل العالية للمواد
:مسبق على االستجابة لعدد من المواد المتفجرة مثل
 ورصدت نتائج،C-4  وPE-4  وSemtex  وTNT
 حيث بلغت حدود،كشف دقيقة باستخدام هذه التقنية
 ويعد هذا، ppt  جزءاً من التريليون٧٨ الكشف فيها
٣٦  يتكون الجهاز من.٨الحد للكشف فائق الحساسية
 ومدمجة مع،نحلة موضوعة في وحدة مرتبطة بالجهاز
نظام تصوير للعينات التي تقع على لسان النحل وتنقلها
.) صوراً لهذا النظام٢(  ويوضح الشكل،للمقدر

Inscentinel  نظام:٢ الشكل
 للكشف عنvasor136
.المتفجرات عن طريق النحل
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مادة إعالنية

بودكاست جنائيات
أطلقت المجموعة العلمية لعلوم األدلة الجنائية  saudicsiفي أبريل الماضي منتجا ً علميا ً جديداً يستهدف فئة من
المتابعين الكرام ،تمت تسميته “بودكاست جنائيات”.
يصاغ هذا البودكاست بطريقة مختلفة ،حيث يتم فيه استعراض مجموعة متنوعة من القضايا الجنائية التي لعبت دوراً
مهما ً في إبراز العلوم ،وتحفيز الباحثين على تطوير الطرق العلمية لتحقيق العدالة.
وتركز الحلقات على سرد المعلومات المتخصصة بأسلوب سلس ،وقولبتها بشكل سردي ،كما جرى فيها استعراض
المعلومات الجنائية والطرق العلمية والتي تم تبويبها بعنوان :ومضات علمية.
تنتج حلقات “بودكاست جنائيات” شهرياً ،وهي من تقديم علي بن إبراهيم العلوي ،وإعداد أ .د .عبدالرحمن الضباح،
ود .سلطان آل جابر ،وعلي العلوي ،ونخبة من فريق المجموعة.
وفي اآلونة األخيرة قام فريق المجموعة بإنتاج ونشر ست حلقات ،وكانت على النحو التالي:

الحلقة األولى:
صدفة  ..قادت إلى اكتشاف البصمة الوراثية !!
الحلقة الثانية:
ما الذي يمكن أن تخبرنا به الحشرات في مسرح
الجريمة؟
الحلقة الثالثة:
مخلفات االطالق الناري  ..آثار ضئيلة ذات قيمة
عظيمة
الحلقة الرابعة:
األدلة الرقمية  ..أفاق حديثة في العلوم الجنائية
الحلقة الخامسة:
الزرنيخ  ..ملك السموم
الحلقة السادسة:
كيف تقودنا العظام إلى التعرف على الضحايا؟

برنامج علمي من المجموعة العلمية
لعلوم األدلة الجنائية

وبالتزامن مع هذا العدد سيتم إصدار الحلقة الجديدة،
التي تحمل عنوان( :قاتل يقتل بصمت).
ويمكن االطالع على حلقات “جنائيات” عبر منصات
البودكاست مثل أبل بودكاست وجوجل بودكاست
وساوند كالود ،كما يمكن الوصول إلى الحلقات عبر
موقع المجموعة اإللكتروني.
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اكتشاف علمي يساعد في تفسير كيف يمكن أن
ينتهي األمر بألياف مالبس األبرياء في مسرح الجريمة
ترجمه بتصرف

د .سلطان بن سعيد آل جابر
التحرير العلمي

في كل مرة ترتدي فيها معطفا ً أو تحضن
شخصا ً ما أو تجلس على أريكة ،فإنك
تترك وراءك أليافا ً صغيرة جداً من
مالبسك  .يمكنك أيضا ً التقاط األلياف
التي خلفها أشخاص آخرونُ .تعرف
حركة األلياف هذه باسم نقل األلياف،
ويمكن للخبراء الجنائيين استخدام ذلك
في التحقيقيات الجنائية لحل الجرائم.
تعد األلياف أحد أهم األدلة في العلوم
الجنائية ،وقد كانت فحوصها جوهرية
وحاسمة في حل العديد من القضايا في
المملكة المتحدة مثل قضية قتل جوانا
تيس  ،Joanna Yeatesوقضية
القتل المتسلسل ايبسوتش Ipswich
 serial killingsوغيرها من القضايا.
يشكل ربط األلياف بمسرح الحادث
بالنسبة للخبراء نصف المعركة في
التحقيقات الجنائية ،وبنفس األهمية
وإن لم يكن أكثر معرفة كيفية وصول
األلياف إلى الموقع؟ حتى اآلن يفترض
إلى حد كبير أن عملية انتقال األلياف
تحدث فقط عند تالمس سطحين ،على
سبيل المثال عندما يالمس الجزء
األمامي من السترة قميص شخص آخر
أو عندما يالمس الجزء الخلفي من
البنطال األريكة عند الجلوس عليها،
ولكن في الحقيقة ليس هذا الذي يحدث
بالضرورة.
اكتشاف جديد:
في بحث منشور حديثا ً وجدت طريقة
جديدة النتقال األلياف“ :االنتقال الجوي
بدون تالمس” ..يحدث هذا عندما
تنتقل األلياف من ثوب إلى آخر دون
القائمة

