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STUDY ABSTRACT 
Thesis Title: "Modern technology to criminal protect and its role to control the 
crime. 

Prepared by: Salem Hamed Al-Bloy 
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Research Problem: 

 The study suggests this main question: 

− To what extent using the modern technology in criminal  protection and its 
role in controlling the criminals and its legality? 

The study approach: 

 The researcher has used the descriptive analysis approach as approach as a 
tool to collect data. 

The main result and recommendations: 

1- Security system in K. S. A must have the most modern technology to convey 
the crime development. 

2- To train the human element on those modern technology and how to use it. 

3- To work on developing the multi-objective, machine (system) to collect more 
than one evidence for the criminals. 

4- To have modern technology according to the scientific. Security experiences 
available in the criminal lab. 

5- To form technical administrations to use the modern technology which will 
be related to the criminal evidences is general security. 

6- The good-correct to spread the it education data technology between the 
criminal administration members and judges. 

7- Considering data as an abstract money which need to be protected like real 
money and to be protected by the criminal protection as it contested in laws 
and penalties. 

8- To make international and regional agreements and truces to recognize (to 
identify) it crimes and to have a common agreements on how to fight against 
it. And to obligate the members to issue laws to purchase and punish the 
criminals and it crimes. 

9- To are consider the penalties and laws which relate to the criminal procedures 
and copyright law to encounter the it crimes. 
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  ا"ھداء

إلى والدي رحمه اهللا تعالي الذي علمني القيم وربـاني عليهـا ولـه الفضـل بعـد اهللا 
  لما أنا فيه . 

ضـاها إلى من يكفيني فخراً أن الجنة تحت أقدامها وال أتمنى في الدنيا سوى ر و 
  ، أمي الغالية .. 

  زوجتي ..  –إلى الشمعة التي تذوب لتنير دربي والعطاء الذي يفيض بال حدود و 

والى من علمني أن العطاء الـدائم بـال حـدود هـو أحـد سـمات العلمـاء وال يقابلـه 
  إال االمتنان والعرفان والوفاء إلى المشرف على بحثي هذا .. 

أو قــدم لــي مشــورة أو كلمــات شــدت  إلــى كــل مــن ســاعدني وســاهم فــي تــوجيهي
  من أزري أهدي لهم عرفاني وامتناني ودعواتي 

                                                 

                                                                                                                               ������،،  



د 

  $#ر و��در

َوِإْذ مــن ال يشـــكر النـــاس ال يشـــكر اهللا ، قـــال اهللا عــز وجـــل فـــي كتابـــه الكـــريم : "
  )  ٧" (إبراهيم : تََأذَن رَبُكْم لَِئن َشَكْرُتْم َألزِيَدنُكْم َولَِئن َكَفْرُتْم ِإن َعَذاِبي َلَشِديدٌ 

يقــه إلتمــام هــذه تيســيره وتوف داً يليــق بجاللــه وعظــيم ســلطانه علــىالحمــد هللا حمــ
حيــث ســهل الصــعوبات والعقبــات وهيــأ لــي مــن عبــاده الصــالحين مــن أخلــص  الدراســة

ــة والتشــجيع والرفــع مــن المعنويــات فمهمــا  معــي مــن حيــث التوجيــه واإلرشــاد والكتاب
قــدمت لهــم مــن التقــدير واالحتــرام والشــكر وصــادق وأطيــب الــدعوات واعتبــر نفســي 

لك وفــي مقــدمتهم ســمو ســيدي النائــب الثــاني فــي موقــف العــاجز عــن التعبيــر لهــم بــذ
ورئيس مجلس إدارة جامعة نايف العربيـة للعلـوم  لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

ــة  ــن عبــد ، وســمو ســيدي نائــب وزيــر الداخليــةاألمني ، وســمو العزيــز  األميــر أحمــد ب
عزيـز ال األميـر محمـد بـن نـايف بـن عبـد األمنيـة نسيدي مساعد وزيـر الداخليـة للشـؤو 

لمــا قــدموه لــي وإلخــواني الضــباط مــن فــرص الســتكمال الدراســات العليــا فــي جامعــة 
  نايف العربية للعلوم األمنية .

الـذي اهللا القحطـاني  الفريـق سـعيد عبـدوالشكر موصول لسعادة مدير األمن العـام 
ــأل ال ــرئيس  وي ــه رجــال األمــن العــام، وكــذلك الشــكر موصــول ل جهــدا فــي تأهيــل رجال

العزيــز بــن صــقر الغامـــدي  األســتاذ الــدكتور عبــدف العربيــة للعلــوم األمنيــة جامعــة نــاي
، ومـــا يقدمــه مـــن تطـــوير لبـــرامج لوقوفــه مـــع أبنائـــه الطـــالب وتــذليل الصـــعاب أمـــامهم 

لسـعادة األسـتاذ والشكر موصـول أيضـاً الدراسات العليا بالجامعة وراعيته للدارسين ، 
ميد كلية الدراسات العليا ، وسـعادة الفريـق الرحمن بن إبراهيم الشاعر ع الدكتور عبد



ه 

عبـــاس أبـــو شـــامة رئـــيس قســـم العلـــوم الشـــرطية بالجامعـــة ، وجزيـــل الشـــكر والتقـــدير 
سعادة األستاذ الدكتور/ محمد مؤنس محب الدين الـذي لـم يـدخر ألستاذي الفاضل 

الدراســة الــذي آمــل أن تحــوز علــى جهــدا فــي مســاعدتي واألخــذ بيــدي إلخــراج هــذه 
  . ة األمر ومن ثم القارئوال رضى

كمــا أتقــدم بالشــكر الجزيــل لكــل مــن ســاهم فــي إنجــاز هــذا العمــل مــن دارســين 
فعـــل  نـــي اهللا وإيــاهم لطاعتـــه والعمــل علـــىوخــريجين وجهـــات عمــل ومحكمـــين ، وفق

  .الخيرات  
ـــإدارة الجـــودة بالجامعـــة ســـعادة  ـــان للعـــاملين ب كمـــا أتوجـــه بجزيـــل الشـــكر والعرف

راهيم بـــن علـــي الـــدخيل، وســـعادة الـــدكتور منصـــور الجهنـــي علـــى األســـتاذ الـــدكتور إبـــ
  توجيهاتهم السديدة.

ويطيـــب لـــي أن أتقـــدم بـــوافر الشـــكر والتقـــدير لســـعادة مـــدير شـــرطة منطقـــة حائـــل 
  اهللا نويصر لموافقته على إكمال دراستي هذه . اللواء ناصر عبد
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  ا���ل ا�ول
  ����� ا�درا�� وأ�	دھ	

  الدراسة مقدمة
لي وأســلم علــى مــن ال واصــ،  وكفــى بــه نعمــة،  اإلســالمالحمــد هللا علــى نعمــة 

  ،،  أما بعد،  عليه الصالة والسالم –نبي بعده نبينا وهادينا محمد بن عبد اهللا 
َسـُنِريِهْم آَياِتَنـا ِفـي اْآلَفـاِق َوِفـي َأنُفِسـِهْم َحتــى "قـال اهللا تعـالى فـي محكـم كتابـه : 
 َك َأنَأَوَلْم َيْكِف ِبَرب ُه اْلَحقَن َلُهْم َأنَشْيٍء َشِهيدٌ  هُ َيَتَبي ٥٣لت : (فصَ  "َعَلى ُكل (  

ارتباطـــا وثيقـــًا بالمجتمعـــات وعـــاداتهم  اجتماعيـــةالجريمـــة كظـــاهرة  ارتبطـــتلقـــد 
فالجريمــة إذن  والسياســية التــي يمــر بهــا المجتمــع، االقتصــاديةوتقاليـدهم والمتغيــرات 

 ســـرعة حركــــة -أحيانــــا-ولكـــن بســــرعة قـــد تتجـــاوز وفقـــا للظــــروف المتغيـــرة تتطـــور
 والحـــدود المجتمـــع الســـيما فـــي عـــالم اليـــوم الـــذي رفعـــت فيـــه المجتمعـــات الحـــواجز

والشـعوب الـذي فرضـته سـنة  األمـمترابط عضـوي بـين إلى  التقليدية، وأدي القانونية
  وتدعمه تقنية وسائل النقل واالتصال الحديثة. التطور

دوليـة بحثـا وال اإلقليميـةمتابعة مستجدات الجريمة عبر الحـدود  إلوهذا يدعونا 
الجـــرائم المســـتحدثة علـــى  التعـــرفأن  والشـــك عـــن المعالجـــات وتحســـب المخـــاطر،

التقنيـــات الحديثـــة فـــي علـــى  مـــن خـــالل التعـــرف اكتشـــافهاهـــو مفتـــاح  وخصائصـــها
  ٠الجريمة والتعامل مع الجناة فيهاالتحقيق الجنائي ودورها في ضبط 

فــي  تــأتيالتــي  منيــةاأل نشــطةاألوجمــع االســتدالالت مــن  الجنــائييعــد التحقيــق 
 األســاليب اســتحداثمقدمــة محــاوالت مواجهــة الجــرائم المســتحدثة وذلــك عــن طريــق 

ولهـذا حظيـت التقنيـة فـي ،  واالرتقاء بالمحققين وتزويدهم بـالعلوم والتقنيـات الحديثـة
وقــد بــرز هــذا االهتمــام نتيجــة  متزايــد مــن قبــل جميــع األمــم، باهتمــامالعقــود األخيــرة 
بـــه التقـــدم العلمـــي والتقنـــي فـــي تطـــور الـــدول بصـــفة عامـــة والتحقيـــق الـــدور الـــذي لع

هــذا الثــورة التكنولوجيــة والرقميــة والتـــي ال علـــى  وســاعدت، الجنــائي بصــفة خاصــة
 حديثـة بـل تجـاوزت ذلـك لتشـمل اتصـالتوفير تجهيزات متطورة ونظـم على  تقتصر



 ٣

علــى  للوقــوفالحقيقــة مــن بــراثن البهتــان  انتــزاععلــى  طــرق جديــدة فــي العمــلعلــى 
(يـونس  (َوُيِحق اللّـُه اْلَحـق ِبَكِلَماِتـِه َوَلـْو َكـِرَه اْلُمْجِرُمـوَن) .قال تعالى :جادة الصواب

الكامــل بأسـاليب البحـث الفنــي الجنـائي وتبعــًا  باإللمـامولـن يتـأتي ذلــك إال  .) ٨٢: 
 بـــاطالرتبأنهـــا أنمـــاط مســـتحدثة  للتقنيــة المتقدمـــة خاصـــة فـــي الجـــرائم التـــي توصـــف

الجـــرائم المنظمـــة  .لتقنيـــات الحديثـــة ومـــن هـــذه الجـــرائمبـــالعلوم وا ارتكابهـــاأســـاليب 
  األموال وحوادث الطيران المدني. العالية وغسيل وجرائم التقنية

ــــى  ل لهــــذه األنمــــاط والتعــــرفيوســــوف نتعــــرض بالتفصــــ ــــاتعل ــــة  التقني الحديث
ات لهـذه التقنيـات قـيوكـذلك التعـرض لـبعض التطب، الجنـائيالمستخدمة في التحقيق 

والتي تكون مفتاح الحل للعديد من القضايا والتوصـل ، في مجال البصمات الحديثة
  للجاني.

  مشكلة الدراسة
ذلــك الــنمط مــن المجــرمين الــذي ،  لقــد ظهــر حــديثًا مــا يســمي المجــرم المثقــف

الشـــرطة فـــي  أجهــزةأحــدث التقنيـــات العلميــة والفنيـــة مـــن أجــل تضـــليل علـــى  يعتمــد
هذا وقد أفرز التطـور التقنـي الحـديث نمـط معقـد مـن ،  مة التي يرتكبهاكشف الجري

ومثلمــا ســعي  ،ائل تنفيــذ الجــرائم تقنيــًا وفنيــاً الجــرائم ينفــذه مجرمــون بــارعون فــي وســ
 الشــرطة أيضــاً  أجهــزةالشــرطة ســعت علــى  المجــرم الســتخدام التقنيــة لتمريــر جرائمــه

 اآلنالجــرائم خاصــة انــه ال يوجــد فــي كشــف  الســتثمارهااحــدث التقنيــات  اقتنــاءإلــى 
الجريمة الكاملة حيث أثبتت أحدث النظريـات واألبحـاث العلميـة فـي  باسمما يعرف 

بمســرح الجريمــة والعكــس ثــار يتــرك المجــرم بعــض اآلأن  هــذا الصــدد بأنــه البــد مــن
 الجـاني ويكــون هــذا بمثابـة الخــيط الــذي يصــلعلــى  بـأن يتــرك مســرح الجريمـة آثــاره

تســـجل أن  وحـــديثًا أصـــبح غيـــر مقبـــول،  لجريمـــة والتوصـــل للجـــانيحـــل لغـــز اإلــى 
الجــاني، إلــى  األمــن مــن التوصــل جهــزةيعــد إخفــاق أل فهــذا،  القضــايا ضــد مجهــول
مـن اقتنـاء احـدث التقنيـات التـي تكشـف مـا هـو  منيـةاأل جهـزةبقدر ما هو إخفاق لأل
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مــــن تــــدريب  ولهــــذا البــــد،  الماديــــة والبيولوجيــــةثــــار اآلمجهــــول مــــن خــــالل تحليــــل 
التقنيـــات الحديثـــة لمواكبـــة المســـتجدات المتالحقـــة فـــي هـــذا علـــى  العنصـــر البشـــري

  المجال.
ـــــة والمعاصـــــرة ـــــات الحديث ـــــر التقني ـــــه الباحـــــث أث ـــــى  ومـــــا يستشـــــهد ب األمـــــن عل

 األمــوالعلــى  اعتــداءواســتخدامها فــي كشــف غمــوض القضــايا والجــرائم التــي تمثــل 
  واألعراض واألرواح.

وضــــرورة اســــتخدام التقنيـــات الحديثــــة فــــي مجــــال  أهميـــةب وٕايمانـــًا مــــن الباحــــث
فقـــد نبعـــت فكـــرة دراســـة تقنيـــات التحقيـــق الجنـــائي  التحقيـــق الجنـــائي وضـــبط الجنـــاة

وهــذا يخــدم مجــال عمــل الباحــث ، النفــيأو  ثبــاتاإلدليــل إلــى  ودورهــا فــي التوصــل
  كونه أحد رجال التحقيق الجنائي.

  تساؤالت الدراسة
  اإلجابة عن السؤال التالي :إلى  سة يهدفوالباحث في هذه الدرا

ودورهـا ،  التقنيـات الحديثـة فـي مجـال التحقيـق الجنـائي اسـتثمار مـدى ما
   ؟.ومدي مشروعيتها، في ضبط الجناة

ـــى  ولإلجابـــة ـــةيجـــب  هـــذا التســـاؤلعل ـــة  اإلجاب ـــد مـــن األســـئلة الفرعي عـــن عدي
 التالية: 

  ما هو مفهوم الجريمة وأركانها ؟   ـ١
التـي تسـتخدم  المرفوضة والغيـر مرفوضـة قانونيـاً أحدث التقنيات ما هي    ـ٢

  في التحقيق الجنائي ؟
  الجنائية الرقمية لمواجهة الجرائم المستحدثة ؟األدلة  ما مدي فاعلية   ـ٣
 اآللــــيجــــرائم التقنيــــة العاليــــة والحاســــب  فــــيالتقنيــــات الحديثــــة  يمــــا هــــ   ـ٤

  ؟ المدنيوالطيران 
فــي  ودورهــا اآللــيثــة المســتخدمة لحمايــة الحاســب مــا هــي التقنيــات الحدي  ـ٥

  الحد من الجريمة المعلوماتية ؟ 



 ٥

ومــــن منظــــور  إســــالميمــــا مــــدى حجيــــة التقنيــــات الحديثــــة مــــن منظــــور   ـ٦
  ؟وضعي

  نتربول في التعاون الدولي الشرطي وتبادل المعلومات ؟آلية األ هي ما  ـ٧

  الدراسة أهمية
تقنيــات الحديثــة للكشـف عــن غمــوض اسـتثمار ال أهميــةالبحـث مــن  أهميــةتنبـع 

ــة واألمن،ولهــذا فــان  للجــانيالقضــايا وحــل لغزهــا والتوصــل  مــن أجــل تحقيــق العدال
 أهميـــةكمـــا تتمثـــل ،  فـــي المجـــال األمنـــي وقضـــاياه المتعـــددة ىقصـــو  أهميـــةللبحـــث 

  -البحث في األتي :
 العلميــة : فــي إثــراء الجانــب النظــري فــي مجــال التقنيــات الحديثــة هميــةاأل – ١

وذلـــك مـــن ،  المســـتخدمة فـــي التحقيـــق الجنـــائي وأثرهـــا فـــي ضـــبط الجنـــاة
ـــوم والتكنولوجيـــا المعاصـــرة،وما أفرزتـــه مـــن تقنيـــات  خـــالل معطيـــات العل

  الموضوع وحداثته . أهميةوكذلك ،  في مجال المنع والقمع أمنية
احــدث إلــى  البحــث الجنــائيعلــى  العمليــة : لفــت أنظــار القــائمين هميــةاأل – ٢

 واســتثمارها،  العصــر مــن تقنيــات حديثــة فــي هــذا المجــال إليــهل مــا توصــ
  في الوصول للجاني ومكافحة الجريمة .

ــــة – ٣ ــــي  أهمي ــــه ف ــــة واالســــتفادة من ــــي المجــــاالت المختلف الحاســــب وعلومــــه ف
يعتـــدي عليـــه أو  يختـــرقأن  التحقيـــق الجنـــائي ولـــذلك يجـــب حمايتـــه مـــن

  ومنع إلحاق إي ضرر بالمستخدمين .
 ومعلوماتـه ومالحقـة الجنـاة اآللـيالقانوني لحمايـة الحاسـب  طاراإلوضع  – ٤

تكييــف قــانوني لجــرائم التقنيــات الحديثــة ومالحقــة الجنــاة إلــى  والتوصــل، 
  والتحقيق معهم ومعاقبتهم .

  فصول ومباحث الدراسة : 



 ٦

هـذه الدراسـة إلـى خمسـة أبـواب ويحتـوي كـل بـاب مـن هـذه األبـواب علـى ت قسم
  :  بعض المباحث كاآلتي

  الفصل األول : مشكلة الدراسة وأبعادها . -

 الفصل الثاني : الخلفية النظرية للدراسة .  -

  المبحث األول : النظرية العامة للجريمة .

  المبحث الثاني : أساسيات في التحقيق الجنائي .

  المبحث الثالث : أخالقيات وصفات المحقق الجنائي .

يتـه فـي اسـتكمال مضـامين البحـث الفنـي المبحث الرابع : دولبة البحـث الفنـي وأهم
  الجنائي .

  المبحث الخامس : األدلة الجنائية الرقمية والنشاط اإلجرامي .

  الفصل الثالث : اإلجراءات المنهجية للدراسة . 

  األول : وسائل التقنية الحديثة المستخدمة في البحث الجنائي .المبحث 

تخدمة فــي ســؤال الشــهود واســتجواب المســالحديثــة المبحــث الثــاني : وســائل التقنيــة 
  المتهمين .

  المبحث الثالث : التقنيات الحديثة في مجال التزييف والتزوير .

  المبحث الرابع : التقنيات الحديثة المستخدمة في فحص األسلحة . 

المبحث الخامس : الحمض النووي واستخدامه في الكشف عن الجريمة وتطبيقاتـه 
 .  



 ٧

  روعية التقنيات الحديثة في التحقيق الجنائي .المبحث السادس : مدى مش

  المبحث السابع : استخدام البصمات في التحقيق الجنائي .

  المبحث الثامن : استخدام تقنية فحص حبوب اللقاح في التحقيق الجنائي .

  الفصل الرابع : جرائم الحاسب اآللي .

  المبحث األول : جرائم الحاسب اآللي وطبيعتها وخصائصها .

  مبحث الثاني : التحقيق في جرائم الحاسب اآللي .ال

  المبحث الثالث : التحقيق في جرائم غسل األموال .

  المبحث الرابع : التقنيات المستخدمة في التحقيق في حوادث الطيران المدني .

المبحث الخامس : آلية االنتربـول فـي التعـاون الـدولي الشـرطي وتبـادل المعلومـات 
.  

  لنتائج والتوصياتالفصل الخامس : ا



 ٨

 أهداف الدراسة 

  التعرف على مفهوم الجريمة وأركانها .  ـ١
التعــرف علــى أحــدث التقنيــات المرفوضــة الغيــر مرفوضــة قانونيــًا  التــي   ـ٢

  تستخدم في التحقيق الجنائي .
  التعرف على األدلة الجنائية الرقمية ومدى فاعليتها لمواجهة الجرائم . -٣
ـــــى التقنيـــــ – ٤ ـــــي التعـــــرف عل ات الحديثـــــة فـــــي جـــــرائم التقنيـــــة والحاســـــب اآلل

  والطيران.
التعــرف علــى التقنيــات الحديثــة المســتخدمة لحمايــة الحاســب ودورهــا فــي  – ٥

  الحد من الجرائم المعلوماتية .
  التعرف على مدى حجية التقنيات الحديثة من منظور إسالمي ووضعي – ٦
ـــــدول- ٧ ـــــي التعـــــاون ال ـــــول ف ـــــة االنترب ـــــى آلي ـــــادل التعـــــرف عل ي الشـــــرطي وتب

  المعلومات
  ةـــالدراسحدود 
  م) .٢٠٠٩هـ ) (١٤٣٠الحدود الزمانية : العام الدراسي (  – ١
الحـــــدود المكانيـــــة : تشـــــمل أحـــــدث التقنيـــــات الحديثـــــة والتـــــي تســـــتخدمها  – ٢

علـى  في البحـث الجنـائي المملكة العربية السعودية حديثًا لمسايرة التطور
  المستوي العالمي .

ــــت الحــــ – ٣ ــــي تطرق  إليهــــادود الموضــــوعية :تشــــمل جميــــع الموضــــوعات الت
الدراســة الحاليــة مــن تعريــف لمفهــوم الجريمــة و أركانهــا واألدلــة الجنائيــة 
الرقميــــة ودورهــــا الفعــــال فــــي مواجهــــة الجــــرائم المســــتحدثة وأثــــر التقنيــــات 

الكشـف عـن الجـرائم ومـدى في  الحديثة وعلم البصمات بأنواعها المختلفة
، كمـا يشـتمل علـى التقنيـات  سـالمياإلالتقنيات مـن المنظـور  حجية هذه

الجــرائم المرتبطــة بــه وكيفيــة حمايتــه مــن فــي  اآللــيالحاســب فــي  الحديثــة



 ٩

األنظمـــة التـــي تســـمح علـــى  والتعـــرف،  أضـــرارها علـــى الفـــرد و المجتمـــع
والعقوبـــات التـــي تناســـب ،  التحقيـــق معهـــم ٕاجـــراءاتو بمالحقـــة المجـــرمين 

  الجرم المرتكب 

  :صطلحات الدراسةم
خليـــل ( يرتـــب القـــانون علـــى ارتكابهـــا عقـــاب امتنـــاعأو  بأنهـــا عمـــل :لجريمـــةا -١

كــل فعــل وامتنــاع يشــكل خروجــًا عــن نــص  هــيأنهــا  أي)، ٥ص –م  ١٩٨٨
مـــن نصـــوص التجـــريم ويرتـــب لـــه المشـــرع عقوبـــة جزائيـــة ســـواء كـــان الـــنص 

تكــون أن  لمهــماو ،  آخــرقــانون  أيفــي أو  قــانون العقوبــاتفــي  المقتــرف وارد
  . احترازيةتدابير أو  العقوبة جزائية سواء تمثلت بعقوبة

أو  الجريمـــة بأنـــه فعـــل غيـــر مشـــروع إيجـــابي األردنـــيويعـــرف القـــانون 
أو  صــادر عــن إرادة جنائيــة يقــرر القــانون لمرتكــب هــذا الفعــل عقوبــة ســلبي

  ازيَا.ر حتتدابير ا
ت شــرعية زجــر اهللا كمــا يعــرف القــانون الســعودي الجريمــة بأنهــا " محظــورا

  ).١٠ص، م١٩٨٨،  (نجم زتعزيأو  عنها بحد
امتنــاع يجرمــه أو  بأنهــا " كــل عمــل الجنــائيوعرفهــا بعــض فقهــاء القــانون 

توقعهـا الدولـة عـن  التـيويقـرر لـه جـزاء جنائيـَا وهـى العقوبـة  القـانونيالنظام 
  )٦٦ص، م١٩٨٠، (سيد وعثمانرسمها المشرع  يتلا جراءاتطريق اإل

ــائيالم - ٢ ــق الجن ــالتحقيق بالجريمــة واكتشــاف  :حق هــو ذلــك الشــخص المكلــف ب
األدلـــة  قانونيــة لجمــع إجــراءاتجميــع جوانبهــا الغامضــة والقيــام بمــا يلــزم مــن 

  فاعليها وتقديمهم للعدالة .أو  فاعلهاعلى  القبض ٕالقاءو 
ـــدليل ال - ٣  ـــائيال : هـــو معلومـــة يقبلهـــا المنطـــق والعقـــل يـــتم الحصـــول عليهـــا جن

 أيفــي  اســتخدامهاقوليــة ويمكــن أو  ماديــةأو  قانونيــة ووســائل فنيــة ءاتإجرابــ
حقيقــة أو فعــل أو شــيء أو  ثبــاتمحاكمــة إلالأو  مرحلــة مــن مراحــل التحقيــق



 ١٠

ص ، ١٩٩٤، القاسـمو بـأ حمـد( أ عليـه أو مجنـي جـانيأو  شخص له عالقة بجريمـة
١٨٣ (  

أن  تثبـتأن  يمكـنلتـي ا جميـع البيانـات الرقميـةهـي  :الرقمـي جنائيالدليل ال - ٤
توجـد عالقـة والجـاني أو توجد عالقة بـين الجريمـة ارتكبت أو هناك جريمة قد 

  بين الجريمة والمتضرر منها . 
(Eagham Casey, Pigital evidence and computer crime , London : academic 

press, 2000 p,260)  

ات الـــذي يبحـــث مجـــال يســمي فـــرع علـــم النبــ  :علـــم حبـــوب اللقـــاح الجنـــائي - ٥
مـــن اســـتخدم هـــذا المصـــطلح كـــل مـــن  وأول،  حبـــوب اللقـــاح بعلـــم البـــالينولجي

هـــــذا العلـــــم ل أصـــــبحم وبعـــــد عـــــدة ســـــنوات  ١٩٩٤"هايـــــد" و "وليـــــامز" عـــــام 
،  وخاصـة فـي مجـال الطـب والجيولوجيـا اإلنسـانمات عديـدة فـي حيـاة ااستخد

فــي  ويســتخدم جنــائيوحــديثًا ظهــر فــرع جديــد يطلــق عليــه علــم البــالينولجي ال
  ٠الشرعيالطب 

أو  اســتعمال المــال مــن عمــالت نقديــة: تعــرف بأنهــا "األمــوالجريمــة غســيل  -٦
ـــة  إخفـــاءســـندات بنكيـــة النـــاتج عـــن نشـــاط غيـــر مشـــروع عـــن طريـــق أو  ورقي

نـافع سـواء كـان  شـيءإلـى  المال وتحويلهعلى  الذين تحصلوا اإلفرادشخصية 
،  م١٩٨٢(الكفــراوي: صــادره مشــروعة ليظهــر كمــا لــو كــان م منقــولأو  ثابــت
  )٢٧ :ص

أن  إذ ، أساسيوالمظهر هنا ركن  وهو عملية جعل المال القذر يبدو نظيفاً 
،  مشــــروعاً أو  المــــال القــــذر فــــي معظــــم القــــوانين الجنائيــــة ال يصــــبح نظيفــــاً 

عـنهم الحقيقـة  أخفيـتالنـاس الـذين  أعـينالمال في  إظهارفالغسل هو مجرد 
  من مصادر مشروعة وبأساليب مشروعة. كأنه مال نظيف جمع
بأنهـا " عمليـة يلجــأ  األمــوالالمتحــدة جريمـة غسـيل  األمـموعـرف دليـل 

مصــدره  إلخفــاءتجــار غيــر المشــروع للعقـاقير المخــدرة مــن يعمــل فـي األ إليهـا
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 أعمــالكأنــه عائــد مــن ،  مشــروعة أعمــالغيــر المشــروع واســتخدام دخلــه فــي 
  تجارية مشروعة ".

المصــدر غيــر المشــروع الــذي  إخفـاءعمليــة مــن شــأنها  وتعـرف بأنهــا "
المـال وكأنـه  إظهاردون الخوض في البحث عن كيفية  األموالاكتسبت منه 

ـــهأن  إذ مشـــروع ـــة أن  الجـــاني يكفي ـــاءيكمـــل عملي ـــى  المصـــدر ليبقـــي إخف عل
  .)٢٨٠م، ص : ١٩٩٩ ،عيد(لعدم مشروعيته "  ثباتاإلاالدعاء عبء 

كـل  أركـانليحـدد  قـانوني وآخـر فنـيتعريـف يوجـد لهـا  :يلـالحاسـب اآلجرائم  – ٧
   -كما يلي: إجرامينشاط 

تسـتخدم فيـه  إجرامـيهـي نشـاط  اآلليجريمة الحاسب  الناحية الفنية:   – أ
غيـــر مباشـــرة كوســـيلة لتنفيـــذ الفعـــل أو  تقنيـــة الحاســـب بطريقـــة مباشـــرة

  .اإلجرامي
 اخـــتالفو  اآللـــيســـب تبعـــًا لتعـــدد اســـتعماالت الحا القانونيـــة: الناحيـــة   – ب

  تقنيه استخدام فأنه يوجد لكل،  عناصره
أفادت مجـال الخبـرة الجنائيـة سـواء التي  االكتشافات العلميةالتقنيات الحديثة:  -٨

نظـــم فـــتح آفـــاق جديـــدة فـــي مجـــال أو  علـــم تطبيقـــيأو  أجهـــزةتمثـــل ذلـــك فـــي 
  الجنائي. ثباتاإل
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  .اإلطار النظري أوًال:
  : الدراسات السابقة.ثانياً 
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  ���ل ا��	��ا
  ا������ ا��ظر�� ��درا��

  ا�ط	ر ا��ظري

  النظرية العامة للجريمةا��"ث ا�ول :  
  :تساؤلين هامين هماعلى  تحتويأن  الجريمة يجبأن  يرى غالبية الباحثين

 .ما المقصود بالجريمة اجتماعيا وقانونيا ؟ •

 والقـــانوني والمعنـــوي المـــاديالـــركن فـــي  تتمثـــلالتـــي  الجريمـــة أركـــانوتحديـــد  •
  ).الشرعي(

  القانونفي  مفهوم الجريمة أوال :
بين نوازع الخيـر  األبديظهرت الجريمة مع ظهور اإلنسان ونتجت عن النزاع 

سـلوكيات خيـرة وأخـرى فـي  وتتـرجم هـذه النـوازع اإلنسـانفي  المغروسة ونوازع الشر
  ة .شرير 

 والجريمــة تعتبــر مــن نــوازع الشــر، وتعكــس الســلوكيات المخالفــة للقــيم واألعــراف
بفعـــل اليقبلـــه  إيجابـــاوتكـــون هـــذه المخالفـــة إمـــا ،  عليهـــا المجتمعـــات اســـتقرتالتـــي 

عــن فعــل توجبــه قــيم المجتمــع وشــرائعه وقوانينــه، ولهــذا  باالمتنــاعســلبا أو  المجتمــع
يرتــب القــانون علــى ارتكابهــا  امتنــاع أو عمــل للجريمــة بأنهــا القــانونيلتعريــف جــاء ا
  .)٥صم، ١٩٨٨(خليل  عقاب
كـل فعـل وامتنـاع يشـكل خروجـًا عـن نـص مـن نصـوص التجـريم هـي  أنها أي 

 قـانون العقوبـاتفي  ويرتب له المشرع عقوبة جزائية سواء كان النص المقترف وارد
أو  مثلــت بعقوبــةتكــون العقوبــة جزائيــة ســواء تأن  والمهــم،  آخــرقــانون  إيفــي أو 

  .احترازيةتدابير 
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ـــ ـــر مشـــروع إيجـــابي األردنـــيرف القـــانون ويّع  ســـلبيأو  الجريمـــة بأنـــه فعـــل غي
 هازيـر تـدابير إحتأو  صادر عن إرادة جنائية يقرر القانون لمرتكـب هـذا الفعـل عقوبـة

.  
كما يعرف القانون السـعودي الجريمـة بأنهـا " محظـورات شـرعية زجـر اهللا عنهـا 

  ).١٠ص، م١٩٨٨،  (نجم رتعزيأو  بحد
 امتنـاع يجرمـه النظـامأو  بأنها " كل عمـل جنائيوعرفها بعض فقهاء القانون ال

توقعهــــا الدولــــة عــــن طريــــق التــــي  ويقــــرر لــــه جــــزاء جنائيــــَا وهــــى العقوبــــةالقــــانوني 
  )٦٦ص،  ١٩٨٠،  سيد عثمان (رسمها المشرع التي  جراءاتاإل

الســابقين يرتكــز علــى مبــدأين فيين التعــريفــي  المفهــوم الــواردأن  ويــرى الباحــث 
  هما:

ـــى  االســـتناد -١ ـــينـــص إل ـــاعأو  يقـــرر تجـــريم فعـــل جزائ  أمكـــان  ســـلبي امتن
  إيجابيا وفقا لمبدأ المشروعية "ال جريمة وال عقوبة إال بنص ".

حــــددها المشــــرع جــــزاء التــــي  أن تمييــــز الجريمــــة جزائيــــا يتعلــــق بالعقوبــــة -٢
تــــدبير أو  ين إمــــا عقوبــــةلمخالفــــة أمــــره وال يخــــرج هــــذا الجــــزاء عــــن أمــــر 

  ازى .ر إحت
ويعرف بعض علمـاء االجتمـاع الجريمـة بأنهـا : الفعـل الحاصـل مـن قبـل الفـرد 

، البشــرى( اعيجتمــتحكــم النظــام االالتــي  ينمــع القــوان يــتالءمأن  لــم يســتطيع الــذي
  .)١٦ص، م١٩٨٨

تمثـل خروجـا عـن قـيم المجتمـع  اجتماعيةويعتبر هذا المفهوم للجريمة كخطيئة 
  توجب معاقبة الفاعل حفاظَا على أمن المجتمع وسالمته. تس

 يتعــارض مــع القــيم واألفكــار وامتنــاعبأنهــا : كــل فعــل  اآلخــرالــبعض  ويعرفهــا
ات الخاصـة ساسيتتعارض مع األالتي  أنها تلكأو  كيان الجماعةفي  استقرتالتي 

  .)٥٢ص ،م١٩٨١ /(رمسيسبحفظ المجتمع وبقائه 
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 ع القــيم الســائدة فــي المجتمــع والــذيفعــل يتنــاقض مــبأنهــا كــل  آخــرونويعرفهــا 
ردود فعل مـن السـلطة المختصـة لحمايـة القـيم عـن طريـق وسـائل القسـر  إتيانهيتبع 

  .)١٤، ص١٩٩١( نجم،  ب تلك األفعالعلى مرتك توقعالتي  واإلرغام
ـــنفس بأنهـــا  ـــزة  إشـــباعويعرفهـــا علمـــاء ال ـــة شـــاذة ال يســـلكها  إنســـانيةلغري بطريق

مرتكـب  انتابـتحين يشبع الغريزة نفسها وذلـك ألحـوال نفسـية شـاذة  عاديالاإلنسان 
  .)١٦ص م،١٩٩٨، البشرى ( بالذات ارتكابهالحظة في  الجريمة

ســلوك هــي  الجريمــةأن  ويــرى الباحــث مــن هــذه التعــاريف الســابقة مــن القــوانين
وهـى  تأثيرات نفسية عليه المجتمع يتم سلبيا وايجابيا وقد تكون تحت أستقرضد ما 

اإلجـراء أو  نون ويسـتوجب الجـزاء بالعقوبـاتنظـر القـافـي  فعل ضار وغيـر مشـروع
   حترازى .اال

 ركان الجريمةأ : ثانياً 

 ينفرد القـانون الجنـائي فـي كـل الـدول برسـم السياسـة الجنائيـة مـن خـالل الـنص
التجـريم وذلـك إلى  و الخطرة وتحويلها من مقامات التحريمأ السلوكيات الضارةعلى 

 ولكـي ورصـد الجـزاء المترتـب عليـه، م تحديدًا واضحاً ن طريق تحديد الفعل المجرّ ع
ن تتــوفر أركــان تؤســس ن وجهــة نظــر قانونيــة فإنــه البــد وأيصــبح الفعــل جريمــة مــ

انــه ال وجــود للجريمــة بــدون تــوفر تلــك األركــان، حيــث تــدور الجريمــة  أي،  عليهــا
وثيقـــا  ارتباطـــالجريمـــة وتـــرتبط لوجـــود ا ةأساســـيوهـــى أركـــان ،  وعـــدمامعهـــا وجـــودًا 

ــ بالعقوبــة ثالثــة إلــى  م فيهــا القــانون أركــان الجريمــةلمرتكــب الجريمــة، ويقّســ ةالواجب
  -:هيأركان 

نشـاط الفاعـل سـلبا وٕايجابـا ونتيجـة غيـر فـي  يتمثـلالـذي  وهـو الـركن :يالركن المـاد - ١
  .)٢ص ، ١٩٩٢، (خير وتلك النتيجة مشروعة وعالقة السببية بين ذلك النشاط

سـلوك فـي  ليصبح الفعل جريمة يعاقب عليها القـانون البـد وأن تجسـد النيـة أي
جسـم الجريمـة أو  للجريمة القانون بالركن الماديفي  يعرف محسوس وهو ما مادي
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شــكل فــي  ال تحمــل اعتــداء ولــم تجســدالتــي  النوايــا والرغبــات الدفينــةأن  يعنــى اوهــذ
ب عليهـــا عقوبـــة، ويكتمـــل الـــركن وال ينـــتج عنهـــا ضـــرر للغيـــر ال تترتـــ فعـــل مـــادي

   -المادي بتوافر ثالثة عناصر وهى :
جميـع صـور الجريمـة بغـض في  من الفاعل وهو شرط الزم إجراميسلوك  -أ

إلـى  سـلبيا دون النظـرأو  إيجابيـا اإلجرامييكون السلوك أن  النظر عن
  مكان السلوك .أو  وسيلة

يحدثــه الــذي  وتعنــى األثــرغيــر إراديــة أو  تحقيــق نتيجــة إجراميــة إراديــة -ب 
  محددة. قانونيةآثار يرتب عليه المشرع  اإلجرامي والذي السلوك

ــــين الســــلوك - ج ــــة الســــببية ب ــــوفر عالق ــــي  والنتيجــــةاإلجرامــــي  ت تتحقــــق، الت
حصـلت محتملـة الوقـوع وفقـا لمـا التـي  فالسببية تقوم متى كانـت النتيجـة

  تجرى عليه األمور عادة . 
  يالركن المعنو  -٢

عن إرادة  الماديصدور النشاط في  ويتوفر هذا الركناإلجرامي  لقصدويعنى ا
صدرت عـن شـخص ال يتمتـع آثمة إذا فاإلرادة ال تكون  ختياراالتتمتع بحرية  آثمة

  .)٥م، ص١٩٩٣(خير،  مسئوالومن ثم ال يكون  ختياراالبحرية 
فــال يســأل الشــخص  الــركن المعنــويفــي  القصــد شــرطاأو  وعليــه تكــون اإلرادة 

ذلـــك فـــي  ويســـتوي اختيـــارو عـــن إرادة حـــرة كـــان الفعـــل  إذا إال هتـــونتيج عـــن فعلـــه
  عمدية.الالجريمة العمدية وغير 

  ":" الشرعيالقانوني  الركن -٣
 .القـــــانونفـــــي  الـــــنص علـــــى الجريمـــــة وعقوبتهـــــافـــــي  وهـــــو العنصـــــر المتمثـــــل

  .)٢ص ،١٩٦٧، مصطفى(
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بـذلك صـادر  قـانونيوجد نـص إذا  جريمة االمتناعأو  بمعنى أنه يعتبر الفعل 
ال جريمـة أنـه  أيعن هيئـه تشـريعية وهـذا مـا يعـرف بمبـدأ شـرعية الجريمـة والجـزاء 

   ) ٣٤ص،  م٢٠٠٠، المناعسة والزعبى ( وال عقوبة إال بنص
المفعـول  سـاري قـانونيتوجد إال بموجـب نـص  الجريمة الأن  وهذا المبدأ يعنى

أو  الممنــوع فعلــه لوكيالســيفصــح عــن مضــمونها وذلــك مــن خــالل توضــيح الــنمط 
ســــينالها مرتكــــب الفعــــل التــــي  القيــــام بــــه، وكــــذلك بيــــان العقوبــــة الواجــــب المطلــــوب

  . )٥٦ص،  م٢٠٠٥ ،،  البشرىعلى  ( والسلبي اإليجابي
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   (�	)�ا�'"&�ق ا�$�  	تأ�	�� ا��"ث ا��	�� :
   :جنائيالتحقيق ال

ســـلطة رســـمية ذات تتخـــذها التـــي  القانونيـــة واإلداريـــة والفنيـــة جـــراءاتهـــو اإل
والمتضررين مـن الجريمـة،  الجناة، بقصد كشف الجريمة، والتعرف على اختصاص

   الجنائية العادلةتحقق التي األدلة  وجمع
  .)١٣ص، م١٩٩٨،  (محمد األمين البشرى

يضــع نصــوص قــانون العقوبــات، الــذي  هــو جنــائيالتحقيــق الأن  ويمكــن القــول
تلـك فـي  يبعـث الحيـاةالذي  ع التنفيذ، وهووقانون أصول المحاكمات الجنائية موض

  فيهاحياة النصوص ولواله لظلت تلك النصوص حبيسة ال 
  .)٥١ص ، م١٩٨٩، (إبراهيم 

 ميدان خصب رحب واسع تبرز فيه المهارات الخاصة جنائيويعتبر التحقيق ال
 ىتعتمـد علـ جنـائيالكفـاءة فـي التحقيـق الأن  الجنائية كمااألدلة  يتيحها ميدانالتي 

فـي  خصائص تتصل بالمحقق نفسه من حيـث العلـم والتخصـص والخبـرة واألسـلوب
  بجريمته االعترافإلى  واستدراج المجرم إقناع
   .) ١١ص،  هـ١٤١٤، (التركماني 
  

  العلمي جنائيالتحقيق ال
عنــد وقــوع  جنــائييباشــرها المحقــق الجنــائي التــي التحقيــق ال إجــراءاتهــو جميــع 

ذلــك علــى أســاس قواعــد فــي  معرفــة الحقيقــة مســتنداً لــى إللوصــول حادثــة أو  جريمــة
  .بقةمن خالل خبرته وتجاربه السا اكتسبها

  -ين هما :أساسييقوم على عاملين  جنائيفالتحقيق ال



 ١٩

ضــــــرورة اإللمــــــام بالنصــــــوص القانونيــــــة والنظريــــــات الفقهيــــــة الخاصــــــة  األول:
  . جنائيبالتحقيق ال

ــاني: عتمــد علــى فطنــة وخبــرة وبحــث أمــور فنيــة غيــر محسوســة تفــي  تتمثــل الث
المحقق، وكم من القضايا بقيت مقيدة ضـد مجهـول ألن المحقـق لـم يقـم 

  م )١٩٨٩،  ١٩ص ، (إبراهيم  بما يقتضيه التحقيق عمليبإجراء 
  :  جنائيأهداف وعناصر التحقيق ال

إلــى  األمنــيالحقيقــة وٕاعــادة التــوازن إلــى  الوصــول جنــائييســتهدف التحقيــق ال
  وذلك من خالل : منيةاأليعزز ثقة المواطن بالجهات الذي  مساره الصحيح

  الجرائم و التعرف على حقيقتها أعماًال للعدالة الجنائية . اكتشاف   -١
تبرئـة أو  مجـرم إدانـةتساعد المحاكم علـى  التي والبراهيناألدلة  توفير   - ٢

  برئ
  حماية حقوق ضحايا الجرائم .   -٣
  .منيةاأل جهزةالكشفية لأل منع الجريمة وٕابراز القدرات   -٤
  )١٧، ص١٩٩٨،  (البشرىللمجتمع  اقتصادية اجتماعيةتقديم خدمات    -٥
  التحقيق الجنائي إجراءات

نصــت المــادة الحاديــة عشــر مــن الالئحــة التنظيميــة لنظــام التحقيــق واإلدعــاء  
  : يليالعام على ما 

أو  غيبادر المحقق فور إبالغه عن وقوع جريمة بتمحيص مضمون البال -١
 للمحقق من البالغ توفير ما يـدل علـى وقـوع جريمـة أتضحإذا  ، الشكوى

التــي  جـراءاتاإلوقــت تسـليم الـبالغ، وتاريخــه ثـم يسـجله ويبــدأ  إثبـاتفـي 



 ٢٠

ســـجل خـــاص فـــي  ويعطـــى لكـــل قضـــية رقـــم متسلســـل يتطلبهـــا التحقيـــق،
 )٢١٤ص  ١٩٩٩(ثروت عبد الخالق ،.

ــة و أ ضــد موظــف شــكوىأو  ورد للمحقــق بــالغإذا   -٢ أحــد العــاملين بالدول
ــاء تأديــة وظيفتــه ــادرة بســماع،  بســبب فعــل وقــع منــه أثن  أقــوال عليــه المب

التحقيــق فـي  االسـتمراروشـهوده واخـذ موافقـة وزارة الداخليــة علـى  الشـاكي
 رئيس الهيئة . اقتراحبناء على 

واليــوم المحــدد  إليــهالمســندة  بالتهمــة يتبعهــا الموظــفالتــي  تخطــر الجهــة -٣
 )٢٥٥ص  ١٩٩٩ثروت عبد الخالق ،( لسؤاله

 التحقيــق أعمــاليفــرد ســجال يوميــا لتســجيل جميــع أن  يجــب علــى المحقــق -٤
 قـــرر إجرائهـــا خـــالل األيـــام المقبلـــة والقضـــايا الخاصـــة بهـــا وســـجالالتـــي 

 ٕاثبــاتنتهائــه، و ا وأالتوقيــف  اســتمراروتــاريخ مالحظــة  بأســماء الموقــوفين
 )٣٠٥ص  ١٩٩٩(ثروت عبد الخالق ، مدته فيها .

 

علـــم أو  جريمـــة ارتكـــابيحـــال للمحكمـــة المتخصصـــة كـــل شـــخص شـــهد  -٥
قـدم بالغـا  وكل من مع المتهمين، فيكون متواطئبوقوعها ولم يبلغ عنها 

 .تحقيق باختالقه أدلة مباشرةفي  تسبب أو كاذبا عن جريمة

   : جنائيالتحقيق ال ٕاجراءاتو  عناصر
الحقيقـــة إلـــى  للوصـــول جنـــائيال يقـــوم بهـــا المحقـــقالتـــي  جـــراءاتتلـــك اإلهـــي 
هـــذه فـــي  يبحـــثأن  وعلـــى المحقـــق، القـــبض علـــى الفاعـــل ٕالقـــاءلجريمـــة و وكشـــف ا

  كل عنصر. أهميةالعناصر وحسب 
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  التحقيق الجنائي : إجراءات
  :  والشكوىالبالغ  – ١

  .البالغ يبادر المحقق فور إبالغه عن وقوع الجريمة بتمحيص مضمون –أ  
وقت تسلمه البالغ  إثباتوع جريمة مضي في وقعلى  اتضح ما يدلإذا  –ب 

وتاريخـــه فـــي الســـجل ويعطـــي لكـــل قضـــية رقمـــًا متسلســـال خـــاص بملـــف 
  القضية .

ـــة إذا  -ج  فأنـــه ،  تأديـــة وظيفتـــه إثنـــاءورد للمحقـــق بـــالغ ضـــد موظـــف بالدول
يســــمع الشــــاكي وشــــهوده وأخــــذ موافقــــة وزيــــر الداخليــــة أن  يتحــــتم عليــــه

  اقتراح رئيس الهيئة .ى عل في التحقيق بناء لالستمرار
واليــوم المحــدد  إليــهد ـ تخطــر الجهــة التــي يتبعهــا الموظــف بالتهمــة المســندة 

  لسؤاله
التحقيــق  أعمــاليفــرد ســجًال يوميــًا لتســجيل جميــع أن  المحقــقعلــى  بجــي -هـــ

  المقبلة والقضايا الخاصة بها . األيامخالل  إجرائهاالتي قرر 
علم بوقوعها ولم يبلـغ أو  جريمة كابارتيحال للمحاكمة كل شخص شهد  –و 

 تسـبب وأعن جريمة  عنها تواطؤًا مع المتهمين وكل من قدم بالغًا كاذباً 
ـــة الئحـــة تنظيم ،١١: المـــادة(فـــي مباشـــرة تحقيـــق باختالقـــه أدلـــة  يـــة لهيئ

  )التحقيق واالدعاء العام
  
  
  
  

  اختصاصات المحقق - ٢



 ٢٢

اختصاصاته إلى ما قبل  قبل الخوض في اختصاصات المحقق يجب علينا تقسيم
  التحقيق وما هو أثناء التحقيق : 

  أوًال ما قبل التحقيق : 
  أن يصدر أمره إلى األجهزة األمنية بإجراء التحريات الالزمة والكافية. -
  أن يجري التحقيق بنفسه أو يندب احد رجال الضبط الجنائي للقيام به. -
فــي الســجل المعــد لــذلك إذا أن يــأمر بحفــظ األوراق إداريــا وقيــد موضــوعها  -

  كان األمر ال ينطوي على جريمة .
للمحقــق فــور ورود محضــر االســتدالالت مــن رجــل الضــبط الجنــائي أن  –ب 

   -يتخذ احد اإلجراءات اآلتية :
أن يحـــرك الـــدعوي بنـــاء علـــى هـــذا المحضـــر بإحالـــة األوراق إلـــى المـــدعي  -
  العام 

  لديه عدم وقوع جرم ما .حفظ األوراق إداريا دون تحقيق إذا ترجح  -
  أن يقوم بالتحقيق في القضية بنفسه أو يندب احد رجال الضبط ثم يتابعه. -
أن يــأمر رجـــل الضـــبط باســتيفاء بعـــض األمـــور الــواردة فـــي محضـــر جمـــع  -

  االستدالالت إذا لم يرى كفايتها أو الحفظ إداريا .
لكبيـرة أو التـي يعتبر إجراء التحقيـق مـن قبـل المحقـق نفسـه فـي الجـرائم ا -ج 

يستدعي التحقيق فيها حبس المتهم احتياطيًا أمـر الزم قبـل النظـر فـي الـدعوة أمـام 
المحكمة ، ويتـولي المحقـق بنفسـه التحقيـق فـي جميـع اإلدعـاءات التـي تسـند لرجـل 

  الضبط الجنائي في الحوادث الهامة التي تقع في السجون 
والفتيـات وفقـًا لألنظمـة ، ومـا تتم إجراءات التحقيق مع النسـاء واألحـداث  –د 

  يقرره وزير الداخلية من قواعد في هذا الشأن .
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يراعى المحقق في الجرائم العامة التي تقع مـن العسـكريين داخـل الثكنـات  –هـ
أو خارجها إخطار جهتهم ليحضر مندوب إذا رغبـت أثنـاء التحقيـق دون تـدخل إال 

  القضية .  بإذن المحقق وللمندوب التقدم بمذكرة تضم لملف
يراعـــي المحقـــق عـــن الحـــوادث التـــي تقـــع فـــي المـــدارس القواعـــد المنظمـــة  –و 
  لذلك.

على المحقـق عنـد مراجعتـه لمحضـر اسـتدالل علـى جثـة أن يتخـذ جميـع  –ز 
اإلجــــراءات للتعــــرف علــــى هويتهــــا وٕاثبــــات حالتهــــا وأوصــــافها والبصــــمات واآلثــــار 

 الوفــاة طبيعيــة أم جنائيــة؟ وأوصـاف المالبــس ومــا بهـا مــن وثــائق ومســتندات، وهـل
  .، الئحة تنظيمية لنظام هيئة التحقيق واالدعاء العام)١٢(المادة : 

  
  ثانيًا : أثناء التحقيق :

  : االستجوابيف تعر 
هو مناقشة المتهم من قبل رجل التحقيق المخول بذلك مناقشة تفصـيلية  االستجواب

  بتهمة ما منسوبة إليه . متعلقة
وفــق شــكل وضــعه القــانون بصــورة رســمية مــن شــأنها إثبــات وتكــون هــذا المناقشــة 

التهمــة علــى المــتهم أو عكــس ذلــك ، لــذلك هــي مرحلــة مهمــة جــدًا ، حيــث أن هــذه 
ــة تختصــر الكثيــر مــن جهــد القاضــي بــل يترتــب عليهــا بنــاء جــزء كبيــر مــن  المرحل

  قناعات المحكمة عن هذه القضية .
  : باالستجوابمن يقوم 

هــي مرحلــة شــديدة الخطــورة والحساســية لــذلك حــددت  جواباالســتنظــرًا ألن مرحلــة 
هـــذه  فجـــاءتمهـــام التحقيـــق فـــي الجـــرائم ،  إليهـــااألنظمـــة بعـــض الجهـــات وأوكلـــت 

األنظمــة تــنص صــراحة علــى أن الشــخص المخــول بــالتحقيق هــو محقــق مــن هيئــة 
فــي حــال كانــت الجريمــة فــي نطــاق لــم يغــط مــن قبــل  أمــاالتحقيــق واإلدعــاء العــام ، 



 ٢٤

محقـــق مـــن الشـــرطة أو مـــن الجهـــات  اختصـــاصفيكـــون التحقيـــق فيهـــا مـــن  الهيئـــة
  المختصة في قضايا معينة مثل التزوير ومخالفات الجمارك وغيرهم .

  محضر التحقيق ما هو وما هي الشكلية المطلوبة فيه :
محضـر التحقيــق هــو محـرر رســمي يحــرر مـن قبــل موظــف رسـمي مجــاور للمحقــق 

فيـه كـل مـا ذكـر مـن قـول أو فعـل يخـص هـذه التهمـة المتهم ويدون  استجوابأثناء 
فــي هــذه المرحلــة . ولهــذا المحضــر شــكل (ديباجــة) معــين البــد أن يحــرر بهــا وهــي 

  كاآلتي على الترتيب :
وطريقـة  زبإيجـا االتهـاموذكـر  بإجرائـهيستهل التحقيـق بـذكر السـلطة اآلمـرة  -١

  عليها . االستدالل
  المحقق ووظيفته ورتبته . أسميذكر  -٢
مكـان التحقيـق أو أقـرب مكـان ثابـت لـه إن كـان التحقيـق يجـرى خـارج  بيان -٣

  المدن .
و الســاعة واليــوم  الدقيقــةذكــر وقــت فــتح التحقيــق وتوفقــه وقفلــه بالتفصــيل (  -٤

والشهر والسنة ) على أن يكون هذا التفصيل بالتاريخ المعتمـد وهـو التـاريخ 
  الهجري .

 فك القيود وال يستجوب وهو مقيد . -٥

الثالثي وعنوانه ويدون رقـم الحفيظـة وتـاريخ  أسمهمحقق المتهم عن يسأل ال -٦
  ومحل إصدارها .

ذكــر الحالــة التــي عليهــا المــتهم بالتفصــيل وذكــر المضــبوطات التــي كانــت  -٧
ــــه  بحوزتــــه وذكــــر اإلصــــابات التــــي بجســــده متــــى كــــان المــــتهم مصــــاب مــــع نقل

  .لمستقمحضر  لمستشفى لتقديم اإلسعافات الالزمة له على أن يحرر ذلك في
مـع أخـذ توقيعـه  ٣قفل المحضر على الوجـه الـذي أتـى معنـا فـي الفقـرة رقـم  -٨

  أو بصمته في آخر المحضر .



 ٢٥

كمـــا يجـــب أن يراعـــى فـــي محضـــر التحقيـــق الخـــط الجميـــل ســـهل القـــراءة وعـــدم 
الشــطب وال الكشــط وال التحشــير ويراعــى فــي األســئلة أن تكــون مــوجزة وواضــحة 

  ات عليها خالية من اللبس واإلبهام .وصريحة ، وتكون اإلجاب
 وبعد ذلك نتطرق لما يجب أن يقوم به المحقق 

أن  شــكوىأو  بــالغأو  إخبــارعلــى  للمحقــق فــور علمــه بوقــوع جريمــة بنــاء –أ 
  -: اآلتية جراءاتيتخذ اإل

  خصائص التحقيق : – ٣
  التحقيق كتابة . إجراءاتجميع  إثباتيجب    –أ 

ـــق اســـطةيحـــرر محضـــر التحقيـــق بو  –ب  إذا  يغيـــرهأن  كاتـــب ضـــبط، وللمحق
  حرجًا . استشعر

يفتـتح المحضــر ببيـان اســم المحقــق ووظيفتـه واســم الكاتـب ومكــان تحريــر  -ج 
ويحـرر المحضـر بخـط ،  المحضر وتاريخه ونـص الـبالغ وسـاعة تسـلمه

وتــــــرقم صــــــفحات ،  تــــــرك فــــــراغأو  تحشــــــيةأو  واضــــــح دون أي شــــــطب
 هأقوالـ أخـذتلمحقق والكاتب ومـن المحضر من اعلى  والتوقيع المحضر

هــذا فــي إلــى  يشــار اإلجابــةأو  كــل صــفحة وٕاذا امتنــع عــن التوقيــععلــى 
  االمتناع . أسبابنهاية المحضر مع 

  ذلك في المحضر.إلى  االستعانة بمترجم يشارإلى  دعت الحاجةإذا  –د 
لـي لم وعبصـيغة المـتك أصـحابهاتدون باللغة العربية األقوال الصادرة عن  –هـ 

تتفــق  الصـيغة التــي العلــى  يبــدي تعليقاتـهأن  مسـمع مــن قائلهـا الــذي لـه
  يريده . مع ما

 اإليهــامبعيــدًا عــن  واإلجابــةيقــوم المحقــق بــإمالء الكاتــب صــيغة الســؤال  –و 
  وليس بما يعتقد المحقق . هأقوال أخذتوالغموض وبما ينطق به من 

  . ال الضبط الجنائيوبمعزل عن رج للمحقق إجراء االستجواب بعيداً  –ز 
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الــذي يحــرره المحقــق بنفســه دون حضــور كاتــب محضــر  يعتبــر المحضــر –ح 
  استدالالت .