مالمسة .لذا ،على سبيل المثال ،تخيل
أن هناك شخصين في الغرفة نفسها،
لكن ال يلمس أحدهما اآلخر .من الممكن
أن تنتقل األلياف من مالبس الشخص
“أ” عبر الهواء إلى مالبس الشخص
“ب” (والعكس صحيح) .من منظور
التحقيقات الجنائية ،هذا يعني أنه في
ظل ظروف معينة ،يمكن انتقال األلياف
الموجودة على شخص ما بشكل سلبي
دون التورط المباشر في الجريمة.
في تجارب هذه الدراسة ،جرى
استخدام المالبس اليومية  -كنزات
وقمصان بأكمام طويلة وصوف  -كانت
مصبوغة بصبغات متألقة ،حتى يسهل
تتبع انتقال األلياف بين المالبس .وقف
أحد المشاركين كان يرتدي ثوبا ً به
صبغة متألقة في أحد أركان المصعد،
وآخر يرتدي غطاء أسود غير متألق
(ال يحوي صبغة) يقف في الزاوية
المقابلة ،وبقي كالهما في المصعد
(دون لمس أحدهما اآلخر) لمدة ١٠
دقائق  .خالل هذا الوقت ،عمل المصعد
كالمعتاد ،ودخل غير المشاركين في

الدراسة ،وخرجوا كالمعتاد.
بعد التجربة ،تم تصوير الجزء العلوي
األسود للمتلقي باستخدام تقنيات
التصوير فوق البنفسجية لتحديد عدد
األلياف المنتقلة ،وأثبتت نتائج الدراسة
أن األلياف النسيجية ال تنتقل فعليا ً بين
المالبس دون مالمسة جسدية فحسب،
بل يمكنها االنتقال بأعداد كبيرة نسبياً.
عادة في الحاالت الجنائية ،يمكن اعتبار
اكتشاف عدد قليل من األلياف أمراً
مهماً .لذا فإن حقيقة أنه تم انتقال ما
يصل إلى  ٦٦من األلياف في تجربة
واحدة ،كانت أعلى بكثير مما كان
متوقعاً .ومع ذلك ،ليست كل المالبس
التي تم اختبارها في الدراسة أليافا ً ناقلة
بالقدر نفسه ،حيث وجد الباحثون نوعا ً
من األلياف ُ
شيِّد منها الثوب المانح،
وكانت قدرته على التخلص من تلك
األلياف غير التالمسية قوية ،ومن ث ّم
فإن نوع المالبس التي يرتديها المستلم
تؤثر في عملية النقل ،وكذلك حركة
األشخاص وفتح أو إغالق أبواب
المصعد.
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أدلة األلياف:
عندما يتم تقديم الدليل الجنائي في
المحكمة ،يكون الخبير الجنائي مسؤوالً
عن تقييم أهمية هذا الدليل .وقد تكون
نتائج هذه الدراسة الجديدة ذات صلة
بشكل خاص بتلك الحاالت المحددة،
حيث يوجد عدد صغير من األلياف،
وتكون الظروف مناسبة لحدوث نقل
األلياف غير التالمسية.
على سبيل المثال ،تخيل أن شخصين

بهذه الطريقة ،يمكن استخدام نتائج هذه
الدراسة كخط أساس في تقييم األلياف
الموجودة كجزء من القضية ،وستساعد
أيضا ً على زيادة متانة وصحة األدلة
الجنائية المقدمة في المحكمة.
---

كانا في مصعد ،ويدعي أحدهما أنه
تعرض لالعتداء من قبل اآلخر .في
هذه الحالة إذا تم العثور على المئات
من ألياف الضحية على مالبس المشتبه
بهم ،فمن غير المرجح أن يكون النقل
بدون تالمس وحده هو السبب الوحيد
وراء جميع األلياف .ولكن إذا تم رابط الخبر:
العثور على القليل من األلياف فقط فإن
النقل غير التالمسي يكون أكثر قابلية
للتطبيق.