الهيئــــة المســــتوفية  أعضــــاءيعتبــــر محاضــــر التحقيــــق المنظمــــة مــــن قبــــل  –ط 
الئحــــة  ،١٣: المــــادة ( يثبــــت تزويرهــــا ىالشــــكلية صــــحيحة حتــــللشــــروط 

  مية لهيئة التحقيق )يتنظ
ق والنتائج التي تسفر عنها من األسرار التي ال يجـوز التحقي إجراءاتتعد  -ي

االدعـــاء وكـــل مـــن يتصـــل أو  إفشـــائها مـــن العـــاملين فـــي دوائـــر التحقيـــق
  مهنته .أو  يحضره بسبب وظيفتهأو  بالتحقيق

نتيجـة علمـه  إجـراءأي علـى  التعويـلأو  أي واقعـة إثباتال يجوز للمحقق  –ك
  . الشخصي

القـرائن الالزمـة  الستخالصمحاضر التحري  يجوز للمحقق االستفادة من –ل 
التحقيــق واســتخدام العناصــر المســتمدة  إجــراءاتللقيــام بــإجراء معــين مــن 
  المتهمين .أو  منها في مناقشة الشهود

يحـــــول دون إســـــعاف المصـــــابين بقصـــــد اســـــتكمال أن  ال يســـــوغ للمحقـــــق –م 
  .)هيئة التحقيق واالدعاءالئحة تنظيمية ل، ١٤: المادة(  التحقيق
عن التحقيق  يطلب من رئيس الهيئة تنحية المحققأن  من الخصوم ألي –ن 

يوضـحها فـي  ألسباب إثنائهأو  التحقيق إجراءاتفي القضية قبل مباشرة 
  رفضه .أو  رئيس الهيئة قبول الطلبلطلبه و 

ـــقا -س ـــه إذا  لمحق ـــت لدي ـــي القضـــية أســـبابكان أن  يستشـــعر معهـــا الحـــرج ف
  الرفض أو  ذكرة مسببة وللرئيس القبوليطلب من رئيسه تنحيته بم

قـــرار فـــي  إصـــدارأو  أي قضـــية فـــي تحقيـــقال ال يجـــوز للمحقـــق مباشـــرة -ش
  -: اآلتيةالحاالت 



 ٢٧

تربطــه أو  الخصــوم ألحــدكــان زوجــًا أو  وقعــت الجريمــة عليــه شخصــياً إذا  *
  الدرجة الرابعة .حتى  نسبأو  صلة قرابة بأحدهم

مسـار التحقيـق علـى  مـودة تـؤثرأو  عـداوةكان بينـه وبـين احـد الخصـوم إذا  *
   في القضية .

 و محكمـاً أ باعتبـاره خبيـر باشـر عمـالً أو  شـهادة فيهـا أدىكان قـد سـبق إذا  *
  لهيئة االدعاء والتحقيق)  التنظيميةالالئحة ،  ١٥:  المادة(

  بوكيل وفق األنظمة لحضور التحقيق .  ستعانةاألبللمتهم الحق  -ص
ال بــأذن مــن المحقــق ولــه فــي جميــع إخل فــي التحقيــق لــيس للوكيــل التــد -ض

وعلي المحقق ضـم ،  يتقدم للمحقق بمذكرة خطية بمالحظاتهأن  األحوال
  المذكرة لملف القضية.

: المـادة(التحقيـق  أثنـاءيعزل المـتهم عـن وكيلـه الحاضـر أن  ليس للمحقق -ط
  لهيئة االدعاء والتحقيق) التنظيميةالالئحة ،  ١٦

  والمعاينة : االنتقال  -٤
لمكـان وقوعهـا  اختصاصـهينتقل المحقـق فـور إبالغـه بوقـوع جريمـة داخـل  –أ 

  يرها .يتغأو  طمس معالمهاأو  إلجراء المعاينة قبل زوالها
بهــم مــن  االســتعانةمكــان الحــادث مــن يــري إلــى  يصــطحب المحقــق معــه –ب 

  الخبراء.
 ئم الكبيـرة والهامـةالجهات المختصة إبالغ المحقق فـورًا بـالجراعلى  يجب - ج

  يتمكن من االنتقال في الوقت المناسب .حتى 
للتحقيق في جريمة ابلغ عنهـا فعليـه إبـالغ  االنتقالالمحقق على  تعذرإذا  –د 

 (نـدب بـديل عنـه أو  الالزم في هذا الشأن التخاذرئيس الدائرة التابع لها 
  الالئحة التنظيمية لهيئة االدعاء )،  ١٧: المادة
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نظــرة  ٕالقــاءو المعاينـة  بــإجراءمكــان الحـادث إلــى  المحقـق فــور وصـوله يبــدأ -هــ
ــــــى  شــــــاملة ــــــار مســــــرح الجريمــــــة واآلعل ــــــة واالســــــتماع ث ــــــة المتخلف المادي

  .فية وقوعه وهوية مرتكبيه والشهودللمعلومات األولية عن الحادث وكي
آثــار الجنائيــة بالبحــث عمــا تركــه الجــاني مــن األدلــة  يكلــف المحقــق خبــراء -و

  رسم تخطيطي وأخذ صور لمكان الحادث. ووضع
التـي كانـت مسـرحًا للجريمـة  األماكنعلى  يأمر بوضع األختامأن  للمحقق -ز

  تفيد في كشف الحقيقة.آثار تخلفت بها أو 
الحالــة للجثــة ووصــفها  إثبــاتكــان الحــادث جريمــة قتــل يقــوم المحقــق بإذا  -ح

 اب الوفـــاة والـــتحفظظاهريـــًا بالتفصـــيل واإلذن بتشـــريح الجثـــة لتحديـــد أســـب
  مالبس المجني عليه والمتهمين واألداة المستعملة.على 

بـــــع فـــــي تحريـــــز مـــــا تســـــفر عنـــــه المعاينـــــة مـــــن أدلـــــة ماديـــــة مضـــــبوطة يتّ  -ط
  المقررة في هذا الشأن. جراءاتاإل

ــــة مكــــان الحــــادث واألداة وكــــل اإل -ي ــــال المحقــــق ومعاين ــــت انتق  جــــراءاتيثب
  التحقيق. بمحضر

أو  الجهـــات الحكوميـــة إحـــدىمـــن  أوراقعلـــى  ق االطـــالعرأي المحقـــإذا  -ك
أوراق قضائية من المحاكم عليـه االنتقـال للمكـان وطلـب صـور منهـا بعـد 

لهيئـــــة االدعـــــاء  التنظيميـــــةالالئحـــــة ،  ١٨:  المـــــادة( اســـــتئذان المســـــئول
  والتحقيق )

   استجواب المتهم : – ٥
 وعـدم اسـتخدام عقـاقيرالمـتهم  إرادةعلى  يجب عند االستجواب عدم التأثير -أ
وكـل دليـل يؤخـذ بعكـس ،  دليـل ضـدهعلـى  عنف مع المـتهم للحصـولأو  أجهزةأو 

ويجوز االسـتعانة بـالكالب البوليسـية للتعـرف وال يؤخـذ باسـتعرافها ،  ذلك ال يعتد به
  كدليل.
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  .بعضهم وعن الشهود فور االستجواب المحقق عزل المتهمين عنعلى  -ب
فـأن ،  إليـهبالتهمـة الموجهـة  إحاطتـهلمتهم شفويًا بعـد يبدأ المحقق بسؤال ا -ج

  رف يدون اعترافه واستجوابه عن وقائع التهمة تفصيًال .تاع
ويناقشه فيهـا ويسـتمع ألقـوال  باألدلةالمتهم يبدأ المحقق بمواجهته  إذا أنكر -د

  .الشهود 
احد الشهود للتعرف عليه ضمن عـدد أو  المجني عليهعلى  عرض المتهم -هـ

  متروك لتقدير المحقق .  واألمرليتعرف عليهم األشخاص  نم
  .من يمثلها ىٕالو  لهيئات االعتباريةاأو  الشخصيات ىلإيوجه االستجواب  -و
  لهيئة االدعاء والتحقيق) التنظيميةالالئحة ،  ١٩( م :  
القضـــــية فـــــي حضـــــور المحقـــــق  أوراقعلـــــى  وكيلـــــه االطـــــالعأو  للمـــــتهم -ز

  الستجوابه.
  لهيئة االدعاء والتحقيق) التنظيميةالالئحة  ، ٢٠(م :  
ـــد اســـتجواب المـــتهم  -ح ـــدلي بأن  األبكـــميراعـــي عن ـــةمي ـــه كتاب مـــن بأو  علومات

        أمثاله.اعتاد التحدث مع 
  لهيئة االدعاء والتحقيق) التنظيميةالالئحة ،  ٢١(م :   
ضــية للمحكمــة جديــد يجــري تحقيــق تكميلــي ويضــم الق إحالــةطــرأ بعــد إذا  -ط

          قضية.لل
  لهيئة االدعاء والتحقيق) التنظيميةالالئحة ،  ٢٢ : (م  
  

   سماع الشهود : – ٦
األصل في الشـهادة هـو اإلخبـار عـن الغيـر، ولهـا مرحلتـان: مرحلـة التحمـل، 

  وغيرها .  الجنايات والحدودفي كما  .ومرحلة األداء
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ى الشـهادة قـول بحيـث يوجـب علـ) إن   151 ص  (ابـن عبـد السـالم قـال
وقولـه : ،  أو حلف طالبـه ٕان عدل قائله مع تعددهو الحكم بمقتضاه و الحاكم سماعه 

عند القاضي إما بالبينة أو بكونـه يعلمهـا ولـو  إن عدل قائله ، يريد إن ثبتت عدالته
عــدل  قـال : قــول عــدل إلــى آخـره ، وأســقط قولــه : إن عــدل قائلـه لكــان أبــين ؛ ألن

و قــال يوجــب علــى الحــاكم ســماعه ؛ ألن الحكــم إنمــا يســتعمل غائبــا فيمــا ثبــت أو لــ
عالما بهـا  قائله لشمل ذلك ما إذا ثبتت عدالته عنده أو كان بمقتضاه إن علم عدالة

بافتقــاره للتعــدد فــرع عــن كونــه شــهادة (  ، والظــاهر أن فــي حــده دورا ؛ ألن الحكــم
     ) . تنبيه
استدعائهم قـد تـم  ثبات والنفي سواء كانشهود اإلإلى  المحقق السماع ىعل -أ

تــــوفرت لــــديهم  متــــى أنفســــهمحضــــروا مــــن تلقــــاء أو  طلبــــهعلــــى  بنــــاءأو  بمعرفتــــه
  معلومات.

 همأقــوال ب الخصــوم ســماعلــالــذين يطاألشــخاص  يطلــبأن  المحقــق علــى -ب
  مفيدة للتحقيق . األقوالكانت هذه  ىمت

دعــوة الشــهود وســؤالهم عــن معلومــاتهم إلــى  يبــادرأن  المحقــقعلــى  يجــب -ج
  وقت لوقوع الحادث . أقرب في

رجــــال الســــلطة أو  يكــــون تكليــــف الشــــهود بالحضــــور بواســــطة المحضــــرين -د
  .قبل الموعد بأربع وعشرين ساعة  وٕابالغهمالعامة 
  لهيئة االدعاء والتحقيق) التنظيميةالالئحة ،  ٢٣ : (م 
وان ،  والتحقــق مــن هويــة الشــاهد،  ببعضــهمويراعــي منــع اتصــال الشــهود  -هـــ
ــأثير علــيــدلي  أن  ويراعــي،  إرادتــه ىبمعلوماتــه التــي لهــا صــلة بالموضــوع دون الت

إذا  مواجهــة بــين الشــهود إجــراءويمكــن ،  شــهادة الســماع مقدمــة علــى اشــهادة الرؤيــ
            مر.لزم األ
  لهيئة االدعاء والتحقيق) التنظيميةالالئحة  ، ٢٤ : ( م 
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أو  ق عليهــا بتوقيعــهالشــهود فــي محضــر التحقيــق ويصــاد أقــوال يــتم كتابــة -و
ذلــك  أســبابذا امتنــع عــن التوقيــع فيــدون إميــًا، فــكــان أإذا  يــده اليمنــي إبهــامبصــمة 

  . بالمحضر
  لهيئة االدعاء والتحقيق) التنظيميةالالئحة  ، ٢٥ : ( م 
فـــي الزمــــان والمكــــان  المحقــــق أمـــاميلتـــزم مــــن يـــدعي بالشــــهادة الحضــــور  -ز

            بإحضاره .األمر  جاز للمحققتنع بدون عذر مقبول ما وٕاذاالمحددين 
  لهيئة االدعاء والتحقيق) التنظيميةالالئحة ،  ٢٦( م : 

نقص أو  قول الحق دون زيادةعلى  للمحقق عند االقتضاء تحليف الشاهد -ح
.  

  لهيئة االدعاء والتحقيق) التنظيميةالالئحة  ، ٢٧:  ( م 
 الشــاهد لالســتماعقامــة إ محــلإلــى  المحقــق عنــد الضــرورة االنتقــالعلــى  -ط 

           في اختصاصه المكاني . إقامته كانت  ذاإه أقوالإلى 
  لهيئة االدعاء والتحقيق) التنظيميةالالئحة  ، ٢٨:  ( م  
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  : (�	)�و��	ت ا��"&ق ا� أ�+*�	ت ا��"ث ا��	�ث :
هـــو ذلـــك الشـــخص المكلـــف بـــالتحقيق بالجريمـــة واكتشـــاف  المحقـــق الجنـــائي :

 ٕالقــاءو األدلــة  قانونيــة لجمــع إجــراءاتبهــا الغامضــة والقيــام بمــا يلــزم مــن جميــع جوان
   .فاعليها وتقديمهم للعدالة وأفاعلها على  القبض

يتحلــى بهــا المحقــق إلتمــام عملــه علــى أن  الصــفات العامــة والخاصــة الواجــب
  :األكمل وهىالوجه 
 التـي يجـب ةساسياألالصفات العامة : يقصد بها هي تلك المزايا العامة و  – ١

ـــــدي المحقـــــق مثـــــل اإلأن  ـــــه بشـــــكل عـــــام والحمـــــاس تتـــــوفر ل خـــــالص والـــــوالء لعمل
رســالة التحقيــق بشــكل خــاص ومــن ثــم الواقعيــة والبعــد  بــأداءوالمصــداقية فــي القيــام 

طـــال وقـــت المهمـــة أو  فشـــل مـــرةإذا  اليـــأسأو  الملـــلأو  عـــن الخيـــال وعـــدم الكلـــل
ن أو ،  الهـدف مهمـا كلفـه الـثمنإلـى  ولالموكل له القيام بها بل يكون عنوانـه الوصـ

يضحي ويعطى من وقته الخاص في سبيل عمله وان يمنح كل مـا لديـه مـن تفكيـر 
  . وٕادراك أفقواهتمام وسعة 

يتحلي بها المحقق الجنـائي فـي أن  الصفات الخاصة : هي صفات يجب – ٢
ـــاة أخالقـــه ـــى  وطباعـــه وصـــفاته وتصـــرفاته المتصـــلة بالمهمـــة الملق ـــه و عل هـــي عاتق
  :  كاألتي
لنجــاح المحقــق فــي  أساســيمؤمنــًا برســالة التحقــق : وهــذا مطلــب  يكــونأن  -أ

بـه ضـميره  وامـتألوٕاذا توافر اإليمـان  فاإليمان بالعمل هو إيمان باهللا،،  أداء رسالته
أن  برسـالة التحقيـق عليـه واإليمـاننه لن يخل بواجباته مهمـا القـي مـن صـعوبات إف

ال يستطيع أحـد حتى  وأن يجعل العدل عنوانه،  قع عليهي يجرد نفسه من كل تأثير
  المساس بتصرفاته .أو  النيل منه
ــــأن نــــؤدي فــــي  يكــــون عــــادالأن  -ب  ــــا اهللا عــــز وجــــل ب تحقيقاتــــه : لقــــد أمرن
كاملـة غيـر منقوصـة، وأن مـن يحكـم بـين النـاس يحكـم بالعـدل،  أهلهاإلى  األمانات
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ة السـمحة سـالميت الشـريعة اإلحـرج فقـد حرصـأو  فإذا فعـل ذلـك فلـن يحـس بضـيق
 الحكم دون عناء ةبمسؤوليتقدم له من السلطات مايمكنه من الوفاء أن على  الغراء

  مشقة .أو 
مـــن يشـــملهم التحقيـــق : أي يتســـاوي  التحقـــق بـــين إجـــراءاتفـــي  المســـاواة - ج

 التحقيق وال تميز لطبقـة إجراءاتطراف التحقيق في المعاملة بالكامل أثناء السير بأ
فـــال تفرقـــة  ،القضـــاء متســـاوون أمـــامفـــالجميع  ،ثـــروةأو  لـــونأو  جـــنسأو  جتماعيـــةا

  غير ذلك من االعتبارات .أو  المنصبأو  صلاأل بسبب
 باتخـاذالكافية والذاكرة القوية : بأن يقـوم  ن يكون لدى المحقق المالحظةأ -د 
فـي  امواهتمـالمطلوبـة مـن حمايـة وكشـف ومعاينـة لمكـان الحـادث  جـراءاتاإلجميع 

كل موجودات مسرح الجريمة مهما قلت قيمتها ويدون مالحظاته بالكامل وال يتسرع 
 إجـراءبعـد  مـاإلـى  قيمة الدليل بل يحتفظ بكـل مـا لديـه مـن توقعـاتعلى  في الحكم
المعاينـة  أثنـاءهـذا قـوة مالحظتـه والدقـة واالهتمـام علـى  ويسـاعد المحقـق،  المعاينة
  مادية .مهما قلت قيمته الشيء  في كل

ترافــــق قــــوة المالحظــــة الــــذاكرة القويــــة لتــــذكر جميــــع األحــــداث دون أن  ويجــــب
وتـــذكر ،  الرجـــوع لمحضـــر التحقيـــق وبالتـــالي يســـتطيع ربـــط األحـــداث مـــع بعضـــها

علـه ضـعيفًا أمـام المحقـق القضايا المشابهة التي قام بها المتهم الماثل أمامه مما يج
  رتكاب الجريمة .ويعترف با

عمله الدقـة والترتيـب : ويقصـد هنـا دقـة كـل إجـراء في  المحقق يراعىأن  -هـ 
ـــب اإلجرائـــي والتسلســـل  وأن تكـــون مكتملـــة بشـــروطها الشـــكلية والموضـــوعية والترتي

  مع ظروف القضية ومالبستها . يتالءمالمنطقي في عمله بشكل 
المحقــق مــن معلومــات : وهــذا  إليــهالكتمانيــة وحفــظ األســرار فيمــا يتوصــل  –و 

إفشــائها المســاءلة الجنائيــة علــى  حــث عليــه القــانون ورتــب أساســيو نوني مطلــب قــا
وسائل اإلعالم والتي قـد تخـدم أو  والمدنية وتكون بعيدة عن أفراد الشرطة ةوالتأديبي
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كانت إذا  من يد العدالة وخاصة لإلفالتإعادة ترتيب خطته على  المجرم وتساعده
  الثأر .أو  ضاالقضية تختص بأعر 

أو  الثنـاءأو  المـديحإلـى  دون النظـر هو قيام المحقق بعمله ذات :إنكار ال -ز
وشـعاره رفـع الظلـم دون  وأن يكون عمله منطلقًا من إيمانه برسالة التحقيق التفاخر،

  مكافأة.أو  مجد شخصيأو  تفاخر
يكـون صـبور أن  المحقـقعلـى  الصبر وعدم التسرع وضبط األعصـاب : –ح 

ويتأكد ويمحـص كـل مـا يأتيـه مـن معلومـات وعـدم  األعصاب واتزانيتحلي بالهدوء 
مـا يحصـل عليـه أو  أقـوال تيـه مـنأمـا يعلى  أو قيمة الدليلعلى  التسرع في الحكم

 تفلت مئـة مجـرم مـدانأن  العدالةعلى  من اعترافات مباشرة وان يردد عبارة " يهون
  تدين إنسان بريئًا " ولذلك البد من الهدوء وسعة الصدر. أن على 

يضـع المحقـق أمامــه أن  كشـف الحقيقــة: إلـى التوصــلفـي  لطمـوح والثقـةا –ط 
الحقيقــة وال يجعــل لليــأس مكانــًا فــي نفســه ومهمــا تعقــدت إلــى  الطمــوح فــي الوصــول

يكتفــــي بــــالقرائن  الأالقضــــية فأنهــــا تزيــــده إصــــرارًا فــــي البحــــث عــــن الحقيقــــة وعليــــه 
  أدلة اقوي .إلى  البسيطة بل يجعلها وسيلة للوصول

: بمختلـف العلـوم المسـاعدةواإللمـام وفر لدى المحقق الثقافـة العامـة تت أن – ي
المحقـــق بمختلـــف القـــوانين والعلـــوم اإلنســـانية المســـاعدة وان يتمتـــع  إلمـــامالبـــد مـــن 

يكــون مــزودًا بــالعلم والثقافــة  يتحقــق لــه النجــاح فــي عملــه وحتــىحتــى  بثقافــة عاليــة
دة أنمـــاط للتعامـــل مـــع جميـــع والخبـــرة التـــي تجعلـــه ذا شخصـــية تجمـــع بـــداخلها عـــ

                    الطبقات والقيام بأي دور يتطلبه عمل التحقيق .
  ) ٩٢ص ،  ( عبد الفتاح مراد

   

  : جنائيعيوب المحقق ال



 ٣٥

المحقــق وموضــوع التحقيــق  إجــراءاتســلبيات تــؤثر بصــورة مباشــرة علــى هــي  
  : ييل ومن هذه العيوب ما

أهـــم مـــا يحـــرص عليـــه المحقـــق دلـــة األ تعتبـــر :األدلـــة  جمـــعفـــي  التبـــاطؤ -١
أصـــبح أن  الجنــائي والبــد مــن ســرعة التعــرف عليهــا وجمعهــا وهــذا أهــم إجــراء بعــد

البيانات قوة أمام القضاء في الوقت الذي  أكثرالدليل المادي الذي نواجه به المتهم 
ــدليل المعنــوي (االعتــراف فــي تشــكيل القناعــة لــدي  وتــأثير) أقلهــا قــوة أصــبح فيــه ال

فبقــدر مــا يجمــع المحقــق مــن أدلــة وقــرائن بقــدر مــا تكــون تحقيقاتــه قويــة ،  القضــاء
ومتينة فالمجرم في كثير مـن األحيـان يرتكـب جريمتـه بعـد رويـة وتخطـيط ويحـرص 

ه إجراءاتــفــي  المحقــق النــاجح والســريعأن  الإعــدم تــرك أي أثــر لكشــفه علــى  دائمــا
 أوثــار عة جمــع تلــك اآلفــإذا تباطــأ المحقــق فــي ســر ثــار يكشــف تلــك اآلأن  يســتطيع
بمجرد علمه بالحادث فإنه يكـون قـد أعطـى الفرصـة للجـاني لإلفـالت مـن يـد األدلة 

مـــن ضـــياع أمـــام العوامـــل األدلـــة  العدالــة وذلـــك بفضـــل مـــا ســـوف تتعـــرض لـــه تلـــك
(ســعد بــن محمــد بــن التــي بحوزتــه .األدلــة  الجويــة وٕاعطــاء الفرصــة للجــاني إلخفــاء

  ) ٦٧ظفير، ص
: يقصـد  و غيـر محسوسـةأا حولـه مـن مـؤثرات محسوسـة تأثر المحقق بمـ -٢

 ممارسـته لعملـه بفضـل صـداقة أثنـاء بـه المحقـق بالمؤثرات المحسوسة هو ما يتـأثر
فــي العمــل والــذي يــؤثر  اإلرهــاقإلــى  باإلضــافةألحــد الخصــوم  انحيــازهأو  قرابــةأو 

ــا ــأثر المحقــق بعلــى  أحيان مــا عمــل المحقــق، امــا المــؤثرات غيــر المحسوســة فهــو ت
بدرجـــة  أوالدهأو  المجنـــي عليـــهعلـــى  يشـــاهده فـــي مســـرح الجريمـــة وعطفـــه المباشـــر

إلـى  وكـذلك فـإن مراعـاة المراكـز االجتماعيـة والقرابـة والميـل،  أداء عملهعلى  تؤثر
ألحــــد  االنحيــــازأو  تراخــــي المحقــــق وتهاونــــه فــــي العمــــلإلــــى  الكراهيــــة قــــد تــــؤدي

علـــى  هـــذاعلـــى  وللتغلـــب اس فيـــه،األطـــراف ممـــا يضـــر بـــالتحقيق ويزعـــزع ثقـــة النـــ
 يراعي المصلحة العامة ومما يمليه عليه ضميره وقناعته.أن  المحقق
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التســـرع فـــي أن  :البحـــث عنهـــا فـــي  وعـــدم التعمـــقاألدلـــة  عـــدم تمحـــيص -٣
قيمـــة الـــدليل وعـــدم تمحيصـــه والتأكـــد منـــه مـــن أكثـــر ســـلبيات المحقـــق علـــى  الحكـــم

قيـام أو  ، عـد العبـث بمسـرح الجريمـةالجنائي وتجعله ضـعيفًا إمـام القضـاء خاصـة ب
 استعجالوٕان ،  الجاني بإخفاء كل ما لديه من أدلة ومضبوطات تثبت التهمة عليه

ـــزج بـــأي دليـــل ئو المســـ لين بســـرعة الكشـــف عـــن غمـــوض الجـــرائم يجعـــل المحقـــق ي
بـت بطالنـه المحكمة دون تمحيصه وبعـد ذلـك يثأو  النيابة العامةإلى  يحصل عليه

 )١٤١(خالد عثمان العمير ، ص  مجهول وتسجل القضية ضد

يصـل أو  أسرارأو  غموض أياليأس : عندما ينتاب القضية إلى  الركون -٤
 .التي يطرقها في خطته التحقيقية األبوابطريق مسدود إمام إلى  المحقق

مـا يـرد للمحقـق مـن معلومـات أوليـة ومـا يكونـه أن  التشبث بوجهة النظـر: -٥
ن رأي لخـط سـير التحقيـق ح الجريمـة تجعلـه يكـوّ مـن خـالل معاينتـه لمسـر  من أفكار

طريــق إلــى  ويكــون مهــتم بكــل مــا يؤيــد وجهــة نظــره ومهمــًال كــل مــا يخالفهــا فيصــل
ال أولـــذلك يجـــب ،  تلفـــق التهمـــة لشـــخص بـــرئأو  مســـدود ويفلـــت الجـــاني مـــن يـــده

علـى  يسلك جميـع السـبل ويفـتح التحقيـقأن  بل عليهسرع المحقق في تكوين رأيه تي
المشــتبه فــيهم ويــدرس جميــع االحتمــاالت التــي تخــدم األشــخاص  لجميــع مصــراعيه

 مسار القضية .

أو  : وذلــك بإزاحــة الــدليلالمحافظــة عليــه فــي  التهــاونأو  العبــث بالــدليل -٦
قبـل معالجتهـا مـن قبـل الخبـراء المختصـين مثــل األدلـة  مسـكأو  تحريكـه مـن مكانـه

والتي األدلة  اون في قيمة هذهوته اكتراثعدم أو  وقد يكون هذا لجهل،  البصمات
 قد تقود لحل لغز القضية .

: وهذا يكون ضد اإلنسانية، وهذا يعطـي وسائل الضغط واإلكراه  استخدام -٧
ويعطـي الفرصـة لتراجـع المـتهم  التحقيـق إجـراءاتفرصة للدفاع في الطعـن فـي كـل 
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عقيمـــة فاتـــه والـــذي يعتبـــر أقـــل البينـــات قـــوة وبالتـــالي فـــان هـــذه األســـاليب اعتر عـــن ا
 وحل لغز الجريمة . إليهامن الوصول  بدالاألدلة  وتضيع

 أحيانـا : االختصـاصرعًا بعـدم ذالهروب من متابعة القضايا تـإلى  الميل  -٨
تخــرج عــن  أنهــاغيــره معتبــرًا إلــى  عنــدما تكــون القضــية صــعبة وغامضــة يرمــي بهــا

يسـاعد وهـذا  االختصاص األماكن التي يكون فيها تنازع علىوذلك في  اختصاصه
 جريمته .آثار الهروب وٕاخفاء على  الجاني

غيــر إلــى  نظــر المحقــق مباشــرة وتوكيلــه مــن وجهــة عــدم مباشــرة التحقيــق -٩
 األعضــاءيباشــر المحقـق تحقيقاتــه بنفســه وبــاقي أن  األصــل :العمــلفــي  المتمرسـين

أدي  وٕااليكون الفريق مؤهًال لهـذا أن  يعملون من خالله ويعملون كفريق واحد والبد
 )٤٥ص ،  الحميد كمال عبد ، ( محمد فاروقفشل القضية . إلى  اهذ
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بـإدارة البحـث  جنـائيدوالب المباحث بقسم الشرطة هو بمثابـة وحـدة التسـجيل ال
بـه اإلجرامـي  معـالم النشـاط بكل مديرية لألمـن وهـو صـورة مصـغرة توضـح جنائيال

عملـــه للتعـــرف علـــى مـــواطن الجريمـــة فـــي  جنـــائيتلـــزم الباحـــث الالتـــي  والمعلومـــات
عـن  المسـئول باعتباره جنائيوالمجرمين والمعلومات الغير جنائية الالزمة للباحث ال

  بدائرته . جنائيوغير ال جنائيالنشاط ال
 جنـائيل رجـل البحـث الولما كان كشف الجريمة وتعقب مرتكبها يقـع علـى كاهـ

التـي  المـرآةأنـه إذ  ولذلك البد مـن تـوفر معلومـات سـابقة ومسـجلة بـدوالب المباحـث
  تعكس فيها أحوال األمن .

   -: يدولبة البحث الفني تنحصر فيما يل أهميةو 
 حصــر شــامل لفئــات المجــرمين والمشــبوهين واألشــقياء والخطــرين و إثبــات -١

تصــريف متحصــالت جــرائمهم فــي و  ئهــم،الــذين يــأوون اللصــوص وعمالاألشــخاص 
مع الوقوف على أحوال معيشتهم ومالحظة مـا يطـرأ علـى حـالتهم الماليـة مـن تغيـر 

 ع وتتبعهم .و غير مشر 

اإللمــام بالخصــومات الهامــة الســابقة بــدائرة القســم والوقــوف علــى أســبابها  -٢
 لتدارك نتائجها والعمل على إزالتها .

 الهدام لمراقبتهم من السياسيالنشاط  مثيري بأسماءبصفة دائمة  االحتفاظ -٣
 ألخر. أن 

 بدائرة العمل وهكذا يسهل مراقبتها . حصر المطابع ودور النشر -٤

  ) ٥١ص ،  جنائياالستدالل ال،  ( قدري عبد الفتاح الشهاوي 
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  :اإلجرامي  واألسلوبدولبة البحث الفني  -
صــبحت معلومــات أمــرَا هامــَا فقــد أاإلجرامــي  لمــا كــان الوقــوف علــى األســلوب 

لها وينقسـم  العمليإال تجمع وترتيب هذه المعلومات والتقيد هي  دوالب المباحث ما
  قسمين إلى  دوالب المباحث

المختلفــة  األنــواعيحتــوى علــى عشــرين درجــا تخصــص لحفــظ  -: األولالقســم 
  وتحتوى على تخصصات المجرمين المختلفة  ةللبطاقات المستخدم

  .من الملفات  أنواعنية عشر خاصة لحفظ يضم ثما -: الثانيالقسم 
  دولبة البحث الفنيفي  البطاقات المستخدمة

الخطرين المسـجلين بمكتـب الخطـرين أسماء  بطاقة شخص خطر : لتقييد -١
بمديرية األمن ويختلف لون البطاقة حسب درجة خطورة الشخص  جنائيالتسجيل ال

وفئــة ،  قـة خضــراءفئـة (ب) تخصــص لــه بطا،  (أ) تخصــص لـه بطاقــة حمــراء ةفئـ
  (ج) بطاقة صفراء .

الخطــرين وذوى أســماء األشــخاص  بطاقــة الفهرســت وهــى مخصصــة لقيــد -٢
الشــهرة اإلجراميــة واألشــخاص المطلــوب البحــث عــنهم وتغيــر أو اإلجرامــي  النشــاط

 هذه البطاقة بمثابة مفتاح الكشف عن أى فئة من الفئات الموجودة بالدوالب .

ذوى النشــــــاط أســــــماء األشــــــخاص  قيــــــد: ل يجرامــــــبطاقــــــة التخصــــــص اإل -٣
 المحكوم عليهم .أو  يجراماإل

وتـاريخ  وجنسـيته ونوعـه ضال : لقيد اسم الغائـبأو  بطاقة شخص غائب -٤
 يتردد عليها .التي  بالتفصيل والمحالت والجهات وأوصافه غيابه

 -عن عدة نماذج : عبارةهي و  بطاقة معلومات : -٥

العمالية والمجـالس النيابيـة أعضاء النقابات أسماء  نموذج مخصص لقيد - أ
  والمحلية بالشخصيات الهامة والمعزولين سياسيا بدائرة قسم مركز الشرطة .
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والســـــفارات  والمنشـــــاتنمـــــوذج مخصـــــص لقيـــــد المصـــــالح الحكوميـــــة   - ب
 والمؤسسات والمدارس ودور العبادة الكائنة بدوائر قسم الشرطة .

ومحـالت  لمصـاغنموذج لحصر المحالت العامة والمصانع ومحالت ا –ج 
  الخردة بدائرة قسم الشرطة .في  االتجار

 بطاقة الخصومات والمصالحات : -٦

وتاريخهـــــا  وأطرافهـــــاومكانهـــــا  وأســـــبابهاوهـــــى مخصصـــــة لقيـــــد الخصـــــومات  
ومـــدى جديتـــه، وقـــد جـــرى العمـــل علـــى اســـتخدام  مـــن صـــلح أجـــريوخطورتهـــا ومـــا 

 شــخاص ذوىلأل) علـى بطاقــات المعلومــات جنــائيبطاقــات ( األرشــيف ال اصـطالح
ضــــــمن تتالتــــــي  للبطاقــــــات )أرشــــــيف المعلومــــــات( اصــــــطالحو اإلجرامــــــي  النشــــــاط

 جنـائيال االسـتدالل ،الفتاح الشهاوي عبد ي( قدر   .تآالمعلومات الخاصة بالمنش
  )  ٥١ص ،  م ٢٠٠٥، 

  : جنائيالتسجيل ال واستمارة جنائيأرشيف دولبة التسجيل ال
والــدفاتر  جنــائيثابتــة بــدوالب التســجيل الوتعنــى بهــا تلــك المعلومــات المدونــة وال

للمعلومـــات فـــإن  األولكـــان الـــدوالب هـــو المصـــدر  وٕاذاوملفـــات المباحـــث الجنائيـــة 
  تغذى الدوالب بتلك المعلومات . التيهي  استمارة التسجيل

 التســـجيل عـــن إدارة المعلومـــات الجنائيـــة بقطـــاع األمـــن العـــام اســـتمارةوتصـــدر 
 بنودهـا لنـوع الجريمـة وعـدد الجنـاة تسع أجزاء وتشيروهى مكونة من ،  )٣(نموذج 

لها، ولكل قضية قسم خـاص وتحـرر القانوني  سم المديرية ورقم القضية والوصفاو 
 جنــائييحــرر بمعرفــة وحــدة التســجيل ال الثــاني بمعرفــة كاتــب الجــدول، وخانــة الــرقم

  األمن العام . بإدارة المعلومات بقطاع جنائيبالمديرية قبل إرسالها لقسم التسجيل ال
محاضـــر معينـــة مثـــل فـــي  مـــن أهـــم المرفقـــات جنـــائيالتســـجيل ال اســـتمارةوتعـــد 

وقضــايا القتــل  ةالمســاكن والمتــاجر والنشــل والنصــب والســرقات المتنوعــفــي  الســرقة
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المـــوت والمخـــدرات وجـــرائم األمـــوال إلـــى  يالمفضـــ العمـــد والحريـــق العمـــد والضـــرب
  المسروقات  وٕاخفاء دون ترخيصالعامة وجرائم السالح  واآلدابالعامة 

  :التسجيل  استمارة أهميةمدى 
بأقســام الشــرطة  جنــائيوســيلة فعالــة لتغذيــة دوالب التســجيل ال االســتمارةتعتبــر 
 منـع الجريمـةفـي  علـى أداء رسـالته القضـائيتعين مأمور الضـبط التي  بالمعلومات

 والتحريـــات تاالســـتخبارارتباطـــا وثيقـــا بتلـــك اط تبذلـــك يـــر أن  و، وكشـــف غموضـــها
  يقع عليها بصره بشأن جريمة ما .أو  سمعهإلى  تصلالتي 
 للمشــتبه اإلجراميــة النوعيــة الخطــرة نشــطةســتمارة علــى حصــر األوتعمــل اال -

مــن ذلــك عنــد ضــبطهم بنــوع مــن  ســتفادةواالاإلجرامــي  فــيهم للوقــوف علــى تــاريخهم
ســتمارة علــى د االكمــا تســاع،  شــتباه . لبيــان مــدى ارتبــاطهم بــالحوادث الجنائيــةاال

العالقــــة بينهــــا وبــــين النوعيــــات الخطــــرة  إثبــــاتمرتكــــب الجــــرائم المجهولــــة ب معرفــــة
( البصــــمة اإلجرامــــي  البدنيــــة والعالمــــات المميــــزة واألســــلوب ومضــــاهاة األوصــــاف

ســــتدالل علــــى المحكــــوم علــــيهم وللمتهمــــين االأهميــــة فــــي لهــــا أن  النفســــية ). كمــــا
قضـــية أخـــرى فـــي  تهـــامهماعنـــد أو  شـــتباهاال ضـــبط أحـــدهم بنـــوع مـــنإذا  والهـــاربين

ماكن تمركزها لفحصها وتحليلها ووضع الخطط أوالوقوف على الظواهر اإلجرامية و 
 المناسبة لمكافحتها . منيةاأل

  ) ٥٥ص،  شرعية التحريات ، ( قدري عبد الفتاح الشهاوي 
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ذلــك فــي  اليوميــة بمــا نشــطةدم الشــبكات المعلوماتيــة تســهيالت للعديــد مــن األتقـ

وهذه  ألياً البنوك في  وسحب وٕايداع األموال االليكترونيةالمحادثات الهاتفية والتجارة 
الجــرائم الخطيــرة مثــل التعامــل بالصــور  ارتكــابفــي  بمخــاطر تــأتىالتســهيالت قــد 

علـــى  واالعتـــداءجســـس والســـرقة والتخريـــب اإلباحيـــة وٕاغـــواء الصـــغار والتزويـــر والت
 نشـطةاألفـي  مميزات تقنية المعلومات باستغاللالحريات الخاصة ويقوم المجرمون 

 أجهـزة، وهـذا يتـيح لهـم التقـدم علـى المحققـيناإلجرامية بكفـاءة وسـرعة تفـوق قـدرات 
ـــة بعـــد ـــة الجنائي ـــة مـــع الجـــرائمأن  العدال ـــة العالي ـــين وســـائل التقني  دمـــج المجرمـــون ب
. واســتخدم المجرمــون تقنيــة بأنمــاط جديــدة ومعقــدة مــن الجــرائم التقليديــة ليخرجــوا لنــا

المطلوبــة لــيس أدلـــة أن األدلــة  صــعوبةاألمـــر  زاد والــذيالمعلوماتيــة عبــر الحــدود 
 جنــائيماديــة ملموســة بــل نبضــات إلكترونيــة وبــرامج مشــفرة وعلــى رجــال التحقيــق ال

دراك أبعــاد جــرائم المعلوماتيــة علــى المســتوى البحــث عــن الوســائل التقنيــة الحديثــة إل
   والعالميالمحلى 

(CARTER DAVIDL.,AND KATZ: AN EMERQIMY 
CHAPPENGE FOR , AW ENFORCE MENT > $ 1998 P : 216) .  

  الجنائية الرقمية لمواجهة الجرائم المستحدثة :األدلة  -
لحصــــول عليهــــا : هــــو معلومــــة يقبلهــــا المنطــــق والعقــــل يــــتم ا جنــــائيالــــدليل ال

مرحلـة  أيفـي  اسـتخدامهاقوليـة ويمكـن أو  ماديـةأو  قانونية ووسائل فنية إجراءاتب
شـــخص لـــه أو شـــيء  أو فعـــلأو  حقيقـــة ثبـــاتالمحاكمـــة إلأو  مـــن مراحـــل التحقيـــق

     عليه . مجنيأو  جانيأو  عالقة بجريمة
  )  ١٨٣ص ،  ١٩٩٤،  القاسمو بأ احمد(



 ٤٣

أن  تثبــتأن  يمكــنالتــي  ع البيانــات الرقميــةجميــهــي  : الرقمــي جنــائيالــدليل ال
توجـد عالقـة بـين أو  والجـانيتوجـد عالقـة بـين الجريمـة أو  ارتكبتهناك جريمة قد 

  الجريمة والمتضرر منها . 
(eagham casey, pigital evidence and computer crime , 

London : cademic press, 2000 p,260)   
 يــــة الرقميــــة معلومــــات يقبلهــــا العقــــل والمنطــــقالجنائأن األدلــــة  ويــــرى الباحــــث

قانونيـة وعلميـة بترجمـة البيانـات الحسـابية  إجراءاتبـويعتمدها العلم ويحصل عليها 
 صـحته ثبـاتالتحقيـق إلفـي  وملحقاتهـا ويسـتخدم اآللـيالحاسـب  أجهـزةفي  المخزنة

  شخص له عالقة بالجريمة .أو  شيء أيفعل أو 

  :أربع أنواعإلى  بصفة عامةاألدلة  تنقسم :ميةمن الجنائية الرقاألدلة  موقع
كــل  صــحةومــدى  اســتخدامه: يحــدده المشــرع ومنــه حــاالت  قــانونيدليــل  -١
  منها.

بوسـائل علميـة  قـوليأو  مـاديمن رأى خبير لتقييم دليل  يأتي:  فنيدليل  -٢
  معتمدة .

 وأقـوال كـاالعترافمعلومـات مفيـدة  من أشخاص عندهم يأتي:  قوليدليل  -٣
  الشهود .

إقنـــاع فـــي  : ينـــتج مـــن عناصـــر ماديـــة ناطقـــة بنفســـها وتـــؤثر مـــاديدليـــل  -٤
، مثل ثبوت وجود بعض األدلة بحيازة المتهم مما ال يدع مجال للشك فـي  القاضي

  .أنه مرتكب الفعل
ـــة الرقميـــة مـــاأن األدلـــة  ويـــرى الـــبعض -  مرحلـــة متقدمـــة مـــن إالهـــي  الجنائي
ووســائل التقنيــة  أجهــزةبمــا يبتكــره العلــم مــن  ســتعانةاالالماديــة الملموســة مــع األدلــة 

  الرقمية . األدلة  هو محور اآلليالحديثة والحاسب 
تضـاف  ثبـاتنـوع متميـز مـن وسـائل اإلهـي  الرقميةأن األدلة  آخرونويرى  -

   -: اآلتية لألسبابلألنواع األربعة السابقة وذلك 



 ٤٤

يسية ونبضات كهربائية غير الرقمية تتكون من دوائر وحقول مغناطاألدلة  -أ 
  بالحواس الطبيعية . العاديملموسة ال يدركها الرجل 

 درجـة التخيليـةإلـى  المادية بل تصـلاألدلة  الرقمية ليست أقل مناألدلة  -ب 
  شكلها وحجمها ومكان تواجدها غير المعين .في 

الجنائيـــة الرقميــة مطابقـــة لألصــل ولهـــا األدلــة  نســخ مـــن اســـتخراجيمكــن  - ج
ــــذي  الشــــيءت القيمــــة العلميــــة والحجيــــة الثبوتيــــة ذا ــــة  أنــــواعفــــي  ال يتــــوفرال األدل

  األخرى.
ـــــى –د  ـــــة  يمكـــــن التعـــــرف عل ـــــة المـــــزورةاألدل ـــــي  الرقمي جـــــرى تحريفهـــــا أو الت

  ال يدع مجاال للشك .الذي  بالقدر األصليةاألدلة  بمضاهاتها مع
مــن  اســترجاعهايمكــن  يالجنائيــة الرقميــة والتــاألدلــة  مــن الصــعب إتــالف -هـــ 

  بعد محوها والقضاء عليها.  اآلليالحاسب 
الجنائيـــة الرقميـــة عـــن غيرهـــا بســـرعة حركتهـــا عبـــر شـــبكات األدلـــة  تتميـــز –و 

   . االتصال

  :  جنائيال ثباتاإل في  الجنائية الرقميةاألدلة  دور -
  الجنائية الرقمية بالعلوم القضائية :األدلة  عالقة : والأ

، العدالـة الجنائيـةإلـى  الراميـة المسـتخدمةية جميـع العلـوم يقصد بـالعلوم القضـائ
األمريكيــة للعلــوم القضــائية بأنهــا دراســة وممارســة تطبيــق العلــم  ةاألكاديميــوتعرفهــا 

 جنـــــائيوعلـــــم الســـــميات وعلـــــم الـــــنفس ال ألغـــــراض القـــــانون مثـــــل الطـــــب الشـــــرعي
تلعـب لتـي ا البصمات واألسـلحة وعلـم اإلجـرام وغيرهـا مـن العلـومآثار وتخصصات 

  تحقيق العدل بمفهومه الواسع في  دور
( JOE NICKELL AND JOHN F,FISHER , CRIME 

SCICNCE , METHOD OF FRENSI C PETECTIOM  , 1999, 
P.2 ) 

الموجـــه للتعـــرف  العلمـــيالحقـــل أو  الجنائيـــة بأنـــه " المهنـــةاألدلـــة  يعـــرف علـــم 
اديــة عــن طريــق تطبيــق العلــوم الماألدلــة  يميــوالتحقــق وتحديــد المميــزات الفرديــة وتق

هــو تطبيــق العلــم علــى القضــائي  العلــمأن  أي،  الطبيعيــة علــى مســائل علــم القــانون
،  التعـــرففـــي  اســـتخدامهاتقنيـــة يمكـــن أو  القـــانون وذلـــك بـــأن كـــل مســـاعدة علميـــة



 ٤٥

ألغـراض التحقيقـات وتشــكل جـزء مــن األدلــة  تحليـلأو  إعـادة التكــوين،  االسـترجاع
  العلوم الجنائية .

إعــــادة تكــــوين عناصــــر الجريمــــة فــــي  ومـــن نظريــــات العلــــوم الجنائيــــة المفيــــدة 
 هتقـول هـذ والتـيوعالقة الجناة بالجريمة نظريـة " لوكـارد " للتبـادل الموضـحة سـابقَا 

شــخص يــدخل مســرحًا للجريمــة يأخــذ معــه شــيئا ويتــرك أو  شــيءكــل أن  النظريــة"
اد عالقــة بــين الجــاني ومســرح يمكــن إيجــ يوبالتــال،  خلفــه شــيئا منــه عنــد مغادرتــه"

  الجريمة . 
 التـي العلوم الجنائيـة تقـدم لنـا األدوات والتقنيـات واألسـاليب النظاميـةأن  يأ -
 إعادة في  منها واالستفادةالرقمية األدلة  عملية تحليلفي  استخدامهايمكن 

 الجـــانيالـــربط بـــين إلـــى  الجريمـــة وصـــوالً  ارتكـــابتكـــوين مـــا حـــدث أثنـــاء  -
  الجريمة . والضحية ومسرح

  :القوانين الوضعيةفي  ئية الرقميةالجنااألدلة  حجية : ثانياً 
األدلـة  تقـديرفـي  سلطة واسـعة للقاضيأن  على الوضعياستقر الفقه والقانون 

ـــرائن ومـــا تحملـــه الوقـــائع مـــن دالالت شـــريطة يكـــون الـــدليل ثابـــت ومـــرتبط أن  والق
األدلـة  حداث وينطبق هذا علىبالوقائع الرئيسية ومنسجما مع التسلسل المنطقي لأل

فــي  العلميــة بــل أكثــر منهــا حجيــة الماديــةاألدلــة  الجنائيــة الرقميــة ألنهــا أحــد أقســام
 معالجـة بوسـائل التقنيـة المعلوماتيــة أنهـاألنهـا محكمـة ال تقبـل التأويـل كمــا  ثبـاتاإل

  الجرائم المستحدثة .في  تستغل أصبحتالتي 
لــم تواجــه  تــنظم التعامــل مــع الحاســب اآللــي التــي ونظــرًا لعــدم تــوافر التشــريعات

   -:التالية لألسبابلجنائية الرقمية ااألدلة  تعاملها معفي  المحاكم مشكلة
  وكفاءة النظم الحديثة المعلوماتية. ياكتسبها الحاسب اآللالتي  الثقة -١
 الجنائية الرقمية وأثارها بالجريمة موضوع المحاكمة .األدلة  ارتباط -٢

 . ثباتاإلفي  ة ودقتهايمقالر األدلة  وضوح -٣



 ٤٦

 مصادرها بدقة .إلى  الرقمية والوصولاألدلة آثار إمكانية تعقب  -٤

 الرقمية على نظريات حسابية مؤكدة ال يتطرق إليها الشك األدلة  قيام -٥

توصـلت إليهـا علـوم الحاسـب التـي  قاطع بصـحة النتـائج برأيالعلم  انتهاء -٦
 . اآللي

ــــدعمها رأ -٧ ــــة ي ــــة الرقمي ــــة الجنائي ــــي الكشــــف عــــناألدل ــــراء ف ــــة  ي الخب األدل
 وفحصها وتقييمها . 

 ( HOEY , A. . ANALYSIS OF THE POLICE AND 
CRIMINAL EVIDENCE ACT .COMPUTER 
GENERATED EVIDENCE , 1996, P: TJ)  

 : سالمياإل جنائيه القالففي  الجنائية الرقميةاألدلة  حجية : ثالثاً 

الجنائيــة الرقميــة لــم يصــل هــذا األدلــة  ليهــاتقــوم عالتــي  لحداثــة العلــوم الرقميــة
فــي  النظــرإلــى  ولــذا يجــب دعــوة الفقهــاء،  المحــاكم الشــرعيةإلــى األدلــة  النــوع مــن

الحكــم علــى فــي  بــالقرائن،و ثبــاتبــاب حجيــة اإلفــي  الجنائيــة الرقميــةاألدلــة  حجيــة
يث يعززهــــا العلــــم الحــــدالتــــي  الماديــــةاألدلــــة  أقــــوى باعتبــــاره الرقمــــيحجيــــة الــــدليل 

  وتقنيات العصر .
  

  . ثباتاإلفي  على القرائن االعتمادويرى جمهور الفقهاء جواز 
  الشرعية ) السياسةفي  الطرق الحكمية،  ( ابن قيم الجوزية 

  القرآن ما يدعم رأيهم بشأن تلوث قميص يوسف بدماء كاذبة .في  وورد
  :كما يلي األدلة  قال اهللا تعالي في كتابه العزيز ما يؤكد حجية

أمـرًا فصـبر جميـل  أنفسـكم" وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بـل سـولت لكـم 
   ) ١٨ آية،  ( سورة يوسف "اهللا المستعان على ما تصفونو 



 ٤٧

وعالمات ،  وأنهارًا وسبال لعلكم تهتدون تميد بكمأن  رواسياألرض في  "وألقى
 ) ١٥,١٦ آية،  ( سورة النحل "بالنجم هم يهتدون 

يـة بـين رجلـين و " ما حكم به إياس بـن معا بالدليل المادي: ثباتومن نماذج اإل
فـــي ثـــوبين أحـــدهم لونـــه أحمـــر واألخـــر أخضـــر دخـــل كـــل مـــنهم حـــوض  اختصـــما

بمشــط وفحــص رأس كــل مــن  يتــونأأمــنهم بينــة "، فقــال:  أليولــم يكــن  لالغتســال
الرجلين بالمشط فخرج مـن رأس أحـدهم خـيط أحمـر ومـن رأس األخـر خـيط أخضـر 

  رأسه خيط أحمر والعكس. في  وجدالذي  ب األحمر للرجلبالثو  فقضي
  ) ٦٤ص،  قيم الجوزية البنالشرعية ،  السياسةفي  (الطرق الحكمية

وفـــى المملكـــة العربيـــة الســـعودية المرجعيـــة األولـــى لتطبيقـــات أحكـــام الشـــريعة 
 نفـى كثيـرأو  ثبـاتاإلفـي  المحاكم باألدلـة الماديـة والخبـرة العلميـة أخذتة سالمياإل

أحكام محكمـة الريـاض العليـا رقـم في  ية وذلكر يز من الحقائق المتصلة بالجرائم التع
األدلـــة  ) كمـــا قـــام الفقهـــاء بـــإثراء ميـــدانهــــ (ســـرقة١٤١٣/ ٢٦٩/١٠فـــي  ٢/ ١١٤

   العلمية.األدلة  التعامل مع ٕاجراءاتو العلمية بأدبيات وقواعد منظمة لشروط 
  م )١٩٩٩،  (معجب الحويقل 



 ٤٨

  -اسات السابقة :ثانيًا : الدر 
العديـــد مـــن الدراســـات الســـابقة ذات الصـــلة علـــى  مـــن خـــالل اطـــالع الباحـــث

  الدراسات الحديثة التالية :إلى  بالموضوع توصل الباحث
  م : ٢٠٠٦دراسة جاد عام    – ١

،  D.N.Aالحـامض النـووي للخليـة  دليـلعلـى  وكانت بعنوان "أسس الحصول
مـن تقنيـات حديثـة  الفني جنائيلبحث العلمي الإبراز ما يقدمه اإلى  وتهدف الدراسة

 ثبـــــاتاإلفـــــي  D.N.Aتقنيـــــة  أهميـــــةلمكافحـــــة الجريمـــــة وضـــــبط مرتكبيها،وكـــــذلك 
ــائي النتــائج التــي توضــح األســس التــي تبــين القواعــد إلــى  وتوصــلت الدراســة،  الجن

أو  قناعيــة يمكــن تقــديمها للقضــاء إلدانــةإأدلــة علــى  للحصــول امراعاتهــالتــي يجــب 
الجنــائي عنــد تــوفر  ثبــاتاإلالبصــمة الوراثيــة فــي  أهميــةوكــذلك ، المشــتبه فيــهتبرئــة 

  لعاب بمسرح الجريمة . شعر أوأو  أنسجةأو  عينات دم

  م : ٢٠٠٦دراسة الغانم عام    – ٢
،  وكانـــت بعنـــوان" دور التقنيـــات الحديثـــة فـــي فحـــص مســـرح حـــوادث الحريـــق

ة المسـتخدمة فـي تحديـد مسـببات التقنيـات الحديثـعلـى  التعـرفإلى  وتهدف الدراسة
ـــدفاع المـــدني،  الحريـــق ـــات فـــي جهـــاز ال ـــوفير التقني واعتمادهـــا كـــدليل علمـــي ،  وت

   -النتائج التالية :إلى  وتوصلت،  لتحديد مسببات الحريق
ـــل  - ـــات التحلي ـــة الســـعودية تقني ـــي المملكـــة العربي ـــوفر ف ـــريتت لمخلفـــات  المخب

  حوادث الحريق .
ة هـي تقنيـة الفصـل الكرومـاتوجرافي ومطيـاف األشـعة فاعلي األكثرالتقنيات  إن

  .تحت الحمراء
  
  



 ٤٩

  م : ٢٠٠٤دراسة البشري عام    – ٣
معرفـة إلـى  وتهـدف الدراسـة،  وكانت بعنوان "التحقيق فـي الجـرائم المسـتحدثة" 

 والــذي يــنعكس واالتصــاالتمــدي التطــور فــي ميــدان التكنولوجيــا وتقنيــة المعلومــات 
بهــذا الجانــب  االهتمــامط الجــرائم المســتحدثة ممــا يســتدعي تنــامي وتعــدد أنمــاعلــى 

الجريمـــة علـــى  تتخـــذه الـــدول للتغلـــبأن  مـــا يمكـــن،  األمنـــيفـــي المجـــال  واســـتثماره
والضـبط والتحقيـق فـي بعـض  االكتشافوكذلك بيان طرق ،  وامتدادها عبر الحدود

  -: اآلتيةالنتائج إلى  وتوصلت الدراسة،  الجرائم المستحدثة
  التحقيق الفني ضرورة في معالجة الجرائم المستحدثة .على  زالتركي -
بالمستوي التعليمي والتدريبي للعـاملين فـي مجـال التحقيقـات الجنائيـة  االرتقاء -

. 