تمييز الفرق بين األشخاص الذين لمسوا
الكوكايين واألشخاص المتعاطين له
ترجمته بتصرف
أ .آسيا بنت غنيم الحربي
التحرير العلمي
في ورقة علمية ُنشرت مؤخراً لفريق
بحثي في جامعة سيري Surrey
للكشف عن المواد المخدرة بدقة عالية
باستخدام عينة بصمات واحدة ،بينت
نتائج التحليل القدرة على تحديد ما إذا
كانت الشخص متعاطيا ً أو أنه تعامل
مع المواد المخدرة في مجال التهريب
والتوزيع والبيع.
وأظهرت الدراسة أن ذلك ممكن من
خالل استخدام تقنيات مطياف الكتلة
عالية الدقة high resolution mass
.spectrometry techniques
طبقت هذه الدراسة على مجموعة من
األشخاص الذين يسعون للعالج من
المخدرات في مصحات إعادة التأهيل،
وكانوا قد تناولوا الكوكايين خالل الـ
 ٢٤ساعة الماضية ،وتم الحصول على
بصمات لكل مشارك في الدراسة ،ومن
ثم ُ
طلب منهم غسل أيديهم جيداً بالماء
والصابون قبل الحصول على عينة
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بصمات أخرى ،وطبقت الطريقة نفسها
مع أشخاص غير متعاطين لكنهم قاموا
بلمس الكوكايين.
توصل الباحثون من خالل بصمة واحدة
إلى الكشف عن البنزويليكغوني ن �Ben
 zoylecgonineفي حال األشخاص
المتعاطين بينما لم تكن المادة موجودة
في حال التالمس المباشر للكوكايين،
حيث إن مركب البنزويليكغونين أحد
النواتح األيضية لتعاطي الكوكايين.
إن نظام فحص بصمات األصابع
متاح بشكل تجاري من قبل باستخدام
التقديرات المناعية immunoassay
للكشف عن المواد المخدرة ونواتجها
األيضية من خالل العرق المتواجد في
البصمات ،ولكن تعد هذه الطرق أقل
كفاءة من مطياف الكتلة عالي الدقة
إلظهار النتائج في تراكيز منخفضة،
خصوصا ً بعد عمليات غسل اليدين
بالماء والصابون.

وذكر الدكتور مين جانج أحد أعضاء
الفريق البحثي ،أن بصمة اإلصبع
طريقة رائعة الختبار األدوية ،ألنها
سريعة وفعالة في جمعها .وباستخدام
المنهجية التي تم تطبيقها في هذه
الدراسة فإنه من الممكن تحليل عينة
من بصمات األصابع للمواد المخدرة
في أقل من دقيقتين.
--الورقة العلمية:

Catia Costa, Mahado Ismail, Derek Stevenson,
Brian Gibson, Roger Webb, Melanie Bailey.
Distinguishing between Contact and Administration of Heroin from a Single Fingerprint
using High Resolution Mass Spectrometry.
Journal of Analytical Toxicology, 2019; DOI:
10.1093/jat/bkz088
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تقنية جديدة لعينات التربة في مكافحة اإلرهاب
ترجمته بتصرف

أ .مالك بنت عصام فتحي
التحرير العلمي

أجرى خبراء علم األدلة الجنائية من
جامعة فلندرز األسترالية (Flinders
 )Universityبحثا ً لتقنية تكرير
مبتكرة(  (�refining an innova
 )tiveeلمكافحة اإلرهاب (�coun
 )ter-terrorismعبر التحقق من
الحمض النووي البيئي (eDNA
 )- environmental DNAمن
آثار الغبار العالقة بأدوات وممتلكات
الشخص (المالبس واألمتعة واألحذية
وجواز السفر).
وتتر ّكز فكرة الدكتورة جنيفر يونغ
( )Dr. Jennifer Youngوهي قائدة
ومشرفة فريق البحث ،على تطوير
نظام يسمح بتتبع المصدر الجغرافي
ألصل عينة الغبار العالق باألدوات
المشبوهة لمطابقتها مع ملف التربة
( ،)soil profileومعرفة ما إذا كانت
داخل منطقة معينة أو أقاليم ما وراء
البحار (.)overseas country
وقالت يونغ إن “توقيع” الحمض النووي
البيئي ( )eDNA signatureلعينات
أثر الغبار العالق بممتلكات المشتبه فيه
قد يساعدنا في تقديم دليل مادي حول
المكان الذي سافر إليه ،وإيجاد الروابط
بالجرائم اإلرهابية.
ودرس الباحثون أيضا ً طرق الفحص
المجهري على اآلثار المادية الضئيلة
( )trace evidenceالناتجة
عن التربة بواسطة االختبارات
الجيوكيميائية والتحليالت البكتيرية
والفطرية ،بحيث تكمل وتعزز الوسائل
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العملية لالستخبارات الجنائية ومساندتها
في عملها بشكل أفضل – وقد ُنشرت
هذه الورقة البحثية في دوري ة �Fo
rensic Science Internation.al Genetics