 يجب الرصد المبكر للجريمة المستحدثة واألشخاص المحتمل تورطهم فيها . - 

الشــقيقة الشــرطة واألمــن فــي الــدول  أجهــزةبنــاء قنــوات تبــادل المعلومــات مــع  -
 والصديقة .

الجنائية والمنظمـة لسـلطات رجـال  جراءاتاإلو قوانين ال تحديث وتطويريجب  -
بحيـث تتواكـب وتتماشـي مـع متغيـرات العصـر الجديـد والمسـتجدات الشرطة والنيابـة 

 .التي تطرأ على الجرائم ، والجرائم الحديثة

  : م ٢٠٠٥عام  األصمدراسة     – ٤
ودوره فــــــي التعريــــــف بضــــــحايا الكــــــوارث  نــــــائيجوكانــــــت "بعنــــــوان المختبــــــر ال

الصــــعوبات الجنائيــــة والطبيــــة فــــي علــــى  الوقــــوفإلــــى  والحروب"،وتهــــدف الدراســــة
معاينـــة الجثـــث المشـــوهة وضـــحايا الكـــوارث الطبيعيـــة والحرائـــق والحـــروب وحـــوادث 

وكـــذلك إبـــراز ،  هويـــة الجثـــثعلـــى  الطـــائرات ومعاينـــة المقـــابر الجماعيـــة والتعـــرف
اسـتخدام أن إلـى  وتوصـلت الدراسـة،  البصمة الوراثية في تعريـف الفـردتقنية  أهمية

علـى  يساعدأن  التقنيات الحديثة بصفة عامة والبصمة الوراثية بصفة خاصة يمكن



 ٥٠

الجثــث المشــوهة وضــحايا الحــروب والكــوارث الطبيعيــة بكــل دقــة فــي علــى  التعــرف
  التحقيقات الجنائية .

  :  م ١٩٩٧ عام دراسة سعد النويصر – ٥
"، منيـــةاأل جهـــزة" أثـــر تقنيـــة المعلومـــات فـــي رفـــع كفـــاءة أداء األ دراســـة بعنـــوان

العالقة بين استخدام تقنية المعلومات ورفع كفاءة على  التعرفإلى  وتهدف الدراسة
علـى  والتأكيـد،  وسـائل تقنيـة المعلومـاتعلـى  األمنيـة األجهـزةومدي اعتماد  األداء
فــي  األمنيــة األجهــزةتقنيــة المعلومــات مــن قبــل  التوســع فــي اســتخدام وســائل أهميــة

وتوصـــلت ،  عملهـــا أداءعلـــى  نتـــائج تؤكـــد وجـــود اثـــر ايجـــابيإلـــى  حالـــة التوصـــل
  : اآلتيةالنتائج إلى  الدراسة
أن  منيـــةاأل جهـــزةوســـائل تقنيـــة المعلومـــات فـــي األعلـــى  يـــري اغلـــب العـــاملينــــ 

  عتماد عليها .يرتفع بدرجة عالية جدًا عند اال أدائهممستوي كفاءة 
ضـرورة تكثيـف اسـتخدام تلـك علـى  منيـةاأل جهـزةاغلـب العـاملين فـي األ أكد  ـ

ـــى  مهـــام عملهـــم أداءالوســـائل فـــي  ـــي الحصـــول عل ـــث أنهـــا تســـاعدهم ف حي
المعلومات التي يبتغونها بمنتهى الدقة والسهولة واليسر ، بغض النظر عن 

ــة الخبــرة ونقــص اإلمكانــات ــة فــي قل البشــرية المدربــة  بعــض ســلبياتها الممثل
يلها والتـــي يمكـــن تالفـــي هـــذا العيـــب بـــبعض الـــدورات غالتـــي تقـــوم علـــى تشـــ

  . التدريبية 
يعـانون مـن صـعوبات تتمثـل  أنهمتلك الوسائل على  بعض العاملين أوضح  ـ

ضــرورة علــى  اكــدو أو ، الفنيــة الناتجــة عــن االســتخدام الخــاطئ األعطــالفــي 
  التقنيات تلكعلى  توفير مراكز للصيانة والتدريب
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  هـ : ١٤٢١عام دراسة فهد الحوشان   – ٦
لـــبعض وســـائل  منيـــةاأل جهـــزةفـــي دراســـة بعنـــوان" مـــدي مشـــروعية اســـتخدام األ

الوســائل علــى  التعــرفإلــى  وتهــدف الدراســة،  التقنيــة الحديثــة فــي كشــف الجريمــة"
عية مشــرو ،  التقنيـة الحديثـة فـي التحقيـق الجنـائي والمسـتخدمة فـي التحـري والمراقبـة

،  ومـــن منظـــور القـــوانين الوضـــعية إســـالمياســـتخدام الوســـائل التقنيـــة مـــن منظـــور 
 هــذه الوســائل العمليــة والمعمليــة فــي فحــصأن  نتــائج منهــاإلــى  وتوصــلت الدراســة

 األخـــــذوكـــــذلك مشـــــروعية ،  الماديـــــة لهـــــا مشـــــروعية فـــــي الـــــنظم الوضـــــعيةاألدلـــــة 
البيولوجيـة ( الـدم ثـار اآلص وكذلك مشروعية فح،  بالبصمات القديم منها والحديث

– D.N.A  فــي  اآللــي) فــي القــانون الوضــعي وكــذلك مشــروعية اســتخدام الحاســب
ــــق الجنــــائي لمــــا يترتــــب وتنــــاول ،  هــــذا مــــن ســــرعة تشــــغيل البيانــــاتعلــــى  التحقي

عنــد اســتخدام الحاســبات  ةأساســي المعلومــات بكــل دقــة مــع وجــوب تــوفير ضــمانات
كــــي ال تربــــو  األفــــراديانــــات التــــي تســــجل عــــن االلكترونيــــة وهــــي وجــــوب تحديــــد الب

 إهــــداروال تكــــون ســــببًا فــــي ،  لألفــــرادالمصــــالح الخاصــــة علــــى  المصــــلحة العامــــة
تطـابق حالـة  وأنهـامن صحة هذه البيانات  والتأكد،  حرياتهم وانتهاك خصوصياتهم

البيانـــات الخاصـــة بـــه علـــى  حـــق المـــواطن فـــي االطـــالع وٕاقـــرار،  الشـــخص الفعليـــة
ــــدما يســــلك هــــؤالءومســــح هــــذه  ــــات عن وكــــذلك ،  مســــلكًا صــــالحاً األشــــخاص  البيان

 أثنـاءمشروعية اسـتخدام جهـاز كشـف الكـذب والتنـويم المغناطيسـي ومصـل الحقيقـة 
  التحقيقات في القوانين الوضعية .

"وسـائل التحقيـق وعنوانهـا ) هــ ١٤٢٤عـام وائل عبد الرحمن الثنيان (دراسة  – ٧
،  ق الجنائي في مرحلتي االستدالل والتحقيق االبتـدائي"في التحقي وأثرهاالمستحدثة 

الجنــائي  ثبــاتاإلمعرفــة الوســائل الحديثــة ومــدي حجيتهــا فــي إلــى  وتهــدف الدراســة
،  إسـالميالجزائية في المملكـة العربيـة السـعودية مـن منظـور  جراءاتاإلوفق نظام 

علــى  يســتدل بهــاالعينــات واعتبارهــا قــرائن  بــأثر األخــذجــواز إلــى  وتوصــلت الدراســة
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تــم تحليلهــا عــن طريــق البصــمة الوراثيــة وذلــك فــي غيــر إذا  نفيهــاأو  ثبــوت التهمــة
ــــي الكشــــف عــــن ،  قضــــايا الحــــدود والقصــــاص وكــــذلك جــــواز اســــتخدام الكــــالب ف

  . ىخر أية ويفضل دعمها بقرائن ر المجرمين وذلك في الجرائم التعزي
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  ��ل ا��	�ثا�
  ا��ا���3(�� ��در (راءاتا�

  
  سائل التقنية الحديثة المستخدمة في البحث الجنائي و 
  

  التقنية المستخدمة في التحقيق الجنائي جهزةبعض األالمبحث األول :  �
ســـؤال الشـــهود فـــي  وســـائل التقنيـــة الحديثـــة المســـتخدمةالمبحـــث الثـــاني :  �

  المتهمين  واستجواب
  ويرمجال التزييف والتز في  حديثةالتقنيات الالمبحث الثالث :  �

  سلحة فحص األفي  التقنيات الحديثة المستخدمةالمبحث الرابع :  �

الكشـف عـن الجريمـة  فـي واسـتخدامه النـوويالحمـض المبحـث الخـامس :  �
  وتطبيقاته

  .في التحقيق الجنائي مدي مشروعية التقنيات الحديثةالمبحث السادس :  �
  استخدام البصمات في التحقيق الجنائي .المبحث السابع :  �

  استخدام تقنية فحص حبوب اللقاح في التحقيق الجنائيالثامن:  المبحث �
  
  

  
  

  	�ل ا����ثا�
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  ا������� ��درا�� �راءاتا

  : (�	)�ا�"ث ا�$�  و�	)ل ا�'&��� ا�"د��� ا���'�د��ا��"ث ا�ول : 
  التقنية المستخدمة في التحقيق الجنائي  جهزةاألبعض  * 
من أجل سـرعة ودقـة  جنائيل البحث الالوسائل لتفعيل قدرات رجا هخدم هذتتس

ومــن ،  هــذا المجــالفــي  الكشــف عــن الجريمــة .. وقــد تعــددت الوســائل المســتخدمة
  : يليأهم الوسائل المستحدثة ما 

  :بعض األجهزة التقنية المستخدمة في التحقيق الجنائي 

 عن بعد والتصنت : واالستماع الصوتيالتسجيل  أجهزة -١

يمكـن سـمعاها مـن التـي  لصوتية المسموعة تلـكالشخصية ا االتصاالتوتعنى 
 االتصـــــاالتالعلميـــــة وتقســـــم  جهـــــزةاأل اســـــتخدامأو  قبـــــل الغيـــــر، بـــــاألذن المجـــــردة

وهــو كــل ،  مباشــرة وغيــر مباشــرة، وهمــا يتعلقــان بالحــديث الخــاصإلــى  المســموعة
واألفكــار المترابطــة  المعــانيمجموعــة مــن أو  صــوت لــه داللــة التعبيــر عــن معنــى

تعبيــر كالهمهمــة واللحــن والموســيقى ال  أيصــوت فاقــد الداللــة علــى  أي وعليــه فــإن
ــــم ال يصــــلح ــــى ســــرية  التعــــدييكــــون موضــــوعا لجــــرائم أن  يعــــد حــــديثا ومــــن ث عل

   الشخصية المسموعة االتصاالت
  ) ١٨، ص ١٩٩٣،  ( طه

وقــد تكــون هــذه األحاديــث والمكالمــات مجــاالت لتبــادل األســرار وبســط األفكــار 
ت مــن الغيــر نصــت أييخشــي الفــرد أن  حــرج دونأو  خــوفأو  ددوالنيــات دون تــر 

األحاديـث  ههـذفـي  الضـماناتهـي  ألن اإلحساس باألمن الشخصي والثقة الخاصة
      الخاصة . ةالهاتفية وهى جزء من ممارسات الحيا والمكالماتالشخصية 

  ) ٤٧٤ص ،  ١٩٨٠،  ( سرور
 انتهــاكفــي  هــا أثــر كبيــروســائل التصــنت والتســجيل الحديثــة لأن  ومــن المؤكــد

أو  نفسـهإلـى  يخلـوأن  حرية الفرد الشخصية فلن يستطيع الفرد بوجود هذه الوسـائل



 ٥٥

القطــاع العــام والخــاص لمراقبــة فــي  جهــزةســرية حديثــه، وتســتخدم هــذه األإلــى  يــأمن
فمراقبــة الســلطة لألفــراد  الــوطنيضــرورات األمــن أو  المصــلحة العامــة باســماألفــراد 

وقتنــــا فــــي  معتقــــداتهم أصــــبح أمــــر ًا مألوفــــاأو  السياســــية ذاهبهمومــــبســــبب أرائهــــم 
  )  ١٢ص ،  ١٩٨٣،  ( الريس  الحاضر.

على حرية المواطن وحقوق اإلنسان  اعتداءالوسيلة تمثل هذه  أن ويرى الباحث
الوسـيلة كمـا السـتخدام هـذه شئونه الشخصـية، والبـد مـن وضـع ضـوابط في  تدخلو 

حرمــات اإلنســـان  انتهـــاكتحــرم  والتــية ومقاصـــدها ســالميأنهــا تخــالف الشـــريعة اإل
 يبيح ذلك . دون سبب

   

 التلسكوبية ألعمال المراقبة : ةاإلليكترونيالبصريات  استخدام -٢

المالحظة السرية والمستمرة لألشخاص واألماكن واألشياء للحصول علـى هي  
 نــهوســرى يقصــد م خفــيمعلومــات تتعلــق بنشــاط وشخصــية األفــراد، فالمراقبــة نشــاط 

يجعـل المراقبـة بالغـة الصـعوبة .الـذي  ينفذ دون علـم الهـدف وشـرط السـرية هـوأن 
  )١٠ص ،  م ١٩٩٢،  ( عبد الرحمن     
ووســـائل كشـــف  والتلفزيـــوني الضـــوئيالتصـــوير  أجهـــزةومـــن الوســـائل الحديثـــة  
الوسـائل تمكـن مـن إجـراء معاينـة فوريـة هـذه  أن الجريمة حيث ارتكابوقت  الجاني

 ال تــدخلالتــي  األمــاكن العامــةفــي  علــم مرتكبهــا ومنظمهــا ويســتخدم للجريمــة بــدون
ومــن ،  تعطــى صــورة صــادقة وحيــة لمــا قــد يحــدث فهــيالخاصــة حيــاة نظــام الفــي 

البنــوك فــي  تثبــتالتــي  والعدســات التلفزيونيــة أمثلــة تلــك الوســائل البصــرية الــرادارات
   . ات واألماكن المهمةالمطار في  المستخدمة جهزةوالساحات الكبيرة واألسواق واأل

  )١٤٤ص،  هـ١٤١٣،  (ربيع
 قيمة علمية حديثـة، بمـا لـه مـن أثـر جنائيال ثباتوقد أضاف علم التصوير لإل

علـى آلــة  اعتمـاداألمــر  كـل مـن يعنيـهإلــى  نقـل صـورة صــادقة لألمـاكن واألدلـةفـي 



 ٥٦

 لخطيـرةالسـلبية واثـار بيـد أننـا ال ننكـر اآل، ال تعـرف الكـذبالتـي  األفـالمو  التصوير
لـم توضـع الضـمانات إذا  الخاصـةحيـاة هـذا السـالح علـى ال اسـتخدامتنشأ مـن التي 

  الكافية .
  )  ٨٩، ص ١٩٩١،  ( عابد

عمليــات إرهابيــة  أيمــن  األرواححمايــة فــي  هــذه التقنيــة أهميــةويــرى الباحــث 
أمــاكن عامــة، وهــذه بــذلك ال تخــص فــردا يعينــه فــال تمثــل فــي  نهــا توجــدأخاصــة و 
  ووقائية لكشف الجرائم  أمنية أهميةحرية شخصية ولها  يإخالل بأ

 ة وشبكات الربط المعلوماتية : اآلليالحسابات  -٣

 اســتخدامهامجــال تجميــع المعلومــات وتنســيقها ثــم إعــادة فــي  العلمــيإن التقــدم 
ـــة قـــد أدى ـــة الجنائي ـــى  مـــن قبـــل مؤسســـات العدال ـــدة متعلقـــة إل إيجـــاد مشـــكالت جدي

وبفضل الحاسبات فإن ،  السيما المتعلقة بحياتهم الخاصةو  ةساسياأل األفرادبحقوق 
    .واسترجاع المعلومات قد زادتطاقة تجميع وتخزين وتحليل 

  )  ١٩٣ص ،  هـ ١٤١٣( ربيع 
األفـراد وتجعلهـم حيـاة المعلومات المتجمعة تعطى بيانات تفصيلية عن  أن كما

الميـول أو  ألخـرىحيث تشمل عالقـات العمـل والعالقـات ا واالبتزازعرضة للضغط 
ـــــذوق واالتصـــــاالت السياســـــيةفـــــي  الخاصـــــة ـــــة والخـــــدم  معلومـــــاتأو  ال عـــــن العائل

،  ( الســـويس                       واألصدقاء وغيرها .
  )  ١٢٩، ص ١٩٨٣

  
�...ؤال ا��...3ود $...�  و�...	)ل ا�'&��...� ا�"د��...� ا���...'�د��  ا��"...ث ا��...	�� :

  ا��'��3ن .  وا�'(واب

  في االستجواب الجنائي والمرفوضة قانونًا : الوسائل الحديثة : ) أوالً (  
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الشــــخص أو  جســــد المـــتهم يهنـــاك عـــدد مــــن الوســـائل ال يتـــرك اثــــر ماديـــا فـــ
رفــض اســتخدامها علــى  المســتجوب ولكــن الفقــه والقضــاء قــد اســتقر منــذ فتــرة طويلــة

  .الجنائية في بعض حاالت استخدامهاوترتب المسئولية 

  : يرات الفسيولوجيةتقنية قياس التغ جهاز كشف الكذب - ١
يعتمـد علـى قيـاس نبضـات  علمـي كأسـلوبالقيـاس النفسـي  استخداميقصد به  

بتسـجيل ورصـد بعـض  جهـزةاألهذه  الدم وضغط الدم ومقاومة الجلد للكهرباء وتقوم
الجلفــــانى  النفســــيتتعلــــق بضــــغط الــــدم وحركــــة التــــنفس ورد الفعــــل التــــي  التغيــــرات

( زيــد        نتجــت عنهــا .التــي  تفســر النتــائجأن  وبتحليــل الرســوم البيانيــة يمكــن
  ) ٥٠١ص ،  ١٩٦٧

 باســـتطاعته اآلنهنـــاك جهـــاز تقنـــى حتـــى أن  ومـــن المعلـــوم أنـــه لـــم يثبـــت بعـــد
ـــذارأو  إعطـــاء إشـــارة ـــة  إن ـــول شـــخص مـــا الحقيق ـــدما ال يق جهـــاز كشـــف أن  أيعن

قيــاس التغيــر  اصــطالحلــم تثبــت صــحته ولهــذا ســوف نعتمــد علــى  اعتقــادالكــذب 
   وهو نفس الجهاز من حيث الوظيفة.،  بدال من جهاز كشف الكذب يولوجيالفس

  )١١٦ص،  ( عماد عوض عدس 
يمكــــن التــــي  العلميــــة جهــــزةمــــن األ الفســــيولوجيقيــــاس التغيــــر  ويعتبــــر جهــــاز

أن  حيــــث أثبــــت العلمــــاء لوظــــائف األعضــــاء جنــــائيالبحــــث الفــــي  بهــــا االســــتعانة
معـدل فـي  صورة تغيرفي  ظائف الجسمالتفاعالت الداخلية لإلنسان تنعكس على و 

أن  كـان شـخص يقـول الحقيقـة أم ال حيـثإذا  أدائها لتحصل على نتائج توضـح مـا
  -الشخص عندما ال يقول الحقيقة تنتابه حالتان :

  . إلخفائهايجتهد التي  أمره وظهور الحقيقة انفضاحالخوف من  األولى : 
  الحقيقة .: تأنيب الضمير عند البعض لعدم قوله الثانية 
       لإلنسان. العصبيتؤثران على الجهاز  الحالتانوهاتان 

  ) ١١٨ص ،  (عماد عوض 
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وذلــك ،  الفســيولوجيهنــاك عــدة حــاالت تــؤثر علــى نتــائج قيــاس التغيــر أن  بيــد
بغض النظر عـن سـببه  االنفعالبل هو يقوم بمجرد تسجيل ،  االنفعالنتيجة لكون 

الخاضـع  يءأم هو نتيجة لخوف الشـخص البـر فهل هو ناتج عن عدم قول الحقيقة 
نتيجـــة مـــرض لـــدى الشـــخص الخاضـــع للفحـــص وهنـــاك حـــاالت تـــؤثر أو  للفحـــص،

  على نتائج الجهاز وهى :
أو  عصـبيةأو  مـن اضـطرابات عقليـة لالختبـارمعاناة الشـخص الخاضـع  - ١
  .  آليةتؤثر على جميع ردود أفعاله وعلى إجابته لألسئلة الموجهة  مرضية
 انخفـاضأو  وارتفـاعمن أمراض القلـب  لالختبارالشخص الخاضع  اناةمع -٢

  . التنفسيالجهاز  واضطراباتالضغط 
الخـــوف بســـبب أو  غيـــر العاديـــة االنفعـــاالتالشـــخص نتيجـــة  اضـــطرابات -٣
 انفعــاالتقــد يســيطر عليــه عــدة  االختبــارخضــع لهــذا إذا  البــريءفالشــخص  االتهـام

الجهـــاز أن  أيا محاولـــة إلخفـــاء الحقيقـــة شـــتى يرصـــدها الجهـــاز وتفســـر علـــى أنهـــ
أم  االتهـــامكـــذب أم خـــوف مـــن هـــي  يحـــدد ســـببها هـــلأن  دون االنفعـــاالتيســـجل 

  . اجتماعيةخوف على مكانة 
ــــالدة الحــــس بعــــدم  - ٤ يكــــون أن  : فمــــن المتصــــوراالســــتجابةأو  االنفعــــالب

ة لديـــه القــدرة علــى الســـيطر  اإلرادةاألعصــاب قــوى  هـــادئ االختبــارالشــخص محــل 
فــي  ضــده انفعــال أيومــن ثــم ال يســتطيع الجهــاز رصــد  وأحاسيســه انفعاالتــهعلــى 
  هذا الشخص له عالقة بالواقعة محل االختبار. أن  حين

     انفعال.إلى  تؤدىالتي  الحركات العصبية غير الملحوظة - ٥
  )١٢٨ص ،  ( حسين محمود إبراهيم

ـــرى الباحـــث ـــه  االعتمـــادهـــذا الجهـــاز ال يمكـــن أن  وي كـــان إذا  مـــا ثبـــاتإلعلي
الغالــب أكثــر فــي  ايكونــو اإلجــرام الــذين  محترفــيالشــخص مــذنب أم ال خاصــة مــع 

علــى مواجهــة المحققــين  واعتيــادهمنتيجــة لتمرســهم بالجريمــة  االختبــارات إزاءثبــات 



 ٥٩

علــى تلــك  ايتعــودو ولــذا يكــون مــوقفهم أفضــل مــن موقــف األبريــاء الــذين لــم  والقضــاة
 موقــف الفــي  يءممــا يجعــل هــذا البــر  واالضــطرابف المواقــف حيــث يعتــريهم الخــو 

  يحسد عليه مما يجعل النتائج غير دقيقة لهذه التقنية .
 لهذا البد من توفر خبرة لدى المتعـاملين مـع الجهـاز، ومـع المتهمـين باإلضافة

ـــديهم الدرايـــة الكافيـــة وتلقـــى التـــدريبات تحـــت  المواقـــف، وٕان تتـــوفرهـــذه  مثـــلفـــي  ل
أخطــاء،وأن  أيســليمة وخاليــة مــن  جهــزةوأن تكــون األ،  يــقدق وفنــي علمــيإشــراف 

هـذا فـي  تجـرىالتـي  مـن القياسـات المختلفـة االسـتفادةيكون لديـه القـدرة علـى كيفيـة 
     المجال .

  ) ٩٧، ص ١٩٩١،  ( خليل 

  : المغناطيسيالتنويم  - ٢
هــو نــوع مــن النــوم لــبعض ملكــات العقــل الظــاهر يمكــن إحداثــه صــناعيا عــن 

 طبيعـيحالة نـوم غيـر  افتعالهو  المغناطيسيوالتنويم ،  حاء بفكرة النومطريق اإلي
 الطبيعــيوبــذلك تتغيــر إرادة العقــل ،  حالــة النــائم نفســيا وجســميافــي  يصــاحبه تغيــر

 االنقيــادوملكاتــه العليــا، ويتبــع ذلــك تقويــة عمليــة اإليحــاء لــدى النــائم ويكــون ســهل 
  كامل وعيه.في  بها لو كان يبوحأن  والتوجيه فيبوح بمعلومات ال يمكن

  ) ٨٤ص،  هـ ١٤١٤،  ( الجهينى 
ــــويم  ــــي  مــــن الطــــرق المغناطيســــيويعــــد التن إليهــــا األنظــــار حــــديثًا  اتجهــــتالت

 األسـلوبفـي  لمواجهـة التطـور االسـتجوابأثنـاء  جنائيالتحقيق الفي  بها لالستعانة
 الحقيقـة واسـتخالص،  لـه األثـر الفعـال علـى شخصـية المـتهمأن  حيـث، اإلجرامي 

وبـــالرغم مـــن ذلـــك لـــم ،  العاديـــة جـــراءاتال يمكـــن الوصـــول إليهـــا بواســـطة اإلالتـــي 
ــــويم  ــــة المغناطيســــييســــتحوذ التن ــــة العلمي ــــى الثق ــــى التــــي  عل تضــــمن الحصــــول عل

 الجنــائي ثبــاتاإلفــي  نتائجــهإلــى  االســتنادال يمكــن  وبالتــالي المعلومــات الصــحيحة
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(       . ي حالة الـواعي المـدرك ألفعالـهألن الشخص المنوم مغناطيسيًا ال يكون ف
  )٣٦ص،  يحمزاو 

  مصل الحقيقة :  - ٣
، النفســييعــد التحليــل بالعقــاقير بمثابــة وســيلة للتعريــة والتعجيــل بعمليــة التحليــل 

كوســائل  المغناطيســيوتســتخدم العقــاقير والتنــويم  المغناطيســيشــبيهة بــالتنويم  فهــي
آثـــار العقـــاقير بـــدائل عالجيـــة ذات أن  المســـئولين، ويعتبـــر بعـــض النفســـيللعـــالج 

ــــة منهــــا الشــــعور  ــــد تعاطيهــــا إحساســــات مختلف ــــات عن ــــرة وتســــبب هــــذه المركب خطي
والمودة، ويفقد الشخص كل سيطرة ويصبح ثرثارا ينـاقش  واالنشراحبالصفاء واأللفة 

تـأثير العقـاقير أن  تلك العقـاقير تشـبه الكحـول حيـث وتأثيرأفكاره ومعاناته الخاصة 
  لكالم ويفقد السيطرة عليه بينما تأثير الكحول يتعلق باألعمال واألفعال .يطلق ا

المركبات الكيميائية مـع هذه  استعمالفالعقار يغرى على الكالم وال يقف خطر 
 إلـى بـل يرجـع،  ملكـات إرادتـه العليـا فحسـب افتقـادهعنـد حـد  استجوابه أثناءالمتهم 

  .عن تلك المؤثرات تنتج  وانفعاالتاإلنسان مجموعة أعصاب أن 
  )٧٠ص ،  هـ ١٤٢١،  ( فهد الحوشان

المشتبه بـه يتخلـى عـن حـذره أو  عقار مصل الحقيقة لجعل المتهم استخدموقد 
،  ورفضــــه اإلدالء بمــــا يــــراد منــــه اإلدالء بــــه حتــــى يمكــــن الكشــــف عــــن الجريمــــة

إن وبخاصـة ِ ،  التعرف على مرتكبها وٕاسنادها إليهفي  تفيدالتي األدلة  واستخالص
والنباتــات ذات األثــر  اإلعشــاببعــض  اســتخدامبعــض المجتمعــات القديمــة عرفــت 

 لكـيالجريمـة  أرتكـبحيث تعطيها لمن تتجه إليه الشبهات ويرجح أنه قـد  التخديري
 معلومـــاتتفقـــده القـــدرة علـــى أخفـــاء مـــا لديـــه مـــن معلومـــات ويفضـــى بمـــا لديـــه مـــن 

 يسـاعد،  وبيانـات جريمتـهعلـى كتمـان تفصـيالت  إصراروتقضى على ما لديه من 
،  ( المجــــــــــــــــــــذوب         أظهار الحقيقة وكشف مرتكب الجريمة .في 

  )  ٨٣ص ،  ١٤٠٨
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حالة مصـل الحقيقـة مزيجـا في  ولكن العقار يجعل الكالم الصادر عن اإلنسان
والحقيقـة لـدى  االسـتداللضياع خيط إلى  يؤدىأن  من الحقيقة والخيال، مما يمكن

إلـــى  يســـعى إليهـــا للوصـــولالتـــي  الحقيقـــةإلـــى  الوصـــوله عـــن وربمـــا أبعـــد المحقـــق
  المجرم .

  ) ٦١٤، ص ١٩٩٩،  ( العوجى 

  ( ثانيًا ) األدوات القانونية في االستجواب الجنائي :
  :  الضمادة - ١

يقصـــــد بهـــــا قطعـــــة القمـــــاش التـــــي يـــــتم بهـــــا تعصـــــيب عينـــــي الشـــــخص محـــــل 
 ويصـبح فـي حاجـة بهاسـتجواالقائمين بعملية األشخاص  االستجواب، بحيث ال يري

 وهـذه الضـمادة تـؤثر تـأثيرا نفسـياً ،  عنـد الجلـوسأو  شخص يرشده أثناء السـيرإلى 
  الشخص محل االستجواب من النواحي التالية :على 
الشــخص محــل االســتجواب يصــبح كــالكفيف تمامــًا فــال يبصــر مــن حولــه  –أ 

  ه .ثالثة مما يحققون معأو  اثنانأو  هل هناك شخص،  وهل هو بمفرده
تقليـل التركيـز علـى  تتطلب هذه الحالة قدرًا مـن التركيـز وتعمـل الضـمادة –ب 

إخفائهـا أو  التركيز فـي النقطـة الهامـة التـي يحـاول التمويـه فيهـاعلى  وتصبح قدرته
يحـــدث التســـاقط اللفظـــي منـــه ويـــدخل بســـرعة فـــي دائـــرة أن  ومـــن الممكـــن،  هشـــة

  االعتراف .
ســـيًا ســـيئًا لـــدي الشـــخص المســـتجوب فقـــد هـــذه الضـــمادة تحـــدث تـــأثيرا نف - ج

عينيـه على  ترتبط بتجارب اآلخرين فينهار نفسيا من الداخل بمجرد وضع الضمادة
.  

أحد أهـم المطالـب التـي يطلبهـا الشـخص هـي أن  بعد وضع الضمادة نجد –د 
  رفع هذه الضمادة حتى يفضي بما لديه من معلومات. 
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ء أكثر مـن شـخص، ونريـد أال يعلـم في حاالت االستجواب قد يتم استدعا -هـ 
األشـخاص  لعدم رؤيـة لالحتجازأيا منهم بوجود األخر ومع عدم توفر غرف كافية 

  التكلم معهم .أو  اآلخرين
 حالـة االنهيـار النفسـيإلى  في بعض حاالت االستجواب يصل المستجوب -و

لكلـي العصبي وان وضع الضمادة تكون الفاصلة فـي سـقوطه نفسـيًا واالعتـراف اأو 
  ثم التفصيلي .

إلــزام وٕانمـــا أمـــر متــروك لـــرئيس فريـــق أو  ويعتبــر وضـــع الضــمادة لـــيس فـــرض
حالـة االعتـراف فـي أسـرع إلـى  للتالعب بالشـخص المسـتجوب للوصـول االستجواب

  وقت .
عقـب االنتهـاء مـن أو  ، وقد توضع الضمادة قبـل البـدء فـي عمليـة االسـتجواب

عنــــد توقــــف أو  ، ســــتجوب مــــن االنهيــــاراالســــتجواب التمهيــــدي عنــــدما يقتــــرب الم
عنـد دخـول المسـتجوب أو  ، المستجوب عن االسترسال في الحوار بطريقة عقالنية

  غرفة االنتظار مع اآلخرين .
 ، اســتجاب الشــخص لالسترســال مــع تسلســل األحــداثإذا  يمكــن رفــع الضــمادة

 ، تجوابهالحقيقـة مـن مـتهم أخـر تـم اسـ تتكشـفأو  ، لو اعترف ولو بكلمة واحدةأو 
لعــذر طبــي أو  ، أتضــح مــن الفحــص الطبــي عــدم وجــود جريمــة فــي الواقعــةإذا  أو

  انهيار عصبي .أو  ضيق تنفسأو  مثل إغماء

  االنتظار : – ٢
بـأن يكلـف  يعد االنتظار أحد األدوات الهامة في مجـال االسـتجوابات الجنائيـة 

تحقيــق اكبــر  بهــدفو  االســتجوابفــي مكــان بعيــد عــن غرفــة  باالنتظــارالمســتجوب 
قـدر ممكــن مـن الملــل النفسـي والتــوتر العصــبي فقـد ال يعــرف السـبب فــي اســتدعائه 

فنجده بمجرد توجيه السؤال إليه كان أحرص ،  ويتنفس الصعداء عند معرفة السبب
تقديم كل ما لديه بل قد يبدي استعداده لتقديم ما لدي اآلخرين بينما لو على  الناس
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اإلدالء بمــا لديــه مــن  يلوجــدنا انــه قــد يتــردد فــ ســتجواباالغرفــة إلــى  أدخــل مباشــرة
  معلومات.

بمجــرد اســتبقائهم فــي  انهــارواأمــا المشــتبه فــي ارتكــابهم الجريمــة فقــد نجــد أنهــم 
تؤخــذ أن  وهنـاك حقـائق يجـب،  ثـالثأو  سـاعتينإلــى  غرفـة فتـرة مـن الـزمن تصـل

  في االعتبار وهي :
درجـة عاليـة مـن علـى  بـه الجريمـةإنه كلما كان الشخص المشتبه في ارتكا -أ 

  والتأثير سريعًا . لالنهيار استعدادهالتعليم والثقافة كلما كان 
المســــتجوبين تجلــــدًا وعنــــادًا األشــــخاص  اإلنســــان الجاهــــل هــــو أكثــــرأن  –ب 

  وٕاصرارا وثباتا لألعصاب، وان معدل االنهيار النفسي لديه بطيئًا .
المثقفــــين والمتعلمــــين علــــى  اً النفســــي تظهــــر ســــريع االنهيــــارعالمــــة أن  - ج

بوضـــوح تـــام مـــن خـــالل الحركـــات العصـــبية التـــي تكـــون واضـــحة للعـــين مـــن مجـــرد 
  االنتظار .

علـى  انه حتى مع القلق الـذي قـد يسـاور غيـر المتعلمـين فـإن لـديهم القـدرة –د 
  إخفاء هذا القلق من خالل الصمت وٕاظهار البرود في التصرفات .

له ممارسـة أي نشـاط إجرامـي هـو أكثـر النوعيـات اإلنسان الذي لم يسبق  -هـ 
  سرعة في االنهيار والقلق .

  اإلنسان معتاد اإلجرام تجد أعصابه باردة تمامًا وال يبدي أي قلق . –و 
كلمـا كـان الشـخص المســتجوب ذا مركـز وظيفـي هــام كلمـا كـان اســتعداده  –ز 

  للقلق سريعًا .
ه فــي التأكــد مــن وصــول وقــد يــنجح رئــيس فريــق االســتجواب مــن خــالل عيونــ

مـــن ،  حالـــة االســـتعداد للمناقشـــةإلـــى  الشـــخص المنتظـــر خـــارج غرفـــة االســـتجواب
نــه مــن األفضــل زيــادة الحالــة النفســية ســؤ ويجــد أ،  خــالل هــذه التصــرفات العصــبية

فتـرة  اسـتمرارهاأن  العـين ومـن المؤكـدعلى  فيقوم بإصدار تعليمات بوضع الضمادة
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يكون استعداد هـذا اإلنسـان لـإلدالء أن  المحققة لذلك هومع هذا القلق فان النتيجة 
  بكل ما لديه وبصراحة تامة استعدادًا صادقًا . 

* إن مقارنــة طريقــة االنتظــار بــأي طريقــة أخــرى نجــد أن طريقــة االنتظــار هــي 
طريقـة فعالــة للغايــة ، حيــث أنهـا تــؤثر علــى الشــخص المسـتجوب تــأثير كبيــر يفقــده 

  يع اإلنكار أو التفكير في الكذب .تركيزه ويجعله ال يستط

  استثمار الحركات العصبية : - ٣
فــي جريمــة يبحــث فيهــا فريــق للمباحــث  الســتجوابهعنــدما يــتم اســتدعاء شــخص 

درجــة مــن التــوتر، علــى  يكــونأن  الجنائيــة، فالبــد للشــخص مهمــا كانــت أعصــابه
ـــوتر مـــع وجـــود الضـــمادة ـــد معـــدل الت ـــى  ويتزاي ـــين، واالنتظـــار خـــار عل ـــة العين ج غرف
  يراقب كل حركة من حركاته مثل :أن  االستجواب، وعلي رئيس فريق االستجواب

وزيــوغ العينــين ،  وبلــع الريــق،  ومحاولــة تبليــل الشــفتين،  اإلفــراز الغزيــر للعــرق
وعـــض ومـــص ،  والملـــل فـــي الجلســـة،  وهـــز الفخـــذين والســـاقين، صـــابعرقعـــة األفو 

وخلع الخاتم ،  الشفتين باال سنانوعض ، وحك الجلد وهز الرأس بعصبية صابعاأل
  ،وكذلك نزع النظاره واعادتها .وٕاعادة وضعه في اإلصبع والتنهد بطريقة متكررة

يســأل المســتجوب لمــاذا تــأتي بهــذه األفعــال أن  وعلــي رئــيس فريــق االســتجواب
فيزيـد السـؤال مـن حـدة تـوتره وتواجهـه بـان حالتـه العصـبية غيـر ،  هل أنت عصـبي

يبوح بما لديـه مـن أسـرار أن  وأنه من األفضل مال في كتمان السراالحتعلى  قادرة
ألنها تمثل غمًا نفسيًا، وهذه وسيلة من وسائل حسن النية التـي سـتظهره فـي موقـف 

  أحسن وهذا سوف يحسن وضعه القانوني .

  المناورة : - ٤
هــي احــدي أدوات االســتجواب التــي يلجــأ إليهــا رئــيس االســتجواب ويقصــد بهــا 

كشــف إلــى  الضــابط بــإجراء بعــض التصــرفات التــي يفهــم منهــا الوصــول قيــام هــذا



 ٦٥

فقـد تتجمـع ،  الشـخص المسـتجوبعلـى حقيقة الحادث محل الفحص دون الضـغط 
الشـخص محـل االسـتجواب بارتكـاب الواقعـة قيـام إلـى  المادية التـي تشـيراألدلة  كل

 هـــذهبكـــل  فوالشـــخص المســـتجوب ال يعـــر ،  مثـــل شـــهادة اآلخـــرين الموثـــوق فـــيهم
غرفــة االســتجواب إلــى  قــام ضــابط مــن فريــق االســتجواب بالــدخولإذا  هنــا، األدلــة 

علــى  انتهــاء الفحــص وتــوفر الــدليل القــاطعإلــى  لكــي يهنــئ رئــيس فريــق االســتجواب
هذا الشخص للجريمة دون إيضاح أكثـر مـن ذلـك ومصـافحته لـرئيس  ارتكابإسناد 
ــًا ويــدور حــديث صــامت،  الفريــق بيــنهم، فــأن مثــل هــذا الشــخص  وانتحائــه لــه جانب

سيفكر ألف مرة وقد يكون هـذا الموقـف مـدعاة الن يطلـب إدالئـه بأقوالـه كاملـة وقـد 
حـد اعترافـه الكامـل بارتكـاب الجريمـة ومـن خـالل هـذه المنـاورة قـد ينـدفع إلـى  يصـل

ســـرد دوره كـــامًال حتـــى ال يحمـــل أوزار الجريمـــة بمفـــرده . وهـــذا إلـــى  هـــذا الشـــخص
 ىخـر وٕانما ترابط أدوات االستجواب األ يس معني ذلك النجاح الدائم،احتمال ولكن ل

 الوصولعلى  يساعدأن  مثل االنتظار والضمادة والقيد الحديدي كل ذلك من شأنه
 شخصًا مرتبطـًا بالجـانيأو  االعتراف الكامل . والمناورة قد يكون محلها شاهداً إلى 
ًا بارتكابهــــا ولكــــن ظــــروف بمحــــل الجريمــــة ولكــــن لــــيس متهمــــأو  المجنــــي عليــــهأو 

ـــــق  ـــــيس فري ـــــرفض التعـــــاون فيكـــــون دور رئ ـــــه يتمســـــك بالصـــــمت وي الجريمـــــة تجعل
الدخول في دائرة من يدلون بمعلومات عن الحادث وذلـك إلى  يدفعهأن  االستجواب

ومـــن خـــالل كـــل هـــذه التصـــرفات ، مـــن خـــالل منـــاورة بســـيطة يؤديهـــا رئـــيس الفريـــق
  االعتراف بالجريمة .إلى  مضطراً تجعل الشخص المتهم بارتكاب الجريمة 

  

  المراقبة : - ٥
  هي من احد أدوات االستجواب الهامة وهي تتمثل في المظاهر التالية :

  مراقبة الشخص محل االستجواب . –أ 
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نجمــع أن  قــد تبــدأ هــذه المراقبــة قبــل مرحلــة االســتجواب األوليــة حتــى نســتطيع
 االسـتجواب األولـىدأ بعد مرحلة وقد تب لالستجواباكبر قدر ممكن عنه قبل مثوله 

المتـرددين عليـه وقـد تكـون فـي مرحلـة نهائيـة أو  المرتبطين بهاألشخاص  لمالحظة
  للتيقن من حقائق معينة أمكن التوصل إليها أثناء االستجواب .

المـــتهم أن  مراقبـــة مكـــان : قـــد يكـــون مســـرح الجريمـــة منطلقـــُا مـــن حقيقـــة –ب 
لتصــوير وقــد يراقــب مكــان عــام لمحاولــة البعــد يحــوم حــول مســرح جريمتــه وقــد يــتم ا

  مطعم .أو  نادي اجتماعيأو  نادي ليليك عن المنزل
مراقبـــة خطـــوط تليفونيـــة : ويكـــون ذلـــك فـــي إطـــار مـــن المشـــروعية وذلـــك  - ج

بـــأذن مـــن الســـلطات القضـــائية لوضـــع التليفـــون تحـــت المراقبـــة وبعـــد صـــدور اإلذن 
ابــة الــذي أصــدر اإلذن األولــي إلقــراره رئـيس النيعلــى  القضـائي البــد إعــادة العــرض

مـــدير إدارة إلـــى  انتـــداب الضـــابط المخـــتص بـــإجراء المراقبـــة المطلوبـــة ويســـلم اإلذن
ـــة ـــأجراء المراقب ـــوم ب ـــذي يق ـــة بقطـــاع األمـــن العـــام ال ـــى  المســـاعدات الفني أشـــرطة عل

  كاسيت تسلم يوميًا .
هــة مــا وال جأو  شــخصإلــى  مراقبــة الخطابــات والطــرود الــواردة والصــادرة -د 

يجــوز فتحهــا إال بــإذن مــن الســلطات القضــائية وأال كــان األجــراء غيــر مشــروع ومــا 
  يترتب عليه باطل ال يعتد به .

مراقبـــة أالمـــاكن المغلقـــة مثـــل المســـاكن الخاصـــة عـــن طريـــق تكنولوجيـــا  -هــــ 
تركيـــب كـــاميرات فيـــديو ويــتم هـــذا فـــي إطـــار مشـــروع لعـــدم أو  ، ســـيارةأو  التصــنت
  الحرية الشخصية .  على االعتداء
  

  الوعد بمكافأة : - ٦
أن  تعــد المكافــأة احــد أدوات االســتجواب الهامــة التــي تحــدث تــأثيرًا فوريــًا ذلــك

أن  مـا وجـدإذا  التقـدير والعائـد مـن وراء عملـه ولهـذا فهـوإلـى  اإلنسان دائمـًا يسـعى
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فأتــه مكاإلــى  الجنــاة ســيؤديعلــى  القــبضإلــى  اإلدالء بمعلومــات تقــودعلــى  أقدامــه
ـــة  ـــه مـــن اإلرشـــاد فـــي العملي ـــن يتـــردد فـــي حســـاب المخـــاطر التـــي تعـــود علي فانـــه ل

أو  غير مادية مثل الوعد بوظيفة تدر دخلأو  والمكافأة قد تكون مادية االستجوابية
  تأشيرة دولة .على  من الحصول هتمكين

يتعهـد للشـخص محـل االسـتجواب بـأن أن  وقد يستطيع رئيس فريق االستجواب
وقـد تتمثـل المكافـأة المعنويـة فـي ،  حسـن نيتـه إثبـاتالعقوبـة مـن خـالل يخفف مـن 

مـــا صـــدر عليـــه حكـــم إذا  الشـــخصعلـــى  الوعـــد ببـــذل المســـاعي فـــي إيقـــاف التنفيـــذ
 وقـد يكـون وعـد بـالترخيص بحمـل سـالح،  وسـلوكه تهقضائي بان يثبـت حسـن سـير 

ا الشـخص رخصـة حـارس والوعـد بالمكافـأة حسـب قيمـة المعلومـات التـي سـيقدمهأو 
  واإلمكانيات المتوفرة .

  التساقط اللفظي : - ٧
ـــاء  ـــي الحـــديث مـــع مـــا قـــد  اســـتجوابأثن شـــخص فـــي جريمـــة فـــأن استرســـاله ف

يصاحبه من توتر عصبي فقد ينتج عن ذلك تساقط بعض األلفاظ من فم الشخص 
وباســــتخدام األدوات ،  المســــتجوب تكــــون كفيلــــة بكشــــف غمــــوض الحــــادث بأكملــــه

أعصــاب أن  أي،  مــا يعــرف باســم الدغدغــة العصــبية النفســية إلــى الســابقة نصــل
ـــوي ـــم تعـــد تق لهـــذا  أتيحـــتفـــإذا ،  احتمـــال أي مضـــاعفات أخـــريعلـــى  الشـــخص ل

،  مقاطعــةأو  فــي الحــديث دون مبادلــة للحــديث معــه لالسترســالالشــخص الفرصــة 
وتكــون هــذه ،  لســانه بالخطــأعلــى  بعــض األلفــاظ التــي قــد تــردأن  فانــه مــن المؤكــد

  لمة هي حل للغز القضية .الك
  

  الحوار الصامت : - ٨



 ٦٨

 االســتجوابإن أحــد أدوات االســتجواب هــو الحــوار الصــامت بــين رئــيس فريــق 
وهـذا يحـدث فـي بعـض الحـاالت ،  ينطق أي مـنهم بكلمـة واحـدةأن  والشخص دون

وتكــون هــذه الرســالة ،  الشــخص المســتجوبإلــى  التــي يريــد توصــيل رســائل معينــة
وهــذا بهــدف إكســاب ،  نواجهــه بكلمــاتأن  ر العصــبي والنفســي مــنأقــوي فــي التــأثي
عنــه وان جلوســه لــيس لمســاعدة شــيء  فريــق التفتــيش يعلــم كــلأن  الشــخص قناعــة

  . إليهفريق البحث بقدر ما هو لمواجهته باألدلة القوية الموجهة 

  االلتفاف : - ٩
 سـتجواباالقبل بدايـة  استجوابهالغير مباشر من شخص مطلوب  االقترابهو 

 الكافيــةاألدلــة  شــخص محــدد ولكــن لــم تتــوفرإلــى  معــه عنــدما تشــير كــل الشــبهات
مثـل اسـتدعاء ،  درجـة مـن الحساسـيةعلـى  إدانته، ويكـون وضـعه االجتمـاعيعلى 
سـكرتيره الشخصـي أو  األصـدقاء المقـربينأو  الخـادمأو  الفراشأو  البوابأو  سائقه

ل هــذه األســاليب لاللتفــاف للشــخص كفيلــة وكــ،  ال يتــاح لــه مقــابلتهم قبــل اســتجوابهو 
أســــباب علــــى  رئــــيس فريــــق التحقيــــق مــــن أجــــل التعــــرفإلــــى  بجعلــــه يتقــــدم بنفســــه

االنهيـار، وهـذه علـى  التحريات التي تجري عنـه وسيصـل وحالتـه النفسـية قـد قاربـت
وقد تبلغ درجة الخبرة من رئيس فريق ،  الوقوع في دائرة االعترافإلى  الحالة تؤهله

ينتظـر لسـاعات أن  يرفض مقابلته لهـذا الشـخص أكثـر مـن مـرة بعـدأن  واباالستج
طويلة من اجـل تـوفير فرصـة اإلتمـام هـذا اللقـاء وكلمـا كانـت درجـة تعلـيم الشـخص 

  .اللقاءعلى  عالية كلما كان أكثر إصرارا
ــــى  ونؤكــــد هــــذه األداة ال تســــتخدم بمفردهــــا وٕانمــــا تســــتخدم مــــع األدوات أن عل

  بة التليفونية .مثل المراق خرىاأل

  المفاجأة : - ١٠
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تميـــز جهـــاز أن  ســـتجوابية التـــي يمكـــنتعـــد أداة المفاجـــأة مـــن أهـــم األدوات اال
هنـاك عمـل مـنظم يسـير وفـق خطـوات أن  االستجواب في عمله، فالشخص ال يعلـم

مسـتندات أو  موضوعأو  واقعةأو  شخصأو  بمعلومة أوضعت بعناية وأنه قد يفاج
وهـذا كفيـل ،  وكـل هـذا يؤكـد عالقتـه بالجريمـة،  رح الحادثبدليل من مسأو  معينة

بهـز األمـن النفسـي الشـعوري لـدي الشـخص المشـتبه فيـه وتجعلـه لينـًا ويقتـرب أكثــر 
وأكثــر مــن حافــة الصـــدق وان كانــت نهايتــه لــو كـــان متهمــًا بارتكــاب الجريمــة هـــي 

  االعتراف التفصيلي .



 ٧٠

�  ا������ت ا��د���  ا����ث ا����ث :�  ا��ز��ف وا��زو�ر : ���ل

   األشعة تحت الحمراء : باستخدامالتحليل  أجهزة - ١
المعتادة والبانكروماتيك واألورثوماتيك جميعها حساسـة لألشـعة فـوق  األفالمإن 

البنفسجية ذات الطول الموجى القصير وهذه األفالم غير مالئمة للتصوير باألشعة 
أو  الحمـراء علـى المسـتندات األشـعة التحت حمراء ولذلك عندما نريـد تسـجيل تـأثير

فـوق بنفسـجية أو  أشعة مرئية أيفحصها البد وأن نقوم بعزل  الجاريالموضوعات 
مـدى األشـعة تحـت في  بحيث ال تتحلل عدسة للتصوير حتى يكون التأثير الظاهر

  )١٨١ص ،  ( رياض فقط . الحمراء
  التطبيقات التالية . في  وتستخدم األشعة تحت الحمراء

  .  إظهار الكتابة الموجودة باألوراق المحترقة –أ 
  يز بين أنواع األقمشة المختلفة . يالتم -ب
 األحبــــارقــــراءة مــــا بــــداخل الخطابــــات المغلقــــة ويتوقــــف هــــذا علــــى نــــوع  –ج 

  المظروف .في  الكتابة ودرجة نفاذ األشعةفي  المستعملة
 العــاديالضــوء  فــي قــد تظهــرالتــي  يــز بــين أنــواع األحبــار المختلفــةيالتم –د 

  بلون واحد .
البــارود علــى األجســام والمالبــس المعتمــة حيــث يظهــر أكثــر آثــار إظهــار  -هـــ 
   .عتامة 

  )  ٢١ص ،  هـ ١٤١٣،  ي( حلم

  -األشعة فوق البنفسجية : باستخدامالتحليل  أجهزة - ٢
التـي لهـا طـول مـوجي  ةالكهرومغناطيسـياألشعة فـوق البنفسـجية هـي الموجـات 

انجســـــتروم ومـــــن مصـــــادرها مصـــــباح بخـــــار الزئبـــــق ذات طـــــول  ٤٠٠٠:  ١٠٠٠
  : اآلتيفوق البنفسجية في  األشعةانجستروم وتستخدم  ٣٦٥٠
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الكشف عن مكان األثر كالبقع والسـوائل التـي يمكـن تحديـد مكانهـا ورفعهـا  –أ 
  لفحصها .

  طمس المستندات. أو  اإلضافةأو  الكشف عن حاالت التزوير بالمحو –ب 
  .  عن الكتابة ببعض األحبار السريةالكشف  -ج 
  ا البعض .هالكشف عن األصباغ والطالء والمقارنة بين بعض -د 
  البصمات على األسطح متعددة األلوان .آثار إظهار  -هـ 
حـوادث الحريـق فـي  االشتعالتساعد على التي  كشف أماكن وجود المواد -و 

   . معظمها يتألق تحت األشعة فوق البنفسجيةأن  حيث
  ) ١٤١ص ،  هـ١٤٢١،  ( فهد الحوشان

  الفحص باألشعة السينية : أجهزة -٣
 تحديــدفــي  مــن التقنيــات الحديثــة المســتخدمة واســتخداماتهاتعــد األشــعة الســينية 

وعنـد سـقوط األشـعة السـينية ،  الجنائية وتحصل عليها من مصادر صـناعيةاألدلة 
لــه لبــل يتخ،  ســاقطة جميعهــاعلــى الجســم المــراد تصــويره ال تتخللــه طاقــة األشــعة ال

  -جزء منها أما الجزء األخر فيسلك أحد طريقين :
مســـار األشـــعة األوليـــة  اتجـــاهينتشـــر ويتبعثـــر خـــالل الجســـم فينحـــرف عـــن  –أ 

تكــوين فــي  تــأثير أيغيــر مباشــر بداخلــه ولــيس لألشــعة المنتشــرة  انتشــاروينتشــر 
  الصورة .
يجــرى الــذي  مــن الجســمتحــرر الكترونــات فــي  يمتصــه الجســم ويســتهلك –ب 
أن  تــأثير علـى اللــوح الحســاس ومــن العســير أيولــيس لهــذه اإللكترونــات ،  تصـويره

  -للسببين التالين : األشعةيحدد تماما مقدار ما يمتصه الجسم من 
: هنـــاك جـــزء مـــن الطاقـــة الســـاقطة علـــى الجســـم ينتشـــر خاللـــه  الســـبب األول

  الفيلم إلى  ويصل
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 للطـولالموجات علـى النفـاذ خـالل األجسـام نظـرا  : تختلف قدرة الثانيالسبب 
  هذه األشعة  امتصاصولكن تختلف قدرة األجسام على  يالموج
حســب تمامــا مــدى مــا لي االمتصــاصنطبــق قــوانين أن  وممــا ســبق كــان يمكــن 

تكـون األشـعة أن  يمتصه الجسم من طاقة من األشعة السينية لو كـان مـن المتيسـر
   طول موجى واحد وال تنتشر خالل الجسم . الساقطة مجرد شعاع واحد له

  ) ٣١٨ص ،  (رياض
الكشــف عــن دخــان فــي  وتســتخدم األشــعة الســينية األقــل تــردد واألطــول موجــة

التفرقــة فــي  علــى األقمشــة، كمــا أنــه تســتخدم نــاريالبــارود النــاتج عــن إطــالق عيــار 
توبـة بمـادة بهـا الكتابة السرية والمكفي  بين الجواهر المزيفة واألصلية، كما يستخدم

  أمالح معادن الرصاص. 
واألقــل طــول المــوجى ولهــا قــدرة عاليــة  العــاليأمــا األشــعة الســينية ذات التــردد  

علـــى األســـلحة  احتوائهـــاالكشـــف عـــن محتويـــات الطـــرود المشـــتبه فـــي  علـــى النفـــاذ
  مالبس المهربين . في  والكشف عن وجود السبائك

  دات :والمستن للوثائق الطبقيالمسح  أجهزة -٤
عبــث تعــرض لــه األوراق وتحليــل  أيتســمى المطيــاف وتســتخدم للكشــف عــن 

منطقـــة األشـــعة المرئيـــة وفـــوق فـــي  األدويـــة والعقـــاقير والمخـــدرات والمـــواد العضـــوية
إذا  نهـاإ وتعتمد فكرة هذا الفحص على أنه من خـواص ذرات العناصـر،  البنفسجية

وتبعـث طاقـة  االسـتقرارحالـة لـى إ اإللكترونـات ثـم تعـود تعرضت لحرارة عالية تثـار
مكوناتـه إلـى  على صورة ضوء مميز لكل عنصر وعند تحليـل هـذا الضـوء بمنشـور

ـــواع العناصـــر ونســـبتها ـــي  مـــن أطـــوال الموجـــات المختلفـــة بيـــان أن  المـــادياألثـــر ف
  ) ٢٥ص ،  الجنائيةاألدلة  ( دليل   .موضع الفحص 
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  : جهاز فحص بصمة الصوت بسكنر جراف الصوت - ٥
وسـيلة قديمـة  السمعيلتعرف على صاحب الصوت من خالل طابور العرض ا

ـــة ـــت،  ومعروف ـــه ثب ـــد أن ـــف عـــن أن  ولكـــن الجدي ـــذبات صـــوتية تختل لكـــل إنســـان ذب
ذبذبات صوت غيره ويمكن تسجيل تلك الذبذبات الصوتية على شكل خطوط أفقيـة 

تكـون ن أ ورقية تدور حول محورها، ولكن يجـب عنـد المقارنـة أسطوانةتسجل على 
الكلمـة واحـدة حتـى يمكـن مقارنـة ذبـذبات األصـوات المختلفـة عنـد النطـق أو  العبارة

  ألن تغير الكلمات يغير الذبذبات ،  بها
يمكــن فيهــا تســجيل الحــديث حتــى التــي  فــي الجــرائم إالوال تصــلح هــذه الطريقــة 

 بتـزازاالذبـذبات ومـن هـذه الجـرائم جـرائم التهديـد وجـرائم إلـى  يحول الحديث اللفظي
   وجرائم الخطف والسرقات عند التفاوض لردها .