 )parallel sequencingللحصول
على “التوقيع” البيولوجي(  (�biologi
 )cal signaturesمن عينات خليط
الحمض النووي المُعقد (complex
 )DNA mixtureوالعينات الضئيلة
منخفضة-الكتلة الحيوية(  (�low bio
.)mass
وكجزء من هذا العمل ،سيكمل باحثو
جامعة فلندرز العمل على تجربة تقنية
جديدة م ع �Geoscience Aus
 traliaللبيانات المرجعية للتربة عبر
دولة أستراليا.
الجدير بالذكر هنا أن المشروع يتضمن
سلسلة من ال ُت َرب ذات خصائص
متباينة لفهم العالقة بين اإلشارات
البيوجيوكيميائية للتربة والغبار المشتق
( )derivedباستخدام قياسات تحت
ظروف خاضعة للرقابة للمقارنة
بالنتائج ،وذلك قبل إدخال أي متغيرات
( )variablesبيئية عليها في الموقع
(.)in-situ

وحصل المشروع على منحة قيمتها
 ١٥٠ألف دوالر أمريكي من صندوق
البحوث التعاونية التابع لشراكة
ابتكارات الدفاع (DIP - Defense
،)Innovation
Partnership
وهدفه تطوير إمكانات االستخبارات،
وابتكار تقنيات لألدلة الكيميائية الناتجة
عن بقايا ال ُت َرب للتصدي لإلرهاب
والحفاظ على األمن القومي األسترالي،
بالتعاون مع شركاء الجامعة (الشرطة
الفيدرالية األسترالية وجامعتي أدياليد
وكانبيرا) من خالل مطابقة عينات
مُستخلص التربة في قاعدة بيانات
ال ُت َرب األسترالية من Geoscience
.Australia
وأبان األستاذ الجامعي ليناكر(  (�Lina
 ،)creرئيس برنامج تقنيات الحمض
النووي الجنائية (forensic DNA
 )technologyفي جامعة فلندرز،
أن العينات البيئية مثالية لكشف اآلثار ---
ُنشر على موقع يوريك ألرت ( )EurekAlertبتاريخ 19
المادية الضئيلة الناتجة عن التربة في
نوفمبر 2020
مسرح الحادث اإلرهابي لربط األدلة يمكنكم الحصول على المقالة
والمشتبه فيهم والضحايا بمكان وقوع
الجريمة ،حيث ُتستخلص هذه العينات
بواسطة “تقنية التسلسل المتوازي
الهائل” (MPS - massively
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أخبار جنائية

ترجمه بتصرف

أوراق النباتات تكشف عن البقايا المتحللة
باستخدام تقنيات االستشعار عن بعد

أ .علي بن إبراهيم العلوي

التحرير العلمي
تغطي الغابات ما يقارب  ٪٣١من
اليابسة ،وتتغطى بأنواع مختلفة من
األشجار .ويسهل في الغابات فقدان
الكثير من األشخاص وتكثر عادة
عمليات القتل واخفاء الضحايا في
الغابات من خالل اخفاؤها باستخدام
بقايا األشجار والنباتات .وعند فقد
األشخاص تبدأ عمليات البحث عنهم
في الغابات والمواقع الشاسعة .فتبدأ
عمليات البحث باستخدام عدة طرق
كتمشيط الموقع مشيًا والتصوير
الجوي إال أن عدد من العوائق المؤثرة
كالتضاريس الوعرة والتغطية التي
تتسبب بها األشجار الكبيرة قد تكون
عائق للوصول إلى الضحايا األمر
الذي قد يستنزف األوقات واألموال .لذا
فإن البحث عن األجسام المدفونة تحت
أغصان األشجار هي تحديا كبيرا لفرق
البحث والتحقيق.
ففي دراسة علمية ُنشرت مؤخرا في
دوري ة �Trends In Plant Sci
 enceقام بها فريقا ً من الباحثين
في جامعة تينيسي بالواليات المتحدة
األمريكية بتطوير طريقة حديثة للكشف

عن الضحايا في الغابات من خالل أوراق
األشجار .وبُنيت الفكرة البحثية على
فرضية كيف يمكن أن يكون العوائق
التي تسببها النباتات واألشجار عند
الكشف عن البقايا المتحللة لتكون أداة
مساندة للتعرف عليها .تم بحث دراسة
العالقة بين النباتات واألجسام المتحللة
في مركز األبحاث األنثروبولوجية في
مزرعة الجثث.
فقد كشف الباحثون إلى حدوث تغيرات
لتراكيز المواد المغذية في التربة مما
يؤدي إلى إطالق كميات كبيرة من
النيتروجين في التربة خصوصا في
فصل الصيف ومن ثم تحويل الكثير
منه إلى أمونيا أثناء عمليات التحلل مما
يتسبب في اخضرار أوراق األشجار
بشكل كبير .واعتما ًدا على مدى سرعة
استجابة النباتات لتدفق النيتروجين،
فقد يسبب ذلك تغيرات في لون الورقة
واالنعكاسا ت �colour and reflec
 tanceالتي قد تكون مؤشرا على
حدوث تغير لمكونات التربة.
أظهرت الدراسة مستوى التغيرات
التي تحدثها الرفات البشرية في كيمياء
النبات والتي قد تكون مؤشرا لوجود

ﻃﺎﺋﺮﺓ ﺩﺭﻭﻧﺰ
ﺍﻻﻧﻌﻜﺎﺱ
ﺗﻮﻗﻴﻊ
ﻣﻄﻴﺎﻓﻲ

ﻓﻠﻮﺭﺓ ﺫﺍﺗﻴﺔ

ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻨﺒﺎﺗﺎﺕ
ﻭﻧﻮﺍﺗﺠﻬﺎ ﺍﻷﻳﻀﻴﺔ

ﻧﺠﺎﺡ ﺍﻟﻜﺸﻒ
ﻋﻦ ﺍﻟﺠﺜﺚ

ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻠﻞ
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ﻣﻴﻜﺮﻭﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﺑﺔ

ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ :ﺍﻟﻮﺭﻗﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ

ﺣﺪﻭﺙ ﺗﻐﻴﺮﺍﺕ ﻓﻲ
ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﺘﺮﺑﺔ

رفات بشرية قريبا منها .وتحدث هذه
التغيرات في النظام البيئي حول المدفن
نتيجة للمركبات الكيميائية والميكروبية
مما يسهم في تغير كيمياء التربة
وبالتالي تتغير كيمياء النباتات التي
تتغذى على التربة .لينعكس ذلك على
أوراق النباتات التي يمكن اكتشافها
عن بعد .من خالل الخصائص الطيفية
ألوراق النبات .هذه االستجابات
الطيفية في األشجار والشجيرات يمكن
أن تكون بمثابة أدلة للعثور على الجثث
باستخدام تقنيات االستشعار عن بعد
للكشف عن المفقودين (كما هو موضح
في الشكل) وذلك من خالل اكتشاف
انعكاسات طيفية مشتبه بها ومختلفة
عن المناطق المحيطة بالمنطقة .وكذلك
تم استخدام طائرات بدون طيار لجمع
البيانات الطيفية مدمج به جهاز تصوير
نباتي يقوم بتحليل اإلشارات المنعكسة
من النباتات.
ومع هذا فإن عمليات التحلل التي تحدث
للثديات الكبيرة كالحيوانات النافقة قد
تكون أحد العقبات التي يسعى الباحثون
للقضاء عليها .إال أن طبيعة التغذية
البشرية تختلف عن الثدييات األخرى
فبالتالي ركزت الدراسة على النواتج
األيضية لألدوية والمواد الحافظة في
األغذية والتي تعكس تأثيراتها على
مظاهر النباتات ومع هذا فإن الفكرة
تحتاج إلى مزيد من الدراسات للبحث
في تنوع المتغيرات كالمواد األيضية
وغيرها.
--الورقة العلمية

Brabazon, Holly, et al. “Plants to Re”motely Detect Human Decomposition?.
Trends in Plant Science 25.10 (2020):
947-949.