  ) ٨٠ص ،  ١٩٩٨،  حسن إبراهيم(
 جهــزةالكشــف عــن التزييــف والتزويــر وأن األفــي  هنــاك تطــورأن  ويــرى الباحــث

 المتطــورة للتقنيــات الحديثــة الســابق ذكرهــا تعمــل بدقــة كبيــرة ممــا يســاعد علــى إيجــاد
ا، ويبقـى تـدريب العامـل البشـرى علـى هـذه تحـل ألغـاز كثيـر مـن القضـايالتي األدلة 

لكشـف  جهـزةاألهـذه  النتـائج، وكـذلك تطـويرفـي  التقنيات للحصول علـى أعلـى دقـة
  حرياته .أو  خاصة أنها ال تمس حقوق المتهم الجانيالجريمة وتحديد 
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�  ا������ت ا��د��� ا����"د��   ا����ث ا�را�! :���ص ا#���� :  
  المقذوفات النارية :

األسلحة النارية وسهولة تداولها ونقلها وٕاخفائها وتأثيرها الشـديد  استخداموع بشي
علـــى جســـم اإلنســـان فإنهـــا أصـــبحت أداه مهمـــة مـــن أدوات اإلجـــرام ووســـائله ويكـــاد 

جـرائم القتـل ومــن  ارتكــابفـي  الوســائل المسـتخدمة مقدمـةفـي  يكــون النـاريالسـالح 
التقنيات ســطةالفارغــة وغيرهــا ويمكــن بو المقــذوفات الناريــة القذيفــة والظــروف اأمثلــة 
أطلق منها النـار التي  الفنية معرفة نوع السالح المستخدم وكم تبلغ المسافة الحديثه

  ومن هو مستخدم السالح .
ذات مواصـــفات خاصـــة مصـــممة لقـــذف  آلـــة: هـــو عبـــارة عـــن  النـــاريالســـالح 

الناريـة  واألسـلحة المقذوفات بواسطة الغاز النـاتج عـن احتـراق البـارود فـي حجرتهـا،
  رئيسيين هما :  نوعينإلى  تنقسم
كبنـــادق الحـــرب والمسدســـات   : الناريـــة ذات الســـدود والخـــدود األســـلحة) ١(

والرشاشات وتتميز ماسورة السـالح بأنهـا ليسـت ملسـاء مـن الـداخل بـل أنهـا خطـوط 
العكـس وفائـدة الخطـوط أنهـا تعطـى أو  اليسـارإلـى  طولية تلف من اليمـين حلزونية

 وتجعلهـا يسـير اتزانـهحول نفسه كما تحـافظ علـى  دورانهنتيجة  للمقذوف اندفاعقوة 
  خط واحدفي 

كبنــادق الصــيد ال يوجــد بــه  الناريــة ذات الســبطانة الملســاء : األســلحة) ٢(
  خطوط حلزونية ويوجد فروق ومميزات أخرى من ناحية الذخيرة وغيرها .

غالــــب فــــي  لحة الناريــــة تخضــــعاألســــ اســــتخدامالناتجــــة عــــن اآلثــــار أن  وال شــــك
فــي  تــدورالتــي  معمليــة متطــورة ودقيقــة لتحــل األســئلة أجهــزةو  اختبــاراتإلــى  األحيــان

األشـعة تحـت أو  الكيميائيـة لالختبـاراتمـا يخضـع ثار فمن اآل جنائيذهن المحقق ال
وعنـد  يالمجهـر  يلكترونـالمسـح اإلأو  يالتحليـل الطيفـأو  فوق البنفسـجيةأو  الحمراء
 : النارية من مسرح الحادث يراعى مايليالناتجة عن األسلحة اآلثار ه رفع هذ



 ٧٥

 الوضــعفــي  كــل أثــر،  مســرح الحــادثفــي  الموجــودةثــار يجــب تصــوير اآل -١
التي  الحصول على المعلوماتفي  ذلك هميةمسرح الجريمة ألفي  يوجد عليهالذي 
 بعض األمور .في  التميزفي  تساعد

مســتخدم فأنــه يرفــع مــن العالقــة بحيــث حالــة العثــور علــى الســالح الفــي   -٢
 صندوق مقفل .في  ال يقف أحد أمامه يوضع ألسفل أي تكون الفوهة ألعلى أو

وغيرهــا بحــذر  واألليــافالعالقــة بالســالح كالبصــمات والشــعر ثــار ترفــع اآل -٣
ماسـورة فـي  رفع البصماتفي  وعناية بحيث ال تدخل المواد والمساحيق المستخدمة

 على السالح . أخرىآثار إتالف إلى  دى رفعهاوأن ال يؤ ،  السالح

الفارغـــة الباقيـــة مـــن الرصاصـــات يفضـــل  األظـــرفحالـــة العثـــور علـــى  يفـــ -٤
عالقــة بهــا وفــى حالــة العثــور علــى مقــذوف آثــار وجــود  الحتمــالرفعهــا بعــود ثقــاب 

 يرفع كل أثر على حدة منفصال عن األخر حتى ال يحدث خلط بينهم

صندوق يؤمن ويحرز ويخـتم عليـه أو  ظرففي  بعد رفع ما سبق ووضعه -٥
       . للفحص جنائيالمعمل الإلى  ويرسل

همية فـي ثار هذه األسلحة ذات األل ما سبق هو من أجل الحفاظ على آك -٦
  :اآلتي
: وهــذا يعــرف مــن مكــان الســالح مقــر  انتحاريــةأو  هــل اإلصــابة جنائيــة معرفــة -

ر خالف الحاالت الجنائية متناول يد المنتحفي  يكون السالح االنتحاريةاإلصابات 
سـالحه فـي مكـان الحـادث ويحـدد هـذا البصـمات  الجـانييترك أن  فليس من السهل

إلــى  جســمه تــؤدىفــي  ومكــان اإلصــابة ووصــفها ألن المنتحــر يختــار مواضــع هامــة
 ويطلق طلقة واحدة وهذا ما يحدث غالباً . الوفاة

دث وذلــك حســب معرفــة نــوع الســالح المســتخدم : وذلــك مــن خــالل الجــرح الحــا -
 . النارينوع السالح ويعرف من الظرف الفارغ والمقذوف 



 ٧٦

أو  الجـانيتم الكشف عـن إذا  للسالح : وذلك المستخدمالتعرف على الشخص  -
البـارود  اختراقالمنتحر خالل فترة وجيزة من وقوع الحادث، ويعرف ذلك من خالل 

ـــوالمو  ـــد والكشـــف عـــن وجـــود النت ـــى الي ـــد جـــود عل ـــى الي ـــارباخترات عل ـــارتين ب أو  الب
 . كترونيلياإلالمسح أو  الكشف عن الرصاص بتحليل الطيف

علــى أو  عتمــد علــى مــا يوجــد حــول فتحــة الــدخوليمعرفــة مســافة اإلطــالق :   -
ووجــود أول  البــاروديالحــرق والــنمش أو ســود البــارود األ آثــار احتــراقالمالبــس مــن 

لإلطـالق بدقـة مـن خـالل أنسجة ودماء الجرح أما تحديـد المسـافة في  كربون أكسيد
 بعد معرفة نوع السالح . التجريبياإلطالق 

 أي دائـريكـان إذا  وزاويـة اإلطـالق : مـن شـكل الـدخول والخـروج اتجاهمعرفة   -
 .  العمودي االتجاهعن  انحرافحدث أو  عمودياإلطالق 

أو  فوهــــة الســـــالحفــــي  الســــالح : بشــــم رائحــــة البــــارود اســــتخدامتحديــــد وقــــت  -
 الطبقيالتحليل أو  لها اللونيوتحليل الرواسب المتخلفة والتغير  مائيةالكيالكشافات 

 .   

 ) ٩٧ص ،  هـ ١٤٢٤،  ( وائل الثنيان  

  :فحص األسلحة في  أمثلة على التقنيات الحديثة المستخدمة
يف الناريــة : وهــو جهــاز بــه ذللمقــا دودجهــاز قيــاس عــرض الســدود والخــ  -١

ينقــــل صــــورة المقــــذوف لشاشــــة والمجهــــر  ضــــوئيمجهــــر بشاشــــة عــــرض ومصــــدر 
يحــرك  إلكترونــي ضــوئيعــرض ومــدمج بحامــل المقــذوف ميكرومتــر متصــل بعــداد ال

ف علـــى شاشـــة العـــرض وعـــن طريـــق عـــداد و الميكرومتـــر ويظهـــر صـــورة ســـد المقـــذ
            يحدد عرض السعة . رقمي

  )١٤٦ص،  هـ١٤٢١،  ( فهد الحوشان
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ر : وتســــتخدم لفحــــص المقارنــــة والمنظــــار المكبــــ ةالميكروســــكوبي جهــــزةاأل  -٢
حــوادث المصــادمات وكســر الخــزائن فــي   المتخلفــة ةيــالخطــوط وطبقــات قشــور البو 

                   وما شابه ذلك .

 )١٩٨، ص ١٩٩٦،  (بهنام 

ويتميــز هــذا النــوع مــن الميكروســكوبات بأنــه عبــارة عــن ميكروســكوب يــرى أثــر 
 مركـز اإلبصـار قريعن ط وبالتالي انوعينشاشتان ين مختلفين فله اهتجافي  واحد
 ويســتخدم لمقارنــة الطلقــات والمظــاريف والبصــمات المــخ تتكــون صــورة مجســمةفــي 

التصـوير  بآلـةوتسـجل الصـور المقارنـة  واألليـاف اآلالتآثـار والكتابات والعمـالت و 
   خاصة تركب فوق المجموعة العينة.

  ) ٢١٧ص ،  ١٩٩١،  (أحمد
ز عبـــارة عـــن أنبـــوب العينـــات مـــن المسدســـات : الجهـــا اســـتخالصجهـــاز   -٣

حشـــو متماســـك  طبـــيســـم محشـــو بقطـــن  ٥٠ وارتفاعـــهســـم ٢٠دائـــر صـــلب قطـــره 
ويطلق المسدس عند منتصف الفوهة ثـالث طلقـات ثـم تسـتخرج العينـات مـن داخـل 

  النظيف . الطبيالقطن 
 مالعينــات مــن البنــادق : هــو عبــارة عــن صــندوق بحجــ اســتخالصجهــاز   -٤

سـم مـن الحديـد الفـوالذ ويمكـن فـتح ٨٠ عبارتفـا أفقيسم على حامل  ٣٥× سم  ٤٠
والمكــون مــن ثــالث أجــزاء كــل جــزء منــه لــه وســيلة ألحكــام  العلــويســطح الصــندوق 

نهايـــة الجـــزء األول قطعـــة كرتـــون مقـــوي يحكـــم الصـــندوق مـــن فـــي  الغلـــق ويوضـــع
يفصلها الورق المقـوى بـالقطن التي  ثالث خانات الثانيالداخل وكذلك عند الحاجز 

سـم وذلـك لعمليـة  ١٥تريـة بقطـر مقدمه الصندوق فتحـة و في  يوجدالمحكم و  الطبي
داخــل الصــندوق ومهمــة األجــزاء الكرتونيــة تتــيح المســار إلــى  اإلطــالق مــن خاللهــا

  موقعه . إلى  لالهتداء يوفذالمق



 ٧٨

للمسدسات : هـو جهـاز حـديث  المائيعينات اإلطالق  استخالصجهاز   -٥
ات المقـاذيف بغـرض المقارنـة وهـو عينـ السـتخالصيستعان فيـه بالمـاء عـن القطـن 

عبارة عن خزان بطول ال يقل عن مترين ونصف وعمق متر ونصـف يحتـوى علـى 
وعنـد اإلطـالق مـن المسدسـات خـالل فتحتيـه يمكـن ،  فلتر تنقية وفـى قاعدتـه شـبك

 أعلى .إلى  الحصول على العينات برفع الشبك

  :هي  مساعدة أجهزةويوجد باإلضافة لما سبق 
  روسكوب ستريو ميك  -٦
  قاعدة المظروف الفارغجهاز عرض   -٧

 ميكرومتر للقياسات الدقيقة   -٨

 مقياس التعرف على عيار السالح   -٩

 بطانة من الداخل (أندر سكوب )سجهاز فحص ال  -١٠

الجنائيـة األدلـة  إلـى فحص األسلحة للوصولفي  وتساعد هذه التقنيات الحديثة
ـــة  ـــذلك  ارتكـــابلكيفي ـــة ل ـــي  ممـــا يســـاعدالجريمـــة واألســـاليب المتعب التعـــرف علـــى ف

          .مرتكبيها وتوقيع العقاب عليهم 
  )  ١٤٦ص ،  هـ ١٤٢١،  ( فهد الحوشان  

ســعت ومــا زالــت التــي  المملكــة العربيــة الســعودية مــن الــدولأن  ويــرى الباحــث
لحصــول عليهــا وتــدريب العــاملين والبحــث عــن تلــك التقنيــات الحديثــة لتســعى دائمــا 

وٕارســاء  واالســتقرارمجــال األمــن العــام تحقيقــًا لألمــن ي فــ وخاصــة اســتخدامهاعلــى 
  قواعد العدالة ودفع الجريمة .
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  : النوويللحمض  البنائيالتركيب  -
مـــــــن وحـــــــدات متكـــــــررة تســـــــمى يتركـــــــب الواحـــــــد  النـــــــوويالحمـــــــض  جـــــــزئإن 

منقــوص األكســجين  الخماســيكــل نيوكليــدة مــن ســكر الرايبــوز  نيوكليوتيــدات تتكــون
 A ويتصـل دومـا   (A.T.C.G)هـي  تروجينيةيوحمض الفوسفوريك وأربع قواعد ن

= T , C – G  النـوويلتكـوين ثـالث روابـط هيدروجينيـة ويوجـد الحمـض D.N.A 
تروجينيــة علــى يعلــى هيئــة ســاللم حلزونيــة ملتفــة حــول نفســها وتسلســل القواعــد الن

يكــون درجــات الســلم وأوضــح العالمــان" واطســون الــذي  وهــو النــوويالحمــض  جــزئ
  وكريك" وهذا النموذج .

  الوراثية : للبصمة العلمياألساس  -
بليون شخص في هذا العالم فإنـه مـن  ٦.٢الوقت الذي يعيش فيه أكثر منفي 

ظـاهري إال النادر أن تجد اثنين متماثلين تماما في نمطهم الجيني وبالتـالي الـنمط ال
في حالة التـوأم وحيـد الزيجـوت ( التـوأم المتشابه)،وبسـرعة يتنـامى إلـى الـذهن كيـف 
يحصــل هــذا الكــم الهائــل مــن الصــفات الظاهريــة والمختلفــة فــي البشــر؟ وسيصــبح 
واضــحا بعــد قليــل أن خلــف هــذا الكــم الهائــل مــن الصــفات عــدد كبيــر مــن الجينــات 

الجينات في اإلنسان بمائة ألـف جـين وال التي تتحكم في هذه الصفات ،ويقدر عدد 
يقتصر عمل هذه الجينات على التحكم في الصفات الظاهريـة كلـون العـين والشـعر 

أيضا عن تخليق البروتينات المكونـة لجسـم اإلنسـان  مسئولةوالجلد والطول بل هي 
  والتي تتحكم أيضا في عملياته الحيوية.

فـإن جـزيء  ١٩٥٣ريح" فـي عـام وطبًقا لما ذكره العالمان: "واطسون" و "ج
)" يتكون من شريطين يلتفان حـول بعضـهما علـى هيئـة DNAالحمض النووي "(
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سـلم حلزونـي، ويحتـوي الجــزيء علـى متتابعـات مــن الفوسـفات والسـكر، ودرجــات 
، ثــايمين  Aهــذا الســلم تتكــون مــن ارتبــاط أربــع قواعــد كيميائيــة تحــت اســم أدينــين

T سـتيوزين ،C وجـوانين ،Gون هـذا الجـزيء فـي اإلنسـان مـن نحـو ثالثــة ، ويتكـ
 باليين ونصف بليون قاعدة.

كل مجموعة ما من هذه القواعد تمثل جيًنـا مـن المائـة ألـف جـين الموجـودة 
فــــي اإلنســــان، إًذا فبعمليــــة حســــابية بســــيطة نجــــد أن كــــل مجموعــــة مكونــــة مــــن 

سـمة قـد قاعدة تحمل جيًنا معيًنا يمثل سمة مميـزة لهـذا الشـخص، هـذه ال ٢.٢٠٠
تكون لون العين، أو لون الشعر، أو الذكاء، أو الطول، وغيرهـا (قـد تحتـاج سـمة 

  واحدة إلى مجموعة من الجينات لتمثيلها)

يبـدى تكـرارا خاصـا بـين النـاس عنـد مواقـع معينـة  D.N.A النوويإن الحمض 
يكـون  D.N.A % مـن  ٩٩.٥ وحـواليبـين النـاس  بـالتميزيسـمح  ااختالفـويظهـر 

تهـم التـي  % الباقيـة٠.٥ند كل الناس وهـذا مـا يجعلنـا كائنـات إنسـانية أمـامتماثل ع
هـذا الجـزء يختلــف أن  والتحقيقـات الجنائيـة حيــث الشـرعيمجـال الطــب فـي  العلمـاء

لكــل شــخص حمــض  وبالتــالي األفــرادتكــرار األزواج القاعديــة بــين فــي  بدرجــة عاليــة
  جميع الجينات . في  صانشخ اشتراكيختلف عن غيره من الناس، وال يمكن  نووي
أن  م١٩٨٤اليك جنيفـرى " عـام ،  العلماء اإلنجليز " روى وايت اكتشفوقد  -

 D.N.Aتتــابع منــاطق مــن القواعــد النيتروجينيــة المكونــة لجــزىء أو  تكــرار تسلســل
 حيـث أن،  موسـومو مـن الكر  الجينـيالجـزء غيـر فـي  أخـرإلـى  يختلفان من شـخص

تطــــابق  احتمــــالأن  زوج كروموســــومى وجــــد لكــــل النــــووينيــــو كليوتيــــدن الحمــــض 
ـــك القواعـــد ـــي  تسلســـل تل ـــوائم الســـيامية الناتجـــة عـــن  شخصـــينف ـــر وارد عـــدا الت غي

ـــــذلك أطلـــــق علـــــى تسلســـــل القواعـــــد  منـــــويواحـــــدة وحيـــــوان  بويضـــــة واحـــــد ... ول
أو  النـوويبصـمة الحمـض  اسـم D.N.A ويجزء من الحمض النو في  النيتروجينية

  ن أخرى البصمة الجينية .البصمة الوراثية وفى أحيا
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للجلــد وال يـــرى  الخــارجيالمظهـــر فــي  التسلســـل ال يظهــرفــي  خــتالفاالوهــذا 
ـــذلك يجـــب فحصـــه  ـــالعين المجـــردة ول ـــيلم  باســـتخدامب ـــى ف ـــة يظهـــر عل ـــات حديث تقني

تطابق أبدا بين شخص وأخر أن  شكل خطوط ال يمكنفي  حساس لألشعة السينية
كـــرات الـــدم والشـــعر والجلـــد والعظـــام فـــي  والبصـــمة متطابقـــة داخـــل الجســـم الواحـــد

البصـمة الوراثيـة أن  والمخاط والعرق والبول، ويـرى الباحـث المنويواللعاب والسائل 
لــم تســتخدم بدقــة وأن تكــون إذا  رغــم دقتهــا إال أنهــا تظــل عرضــة للنتــائج المضــللة

علـى  المعامل مزودة بأحدث التقنيات ذات المواصفات الفنيـة العاليـة وأجهـزة الرقابـة
للتأكد من الحصول على نفس نتائج  فنيمن  أكثرالعاملين بها وٕاعادة الفحص من 

  التحليل لنفس العينة. 
 قاضـــييخضـــع إلقنـــاع ال ويالمســـتمد مـــن تقنيـــة الحـــامض النـــو  العلمـــيالـــدليل 

يرفضـه أو  تقـدير رأى الخبيـر فيأخـذ بـه قاضيلل،  االقتناعوتقديره طبقًا لمبدأ حرية 
 بــرأيبــأقوال الشــهود دائمــا وننقــده  الخبيــرنقــد رأى  ولكنهــا ال تســتطيعجزئيــا أو  كليــاً 

مأموريــة ولــو لــم يكــن جازمــا متصــال بال الخبيــر بــرأيتأخــذ أن  خبيــر أخــر وللمحكمــة
( محمــــود محمــــود                     . قةإظهار الحقيفي  ومفيدا

  ) ٤٨ص،  مصطفى

  : DNA وجهات نظر علماء الدين ورجال القانون حول تقنية -
   وجهة نظر علماء الدين : -١

ـــرى الـــدكتور علـــى جمعـــة مفتـــى الـــديار المصـــرية جـــواز  النســـب عـــن  إثبـــاتي
النســب عــن زواج صــحيحا  إثبــاتصــحته جــواز  ثبــاتولــم يشــترط إل  DNAطريــق
  .شرعيا 

فـــى ٩٩٧١جريـــدة الشـــرق األوســـط . عـــدد رقـــم  –( دار اإلفتـــاء المصـــرية 
  م )  ١٧/٣/٢٠٠٦
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ـــذي بـــه رأى الـــدكتور ـــد كليـــة الشـــريعة والقـــانون  واحت محمـــد رأفـــت عثمـــان عمي
إطالقـا بهـا ويمكـن القطـع  اثنـانالبصمة الوراثية ال يتشابه أن  بجامعة األزهر ويرى

   النسب . إثباتفي  بها كوسيلة علمية
(  aspxtalk details.-www.egypty.com/people )  

خ محمــــد عاشــــور وكيــــل األزهــــر ســــابقا وعضــــو مجمــــع البحــــوث يويــــرى الشــــ
التقنية الحيوية جائز شرعا بمراعاة ضوابط الشريعة ومبادئها  استخدامأن  ةسالمياإل

    والتقدم يصاب بالتخلف . التطورفي  ال يشاركالذي  وأن المجتمع
  ) الطبيالمجال  في خاليا المنشأ استخدام،  رضا عبد الحكيم (           

 إثباتأن  ةسالميعضو المجلس األعلى للشئون اإل يخ يوسف البدر يويرى الش
المولـود جـاء عـن طريـق أن  مـا ثبـت حالـة إذافـي  جـائز DNAالنسب عـن طريـق 

ـــة شـــرعية وال يجـــوز ـــة الزنـــا ألن القاعـــدة الشـــرعيةفـــي  عالق ـــي  حال تبنـــى عليهـــا الت
قضايا النسب تثبـت أن  اهر الحجر ) ذلك( الولد للفراش وللعهي  األحكام الخاصة

وفى حالة إنكاره  شرعيكان متزوجين بعقد إذا  لهذا الرجل ابنباإلقرار بأن المولود 
 وبالتـالي% ١٠٠تكـون النتـائج صـادقة أن  وبشـرط النـوويالحمـض إلـى  يتم اللجـوء

ينســب  الشــرعيأمــا الــزواج غيــر  الشــرعيحالــة الــزواج فــي  أبيــهإلــى  ينســب المولــود
ـــودا ـــى  لمول ـــه إل ـــرف ب ـــم يعت ـــارهأمـــه الن اإلســـالم ل ـــي  مـــن الجـــرائم باعتب عرفتهـــا الت

  الشريعة .
 شـرعيالمولود ينسـب لصـاحب النطفـة سـواء كـان الـزواج أن  ويرى الباحث - 

  ألن القاعدة ( الولد للفراش وللعاهر الحجر ) شرعيغير أو 
ه حتــى لــو كــان ب الولــد ألبيــســني وبالتــالييقــرر مبــدأ عــام هــو الفــراش والنســب 

المولـــود إليــــه  إثبـــاتغيـــر متـــزوجين وٕاذا كـــان الرجـــل ال يســــتطيع اإلنجـــاب يمكـــن 
  فقط . النوويبالحمض 

  



 ٨٣

  وجهة نظر رجال القانون :  - ٢
فـي  قـاطع علمـيطريـق  ألنـه النـوويتحليـل الحمـض  أهميـةهناك إجمـاع علـى 

              . المسائل الجنائيةفي  ثباتاإل
   ) ٢٣م، ص ٢٠٠٠،  طه الشريف (     
كشـف البصـمة الوراثيـة للفـرد فـي  %١٠٠يعطى نتائج بدقة  DNA الـ أن كما

وكشـف مجرمـو  البنـوةنفـى أو  إثبـاتفـي  ويحل القضايا الجنائية ويكشـف غموضـها
        . والقتل العمليات اإلرهابية

  م ) ٧/٩/٢٠٠٧ ، (عادل عاشور  
كـوادر طبيـة مـن  يالنـوو يقوم بمهمة تحليل الحمض أن  يجب وفى هذا اإلطار

ال تفقد مصداقيتها عنـد  لضمان سالمة النتائج وحتى الشرعيداخل مصلحة الطب 
            .المواطنين

  ) ٦٤ص ،٢٠٠٧،  ( فوزية عبد الستار   
الهدف واحـد أن  يرى الباحث عدم تعارض رأى الدين مع رأى القانون طالما -

علــى  اخــتالفوال يوجــد حــل القضــايا الجنائيــة، فــي  قــاطع وحاســم إثبــاتوهــو تقــديم 
فــي  طالمــا هــذا يــتم جنــائيمجــال األحــوال الشخصــية والمجــال الفــي  DNA أهميــة

  الظن. أو  نطاق وقيود تراعى عنصر الدقة للحصول على نتائج ال تقبل الشك

  :  النوويشأن قبول الدليل المستمد من الحمض في  القضاء اتجاهات

أولـى القضـايا الجنائيـة وكيـف  في البداية نذكر كيفية ظهـور هـذا الـدليل فـي
  قد أخذت به :  مأن المحاك

في البداية.. استخدم اختبار البصمة الوراثية في مجـال الطـب، وفصـل فـي 
دراسة األمراض الجينية وعمليات زرع األنسجة، وغيرهـا، ولكنـه سـرعان مـا دخـل 
فــــي عــــالم "الطــــب الشــــرعي" وقفــــز بــــه قفــــزة هائلــــة؛ حيــــث تعــــرف علــــى الجثــــث 
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، وتتبـع األطفـال المفقـودين، وأخرجـت المحـاكم البريطانيـة ملفـات الجـرائم المشوهة
التـــي ُقيـــَدت ضـــد مجهـــول، وُفِتَحـــت التحقيقـــات فيهـــا مـــن جديـــد، وبـــرأت البصـــمة 
الوراثيــة مئــات األشــخاص مــن جــرائم القتــل واالغتصــاب، وأدانــت آخــرين، وكانــت 

هر الجــرائم التــي ارتــبط لهــا الكلمــة الفاصــلة فــي قضــايا األنســاب، وواحــدة مــن أشــ
اسمها بالبصمة الوراثية هي قضية د." سام شبرد" الـذي ُأِديـن بقتـل زوجتـه ضـرًبا 

أمام محكمي أوهايو بالواليات المتحدة، وكانـت هـذه  ١٩٥٥حتى الموت في عام 
 .١٩٨٤في عام  The Fugitireالقضية هي فكرة المسلسل المشهور "الهارب" 

ة إلى قضية رأي عام، وُأِذيَعت المحاكمة عبـر في فترة وجيزة تحولت القضي
الراديــو وُســِمَح لجميــع وكــاالت األنبــاء بالحضــور، ولــم يكــن هنــاك بيــت فــي هــذه 
الواليــة إال ويطالــب بالقصــاص، ووســط هــذا الضــغط اإلعالمــي ُأغِلــَق ملــف كــان 
يذكر احتمالية وجود شخص ثالـث ُوِجـَدت آثـار دمائـه علـى سـرير المجنـي عليهـا 

اء مقاومته، قضي د."سام" في السجن عشـر سـنوات، ثـم ُأِعيـَدت محاكمتـه في أثن
، وحصل على براءته التي لم يقتنع بها الكثيرون حتى كان أغسطس ١٩٦٥عام 
، حينمــا طلــب االبــن األوحــد لـــ"د. ســام شــبرد" فــتح القضــية مــن جديــد ١٩٩٣عــام 

  وتطبيق اختبار البصمة الوراثية.

بأخـــذ عينـــة مـــن جثـــة "شـــبرد"، وأثبـــت  ١٩٩٨أمـــرت المحكمـــة فـــي مـــارس 
الطــب الشــرعي أن الــدماء التــي ُوِجــَدت علــى ســرير المجنــي عليهــا ليســت دمــاء 
"ســام شــبرد"، بــل دمــاء صــديق العائلــة، وأدانتــه البصــمة الوراثيــة، وُأســِدَل الســتار 

بعـدما حـددت البصـمة  ٢٠٠٠على واحدة من أطول محاكمات التاريخ في ينـاير 
    الوراثية كلمتها.
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كثيــر مــن فــي  الســائدالقضــائي  فاالتجــاههــذا المجــال فــي  االتجاهــاتتباينــت  
،  قاضـيتكـوين عقيـدة الفي  البصمة الوراثية تعد دليل مساعدأن  الدول العربية هو

النســـب بالنصـــوص الشـــرعية ولـــيس علـــى  إثبـــاتيعتمـــد  األردنـــيالقضـــاء فـــي  بينمـــا
وأمريكـــا قبـــول البصـــمة الوراثيـــة أوربـــا فـــي  الغربـــيالفحـــوص الطبيـــة، بينمـــا القضـــاء 

المنازعـات الخاصـة فـي  ثبـاتكوسيلة لإل التونسيالقضاء  واعتمادها، قانونيكدليل 
  بالنسب .

 ثبــاتاإلفــي  البصــمة الوراثيــة اســتخدامفــي  أنهــا ال تمــانعفــي  مصــر واتجهــت
فيه حـق الـدفاع فقيمتهـا  واحترمما دام ذلك تم بناء على قرار من المختص  جنائيال

  نة تعزز ما بالدعوى من أدلة .قري
الفنيــة بالبصــمة األدلــة  تقــديرفــي  يتمتــع بحريــة كاملــة الغربــي القضــاءأن  كمــا

 البصـمة ولــههــذه  يــرفض طلـب المــدعى طلـب إجــراء تحليـلأن  الوراثيـة وغيرهــا فلـه
كانــت هنــاك قــرائن إذا  الــدليل المســتمد مــن البصــمةفــي  يأخــذأن  يســتجيب ولــهأن 

  اإلدانة .أو  للحكم قاضيا يكفى لتكوين عقيدة الومم،  تدعمها أخرى
  )  ٧٨٧، ص ١٩٨٨،  ( محمود نجيب حسني

  :رها البصمة الوراثية يثتالتي  المشكالت
  األخذ بها: قاضيوجواز إلزام ال ثباتخصوص مبدأ حرية اإل في  أوًال :

األدلـــــة  إلـــــى واطمئنانـــــه قاضـــــيال اقتنـــــاعهـــــي  دائمـــــا ثبـــــاتاإلفـــــي  أن العبـــــرة
 قاضــيالمقدمــة وهنــاك قيــود علــى إقنــاع الاألدلــة  يــرفضأو  يقبــلأن  ة فلــهالمطروحــ

نــدب الخبــراء أن  فــإذا كــان األصــل فيهــا،  ومــن هــذه القيــود المســألة الفنيــة البحتــة
 ٢٩٢حالة حـددتها المـادة في  من ذلك يجب ندبهم االستثناءجوازى للمحكمة ولكن 

تعــرض علــى التــي  البحتــة الفنيــةالجنائيــة وهــى حالــة المســألة  جــراءاتمــن قــانون اإل
لخبـــرة مخـــتص لتقـــديم تقريـــر لعـــدم إلمـــام  ءاللجـــو إال  قاضـــيالمحكمـــة وال يســـتطيع ال

  .بهذه الناحية الفنية قاضيال
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  )  ٩٩ص  ٢٠٠٣نوفمبر ،  ( أحمد الجمل 
  خصوص إجبار اإلنسان على الحصول على عينة :  يفثانيًا : 

تكــون وســيلة الحصــول أن  بــدمقبــول ال DNAيكــون الــدليل المســتمد مــن  لكــي
ــدليل تــم التوصــل إليــه وفقــا إلأن  أيعليــه مشــروعة  منصــوص عليهــا ،  جــراءاتال

فإذا كان الدليل قد وصل إليه القضاء بوسيلة غير مشروعة أصبح ال قيمة ،  قانوناً 
  . له

يقــدم دلــيال ضــد نفســه، فــإن لهــذه القاعــدة أن  عــدم إجبــار المــتهمهــي  والقاعــدة
حالة القبض على المتهم وضـرورة أخـذ عينـة مـن جسـمه وهـو إجـراء في  استثناءات
علـى حـق  اعتـداءللمقارنة بمخلفات مسرح الجريمة، وٕاذا كان هـذا اإلجـراء  ضروري

الـذي  ال يمكن مقارنتها بالضـرر جراءاتمثل اإلأن  سالمته الجسدية أالفي  المتهم
ع المـتهم ألعمـال تمـس الجريمة ولـذلك يسـمح القـانون بإخضـا بارتكابه الجانيسببه 

 ١٩٨٦،  الشـــقرا ســـامي(             سالمته الجسدية تحقيقا لألمن والعدالة .
  ) ١٣٦ص ، 

يقدم دليال نحو نفسـه أن  إجبار المتهمو هذا ضد القاعدة وهأن  ويرى الباحث 
لمـا كـان  الجـانيألنـه لـو ثبـت أنـه  الجـانيهذه الفحوصات ال تطبـق علـى أن  حيث

هــذه المرحلــة يكــون فــي  والتحاليــل عليــه فهــو االختبــاراتء هــذه هنــاك حاجــة إلجــرا
إدانتـــه فقـــد يـــتم تطبيـــق  حتـــى تثبـــت بـــريءالمـــتهم أن  مـــتهم مشـــتبه فيـــه والمعـــروف

تمس سالمته الجسدية وتكون النتائج سلبية وتكـون دلـيال علـى تبرئتـه التي  التحاليل
ا يسـمح بـه القــانون يعلـل الباحـث مـأن  تكـون دلـيال علـى إدانتـه ويمكـنأن  بـدال مـن

من إخضاع المتهم ألعمال تمس سـالمته الجسـدية بعـد وجـود تحريـات جديـة مبنيـة 
 وذات جسـامة كبيـرة بالفعـلعلى وجود دالئل كافية على نسبة جريمـة معينـة وقعـت 

  متهم معين بالفعل .إلى 
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تكـــوين فـــي  جنـــائيال قاضـــيكمـــا يـــرى الباحـــث أنـــه مـــع التســـليم بمبـــدأ حريـــة ال
وأن البصــمة الوراثيــة األدلــة  يــوزنأن  دلــة المطروحــة فلــهاألإلــى  مئنانــهواطعقيدتــه 

 أسـسعلـى  يـهمبنوأسـتدالالت لـه قوتـه  مـاديدليل هام ال يمكـن تجاهلـه ألنـه دليـل 
دول فـي  سـوابق قضـائيةفـي  علمية وفنية ويصـلح كـدليل بـراءة وٕادانـة وثبـت نجاحـه

  متقدمة .

  : ألدلة الفنية )ا التعرف على األبوة بالبصمة الوراثية (

  : يقول الدكتور الشيخ يوسف القرضاوي

ــ ولـم يقـم بينـة  شرع اهللا حد القذف لمن رمى إنسانا بالزنى ـ رجال كان أو امـرأة
بــأعينهم،  علــى ذلــك. والبينــة أن يــأتي بأربعــة شــهداء رأوا عمليــة الزنــى وهــي تحــدث

  .دون تجسس منهم على الزاني ومن يزني بها

َيـْأُتوا ِبَأْرَبَعـِة ُشـَهَداء َفاْجِلـُدوُهْم  ِذيَن َيْرُموَن اْلُمْحَصـَناِت ثُـم َلـمْ (َوال قال تعالى: 
الـِذيَن تَـاُبوا  } ِإال ٤َتْقَبُلوا َلُهْم َشَهاَدًة َأَبدًا َوُأْوَلِئَك ُهـُم اْلَفاِسـُقوَن { َثَماِنيَن َجْلَدًة َوَال 

ــــــِإن اللــــــ ــــــَك َوَأْصــــــَلُحوا َف ــــــِد َذِل ــــــوٌررِحيمٌ ِمــــــن َبْع  .٥، ٤النــــــور:  {5} َه َغُف
 

اســتثنى مــن هــذا الحكــم: األزواج الــذين يرمــون زوجــاتهم ولــم يكــن لهــم  ولكــن القــرآن
فمــن اتهــم امرأتــه بــالزنى، فقــد جعــل اهللا لــه بــديال عــن الشــهود  شــهداء إال أنفســهم،

إن  بــاهللا إنــه لمــن الصــادقين، والخامســة: أن لعنــة اهللا عليــه األربعــة: أربــع شــهادات
القــرآن ذلــك فــي ســورة النــور. وبهــذا يســقط عنــه حــد  كــان مــن الكــاذبين. كمــا فصــل

  .القذف

 

َيُكــن لُهــْم ُشــَهَداء ِإال َأنُفُســُهْم َفَشــَهاَدُة  " َوالــِذيَن َيْرُمــوَن َأْزَواَجُهــْم َوَلــمْ قــال تعــالى: 
اِدقِ  َأَحِدِهْم َأْرَبعُ  ُه َلِمَن الصِه ِإن٦يَن {َشَهاَداٍت ِبالل ِه َعَلْيـِه  } َواْلَخاِمَسُة َأنَلْعَنَت الل
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اْلَعـَذاَب َأْن َتْشـَهَد َأْرَبـَع َشـَهاَداٍت ِباللـِه ِإنـُه  } َوَيـْدَرُأ َعْنَهـا٧ِإن َكاَن ِمَن اْلَكاِذِبيَن {
ـــاِذِبيَن { َلِمـــنَ  ـــاَن ِمـــنَ ٨اْلَك ـــاِدِقيَن  } َواْلَخاِمَســـَة َأن َغَضـــَب اللـــِه َعَلْيَهـــا ِإن َك الص

  ٩-٦}النور: ٩{

اتهــم الــزوج زوجتــه بــالزنى أو اتهمهــا بنفــي الولــد  وهــذا اللعــان مشــروع فيمــا إذا
  .منها

ســـتر علـــى  وفائـــدة اللعـــان: أن يفتـــرق الزوجـــان، وينســـب الولـــد إلـــى أمـــه، وقـــد
 المــرأة، فلــم يعــرف إن كانــت هــي الكاذبــة أو هــو الكــاذب، ولــم يعــرف إن كــان الولــد

  .أو لم يكن ابنه. وفي هذا من المصلحة ما فيهابنه حقيقة 

ومعرفــة  وبعــد أن ظهــرت (البصــمة الوراثيــة) وأصــبح ممكنــا معهــا تحليــل الــدم،
  .الولد إن كان من صلب هذا الرجل أو لم يكن من صلبه

طلــب االحتكــام إلــى البصــمة الوراثيــة لــم  وقــد اتفــق العلمــاء علــى أن الــزوج إذا
ــه، ألنــه يفــوت علــى المــ اللعــان مــن الســتر عليهــا وعلــى  رأة مــا يــوفره لهــايســتجب ل

ــــدها، وهــــذا الســــتر مقصــــود للشــــارع لمــــا فيــــه مــــن مصــــلحتها ــــدها ول  .ومصــــلحة ول
 

العلمـــاء هـــو مــا إذا طلبـــت المـــرأة المقذوفــة: االحتكـــام إلـــى  ولكــن الـــذي اختلـــف فيــه
  إلى طلبها أو ال؟ البصمة الوراثية، هل تجاب

ا، ويكتفـى باللعـان؛ ألنـه هـو الـذي شـرعه اهللا قالوا: ال يجاب طلبه أكثر العلماء
  .الحالة، فيوقف عنده، ويقتصر عليه، وال نتعداه لعالج مثل هذه

ال  للمــرأة فــي هــذا الطلــب، علــى أســاس أنهــا هيســتجاباالح يرجويــرى الباحــث تــ
تفعـــل ذلـــك إال إذا كانـــت مســـتيقنة مـــن براءتهـــا، وتطلـــب اللجـــوء إلـــى وســـيلة علميـــة 

لتهمـة بهـا عنهـا، وتحفـظ بهـا حقهـا، وال تعتـدي علـى حـق إنسـان بها، تـدفع ا مقطوع
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باالحتكـــام إلـــى البصـــمة إثبـــات أمـــور ثالثـــة فـــي غايـــة األهميـــة  آخـــر، فهـــي تطلـــب
  :شرعا

، صــادقةبــراءة نفســها مــن التهمــة المنســوبة إليهــا، وهــي جازمــة بأنهــا  : أولهمــا
  .يحرص عليه الشارع: أال يتهم برئ بما ليس فيه وهذا أمر

أبيـه، وهـذا حــق للولـد، والشـارع يتشـوف إلــى  إثبـات نسـب ولــدها مـن : يهمـاوثان
ــــظ األنســــاب مــــن ــــات األنســــاب مــــا أمكــــن. وحف  .الضــــرورات الشــــرعية الخمــــس إثب

 

أن يثبـت لـه بالـدليل العلمـي  إراحة نفس الزوج، وٕازاحة الشك من قلبه، بعـد : الثالث
وبذلك يحل اليقـين فـي نفسـه  .القطعي: أن الولد الذي اتهمها بنفيه منه هو ابنه حقا

  .محل الشك، والطمأنينة مكان الريبة

 .اإلجـــــــراء: الزوجــــــة والــــــزوج والولـــــــد وبهــــــذا يســــــتفيد األطـــــــراف الثالثــــــة بهــــــذا
 

لــنص: ال  وأمــر يحقــق هــذه المصــالح كلهــا، ولــيس فيــه ضــرر ألحــد، وال مصــادمة
  .هم يتفق مع مقاصدهاالمترفضه الشريعة، بل 

االحتكــام إلــى  :قاضــي الشــرعي أو مــن المحكمــة الشــرعيةوٕاذا طلبــت الزوجــة مــن ال
براءتهـا، وحـق ولـدها  البصمة الوراثية، فالواجب أن نستجيب لها، رعاية لحقها فـي إثبـات

  عنه. في إثبات نسبه، وعمال على إراحة ضمير زوجها، وٕازالة الشك
هـي  ةميسالالشريعة اإلفي  والقرينة،  قرائن أدلة إقناعية أيهي  :دلة الفنيةاأل
  . بأنها الواقع اليقين قاضيال أقتنعبلغت حد اليقين ويؤخذ بها متى التي  األمارة
  )  ٩٦ص،  هـ ١٤٠٣،  ( الفائز  

قضـــية ثبـــوت النســـب لعـــدم وجـــود فـــي  هنـــاك خالفـــات فقهيـــةأن  ومـــن المعلـــوم
هــذا المولــود مــن هــذه المــرأة و قــد خلــق مــن منــى رجــل أن  طريقــة مؤكــدة يثبــت بهــا
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ــ  فهــيالبصــمة الوراثيــة مــن أدق الطــرق أن  نقــولأن  ه أوال، ولهــذا يمكــنمعلــوم بعين
أو  تحــدد األب واألم واألخ واألخــت بصــورة قاطعــة ويمكنهــا نفــى البنــوةأن  تســتطيع

    ها.إثبات
  ) ٥٦ص ،  م ٢٠٠١ ،( الجندى والحصينى  

،  الوراثيـة مـن البصـمة االسـتفادةبشـأن  سـالمياإلولهذا كـان قـرار مجمـع الفقـه 
 دورتـه الخامسـة عشـرفـي  بمكـة المكرمـة سـالمياإلذا المجلس يتبع رابطة العالم وه

موضـوع فـي  قـد نظـر ٣١/١٠/١٩٩٨هـ الموافق  ١٤١٩رجب  ١١يوم السبت في 
تــدل علــى التــي  البينــة الجينيــة باعتبارهــابهــا  االســتعانةالبصــمة الوراثيــة ومجــاالت 

                  هوية اإلنسان.
  هـ )١٤١٩،  ١٥الدورة الـ ،  الميساإل( مجمع الفقه   
حـاالت معينــة ومـن أمثلــة فــي  النسـبفـي  وفـى الوقـت الحــالي يحـدث تنــازع - 

  -: يليالبنوة المتنازع عليها ما في  يطلب فيها الفصلالتي  القضايا
أو  مستشــفيات الــوالدة : ســواء كــان هــذا خطــأفــي  حــاالت تبــديل المواليــد - ١ 

 النوويل البصمة الوراثية حيث يتم فحص الحامض يحل هذا المشكأن  عمدًا يمكن
  نفى النسب .أو  ثباتومقارنة الطفل بوالديه لإل

موجبــا  اإلقــرانالنســب : قــال صــاحب بدايــة المجتهــد لمــا كــان فــي  الشــك - ٢
تحققـوا إفسـاده . وتلـك إذا  طريق ينفونـه بـهإلى  كان للناس ضرورة،  لحقوق النسب

بدايـــة  (ت بالكتـــاب والســـنة والقيـــاس واإلجمـــاع الطريـــق هـــو الفعـــال فهـــو حكـــم ثابـــ
ولـــد يمكـــن  امرأتـــهولـــدت إذا  فالرجـــل ) ٧/٤٦١،  م١٩٩٠،  مجلـــدان،  المجتهـــد

 أبـــــن(              عنه بنفيه باللعان. ينتفيالحكم وال في  كونه منه فهو ولده
   )٧/٤٦١،  ١٩٨٣ قدامة
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دون تطبيـق  راثيـةالو هـل نأخـذ البصـمة  رأى الفقهاء :إلى  يحتاجالذي  والسؤال
البصـمة الوراثيـة ؟ وٕاذا إلـى  بالمالعنـة يـتم اللجـوء ابنـهنفـى الرجـل إذا  اللعان ؟ هـل

  ال ؟ أمالمولود له هل يلحق به ويورث منه أن  ثبت
 شـرعيينكر فيها الرجل أنه األب لطفل نتيجـة نكـاح غيـر التي  الحاالت - ٣ 

ئم: وبمقارنــة البصــمة الوراثيــة والزنــا وذلــك لتبرئــه نفســه مــن هــذه الجــرا كاالغتصــاب
 الزنـاولـد أن  للطفـل . والمـذهب الحقيقـيأنـه األب  إثبـاتلدي الرجـل والطفـل يمكـن 

ـــه وٕان  ـــرفال يلحـــق ب ـــراش  أعت ـــه لحـــديث الف ـــارب ـــي" الشـــيخ وأخت ـــه تق ـــدين" أن إذا  ال
وذكـر ،  : يلحقـه بحكـم حـاكم االنتصـاروفـى  لحقـهستلحق ولده من الزنا وال فـراش ا

:  حنبل أبن (                  .صغير مثلهأبو على ال
  هـ )١٤٠٨
مولودهــــا يخــــص رجــــال معــــين: وذلــــك أن  المــــرأة تــــدعيالتــــي  الحــــاالت - ٤ 

النفقــة وبمقارنــة البصــمة الوراثيــة فــي أو  الميــراثفــي  طمعــاً أو  إلجبــاره علــى الــزواج
  نفى إدعائها .أو  إثباتللمولود والرجل المدعى عليه يمكن 

  اللقيط : أو  فيها رجال نسب الولد المجهول النسب عييدالتي  الحاالت - ٥ 
 يثبــت نســبه وٕارثــه لمدعيــه كــان إدعــاءهاللقــيط دون ضــرر يلحــق بغيــره وحينئــذ 

(  البصـمة الوراثيـة لحـل المشـاكل. إلـى  ءاللجـو هـذه الحالـة نـرى فـي  أكثر من واحد
   م ) ٢٠٠١الجندى والحصينى 

نســب شــاب  –منــذ فتـرة طويلــة  هأبنــيــدعى فيهــا رجـل فقــد التــي  الحـاالت - ٦ 
الخلوة بمحارم المدعى بـه فالـدعوى كاذبـة وألن أو  الميراثفي  مجهول لنسب طمعاً 

يحكـم أن  وزنـا لهـن أوالد ال يعـرفن أبـائهم الحقيقيـين و يمكـن اغتصـابهناك جـرائم 
إذا  تنفــى النســبأن  النســب بالشـهود إثبــاتشـرعيا فهــل بعــد الحكـم ب أبنــاً الحـاكم أنــه 

  . عدم تطابقها ٕاثباتالدعوى كاذبة وذلك بمقارنة البصمة الوراثية و كانت 
  م ) ٢٠٠١( الجندى والحصينى 
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اإلبقـاء علـى حــال جهالـة النسـب أولــى أن  إذا مصــلحة عظيمـة النفـيوفـى هـذا 
      .  اآلخرينوأعراض  أمواليستحل كاذب أن  من

  )٤٢ص،  هـ١٤١٩،  ( باخطمة
   ) ٢٦( النساء :  " ال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل اآمنو أيها الذين  يالقوله تعالى " 

البينـــة فـــي  علـــى أمومـــة ولـــد تســـاوتا امرأتـــانتنـــازع فيهـــا التـــي  الحـــاالت - ٧
 واألخــرى) وهنــا تلجـأ للبصــمة الوراثيـة وقــد يكــون للولـد أمــان أحـدهما ولدتــه (الشـهود

ضـاع وأن أحكـام اإلر هـي  أحكـام النسـبأن  أرضعته وتـدعى كـل منهمـا الولـد حيـث
اإلرضــاع ال يغيــر مــن البصــمة الوراثيــة فينفـــى الولــد عــن أحــدهما ويثبــت لألخـــرى 

  .بالبصمة الوراثية 
  ) ٤٥ص،  هـ١٤١٩اخطمة : ب(  
زوجــة ألحــدهما  امــرأةتنــازع فيهــا رجــالن علــى مولــود مــن التــي  الحــاالت - ٨ 

فـي  بتبائنا وتزوجت برجل أخر وأنجأو  ومطلقة من األخر كالمطلقة طالق رجعيا
 العـدة بـالتزوير، فهـل ينسـب المولـود للـزوج األول انقضاءتزوجت قبل أو  مدة حمل

تحمـــل المـــرأة مـــن أن  لكليهمـــا ؟ وٕاذا أنجبـــت توأمـــا فهـــل مـــن الممكـــن وأ الثـــانيأو 
  .الرجلين ؟

  .  ستة شهور يأقل مدة حمل هأن  أجمع الفقهاء على - 
  ) ٧١ص:،  م١٩٩٠(الجزيرى     

  : األحقاف ). ١٥( ." ه وفصاله ثالثون شهراوحمللقوله تعالى " 
شــهور وفــى الوقــت الحاضــر يمكــن للطــب تشــخيص  ٦أقــل فتــرة حمــل أن  أي 

ين علـــى وجـــه التقريـــب باألشـــعة وفحـــص الـــدم ومقارنـــة البصـــمة الوراثيـــة نـــعمـــر الج
                     .الحقيقيلمعرفة األب 

  )٣١٢ص ،  ١٩٩٣ : ( الجاعونى  
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بســبب عــدم وجــود  الفقهــاءفيهــا  اختلــفالتــي  ة حمــليمكــن تحديــد أطــول مــد وال
يحدد ذلك أن  ويمكن تحديدهفي  المذاهب واختلفتالسنة أو  القرآنمن  قطعيدليل 

كمــا أنــه ال يلحــق المولــود بــرجلين ألن البويضــة ال يلقحهــا إال ،  بالبصــمة الوراثيــة
وث وفصــل الــرحم بعــد ســبعة أيــام ويســتقر الحمــل ويحتمــل حــد واحــد منــويحيــوان 

                  حمل أخر أثناء الحمل األول.
  )  ٦٥ص،  م ١٩٩٣( الجاعونى :     

وهنـــاك حـــاالت نـــادرة جـــدا مســـجلة بـــالمراجع الطبيـــة لنســـاء حملـــن مـــن رجلـــين 
   .  طفلين مختلفين أيوأم غير متطابق مختلفين بت

  )  ٢٣ : ص ، هـ ١٤١٩ : ( باخطمة 
إلــى  يجامعهــا أخــر ممــا يــؤدىيجامعهــا رجــل ثــم التــي  المــرأةفــي  يحــدث ذلــك

نفـــس الوقـــت يكـــون هنـــاك فـــي  رحـــم المـــرأةإلـــى  دخـــول حيوانـــات منويـــة مـــن رجلـــين
جعلــت  هــذانفــس الوقــت ولفــي  بويضــتان قابلتــان للتلقــيح وتحمــل المــرأة مــن رجلــين

  .األنساب وتحل المسألة بالبصمة الوراثية  اختالطة العدة لمنع سالميالشريعة اإل
لكــافر النســب : مثــل إدعــاء مســلم وكــافر نســب ولــد مثــل إدعــاء المســلم وا - ٩

زواج مســلم مــن أجنبيــة ويحــدث خــالف وتســافر ويجامعهــا رجــل أخــر مــن ديانتهــا 
  . ويحدث حمل وتحل هذه المسألة بالبصمة الوراثية

) وهـو تلقـيح البويضـة  الصـناعيالنسـب لطفـل األنابيـب ( التلقـيح  إثبات- ١٠
للـرحم  الخلفـيدرب الفـاق إلـى  د البويضـة الملقحـةثـم تعـا خـارج الـرحم منويبحيوان 

فـإذا حـدث ،  حتى وقت الوالدة وهذا يتم برضا الـزوجين طبيعيلينمو الجنين بشكل 
غيـــر الزوجـــة  امـــرأةبويضـــة مـــن أو  تالعـــب بأخـــذ حيوانـــات منويـــة مـــن غيـــر الـــزوج

.مـن مقارنـة البصـمة الوراثيــة للطفـل مـع الـزوج والزوجــة النسـب للطفــل إثبـاتيمكـن 
    
 )١٢٤ص :،  هـ١٤٢٣،  يم صادق الجندي : حسين حسن الضي( إبراه 



 ٩٤

  :النوويالتطبيقات العلمية لتقنيات الحمض 
  (أوال) قضايا التنازع على النسب : 

ة طـرق وأدلـة تمكـن مـن تحديـد النسـب منهـا بثبـوت سـالميالشـريعة اإلفي  توجد
قـــرار والشـــهود طريـــق يوصـــل للحقيقـــة مـــن اإل أيالنســـب بـــالفراش كمـــا أنـــه يجـــوز بـــ

  . والقيافة ......الخ

  النسب وفصائل الدم : إثبات - ١
فصــيلة دم االبــن تتــأثر بفصــائل دم أبويــه فــإذا كــان األب واألم أن  أثبــت العلــم 

"oاالبـنتكـون فصـيلة أن  " يتحتم "oالطفـل وعـدم وجودهـافـي  " فوجـود زمـرة دمويـة 
توافقـت فصـائل الـدم إذا  طعًا . أمالهم نفيا قاأبنًا ينفى كونه أن  المدعيين يمكنفي 

" oالبنــوة . ألن فصــيلة " إثبــاتبــين الطفــل والمــدعيين فهــذا لــيس دلــيال قاطعــا علــى 
الفصائل ولهـذا توافـق الفصـيلتين ال في  % من دم البشر فالبشر يشتركون٤٦تمثل 

  يدل قطعًا البنوة .
ن معرفـــة ه ويمكـــإثباتـــتحليــل الـــدم قرينـــة قاطعــة علـــى نفـــي النســب دون أن  أي

% من البشر من إفرازات الجسـم مـن منـى وعـرق ولعـاب وبـول ٨٠في  فصائل الدم
.  

إال بعــد تحليــل فصــائل  النــوويتقنيــة الحمــض إلــى  ويــرى الباحــث عــدم اللجــوء
نفى النسب وهذا يكون أقل تكلفة مادية وعـدم في  الدم ألنه قد ينهى القضية إيجابيا

النسب والبد مـن اللجـوء  إثباتفال يمكن  ولكن عند توافق الفصائل،  وقت استغراق
عوامل إلى  خطأ يرجع أي% وان  ١٠٠لفحص الحمض ألن نتائجه قطعية بنسبة 

  . النوويطبيعة الحمض  منشؤه وليس وعدم الدقه بالفحص التلوث

  : النوويالنسب بالحمض  إثبات - ٢
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 تإثبــــافــــي  حجيــــة البصــــمة الوراثيــــة أراء الفقهــــاء المعاصــــرين حــــول اختلفــــت 
أنهــا قرينــة  آخــرونويــرى  %١٠٠النســب ويــرى الــبعض منهــا قرنيــة وقطعيــة نســبة 

نتـــائج الفحـــص للحمـــض النـــووي ليســـت قرنيـــة وٕانمـــا بينـــة أن  ظنيـــة ويـــرى الباحـــث
واقعـة مجهولـة مـن واقعـة معلومـة وهـذا  استنباطهي  القانونفي  مباشرة وألن القرنية

م اإلنســان مباشــرة فهــو لســوائل وأنســجة جســ صهــو فحــ النــوويخطــأ ألن الحمــض 
  دليل مباشر.
  للبصمة الوراثية : الشرعيالتكيف 

(العنكبـوت آيـة   كيـف بـدأ الخلـق " انظرو األرض فـافي  قال تعالى " قل سيروا
)٢٠(   

فـروض أن  واإلسـالم يـرى،  العلمـيلقد حـث اهللا عـز وجـل علـى العلـم والبحـث 
تحتـاج التـي  جـاالت العلـمتتفوق في كـل مجـال بـين مأن  الكفاية عن األمة المسلمة

  كامل فيما بينها .تدينها ودنياها بحيث تفي  إليها األمة
أما عن البصمة الوراثية فإن الرسول صلى اهللا عليه وسـلم هـو أول مـن تحـدث 

رسـول اهللا إلـى  جـاءالـذي  يحـديث الفـرار فـي  وذلـك النـوويعن خصائص الحمض 
لـون البشـرة فقـال لـه الرسـول هـل فـي  بينـه وبـين ولـده فاخـتاليريد نفى ولده لوجـود 

ق ؟ قال نعـم ار أعلك من إبل ؟ قال نعم قال ما لونها ؟ قال حمر . قال . هل فيها 
هذا  أبنكوالسالم فلعل  الصالةبه ذلك ؟ قال : لعله نزعة عرق . قال عليه  فأنى .

ولهـذا فـإن نتـائج  النـوويالحمـض  أيعلـم الجينـات هـي  نزعة عرق . ونزعـة العـرق
لــه حجيــة تبنــى عليهــا  وبالتــاليالشــرعية األدلــة  دليــل مــن النــوويل للحمــض التحليــ

  األحكام .

  :النسب  إثباتفي  النوويحجية الحمض 
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األبـــن فـــي  الصـــفات الوراثيـــةأن  إن فكـــرة البصـــمة الوراثيـــة مبنيـــة علـــى أســـاس
ننفى يقينا االبن عن أو  نؤكدأن  يمكن وبالتالييكون أصلها مأخوذ من األب واألم 

  ل معلوم .رج
النســـب عـــام  إثبـــاتقضـــايا فـــي النـــووي  وكـــان أول تطبيـــق لبصـــمة الحمـــض -

ثـــرو الســـماح يمطـــار هفـــي  م عنـــدما رفضـــت ســـلطات الجـــوازات البريطانيـــة ١٩٨٤
بريطانيــة نظاميــة إقامــة  لســيدة غانيــة لــديها أبنــابحجــة أنــه لــيس  غــانيبــدخول طفــل 

 جفــرى " فحــص الحمــض حيــث طلبــت الســلطات البريطانيــة مــن عــالم الوراثــة "اليــك
  .النووي 

  الشرعية :األدلة  موقع البصمة الوراثية من
  : كاألتيالنسب  إثباتفي  العلماء حول حجية البصمة الوراثية أنقسم

البصـــمة الوراثيــة أقـــوى بكثيـــر مــن القـــرائن والشـــهادة أن  يـــرون الفريــق األول :
ألن ،  التقليديــة تثبــااإلتكــون مانعــًا مــن قبــول طــرق أن  وتصــلح البصــمة واإلقــرار

ال يقبـل الـذي  البصمة الوراثية دليل مادى يعتمد العلـم والحـس ويقـوم علـى التسـجيل
تسمى الشاهد الصامت ولذلك فتقنية التي  الماديةاألدلة  العود واإلنكار، وتعتبر من

نفـى النبـوة دون تـأثير العواطـف أو  إثبـاتالبصمة الوراثية يمكن من خاللهـا الجـزم ب
.  

العلميــة علــى طــرق تثبــت بنصــوص األدلــة  يــرون عــدم تقــديم : الثــانيالفريــق 
والحجـج  ثبـاتكالشهادة واإلقرار والبينة الن الشـهادة مـن وسـائل اإل شرعية صحيحة

 القــرآنبهــا ونصــوص مــن  واالعتــداد اعتبارهــاالقضــائية المظهــرة للحــق وقــام علــى 
القـرائن وقـد أو  والبينـة الشهادة حجة وكذلك اإلقـرارأن  على،  والسنة وٕاجماع األمة

تتقــدم عليهــا أن  وال يجــوز،  وحتــى يومنــا هــذا النبــيأجمعــت عليهــا األمــة منــذ عهــد 
ويعتـــرف  واالختبـــارفـــي طـــور التجربـــة  اآلنال تـــزال حتـــى التـــي  البصـــمة الوراثيـــة
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يعتريها الخلل من الناحية الفنية أثناء إجراء التحليل ومن ثـم لـم أن  باحتمالالخبراء 
  .اكتشفتهاالتي  محاكم الدولحتى  هايتفق علي

 شــرعيالبصــمة هــو إضــافة دليــل أن  وهــو ويــرجح الباحــث رأى الفريــق األول 
لألدلة الشرعية المقررة ثم الترجيح بين هذه األدلة، ألن البصمة الوراثيـة دليـل ثابـت 

نتـــائج فحـــص البصـــمة الوراثيـــة هـــو أن  غيـــر مشـــكوك فيهـــا، كمـــا بالســـنة ونتائجهـــا
  . أنسجته أو مهم عليهم سواء كان سوائل الجسمشهادة أجسا

  (ثانيًا) القيافة والبصمة الوراثية :
بمـا خصـه اهللا  االشـتباهالنسـب بـالغير عنـد  إلحاقالقيافة  القيافة ومشروعيتها :

فــي  الشــرع كمــافــي  ل بــهمــو تعــالى بــه مــن علــم وهــى مــن بــاب قيــاس الشــبه وهــو مع
عليــه وســلم دخــل علــى مســرور وتبرقــا  الرســول صــلى اهللاأن  حــديث عائشــة قالــت :

زيـد بـن حارثـة إلـى  آنفـامجـززا المـدلجى نظـر أن  منه أسارير وجهه فقال : ألم ترى
،  لبخـاري(صحيح ا      .هذه األقدام بعضها من بعضأن  وأسامة بن زيد فقال :

  ) ٥٧ص،  ١٢ج
وا قريشــــا كــــانأن  إذا ففــــرح الرســــول بقــــول القــــائف إقــــرارا بقيمــــة القيافــــة كــــدليل 

 زيـد أمـه حبشـيةأن  وزيـد أبـيض اللـون ومعلـومأسود نسب أسامة لكونه في  يقدحون
القيافــة إال هــذا فــي  علــى الحــديث بقولــه : ( ولــو لــم يكــن الشــافعيوقــد علــق اإلمــام 

     يكون فيه داللة على أنه علمًا أن  الحديث ألقتنع
  )٤٨٨، ص ٤ح،  ( مغنى المحتاج  
 ثبـاتاإلفـي  القيافـة حجـةأن  إلـى ا األحنـافوقد ذهب جمهـور العلمـاء مـا عـد 

أن  اودلـــيلهم مـــا ورد بحـــديث عائشـــة حـــول نســـب أســـامة مـــن زيـــد بـــن حارثـــة وقـــالو 
    .من الرسول الرسول ال يظهر السرور إال بما هو حق فكان إقرار

  ) ٤٦٩، ص ٨ج ،  ( بدائع الصنائع 
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م بالغيـب رجقول القائف مـن قبيـل الـأن  السرخسيويرى األحناف ومنهم اإلمام 
ــه (القضــاء بالقيافــة لــيس  وقــد علــق اإلمــام المــاوردي علــى قــول اإلمــام السرخســى ل

ـــم وليســـت كـــل العلـــوم تكتســـب بـــالتعليم ألن منهـــا مـــا  رجمـــًا بالغيـــب وٕان القيافـــة عل
،  (المبسوط               .يستفاد بالطبع دون التعلم كقول الشعر

  )٧٠، ص ١٧ج

  من اللعان : ( ثالثًا ) البصمة الوراثية وموقعها
الفقهـــاء المعاصـــرون حـــول موقـــف البصـــمة الوراثيـــة مـــن اللعـــان ومـــدى  أنقســـم

  ثالثة فرقا كما يلي :إلى  نفى النسبفي  حجيتها
إذا  البصمة الوراثية تحـل محـل اللعـان ألن نتائجهـا يقينيـةأن  يرى فريق أول :

ن اللعـان ألن مـن الـزوج بالبصـمة الوراثيـة دو  فينتفـيالولـد لـيس مـن الـزوج أن  أثبت
  وليس القاعدة . االستثناءاللعان هو 

أو  بسـبب وطء يكـون حملهـاأن  الحتمالإن اللعان إنما يدفع الحد عن الزوجة 
ن كان مع الزوج فال وجـه كان معه فإإذا  شبهة وينحصر دور اللعان بالنسبة للزوج
ه حـــد )، وٕان كـــان ضـــد الـــزوج وجـــب عليـــاللعـــان أي (ينفـــى الولـــد بالبصـــمة الوراثيـــة

    . الزناالقذف وال يكون اللعان إال لتدرأ الزوجة عن نفسها حد 
 ) ٣٠١ص ،  م ٢٠٠٢،  هاللي( د. سعد الدين  

تمنـع أن  البصـمة الوراثيـة ال تقـدم علـى اللعـان وال يجـوزأن  يـرى:  فريق ثاني
علـــى البصـــمة الوراثيـــة  االعتمـــادنفـــى النســـب وٕانمـــا يكـــون فـــي  اللعـــان وال تســـتخدم

ذلـــك وهـــذه مـــا أقـــره مجمـــع الفقـــه إلــى  الـــزوج أطمـــأنإذا  مـــن حـــاالت اللعـــانقليــل تلل
  .بمكة المكرمة الدورة السادسة عشر  سالمياإل

  ) ٤٤ص ،  النسب بالبصمة الوراثية إثبات، (سعد األشقر
دون اللعان ولكـن بصـفة وديـة وال تلغـى اللعـان ولكـن  ه: يرى مرتبت ق ثالثيفر 

  اللعان يلحق بها .
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اللعـان لنفـى النسـب إلـى  اب الفريق األول عندهم بـأن الـزوج يلجـأأصح واستدل
الحمــل لــيس منــه ومــع التقــدم أن  عنــد فقــد مــن يشــهد لــه بمــا رمــى بــه زوجتــه مــن

لم يبق الزوج وحيدا ال سـند لـه بـل أصـبح لـه شـاهد وهـى البصـمة الوراثيـة "  العلمي
  ولم يكن لهم شهداء إال أنفسهم ".

إذا  بقولـــه تعـــالى " ومـــا كـــان لمـــؤمن وال مؤمنـــة يالثـــان الـــرأيأصـــحاب  واســتدل
القـول أن  االسـتداللووجـه  يكون لهـم الخيـرة مـن أمـرهم "أن  أمرقضى اهللا ورسوله 

بنــاء علــى نظريــات طبيــة  شــرعيبــأن البصــمة الوراثيــة تحــل محــل اللعــان هــو حكــم 
بحــديث  اســتدلو االنصــوص الشــرعية وهــذا ال يجــوز و فــي  مظنونــة يكــون بينهــا تغييــر

أنــه طالمــا ثبــت الفــراش فــال  واســتداللهمالرســول ( الولــد للفــراش والعــاهر للحجــر ) 
الحيلولـة فـي  ال مجال للبصمة الوراثيـة وبالتالياألقوى منه وهو اللعان  إاليعارضه 

  دون وقوع اللعان .
مـن  اسـتثناءكان اللعان إذا  األول الرأيتقديره هو في  الراجحأن  ويرى الباحث

لــدعوى الــزوج والبصــمة الوراثيــة دليــل قــاطع  إثبــاتلعــدم وجــود دليــل  أيالقاعــدة . 
  . الثاني الرأيال مجرد نظرية قابلة للتعديل كما ذهب أصحاب  ويقيني

  الجرائم : ٕاثباتو النووي  الحمض
 ونفـى معـًا، ال كمـا إثبـاتكـدليل النـووي  بصمة الحمـض أهميةسبق وأن ذكرنا 

  . إثباتوسيلة نفى وليست  نتائجهاأن  إذا تحليل فصائل الدمفي 

  :النووي  جريمة الزنا بالحمض إثبات ) أوال ( 
لخطـــورة الجريمـــة وخطـــورة  الزنـــا إثبـــاتوســـيلة فـــي  ةســـالميشـــددت الشـــريعة اإل

وكمـا ذكرنـا ،  النهاية ثبوت الجريمة دون شـكفي  حق المحصنة والمهمفي  العقوبة
م المتماثلــة فقــط ويمكــن فــإن البصــمة الوراثيــة تختلــف مــن شــخص ألخــر عــدا التــوائ
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البصـمة الوراثيـة مـن جميـع إفـرازات الجسـم الـدم والعـرق واللعـاب والمنـى  استخالص
  واإلفرازات المهبلية ........ الخ .

تــم فحــص اإلفــرازات المنويــة الموجــودة بمهبــل إذا  زنــاأو  اغتصــابدعــوى  ففــي
لــيس دلــيال  ن هــذاأل الزنــاجريمــة  إثبــاتال يمكــن ،  أنهــا للمشــتبه فيــه وأتضــحالمــرأة 
إلـــى  ربمـــا يكـــون المنـــى دخـــل، الزنـــا  ألن اإليـــالج شـــرط تمـــام جريمـــة، الزنـــا  علـــى

فحــص قضــيب المشــتبه فيــه ووجــد بــه إفــرازات  ثبــتإذا  المهبــل مــن غيــر إيــالج أمــا
  في هذه الحالة . ثابتةمهبلية تخص المرأة ذاتها فإن الجريمة 

كـان الطفـل يحمـل بصـمة إذا ي النوو  جريمة الزنا بالحمض إثباتويمكن كذلك 
النسـب  إثبـاتمجـال فـي النـووي  وراثية تخالف بصمة الزوج ألن الفحـص بـالحمض

  معًا. ٕاثباتو  وسيلة نفى

  قاعدة معلومات البصمة الوراثية 
تعتمد أنظمة تحليل البصمة الوراثية على مقارنة فصائل العينات المرفوعة مـن 

يهم المضبوطين بواسطة الشرطة ولكـن المشتبه فاألشخاص  مسرح الجريمة بعينات
عند إنشاء قاعدة بيانات يتم فيها تخـزين أنظمـة تحليـل البصـمة الوراثيـة لألشـخاص 

يمكـن مقارنـة  وبالتـالي، يلـالحاسـب اآلفـي  بهم وأصحاب السـوابق وحفظهـا المشتبه
رفـع مـن مسـرح الجريمـة مـع قاعـدة  بيولـوجيأثـر  ألينتائج تحليل البصـمة الوراثيـة 

  البصمة الوراثية  تإثبا
  من الدول عدد في  وقد تم بالفعل تأسيس قاعدة لمعلومات البصمة الوراثية

  :ثانيا ) المسائل الجنائية (
عليهــا وكــان نتيجــة النــووي  تــم تطبيــق تقنيــة الحمــضالتــي  مــن القضــايا - ١

فــــي  الســــجن ســــبع ســــنوات وكــــان ذلــــكفــــي  قضــــىأن  الفحــــص تبرئــــة المــــتهم بعــــد
عـــددها بتـــاريخ فـــي  نشـــرت صـــحيفة الشـــرق األوســـط اللندنيـــةم حيـــث ٢٠/٢/٢٠٠١
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ــــا ســــجنته فرنســــا  يبــــرئالنــــووي  م تحــــت عنــــوان : الحمــــض٢٣/٢/٢٠٠١  ٧مغربي
ت تحقيــق جديــد قــام بــه ز وكانــت نتيجــة الفحــص عــز ،  ارتكبهــاســنوات عــن جريمــة 

الــذي  فــتح ملــف عمــر الــرداء االشــرطة الفرنســية حيــث أعــادو فــي  مخبــرون علميــون
اسـتنتج المحققـون قبـل شـهرين مـن إذا  أعـوام ١٠امرأة ثرية قبـل غتيالاسجن بتهمة 

" قتلنـي عمـرقاتلهـا "إلـى  كتبتها الصحفية بدمها قبـل الوفـاة لتشـير بهـاالتي  الكلمات
لم يكن ليـدين نفسـه الذي  يكون دم الروادأن  كانت ممزوجة بدم رجل أخر ال يمكن

 اختبــارلبـاب قاعــة المـدماة حيـث  يـد علـى الجهــة الداخليـةآثــار  اكتشـفتبنفسـه وقـد 
فيلتهــــا بضــــاحية موجــــان وطالــــب المحــــامى فــــي  اغتيلــــتجيســــالن مارشــــال عنــــدما 

ــــرداء ومقارنتــــه للحمــــضالنــــووي  إجــــراء فحــــص الحمــــضفــــي  باإلســــراع النــــووي  لل
ملة على الجدار وافقت لجنة مراجعـة األحكـام الجزائيـة علـى جكتابة الفي  المستخدم

  عرفتها فرنسا .التي  فيما وصف وقتها بأنه أغرب الجرائمالفحص وتم تأكيد براءته 
عليـه أن  قـدمتها مونيكـا لونينسـكى فسـتان تـدعىالتي األدلة  كان من أهم - ٢

بيل كلينتون وقد  األمريكية من عالقة جنسية سابقة مع الرئيس منويآثار بقعة من 
راليـة إلجـراء تحليـل المعامـل الجنائيـة بمكتـب التحقيقـات الفيدإلـى  تم تحويل الفستان

إلـــى  الـــرئيس أم ال ممـــا أدىإلـــى ثـــار هـــذه اآل تنتمـــيلمعرفـــة هـــل النـــووي  الحمـــض
كـل فـي النـووي  حالة تطابق بصمة الحمـضفي  بالعالقة الجنسية حيث أنه اعترافه

لعــاب الــرئيس فــإن هــذا معنــاه أو  دمأو  عرشــمــن البقعــة الموجــودة علــى الفســتان و 
  .ثبوت التهمة

  ) ٢٨ص ،  هـ ١٤٢٨،  الجنائيةاألدلة  المؤتمر األول لعلوم،  مد عثمان(إبراهيم أح  
قدم رئيس تحريـر إحـدى الصـحف لرجـال المباحـث خطـاب تهديـد بالقتـل  - ٣ 

الخطـاب وعـزل خاليـا فـي  الالصـق مكـانوفى المعامل الجنائية ثم أخذ مسـحه مـن 
 صـمة الحمـضومقارنتـه ببالنـووي  لصق بها الخطاب وبتحليـل الحمـضإلى  اللعاب
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أشـار إليـه رئـيس التحريـر تبـين تطـابقهم فوجهـت  والذيللشخص المشتبه به النووي 
            إليه تهمته التهديد بالقتل 

  ) ٢١٦ص ،  التحقيقات الجنائيةفي  الشرعي ( الطب  

  المملكة العربية السعودية : منحالة 
الجثـث التحقـق مـن أصـحاب  D.N.Aالنـووي  يمكن عن طريق تقنيـة الحمـض

المشــوهة واألشــالء ومجموعــة العظــام ويــتم ذلــك عــن طريــق أخــذ عينــات وتحليلهــا 
بمقارنــــة األنمــــاط الجينيــــة علــــى الجثــــث  واالســــتداللومعرفــــة األنمــــاط الجينيــــة لهــــا 

  .لألقارب
وفــاه إلــى  هـــ١٤١٧موســم حــج عــام فــي  منــىفــي  نشــبالــذي  وقــد أدى الحريــق

 ١٥٢التعـرف علـيهم وعـددهم  رباألقـا اسـتطاعالتـي  شخصـا تـم دفـن الجثـث ٣٣٨
األطبــــاء  واســــتطاعجثــــة مجهولــــة الهويــــة بســــبب تفحمهــــا  ١٨٦جثــــة وبقــــى هنــــاك 

بأخـــذ عينـــات  والسياســـي الشـــرعي الطبـــيالتعـــرف علـــى بعـــض بالكشـــف  الشـــرعيون
من ذويهم بمقارنة األنماط الجينية لهم وبذلك يمكن التعـرف علـى  لالستداللتمهيدا 

  .كل الجثث 
  ) .٥٤ص : ،  هـ١٤٢٠،  بىي( العت

  حالة من المملكة المتحدة :
عام من تهمة  ١٧ثم تبرئة ساحة متهم عمره  ١٩٨٧ قرية ناربورد عامفي  -١

مقتـــرن بالقتـــل لفتـــاتين مـــن فتيـــات القريـــة وكـــان الحادثـــة  اغتصـــابحـــادث  ارتكـــاب
حيـث  ١٩٨٦يوليو في  والثانية ١٩٨٣نوفمبر في  عليها االعتداءاألولى لفتاة وقع 

عينــة المنـى لــنفس أن  المســحات المهبليـة لكــال الضـحيتين، ن مـن تحليــل عينـاتتبـي
 ٥٥٠٠القضية، وتم حصر في  عن عينة دم المتهم همااختالفتبين  والتيالشخص 

القريــة وتــم عمــل تحليــل لعينــات دمــائهم ومقارنــة البصــمة الوراثيــة وأثنــاء أخــذ برجــل 
 نظيـر ى دفع مبلـغ مـن المـالرجال البوليس شخصا يساوم أخر عل اكتشفالعينات 



 ١٠٣

أن  ثبـتأن  يقدم عينة من دمائه بدل منه وتم القـبض عليـه وقـدم للمحاكمـة بعـدأن 
  من الضحيتين . أخذتالتي  البصمة الوراثية له تتطابق والعينة المهبلية

عـــــام مـــــع أصـــــدقائها بمدينـــــة دوكفيلـــــد  ١٨كانـــــت الفتـــــاة جوليـــــا بيـــــانيس  -٢ 
 ملقـــاةجثتهـــا  واكتشـــفتم تصـــل جوليـــا لمنزلهـــا عائـــدين للمنـــزل، ولـــ ٢٩/١٠/١٩٩٣

وحشــية وضــرب مبــرح أدى للوفــاة وتــم  اغتصــابعلــى األرض بعــد تعرضــها لعمليــة 
الناحيــة وضــواحيها وهــو رجــل فــي  الفاعــل بالمســح لعينــات مئــات الرجــال اكتشــاف

  الوراثية مع العينة المهبلية وتم الحكم عليه . بصمتهيدعى شهيد محمود تطابقت 

  إيطاليا :حالة من 
أثناء حادث سرقة أحد المتـاجر ووجـدت بقـع لـدماء مـع زوج  الجناةأصيب أحد 

تســـــتخدمها الســـــيدات وبعــــض شـــــعرات أثنــــاء معاينـــــة الســـــيارة التــــي  مــــن الجـــــوارب
وقت الحـق في  اإليطاليعثر عليها البوليس  والتيالحادث  ارتكابفي  المستخدمة

تجميـع عينـات فـي  بالقضية الفضل الجريمة وكان لذكاء وفطنة المنشغلين الرتكاب
من المشـتبه فـيهم وأثبـت التحاليـل بالبصـمة الوراثيـة لكـل  الثنينبقايا أعقاب سجائر 

بصمة اللعاب بأحد أعقـاب السـجائر تتفـق مـع بصـمة عينـة الشـعر أن  هذه العينات
مـع بصـمة عينـة  اتفقـتبصـمة العينـة الثالثـة للعـاب أن  المعثور عليها بالسـيارة كمـا

(  وٕادانتهمــا . المشــتبه فيهمــا للمحاكمــة االثنــينبمحــل الحــادث وعليــه تــم تقــديم  الــدم
لــسنة  ١٧٠٤جنايات النزهـة والمقيـدة بـرقم  ١٩٩٨ لـسنة ١٢٦٩٥القضية رقم 

  ) ٦٦د/ جميل الصغير ص ، على شرق القاهرة ١٩٩٨

  حالة من أسبانيا :
 لجنســـيا االعتـــداءحـــدث كثيـــر مـــن وقـــائع  م١٩٩٦ م:١٩٩٣مـــن  الفتـــرة فـــي
إلـى  كـل حالـة السـفاح يصـطحب ضـحاياهفـي  المـدن الكبـرى وكـان ضواحيبإحدى 

مــنهن مــن التعــرف علــى شخصــيته وقــد أثبتــت  أيمكــان مظلــم ومعــزول فلــم تــتمكن 
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فــي  جميعهــا لشــخص واحــد ممــا أدىأن  التحاليــل للمســحات المهبليــة مــن الضــحايا
دمـــه تبـــين تطابقهـــا مـــع  ضـــبط أحـــد المشـــتبه فـــيهم وبتحليـــل عينـــة مـــنإلـــى  النهايـــة

 ٢٠أكثـر مـن  بارتكـابالمسحات المهبلية وقد تم تقديم المتهم للمحاكمة حيث أدين 
  وتم اعتراف الجاني بجرائمه. اغتصابحادث 

  حالة من سلوفاكيا :
بالقرب من أحد األنهار بمنطقة براتسيالفا وقد تـم  تاكسيعثر على جثة سائق 

لجريمـــة حيـــث وجـــد علـــى بنطلونـــه الجينـــز ا بارتكـــابالقـــبض علـــى الشـــاب واتهامـــه 
تقنية البصمة الوراثية تـم  وباستخدام بشقة والده أثر ضئيل لبقعة دم..المعثور عليه 

 الوحيـد الماديعينة الدم على البنطلون تخص الضحية وكان ذلك الدليل أن  إثبات
  عام . ٢٠قبلته المحكمة وحكم عليه الذي 

  المجر:من حالة 
مـن األمـاكن العامـة بـالمجر  اثنينفي  خالل بضعة أسابيع انفجاروقع حادث  

كــم .. وخــالل تلــك الفتـــرة الزمنيــة تســلم عــدد مـــن  ٣٠ حـــوالييفصــل بيــنهم مســافة 
وعــن طريــق تقنيــة البصــمة الوراثيــة أمكــن تحليــل بقايــا ،  خطابــات ســوداء المقــاولين

قـام ي الـذ شـخص واحـد هـوأن  اللعاب الموجودة على تلك الخطابـات وأمكـن تحديـد
بإرسـال كــل هـذه الخطابــات . وعقـب القــبض علــى أحـد المشــتبه فـيهم وتحليــل عينــة 
من دمائه بالبصمة الوراثية تطابقت مع عينات اللعـاب وتـم تقديمـه للمحاكمـة وأديـن 

.  
  
  

  جمهورية مصر العربية : منحالة 
إحـدى المنـاطق فـي  وقعت جريمة قتل شخص ثـم إشـعال النـار فيـه ١٩٩٨ في

ودلــت التحريــات علــى تحديــد مكــان الواقعــة إال أنــه لــم يعثــر علــى ثمــة الصــحراوية 
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مـن الحصـول علـى  الشـرعيأشالء ألنسجة أدميـة ومـع ذلـك تمكـن الطـب أو  عظام
  P C R لهـا بطريقــة D.N.A تحليــل بدمـاء و آثــار بهـا التــي  كميـة مــن الرمـال
لقلـة كميـة  ولكـن نظـراالنـووي  عليه، ومن الحمض للمجنيالدماء  للتعرف هل عينة

  الدماء لجسم أدمى .أن  األبحاث وتوصلوا استكمالر ذالحمض تع
 اســتقاللم تــم الــبالغ لقســم شــرطة العبــور بأنــه أثنــاء ٢٩/٢/٢٠٠٠بتــاريخ  -٢

خــاص بشــركة المشــروعات الهندســية بالمنطقــة الصــحراوية  زراعــيالمــواطن لجــرار 
ـــالحي ـــه شـــاهد خصـــلة شـــعر أد ب ـــاء ترجل مـــى بجوارهـــا الخـــامس تعطـــل الجـــرار، أثن

ـــك المحضـــر رقـــم  ـــة يعلـــوه جمجمـــة أدميـــة وتحـــرر عـــن ذل  إداري ٩٢٦مالبـــس طفل
النيابـــــة وأرســـــلت المضـــــبوطات لمصـــــلحة الطـــــب  وأخطـــــرت م٢٠٠٠العبـــــور لعـــــام 

الشـعر والجمجمـة تحمـل الصـفات أن  تبـين D. N. A اختبـارومـن إجـراء  الشـرعي
  الوراثية لألب واألم .

  الجريمة :الكشف عن في النووي  حجية الحامض
 البيولوجيـة ومقارنـةثـار إن الدليل المستمد من الحمـض النـووي المسـتمد مـن اآل

علميـة وفنيـة  أسسالقائمة على  االستدالليةنتائجه بالبصمة الوراثية له قيمته وقوته 
 لكـيوتقديره ولـذلك  قاضيدليل أخر يخضع إلقناع ال أيشأنه شأن  العلميوالدليل 

 تتجنـب مواقـع الخطـأ وتتمثـلأن  يجـب اسـتدالليةاثيـة بقيمـة تتمتع تقنية البصمة الور 
  :في

الجريمــة ســواء  ارتكــابمســرح الجريمــة : هــو كــل مكــان شــهد أحــد فصــول  -١
المتخلفــة عــن الجريمــة ثــار ونظافــة كــل مكــان يضــم اآل،  أكــان مكــان واحــد أم أكثــر

يكـون التـي  اتصـاب وغيرهـا مـن القضـايغكالجرائم المتعلقة بالزنا واللـواط والقتـل واال
فيهــا دور للبصــمة الوراثيــة فــإذا وقــع خطــأ أثنــاء رفــع العينــات البيولوجيــة مــن مكــان 

  اثره الماديتعرض هذا فقدان الدليل أو  طريقة الرفعفي  الحادثة سواء
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ص ،  مؤتمر الهندسة الوراثية بين الشريعة والقانون،  ( محمد محمد حسن
٨٣٦ (  
ـــائيالمعمـــل ال - ٢ ـــائييعـــد المعمـــل ال : جن ـــه فحـــص  جن ـــةفيمـــا يخـــتص ب  أدل

خطـــأ  أيفـــي  القضـــايا ووقـــوع المعمـــلفـــي  بالغـــة إلزالـــة الغمـــوض أهميـــةالقضـــايا ب
األدلـــة  بطاقــات تعــارففــي  خطــاأو  يترتــب عليــه فســاد العينــات وعــدم صـــالحيتها

أخطــاء جمــع وحفــظ الــدليل مــن الناحيــة الفنيــة والبــد مــن تــوافر أو  بتبــديل البيانــات
وحفــظ العينــات بــالطرق الفنيــة دون إجــراء تحليــل طبيــة وردود  دفــعفــي  درايــة فنيــة

 عينات المقارنة

 ) ٦٩ص  جنائيال ثباتاإل في  مدى صحية البصمة الوراثية،  ( أبو الوفا 

  :النووي  ستخدامات أخرى لتقنية الحمضا
   : ( أوال ) تحديد الجنس

ثـــار اآلوعلـــم الشـــرعي  عـــالم الطـــبفـــي  البيولوجيـــة مهـــمثـــار تحديـــد الجـــنس لآل
 الطــب يأصــل الجــنس البشــرى متطــورة ففــفــي  تبحــثالتــي  ربولوجيــاثنالقديمــة واال

البيولوجيــة المتخلفــة بمســرح الجريمــة عنصــر ثــار يعتبــر تحديــد الجــنس لآلالشــرعي 
تخـص ثـار كانـت اآلإذا  ويمكن معرفة مـا ( limet of : 1995 )مهم لجرائم القتل 

ـــواه فـــي  الجنســـية الموجـــودة تالكروموســـومافـــي  D.N.Aأنثـــى بفحـــص أو  ذكـــر ن
% ٥٠ اسـتبعاد وبالتـاليكانـت أنثـى  xxكان ذكر وٕاذا كانـت  xyالخلية فإذا كانت 
  .من المشتبه بهم 

حـاالت فـي  قـد يكـون مهـم وذا فائـدة عظيمـة pcrتحديـد الجـنس بتقنيـة أن  كما
وفرجـًا معـًا فكيـف  الخنثى وعند إجراء جراحة لتثبـت جـنس الخنثـى لوجـود ذكـر إرث

 ورث ميراث الذكر والعكـس ويسـمى خنثـى غيـر مشـكل أمـا رث فإذا أثبت أنه ذكري
لم يعرف ذكـر أم أنثـى قـال مالـك أخـذ المتوسـط تـم نصـيب الـذكر واألنثـى وقـال إذا 

وقال ، ينلالحا بأسوأأبو حنيفة بفرض أنه ذكر ثم يفرض أنه أنثى ويعامل بعد ذلك 
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كـان يرمـى أن  لنصـيبين وقـال أحمـد :نثى بأقل اخيعامل كل من الورثة وال الشافعي
 وأن لـم يرجـى ظهـور البـاقيظهور حالة يعامل كل منـه ومـن الورثـة باألقـل ويوقـف 

الـذكر واألنثـى وهـذا األرجـح وتحـل المشـكلة عـن  نصـيبيبأخـذ المتوسـط بـين األمر 
  .طريق البصمة الوراثية 

 تظهــر طفــالأو  عنــد إجــراء جراحــة لتثبــت الجــنس للخنثــى ســواء كــان بالغــاً  -
األنوثــة معـــًا أو  الـــذكورة مشــكلة وهــى كيـــف نختــار الجـــنس لمــن توجــد عنـــده صــفتا

فــي  بعــض الفقهــاء وكلمــا كــان إجــراء الجراحــة ورأىويمكنـه القيــام بالوظيفــة عضــويًا 
الصـــغر كـــان أفضـــل حتـــى ينشـــأ الطفـــل علـــى جـــنس محـــدد وللطبيـــب الحـــق تحديـــد 

سن كبـر كـان مـن في  ت الجراحةكانإذا  الجنس حسبما يتأكد لديه من عالمات أما
نحــدد الجـــنس للخنثــى بفحـــص الـــنمط أن  ويمكـــن الجـــنس .. اختيــارحــق الشـــخص 

الشـخص لمـا يترتـب علـى  ختياروالاألمر  سومات الجنسية وال يتركو للكروم الجيني
 xy كــانإذا  أنثـى أمــا فهــي xxذا كــان إفـ وخالفــهذلـك مــن مشــاكل شـرعية كــاإلرث 
  هر . فهو ذكر بغض النظر عن المظ

   المفاجئسبب الموت  اختبار(ثانيًا ) 
لعضـلة القلــب وتكــراره نتيجـة حــدوث تصــلب الشــرايين  دمــويإن حـدوث قصــور 

 الحمـــضفـــي  تلـــك الطفـــرة واكتشـــافنســـبة طفـــرة جينيـــة  ارتفـــاعإلـــى  التاجيـــة يـــؤدى
شـــبهة  أي واســـتبعادصـــغار الســـن فـــي  المفـــاجئويســـهل فهـــم ســـبب المـــوت النـــووي 
  جنائية .
  
  

  ) تشخيص وعالج األمراض  اً ( ثالث 
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الكشــف فــي   نوعيــا ً احترافــا)  PCR( النــووي  حقــق جهــاز مضــاعفة الحمــض
مهمـــا كـــان تافهـــا فممكـــن الكشـــف عـــن مـــرض اإليـــدز  جينـــيأثـــر  أيالمباشـــر عـــن 

    . c الفيروسي الكبدي االلتهابخالل لحظات من اإلصابة به وكذلك مرض 
   م ) ٢٠٠٠،  جلبي(  
فـي  تشـخيص التشـوهات الخلقيـة لألجنـةفـي  D N Aت ويمكن تطبيق تقنيا -

 المسـتقبل إلصـابة بحـدوث السـرطانفـي  مرحلة مـا قبـل الـوالدة واألمـراض المحتملـة
ن إوعليـه فـ D N Aيـة كبيـرة ومختلفـة فـي فالخاليا السرطانية عادة تحتوى على كم

أو  النواة طريقة مناسبة للكشف عن الخاليا غير الطبيعيةفي  D N Aقياس كمية 
                        .السرطانية 

   )١٩٩٩  ،TUCKER (   
 هـــو العـــالج بالجينـــات D N A أعظـــم إنجـــاز مـــن تقنيـــاتأن  كمـــا -

GemotheraPy  الجين المسئول عـن مـرض معـين بجـين  باستبدالحيث يتم ذلك
يمـــات بالهندســـة الوراثيـــة مثـــل وضـــع . وٕانتـــاج عديـــد مـــن الهرمونـــات واإلنز م ...يســـل

فـي  السـتخدامها باالستنسـاخلين لعالج مـرض السـكر وٕانتـاج الخاليـا هرمون األنسو 
 , wilmut et ) زراعة اإلعطاء مثل إنتاج خاليا الكبد للمصـابين بتليـف الكبـد.

al , 1997 )   

   D N Aالنووي  أنواع تقنيات الحمض
 معظــم المختبــرات علــى مســتوى العــالم نوعــان مــن تقنيــات الحمــضفــي  يطبــق

  -:هما DNAالنووي 
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ـــة حصـــر األجـــزاء -١  RFLP  (Restriction(  متعـــددة األشـــكال تقني
frogment length Polymorphism  

 اكتشـفهاالشـرعي  الطـبفـي  اسـتخداماً النووي  تعتبر من أقدم التقنيات للحمض
لكــل شــخص بصــمته الوراثيــة أن  م وأثبــت ١٩٨٥عـالم الوراثــة " إليــك جفــرى " عــام 
طــول أجـزاء معينــة مــن فـي  االخــتالفعلــى تحديـد  الخاصـة بــه وفكـرة التقنيــة يعتمـد

،  تلفــة الحجــم بواســطة اإلنــزيم الحصــريقطــع مخإلــى  بعــد تقطيعــهالنــووي  الحمــض
  .حيث يحدد حجم كل جزء ثم تقارن أحجام جميع األجزاء

  )٥٧: ص م ١٩٩٩( الحنيطى :  

  مميزات وسلبيات تقنية حصر األجزاء متعددة األشكال :
مـن  واحـدإلـى  كبيـرة تصـل ه التقنية أكثر دقة ولها قوة تميزتعتبر هذ المزايا : 

شـخص معـين ولهـا القـدرة إلـى  عينة ما تنتميأن  إلى عدة باليين ويمكن بها الجزم
ويمكن معرفة العينات المختلطـة وٕارجـاع  على كشف قضايا البنوة والقضايا الجنائية

  هذه التقنية :قوة تميز لفي  مصدرها .هناك حقيقتان تسهمانإلى  كل عينة
 مواقــــع كثيـــــرة وكلمــــا زاد عـــــدد المواقــــع كلمـــــا زادت فرصــــة إيجـــــاد فحــــص -١

أكثر من خمسة عشـر موقـع مختلـف إلى  وتم التوصلالنووي  الحمضفي  اختالف
.  

ات عند كل ختالفيتم فحصها لديها ما يزيد على مئات االالتي  المواقعأن  -٢
بـين النـاس وتعطـى نتـائج نـووي ال الحمضفي  اختالفموقع مما يزيد فرصة وجود 

ومقارنتـــه  وراثـــيبـــالعين المجـــردة وتحديـــد طـــول كـــل مقطـــع  قراءتهـــاواضـــحة يمكـــن 
  وحفظه عن طريق كمبيوتر مخصص لهذا الغرض .

الفحـــص فيهـــا يســـتغرق شـــهر واحـــد أن  تقنيـــةلمـــن ســـلبيات هـــذه ا الســـلبيات :
مسـرح فـي  وفرقـد ال تتـالنـووي  كميـة كافيـة ونوعيـة جيـدة مـن الحمـضإلـى  وتحتاج

قطـــرة دم صـــغيرة وال يمكـــن بواســـطتها فحـــص بعـــض أو  الجريمـــة إال شـــعرة واحـــدة
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 اسـتخداميتم فحـص تلـك العينـات البـد مـن  ولكيالعينات كاألسنان والعظام القديمة 
مـن شـعرة  D N Aبواسطتها الحصول على كمية مـن  يمكنإذا  ) P C Rتقنية ( 

هـذه التقنيـة يـتم  يحصائيات الالزمـة ففـإعداد اإلفي  هناك صعوبةأن  كما،  واحدة
ـــإذا  أوال معرفـــة  ســـاعة ٢٤ ـكانـــت العينـــة تحتـــوى علـــى مـــادة وراثيـــة أم ال خـــالل ال

كانــت المــادة الوراثيــة كافيــة أم ال خــالل إذا  األولـى ثــم خــالل اليــومين التــاليين يحـدد
  هذا الحمض  ينتميأسبوعين لمعرفة لمن 

  )٢٨: صهـ ١٤٢٠ :( العتيبي 
  
قنية نسخ الجينات ( التفاعـل البـوليمريزى المتسلسـل لمضـاعفة جـين ت -٢ 

   ) PC Rمعين ( 
فــي النــووي  مــن الحمــض أهميــة هــي تقنيــة عامــة لمضــاعفة مقطــع خــاص ذي

وحــاز بهــا علــى ،  م ١٩٨٦ميلــوس" هــذه التقنيــة عــام  كــاري" العــالم واكتشــفعينــة 
ل علـى معلومـات مـن بهـذه الطريقـة يمكـن الحصـو  م١٩٩٣الكيمياء في  جائزة نوبل

العينـــات الغيـــر صــــالحة للتحليـــل كمـــًا وكيفــــًا وســـاعدت علـــى نســــخ جينـــات معينــــة 
حيـث األشـخاص  ودراستها وكشف أنماطها الجينية بغرض زيادة عمليـة التميـز بـين

يــتم فحصــها كلمــا زادت قــوة التميــز بــين التــي  انــه كلمــا زاد عــدد الجينــات المختلفــة
  .شخص وأخر

  )  ٨٤ص :،  ـه١٤٢٠،  ي( العتيب 
وفكرة هذه التقنية مبنية على قدرة التفاعل البولمريزى المتسلسل علـى مضـاعفة 

بصـورة طبـق األصـل ماليـين المـرات، يعتمـد ذلـك علـى   D N A جـزء محـدد مـن
  . D N Aيضاعف الذي  taq polymeraseأنزيم 

اد تزيــد كلمــا ز أو  %٩٣ إلــى تمتــاز التقنيــة بقــوة تميــز عاليــة تصــل : المميــزات
 أنهــاإلــى  باإلضــافة،  % ٩٩.٩يــتم فحصــها لتصــل أكثــر مــن التــي  عــدد الجينــات
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فـي  نقطـة هامـة هتمتاز بسرعة التحليل للعينات الضئيلة جدًا والقديمة المتحللة، وهذ
كمـــا تمتـــاز بســـهولة عمـــل اإلحصـــائيات وســـهولة قـــراءة النتـــائج ،  القضـــايا الجنائيـــة

العينــات وبــأن التحاليــل الكيميائيــة فــي  ودةالمــادة الوراثيــة الموجــ اســتخالصوســهولة 
              ورة .خطالمستخدمة أقل 

 )Dimaio & Dana: 1998 (  
اإلجرائيـة أوفـي  النواحيالفنية المتعلقة بها أدنى  النواحيفي  تكمن : السلبيات

فــي األشــخاص  قــوة التميــز بــينأن  كمــا،  غيــر أخــذه بنتائجهــاأو  بهــا قاضــيأخــذ ال
  ) . RfLpتقنية حصر األجزاء متعددة األشكال (  هذه التقنية أقل من

المعامــل الجنائيــة للعينــات المرتبطــة بــالجرائم فــي  يــتم فحصــهاالتــي  المواقــع
  -) : PCRتقنية ( 

HADQA1 / HLADQ α - 1 :  
أنــه قــادر علــى فحــص العينــات الضــئيلة جــدا باإلضــافة بويمتــاز هــذا النظــام  

زيــادة قــوة التميــز  وبالتــالي ط جينيــاً نمــ ٤٢لسـرعة الفحــص ويمكــن بهــه الكشــف عــن 
صورة سلسلة من النقاط الزرقاء على شرائح تشبه الورق في  وتظهر النتائج النهائية

  .   العينتين من مصدر واحد أم الأن  وبمقارنة نمط النقاط بين الشرائح يمكن تحديد
  )Lnman & Rudin. 1997 (  
٢- Amplitype PM’ 

تعــددة المعــالم ويمكــن بهــا فحــص معــالم متعــددة يعــرف بالمجموعــات الجينــات م
زوجـا لهـم أنـواع مختلفـة مـن  ١٩٩ حـواليوقـت واحـد ويوجـد فـي  عند مواقع مختلفة

  . ٢٠٠: ١إلى  مجموعة الجينات متعددة المعالم وهذا النظام يزيد قوة التميز
هــو صــعوبة تفســير النتــائج الناشــئة مــن العينــات  االختبــارومــن ســلبيات هــذا  

فـي  من أكثر مـن شـخص كمـا هـو الحـال  DNAتحتوى علىالتي  أي،  ةالمختلط
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ــذا αHl A DQ نظــام ،  صــورة نقــاط زرقــاءفــي  فــإن النتيجــة النهائيــة تظهــر ول
  ويقارن نمط تلك النقاط بين الشرائح المصنفة ويحدد مصدر العينة .

٣- DiS 80 :  
 الموقـع المعامـل الجنائيـة وهـذافـي  المسـتخدمة PCRمن أحـدث أنظمـة تقنيـة  
فــي  الموجـود خـتالفلكـن اال RFLPيـتم فحصـه بطريقـة مماثلـة لتقنيـة  DNAفـي 

المحدد بعدد األنماط المتردد حيث يكـون  DNAجزء من  طولفي  هذا الموقع هو
ـــه بتقنيـــة الـــذي  أصـــغر عـــن الجـــزء ونظـــرا لصـــغر الحجـــم يمكـــن  RFLPيـــتم تحليل

  PCRات تقنيــة فحــص هــذا الموقــع لــه مميــز أن  كمــا، PCR مضــاعفته بتقنيــة
خاصــة ميــزة تحليـــل العينــات ضـــئيلة الحجــم ورديئـــة النوعيــة باإلضـــافة لقــوة التميـــز 

    الكبيرة.
)Inman& Rudim : 1997(  

  : النووي  مميزات تقنيات الحمض
تكـاد تكـون قاطعـة  ٕاثبـاتمن الناحية العلمية تعتبر البصمة الوراثية دليـل نفـى و 

البصـمة  والسـتخدام،  لتحليـل بطريقـة سـليمةيـتم اأن  سلبيات بشرط أيوليس هناك 
العديد من القضايا المدنية الجنائيـة أمـام المحـاكم، فالبصـمة في  الفصلفي  الوراثية

فـي  تشـابه البشـر واحتمـالالتقليدية األدلة  الوراثية لها عديد من المزايا تجعلها تفوق
التقليديـــة ألدلـــة ا البصـــمة الوراثيـــة مســـتحيل،و لهـــا عديـــد مـــن المزايـــا تجعلهـــا تفـــوق

واحـد كـل عـدة باليـين بعكـس إلـى  البصـمة الوراثيـة يصـلفي  تشابه البشر واحتمال
هذه الفصائل ومن أهـم في  تشابه البشر الحتمالتعتبر دليل نفى التي  فصائل الدم

  -مزايا البصمة الوراثية :
نى تطبق التقنية على جميع العينات البيولوجية السائلة كالدم والمأن  يمكن -١

حالــة عــدم وجــود فــي  األنســجة كالشــعر والجلــد والعظــم وهــذه ميــزة هامــةأو  واللعــاب
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قضــــايا القتــــل فــــي  الجــــانيالتعــــرف علــــى فــــي  للمجــــرم وتســــتخدم أصــــابعبصــــمات 
  .الجنسية و السرقة واالعتداءات

أقسى الظـروف البيئيـة ( حـرارة في  يمتاز بقوة ثبات كبيرة DNAالحمض  -٢
 استخالصــهيقــاوم التحلــل والــتعفن لفتــرات طويلــة وأمكــن جفــاف ) ألنــه  –رطوبــة  –

  م . ١٩٥٥من مومياوات قدماء المصريين وتحليله بنجاح عام 
  .من العينات لفترة طويلة استخالصهبعد النووي  يمكن تخزين الحمض -٣
فــــي  يســــهل قــــراءة نتــــائج تحليــــل هــــذه العينــــات بالتقنيــــات ويمكــــن تخزينهــــا -٤

  قارنة .لحين الطلب للم الكمبيوتر
ألنثــى وذلــك أو  هــل تعــود العينــة لرجــل أييمكــن معرفــة الجــنس للعينــات  -٥

  جرائم القتل والسرقة لحصر المشتبه فيهم .في  مهم عند الحصول على دماء
المنويـة ثـار يمكن بواسطة تلك التقنيات معرفة العينات المختلفة خاصـة اآل -٦

  وٕارجاع كل عينة لمصدرها . باالغتصاجرائم في  المختلطة باإلفرازات المهبلية
حــــاالت فــــي  وقــــوع الجريمــــة إثبــــات DNAيمكــــن بوســــاطة تطبيــــق تقنيــــة  -٧

ـــدماءآثـــار ) ووجـــود اختفـــاء جســـم الجريمـــة (الجثـــة ذا يمكـــن لهـــالعظـــام أو  منهـــا كال
مــــن وقــــوع الجريمــــة بشــــرط وجــــود  والتأكــــدعليــــه  المجنــــيإلــــى ثــــار إرجــــاع هــــذه اآل
  .ين حتى يمكن الرجوع إليها مفقود باإلبالغ عن اأشخاص قد قامو 

  ) ٣٢(د.عمر األصم، ص   

  : النووي  سلبيات تقنيات الحمض
فنظــرًا لدقــة النــووي  تقنيــة الحمــض أهميــةتقلــل مــن التــي  هنـاك بعــض الســلبيات

النتــائج وارد مــا دام هنــاك تــدخل مــن فــي  الخطــأ والتشــكيك احتمــالهــذه التقنيــة فــإن 
نتيجة عدم أو  نقلهاأو  يهم أثناء جمع العينةالبشر من خالل تلوث العينة للمشتبه ف

فحــص عينــات مختلفــة علــى طاولــة أو  تغيــر القفــازات بعــد جمــع وفحــص كــل عينــة
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النـــووي  تلـــوث العينـــة بالبكتيريـــا والفطريـــات حيـــث تقـــوم بتقطيـــع الحمـــضأو  واحـــدة
                 .عليه والمجني الجانيوخلط عينات 

  )  ٨٥ص م، ١٩٩٩( الحنيطى : 
وجــود تبــديل العينــات عرضــيًا بواســطة الفــاحص ممــا  احتمــال هنــاكن أ كمــا -
، كمــا يحــدث الخطـأ بجثــة لوجــود النـوويتصــنيف غيـر صــحيح للحمــض إلــى  يـؤدى
حالة التوائم المتطابقة ألن الحمـض في  المعداتأو  حصاءإلاأو  الطريقةفي  عيب

DNA  . بهم متماثل  
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� ا�����ق ا����0��,رو+�� ا������ت ا��د� �دى: ا����ث ا���دس � �� :  

  مفهوم المشروعية : – ١
لعّل أهم ما يميز العصـر الحـالي عـن غيـره مـن العصـور، هـو مـا نشـهده اليـوم مـن 
تّطــور مثيــر فــي المجــاالت التكنولوجيــة، األمــر الــذي انعكــس علــى مجمــل منــاحي 

انية الحياة، بحيث نستطيع القول بثقة بأّنه لـم يعـد هنالـك شـأن يتصـل بالحيـاة اإلنسـ
إال وطالـــه نصـــيب مـــن هـــذا التطـــور التكنولـــوجي المثيـــر الـــذي احـــدث ثـــورة أدخلـــت 
البشرية في عصـر جديـد، وكمـا هـو الحـال فـي العصـور المنصـرمة فمـع كـّل تطـور 
فــي الوســائل واألدوات صــاحبه تغييــر فــي المفــاهيم وأنمــاط الســلوك البشــري وهــو مــا 

 نحن بصدده اآلن.

متســارعة   لمجتمــع اإلنســاني تطــورات تكنولوجيــةففــي نهايــة القــرن الماضــي شــهد ا
شــكلت الثــروة الحقيقيــة لألمــم والشــعوب، وأصــبحت هــذه المجتمعــات جــزءًا ال يتجــزأ 
مــــن عــــالم المعرفــــة والمعلومــــات التــــي دخلــــت فــــي التفاصــــيل اليوميــــة لحيــــاة الفــــرد 

  والجماعة في القرن الحادي والعشرين.
لواقـع، وتتفاعـل مـع متغيراتـه، وتسـتجيب وبما أّن الجريمـة ظـاهرة اجتماعيـة تعكـس ا

ــــــادة، عكســــــت هــــــذا  ــــــر معت ــــــدة غي ــــــرزت هــــــذه االبتكــــــارات جــــــرائم جدي لتطــــــوره، أف
واســـتخدمت أدواتـــه، واتصـــفت بســـماته، حتـــى أّنهـــا اقترنـــت باســـمه، فـــأطلق   الواقـــع

عليهــا بعضــهم جــرائم الحاســب اآللــي واالنترنــت تجاوبــا مــع هــاتين التقنيتــين اللتــين 
ذا العصــر وركيــزة تطــوره، أو جــرائم تقنيــة المعلومــات وهــي التســمية تعــّدان عنــوان هــ

  التي اعتمدها الباحث، تناغمًا مع مصطلح عصر تقنية المعلومات.
إّن من ابرز األضرار التي تلحق بالمجتمع جّراء هذا النوع من الجـرائم التـي أخـذت 

مـن   لخاصةتنتشر على نطاق واسع، هو ما تتكبده الشركات والمؤسسات العامة وا
خســـائر اقتصـــادية باهظـــة، فضـــال عـــن المخـــاطر االجتماعيـــة واألمنيـــة التـــي تـــنجم 
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عنهـــا، األمـــر الـــذي يفـــرض تحـــديات كبيـــرة علـــى ســـلطات التحقيـــق وأجهـــزة العدالـــة 
الجنائيــــة تتطلــــب منهــــا اتخــــاذ اإلجــــراءات والتــــدابير الكفيلــــة لمواجهتهــــا والحــــد مــــن 

  .  مخاطرها
القواعــد الشــرعية الثابتــة فــي المجتمــع والمعتــرف تعنــى التوافــق مــع  المشــروعية

ن الشــرعية التــي عــكــان مصــدرها وهــي بهــذا المعنــي تختلــف  أيــاً  أفــرادهبهــا مــن قبــل 
 أيهـو موافقـة الشـرع  أساسـيوالشرعية لها مصـدر ،  تعني التوافق مع النظام العام

قـي تنفيـذها بينما المشروعية فهي مشتقة بمعني المحاولة الشرعية  القواعد الشرعية،
يتــوفر بهــا شــروط الصــحة القانونيــة قــد ال يقبلهــا القاضــي  أدلــةفهنــاك  والتقيــد بهــا،

مـن مصـادر المشـروعية  أخرىقاعدة  أليربما لمخالفتها  الجنائي وال يعول عليها ؛
 تأخــذوذلــك فـي الـدول التـي ،  بعـدم المشـروعيةاألدلـة  وصـف هــذهإلـى  ويـؤدي هـذا

  يع .ن والسنة كمصدر للتشر آبالقر 
 إالوسيلة مستحدثة في مجال البحث الجنائي هو  أيمناط مشروعية أن  حيث

أو  كرامتـهأو  مساس بحيـاة الفـردأو  إهدارتخالف حكمًا شرعيًا سواء تمثل ذلك في 
،  اعتبــار لقيمتهــا العلميــة والعمليــة أيدون ،  ســالمته الشخصــية الماديــة والمعنويــة

 عاً مشـرو  اآلنماكـان مشـروعًا قـديمًا لـم يعـد  شروعية هي فكرة متطورة فـأنموفكرة ال
إلـــى  أدتوالتـــي  ةســـالمياإلخاصـــة مـــع انتشـــار الشـــريعة ،  وكـــذلك العكـــس صـــحيح

إلــى  التــي تحفــظ لــه كرامتــه فــأدي هــذا اإلنســانتطــور المجتمــع واالعتــراف بحقــوق 
ـــي التحقيـــق والبحـــث ال إنكـــار ـــة ف ـــات الحديث ـــائيبعـــض التقني ـــي  جن ـــه  أنكرهـــاوات الفق

       . والقضاء
  ) ١٣,١٤ص ،  هـ ١٤١٨( كامل :  

غيـــر  يعتبـــر اإلجـــراءاتكـــل مـــا لـــم يجـــزه الشـــرع مـــن أن  والقاعـــدة العامـــة هـــي
وهـــي التـــي تقضـــي بتجـــريم ،  وهنـــاك قواعـــد ومبـــادئ متفـــق عليهـــا دومـــا،  مشـــروع
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وعلـــي رجـــال ،  كرامتـــهعلـــى  والحفـــاظ اإلنســـانالتـــي تتنـــافي مـــع احتـــرام  جـــراءاتاإل
               ٠منها  يأعدم اتخاذ  األمن
  ) ١٢٩ص ،  هـ ١٤١٣( ربيع :  

  التحقيق الجنائي : إجراءاتفي مبدأ المشروعية 
لمـا تفرضـه القواعـد الشـرعية  جـراءاتمبدأ المشروعية يعني خضـوع هـذه اإل إن

 جراءاتالجنائية من ضوابط تحكم هذه اإل جراءاتاإلوما تتظمنه المرعية  واألنظمة
  من ثالث نواح :

  الجهة المختصة بالتحقيق .تحديد  -
  . يالتحقيق اإلجراءي يجب مراعاتها عند اتخاذ تالشروط الشكلية ال -
 . يقيالتحق اإلجراءتنفيذ  أسلوب -

التحقيــق فــي مرحلتيــه االســتداللية والقضــائية  إجــراءاتتتحقــق مشــروعية  وحتــى
 وٕاال،  المحـــددة لتلـــك النـــواحي التنظيميـــةبالشـــروط  جـــراءاتتلتـــزم هـــذه اإلأن  فالبـــد
  .  وبالتالي يبطل ما ترتب عليه من نتائج،  بعدم المشروعية اإلجراءوصم 

  )إسالميمصادر التشريع الجنائي من منظور  ٣,٤ص : ،  هـ ١٤١٨( كامل : 
  المشروعية من الكتاب والسنة : 

  ( أ ) القرآن الكريم : 
وسـلم  صـلي اهللا عليـه –رسـوله محمـد علـى  القرآن هو كتاب اهللا الكريم المنـزل

والـذي نـزل بـالحق مصـدقا ،  دون بـين دفتـي المصـحفموهو ال،  المتعبد بتالوته –
 –صــلي اهللا عليــه وســلم  –مــن عنــد اهللا والــذي جمعــه الصــحابة بعــد مــوت الرســول 

 إنـا نحـن نزلنـا الـذكرتحريـف حقـًا قـول اهللا تعـالي "أو  تبـديلأو  نقـصأو  دون زيـادة
(مباحـــــــــــث                    .) ٩(سورة الحجر: آية  ٕانا له لحافظون"و 

  )٢١ص،  في علوم القرآن
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حكــام وهــو ة وهــو مرجــع كــل األســالميللشــريعة اإل ولوالقــران هــو المصــدر األ
ويضــم  –صــلي اهللا عليــه وســلم  –رع منــه كــل مــا جــاء بــه محمــد فــصــل الــذي يتاأل

  حكام المعامالت .أجميع العبادات و 

  الكريم :الجنائية من القران  جراءاتأدلة مشروعية اإل
َوَلــْو َعَلــى  َيـا َأيَهــا الــِذيَن آَمُنـوا ُكوُنــوا َقـواِميَن ِباْلِقْســِط ُشــَهَداَء ِللـهِ  "قولـه تعــالي : 

َغِنيا َأْو َفِقيًرا َفاللُه َأْوَلى ِبِهَما َفَال َتتِبُعـوا اْلهَـَوى  َأْنُفِسُكْم َأِو اْلَواِلَدْيِن َواْألَْقَرِبيَن ِإْن َيُكنْ 
أيـة ،  ( سـورة النسـاء" ،  َتْعَمُلونَ  َتْعِدُلوا َوإِْن َتْلُووا َأْو ُتْعِرُضوا َفِإن اللَه َكاَن ِبَما َأنْ 

١٣٥ .(  
عــن  الهــوى بإتبــاعالعــدل ونهــي عــن الجــور وذلــك  بإقامــةاهللا تعــالي  أمــرحيــث 

االتهــام وبــذل  أدلــةوتمحــيص ، طريــق البحــث والتحــري فــي التهمــة وســؤال صــاحبها
ــــى  جهــــد للوصــــولال ــــة اإلإل ــــة وهــــذا هــــو غاي ــــدل جــــراءاتالحقيق ــــة وت علــــى  الجنائي

  .مشروعيتها

  (ب) السنة :
 وأفعالـهه أقوالـ وورد فـي –صـلي اهللا عليـه وسـلم  –وهي ما صدر عن الرسـول 

الـدين وتنظـيم المعـامالت  أمـوروتشـمل السـنة ،  وأفعـالهمالصـحابة  ألقـوالتقرير أو 
وحجية السنة كمصدر للتشريع وارد في القران ،  صاديةوالعالقات االجتماعية واالقت

،  ( سـورة الحشـر " َوَما َآتَاُكُم الرُسوُل َفُخُذوُه َوَما َنهَـاُكْم َعْنـُه َفـاْنَتُهوا"لقوله تعالي : 
صــلي اهللا عليــه  –ويلحــق بالســنة النبويــة ســنة الخلفــاء الراشــدين لقولــه ،  ) ٧ آيــة

 "وعضوا عليهـا بالنواجـذ ،  خلفاء الراشدين المهدينفعليكم بسنتي وسنة ال " –وسلم 
 ( ريــاض الصــالحين         .بو داود والترمذي وقال حديث حسن أرواه 

  ) ٦٧ص، 

  :ة الجنائية من السن جراءاتأدلة مشروعية اإل
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صــلي اهللا عليــه  –رجــل رســول اهللا  "أتــىهريــرة رضــي اهللا عنــه قــال:  أبــيعــن 
ــاداه فقــا –وســلم   فــأعرض عنــه،  ل : يــا رســول اهللا إنــي زنيــتوهــو فــي المســجد فن
صــلي اهللا  – نفســه أربــع شــهادات دعــاه النبــيعلــى  مــرات فلمــا شــهد أربــعردد حتــى 

فقــال ،  قــال نعــم أحصــنتقــال : فهــل ،  بــك جنــون ؟ قــال:الفقــال : أ –عليــه وســلم 
  .متفق عليه  "أذهبوا به فرجموه –صلي اهللا عليه وسلم  –النبي 

  ) ٢٤٦ص : ،  ٧ج،  (صحيح البخاري
سـأل مـن اتهـم  –صلي اهللا عليه وسلم  –الرسول أن  من الحديث ووجه الداللة

عليــه  أرادحيــث ،  بفعــل الزنــا وناقشــه فــي حقيقــة فعلــه ولــم يقبــل منــه مباشــرة نفســه
    الصالة والسالم التثبت والتحري من صحة اعترافه . 

  ) ٢٤ - ٢٣ص ص ،  هـ ١٤١٧،  الجنائية جراءات( اإل
  :  اإلجماع)  ( ج

 أيحكـم  إقـرارأو  تركـهأو  أمـر إتيـانوهو مـا اجمـع عليـه السـلف الصـالح مـن 
  حكم شرعي في واقعة .على  انه هو اتفاق جميع المجتهدين

  هي :  أركان أربعة ولإلجماع
  منها سائرها . رأييوافق كل  آراءوجوب االتفاق في عدة  -
 ن في الحكم الشرعيوجوب االتفاق العام من جميع المجتهدين من المسلمي -
  الواقعة على 
 وجوب االتفاق في الواقعة صريحًا . -

ـــع المجتهـــدينأ - ـــاق مـــن جمي ـــق االتف ـــق ،  ن يتحق ـــو اتف ـــال ينعقـــد  األكثـــرفل ف
 . اإلجماع

  
  اس : د ) القي (
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حكمهــا بواقعــة ورد نــص بحكمهــا فــي الحكــم علــى  واقعــة ال نــص إلحــاقوهــو 
  هذا الحكم . الذي ورد به النص لتساوي الواقعتين في علة

معلـوم  وبـأمر،  حكمـهعلـى  غير منصـوص ألمربيان حكم  بأنه أيضاويعرف 
  حكمه بالنص عليه في الكتاب والسنة لالشتراك بينهما في علة الحكم .

  (هـ ) المصلحة المرسلة :
الفقــه تمثــل المصــلحة التــي لــم يشــرع حكمــًا لتحقيقهــا ولــم يــدل  أصــولوهــي فــي 

ومن شروط المصلحة المرسلة وجوب تالئمها لمقاصد ،  اعتبارهاعلى  دليل شرعي
،  القطعيـة أدلتـهوال دلـيال مـن  أصـولهمـن  أصـاليث ال تنـافي حالشارع في الجملة ب

المناســبات المعقولــة . علــى  وكــذلك وجــوب كونهــا معقولــة فــي ذاتهــا بمعنــي جريانهــا
     
  ) ٣٠ص : ،  األولالكتاب ،  هـ ١٤٠٥:  سالمي( التشريع الجنائي اإل 

  : إسالميمشروعية استخدام التقنيات الحديثة من منظور 
واقتناعــه قــد اســتمد مــن دليــل  جنــائيتكــون عقيــدة القاضــي الأن  مــن الضــروري

 وٕاالباطـل  إجـراءدليل جاء من إلى  ال يجوز االستنادإذ  ،جراء صحيحإمستمد من 
 وقــد تضــمنت الســنة الشــريفة نصوصــًا صــريحة تحــرم الحصــول،  بطــل معــه الحكــم

والبصــــمات ، البيولوجيــــةثــــار وتعتبــــر اآل، الــــدليل مــــن طريــــق غيــــر مشــــروععلــــى 
الحديثة من القرائن واتي يمكن التعويل عليها فـي مكافحـة الجـرائم  ىخر والتقنيات األ

ــم يكــن هنــاك شــهادة فــإذا، واكتشــاف المجــرمين اليمــين وغيرهــا مــن أو  اإلقــرارأو  ل
 أخـــرىنبحـــث عـــن وســـيلة أن  فـــال نـــدع الحـــق يضـــيع ســـدي دون الحجـــج المباشـــرة

العــدل إقامــة  مســتحقيه وهــذا يحقــق شــرع اهللا فــي وجــوبإلــى  وٕايصــالهالســتخراجه 
  : ومن هذه القرائن ما يأتي، وقيام الناس بالقسط والحق
  ) مشروعية البصمة الوراثيةأوالً (
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بالبصــــمة  األخـــذقـــال العلمـــاء المعاصــــرين عـــن هــــذه التقنيـــة الحديثـــة بجــــواز  
فــي غيــر قضــايا الحــدود والقصــاص  جنــائيتمــاد عليهــا فــي المجــال الواالع الوراثيــة

هــذا النــدوة علــى  وأكــد،  الفقهــاء فــي المجــاميع العلميــة الشــرعية إليــهوهــذا مــا ذهــب 
ة للعلــوم الطبيــة بالكويــت و ســالميالفقهيــة الحاديــة عشــر والمنعقــدة فــي المنظمــة اإل

،  بمكـــة المكرمـــة ســـة عشـــربدورتـــه الخام ســـالميالمجمـــع الفقهـــي برابطـــة العـــالم اإل
يســتدل البصـمة الوراثيـة تعتبـر قرينـة مـن القـرائن القاطعـة التـي أن علـى  حيـث أكـدوا

  :بموجبها حد وال قصاص بسبب ما يليتهم المختلفة وال يثبت العلى  بها
  دون غيرهما  إقرارأو  بشهادة إالالقصاص ال يثبت أو  الحدأن  – ١
شـبهة  أدنىالقصـاص فهمـا يـدرءان بـأو  درء الحـدإلـى  الن الشارع يتشوف –٢

ولكنهـا تظـل ظنيـة عنـد تعـدد  األثـرالن البصمة الوراثية تثبت بيقـين هويـة صـاحب 
هي ظنية في كون المـتهم هـو الفاعـل  أي،  الواحد الشيءعلى  أصحاب البصمات

وســــيلة لغايــــة مشــــروعة لتحقيــــق  ألنهــــا ىخــــر ويؤخــــذ بهــــا فــــي القضــــايا األ،  حقيقــــة
 لألدلـةقرينـة اسـتنادًا  أنهـاكمـا ،  الحـق إظهـارعلـى  لمفاسد وتساعدالمصالح ودرء ا

    .الشرعية من الكتاب والسنة
  ) ٦٨ص : ،  م ٢٠٠١( عمر السبيل :  

النبــي عليــه الصــالة والســالم منــع العمــل بــالقرائن فــي قضــايا الحــدود  ألنوهــذا 
ة والسـالم حيـث قـال النبـي عليـه الصـال،  ال تخلوا من االحتماالت ألنهاوالقصاص 

" لــو كنــت راجمــًا أحــد بغيــر بينــة لرجمــت فالنــة فقــد ظهــر منهــا الريبــة فــي منطقهــا 
ن أخطئ في الحدود ليها "وقول عمر رضي اهللا عنه " ألوهيئتها وهيئة من يدخل ع

  .بالشبهات  أقيمهاأن  منإلى  بالشبهات أحب
  ) ٣٤٥ص :،  ٧ج ،  لأللباني،  رواء الخليلإ،  سينة أبيبن  أخرجه(

لعــاب ... الــخ بمســرح الجريمــة أو شــعر أو  وجــود عينــات دمأن  ويــري الباحــث
المـتهم أن علـى  وكانت تتطابق مع بصـمة المـتهم فهـذا بالتأكيـد يعتبـر قرينـة قاطعـة
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الجـاني أن  للمحقـق تأكـدمـا إذا  كان موجود في مكان وقوع الجريمة بل هـو الجـاني
 كونـه مرتكبـاً علـى  وده ال يعد قاطعـامن اثر فان وج أكثركان هناك إذا  أما،  واحد

بحـض أو  من المحتمـل انـه حضـر للمكـان لقضـاء غـرض مشـروعأن  إذ ، للجريمة
ولهذا فـأن نتـائج البصـمة الوراثيـة هـي قطعيـة ،  مكيدة مدبرة من المجرمأو  الصدفة
،  المــتهم كــان موجــودًا فــي محــل الجريمــة وظنيــة فــي كونــه الفاعــلأن علــى  الداللــة

فربمــا كــان هنــاك  أكثــرأو  كــان الجــاني واحــدإذا  الصــعب تحديــد مــا كمــا انــه مــن
  بصمات .أو آثار  أيآخرون ولم يتركوا 

) مــدي مشــروعية العينــات مــن دم وشــعر ومنــي ولعــاب ...الــخ مــن ثانيــاً (
  : إسالميمنظور 

العينـات كمـا  بآثار األخذ جوازعلى  ة الغراء بما يدلسالميجاءت الشريعة اإل 
  -يلي :
جهـل  أبيابني عفراء تداعيا قتل أن  روى عن عبد الرحمن بن عوف " ما –أ 

فقال رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم (هل مسحتما سـيفيكما ؟) قـاال  يوم غزوة بدر،
وقضـي بسـلبه لمعـاذ بـن عمـرو بـن ،  كالكما قتلـه السيفين فقال :إلى  فنظر،  : ال

ولكنــه ،  اشــتركا فــي قتلــه همبــأنســيفهم علــى  واســتدل الرســول بوجــود الــدم،  الجمــوح
ضــربا بالســيف وذلــك بــأثر  األعمــقكــان  ألنــهبالســلب  اآلخــردون  ألحــدهماقضــي 

  صاحب السيف هو القاتل .أن  وهذا دليل،  النصلعلى  الدم
 بـــامرأة إليـــه أتـــينـــه أ"  مـــا ورد عـــن عمـــر بـــن الخطـــاب رضـــي اهللا عنـــه –ب 

 وألقـــتبيضـــة  وأخـــذت وكانـــت تهـــواه و احتالـــت عليـــه األنصـــارتعلقـــت بشـــاب مـــن 
، عمـر صـارخةإلـى  ثـم جـاءت،  ثوبهـا وبـين فخـذيهاعلـى  صفارها وصبت البيـاض

فسـأل  وهـذا اثـر فعالـه،،  أهلـيفـي  يوفضـحنفقالت : هذا الرجل غلبني فـي نفسـي 
فجعــل ،  فهــم بعقوبــة الشــاب،  ببــدنها وثوبهــا اثــر المنــي إن فقلــن :،  عمــر النســاء

فاحشـة ومـا  أتيـتاهللا مـا  فـو،  امـرئنين تثبـت فـي مير المـؤمأ يا ويقول : يستغيث،
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الحسـن مـا تـري  أبـافقـال عمـر يـا ،  فاعتصـمتعن نفسـي  راودتنيفقد  هممت بها،
ثــم دعــا بمــاء حــار شــديد ،  الثــوبعلــى  مــاإلــى  ؟ فنظــر رضــي اهللا عنــه أمــرهمفــي 

ثــم أخــذه واشــتمه وذاقــه فعــرف ،  الثــوب فتجمــد ذلــك البيــاضعلــى  فصــب،  الغليــان
  فاعترفت . أةوزجر المر ،  البيضطعم 
  )٤٤ص : ،  البن القيم، (الطرق الحكيمة 

حيــث قضــي بــان  –رضــي اهللا عنــه  –طالــب  أبــيبــن علــى  مــا ورد عــن –ج 
الــدم  فــان خــرج بــإبرةلســانه ونخســه  بــإخراجنــه اخــرس يــؤمر إذا ادعــى أ المضــروب

  فهو اخرس .أسود ن خرج الدم وإ  احمر فهو صحيح اللسان،
زوجهــا أن  ادعــت امــرأةأن  مــن –رحمــه اهللا  –حمــد أ اإلمــامد عــن مــا ور  –د 
 خــرج مــاءكأمعهــا ويقــال لــه  ىنــه يخلــإف –وهــي ثيــب  –الــزوج هــذا  وأنكــر،  عنــين
ن ذاب فهــو منـي وبطــل إالنــار فـ إنــه لـيس بمنــي جعـل علـىن ادعـت فــإشـيء علـى 

ح مـائي صـ إخـراجاعجـز عـن  إنـين قـال إ و ،  قولها ولـو كـان بيـاض لتجمـد وتيـبس
  قولها .
بالعينـات واعتبارهـا  األخذجواز  السابق سردها تؤكد علىاألدلة  ومن كل هذه 

           نفيها . أو  ثبوت التهمة دالئل تدل على
  ) ٢١٥ص : ،  محمود دبور أنور(

) مشــروعية فحــص عينــة الــدم واثــر المنــي واللعــاب والعــرق والبــول  ( ثالثــاً 
   -والشعر :

المتهم يعتبر قرينـة على  أو كرها في مسرح الجريمةإن وجود العينات السابق ذ
تــم تحليــل فصــائل الــدم إذا  أمــا،  تــم تحليلــه بالبصــمة الوراثيــةإذا  إاثباتــو قطعيــة نفيــا 

علــى  قطعيــة الن التشـابه فـي فصــائل الـدم وارد وهــذا ينطبـق رفانـه يعتبـر قرينــة غيـ
المـتهم فـي قضـايا  انـةإدال يعتمـد عليهـا وحـدها فـي اآلثـار هـذه أن  إال، ثـار كـل اآل

فـي جريمـة السـكر قـد  ألنـهالحدود والقصاص لما يرد عليها من االحتماالت والشبه 
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، الرحمن العجـالن(عبدبدون رضاه أو  يشرب الشخص المسكر وال يعرف انه خمراً 
   )٥١٩ص: 

  -: إسالميمن منظور  جنائيال ثباتاإل (رابعًا ) مشروعية البصمات في 
ــــة البصــــمات واالســــت فــــي الشــــريعة  أصــــللهــــا  بآثارهــــا واألخــــذ ادالل بهــــلحجي

   -ذلك ما يلي :على  ة والدليلسالمياإل
 َأَيْحَسُب اِإلنَساُن َألْن َنْجَمَع ِعَظاَمُه * َبَلـى َقـاِدِريَن َعَلـى َأنْ قوله تعالي "  – ١

ة والتسـوي صـابعاألوالبنـان جمـع بنانـة وهـي طـرف ،  القيامـة ) (سـورة "ُنَسوَي َبَناَنهُ 
علــى  اهللا عــز وجــل يــردأن  كمــا،  صــورة ممكنــة بأحســن وٕاتمامــه يءالشــ إتقــانهــي 

وعظامـه بـل يشـمل  اإلنسـان أجسـامتركيـب  إعـادةمنكر البعـث بـان البعـث ال يعنـي 
الداخليــــة وتســــوية الخطــــوط الدقيقــــة فــــي  األجــــزاءواحكــــم وهــــو تســــوية  أدقمــــا هــــو 

        آلخر. والتي تختلف من شخص  صابعاأل
  ) ٤٧١ص : ،  ٢ج،  (الشوكاني  
ــا َفَصــَلِت اْلِعيــُر َقــاَل َأُبــوُهْم ِإنــي َألَِجــُد ِريــَح ُيوُســَف َلــْوَال َأْن قولــه تعــالي : "  – ٢ َوَلم
  ) .٩٥، ٩٤اآليات ( سورة يوسف  " قالوا تاهللا إنك لفي ضاللك القديم*  تَُفنُدونِ 
ـــه الســـالم  –ي لمـــا خرجـــت العيـــر هاجـــت ريـــح فجـــاءت يعقـــوب أ بـــريح  –علي

  . يامأقميص يوسف فوجد ريحه من مسيرة ثمانية 
  ) ٤٧١ص : ،  ٢ج،  البن كثير، تفسير القرآن العظيم(  

  ببصمة الرائحة . األخذعلى  وهذا دليل قوي وقطعي من القرآن
اهللا عنـه _قـال غـاب عمـر ابـن النضـير  رضـيروى عن انس بـن مالـك_  – ٣

صــنع فلمــا أ ل المشــركين ليــرين اهللا مــااهللا اســتهدف قتــا قــال : ألن عــن قتــال بــدر ،
رميـة أو  طعنـة بـرمحأو  به بضـعًا وثمـانين ضـربة بالسـيف ة احد وجدو كان يوم غز 

كنـا  ختـه ببنانـه وقـال انـس :أال إحـد أعرفـه  بسيف وقتل ومثـل بـه المشـركين حينمـا
ا َعاَهـُدوا ِمـَن اْلُمـْؤِمِنيَن ِرَجـاٌل َصـَدُقوا َمـية نزلت فيه وفـى اشـتباهه (هذه اآلأن  نظن
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سـورة  (    " َوَمـا َبـدُلوا َتْبـِديًال ، َينَتِظـرُ  َفِمْنُهم من َقَضى َنْحَبـُه َوِمـْنُهم مـن، َعَلْيهِ  اللهَ 
   )٢٣ية آحزاب األ

  )٣٧-٣٦باب غزوة احد ص  كتاب المغارى ، ، البخاري(عن صحيح 
ـــفأن  ومـــن المعـــروف مة بصـــ أقواهـــاومـــن  ،درجـــة قوتهـــافـــي  البصـــمات تختل

والنفـي الن التشـابه  ثبـاتاإلبما تتمتع به من قطعيـة فـي  صابعواألالنووي  الحمض
علــى  تقــوم ألنهــابــين شخصــين فيهــا غيــر وارد ثــم تليهــا فــي القــوة بــاقي البصــمات 

الجرائم التعزيزية مع قرائن  الظن والتخمين والتشابه فيها وارد ولذلك يعول عليها في
                      .  أخرى
  ) ٢٠٨ص : ،  محمود دبور أنور(  
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� ا�����ق ا����0� : ا����!ا����ث �  : ا��"دام ا�����ت 

  : صابعنظام بصمات األ ) أوال( 
اليــدين والقــدمين وتتكــون مــن خطــوط  أصــابعبــاطن علــى  هــي خطــوط موجــودة

ــــارزة تحاذيهــــا خطــــوط  ــــة ب ــــد مالمســــة األ،  منخفضــــة ىخــــر أحلمي ــــرك وعن شــــياء تت
وهــذه الخطــوط تتكــون فــي الشــهر الرابــع والجنــين فــي ،  الخطــوط الحلميــة بصــماتها

   .مهأبطن 
  )٩٠ص،  (منصور المعايطة 

الجنــائي  ثبــاتفــي مجــال اإل وأقنعهــاالماديــة األدلــة  أهــموتعتبــر البصــمات مــن 
ـــاريخ اســـتخدامها ـــرإلـــى  وتحقيـــق الشخصـــية ويرجـــع ت  وأكـــدت،  عـــام ألـــفمـــن  أكث

عامــــل الوراثــــة حتــــى  عامــــل بــــأي رتتــــأثال  أنهــــاحيــــث  أهميتهــــاالحديثــــة  األبحــــاث
فــي بصــماته  اآلخــرالــذين ينتميــان لبويضــة واحــدة يختلــف كــل مــنهم عــن  فــالتوأمين
          . األدلة وأقوى أهمه وهذا ما جعلها من أصابعوخطوط 

  )  ٨ص : ،  (محمد الصفطاوي
ـــ ـــىوالبصـــمات ف ـــًا مـــاتكون عل أن  التـــي يمكـــن األشـــياء ي مســـرح الجريمـــة غالب

 واألبـواب والمكاتـب واألدراجوقت ارتكابـه الجريمـة مـن زجـاج النوافـذ يلمسها المجرم 
   . التي يحملها وسالح الجريمة واألدوات

  ) ٩٢ص : ،  عبد المحسن المقذلي،  ( منصور المعايطة 
إلـى  وقد قسم علماء البصمات هذه البصـمات الموجـودة فـي مسـرح الجريمـة

  : أنواعثالث 
ســـطح نتيجـــة  أيعلـــى  ات التـــي تنطبـــعالبصـــمات الخفيـــة : هـــي البصـــم – ١

،  عــن طريــق العــرق الــذي تفــرزه الغــدد العرقيــة بــاطن القــدم للســطحأو  مالمســة اليــد
أو  غــاز اليــودأو  بــالتعفير بالمســاحيق إظهــارهوهــو ال يــري بــالعين المجــردة ويمكــن 

  الليزر . وأشعةغير المرئية  أو األشعةنترات الفضة 
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مــادة ملونــة كالــدم  بــأي صــابعيجــة تلــوث األالبصــمات الظــاهرة : توجــد نت – ٢
والحبر ثم مالمسة السطح وتشاهد بالعين المجردة وترفع هذه البصمات عـن طريـق 

  التصوير المباشر من خبير التصوير الجنائي 
أو  البصــــمات الغــــائرة : هـــــي البصــــمات التــــي تحـــــدث نتيجــــة المالمســـــة – ٣

تم رفعها عن طريق التصـوير العجائن ويأو  مادة لينة مثل الصلصالعلى  الضغط
  .  المباشر

فـي الكشـف عـن سـوابق  أنواعهـاومن مجاالت االسـتفادة مـن البصـمات بجميـع 
   المتهمين وتحقيق الشخصية عند الميالد والتجنيد .

  )  ٥٠ – ٤٨ص ،  (محمد الصفطاوي

  ذن :( ثانيًا ) نظام بصمة األ
والتحقيـق  ثبـاتاإل واضـحة فـي مجـال أهميـة ذنلبصمة األأن  مما ال شك فيه 

خصائصها المميزة  أذنلكل أن  أثبتتالتجارب العملية التي  أكدتهالجنائي وهذا ما 
،  مســتوي الفــرد الواحــدعلــى  حتــى وصــفاتها الفريــدة التــي ال تتشــابه فيهــا مــع غيرهــا

ال أن  م حيـث ثبـت مـن خـالل الدراسـة والبحـث ١٨٧٩اكتشاف لها عـام  أولوكان 
وتحقيـق الشخصـية ولـذا  إثبـاتقيمتها فـي  ذنوان لبصمة األ ان متشابهتانأذنيوجد 

فـي مسـرح الجريمـة واالسـتعانة بـالخبير المخـتص  ذنفان البحث عن اثر بصمة األ
 : (فهد الحوشـان                  .يجب العناية به أمرفي ذلك 

  )٥٦ص 
 األمـــورمســرح الجريمــة يعــد مــن فـــي  ذنبصــمة األآثــار البحــث عــن أن  غيــر

األدلــة  تعــاون فريــقأن  إالغيــر ظــاهرة آثــار  ألنهــاالخبيــر المخــتص الصــعبة علــى 
نجـد فيهـا أن  مـن الممكـنالتي  األماكنالجنائية يساعد على االستدالل على بعض 

  ومنها : ذنبصمات األآثار 
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 أصـــحاباالستكشـــاف : مـــن عـــادات المجـــرمين التأكـــد مـــن عـــدم وجـــود  أمـــاكن
عليهـا ومنهـا يتـرك  ذنص بوضـع األالمنزل المراد سرقته وذلك عن طريق التنصـ

 بصمة واضحة خاصة الناعمة والملساء

تجبــر التــي  األمــاكنمســرح الجريمــة : تلــك فــي  والمــداخل الضــيقة األمــاكن -١
سـطح المـع تاركـا عليهـا  أيأو  ئطاوالحـو  األبـوابه علـى أذنـيلصق أن  الجرم

  ٠ه أذنبصمة 
ه علــى بــاب نــأذالســرية : مــن عــادت المجــرم وضــع  األرقــامالخــزائن ذات  -٢

تعتبــر  والتــيه عليهــا أذنــتاركــا بصــمة  واألرقــامالخزنــة ليســمع حركــة التــروس 
 ٠ضده  ماديدليل 

داخـل مسـرح الجريمـة نوبـات تعـب  الجـانيما ينتـاب  أحيانا : المنزلي األثاث -٣
اســتخدام أو  المنزلــي األثـاثيتكــأ علــى بعـض قطــع أن  ويميـل وٕارهــاقونعـاس 

  .هأذنسماعة الهاتف تاركا بصمة 

 ) ١٠٤عبد المحسن المقزلى ص  –(منصور المعايطة 

 : جنائيمجال البصمات والتصوير الفي  التقنيات الحديثةدور 

 :  يلحاسب البصمات اآل -١

العـالم لبحـث وتسـجيل فـي  المسـتخدمة وأدق األجهزةيعد هذا الجهاز من احدث 
   : يويتكون مما يل آلياومقارنة البصمات 

ـــــارئ - أ ـــــذي  : كياألوتومـــــاتيالبصـــــمات  ق ـــــوم بتصـــــوير البصـــــمات ال ـــــايق  آلي
مـن  والتأكـديتم مراجعتها من قبل الفنيين  لكيقاعدة بيانات مؤقتة في  وتخزينها

 أجهـزةوذلـك مـن خـالل  لقاعـدة البيانـات الرئيسـية إرسالهاوضوح البصمات قبل 
ــــاري األوتومــــاتيكيمرتبطــــة  ــــي  ومــــزودة باللوحــــات رســــم تســــاعد بالق توضــــيح ف

 ٠البصمات السيئة
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يقـــوم بتصـــوير البصـــمات المرفوعـــة مـــن الـــذي  : الفـــرديقـــارئ البصـــمات   - ب
 األكثـرمكان الحادث ويكون التحكم بالتصوير يدويا ليكون التركيـز علـى الجـزء 

  السابق على البصمات العشرية  اإلجراءوضوحا ثم تتم العملية بنفس 
حيــث مــع المعلومــات  جهــزةالمعلومــات العشــرية وتتعامــل هــذه األ أجهــزة   -ج

ــــاحيتين الشخصــــية  ــــات الخاصــــة بالشــــخص مــــن الن ــــع البيان ــــى جمي تشــــتمل عل
  والجنائية

طباعــة التقــارير وتســتخدم لطباعــة المعلومــات الخاصــة للمحكــوم  أجهــزة   -د 
تقارير مفصلة عنهم من القاعـدة الرئيسـية حيـث يمكـن اسـتخراج  وٕاصدارعليهم 

والجــنس وفتــرة ارتكــاب  واألعمــارالجــرائم  أنــواعدقيقــة ومحــددة مثــل  إحصــائيات
  السوابق الجنائية 

حالــة انقطــاع فــي  تســجيل وبحــث الســوابق الغيــر مباشــرة وتســتخدم أجهــزة   -هـــ
نقـل المعلومـات  أشـرطةاالتصال المباشر مع القاعدة الرئيسية وذلـك مـن خـالل 

٠  
 جهاز ماسح البصمات الفردية : -٢

وهـــو  لحـــادثالبصـــمات المرفوعـــة مـــن مكـــان اثـــار يتكـــون مـــن جهـــاز ماســـح آل
ويقـوم بتكبيـر  السـيئةمرتبط بجهاز كمبيوتر يعمل بجهاز خاص لمعالجة البصمات 

ــــالتحكم ــــك ب ــــي  البصــــمة وتوضــــيحها وذل ــــاين الخطــــوط الحلف ــــدرجــــة تب ة وكــــذلك مي
بحيـث يظهـر كـل بصـمة علـى حـدة ويلحـق بالجهـاز كـاميرا  الصقتينالبصمتين المت

 .عد معالجة البصمة يتم طباعتهاوب جهازلكمبيوتر ملحق باإلى  فيديو يفرغ صوره

 جهاز الموجات الضوئية للكشف عن البصمات في موقع الحادث : -٣

وهو جهـاز يرسـل موجـات ضـوئية يـتحكم بهـا خبيـر البصـمات لمسـاعدته فـي       
البصـــمات بمســـرح الحـــادث باســـتخدام بعـــض المـــواد المســـاعدة مثـــل البـــودرة  إظهـــار
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ــو) وفــي بعــض  الفســفورية البصــمات بــدون  إظهــارالحــاالت يمكــن والغراء(ســوبر فل
 .كانت البصمة في مكان مظلمإذا  مواد مساعدة أياستخدام 

 جهاز النورتسو : -٤

ويقــوم  جنــائيالحديثــة المســتخدمة لــدي قســم التصــوير ال جهــزةاأل أهــمهــو مــن  
والتي تصور بمسرح الحادث ويسـتطيع  األفالم الملونة أوتوماتيكيابتحميض ووضع 

وذلــــك مــــن خــــالل البــــرامج  أنواعهــــابمختلــــف  األفــــالمع جميــــع الجهــــاز التعامــــل مــــ
  المتصلة به مسبقًا وكذلك التحكم بمقاس الصور ودرجة وضوحها .

احـدث الكـاميرات ذات العدسـات الدقيقـة  جنـائييوجد لـدي قسـم التصـوير ال -٥
،  فـــي مســرح الحـــادثواآلثــار  األشــياء أدقذات البعــد البــؤري التـــي تصــور وتكبـــر 

 ) Dental Eye( مثل كاميرا آليا ابهويكون التحكم 

  ( ثالثًا ) نظام بصمة الصوت : 
 وأثبتــت األصــواتلكــل صــوت خصائصــه المميــزة عــن بــاقي أن  مــن المعــروف

يتشـابهان صـوتان لشخصـان أن  العلمية فـي هـذا المجـال انـه يمكـن األبحاثاحدث 
لتقنيـــة ا جهـــزةوكانـــت أل،  حـــد التطـــابقإلـــى  مختلفـــان ولكـــن ال يصـــل هـــذا التشـــابه

 ثبــاتومقارنتهــا دور فعــال فــي مجــال اإل األصــواتالحديثــة المســتخدمة فــي تحليــل 
ـــين  ـــذي يقـــارن ب ـــك جهـــاز الطيـــف الســـمعي ال الجنـــائي وتحقيـــق الشخصـــية ومـــن ذل

خطــوط إلــى  صــوت المــتهم والصــوت المجهــول عــن طريــق الذبــذبات التــي تتحــول
 مــنهم. خــتالفطــابق واالســوداء بيانيــة يقــارن مــن خاللهــم الصــوتان لمعرفــة نقــاط الت

  ) ١٠٦ص :،  (منصور المعايطة
ممكــن وذلــك بفضــل  أمــرشــخص مــن خــالل صــوته علــى  ولــذلك فــان التعــرف

  -التي ترتبط بالصوت : اآلتيةالمميزات 
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الشــيخوخة وهــي مرحلــة  وحتــىيبقــي ثابتــًا بعــد البلــوغ  اآلدمــيالصــوت أن  – ١
ـــة وا ـــى  لتـــي تعـــودتبقـــي فيهـــا الخصـــائص العامـــة والخاصـــة للصـــوت ثابت  أســـبابإل

  للجهاز الصوتي . تشريحية وفسيولوجية
صــعيد البنــاء التشــريحي علــى  وآخــربــين كــل شــخص  اخــتالفهنــاك أن  – ٢

  . واألنفالصوتية والبلعوم وتجويف الفم واألوتار للجهاز التنفسي والحنجرة 
التجـــارب العمليــة انـــه يمكـــن عــن طريـــق تحليــل الصـــوت اكتشـــاف  أثبتــت – ٣

  . األصواتالتقليد في التمويه و 
وتحقيــــق  ثبــــاتبصــــمة الصــــوت فــــي مجــــال اإل أهميــــةوممــــا ســــبق يتضــــح لنــــا 

بعـــض البنـــوك العالميـــة أن  وان مـــا يؤكـــد صـــحة ذلـــك جنـــائيالشخصـــية والبحـــث ال
تحليــل الصــوت مــن اجــل خدمــة العمــالء وتقــوم بمقارنــة  أجهــزةمــن  أنــواعتســتخدم 

نمــوذج الصــوت المســجل لــدي وتحليــل صــوت العميــل المنــادي بالهــاتف وغيــره مــع 
( فهـــــد                   .ال أمالبنك وبالتالي االستجابة للطلب 

  ) ٥٩ص : ،  الحوشان

  (رابعًا ) نظام بصمة الشفاه :  
بصـمة  جنـائيالهامة التي يمكن االستعانة بها في مجال التحقيـق ال األمورمن 

أن  األبحــــاثه مســــتمرة لالســــتفادة منهــــا وقــــد تبــــين هــــذ األبحــــاثوالزالــــت ،  الشــــفاه
بــين حتــى  آلخــرتختلــف مــن شــخص  اإلنســانفــي  الشــفاهعلــى  الخطــوط الموجــودة

 ثبـــاتالتـــؤائم وان هـــذه الخطـــوط ال تتغيـــر مـــع الســـن ومـــن هنـــا يبـــرز دورهـــا فـــي اإل
  والتحقيق الجنائي .

قـد تكـون فـي مسـرح  الشـفاهطبعـة أن  فأننـا نقـول عن كيفية الحصول عليهـا أما
يحمـل  آلخـرخطاب مرسـل مـن شـخص على  أو فنجان أو كوب ماءعلى  الجريمة

التهديد،وفي هذه الحالة يمكن رفع الطبعـة عـن طريـق التصـوير أو  نوع من االبتزاز
المقارنــــة بينهــــا وبــــين بصــــمة المــــتهم وعالمــــات المقارنــــة هــــي التشــــققات  إجــــراءثــــم 
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ــأنهمتطابقــت الطبعتــان أمكــن القــول  فــإذا، شــفاه العلــى  الموجــودة لشــخص واحــد  ب
 أهميـةنفـس شفاه يكون لبصمة الأن  ويمكن،  صابعحكم بصمة األ تأخذعندئذ قد و 

فـــي مجـــال التحقيـــق الجنــائي خاصـــة مـــع التطـــور العلمـــي الـــذي  ىخـــر البصــمات األ
  .  الجناة وكشف لغز الجرائم على  تشهده التقنيات الحديثة في مجال التعرف

  ) ٩٢ص : ،  هـ ١٤٢٤،  (وائل الثنيان 

  م بصمة الرائحة : ( خامسًا ) نظا
رائحـة مميـزة تختلـف مـن  إنسـانلكـل أن  من الحقـائق العلميـة التـي ثبتـت حـديثاً 

 إفــرازإلــى  وان هــذه الرائحــة المميــزة للشــخص ترجــع،  خــرآلشــخص عــن شــخص 
الجلــد وينــتج علــى  مــواد تتحلــل بالبكتريــا الموجــودةعلــى  ســائل ابــيض ثقيــل يحتــوي

وقــد اســتفادت ،  فــرز هــذا الســائل مــع العــرقعنهــا مــواد طيــارة ذات رائحــة مميــزة وي
وتمكنت من تتبع المجرمين بعد وقوع الجريمة مـن ،  من هذه الميزة منيةاأل جهزةاأل

 والتــي يعتمــد،  اختفــائهم بواســطة الكــالب البوليســية أمــاكنإلــى  خــالل هــذه الرائحــة
 األشـياء إلـى ولذلك فأن رائحة المجرم تنتقل من يـده،  حاسة الشم القوية لديهاعلى 

 األرضعلــى  انــه عنــدما تســتقر القــدمعلــى  احــدث التجــارب وأكــدت،  التــي يلمســها
لمــدة ثانيـــة واحـــدة فـــان كميـــة الرائحـــة المنبعثـــة فــي كـــل خطـــوة تبلـــغ مـــا بـــين مليـــون 
وثـــالث ماليـــين مـــرة وهـــذه النســـبة كافيـــة للكـــالب المدربـــة مـــن تتبـــع مســـار الخطـــوة 

  صاحبها .إلى  والوصول
بواسـطة  لإلنسـان المميـزةلمي حديث فـي الكشـف عـن الرائحـة وقد وجد اتجاه ع

 نقـاط الضـعف التـي تصـاحب اسـتخدام الكـالب البوليسـيةعلـى  علمية للتغلب أجهزة
الكروماتوجرافيـــا الغازيـــة ) الـــذي بواســـطته يمكـــن الغـــرض جهـــاز ( ويســـتخدم لهـــذا، 

الجنـائي و  رائحة وهذا يجعلنا نستفيد من هذه البصمة في مجال التحقيق أيتحليل 
، هـ١٤٢٤، (وائل الثنيان    .بكل الطرق والوسائل آثارهممالحقة المجرمين وتتبع 

   ) ٩٢:ص
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  -) نظام بصمة العين :(سادساً 
 نظـــــام بصـــــمة العـــــين يعتمـــــد علـــــى قزحيـــــة العـــــين وطبيعتهـــــا المميـــــزة بـــــين إن

ي الدمويـة لشـبكية العــين تأخـذ نمطـا مميــزا والتطـور التقنــ األوعيــةونظـام األشـخاص 
تقـدم بصـمة العـين كتقنيـة وليـدة وذلـك مـن خـالل تطبيقاتهـا وتعـد فـي  أسـهمالحديث 

مــا قورنــت بمالمــح الوجــه إذا  أنظمــة القياســات الحيويــة أهــمتقنيــة بصــمة العــين مــن 
الدمويـة  لألوعيـةكونها تعتمد النمط المفـرد  واألسنان ذنوقياسات الجسم وبصمة األ

تفـرد موقعهـا فـي  أهميتهـالعـين ) وبـذلك تأخـذ مـن ا الخلفـيبشبكية العـين ( الجانـب 
وال يخضـع  آليـاالدمويـة يمكـن قراءتـه وتصـويره  األوعيةفداخل الجسم نمط فريد من 

تحديـد فـي  تمويهه ،وقد ساعدت التقنيات االلكترونيـة الحديثـةإلى  تأثير يهدف ألي
ضاهاته مـع هذا النمط المتميز الكترونيا وكذلك تخزينه واسترجاعه بنفس الكيفية وم

  ٠نمط يشتبه فيه  أي
الدمويــــة بشــــبكية العــــين عــــن نمــــط الخطــــوط الحلميــــة  األوعيــــةويختلــــف نمــــط 

مما  اآلنمستديرة ، ولم يتم حتى أو  منحدرة أشكاالكونه ال يأخذ  صابعبإطراف األ
أو  طريقـة تصـويرهفـي  هـذا النظـام أهميـةوتكمن كانت نتحكم به عوامل جنية ، إذا 

المستخدم لتخـزين وتسـجيل هـذا  األسلوبعلى  أساساتعتمد  والتي تسجيله الكترونيا
  ٠النمط 

بـوفرة نقـاط  األخـرىويتميز نظام شـبكية العـين مـن غيـره مـن القياسـات الحيويـة 
-٣٠نظـام مالمـح الوجـه (فـي  ) نقطـة مضـاهاة١٦هنـاك (أن  علمنـاإذا  المضاهاة

ن نظــــام نمــــط بالبصــــمات ، فــــإالحلميــــه نظــــام الخطــــوط فــــي  ) نقطــــة مضــــاهاة٤٠
الـذي األمـر  ) نقطـة مضـاهاة٤٠٠بصـمة العـين يحتـوى علـى (فـي  الدموية األوعية
هذه النقـاط ونمطهـا في  خاصة الكترونيا الن احتمال تطابق شخصين أهميةاكسبه 

نمــــط أن  واهــــم مميــــزات نظــــام شــــبكية العــــين ٠منعــــدما أو  ونظامهــــا يبنــــى ضــــعيفا
دة الشــخص وحتــى وفاتـــه وكــذلك يتميـــز الدمويــة ثابـــت ولــن يتغيــر منـــذ وال األوعيــة
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التالعـب أو  مـن نفـس العائلـة كمـا يتميـز النظـام بصـعوبة تمويهـه األفرادالنمط بين 
 بــأي يتــأثرفيــه بســبب موقعــه خلــف العــين ممــا يــؤمن لــه الحمايــة الطبيعيــة كمــا ال 

تطبـــــق لتخزينــــه وتســـــجيله التــــي  الطريقــــةفـــــي  وتبقـــــى قوتــــه فقــــط خــــارجيعوامــــل 
   ٠الكترونيا

ومازالــت ،  التــي تصــيب العــين األمــراضرغــم ذلــك فــأن هــذا الــنمط تضــعفه و  
يرفضـــــون اســـــتخدام جهـــــاز التســـــجيل األشـــــخاص  بعـــــضأن  بياناتـــــه محـــــدودة،كما

التكلفــة العاليــة علــى  المعديــة أحيانــًا عــالوة األمــراضااللكترونــي خوفــًا مــن انتقــال 
  للتقنية .

 وعدد كبير من نقـاط المضـاهاةتتميز بنمط فريد  أنهاأما قزحية العين فقد ثبت 
نســبة أن  الدراســات الحديثــة وأثبتــت،  مــا قورنــت بنقــاط المضــاهاة بشــبكية العــينإذا 

شخص وهـذا  ٧٨٣.٠٠٠.٠٠٠الخطأ في استخدام قزحية العين تبقي واحد في كل 
تركيبــة القزحيــة والتــي تبــدو أن  كمــا،  قزحيــة العــين فــي تحديــد الذاتيــة أهميــةيــدعم 
هـا تضـيف قـوة تعريفيـة لواالنحنـاءات واللفافـات والفتحـات والنتـؤات ك باألنسـجة أشبه

الــذي يــدعم األمــر  األخــرىالتعريفيــة الحيويــة  باألنظمــةقــورن  مــاإذا  بنظــام القزحيــة
نظــام أن  أي،  عــدم تطــابق نمــط القزحيــة فــي شخصــين أكــدوانتــائج البــاحثين الــذين 
   Chirllo ; 2003 ; p : 45)(       .القزحية نظام متفرد 

كنظـــام  منيــةولقــد وجــدت بصــمة القزحيـــة للعــين قبــوًال واســعًا فـــي المجــاالت األ
البنكيــة  اآللــيالصــراف  أجهــزةالحيويــة لــدي  والمنشــآتتعريفــي مهــم فــي المطــارات 

 إنشــاءبــه المملكــة العربيــة الســعودية مــن  أخــذتالهجــرة والجــوازات وهــذا مــا  وٕادارات
  يخضع لها كل الوافدين للمملكة . اآللي الحاسبعلى  قاعدة بيانات لقزحية العين

  -نظام بصمة العين :على  بعض السلبيات
ـــالمرض – ١ ـــأثر بصـــمة العـــين ب ـــة األشـــخاص  وبعـــض،  تت ـــديهم قزحي ـــيس ل ل
  للعين .
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  محدودية قواعد البيانات في هذا المجال لزيادة تكلفتها . – ٢
  اف .القزحية بالضوء وبعض الظروف البيئية من حرارة وجف تتأثر – ٣
ولكـن ،  األحيـاءاألشخاص  نظام بصمة العين يسهم بفاعلية في حالةأن  – ٤

الدمويـة  األوعيـةالن ظـروف تسـجيل نمـط  األمواتهوية على  يسهم في التعرف ال
الخطــوات الصــحيحة  إتبــاعوالقزحيــة يتطلــب ظــروف مثاليــة وتعــاون الشــخص فــي 

الدموية وتفقد  األوعيةدم في عند الوفيات يتوقف تدفق الأن  لتسجيل هذا النمط كما
  نمطها المميز بسبب ارتخاء العصب البصري .  األوعية

  ) .  ٥٣ص :،  ١٤٢٦،  األصم(عمر الشيخ 
  -(سابعًا ) نظام بصمة الكف :

لقــد اســتخدمت بصــمة الكــف لســنوات عديــدة فــي مجــاالت كثيــرة وذلــك لســهولة 
ــــي  ــــط وضــــع كــــف ا لألفــــرادهــــذا النظــــام التعريف ــــذي يتطلــــب فق ــــي المكــــان ال ليــــد ف

 أصــابعالمخصــص لهــا فــي جهــاز تخــزين البيانــات حيــث يــتم مســح الكــف والــثالث 
الوسطي بواسطة كاميرا رقمية وتخزن البيانات بقاعدة المعلومـات و تشـمل البيانـات 

الواســعة  جهــزةوهــو مــن األ صــابعطــول وعــرض الكــف وســمكها ومســاحة الكــف واأل
مـن  األولحول العالم في النصـف  تركيبهاالتي تم  جهزةاالنتشار حيث بلغ عدد األ

االولمبيـــة عـــام وطبـــق هـــذا النظـــام فـــي الـــدورة ،  جهـــاز ألـــفم ســـبعين  ٢٠٠٢عــام 
م لحمايــــة القريــــة الرياضــــية كمــــا تــــم تطبيقــــه فــــي نقــــاط الحــــدود والســـــجون ١٩٩٦

  .والجامعات والمستشفيات
 (Foster &Freeman;1999)    

وبة تزويــره بالتالعــب فــي البيانــات ويتميــز هــذا النظــام بســهولة اســتخدامه وصــع
  للبصمات . األخرى األنظمةمن  أكثرويألفه الناس كثيرًا ،  المخزنة لكل كف

وخمـــس  صـــابععشـــر عظمـــة لأل أربعـــةعـــدد عظـــام الكـــف أن  ومـــن المعـــروف
عظـــام للكـــف وثمانيـــة للمرفـــق وهـــذه العظـــام ال تـــتحكم فـــي حركتهـــا عضـــالت اليـــد 
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ال تعـرق عنـد  صـابعالكـف واألأن  علميـاً  وثبـت،  أيضـافحسب بل عضالت الكـف 
وان ،  زيادة الحرارة بل تعرق فقط عند حاالت الضـغط النفسـي واالنفعـاالت الشـديدة

طباعة بيانات الكف تشـبه طباعـة الخطـوط الحلميـة حيـث يمكـن مالحظـة وتسـجيل 
،  العالمات المميزة من خطوط النقاط والتقاطعـات التـي يمكـن مضـاهاتها ومقارنتهـا

مجـــال تطبيقهــــا ال يــــزال أن  إاللرغم مــــن قبـــول وســــهولة تطبيــــق بصـــمة الكــــف وبـــا
  استخدام جنائي . أيمحدود ولم يسجل لها 

ـــى  ويعـــزو الباحـــث هـــذا  أجهـــزةأن  إال جهـــزةلهـــذه األ القصـــوى هميـــةرغـــم األإل
تخــــزين البيانــــات يصــــعب تحريكهــــا المــــاكن الحــــوادث لضــــخامتها وكــــذلك لتكلفتهــــا 

  المادية العالية .

  -: األسنانمنًا ) نظام بصمة ا( ث
 األكـلمـن بقايـا آثـار ويمكن رفعهـا ك،  في تعريف الهوية األسنانآثار يستخدم 

فـي  اإلنسـانكما يمكن مالحظاتها بجسم ،  وخاصة ثمرات التفاح والخيار والكمثرى
 الجــاني ألســنانآثــار حــاالت العــض فــي قضــايا الجــنس واالغتصــاب حيــث تتــرك 

ة يـــتعريـــف كاملـــة لهو  أداةوهـــذه الطبعـــات تكـــاد تكـــون ،  اجســـد المجنـــي عليهـــعلــى 
أو  المتهمـين ألسـنانسـينية  أشـعةمـع صـورة  األسنانتاركها ويمكن مقارنة اثر هذه 

وســاعد هــذا النظــام رجــال البحــث الجنــائي ،  بصــورة فوتوغرافيــة للجــاني وهــو يبتســم
  في حل الغاز كثير من القضايا الصعبة وتم الوصول للجاني .

أو  فــي تعريـف هويـة المجهــولين األسـنانالي يمكـن تطبيـق نظــام بصـمات وبالتـ
 باألرشــيفوالصــور المرجعيــة ثــار المفقــودين مــن خــالل المضــاهاة والمقارنــة بــين اآل

  .كنظام تعريف الهوية األسنانوقواعد المعلومات ولهذا استحدثت بصمات 
  ) ٤٥؛ ص :  هـ ١٤٢٦ ؛ األصم( عمر الشيخ  

  -مة المخ :(تاسعًا ) نظام بص



 ١٣٧

عند التحقيق مع شـخص اشـتبه فـي ارتكابـه جريمـة قتـل باسـتخدام بصـمة المـخ 
شاشــة كمبيــوتر بينمــا يجلــس المحقــق  أمــاميوضــع المشــتبه فيــه أن  فــأن هــذا يتطلــب

ويتصـل الجهـاز ،  يسجل نتيجة التحقيق في صورة خطوط متعرجة آخرجهاز  أمام
التـي تحـدث لـه ويقـوم  التـأثيراتحساسـة تقـيس  أسـالكبالمشتبه فيه عن طريق عدة 

ــــق بالجريمــــ ــــي تتعل ــــق بعــــرض الصــــور الت ــــى  المســــتخدمة واألداة ةالمحق شاشــــة عل
الكمبيــوتر "ولــتكن ســكين فــي حالــة القتــل بالســكين" ففــي حالــة عــرض عــدة ســكاكين 

ــأثير ليســت مــن بينهــا الســكين المســتخدم فــي الحــادث فــان   تظهــر 300pالموجــة ت
ولكــن عنــد عــرض الســكين ،  بيانيــا مســتوي تقريبــاً  المحقــق خطــاً  أمــامالشاشــة علــى 

إلــى  يــؤدي 300p الموجــة تــأثيرفــأن ،  المشــتبه فيــهعلــى  المســتعمل فــي الحــادث
ذاكـرة أن علـى  ممـا يـدل هيئـة قـوس،علـى  قيمة لـه أقصىإلى  ارتفاع الخط البياني

 شاشــة الكمبيــوتر وبالتــالي لــهعلــى  الصــورة التــي شــاهدهاى المشــتبه فيــه تنطبــق علــ
  عالقة بالجريمة 

يصــدر شـحنة كهربيــة ايجابيـة عنــد لحظــة  اإلنسـانمــخ أن علـى  ويتفـق العلمــاء
يتعـرف مـخ  أيالمجنـي عليـه أو  الجريمـة أداةمألوف لديه مثـل شيء على  التعرف
 األسـاسوهـذا هـو ،  جهـزةوموجـات تسـجلها األ إشـاراتويصـدر  األداةعلـى  الجاني

  قنية الحديثة .العلمي الذي يقوم عليه عمل هذه الت
الــدكتور "لــورانس فارويــل " وهــو إلــى  ويرجــع الفضــل فــي اكتشــاف بصــمة المــخ

واســتخدمت هــذه التقنيــة بنجــاح فــي حــل ،  كبيــر علمــاء مختبــرات طبــع بصــمة المــخ
ــم التوصــل للجــاني ومثــال ذلــك قضــية خاصــة علــى  كثيــر مــن القضــايا الصــعبة وت
ة اغتصــاب وقتــل المجنــي بقاتــل محتــرف يــدعي "جــيمس ب جرينــذر " مــتهم بقضــي

الــدكتور "لــورانس علــى  عليهــا وتــدعي "جــوني هيلتــون " وعنــد عــرض المشــتبه فيــه
المخـزون أن  م اجـري عليـه اختبـارات كانـت نتائجهـا ١٩٩٩ أغسـطسفارويل " في 

 هــذه أمــامواعتــرف الجــاني ،  فــي مــخ المشــتبه فيــه يجــاري تفاصــيل ونتــائج الجريمــة
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 أســـامة(   وحكـــم عليـــه بالســـجن مـــدي الحيـــاة . ،  مـــةالجري بارتكابـــهالقويـــة األدلـــة 
  )  ٧٨م ؛ ص :  ٢٠٠٧الصغير؛ 

  البصمة النفسية :  تقنية( عاشرًا ) 
وهـي عبـارة التينيـة  Modus operandi اإلجرامـي األسـلوبهـي عبـارة تعنـي 

السلوكيات التي يتقيد إلى  وتشير Method of operatingالتشغيل  أسلوبتعني 
ــــي تخصــــص فيهــــا بنجــــاحبهــــا المجــــرم كعــــاد  ســــلوبفاأل،  ة ال كمــــال الجريمــــة الت

للمجـرم هـو الكيفيـة التـي يرتكـب بهـا الجريمـة والحالـة النفسـية التـي تنتـاب  اإلجرامي
 ســلوبوبــذلك فــأن األ،  مســرح الجريمــةعلــى  ماديــةآثــار المجــرم لتــنعكس فــي شــكل 

  الجريمة .إلى  السبب المؤديأو  يختلف عن الدافع اإلجرامي
البصــــمة النفســــية " بعــــد تحديثــــه تقنيــــة "  جرامــــياإل ســــلوبًا يســــتخدم األوحــــديث

 األمـــن أجهـــزةبـــين جهـــود  للـــربطبالتقنيـــات الحديثـــة فـــي التحقيقـــات الجنائيـــة كمرشـــد 
ـــى  الكتشـــاف الجـــرائم والتوصـــل ـــذلك يعتبـــر األإل  أداة جرامـــياإل ســـلوبمرتكبيهـــا ول

  تحقيق هامة .
الســلوكيات المكتســبة والتــي قــد  مــن مجموعــة مــن جرامــياإل ســلوبويتكــون األ

قـد تتراجـع نتيجـة  أنهـاكمـا ،  الفنيـة والعلميـة وٕامكانـاتهمتتطور مع تطـور المجـرمين 
وفـي جميـع الحـاالت يقـوم ،  تأثرها بالمؤثرات العقليةأو  تراجع القدرات الذهنية للفرد

   -:  اآلتية األغراضمن  أكثرأو  بخدمة واحد جرامياإل سلوباأل
  مرتكب الجريمة . حماية شخصية -
  ذ الجريمة .يضمان نجاح تنف -
 تسهيل هروب مرتكب الجريمة . -

 ) ٢٤٠هـ ؛ ص: ١٤٢٥( محمد االمين البشري؛  

العالقـــة بيـــنهم فـــي  وإلظهـــارالجنائيـــة الرقميـــة بالبصـــمة النفســـية األدلـــة  وتـــرتبط
  -ينبغي مراعاة السلوكيات التالية : اآلليجرائم الحاسب 
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تخطيط للجريمــة قبــل ارتكابهــا ومــا يصــاحبه مــن لل بــاحجــم العمــل المتصــ – ١
 كالمذكرات والمسودات والخرائط . سلوكيات ومخلفات

المــواد المســتخدمة فــي الجريمــة موضــوع التحقيــق كــالبرامج والتوصــيالت  – ٢
 والملحقات .

مســــرح الجريمــــة علــــى  عمليــــات المراقبــــة المســــبقة التــــي يقــــوم بهــــا الجنــــاة – ٣
  رنت واتصاالته عبر االنت

  . إليهجلب المواد  ٕاجراءاتالمكان المحتمل للجريمة و  اختيارعمليات  – ٤
  أثناء ارتكاب الجريمة مثل الفيروسات الضارة . األسلحةاستعمال  – ٥
التحويطيـــة التـــي يتخـــذها المجـــرم قبـــل تنفيـــذ الجريمـــة لضـــمان  جـــراءاتاإل – ٦

            نجاحها .
(Burgess .A. Douglas ; 1997 ; p: 81 )   
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إن التحليل الجنائي لحبـوب اللقـاح هـو علـم حـديث يتطلـب فحـص بقايـا حبـوب 
ـــذور ليســـاعد حـــل القضـــايا الشـــرعية عـــن طريـــق توضـــيح مصـــدرها فـــي  اللقـــاح والب

 مـن خـالل فحـص التـرابومن خالله يتم الربط بينها وبين مسرح الحـادث  الجغرافي
الطــين كمــا يمكــن معرفــة مصــدر المخــدرات الغيــر مشــروعة أو  الغبــارأو  الوحــلأو 

مـن  أنهـا أمكانـت تلـك الشـحنة لـنفس البلـد إذا  من خالل حبوب لقاحها وتوضـح لنـا
  ٠ آخربلد 

فـي  عليـه المجنيأو  الجانيمادية على آثار احتمال وجود أن  ومما الشك فيه
علــم التحقيقــات الجنائيــة وبتطبيــق نظريــة فــي  حقيقــة معروفــةهــي  الجــرائم المختلفــة

يحتـك بجسـم أو  جسـم يالمـس أيأن  تـنص علـى والتيتبادل المواد "قاعدة لوكارد" 
  ٠ اآلخرشكله على أو  أثرهأو  البد وان يترك كل منها جزء من مادته آخر

 آثــارهعليــه ومســرح الجريمــة يتــرك  والمجنــي الجــانيكــال مــن أن  ومــن هنــا نجــد
للتعـرف  الفنـيتفحـص بتقنيـات حديثـة وتقـدم الـدليل ثار وهذه اآل اآلخرالمادية على 

والوســائل الحديثــة  أســاليبعلــى المجــرم ولــذلك كــان البــد مــن البحــث المســتمر عــن 
تــربط بينهمــا ومــن  األقــلعلــى أو  جــانيتكشــف غمــوض الجــرائم وتحــدد شخصــية ال
األدلـة  أدقتعتبـر مـن  والتـيمة الوراثيـة احدث التقنيات ما تم ذكره سابقا وهى البص

أو  منــىأو  اثــر مــن دم الجــاني أيكثيــر مــن الجــرائم قــد اليتــرك فــي أن  إالالفنيــة 
ثـــار الحيطـــة والحـــذر واليتـــرك هـــذه اآل جـــانيجلـــد فعنـــدما يأخـــذ الأو  لعـــابأو  شـــعر
 والتــيغبــار أو  أتربــةمــن مســرح الجريمــة مــن آثــار الواقــع البــد وان يأخــذ فــي  ولكنــه

تحتجـــز التـــي  المـــواد أفضـــلشـــعر الـــرأس مـــن أن  تحتـــوى علـــى حبـــوب اللقـــاح كمـــا
يمكن استخالص حبـوب اللقـاح منهـا وفحصـها  والتي جانيحبوب اللقاح ومالبس ال

يـــربط بــــين المشـــتبه فيــــه ومســـرح الجريمــــة ،  فنــــيرنتهـــا للحصـــول علــــى دليـــل اومق
األدلـة  وانعـدام كافـة نيجـاللآثـار  أيحالة عدم وجـود في  هذه التقنية هامه التاليوب
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حبــــوب اللقــــاح  ولهــــذا يــــتم االســــتعانة بعلمــــاء النبــــات خاصــــة المهتمــــين بتخصــــص
  مسرح الجريمة في  رنتها بحبوب اللقاح الموجودةالفحصها من المشتبه فيهم ومق

  الطرق العلمية لجمع واستخالص حبوب اللقاح :
ـــة والعمليـــة ـــوم الجفـــي  مـــع التطـــور الجوانـــب العلمي ـــة يهـــتم مجـــال العل ـــة الفني نائي

ـــا والن قـــدرة  ـــات والمحافظـــة علـــى ســـالمتها لحـــين فحصـــها معملي العلمـــاء بجمـــع عين
والعينــات ثــار والحقــائق يعتمــد علــى تحديــد اآل العلمــيالمختبــرات علــى تقــديم التفســير 

كانـت نتـائج الفحـص سـلبية ومضـللة وحتـى  وٕاالوطرق جمعها وتوثيقها بطرق سليمة 
نتــائج غيــر دقيقــة وتكــون حبــوب اللقــاح إلــى  ويــؤدى هــذا التتعــرض العينــات للتلــوث

  . محل شك من جهة الشرع والقانون

  -المشاكل التي تواجه عملية جمع واستخالص العينات :
،  تان تواجــه عمليــة اســتخالص حبــوب اللقــاح مــن العينــةأساســيهنــاك مشــكلتان 

  وهما كما يلي 
  : أخرىتلوث العينة بحبوب لقاح  – ١
وذلــك بــان ،  هــذا بــان يكــون االســتخالص بطريقــة ســليمةعلــى  ويمكــن التغلــب 

 وٕاالالجنائيـة األدلـة  خبيـرجنـائي أو يكون مـن يجمعهـا احـد خبـراء علـم البـالينولجي ال
العينــات بعــد علــى  والمحافظــة،  أخــرىوالحاويــات ملوثــة بحبــوب لقــاح  األدواتتكــون 

وحفظهــا فــي ، عليهــا مشــددة أمنيــةجمعهــا واالهتمــام بتــامين العينــات ووضــع حراســة 
  .مغلقة أماكن
  
  كمية العينة المتاحة للفحص : – ٢
ــقــد ال يمكــن رفــع كم  أو  ، كافــة الفحوصــات عليهــا إلجــراءة كافيــة مــن العينــة ي
،  فـــي جهـــاز الطـــرد المركـــزي األنبوبـــةكســـر أو  ، مـــن النتـــائج للتأكـــدتحليلهـــا  إعـــادة
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علهـا دلـيًال فنيـًا معتبـرًا وبالتالي صعوبة اسـتخالص حبـوب اللقـاح بصـورة صـحيحة تج
  ولهذا يجب توفر خبير مدرب للتعامل مع الكمية المتاحة بكل دقة .،  المحاكم أمام

  -العينات التي يمكن جمع واستخالص حبوب اللقاح منها :
من المـواد الشـائعة التـي يمكـن رفعهـا كعينـات للفحـص ومـا بهـا مـن حبـوب لقـاح 

المــواد التـــي  أفضــلوالشــعر الــذي يعتبـــر مــن  مثــل الرمــل والتلوثــات الطينيـــة والغبــار
 أكيـــاسولهـــذا توضـــع هـــذه المـــواد فـــي ،  تحتجـــز حبـــوب اللقـــاح الموجـــودة فـــي الهـــواء

وتجفيف العينـات الرطبـة عـن طريـق غسـل ،  بإحكامبالستيكية نظيفة ومعقمة وتغلق 
ــأ فــي  محكمــة الغلــق  أوعيــةالشــعر برفــق بمــاء مقطــر دافــئ وجمــع مــاء الغســيل ويعب

  % كحول لقتل البكتريا . ١٠وتوضع في ثالجة ويضاف لها  ومعقمة

  -الفنية الجنائية لتقنية فحص حبوب اللقاح : هميةاأل
 أصـبحتعلي الرغم من اقتحام تقنية حبوب اللقاح مجال العلـوم الجنائيـة لكونهـا 

  استخدام هذه التقنية كدليل فني لم يزل محدود .أن  إالعلمًا قائمًا بذاته 
التي اهتمت بالتقنية فـي مجـال الطـب الشـرعي  األوائللندا من الدول وتعتبر نيوز 

بــدأت بالفعــل فــي اســتخدام  األمريكيــةالواليــات المتحــدة أن  كمــا، والتحقيقــات الجنائيــة
  . األمريكيةبها في بعض الواليات  واألخذهذه التقنية 

،  ل الفنييلدلبهذا ا تأخذفان كثير من دول العالم لم  وأمريكاوبعيدًا عن نيوزلندا 
 واألبحـــاثقلـــة الخبـــراء المتخصصـــين ومحدوديـــة المراجـــع إلـــى  ويعـــزي الباحـــث هـــذا

هـــذه التقنيـــة علـــى  والدراســات المنشـــورة فـــي هـــذا المجــال ولهـــذا القـــي الباحـــث الضــوء
الفنيـــة المهمـــة األدلـــة  منظومـــةإلـــى  واالنضـــمام،  الهامـــة لتأخـــذ حظهـــا مـــن االهتمـــام

  والتي تخدم تحقيق العدالة .

  -عوائق تحد من استخدام تقنية فحص حبوب اللقاح :
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لعـدم ،  قلة الخبراء المختصـين فـي هـذا المجـال والـذي تتـوفر لـديهم الخبـرة – ١ 
المحــاكم  أمــاموعــدم رغبــتهم فــي المثــول  رغبــتهم للعمــل فــي المجــال الجنــائي الشــاق،

  .للشهادة
التلــوث أو يم معرضــة لعــدم الحفــظ الســل ألنهــامعظــم العينــات تمثــل مشــكلة  – ٢

  عالية . أمانبعد رفعها والبد من التعامل معها باحتياطات 
للقيـــام بفحـــص حبـــوب اللقـــاح فـــي  عـــدم مالئمـــة معظـــم معامـــل الجيولوجيـــا – ٣

تـوفر  متجهيزات خاصة للحد من تلـوث العينـات وعـدإلى  تحتاج ألنهاعينات الجرائم 
  الميكروسكوب الماسح .

لتــي تحتاجهــا عمليــة الفحــص وكــذلك الوقــت الــذي التكلفــة الماديــة الباهظــة ا – ٤
  تستغرقه تلك التقنية .

 ويتوقـع،  انـه يمكـن التغلـب عليهـا إالويرى الباحث رغم وجود كل هذه العوائـق  
المحاكم كـدليل فنـي  أمامبهذه التقنية والدفع بها  لألخذالم عال وأمريكاتقود نيوزلندا أن 

تطــوير طــرق فحــص مــن شــأنها تحديــد هــام فــي خــالل الســنوات القادمــة عــن طريــق 
الخبــراء المــؤهلين  وٕاعــداد ،منخفضــةحبــوب اللقــاح بســهولة ودقــة وبتكلفــة ماديــة  أنــواع
  هذه التقنية .على  للعمل

  -دور تقنية حبوب اللقاح في جرائم السرقة :
 المســروقات والتعــرف أمــاكنيمكــن عــن طريــق تقنيــة حبــوب اللقــاح الكشــف عــن 

الســـالل التـــي قـــد تســـتخدم فـــي حمـــل أو  فيـــه الحاويـــاتالـــذي صـــنعت  األمـــاكنعلـــى 
  المسروقات .

  -القضايا : ألحدتطبيق 
مـن  أمريكـيدوالر  ٢٠.٠٠٠حدث في نيوزلندا سرقة طبقات مـن المخمـل قيمتـه 

فتأكــد ،  مصــنوعة مــن صــوف الخــراف أكيــاسحظــائر تربيــة الوعــل المنزلــي وســرقة 
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واشـــتبهت ،  خمليـــة المســـروقةلحمـــل القطـــع الم األكيـــاسالمحقـــق مـــن اســـتخدام هـــذه 
قطــع مــن قــرون الوعــل ادعــي انــه علــى  الشــرطة فــي شــخص وتــم تفتــيش منزلــه وعثــر

الصــوف ومــن الغابــة  أكيــاسبري،وبرفــع عينــات ترابيــة مــن الحظــائر المســروقة ومــن 
المقارنــة  وبــإجراءوبفحــص قــرون الحيــوان ، القطــع منهــاأن  التــي ادعــي المشــتبه فيــه
واعتـرف ،  القطـع المسـروقة أنهـانتـائج الفحـص  أكـدت، لقـاحباستخدام تقنية حبوب ال

  المحكمة . أمامالسارق بجريمته 
ـــدليل ـــى  هـــذه التقنيـــةأن  وهـــذا يثبـــت بال ويمكـــن ،  درجـــة عاليـــة مـــن الفاعليـــةعل

ويمكن التعويـل عليهـا فـي حـل لغـز العديـد ،  المحاكم أماماالعتماد عليها كدليل فني 
  . الجانيإلى  من القضايا والوصول

  -تقنية فحص حبوب اللقاح في جرائم القتل : دور
 إخفـاءمكـان أو  مسرح الجريمـةعلى  يكون للتقنية دور هام في التعرفأن  يمكن

فــي حالــة نقــل الجثــة مــن مســرح الجريمــة أو  ، المفتوحــة األمــاكنالجثــة خاصــة فــي 
  مكان العثور عليها .إلى  األصلي

 إجــراء أثنــاءالمجنــي عليــه  وأمعــاءوفــي جــرائم القتــل يمكــن جمــع محتويــات معــدة 
 وفـي حالـة الجثـث المدفونـة،  الصفحة التشريحية الستخالص ما بها من حبوب لقاح

و الهياكل العظمية يمكن استخالص حبوب اللقاح من عينة ترابيـة مالصـقة للسـطح أ
تحــوي صــنفَا مــن حبــوب اللقــاح التــي  الحــوض ومثــل هــذه العينــاتأو  للصــدر الســفلي

 وأيــن،  وقــت دفنـت الجثــة أيوكــذلك يمكــن تحديـد فــي ،  ا وقــت الوفـاةتسـاقطت عليهــ
أن  جمع عينـات مـن داخـل منطقـة الحـوض يمكـنأن  كما،  كان الشخص قبل الوفاة

مـن حياتـه  األخيـرة األيـامعـن طبيعـة الوجبـة التـي تناولهـا الضـحية خـالل  أدلةتعطي 
  . إقامتهومكان 
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ة فـي ارتكـاب الجريمـة بمنطقـة معينـة المسـتخدمأو  ويمكن ربط السيارة المسـروقة
وذلــك بفحــص ،  بالمكــان الـذي ســرقت منـهأو  بمســرح الجريمـة أوتمـت فيهــا الجريمـة 

  عينة التراب المرفوع من السيارة واستخالص حبوب اللقاح .

  تطبيق لبعض القضايا : 
 ثــم تــم العثــور،  األمريكيــةوقــع حــادث اختطــاف طفــل فــي احــدي الواليــات  – ١
مغطـاة بحبـوب لقــاح  أنهـادفونـة تحـت شـجرة مزهـرة وبفحــص الجثـة وجـد جثتـه معلـى 

ـــك الشـــجرة ـــم ،  تل ـــاءوت ـــبض إلق ـــى  الق ـــيهمعل ـــه  إال،  احـــد المشـــتبه ف ـــه  أنكـــران عالقت
وبفحص مالبسه وجد بها كمية كبيرة من حبوب اللقاح لنفس النبات عالقـة ،  بالواقعة

  . إدانتهمكان الجثة وتمت تواجده بنفس على  فكان هذا دليل ال يقبل الشك،  بها
علــى  ولــم يعثــر لــه،  تــم اختفــاء رجــل بنهــر الــدانوب فــي ظــروف غامضــة – ٢

ولكـن المشـتبه ،  ووجهـت لـه تهمـة قتلـهاألشـخاص  واشتبهت الشـرطة فـي احـد،  جثة
وتــم رفــع تلوثــات طينيــة ،  إقامتــهالمشــتبه فيـه ومكــان  وبفحــص،  ونفــي هــذا أنكــرفيـه 

مــن فصــيلة  أشــجارخلــيط مــن حبــوب اللقــاح مــن لــى ع تحــوي إنمــامــن حذائــه وجــد 
تقنيــة فحــص حبــوب اللقــاح فــي علــى  وتــم تحديــد المكــان اعتمــاداً ،  الصــنوبر والجــوز

،  المشتبه فيه كان متواجدًا في هـذا المكـانأن  حيث،  تحديد مكان عينة الطين بدقة
  .ريمتهواعترف الجاني بج،  الجثةعلى  المكان وتم العثورإلى  األمنوذهب رجال 

  

  

  -مكان المخدرات :على  دور تقنية فحص حبوب اللقاح في التعرف
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شــحنة المخــدرات ومصــدرها علــى  ويــتم هــذا عــن طريــق الــربط بــين حبــوب اللقــاح
الوافدين من هذه الـدول التـي على  وبالتالي يطبق تفتيش صارم،  تأتيدولة  أيومن 
  هذه الشحنات . إليهاتشير 

  القضايا :  ألحدتطبيق 
،  المشــتبه فــيهماألشــخاص  احــد مــوانئ نيوزلنــدا قامــت الشــرطة بتوقيــف احــدفــي 

انـه علـى  مختلفة مما يـدل كمية من الحشيش من نوعياتعلى  وبتفتيش سيارته عثر
الســلطات أو  األمــنرجــال لمــن منطقــة جغرافيــة جديــدة غيــر معلومــة  أتــىنــوع جديــد 
 أثبتــتة المضــبوطة العينــعلــى  وعــن طريــق تقنيــة فحــص حبــوب اللقــاح،  المختصــة

  ومالوي والهند . أسيانتائج البحث انه من منطقة جنوب شرق 
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 ,  ا���ل ا�را
  (را)م ا�"	�ب ا��7

  
  

  . وخصائصها وطبيعتها اآللي: جرائم الحاسب  األولالمبحث  �

  .واالنترنتاآللي جرائم الحاسب في  المبحث الثاني : التحقيق �

  . األموالفي جرائم غسيل  التحقيق المبحث الثالث : �

لتحقيـق فـي حـوادث الطيـران المبحث الرابع : التقنيات المسـتخدمة فـي ا �
 .المدني 

المبحث الخامس : آلية االنتربول فـي التعـاون الـدولي الشـرطي وتبـادل  �
  المعلومات .
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  ا�	�ل ا�را�!
��Sرا0م ا����ب ا�  

�: �را0م ا����ب  ا#ولا����ث �Sا  ���Tو"�����0 :وط��-  

وهل هـي مسـتوفية لشـروط ،  اآللياختلف الباحثون حول تعريف جرائم الحاسب 
الجريمـة مـن عدمـه ؟ وسـوف يـتم اسـتعراض بعـض التعريفـات الهامـة لجريمــة  وأركـان

  -: اآلليالحاسب 
 اآللــيغيــر المشــروع الــذي يســتخدم فيــه الحاســب  الفعــل بأنهــاعرفهــا "ميتــوري " 

    .رئيسية  كأداة
  ) ١١٠ص : ،  م ١٩٩٩،  (رستم

 داةأكــ اآللــيي عمــل غيــر قــانوني يســتخدم فيــه الحاســب أ" بأنهــا وعرفهــا "البداينــة
    .موضوع للجريمةأو 

  ) ١٠٢ص : ،  م ١٩٩٩،  ( البداينة
التجــاري  لإلجــرام أداةبوصــفه  اآللــيوعرفهــا " البشــري " بأنهــا اســتخدام الحاســب 

   . وجريمته هي الغش والسرقة واالبتزاز وغيرها
  )  ١٨ص : ،  م ١٩٩٨ ، ( البشري 

كوسـيلة  اآللـياسـتخدام الحاسـب علـى  التعريفـات السـابقة تركـزأن  الباحث ويرى
أن  كمـــا،  نفســـه اآللـــيالحاســـب علـــى  الرتكـــاب الجـــرائم وتجاهلـــت الجـــرائم التـــي تقـــع

ولــذلك ،  وسـيلة ارتكـاب الجريمـةأو  القـانون الجزائـي ال يقـر العقـاب بمجــرد تـوفر أداة
  مضمون الفعل المكون للجريمة .إلى  بد من الرجوعال

فيــري فقهــاء القــانون ثــالث  اآللــيونتيجــة للقصــور فــي تعريــف جريمــة الحاســب 
  -وجهات نظر وهي :
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نشـاط  بأنهـاموضوع الجريمة : حيث يري " روسبالت " على  التركيز -: األولى
ت المخزنـــة المعلومـــاإلـــى  الوصـــولأو  حـــذفأو تغيـــر أو  عيـــر مشـــروع موجـــه لنســـخ

      والتي تحول عن طريقه . اآلليداخل الحاسب 
  ) ١١٠ص : ،  م ١٩٩٩ ، ( رستم

مرتكــب الجريمــة : حيــث يــرى "ديفيــد تومبســون " بأنهــا علــى  التركيــز -الثانيــة :
    . اآلليتتوفر لدي فاعلها معرفة بتقنية الحاسب أن  جرائم يتطلب الرتكابها

  ) ٧٦ ص:،  م ٢٠٠٠،  والزعبي،  (المناعسة 
وهـــذا مـــا اخـــذ بـــه تعريـــف المنظمـــة المـــزج بـــين الـــوجهتين الســـابقتين  -الثالثـــة :

 امتناع من شأنه االعتـداءأو  وهو " كل فعل،  روبية للتعاون والتنمية االقتصاديةاألو 
غيـــر مباشـــرة عـــن أو  المعنويـــة يكـــون نـــاتج بطريقـــة مباشـــرةأو  الماديـــة األمـــوالعلـــى 

  روبية ) .لمنظمة األو ( ا تدخل التقنية المعلوماتية
وهــي "  اآللــيلجريمــة الحاســب  إجرائــيتعريــف إلــى  وممــا ســبق يمكــن الوصــول

ـــة و معرفـــة بتقنيـــة الحاســـب  ويكـــون ،  اآللـــيالجريمـــة التـــي يرتكبهـــا شـــخص ذو دراي
  ويكون الحاسب نفسه محال لوقوعها .،  الرتكابها أداةأو  الحاسب وسيلة

  -: اآلليخصائص جرائم الحاسب 
  رعة في التنفيذ :الس – ١
كما يمكن ضـبط ،  مفتاحأو  رز على  تتم الجريمة في جزء من الثانية بالضغط 

فيه للقيام بالعملية في غياب المجرم عن األمر  الحاسب وبرمجته قبل التنفيذ وتخزين
يثبت عدم وجوده بمسـرح الجريمـة بالـدليل أن  وبالتالي يمكن للجاني،  مسرح الجريمة

  المادي .
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  دم وضوح الجريمة :ع – ٢
إذا  إال،  تتم في صورة خفية ال يالحظها المجنـي عليـه وال يـدري بوقوعهـا ألنها 

    شبكة محلية على  توفرت له الخبرة وكانت
  ) ٢٥ص: ،  م ١٩٩٤،  (رستم

  ها :إثباتصعوبة  – ٣
إقامــة  وتــدميرها فــي ثواني،وبهــذا يصــعباألدلــة  ومحــو،  آثارهــاحيــث انــه يفقــد  

إمارة مثل الموجودة في ،  محاكم الكترونيةإلى  وتحتاج،  محاكم تقليدية مأماالدعوي 
    دبي.

  ) ٩ص : ،  م ١٩٩٩،  (جاد
  التنفيذ عن بعد : – ٤
أو  كـاعتراض عمليـة تحويـل مـالي،  أخـرىفقد يرتكب الجاني جريمته فـي دولـة  

    .تخريب أو  سرقة معلومات مهمة
  ) ١٠ص :  ، م ١٩٩٨،  (البداينة

  ة الخسائر المادية و المعنوية :ضخام – ٥
هـذا علـى  والـدليل،  تـدمير قاعـدة بيانـاتأو  محـوهأو  وهذا نتيجة لسرقة برنامج 

     م من خسائر ماليين الدوالرات . ٢٠٠٠عام  أطلقما أحدثه فيروس "الحب" الذي 
  ) ٢٧ص :  ، م ٢٠٠١ ، ( الشهرى

  الوصول للدليل بوسائل الحماية الفنية : إعاقة – ٦
   .التشفير المتطورأو  الترميزأو  للتمويهخفية  تعليماتأو  وضع كلمة سرب 

  ) ٢٦،ص  ١٩٩٤(رستم ، 
  
   
  جدد من المجرمين : أصنافضم  -٧
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ارتكـــاب الجريمـــة مـــن المجـــرمين فـــي  وتجنيـــدهم لمســـاعدته بـــاآلخرينباالتصــال  
   ٠معالجة البيانات  ومديري األنظمة ومصمميومهندس االتصاالت 

  )  ٢٢م ، ص ٢٠٠٠(الشدى ،
  
  ارتكاب الجريمة : أساليبتغير  -٨
وحصــــان طــــروادة والقنابــــل الموقوتــــة وســــوف يــــتم ذكــــرهم  ســــالميمثــــل طريقــــة  

    .بالتفصيل 
  ) ٢٣م ، ص ٢٠٠٠(الشدى ، 

  عن الجريمة : اإلبالغفي  تردد الضحايا -٩
المؤسســـة وعــدم قــدرة الســـلطة فــي  لعــدم الضــرر خســارة العمـــالء وزعزعــة الثقــة 

  ٠وصول للجناة لضعف التقنيات المستخدمة لل
  نعومة الجريمة : -١٠

الســـــطو أو  آلخـــــرتتطلـــــب عنـــــف مثـــــل نقـــــل البيانـــــات مـــــن حاســـــب  حيـــــث ال 
    .النار  إطالقأو  األمنعلى بنك دون علم رجال  االلكتروني

  ) ١١م ، ص ١٩٩٧( سليم ، 
  بعض جرائم الحاسب :في  التخيلية -١١

 تخيلـيالكترونيـة بشـكل  وأوامـرومضـات ورمـوز  التعامـل مـع الشـبكة مـن خـالل 
  ) ١١٢م ، ص ١٩٩٩لبدانية ، ا(    .للثروة والمال والمعلومات الفعليويتم النقل 

  جرائم عابرة للدول : -١٢
  عولمة الجريمة إلى  أو عن طريق الربط بشبكة االتصاالت واالنترنت 
  
  

  :  واإلغراءالجاذبية  -١٣



 ١٥٢

ر ولهــذا يــتم البحــث عــن تطــور تقنيــات حديثــة مكاســب ســريعة بأقــل مخــاط ألنهــا
  غراء للمجرمين إلتميل  فهيلسرقة المعلومات والبنوك وقلة الجهد والمخاطر 

  ) ١٠٧م ، ص ٢٠٠٠ى ب( المناعسة والزع 
  ضعف خبرات رجال الشرطة والقضاء : -١٤

وعــــدم وجــــود تشــــريعات قضــــائية وعالميــــة والبشــــريه الفنيــــة  اإلمكانــــاتلضــــعف  
  بهذه الجرائم . الوعيبورها للحدود وقصور القوانين وضعف الجريمة وع

  - : اآلليتصنيف جرائم الحاسب 
   - حسب طبيعتها وصور الجرائم المرتكبة كما يلي : اآلليتصنف جرائم الحاسب 

  : األموال) جرائم  أوالً (
 مكاسـب ماليـة بطـرق غيـر مشـروعة مثـلعلى  وهذه الجرائم تهدف للحصول 

  -الجرائم التالية :
وهــــذا للوثــــائق  اآللــــيباســــتخدام الحاســــب  ويــــتم هــــذا والتزويــــر : فالتزييــــ – ١

والسـندات والشـيكات المصـرفية وبـوالص التـأمين وتـذاكر المباريـات  األسـهموشهادات 
  و السفر 

  ) ٤٧ص : ،  م ٢٠٠٠(داود :  
ــة : – ٢ بطاقــات االئتمــان مــن مواقــع علــى  وتــتم باالســتيالء الســرقة االلكتروني

للنقــود وغيرهــا مــن  اآللــيالصــرف  أجهــزةوالتالعــب فــي ،  للتجــارة االلكترونيــةمختلفــة 
  . اآلليباستخدام الحاسب  األموالوسائل سرقة 

 ١,٣بتحويــل مبلــغ  ألمانيــاحيــث قــام موظــف فــي  التحــويالت االلكترونيــة : – ٣
نجح طالـب مـن خـالل حاسـب مركـزي  أمريكاوفي ،  صديقهإلى  ألمانيمليون مارك 

     .أمريكيوتمكن من تحويل بضائع بقيمة مليون دوالر  Pacificلهاتف لشركة ا
  ) ٣٠ص : ،  م ٢٠٠١( الشهري : 
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حجـــــم الجـــــرائم الماليـــــة االلكترونيـــــة التـــــي يرتكبهـــــا علـــــى  دراســـــة أوضـــــحتكمــــا 
  :اآلتيةالنتائج إلى  مستخدمو االنترنت في المجتمع السعودي وتوصلت الدراسة

   البطاقات االئتمانية للغير .على  الستيالء% من المستخدمين قاموا با ٤,٤ -
    . االنترنت عبر % قاموا بالتزوير ٤,٥ -

  ) ٦١ص،  ٢٠٠٤ ٢\١،  ٨\ ١٢٥٢(المجلة : عدد 

  ( ثانيًا ) الجرائم الشخصية :
المعلومـــات أو  هـــي نـــوع مـــن الجـــرائم يكـــون محلهـــا الشـــخص نفســـه ولـــيس المـــال

  . عن طريق غرف الدردشة راألسرا إفشاءمثل ،  اآلليالمخزنة في الحاسب 
وفــي دراســة نشــرها العقيــد محمــد المنشــاوي عــن االنتقــام والجــرائم االلكترونيــة فــي 

% كــــانوا  ٢,٨ أن النتــــائج التاليــــة وهــــيإلــــى  المجتمــــع الســــعودي وتوصــــلت الدراســــة
ـــاآل ٢.٩،  عرضـــة للتشـــهير ـــاموا بالتشـــهير ب ـــي ،  خرين% ق وان معظـــم الشـــكاوى الت

  ي من نساء سعوديات تم التشهير بهن .تصل وزارة الداخلية ه

  تطبيق لبعض القضايا : 
 أوضـــاعوافـــدًا عـــرض صـــور لزوجتـــه فـــي  األمـــن أجهـــزةفـــي الكويـــت ضـــبطت  – ١

اســتخدام التقنيــة  إلســاءةشــبكة االنترنــت فــي احــدث صــور علــى  إغــراء فاضــحة وبلقطــات
، تريــد تركــهيحــب زوجتــه وهــي  بأنــهويبــرر الرجــل فعلــه ،  إغراضــهاواســتخدامها فــي غيــر 

 لمًا جنسيًا تم تصويره في غرفة نومها ونشرهايولهذا قرر االنتقام بنشر صور خليعة لها وف
  .ال تبعد عنهحتى  لها اإلساءةاالنترنت بغرض على 
  ) ٦٢ص :،  م ٢٠٠٤\ ٢\ ١٢٢٥ ( المجلة : 
 القضايا قبض القاتل الكترونيًا ويدعي "كيم " مبلغ عشـر ماليـينفي إحدى  – ٢
 إليــهة فــي الثانيــة والعشــرين لجــأت أمــن امــر  أمريكــيمليــون دوالر  ٨,٦٠٠الي يــن حــو 



 ١٥٤

سـوف يقـتالن فـي حـادث سـير  بأنهمـاووعد المـرأة ،  للتخلص من صديقها السابق وزوجته
  .قتل والدها وزوجتهإذا  مينن تعطيه مبلغ التأأوعدته ب أخرىوكذلك فتاة ،  مفتعل
  هـ ) ١٤٢٤،  ٩٢٠٧عدد،  األوسط(جريدة الشرق  

  من الدولة :أ ( ثالثًا ) جرائم
 أســـرارعلـــى  والعصـــابات المنظمـــة للحصـــول األنظمـــةهـــي جـــرائم يرتكبهـــا معارضـــو  

 والتنصت،  الداخلياألمن  وجرائم،  تتعلق بسياسة الدولة العامة وخططها ومنها التجسس
  جتمع . الهدامة والمبادئ المنافية لقيم الم األفكارونشر ،  خطوط نقل المعلوماتعلى 

التي توضع في  اآلليالحاسب  أجهزةفي  منيةولهذا يري الباحث اخذ االحتياطات األ
ة اآلليـالقومي عن طريق تبطين غـرف الحاسـبات  باألمنحساسة لها مساس  أماكنخدمة 

 إتــــالف إلــــى التـــي تهــــدف ةالكهرومغناطيســــي اإلشــــعاعاتالرئيســـية بمــــواد ال تســــمح بنفـــاذ 
 اإلرســـــال أجهـــــزةبنقـــــل المعلومـــــات عبـــــر الفضـــــاء بواســـــطة كمـــــا ال تســـــمح ،  المعلومـــــات
     واالستقبال .

  : (رابعًا ) الجرائم االقتصادية 
تعـــرف الجريمـــة االقتصـــادية بحيـــث تشـــمل كافـــة النصـــوص الجزائيـــة التـــي وضـــعت 

صــادية الناتجــة عــن العالقــات االقت األفــرادومصــالح ،  لحمايــة مصــلحة الدولــة االقتصــادية
    .هم البعضالتي تربطهم مع بعض

  ) ١٣ص : ،  م ١٩٩٠:  ( صالح 
ــــانونأو  كمــــا تعــــرف بأنهــــا كــــل فعــــل ــــاع يعاقــــب عليــــه الق ويخــــالف السياســــة ،  امتن

  )  ١٠ص: ،  م ١٩٩٨،  عبود،  (السراج   .االقتصادية للدولة
االقتصــــادية عمليــــات المضــــاربة غيــــر المشــــروعة  اآللــــيومــــن جــــرائم الحاســــب 

ل تــــــدمير االقتصــــــادية الخاصــــــة بالشــــــركات غيــــــر المباشــــــرة مــــــن خــــــالأو  المباشــــــرة
 صــحة هــذا مــا جــاء فــي تقريــر الشــرطة الفيدراليــةعلــى  ويــدل،  واألفــرادوالمؤسســات 



 ١٥٥

 أمريكـاتدمير قطاع االدخار واالقتراض فـي على  جرائم الحاسب عملتأن  األمريكية
     .بليون دوالر ٥٠٠من  أكثرقبل بضع سنوات مما كلف الدولة 

  ) ١٠٤م ، ص ٢٠٠٠ ناعسة والزعبى :(الم
  

  عابرة الدول والقارات : –) الجريمة المنظمة ( خامساً 
عصـــر تقنيـــة المعلومـــات وانتشـــار الشـــبكات االتصـــاالت العالميـــة تـــم ربـــط فـــي  
مـن الجـرائم  أنـواعانتشـار إلـى  هائلة من الحاسبات بالشـبكة العالميـة وادي هـذا أعداد

ة بسبب سرعة تنفيذها ومحـو جراميات اإلالعابرة للحدود والقارات التي ترتكبها العصاب
  :باألمن لعدم المالحقة القانونية وهيوشعور الجاني ، الجريمةآثار 
  جرائم المخدرات : – ١ 
وتقـف ،  ة عاملـة فـي تجـارة المخـدراتإجراميـوفي هذا الصدد تكونت عصابات  

علـى  ليلوالـد،  تعـاطي المخـدرات بإباحـةوتطالـب  واإلعالنيـةوراء الحمالت الدعائية 
حيث تقدم بمشروع قانون يطالب  األمريكيةمتحدة ماقام به احد ممثلي الواليات ال هذا

      تجريم تعاطي الخمر لمن هم دون الواحدة والعشرين . وٕالغاءالتعليم  إلزامية بإلغاء
  ) ٧٠ص : ،  م ٢٠٠٣( عيد : 

  : األموالجرائم غسيل  – ٢
أو  غيــر مشــروعة داخــل الدولــة المكتســبة بطريقــة األمــوالهــي عمليــة توظيــف  

توطـد العالقـة أن  من التفصيل الحقًا،وفي الواقـع بشيءوسوف نتكلم عنها ،  خارجها
الن المخـــــــابرات  األمـــــــوالوعمليـــــــات غســـــــيل  واإلرهابيـــــــةالسياســـــــية  نشـــــــطةاألبـــــــين 

شـركات وهميـة  إنشـاءولـذلك تـم ،  طائلـة لتمويـل عملياتهـا ألمـوالوالجاسوسية تحتاج 
الحكـم  أنظمـةصورية لتخفي نشاطها السياسي والتخريبي ضـد  أنشطةة اتجهت لمزاول

القـــذرة الناتجـــة عـــن المخـــدرات وتزيـــف العمـــالت وتجـــارة الســـالح  األمـــوالوتســـتخدم 
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الحكـم  أنظمـةرهـا لتمويـل عملياتهـا المسـلحة ضـد غيالبشـرية و  األعضـاءواالتجار في 
  . أفغانستانالسلطة كما هو الوضع في على  والصراع

  ) ١٢٨ص : ،  م ٢٠٠٤لربيش : ( ا 
  

   -: األخالقية( سادسًا ) جرائم العرض والجرائم  
 وٕاقامـــة اإلباحيـــة لألعمـــالتســـتخدم عصـــابات الجريمـــة المنظمـــة الشـــبكة للدعايـــة 

،  عالقــات المتعــة المحرمــة عــن طريـــق مــايعرف بخطــوط الصــداقة وغــرف الدردشـــة
 إفســادالجــرائم الغــرض منهــا  وهــذه،  وأخالقهــمالنــاس  أعــراضعلــى  وفــي هــذا اعتــداء

مثـــل جـــرائم االغتصـــاب والفاحشـــة والفجـــور  االتصـــال الجنســـيعلـــى  وتقـــوم األخـــالق
عالقــات جنســية غيــر ســوية مثــل نشــر الصــور  إلقامــةتــدعو التــي  واألفعــالوالقــوادة 
ـــى الفســـق  اوهتـــك العـــرض والزنـــ اإلباحيـــة ـــًا وســـرًا والتحـــريض عل الفعـــل الفاضـــح علن

  :  يتومن صورها اآل اآلدابوانتهاك حرمة 
  ٠تسهيلها والمساعدة على ارتكابها أو  التحريض على الفجور والدعارة -
  ٠على ممارسة الدعارة  أنثىمعاونة  -
 ٠على ممارسة الجنس  اإلغواءأو االستدراج أو  االستخدام -

 ٠محل البغاء في  استبقاء شخص بغير رغبته -

 ٠الدعارة  بث صور متعلقة بالجنس وتوفير معلومات تتعلق ببيوت -

 ٠للمشتركين  االلكترونيبالبريد  وٕارسالهابث صور امرأة عارية  -

 دولية للمعلوماتهاتفية جنسية لفتيات مدربات على الشبكة ال أحاديثتوفير  -

 ٠اليسمح مشاهدتها سوى للكبار عن طريق الشبكة التي  األفالمبث  -

 ٠عن طلب فتيات لممارسة البغاء عن طريق الشبكة  إعالنات -

 ٠بقاصرات وممارسة البغاء معهن عن طريق الشبكة  قاعاإلي -
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الشــبكة تبــث مــا يزيــد علــى مليــون أن  هــذا المجــالفــي  الدراســات أوضــحتوقــد 
وصــف لهــا عالقــة مباشــرة بــالجنس وتــوفر معلومــات واضــحة عــن أو  روايــةأو  صــورة

  .العديد من مدن العالم في  بيوت الدعارة والعاهرات
  )١٤٩ص  م ،٢٠٠٠( رمضان ،  

بوجـود بيـوت دعـارة وبيـع  أنظمتهـاتسـمح التـي  الـدولفـي  ونظرا لخطورة الموقـف
التـي  اإلباحيـةتطالب بوضع قيود تحد مـن  أصوات اآلنالمجالت الفاضحة وظهرت 

 يكـون المسـتخدم حـرا ً  توفرها الشبكة العالمية للمعلومات لجميع المسـتخدمين حتـى ال
إلـــى  وتقـــودهتربويـــه تكســـبه خبـــرات غيـــر  والتـــيالتنقـــل بـــين هـــذه المواقـــع الضـــارة فـــي 

   .االنحراف
  )٤٢ص :،  م٢٠٠٠( عبد الباقي :  

  : طبيعة جرائم الحاسب اآللي
طـــرق  األربـــعمـــن خـــالل  اآللـــييقتـــرف المجرمـــون جـــرائمهم عـــن طريـــق الحاســـب 

  -:اآلتية وهى كما يلي
  ولى :الطريقة األ 

راكـــز الشـــركات يكـــون الحاســـب نفســـه هـــدفًا للتـــدمير ، كمـــا حـــدث لـــبعض مأن  
حيـــث تعــرض ثمانيـــة وعشـــرون  أوروبـــافــي  والكثيــر مـــن مراكــز الحاســـبات الحكوميـــة

فرنســا فــي  بهــدف تــدمير المعلومــات كليــاً  اإلرهابيــةمركــزًا لهجــوم مــن قبــل العصــابات 
  .وايطاليا 

  الطريقة الثانية : 
فـي  خطيط للجريمـة وتسـتخدم هـذه الطريقـةتالفي  تستخدم أداةيكون الحاسب  أن

بطاقـــات االئتمـــان المزيفـــة أو  مســـتندات مزيفـــة إصـــدارالماليـــة عـــن طريـــق  ألســـواقا
تلـك في  طائلة وسريعة وعليه يقوم العمالء بإيداع مبالغ كبيرة بأرباحويمنون العمالء 

  . موقع الشركة االستثمارية الوهمية من الشبكة يختفي أيامالحسابات الوهمية وبعد 
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  الطريقة الثالثة : 
نفسه هدفًا للجريمة وذلك من خالل استخدام بعض البـرامج  اآلليالحاسب يكون 
التحـــوير والتعـــديل فـــي المعلومـــات والبيانـــات ذات المـــدلول المـــالي  وأدواتالحاســـوبية 
  . والعسكري

  الطريقة الرابعة :
ــــياســــتخدام الحاســــب   النــــاس  إيهــــاموفــــي ،  والتضــــليل اإليهــــامفــــي جــــرائم  اآلل

ئلــة بواســطة ربــط حاســبه ببرنــامج ســري مــرتبط بالحاســبات مبــالغ طاعلــى  بالحصــول
ـــالرغم مـــن عـــدم حصـــوله الكبـــرىالمركزيـــة للبورصـــات الماليـــة  رخصـــة هـــذا علـــى  وب

ـــامج وال ـــى  البرن ـــذي عل ـــاعإلـــى  أدىالـــدخول المصـــرح بـــه ال الكثيـــر مـــن عمالئـــه  إقن
   .دوالر لكل عميل ١٠٠.٠٠٠من  أكثرباستثمار 

  ) ٢٠ص: ،  م ١٩٩٨( البشري :  

  -: اآلليالتقنيات الحديثة المستخدمة لحماية الحاسب 
  -التشغيل : أنظمةوًال ) الحماية عن طريق أ (

العالميــة نظــم تشــغيل مؤمنــة مــن خــالل القابليــة للــتحكم  األســواقظهــر حــديثًا فــي 
  : كاآلتيوتحقيق السالمة والتكامل والقابلية للفحص 

  القابلية للتحكم : – ١
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دير النظام بالتحكم الكامل في الصالحيات وتساعده في تسمح هذه الخاصية لم 
التحكم في معرفة المستفيدين الذين يحق لهم استخدام النظام ومقدار ذلك على  القدرة

  االستخدام .
  السالمة والتكامل : – ٢
حماية نفسه واستطاعته فرض اسـتخدام القواعـد على  وهذا بمقدرة نظام التشغيل 

  اية المستفيدين من بعضهم البعض .وحم ةساسياألوالسياسات 
  
  القابلية للفحص : – ٣
التقـارير التـي تلفـت نظـر  إخـراجعلـى  تحقق هذه الخاصية مقـدرة نظـام التشـغيل 
وتعمــل خدام التقــارير فــي تصــحيح مــا يلــزم ، ســلوك غيــر عــادي واســتأي  ىإلــ اإلدارة

  -عدد من الوظائف وهي كما يلي :على  وظائف نظام التشغيل
  ز المستفيد :تمي –أ 
 عـن طريـق اسـم المسـتفيد نالمسـتفيديإلـى  التعـرفعلـى  يقصد بهذا قدرة النظـام 

  الرقم الخاص به .أو 
  التأكد من شخصية المستفيد : –ب 

أو  بطاقـة التعريـف الممغنطـةأو  بجمع دالئل تؤكد شخصيته مثل كلمـة المـرور 
  .بصمة الصوت..... الخ أو  صورة قاع العينأو  اإلصبعة مبص

  تسجيل الوقائع : - ج
النظـام وتكـرار المحـاوالت إلـى  النظام يسجل حاالت الفشل في الدخولأن  وهي 

  كلمة المرور . إلدخالالخاطئة 
  
  
  إخراج التقارير : –د 
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 وٕاخراجهــا منيــةعــن طريــق تحليــل وترتيــب البيانــات التــي تســجل عــن الوقــائع األ 
  في شكل تقارير واضحة يسهل فهم وقائعها . 

  : اإلنذار -هـ 
وحـــدة الكونســــول لتنبــــه علــــى  مثـــل رســــالة تعـــرض إنــــذارات إصـــداريقصـــد بــــه  

    . األوضاعالذي يصحح  اإلجراءالتدخل السريع واتخاذ إلى  المسئول
  ) ٢١٨ص :،  م ٢٠٠٠(داود :  

  -العزل وتحقيق التوازن : من مزايا نظام التشغيل قدرته على وكذلك
وع مـــن العـــزل بـــين العمليـــات عنـــد تعـــدد تحقيـــق نـــ قـــدرة النظـــام علـــى : العـــزل

ذاكرة  أجزاءبين برامج النظام وعزل  واألعمال أأو  المستفيدين كعزل بين المستفيدين
  الحاسب .

هــو تحقيــق نــوع مــن المشــاركة فــي المــوارد بــين المســتفيدين وتفــرض  التــوازن :
غيل مســتخدمي البيانــات ضــرورة المشــاركة فــي المــوارد ويــتم فــي نظــم تشــعلــى  الــنظم

وحــدات الشــبكة لمعرفــة حاجاتهــا للعمــل وهــذا مــا يطلــق  دوري علــىالشــبكة بــالمرور الــ
      .   توكن أسلوبعليه 

  )  ٢٢٢ص : ،  م٢٠٠٠(داود : 

   -(ثانيًا ) الحماية عن طريق برامج مكافحة الفيروسات :
اختــراق ونشــر الفيروســات هنــاك بــرامج تتصــدي  أيمــن  اآللــيلحمايــة الحاســب 

  -يلي :لهذا وهي كما 

  :  wall Fire الجدران النارية – ١
 الشـبكة أخطـارلحمايـة الشـبكات الداخليـة مـن  األفضـلتعتبر هذه الطريقة هـي 

الشبكة المراد حمايتها تجعل جميع بياناتها الداخلية والخارجية تمر عبر أن  حيث، 
 علــى الجــدران التــي تقــوم بنقلهــا مــن والــي الشــبكة بعــد فحصــها ويحتــوي جــدار النــار
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اثنــين مــن الموجهــات المرشــحة للحــزم وبوابــة للتطبيقــات حيــث يمــر جميــع البيانــات 
الداخلة والخارجة مـن الحاسـب عبـر هـذين المـوجهين الـذين يعتبـران ممـرين عـاديين 

 وتــتلخص طريقــة عمــل هــذه الجــدران فــي،  بعــض الوظــائف الخاصــة إلــيهممضــاف 
بعمـل محضـر لهـذه الحـزم  الذي يقوم األولجميع الحزم تمر عن طريق الموجه أن 

لتلــك التــي تتفــق مــع معيــار محــدد مــن قبــل واضــع  إالحزمــة  أيوال يســمح بمــرور 
وبعــدما تمــر ،  إســقاطهاالحــزم التــي تفشــل فــي هــذا الفحــص يــتم  أمــا،  جــدار النــار

 ومـن ثـم تتجـه أخـرىالحزم الناجحة عبر بوابة التطبيقات التي تقوم بعمل اختبـارات 
خضــعت لعمليــة الفحــص ثــم  أنهــاذي يقــوم بعمليــة التأكــد مــن الموجــه الثــاني الــإلــى 

،  م ٢٠٠١ســـــمري : ( األ         إليه .المكان المرسلة إلى  يمررها
  ) ٤١ص 

  :  Proxyمفوض االتصال  – ٢
ذو قـــدرات خاصـــة يقـــوم  اآللـــيهـــو برنـــامج نـــاجح يوضـــع فـــي جهـــاز الحاســـب 
العنــاوين الخاصــة بهــا  بإخفــاءبعمليــة الوكيــل عــن الشــبكات التابعــة لــه بحيــث يقــوم 

والقيـــام بالمهـــام ،  عـــن الشـــبكات الخارجيـــة المرتبطـــة عـــن طريـــق الشـــبكة العالميـــة
  المطلوبة منه من قبل الشبكات التابعة له .

 أخــرى بأعمــالبــل يقــوم  األشــياءهــذه علــى  وال تقتصــر مهــام مفــوض االتصــال
،  لشبكةعن ا وٕاحصاءاتوتزويد المستخدم بسجالت ،  ماهية الشخص إخفاءوهي 

وتخـــــزين الصـــــفحات المتكـــــررة االســـــتخدام والمشـــــاركة فـــــي اتصـــــال واحـــــد وحجـــــب 
 (                 .الشبكة التي تريد منعهـا عـن المشـتركينعلى  الخدمات المتوفرة

  ) ٣٤ص : ،  م ٢٠٠٥البشري : على 
  
  
  : Encrypthonالتشفير  – ٣
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ز ســـرية بحيـــث رمـــو إلـــى  هـــو عمليـــة تحويـــل المعلومـــات المرســـلة عبـــر الشـــبكة
عمليــة  يوهــ،  الصــرح لهــماألشــخاص  مــن إالالفهــم أو  تصــبح غيــر قابلــة للقــراءة

  . آمنةامن المعلومات في بيئة غير على  تعمية المعلومات كوسيلة للحفاظ
  ) ١٧٦:  ص،  م ٢٠٠٠( داود :  

بأنــــه : تغيــــر مظهــــر المعلومــــات بحيــــث يختفــــي معناهــــا  اصــــطالحياويعــــرف 
ســالمة المعلومــات والبيانــات الن المعلومــات التــي ال يمكــن وهــو يضــمن ،  الحقيقــي
تزيفهــا وبعــد ذلــك يوضــع لهــا مفتــاح تشــفير أو  يمكــن تعــديلها فهمهــا الأو  قراءتهــا

ويستخدم التعريف اصطالحيًا لسهولة التعرف منـه  إليهسري يعرفه الراسل والمرسل 
  -نوعين :ى إل وينقسم التشفير،  على المعنى المراد وتطبيقه على الواقع

التشـفير  عمليتـي: يسـتخدم فيـه مفتـاح شـفرة واحـد لكـل مـن  تشفير متماثل –أ 
  ٠وفك الشفرة 

 واآلخرالتشفير في  : يستخدم فيه مفتاحان احدهما التشفير الغير متماثل -ب
  ٠فك الشفرة في 

علـــى معلومـــات  االطـــالعويســـتخدم التشـــفير لحمايـــة البيانـــات ضـــد محـــاوالت 
 أخــرىتوجيــه البيانــات لوجــه  إعــادةأو  البيانــات المنقولــة بالشــبكةتعــديل أو  محظــورة

رســائل زائفــة ضــمن الرســائل المنقولــة  إقحــامأو  وتغيــر محتويــات الرســائل المتبادلــة
تغيــر كلمــة الســر الخاصــة بالمســتفيدين وانتحــال شخصــية أو  عبــر خــط االتصــاالت

  :  يها ما يللتشفير البيانات من أساليبوتستخدم عدة  الحقيقيالمستخدم 
  ٠ العموميطريقة المفتاح  -
  ٠طريقة تشفير المفتاح المتماثل  -
 ٠ السريطريقة المفتاح  -

 للتشفير. RSAطريقة  -

   : Authenticationالتوثيق  - ٤
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يريــد الـدخول للنظــام عــن الـذي  طريقــة للتأكـد علــى التعـرف علــى الشــخص هـي
وذلـــك لحمايـــة  اســـم المســـتخدم وكلمـــة المـــرور عنـــد تســـجيل الـــدخول إدخـــالطريـــق 

          . الغير مصرح لهم بالدخولاألشخاص  الشبكة من
  ) ١٧٧م، ص : ٢٠٠٠( داود: 

  : Cleanerبرنامج المنظف  
مختـــرق ،  امج انـــه ينبـــه صـــاحب الجهـــاز بوجـــود أيمـــن مميـــزات هـــذا البرنـــ 

المختــرق منــه ويعتبــر هــذا البرنــامج مــن  وٕاخــراجتنظيــف الجهــاز  إلمكانيــة باإلضــافة
             .هذا المجالفي  فائدة امجالبر  أكثر

  ) ٢٥، ص :  م ٢٠٠٤( الموسى :  

  - في المملكة العربية السعودية : اآلليالجهود القانونية لمكافحة جرائم الحاسب 
ـــد مـــن  ـــة الســـعودية العدي ـــوائح المنظمـــة  األنظمـــةصـــدر فـــي المملكـــة العربي والل

نترنــت دمي خدمــة االللتعامــل مــع الشــبكة العالميــة فقــد صــدرت " قواعــد تــرخيص مقــ
العزيز للعلـــوم والتقنيـــة تلتهـــا الالئحـــة المتعلقـــة عـــن مدينـــة الملـــك عبـــد م١٩٩٩عـــام 

م وقد تم مـن خاللهـا تحديـد كثيـر  ٢٠٠٠عام  ةالتفصيليبجرائم االختراق وجزاءاتها 
 ٕاجــراءاتومصــادرها و  حيــث عرفــت جريمــة االختــراق،  مــن المصــطلحات التشــريعية

مقـــدم أو  ليات المـــرتبطين بالشـــبكة ســـواء كـــان مســـتفيدوحـــددت مســـئو ،  الحـــد منهـــا
الســـتخدام  التنظيميـــةم الالئحـــة ٢٠٠٠وصـــدر فـــي العـــام نفســـه ،  خدمـــة االنترنـــت

الدائمـة " والتـي اشـتملت  منيـةالعامـة عـن " لجنـة االنترنـت األ األمـاكناالنترنت في 
في عقد  عدد من االلتزامات العامة وأوضحتاالنترنت  بأمنتنظيمات متعلقة  على

ومراكــز التــدريب والمكتبــات والفنــادق وغيرهــا مــن  األنديــةتقــديم خدمــة االنترنــت فــي 
وتتـولي ،  خدمة االنترنتعلى  كما اهتمت المملكة بالشق الرقابي،  العامة األماكن

العزيز للعلــوم والتقنيــة وضــع ضــوابط االســتخدام كمــا تقــوم بوضــع مدينــة الملــك عبــد
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 يطة لوضـع حـد مناسـب مـن الرقابـة علـىالوسأو  مفوضةال جهزةجدران الحماية واأل
  واد التي تبث عبر الشبكة .مال

  ) ٣٦٢ص : ،  م ٢٠٠٣(الشهري :  
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�  ا����ث ا����� : ا�����ق��Sرا0م ا����ب ا� �   -وا��Uر�ت :
ورجــــال البحــــث  للمحققــــين أهميــــة وأنماطهــــا أركانهــــالتعريــــف الجريمــــة وتحديــــد 

 المحققـينناصر الجريمة كما يحددها القانون ، وقد يعانى وع أركان ثباتإل جنائيال
تجــرم التــي  بســبب قصــور التشــريعات العقابيــة اآللــيالحاســب  لجــرائم التصــديعنــد 

اتسمت بهـا تقنيـة التي  لحداثة جرائم التقنية العالية وسرعة التطوراتنظرًا ،  األفعال
   الحاسب اآللي .

ـــجـــرائم الحاســـب اآلول ركـــان كـــل نشـــاط أليحـــدد  قـــانونيآخـــر و  ي تعريـــف فنـــيل
   -كما يلي : إجرامي
تســتخدم فيــه  إجرامــيهــي نشــاط  اآللــيجريمــة الحاســب  الناحيــة الفنيــة : – ١

  . جراميغير مباشرة كوسيلة لتنفيذ الفعل اإلأو  تقنية الحاسب بطريقة مباشرة
ـــة – ٢  اخـــتالفو  اآللـــيتبعـــًا لتعـــدد اســـتعماالت الحاســـب  القانونيـــة : الناحي
  -عنصر تعريف كما يلي : فأنه يوجد لكل، هعناصر 
   computer Tampering:  اآلليالعبث بالحاسب  ) أ(

ــــي هــــو التالعــــب بالحاســــب ــــأثيرأو  اإلفســــادبالتــــدخل بقصــــد  اآلل وترتكــــب  الت
أو  مــن مالــك الحاســب بالـــدخول أذنبــدون أو  قــام الشــخص عــن علــمإذا  الجريمــة
يحطـــم أو  يتلـــفأو  خـــدماتو أ بيانـــاتعلـــى  بياناتـــه للحصـــولأو  برامجـــهب العبـــث

بــرامج تتلــف  إدراجبيانــات منــه عــن طريــق أو  يســحب بــرامجأو  يمحــوأو  الحاســب
  خسارة لمستعملي الحاسب .إلى  الحاسب وتؤدي

   Breach Of Computer Securityبأمن الحاسب : اإلخالل ) ب(
الحاسب بدن موافقة سارية المفعول من مالكـه وان  باستعمال اإلخالليتم هذا  

بيانـــات إلـــى  هنـــاك نظـــام امنيـــًا يقصـــد بـــه منـــع اســـتعماله بهـــدف الوصـــولأن  لـــميع
بــدون آخــر شـخص  إلــى محفوظــة وكـذلك مــنح كلمـة المــرور مــن شـخصأو  مخزنـة

  ساري المفعول . أذن
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   Computer Fraud: اآللي) غش الحاسب ج(
برنـامج أو  جـزء منـه أيأو  يسبب الدخول للحاسـبأو  يدخل الشخصأن  وهو

 وقــد يحصــل،  ويضــع حيلــة للغــش،  مشــروع تنفيــذ أيأو  ات بقصــد ابتكــاربيانــأو 
 أييســــحب أو  يمحــــوأو  يعــــدلأو  يحطــــم الحاســــبأو  يتلــــفأو االســــتعمال علــــى 

  جزء من مخادعة .أو  وسيلة غشأو  برنامج ذو صلة بأي مشروع
 (illinois Compiled Statute ; 1989 ; p: 720 )  

  ارتكابها : وطرق اآلليأنماط جرائم الحاسب 

  : مقدمة 
القــوانين مــرآة المجتمــع، ومقيــاس لحضــارة ورقــي الدولــة، فهــي مــن المعــرف أن 

النــور الــذي يهــدي إلــى الصــواب دون إرهــاق، وبقــدر مــا تكــون متطــورة، بقــدر مــا 
 .تحقق الغايات التي وجدت ألجلها

 

رافــق الثــورة الصــناعية منــذ منتصــف القــرن الماضــي تطــورات وتبــدالت بســائر 
نــب الحيــاة فــي المجتمــع فانعكســت متطلبــات تلــك الثــورة علــى المعلومــات التــي جوا

زادت غزارتها وضخامة عدد كتبها ووثائقها لدرجة بات معها أمر حفظها وتخزينهـا 
ــًا وجهــدًا  يســتلزمان مكتبــات كثيــرة وأمــاكن واســعة، وتصــنيفها وتبويبهــا يتطلبــان وقت

 .ووقتاً  كبيرين. والرجوع إليها ال يقل عن ذلك جهداً 
 

فكان ال بد من التفكير بوسيلة يتم من خاللها تجاوز هذه المشـكالت، إلـى أن 
ــــات الحســــابية، ثــــم تطــــور ليشــــمل أعمــــال التخــــزين  ــــدأ بالعملي ظهــــر الحاســــوب وب
واســـتيعاب كبيـــر للمعلومـــات، وتجميعهـــا وترتيبهـــا واســـترجاعها بســـرعة فائقـــة ودقـــة 

 .قصير، بجهد بسيط ووقت متناهية فصارت المعلومات في متناول األيدي
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هذه الميزات العالية جدًا للحاسوب اإللكتروني جعلت االستعانة به واسـتخدامه 
ضــرورة ال غنــى عنهــا لــدى أجهــزة الدولــة واألشــخاص االعتبــاريين والعــاديين، ممــا 

 .جعل الحاسوب يفرض نفسه في كافة المجاالت

يدة، بعضها انصب نتيجة ذلك ظهرت إلى حيز الوجود عالقات استثمارية جد
علــى تصـــنيع الحاســـبات وآخــر علـــى إعـــداد البــرامج الالزمـــة لمعالجـــة المعلومـــات، 
وٕاعـداد الكــوادر الفنيــة المتخصصـة فــي أعمــال الحاسـوب إضــافة لــدخول الحاســوب 

 .نفسه كسلعة جديدة في مجال التداول التجاري

روفة مـن ظهور هذه العالقات رافقه ظهور لعالقات قانونية جديدة، لم تكن مع
ذي قبل، ولدى قيام المنازعات بشأنها، وقفـت النصـوص القانونيـة السـائدة قاصـرة ـ 
إن لـــم تكـــن عـــاجزة ـ عـــن هـــذه المنازعـــات والجـــرائم، خاصـــة مـــع بـــروز الجريمـــة 

 .المعلوماتية إلى حيز الوجود

 :فالجريمة المعلوماتية قوامها أحد السببين التاليين

 .لغش والتحايل واالعتداءـ أن تكون المعلوماتية، وسيلة ل

 .ـ أن تكون المعلوماتية نفسها محًال لالعتداء

هـــذه الجـــرائم تمـــس حقـــوق مرافـــق حيويـــة هامـــة للدولـــة، وأشـــخاص اعتبـــاريين 
وعـــاديين، وهـــي جـــرائم ال يســـتهان بهـــا لمساســـها بمصـــالح المجتمـــع، خاصـــة فيمـــا 

عـــن طريــــق  يتعلـــق بـــالبنوك بتعامالتهـــا اإللكترونيــــة مـــن ســـحب لألرصــــدة وٕايـــداع
البطاقة الممغنطة، وكذلك تقليد برامج الحاسـوب والمسـاس بالحيـاة الخاصـة لألفـراد 
عـــــن طريـــــق التســـــجيل وغيرهـــــا مـــــن المجـــــاالت التـــــي يســـــتعمل فيهـــــا الحاســــــوب 

 .اإللكتروني

والجريمـــــــة المعلوماتيـــــــة ذات طبيعـــــــة خاصـــــــة، لتعلقهـــــــا بأســـــــاليب المعالجـــــــة 
للبيانات، بغيـة الحصـول علـى معلومـات، اإللكترونية للبيانات، من تجميع وتجهيز 

وبأســاليب معالجــة الكلمــات أو النصــوص والوثــائق المخزنــة فــي الحاســوب بطريقــة 
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ـــى وثـــائق الحاســـوب، ومـــن إجـــراء  ـــة تمكـــن المســـتخدم مـــن االطـــالع عل أوتوماتيكي
 .التعديالت عليها من محو أو إضافة، كما في حاالت التقليد والتزوير

لفاعــل فــي جــرائم المعلوماتيــة أو مــا يســمى (بــالمجرم مــن هــذا يتــراءى لنــا أن ا
المعلومــاتي) لــيس شخصــًا عاديــًا إنمــا شخصــًا ذو مهــارات تقنيــة عاليــة، قــادرًا علــى 
اســتخدام خبراتــه فــي اختــراق الكــود الســري لتغييــر المعلومــات، أو لتقليــد البــرامج أو 

 .التحويل من الحسابات عن طريق استخدام الحاسب بشكل غير مشروع

وهــذا يعنــي تطــور أعمــال اإلجــرام، وانتقالهــا مــن عــالم المجــرمين البؤســاء إلــى 
 .عالم مجرمي المهارات المعلوماتية من ذوي الياقات البيضاء والسمات الخاصة

ويبــين لنــا أيضــًا أن جهــاز الحاســوب علــى الــرغم مــن قدرتــه العاليــة، باإلمكــان 
إدخال معلومات غير حقيقيـة  التأثير عليه والتالعب فيه من خالل نسخ برامجه أو

 .أو تعديل أو حذف المعلومات والبرامج بأشكال غير مشروعة

ومن مراجعة النصوص القانونيـة الحاليـة المتعلقـة بـالتزوير والسـرقة واالحتيـال 
وتقليــد العالمــات الفارقــة وغيرهــا مــن النصــوص المشــابهة، نجــد أنهــا رغــم أهميتهــا 

لمستجدة نتيجة لظهور هذه التقنيات، وانتشار قاصرة عن تغطية الحاالت الجرمية ا
 عد والمجاالتالمعلوماتية وتوسع نطاقها على مختلف الص. 

هنــــــا تظهــــــر الحاجــــــة ملحــــــة لوضــــــع تشــــــريع، لحمايــــــة البــــــرامج المعلوماتيــــــة 
اإللكترونيـة، وحمايــة الحاســبات اإللكترونيـة نفســها مــن كــل فعـل يلحــق الضــرر بهــا 

  .أو بمضامينها
  ض أنواع جرائم الحاسب اآللي فيما يلي : وسوف نتطرق لبع

  : Data Didding : المعلوماتيالغش  – ١
 وأثنـاءوفيه يـتم تعـديل المعلومـات قبـل ،  انتشاراً  واألكثروهو من ابسط الجرائم 

والتســــجيل  اإلعــــداد إجــــراءاتإلــــى  مــــن شــــخص لــــه الصــــالحية للوصــــول اإلدخــــال
شر في المؤسسات والمرافق وذلك بان النوع من الجرائم ينت اوالفحص والمراجعة وهذ
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 ىانجـازًا فـي العمـل ليحصـل علـ األكثـر األسماءيدخل موظف رقمه الخاص ضمن 
مصــدر أو  ويقــوم بهــذه الجريمــة موظــف المعــامالت،  طائلــة دون وجــه حــق أمــوال

ويمكــن للمحقــق اكتشـــاف هــذه الجريمــة مـــن مقارنــة المعلومــات ومـــدى ، المعلومــات
  . اآلليومخرجات الحاسب ،  وتحليل التقارير،  عة اليدويةسريان المستند والمراج

   Trojan Horse حصان طروادة – ٢
ــانلتمكــين الحاســب مــن  اآللــيالحاســب  أوامــروهــو تغطيــة  بوظــائف مــع  اإلتي

وهـذه هـي الطريقـة الغالبــة ،  أهدافـهحالـه لالسـتثمار قـي تحقيـق علـى  تـرك البرنـامج
  في االحتيال والتخريب .

المحمــى أو  ضــع فــي برنــامج الحاســب لتعمــل فــي المجــال الممنــوعتو  واألوامــر
ــه القــدرة فــي الوصــول أو  وال يمكــن منــع، جميــع المعلومــات والملفــاتإلــى  ويكــون ل
 إخفـاءكـن موي،  كـان المـتهم لديـه الـذكاء والخبـرةإذا  اكتشاف هـذا النـوع مـن الجـرائم

،  العاملـــة اآللـــي بالحاســـ أوامـــروســـط ســـتة مليـــون مـــن  عمليـــات حصـــان طـــروادة
ـــه ـــالجزء المشـــتبه في ـــرمج العـــالم ب ،  العقـــود اومبرمجـــو ،  ويرتكـــب هـــذه الجريمـــة المب

كـــن للمحققــين اكتشـــاف عمليــات حصـــان طــروادة بمقارنـــة موي، الحاســب اومســتعملو 
 األربــاحمتابعــة أو  ،منهــا األصــلصـورة طبــق أو  األصــلالبرنـامج المشــتبه فيــه مــع 

الجريمــة وجــود نتيجــة  وأدلــةومــن مؤشــرات  ، غيــر المشــروعة الناجمــة عــن العمليــة
  البرنامج المشتبه فيه .على  وجود كود غريبأو  غير متوقعة لتنفيذ البرنامج

   Salami Techniques:  تقنيات السالمة – ٣
اسـم أو  اسـم وهمـي باسـتخدامالمالية  األرصدةة لجزء قليل من اآلليهي السرقة 

ــًا مــن حســاب إمكانيــةشــريك مــع  فــي شــكل دائــري لتقليــل فــرص  آلخــر التغيــر مؤقت
،  األرصــدة أصــحابعــدد كبيــر مــن علــى  اكتشــافه وبحيــث تتــوزع الخســائر القليلــة

هـذه الجـرائم مبرمجـوا  بارتكـابويقـوم ،  رصـيدهعلـى  وبحيث ال يأبه الفـرد بمـا يطـرأ
ويتم اكتشاف المحققين لهذه الجريمة ،  المبيعات ومبرمجوالنظم المالية والموظفون 
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وبناء برامج مراقبة داخل البرنامج المشتبه ،  من الخبرة في مراجعة الحساباتبمزيد 
فيه بالتحليل الشامل للبرنامج ومقارنة البرامج ومراجعة العمليـات ومراقبـة النشـاطات 

 ويمكــن للمحققـين اكتشـاف هـذه الجريمــة مـن تكـرار الخســائر،  الماليـة للمشـتبه فـيهم
وكـذلك وجـود كـود ،  األفـرادمـدعم لحسـاب احـد المالية القليلة وتضخم حسـاب غيـر 

  مجهول في البرنامج .
    Super Zappingالقرصنة العالية  – ٤

هي التدخل فوق العادة وهي برنامج لالستعمال الكبير المستخدم فـي كثيـر مـن 
لمعالجــة  اآللــيلمعالجــة المشــاكل المستعصــية فــي الحاســب  اآللــيمراكــز الحاســب 

يرجـع إليـه عنـدما حاسب وهو بمثابة المفتاح العـام الـذي المشاكل المستعصية في ال
برنــامج  باســتخدامذلــك كلــف احــد المــوظفين علــى  ومثــال،  ىخــر تفشــل الوســائل األ

super zap  نظـــام  أصـــابلتصـــحيح حســـابات العمـــالء فـــي احـــد البنـــوك لعطـــل
حسـابًا  ٥٠٠ووجد الموظـف الفرصـة لسـهولة تعـديل الحسـابات وصـحح ،  المراجعة

حســـاب ثالثـــة إلـــى  اقـــل مـــن خمســـة دوالرات مـــن كـــل حســـاب وتحويلهـــامـــع خصـــم 
دليــــل فــــي ملــــف  أييتــــرك أن  دوالر دون ١٥٠.٠٠٠ اصــــدقا جامعــــًا مبلــــغ مقــــداره

  المعلومات .
   Trap Doorsالشراك :  أبواب – ٥

لتطوير التطبيقات الكبيرة يلجأ المبرمجـون لوضـع فواصـل فـي الكـود تمكـن مـن 
للمخرجات ولهذا يقوم المبرمجـون بوضـع كـود يسـمح وقدرات  إضافيةوضع كودات 

 وأحيانـاهـذه التسـهيالت  إزالـةبالتسوية وعند االنتهاء من تطـوير النظـام وحفظـه يـتم 
الــدائرة االلكترونيــة علــى  الشــراك أبــوابويجــوز وضــع ،  تتــرك لالســتخدام مســتقبالً 

يكتشـف بعـض االسـتعمال العـادي أو  الصـيانة بأعمالوعند القيام ،  اآلليللحاسب 
،  الغيــر مشــروعة لألعمــالالمبرمجــون هــذه التســهيالت ونقــاط ضــعفها ويســتغلونها 

ويكتشــف المحققــين ،  وخبــراء التطبيقــات األذكيــاءويرتكــب هــذه الجريمــة المبرمجــون 
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 وأدلــــةومــــن مؤشــــرات ،  والفحــــص الــــدائم األداءالجريمــــة بمقارنــــة المواصــــفات مــــع 
 أعمـاالنفـذ  اآللـيالحاسـب أن  التي توضح اآلليالجريمة تقارير مخرجات الحاسب 

  خارج موصفاته .
   Logic Bombs القنابل المنطقية – ٦

إلــى  محــدد فــي جهــاز حاســبأو  نفــذ فــي وقــت مالئــمإلــى  هــي بــرامج حاســب
ـــر أو  تحـــدد ظروفـــه بمـــا يســـهل ـــوم بالتحضـــير لعمـــل غي ـــذي يق يســـاعد الشـــخص ال

لزمنيــــة للتخريــــب كــــان يضــــع وتســــتخدم القنابــــل المنطقيــــة مثــــل القنابــــل ا،  مشــــروع
اسم معين في قائمة موظفي الشركة بحيث يكون البرنامج على  المبرمج هذه القنبلة

ــــةبمجــــرد  ــــك االســــم إزال ــــى  ويقضــــي االنفجــــار،  ذل جميــــع البــــرامج والمعلومــــات عل
ويرتكـــب هـــذه ،  غيـــره محـــدثًا خســـائر انتقاميـــة للشـــركةأو  المرتبطـــة بـــذلك البرنـــامج

ويكتشف المحققين الجريمة بمقارنة ،  اآلليمستعملوا الحاسب الجريمة المبرمجون و 
ومـن مؤشـرات الجريمــة النتـائج غيــر ،  واختبــار البـرامج المشـتبه فيهــا،  كـود البـرامج

  البرنامج المشتبه فيه .على  ووجود كود غريب،  المتوقعة من تنفيذ البرنامج
   Asynchonous Attack الهجوم المتزامن – ٧ 

 إذ ، اآللــيلنظــام التشــغيل للحاســب  منيــةاالمتــزامن الوظيفــة التز  يســتغل الهجــوم
علـــى  وهنــاك طريقــة،  هــذه الطريقـــةعلــى  معظــم نظــم التشــغيل للحاســـب تعمــلأن 

نظــام التشــغيل وتمكينــه مــن مخالفــة البرنــامج الــذي  إلربــاكدرجــة عاليــة مــن التقــدم 
تلـــك إلـــى  العـــازل يســـهل الوصـــول وبإزالـــة،  عمليـــة عـــن غيـــرهأو  يعـــزل كـــل ملـــف

ويرتكـــب هـــذه الجريمـــة مبرمجـــو ،  الملفـــات والتالعـــب فـــي محتوياتهـــاأو  العمليـــات
ويــتم اكتشــاف الجريمــة مــن المحققــين ،  المتقدمــة جهــزةالــنظم المتقدمــة ومشــغلوا األ

ومن ،  تنفيذ العملية في ظروف عادية وسليمة وٕاعادة،  النظام المشتبه فيه باختبار
  رير المخرجات مخالفة للواقع .تكون تقاأن  مؤشرات الجريمة

   Scavengingالبحث في المهمالت  – ٨
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بعــد  اآللــيالمعلومــات المهمــة حــول جهــاز الحاســب علــى  هــو طريقــة للحصــول
كمـا ،  المسـودة أوراقمثل البحث عن الصـور الكربونيـة وبقايـا ،  تنفيذ عملية معينة

الشــرائط علــى  لــياآلانــه مــن الممكــن البحــث عــن بقايــا المعلومــات داخــل الحاســب 
ومثـل هـذه المعلومـات تـوفر لمسـتعمل ،  الممغنطة وذلك عنـد تنفيـذ العمليـة الجديـدة

غيـــر  أهـــدافيســـتفيد منهـــا لتحقيـــق أن  التـــي يمكـــن األســـراربعـــض  اآللـــيالحاســـب 
إلــى  ويرتكــب هــذه الجريمــة مســتعملوا الحاســب والمســموح لهــم بالوصــول، مشــروعة

ين هـــــذه الجريمـــــة عـــــن طريـــــق متابعـــــة ويكتشـــــف المحققـــــ، اآللـــــيمركـــــز الحاســـــب 
مـن  للتأكـدواختبار نظام التشـغيل ،  األصليةمصادرها إلى  المعلومات المشتبه فيها

  وجود بقايا معلومات بعد تنفيذ العملية .
   Data Leakage تسريب المعلومات – ٩

بعـدة  آخـرمكـان  ا إلـىالبيانات واخذ صورة منها وتسريبه إخراجهي عبارة عن 
ـــة ـــرمج وخبرتـــه علـــى  تتوقـــف طـــرق فني ـــاءة المب ـــاءمـــدي كف المعلومـــات المـــراد  بإخف
ويمكــــن تســــريب المعلومــــات باســــتخدام ،  بكــــود ســــري والتشــــفير وٕاعــــدادهاتســــريبها 

ويمكــــن للمحققــــين اكتشــــاف ،  البحــــث فــــي المهمــــالتأو تقنيــــات حصــــان طــــروادة 
الــــذين يالحظــــون حركــــة  اآللــــيالجريمــــة عــــن طريــــق اســــتجواب مــــوظفي الحاســــب 

التـــي  األصـــليةومـــن نتــائج متابعـــة الحاســـب ومراجعــة البيانـــات ، بيانــات الحساســـةال
  سبق تخزينها .

   Piggy backing And Impersonation انتحال الشخصية – ١٠
ــــدخول األســــاليبيســــتخدم هــــذه  ــــى  لل ــــا  األمــــاكنإل ــــة الكتروني ــــة والمحمي المؤمن

 بانتحــالالكترونيــا أو  قواعــد المعلومــات وقــد يكــون الــدخول شخصــياعلــى  والــدخول
يـدخل مـع شـخص مخـول لـه الـدخول ببطاقتـه أو  شخصية احد العاملين في المكان

الطرفيـات المخولـة  ألحـديكون تسـلل الكترونـي بـان يـتم توصـيل طرفيـة أو  الخاصة
المعلومـات المركزيـة إلـى  لها الدخول عن طريق خـط هـاتفي ويجـد الفرصـة للـدخول
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تاحهــا الســري وتواصــل الطرفيــة المتســللة نشــاطها بمف األصــليةعنــدما تفــتح الطرفيــة 
ذلـــك قيـــام احـــد المجـــرمين باالتصـــال علـــى  ومثـــال،  األصـــليةعنـــد توقـــف الطرفيـــة 

بطاقـــاتهم بســـبب فقـــدان  إلغـــاءالبنـــك قـــرر أن  بـــبعض عمـــالء البنـــوك موضـــحًا لهـــم
 إللغائهــاالسـرية  األرقــامبعـض الوثـائق واســتبدالها ببطاقـات جديــدة لهـم وطلــب مـنهم 

 أرقــامقــدم عـدد مــن العمــالء  ةالالمبــاالوفـي لحظــة ،  البطاقــات الجديــدة لهــم رسـالوإ 
مــن عشــر ماليــين  أكثــرالــذي كلفهــم  اتهم للمحتــال عــن طريــق الهــاتف الشــيءحســاب

  دوالر . 
  سرقة المكالمات الهاتفية والرسائل االلكترونية  – ١١

ائل وتشــويش هنــاك العديــد مــن التقنيــات الحديثــة يمكنهــا اعتــراض الرســ أصــبح
هنـاك احتكـار وسـيطرة  وأصـبحاالتصاالت وهـذا مـا يطلـق عليـه القرصـنة الفضـائية 

الصـناعية تجعـل كافـة قنـوات االتصـال تحـت تصـرف واحتكـار الـدول  األقمـار ىعل
التقنيـات العاليـة علـى  ويمكن اكتشاف هـذه الجـرائم عـن طريـق الحصـول،  العظمي

ن تشــــفير المعلومــــات بواســــطة المكونــــات ســــتفادة مـــوالتنســـيق والتعــــاون الــــدولي واال
المحليـة كاللغــات واللهجـات الخاصــة واالســتعانة ببيـوت الخبــرة المتقدمـة العاملــة فــي 

          .مجال التحقيق واكتشاف جرائم الحاسب
(Ronald .L.Mendel ; 1998 ; p : 37 )  
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� �را0م ��Wل �  -: ا#�والا����ث ا����ث :ا�����ق 
 ورقيةأو  بأنها " استعمال المال من عمالت نقدية األموالتعرف جريمة غسيل 

 األفـرادشخصـية  إخفـاءسندات بنكية النـاتج عـن نشـاط غيـر مشـروع عـن طريـق أو 
منقـــول أو  نـــافع ســـواء كـــان ثابـــتشـــيء إلـــى  المـــال وتحويلـــهعلـــى  الـــذين تحصـــلوا

       ليظهر كما لو كان مصادره مشروعة . 
  ) ٢٧ص : ،  م ١٩٨٢(عوض محمود الكفراوي : 

أن  إذ ، أساســيوالمظهــر هنــا ركــن  القــذر يبــدو نظيفــاً  وهــو عمليــة جعــل المــال
فالغسـل هـو ،  مشـروعاً أو  المال القذر في معظـم القـوانين الجنائيـة ال يصـبح نظيفـاً 

عـنهم الحقيقــة كأنـه مـال نظيــف  أخفيـتالنـاس الــذين  أعـينالمـال فــي  إظهـارمجـرد 
  شروعة .جمع من مصادر مشروعة وبأساليب م

مـن  إليهـابأنها " عملية يلجأ  األموالالمتحدة جريمة غسيل  األمموعرف دليل  
مصــدره غيــر المشــروع  إلخفــاءتجــار غيــر المشــروع للعقــاقير المخــدرة يعمــل فــي اال

  تجارية مشروعة " . أعمالكأنه عائد من ،  مشروعة أعمالواستخدام دخله في 
مصـدر غيـر المشـروع الـذي اكتسـبت ال إخفـاءوتعرف بأنهـا " عمليـة مـن شـأنها 

أن  إذ المـال وكأنـه مشـروع إظهـاردون الخوض في البحـث عـن كيفيـة  األموالمنه 
 ثبــاتاالدعــاء عــبء اإلعلــى  المصــدر ليبقــي إخفــاءيكمــل عمليــة أن  الجــاني يكفيــه

             . لعدم مشروعيته "
   ) ٢٨٠ص : ،  م ١٩٩٩: ( محمد فتحي عيد 

دمج بـــين عمليـــات مصـــرفية نـــت أنشـــطة بـــأي والاألمـــســـيل غأن  ويـــري الباحـــث
المصـدر  إخفـاءمؤسسة تجارية بهـدف أو  ومعامالت تجارية تجري من قبل شخص

المتمثــل فــي الغــش واالحتيــال والتزويــر والرشــوة والمعــامالت  األمــوالالحقيقــي لهــذه 
  التجارية الوهمية واالتجار في المخدرات .
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والعناصـر لهـا  األركـانادية متكاملة جريمة اقتص األموالغسيل أن  وفي الواقع
  -والمجتمعات منها : األفراد اقتصادية علىآثار انعكاسات و 

من استغاللها في تنميـة  األمواليحرم الدولة المحولة منها  األموالغسيل  – ١
ال تصـــادر هـــذه  أخـــرىتوظـــف فـــي دول  ألنهـــاالبطالـــة علـــى  اقتصـــادها والقضـــاء

  بليون دوالر سنويًا .  ٤٠٠ – ٣٠٠يتراوح بين  بما األموالوتقدر هذه ، األموال
تقلـل الثقـة لـدي  إليهاالقذرة في مشروعات الدولة المحولة  األموالتنظيف  – ٢

  اقتصادها . على  المتعاملين مع تلك المشروعات وتظل محل شك ويؤثر هذا سلباً 
ة عــن طريــق شــراء الســلع المعمــرة والــذهب والتحــف يــالعين األمــوالل يغســ – ٣

زيـــادة االســـتهالك ونقـــص االدخـــار دون حـــدوث نمـــو علـــى  يعمـــل ةالترفيهيـــلســـلع وا
يزيــد مــن التضــخم وســيادة  اقتصــاديخلــل إلــى  وبالتــالي يــؤدي اإلنتــاجمماثــل فــي 

  ٠بين الدولة وغيرها من الدول التجارياالستيراد وعجز الميزان 
 أنشــطةناتجــة عــن  باعتبارهــامحــل الغســل مــن الضــرائب  األمــوالهــروب  -٤

ــــق  ــــديون العامــــة عــــن طري ــــادة ال ــــة وزي ــــنقص مــــوارد الدول ــــة يــــؤدى ل اقتصــــادية خفي
االقتــراض لســد العجــز كمــا يــؤدى لــنقص المــدخرات الوطنيــة واالســتدانة مــن الخــارج 

  ٠لسد العجز 
 اإلجرامغير المشروعة وانضمامهم لجماعات  األنشطةفي  اندماج الشباب -٥

ه تعطيـــل لقطـــاع كبيـــر مـــن القـــوى محـــل الغســـل فيـــ األمـــوالالمـــنظم المســـتمد فيهـــا 
  ٠المشروع اإلنتاجفي  اإلسهامالبشرية من 

بزيــادة األمــن  فــاق علــىنزيــادة االإلــى  يــؤدى األمــوالتزايــد عمليــات غســل  -٦
  ٠وتجهيزهم بوسائل التقنية المقدمة على حساب مشروعات التنمية  أفرادهعدد 

 جنبيــةأ ة بــأخرىاميــجر اإل نشــطةالمســتمدة مــن األ طنيــهاســتبدال العملــة الو  -٧
 إزاءسبيل غسلها عن طريق تحويلها يترتب عليه انخفاض قيمة العملة الوطنية في 

  ٠ إليهاتلك المعامالت المحولة 
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مـــن البنـــوك الوطنيـــة  إيـــداعاتهمغيـــر مشـــروعة الالـــدخول  أصـــحابســـحب  -٨
تحويلهـــا أو  الغســـيل لهـــا وٕاجـــراءبصـــورة مفاجئـــة تمهيـــدًا لحملهـــا نقـــدًا عبـــر الحـــدود 

           .ارتباك سوق العملة الوطنية إلى  يبوسائل الكترونية يؤد
  )٣٤ص :،  ١٩٩٨الدين عوض :  ( محمد محيي

  -: األموالسيل مراحل تنفيذ جرائم غ
  ) مرحلة النشاط غير المشروع : أوال (
 أفــرادوالتخطــيط والجنــاة هنــا مــن  بالتحضــير إجرامــيتبــدأ المرحلــة كــأي نشــاط  

طريــق الشــر كمــا هــو إلــى  اجتماعيــة واقتصــادية ونفســية المجتمــع دفعــتهم ظــروف
ويتميـــز مرتكبـــي هـــذه الجـــرائم دون غيـــرهم مـــن ،  اإلجـــراممعلـــوم مـــن نظريـــات علـــم 

ات البيضـاء ويتميـزون قـاليا أصـحابقدراتهم الثقافية ومكـانتهم االجتماعيـة فهـم مـن 
فــــي  مثــــل جــــرائم االتجــــار جمــــع المــــالفــــي  التفــــوق والشــــهوةفــــي  بالــــذكاء والرغبــــة

الجــنس والمــواد الفاضــحة والتهــرب مــن الضــرائب فــي  المخــدرات والتزويــر واالتجــار
 Jerrny Mercer)                  .العامة والرشوة  األموالواختالس 

; 1999 ;p : 97 )   
  (ثانيًا ) مرحلة الوضع :

غيـــر  نشـــطةالنقديـــة الناجمـــة عـــن األ األمـــوالوفـــي هـــذه المرحلـــة يـــتم تحويـــل  
 إدخـالعلـى  عمليات مالية مشـروعة ومتحركـة تركـزأو  ثابتة أصوللى إ المشروعة
المؤسســـات  إحـــدىأو  فـــي احـــد البنـــوك وٕايـــداعها،  الجهـــاز المصـــرفيإلـــى  األمـــوال

  تتبعها .على  تسندها وتساعدأن  المالية وتصبح لها مرجعية زمنية يمكن
  ( ثالثًا ) مرحلة بناء الطبقة :

فصــل التــام بــين الســجالت الورقيــة التــي تــم يســعي الجنــاة فــي هــذه المرحلــة ال 
فـي  إيـداعهاالتـي تـم  لألموالالحقيقية  وبين المصادر األولى استحداثها في المرحلة
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ومـن  آخـرإلـى  وتحويلها من بنك األموالالبنوك وتستعمل في هذا ميكانيكية تدوير 
  نوك .المصرفية والب األعمالخاصة الدول التي تتوفر فيها سرية  أخرىإلى  دولة

  ( رابعًا ) مرحلة التكامل : 
 رأسمــن مختلــف مواقعهــا لتكــوين  األمــوالويــتم فــي هــذه المرحلــة توحيــد وجمــع 

فـي الغالـب  أنهـا إالالمال العمالق واستخدامه في عمليات تجارية بعضها مشروعة 
نظيفـة  األمـوالبـأن  اآلخـرينغير مشروعة،وما يهم الجنـاة هـو ترسـيخ القناعـة لـدي 

 األعمالبعض على  ومحاور مشروعة تدور فيها وللتمويه يتم االتفاق رولها مصاد
 إعفــاءاتعلـى  بهـدف الحصـول،  الخيريـة والتبرعـات المظهريـة للمشـروعات العامـة

بـــدورة  األربعـــةوتســـمي المراحـــل ،  نفقـــواأ مـــا إضـــعافضـــريبية وتســـهيالت تعـــادل 
 ; Money Laundering Cycle .          ( Villa john األمـوالغسـيل 

1990 ; p 66 )  

  -:  األموالخطط التحقيق في جرائم غسيل 
  تطوير مصادر المعلومات .  – ١ 
  التحريات السرية . إجراء – ٢ 
  الجنائية المادية . لألدلةالتحليل المعملي  – ٣ 
  المراقبة االلكترونية . – ٤ 
  ذات العالقة بالجريمة . األطرافاستجواب  – ٥ 
  لقانون . ت وفقًا لصنالت – ٦ 

اســـتحدث ،  بأنماطهـــا المســـتحدثة األمـــوالومـــع انتشـــار ظـــاهرة جـــرائم غســـيل 
الســابع لتعزيـــز  الفنـــيعليـــه العنصــر  أطلــق"نوســن" عنصــر فنيـــًا جديــدًا للتحقيقـــات 

والطمــع فــي المــال كهــدف ،  التحقيقــات الماليــة فيمــا يتعلــق بالكســب الغيــر مشــروع
  ودافع لمخالفة القانون .

 (Nossen Richard;1980)   
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العمل في مجال التحقيقات المالية يتطلب المامـًا تامـًا بقنـوات أن  الباحث ىوير 
ها وتختلـف التحقيقـات ٕاجراءاتلكل عملية تجارية ظروفها و أن  حيث األموالانسياب 

  ٠ أخرىإلى  من قضية
فــي  واحــد مــع التحقــقأن  فــي الجــرائم فــإن التحقيــق يبــدأفــي  التحقيــقيــتم  ولكــي
جنــب ، وانــه مــن الصــعب إلــى  الســير بهمــا جانبــاً  وينبغــيالقــذرة  والاألمــحســابات 

ويعــزى هــذا  األمــوالجــرائم غســيل فــي  وضــع خطــط واســتراتيجيات محــددة للتحقيــق
يســتخدمها المجرمــون لكــل عمليــة التــي  لصــعوبة حصــر الطــرق العديــدة والمســتحدثة

ين العمليـــات الـــدمج بـــهـــي  األمـــوالانـــه الصـــفة الغالبـــة لجـــرائم غســـيل  إالة إجراميـــ
والســــلع والعقــــارات وســــندات  األعمــــالالبنكيــــة والمعــــامالت التجاريــــة وتشــــمل كافــــة 

والتحـــويالت المجـــزأة والعمليـــات  اإليـــداعوالعمليـــات البنكيـــة مثـــل  واألســـهم االدخـــار
  ٠عن مسرح العمليات الحقيقيتبعد مالك المال التي  االحتيالية المركبة والشركات

تتســم  األمــواليبتكرهــا مرتكــب جــرائم غســل التــي  الخطــط المعقــدةأن  ويالحــظ
ر الشـــديد واســـتغالل الثغـــرات القانونيـــة واالســـتفادة الســـريعة مـــن حركـــة ذبالدقـــة والحـــ

خطـط شـيطانية والبـد  أنهـاوهذه الخطط اقل ما توصف به  األسعارالسوق وتقلبات 
  ٠من استحداث تقنيات حديثة للتعامل مع هؤالء المجرمين 

اعتبارهم عند التعامل مع هذه في  يأخذها المحققينأن  ة البدوهناك حقائق هام
  : يليالجرائم وهى كما 

فلـيس  األمـواليسـتخدمها مرتكـب جـرائم غسـيل التي  مهما كانت الطريقة – ١ 
هم ور مقدفي  اليستطيعون تعديلها ولكن إطار القوانين والتيفي  سوى العمل أمامهم

الــذي  شــيءبهــم تنفيــذ تلــك القــوانين الالمنــاط األشــخاص  تجــاوز بعضــها مــن خــالل
  ٠الجريمة ومرتكبها إلى  فرصًا لالختراق والتوصل جنائييتيح للمحقق ال
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معـــامالت بنكيـــة فســـوف تتـــوفر فـــي  متـــى قـــرر مرتكـــب الجريمـــة الـــدخول – ٢
ضــده  إثبــاتتشــكل دليــل ســتندات الورقيــة وااللكترونيــة التــي للمحقــق سلســلة مــن الم

   . هذه المستندات والحصول عليها ويمكن للمحقق التعرف على
عبــر عمليــات متكــررة  األمــوالعلــى تحريــك  األمــوالتعتمــد جريمــة غســل  – ٣
التحقيـــق وســـيلة يمكـــن  جهـــزةتتـــيح ألأن  معالمهـــا وكـــل عمليـــة يمكـــن إخفـــاءبقصـــد 

  ٠ جانيالإلى  استغاللها للوصول
ــــة الأن  – ٤ ــــة والمالي عــــدم تتســــم ب األمــــوالتصــــلة بغســــل مالمعــــامالت التجاري

أن  يضــير مالــك المــال المــراد غســله وال إضــافية أرباحــاتســتهدف  ال ألنهــاالمبــاالة 
  ٠وتدويرها  األموالسبيل عمليات تحريك في  يخسر جزء منه

تقـديم تسـهيالت فـي  هناك دول اكتسـبت بنوكهـا ومصـارفها سـمعة عالميـة – ٥
ويسـرا والنمسـا ضريبية ودرجة عالية من السرية ومـن تلـك الـدول س وٕاعفاءاتوفوائد 

 وقبرص والباهاما وهونج كونج ومالطا ولوكسمبرج وبنما وعلى رجال 
 Nossen)         .التركيز على هذه الدول األموالجرائم غسيل في  التحقيق

; 1993 ; p :11)  
 واإللمـامجمـع المعلومـات عنهـا  األمـوالجرائم غسيل في  ولهذا يتطلب التحقيق

 ة مــن مراجعــة ومحاســبة وفحــص المســتندات الماليــة كمــاالتحقيقــات الماليــ إجراءاتبــ
يتم رصدها علـى أن  لجميع المعامالت المالية العمليهمن ا لمتطلبات القانونية و أن 

ـــًا يمكـــن أو  وثـــائق ومســـتندات ورقيـــة ـــيًال كتابي ـــة وتمثـــل هـــذه المســـتندات دل الكتروني
تقدمه من معلومات  تكون الفنادق بماأن  ويمكن جنائيالتحقيق الفي  االستفادة منه

الســيارات وســجالت  إيجــارعــن النــزالء وخطــوط الطيــران ووكــاالت الســفر وشــركات 
التجاريــة وســجالت البنــوك التجاريــة والســجالت الجنائيــة والشــهود ووكــالء  األعمــال

حفظ المستندات وسجالت الجمارك والسجالت الرسـمية للعقـارات وسـجالت التوثيـق 
ــــر كــــل مــــ ــــة ويعتب ــــوزارة الخارجي ــــةا ســــبق مســــتودعًا هامــــًا ب ــــة ولجمــــع  لألدل الجنائي
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نهجــًا علميــًا وتقنيــات حديثــة  إتبــاعمــع  األمــوالالمعلومــات المتعلقــة بعمليــات غســل 
  ٠المعاصر  اإلجرام أساليبفي  تواكب المتغيرات

البحـث عـن  على هذه الجرائم على عاتق االدعـاء والبـد مـن ثباتعبأ اإل ويأتي
ــــدابير مســــتحدثة والتشــــريعات التحقيــــق ووســــائل جمــــع  إجــــراءاتاســــتثنائية تــــدعم  ت

  . لها والتصديالتشريعات الكتشاف هذه الجرائم  االستدالالت وسن
             (Fox Russel;2001 ;p: 31)   
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حتـى  ) حادثـة ٨١٤لعالم (لقد بلغ عدد حوادث الطائرات المدنية المسجلة في ا
ــــة عــــا ــــغ عــــدد الضــــحايا (٢٠٠٠م نهاي ) ٢٢٨٩٩) شــــخص مــــنهم ( ٤٦٦٥٧م وبل

    . ) حادثة ٣٨١م في (٢٠٠٠: ١٩٨٠ة في الفترة من ضحي
           (Airline Disasters ; 2002 ; p: 5 )   

التي يجب معها توفير تقنيات  هميةهذه الحوادث من األأن  الباحث يرى اولهذ
أو  ولسـنا بصـدد تعريـف حـوادث الطيـران المــدني،  قيـق الجنـائي بهـاحديثـة فـي التح

التقنيــات الحديثــة التــي تســاعد علــى  االختصــاص فيــه ولكــن ســنلقي الضــوء إشــكالية
منه الطـائرة  أقلعتالتحقيق من المكان الذي  ٕاجراءاتفي كشف غموض الحوادث و 

  المنكوبة والمكان الذي تحطمت فيه . 
الحـوادث وكشـف علـى  فـي التعـرف نالجنـائييمحققـين المصادر التي تساعد ال 

  -غموضها والتوصل للجناة :
  . اإلقالعبل قعيوب فنية  أيسالمة الطائرة من  مدى – ١
بقائهــا فــي  إثنــاءة إجراميــ أعمــال أليســالمة الطــائرة مــن التعــرض مــدى  – ٢

  المطار .
بصــفة الطــائرة و علــى  التــي شــحنت واألمتعــةالتأكــد مــن ســالمة البضــائع  – ٣

  المرسلة دون صحبة راكب .  واألشياءخاصة الحقائب الدبلوماسية 
الطــــاقم وســــلوكياتهم وانتمــــاءاتهم السياســــية وحــــالتهم  أفــــرادعلــــى  التعــــرف – ٤

  الصحية .
اعيـــــة والسياســـــية والصـــــحية المســـــافرين وخلفيـــــاتهم االجتمعلـــــى  التعـــــرف – ٥

  والنفسية
  بعضهم البعض .السفر لكل مسافر وعالقتهم ب أسبابدراسة  – ٦
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فر وطريقـــة ســـدادهم لتكـــاليف تـــذاكر الســـعلـــى  ة حصـــول المســـافرينيـــكيف – ٧
  الرحلة
  طاقم الطائرة والمسافرين . ألفراددراسة الحياة الخاصة والخلفية التاريخية  – ٨
  )  ٢٢١ص : ،  هـ ١٤٢٥ البشري : األمين( محمد  

مــوض حــوادث التقنيــات الحديثــة للكشـف عــن غ أهــمعلـى  وسـوف نلقــي الضــوء
  وضبط الجناة . جنائيالطيران المدني والتي تساعد في التحقيق ال

  -: الصندوق األسود 
السنة الناس عقب كـل حـادث طيـران هـي على  ألعبارة تترددأن  من المعروف 

الحـادث ليحقـق  أسـبابهذه التقنية المفتاح الذي يكشـف أن األسود عبارة الصندوق 
  . األخرسيطلق عليه القاضي  العدالة في هذه الحوادث ولذلك
مجلـس الطيـران المـدني  أمـرمـرة عنـدما  األسـود ألولوقد بدأت فكرة الصندوق 

،  بوضــــع مســــجالت فــــي جميــــع الطــــائرات التــــي تقــــوم بــــرحالت تجاريــــة األمريكــــي
وفي عام ،  مسجل لمعلومات الطيران أولم  ١٩٥٨ووضعت شركة "لوكهيد " عام 

بوضـــع ميكروفونـــات القطـــة فـــي  األمريكـــيدني م قامــت وكالـــة الطيـــران المـــ ١٩٦٧
وتنقل لحظـات الرعـب ،  المالحين أصواتومسجالت تسجل ،  قمرة قيادة الطائرات

ورصـــد ســـرعة المحـــرك وتـــدفق الوقـــود ووضـــعية ضـــوابط الـــتحكم ،  المراقـــة للحـــادث
وحالـة الجـزء المتحـرك فـي جنـاح الطـائرة الخـاص ،  الرئيسية والفرامل ومقود الطائرة

األسـود يسجل ما سبق باسم الصندوق  يالجهاز الذ اوقد عرف هذ،  التوازنبحفظ 
  الكوارث والحوادث . بأخبارال للونه ولكن الرتباطه 

)Daved Warin, 1985 ;214(  
وتـــم تزويـــده ،  التقنيـــات ألحـــدثتبعـــًا ســـود وقـــد تطـــورت صـــناعة الصـــندوق األ

ـــة الجـــودة لتكـــون قـــادرة أجهزةبـــ ـــى  ة حـــرارة تصـــلمقاومـــة درجـــعلـــى  تســـجيل علي إل
وصـنع الصـندوق مـن مـادة التتـانيوم التـي تقـاوم اختـراق قضـيب ،  فهرنهيت ٢٠٠٠
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ويمكــن االســتفادة مــن ،  كمــا تقــاوم االهتــزاز والصــدمات،  رطــل ٥٠٠وزنــه  فــوالذي
قــدم لمــدة  ٢٠.٠٠٠عمــق علــى  بعــد غرقــه فــي مــاء البحــرحتــى ســود الصــندوق األ

صــلدة مثــل ذاكــرة احــدث الحاســبات وال  لــك الصــندوق الحــديث ذاكــرةموي،  عــام ٣٠
  تتأثر بالظروف الخارجية .

 برتقـاليأو  بل اصـفرأسود ليس سود لون الصندوق األأن  ومن الجدير بالذكر
بأشـــرطة عاكســـة للضـــوء لتســـهيل مهمـــة العثـــور عليـــه تحـــت المـــاء عـــن  ومغطـــى، 

 الرطوبةو أ الجليدأو  مس الماءلذبذبات صوتية عالية التردد عندما ي إصدارطريق 
 ويمكــن التعــرف، مرشــد الســلكيعلــى  ائــهو تحديــد موقعــه الحتعلــى  وهــذا يســاعد، 

ولهــذا ،  قــدم فــي البحــار ٢٠.٠٠٠ميــل وعمــق  ٢١بعــد علــى  هــذه الذبــذباتعلــى 
عنصــــر مهــــم فــــي التحقيقــــات الجنائيــــة لكشــــف غمــــوض ســــود يظــــل الصــــندوق األ

   . الحوادث
  ) .  ٦ص: ،  م ٢٠٠٠(محمد محمد اسماعيل :  

قــد تفقــد  أنهــا إالهــذه التقنيــة فــي التحقيقــات الجنائيــة  أهميــةويــري الباحــث رغــم 
من جهات خارجيـة  سود إاللصعوبة فك طالسم تسجيالت الصندوق األ مصداقيتها

  تحتكر هذا الموضوع .
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  :ا���Tو��ت

األمانــــة العامــــة لالنتربــــول نشــــرات دوليــــة وتختلــــف  النشـــرات الدوليــــة : تصــــدر
  النشرات حسب نوعية مضمونها والهدف من إصدارها .

  النشرة الدولية الحمراء : – ١
األشـخاص  تعد هذه النشرة من اقوي أدوات المالحقـة الدوليـة التـي يالحـق بهـا 

 الخطـــرين المطلـــوب القـــبض علـــيهم لصـــالح الـــدول األعضـــاء فـــي المنظمـــة الدوليـــة
قــــرار صــــادر مــــن علــــى  ويطلــــب إصــــدارها احــــد المكاتــــب المركزيــــة الوطنيــــة بنــــاء

  السلطات القضائية في الدولة وهي نوعان :
: النشرة الصادرة ضد شخص مطلوب القـبض عليـه لصـدور حكـم  النوع األول

جريمــة جنائيــة ممــا يجــوز فيــه لجهــاز االنتربــول التــدخل فــي  ةالرتكابــ ةقضــائي ضــد
  .المالحقة  إجراءات

ـــاني ـــوع الث ـــة  الن : النشـــرة الصـــادرة ضـــد شـــخص اتهـــم بارتكـــاب جريمـــة جنائي
  وصدور قرار بذلك من السلطات القضائية بالقبض عليه.

تكـون هـذه الجـرائم الصـادر فيهـا أن  انه إلصدار هذه النشـرة يجـب ذلك ومعنى
 أي ليس لها عالقـة بـالجرائم السياسـية و العنصـرية،  الحكم القضائي جرائم طبيعية

  العسكرية .أو  الدينيةأو 
التـــي تحمـــل رقـــم قيـــد عســـكري ويفحصـــها القضـــاء العســـكري مثـــل قتـــل  مالجـــرائ

  تالحق ألنها جريمة طبيعية .أن  مجند زميله داخل المعسكر يمكن
ويجـوز استصــدار النشـرات الدوليــة الحمـراء لمالحقــة الجنـاة فــي جـرائم اإلرهــاب 

اء العسكري ألنها جرائم طبيعية ويتمتع بمعرفة القض التي تصدر أحكامها القضائية
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الحصـــانات القضـــائية المقـــررة فـــي القضـــاء المـــدني ويحمـــل القضـــاة  لقضـــاتها بكـــ
  المؤهالت القانونية .

المجتمــــع الن علــــى  المالحقــــة الدوليــــة تبــــدأ مــــع نوعيــــة المجــــرمين الخطــــرين
  المالحقة عملية معقدة ومكلفة .

  اء :سمات الشخص الذي تصدر ضده النشرة الحمر 
  أن يكون مسلحًا . -
 أن يعتاد مقاومة رجال الشرطة عند القبض عليه . -

 احتمال هروبه بعد القبض عليه . -

 استعماله لمحررات مزورة لنفي الشخصية المطلوب لها . -

 ة .إجراميعصابة إلى  ينتمي -

 مساندته بمعرفة أشخاص آخرين لهم نفس السمات السابقة . -

 عتبر االقتراب منها مخاطرة محسوبة.تواجده في األماكن الخطرة التي ي -

التســلق بصــورة أو  قوتــه البدنيــة ولياقتــه العاليــة التــي تتــيح لــه إمكانيــة القفــز -
 تعوق القبض عليه .أو  تمنع

  النشرة الدولية الخضراء :  - ٢
الشخص مع العلم بان هذا الشـخص ال على  تطلب السلطات الوطنية القبض 
المقبـوض علـيهم األشـخاص  يجوز إصـدارها بحـقكما ،  ةإجراميخطورة  بأييتمتع 

تـزود المكتـب المركـزي بـأي بيانـات عـن أن  السـلطات الوطنيـةإلى  فعًال لكن يطلب
  الشخص الملقي القبض عليه وتفيد النشرة في ما يلي :

الشــخص علــى  بخبــر القــبضالعلــم  هــذه النشــرة تتــيح لســلطات الــدول المعنيــة -
  البلد يكون معروفًا للسلطات .على  هالحاسب وعند تردد أجهزةوتدرجه في 

في حالة حمله لجنسية دولة أخري فان الدولة التي يحمل جنسيتها ربما تتخذ  -
 إجراء إداريا حياله مستقبال يمنع سفره خارج الدولة.
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دولـة إلـى  قد يفـرج عـن الشـخص مؤقتـًا تمهيـدًا لمحاكمتـه ويـتمكن مـن الهـرب -
إداريـة ومراقبتـه لمنعـه مـن  إجراءاتضده  التي تصلها النشرة الخضراء فتتخذ ىأخر 

 .في الدولة إجراميممارسة أي نشاط 

  النشرة الدولية الزرقاء : - ٣
علـــى  فـــي النشـــرات الحمـــراء والخضـــراء يطلـــب مـــن الـــدول األعضـــاء القـــبض 

عــن األمــر  بهــا وال يخــرجالموجــود اســترداده مــن الدولــة  أمــرالشــخص والنظــر فــي 
  االحتماالت اآلتية :

اك اتفاقيـــة تســـليم المجـــرمين بـــين الـــدولتين وتكـــون ســـارية المفعـــول وان هنـــ –أ 
  ترسل الدولة التي تطلبه ملف االسترداد بشروط وهي :

  توفر شرط التجريم المزدوج بين الدولتين تشريعيًا . -
  توفر شرط جسامة الجريمة المرتكبة . -
  التفاقيةاعلى  توافر شرط صالحية االتفاقية مع تبادل وثائق التصديق -
  عدم وجود مانع من موانع التسليم . -
  توف شروط التبادل من حيث الظروف السياسية . -

  ولكن هناك أساس أخر هو المعاملة بالمثل .  عدم وجود اتفاقية تسليم –ب 
المعاملــــة بالمثــــل وهنــــا ال يطلــــب ملــــف أو  عــــدم وجــــود اتفاقيــــة للتســــليم –ج 

ـــة ـــغ الدول ـــى  موجـــود الشـــخصأن  االســـترداد ولكـــن تبل ـــد عل أراضـــيها واإلخطـــار عن
  المغادرة وتحديد الجهة التي اتجه إليها ويكون هذا محتوي النشرات الزرقاء .

االلتزام في هذا األخطار التزام أدبي فقط وهو نوع من المجاملـة الدوليـة أن  أي
الشرطية التي ينظر إليها بعين االعتبار مستقبًال في التعاون الشرطي بين الـدولتين 

.  
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  النشرة الدولية الصفراء : - ٤
الشـــرطة  أنشـــطةيعـــد البحـــث عـــن األفـــراد الغـــائبين فـــي دول العـــالم احـــد أوجـــه 

ـــة عـــن طريـــق إصـــدار النشـــرة الصـــفراء وتشـــمل ـــى  الدولي بيانـــات عـــن الشـــخص عل
الغائب والدول التي يحتمل تردده عليها والدول السـابق زيارتهـا والمالبـس التـي كـان 

وأخــر مــرة شــوهد فيهــا ورقــم المحضــر المحــرر عــن واقعــة غيابــه  يرتــديها يــوم غيابــه
المودعين فـي المصـحات النفسـية الحتمـال إصـابته األشخاص  كما يتم الكشف عن

  بمرض نفسي .
ـــتم التركيـــز  ـــي حـــوادث جنائيـــةاألشـــخاص علـــى  وي أو  المجهـــولين المتـــوفين ف

ـــمحـــوادث عارضـــة و  ت أصـــحاب هـــذه الجثـــث وتســـاعد بصـــماعلـــى  يتعـــرف فيهـــا ل
والصــور الفوتوغرافيــة كثيــرًا فــي كشــف شخصــية أولئــك المنشــور بغيــابهم  صــابعاأل

  دوليًا .

  النشرات الدولية السوداء : - ٥
وهــي التــي تتعلــق بالجثــث المجهولــة التــي يعثــر عليهــا فــي دولــة مــا وال يتعــرف 

بيانــات هــذه النشــرة تشــمل األوصــاف التفصــيلية بــدنيًا للجثــة .  أصــحابهاعلــى  احــد
ــــ ــــات المعث ــــور وبيان ــــور عليهــــا ومكانهــــا وظــــروف العث ــــاريخ العث ور عليهــــا ويحــــدد ت

الجثــة علــى  باإلصــابات الموجــودة بهــا وســبب الوفــاة ورقــم القضــية الخاصــة بــالعثور
ــــف  ــــة مــــن مختل ــــة كامل ــــتم تســــجيل صــــور ة فوتوغرافي ــــة وي ــــس صــــاحب الجث ومالب

الــذي يــتم وبصــمات األســنان ويحــدد المكــان  صــابعاألوضــاع والزوايــا وبصــمات األ
المستشـــفي الـــذي يـــتم أبقـــاء الجثـــة فيـــه والمـــدة أو  حفـــظ الجثـــة فيـــه كاســـم المشـــرحة

مختلـف علـى  لحفظها به وتصدر هذه النشرة بالغات األربعـة ويـتم توزيعهـا القصوى
هــا الشــرطية فــي شــأن إجراءاتباتخــاذ  بــدورها تقــوم المكاتــب المركزيــة الوطنيــة والتــي

  ة المعثور عليها .كشف صاحب هذه الجثو  بذل الجهود
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  النشرة الدولية الفنية : – ٦
أو  وهي التي تتضمن بيانات كاملة من المقتنيـات الفنيـة المسـروقة سـواء تحـف

وتحـوي النشـرة ،  الوطنيـةأو  لحضارات الشـعوب تحـتفظ بهـا المتـاحف العالميـةآثار 
التحفــة ويرفــق بهــا صــورة فوتوغرافيــة ويســجل األثــر أو  وصــف تفصــيلي عــن األثــر

بــــإدارة  اآللــــيالحاســــب  أجهــــزةاالنترنــــت و علــــى  الفنــــي بــــرقم معــــين وتســــجل النشــــرة
االستخبارات الجنائية بالمنظمة ويتم فحص جميـع كتالوجـات المـزادات العالميـة مـن 

ن تســجيل أثارهــا والبــد لكــل دولــة مــ،  اجــل تحقيــق أي اشــتباه والتأكــد انــه مســروق
  .دولياً 

ـــر مـــن المشـــاك ل أهمهـــا مـــا يعـــرف بمشـــكلة الحـــائز وتشـــير هـــذه النشـــرات الكثي
  .رعي والحائز األصليالش

  نشرة األطفال المفقودين :  – ٧
عناية خاصة مـن إلى  تعد وقائع اختفاء األطفال احد الموضوعات التي تحتاج

ـــاء  أجهـــزة ـــًا مـــا يكـــون الخـــاطفين هـــم أولي ـــدول األعضـــاء الن غالب االنتربـــول فـــي ال
ب ومن هنـا تصـبح هـذه المسـألة شـائكة لخـالف األقار أو  األمهاتأو  األمور اآلباء

ـــة أو  بـــين الـــزوجين فيحـــرم الطفـــل مـــن حنـــان أالم رعايـــة األب وتصـــعب هنـــا عملي
أن  االنتربــول أجهــزةعلــى  ولهــذا يكــون ألخــرىالمتابعــة فــي حالــة التحــرك مــن دولــة 

 اإلنسانية من اجل لم شمل األسـرة وتحديـد موقـع الطفـل المخطـوف الجهود تتضافر
ــدول التــي يختفــي منهــا  وتقــوم،  األمانــة العامــة للمنظمــة الدوليــة بتلقــي إخطــارات ال

مقــر المنظمــة ويصــدر فــي إلــى  نمــوذج معــين يرســلعلــى  أطفــال فــي صــورة بيانــات
 اآللــيالحاســب علــى  نشــرة أطفــال مفقــودين يبحــث عــنهم االنتربــول وتســجل النشــرة

ـــى  لمراقبـــة تـــردد هـــؤالء األطفـــال ـــة وجـــود أي مطـــارات ومـــواني الدولـــة و عل فـــي حال
القانونيـــة عـــن الشـــخص القـــائم باالختطـــاف حســـب  جـــراءاتمعلومـــات يـــتم اتخـــاذ اإل
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الطالبـة للبحـث عـن هـؤالء تشريع هذه الدولـة ومسـتوي التعـاون القضـائي مـع الدولـة 
  . األطفال

  نشرة النقد المزيف : – ٨
 تعـــد جريمـــة تزيـــف العملـــة مـــن اخطـــر الجـــرائم االقتصـــادية التـــي تواجـــه الـــدول

سرعة تداول هذه العملة بين مختلف أرجاء الدول من خالل استعمالها على  وتعتمد
  ربما ال يجيدون فحص هذه العملة النقدية .األشخاص  مع

أن  نشرة النقد المزيف وبنوك الدول قـد ال تعـرف ىوتصدر االنتربول نشرة تسم
وم األمانــة فهــا وربمــا ال تعــرف العملــة الصــحيحة أصــال