القائمة

المؤتمرات الجنائية

منوعات جنائية

ولمزيد من األحداث الجنائية
يمكنكم التعرف على المؤتمرات
العلمية من خالل تحميل تقويم
األحداث الجنائية للعام ٢٠٢١م.
القائمة

65

منوعات جنائية

الجمعيات العلمية الجنائية

تعد الجمعيات الجنائية تجمعات علمية للخبراء في العلوم الجنائية ،وتتولى اإلشراف على مجموعات العمل
العلمية ،وإقامة الملتقيات والمؤتمرات الدورية ،وإصدار النشرات والمجالت العلمية لكل تخصص جنائي.
وفي تسعينيات القرن الماضي وبتعاون المختبرات الجنائية والخبراء في مجال العلوم الجنائية تم تأسيس
مجموعات العمل العلمية ( )SWGsلتحسين الممارسات ،وبناء معايير علمية موحدة للتخصصات الجنائية،
وإعداد أدلة إرشادية منشورة ومحكمة من أجل توحيد اإلجراءات الفنية في التحقيقات الجنائية.
تضم كل مجموعة عمل علمية عدداً من العلماء والخبراء في التخصص ذاته .ولكل مجموعة موقع إلكتروني متاح
للعامة يتم فيه وضع جميع المعايير المعتمدة ،واإلرشادات ألفضل الممارسات والوثائق ذات الصلة.
وهنا سنستعرض مجموعة من الجمعيات العلمية الجنائية المحلية واإلقليمية والدولية.
The British Academy of Forensic Sciences

ﺗﮭدف اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ إﻟﻰ ﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟدراﺳﺎت ،وﺗﺣﺳﯾن
اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت ،وﻧﺷر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻷدﻟﺔ
اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ واﻟطب اﻟﺷرﻋﻲ ﻣن ﺧﻼل ﻋﻘد اﻟﻠﻘﺎءات واﻟﻧدوات
اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ،وﻧﺷر اﻟﻣواد اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ،وﺗﻌزﯾز اﻟﺗﻌﺎون
واﻟﺗﻔﺎھم ﺑﺷﻛل أﻓﺿل ﺑﯾن اﻟﻣﺣﺎﻣﯾن واﻟﺷﮭود اﻟﺧﺑراء .ﻛﻣﺎ
ﺗرﻛز ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧب ﺗﺑﺎدل اﻟﺧﺑرات ﻟﺣل اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ

ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ
ﻟﻔﺎﺣﺼﻲ ﺍﻵﺛﺎﺭ
ﺍﻟﻀﺌﻴﻠﺔ

ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺔ
ﺍﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﻟﻌﻠﻮﻡ
ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ

American Society of Trace Evidence Examiners

ﺗﺄﺳﺳت اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ ﻋﺎم ۲۰۰۹م ،وﺗﮭدف إﻟﻰ ﺗﺑﺎدل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
واﻟﺧﺑرات ﺑﯾن اﻟﺧﺑراء ﻓﻲ ﺗﺣﻠﯾل اﻵﺛﺎر اﻟﺿﺋﯾﻠﺔ واﻟﺗﻌﺎﻣل
ﻣﻌﮭﺎ ﻣن ﻣﺳرح اﻟﺟرﯾﻣﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﺧﺗﺑرات اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ،وﺗﻌزﯾز
اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ واﻷﺧﻼق اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻷدﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ

The Association of Firearm and Tool Mark Examiners

ھﻲ ﻣﻧظﻣﺔ ﻣﮭﻧﯾﺔ دوﻟﯾﺔ ﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﻔﺣص اﻷﺳﻠﺣﺔ اﻟﻧﺎرﯾﺔ
اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺟراﺋم ،وﻛذﻟك ﻋﻼﻣﺎت اﻵﻻت ،وﺗﮭدف إﻟﻰ
ﺗﺑﺎدل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻷﺳﺎﻟﯾب وأﻓﺿل اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت ،وﺗﻌزﯾز
اﻷﺑﺣﺎث ﻣﻧذ إﻧﺷﺎﺋﮭﺎ ﻓﻲ ﻋﺎم ۱۹٦۹م .ﺗﻌﻘد اﻟراﺑطﺔ ﻣﻠﺗﻘﻰ
ﺳﻧوﯾﺎ ً ﯾوﻓر أﻛﺑر ﻓرﺻﺔ ﻟﺗﺑﺎدل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣن ﺧﻼل اﻟﻌروض
اﻟﺗﻘدﯾﻣﯾﺔ وورش اﻟﻌﻣل

ﺭﺍﺑﻄﺔ ﻓﺎﺣﺼﻲ ﺁﺛﺎﺭ
ﺍﻷﺳﻠﺤﺔ ﻭﺍﻵﻻﺕ

ولمزيد من الجمعيات العلمية
الجنائية يمكنكم الحصول
عليها من خالل الرابط:
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انفوجرافيك جنائي

ﺍﻟﺨﻂ ﺍﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﺘﻄﻮﺭ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﺴﻤﻮﻡ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ
ﺑﺎﺭﺍﺳﻴﻠﺴﻮﺱ
Paracelsus

ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻭﺑﺤﺚ
ﺍﻟﻌﺴﻮﻝ ﺳﻴﻒ

ﺃﻭﻝ ﻛﻴﻤﻴﺎﺋﻲ ﻗﺎﻡ ﺑﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺜﻌﺎﺑﻴﻦ
ﺍﻟﺴﺎﻣﺔ ،ﻭﺍﻛﺘﺸﻒ ﺃﻥ ﺳﻢ ﺍﻷﻓﻌﻰ ﻳﺆﺛﺮ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻡ

ﻣﺎﺛﻴﻮ ﺃﻭﺭﻓﻴﻼ

Mathieu Orfila

ﻧﺸﺮ ﺃﻭﻝ ﻛﺘﺎﺏ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ

""Elements of medical Jurisprudence

ﻭﺃﺳﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﺍﻟﺴﻮﺍﺑﻖ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
ﻭﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ

ﺟﻴﻤﺲ ﻣﺎﺭﺵ

James Marsh

ﻛﺎﻥ ﺃﻭﻝ ﻣﻦ ﺻﻨﻒ ﺍﻟﻨﺒﺎﺗﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻠﻮﺳﺔ
ﻭﺍﻟﻜﺤﻮﻟﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺮﻛﺒﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺫﺍﺕ
ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ

ﺛﻴﻮﺩﻭﺭ ﻭﺭﻣﻠﻲ

Theodore Wormley

ﻃﻮﺭ ﻣﻨﺎﻫﺞ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﺴﻤﻮﻡ ،ﺣﻴﺚ ﺃﺧﺬﺕ
َّ
ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ،ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ
ﺛﻢ
ﺃﺑﺤﺎﺛﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﻴﻨﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﻭﻣﻦ ّ
ﺗﻤﻴﺰ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻲ ﻟﻌﻠﻢ ﺍﻟﺴﻤﻮﻡ

ﻧﻮﺭﻳﺲ ﻭﺟﻴﺘﻠﺮ

Norris & Gettler

ﺍﺧﺘﺮﻉ ﺟﻬﺎﺯ
Drunkometer
ﻭﻫﻮ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﻗﻴﺎﺱ ﻟﻮﻧﻲ ﻟﻠﻜﺤﻮﻝ

ﺟﻮﻥ ﺩﺭﺍﻳﺰ

John Draize

ﺍﺧﺘﺮﻉ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﻜﺤﻮﻝ
""Breathalyzer Test

ﺃﻟﻴﺲ ﻫﺎﻣﻴﻠﺘﻮﻥ

Alice Hamilton

1493

1767
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ﻫﻞ ﻳﻮﺟﺪ ﺷﻲﺀ ﻏﻴﺮ ﺳﺎﻡ؟ ﻛﻞ ﺷﻲﺀ
ﺳﺎﻡ ،ﻭﻻ ﺷﻲﺀ ﺧﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻢ .ﺍﻟﺠﺮﻋﺔ
ﻭﺣﺪﻫﺎ ﺗﺠﻌﻞ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺳﺎﻣﴼ

ﻓﻴﻠﻴﺲ ﻓﻮﻧﺘﺎﻧﺎ

Felice Fontana

لتحميل الخط الزمني
بصيغة pdf

ﻳﻌﺪ ﺭﺍﺋﺪ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﺴﻤﻮﻡ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ،ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻡ
ﺑﻨﺸﺮ ﺃﻭﻝ ﻋﻤﻞ ﻛﺎﻣﻞ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻤﻮﻡ
""Traite Des Poison
ﻟﺨﺺ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﻣﺔ ،ﻭﺍﻟﻄﺮﻕ
ﺍﻟﻤﻤﻜﻨﺔ ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻤﻮﻡ

ﺃﻟﻔﺮﻳﺪ ﺗﺎﻳﻠﻮﺭ

Alfred Taylor
ﻭﺟﺪ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻻﻛﺘﺸﺎﻑ ﺍﻟﺰﺭﻧﻴﺦ ﻓﻲ
ﺍﻟﺠﺴﻢ ،ﻭﺃﺻﺒﺤﺖ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﻌﺮﻑ
ﺑﺎﺳﻢ :ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﻣﺎﺭﺵ ،ﻭﺳﺎﻋﺪ ﻫﺬﺍ
ﺍﻻﻛﺘﺸﺎﻑ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺇﻳﻘﺎﻑ
ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻘﺘﻞ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺰﺭﻧﻴﺦ

ﻟﻮﻳﺲ ﻟﻮﻳﻦ

Lewis Lewin

ﻛﺘﺐ ﺃﻭﻝ ﻛﺘﺎﺏ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ ﻣﻜﺮﺱ ﻋﻦ
ﺍﻟﺴﻤﻮﻡ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ
""Microchemistry of Poisons
ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺀ ﺍﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ﻟﻠﺴﻤﻮﻡ

ﺍﻭﺯﻭﺍﻟﺪ ﺷﻤﻴﺪﺑﺮﺝ

Oswald Schmiedeberg

ﻃﻮﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ
ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﺴﻤﻮﻡ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ
ﻓﻲ ﺟﺴﻢ ﺷﺨﺺ ﻣﺎ ،ﻭﺑﺬﻟﻚ ﺳﺎﻋﺪﺕ ﻓﻲ
ﺣﻞ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ

ﺭﻭﻻ ﻫﺎﺭﺟﺮ

Rolla Harger

ﻃﻮﺭ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﺩﺭﺍﻳﺰ
"" Draize test
ﻟﺘﻬﻴﺞ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻲ
""Eye Toxicity
ﺭﻭﺑﺮﺕ ﺑﻮﺭﻛﻴﻨﺸﺘﺎﻳﻦ
Robert Borkenstein

ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺎﻟﺮﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ
ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻟﻤﺮﺽ ،ﻭﺩﺭﺳﺖ ﺁﺛﺎﺭ
ﺍﻟﺮﺻﺎﺹ ﻭﺍﻟﻤﻄﺎﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ
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كلمات متقاطقة جنائية
يمكنكم الحصول على اإلجابات من
خالل انتقالكم إلى الصفحة

1

2

4

3

5
6
7
8
9

10

ﻣﻦ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺳﻔﻞ
 -١ﺃﺣﺪ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﻣﺴﺮﺡ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ
 -٢ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻤﻮﻡ ﺍﻟﻤﻌﺪﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺘﻞ ﻗﺪﻳﻤﴼ
 -٣ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﻔﺮﻳﺪﺓ ﺣﺘﻰ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺘﻄﺎﺑﻘﺔ
 -٤ﻣﻦ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﻀﺌﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﺳﺘﺨﻼﺹ ﺍﻟﺤﻤﺾ ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ
 -٧ﻣﻦ ﺃﺷﻬﺮ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﺞ ﺇﺛﺮ ﺍﺣﺘﻜﺎﻙ ﺍﻟﻄﻠﻘﺔ ﺍﻟﻨﺎﺭﻳﺔ ﻣﻊ ﺳﺒﻄﺎﻧﺔ ﺍﻟﺴﻼﺡ
 -٨ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺍﻟﺬﻱ ُﻳﻌﻨﻰ ﺑﺪﺭﺍﺳﺔ ﻣﺴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻄﻠﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺭﻳﺔ
-١٠ﺃﺷﻬﺮ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ

ﻣﻦ ﺍﻟﻴﻤﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻴﺴﺎﺭ
 -٥ﺃﺣﺪ ﻃﺮﻕ ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﻮﻳﺔ ﺗﻢ ﺍﻛﺘﺸﺎﻓﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺩ .ﺃﻟﻴﻜﺲ ﺟﻴﻔﺮﻳﺰ

 -٦ﺃﺷﻬﺮ ﺍﻟﻜﻮﺍﺷﻒ ﺍﻟﻠﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺨﺪﺭﺍﺕ ﻳﻌﻄﻲ ﻟﻮﻧﴼ ﺑﺮﺗﻘﺎﻟﻴﴼ ﻣﻊ ﻋﻴﻨﺎﺕ ﺍﻷﻣﻔﻴﺘﺎﻣﻴﻦ

 -٩ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻣﺨﻠﻔﺎﺕ ﺍﻹﻃﻼﻕ ﺍﻟﻨﺎﺭﻱ
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ﻧﺴﻌﺪ ﺑﺰﻳﺎﺭﺗﻜﻢ ﻟﻤﻨﺼﺘﻨﺎ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
ﺑﺤﻠﺘﻬﺎ ﻭﺗﺒﻮﻳﺒﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ

ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ

ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ

ﺍﻟﻤﺪﻭﻧﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ

ﺍﻟﻨﺸﺮﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ

@SaudiCSI

SaudiCSI

ﺑﻮﺩﻛﺎﺳﺖ ﺟﻨﺎﺋﻴﺎﺕ

ﺍﻟﻤﺤﺎﺿﺮﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ

ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ

ﺍﻟﻜﺘﺐ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ

ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻴﺎﺕ
ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ

ﻣﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ
ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ

ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ

ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒﻴﺔ
ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ

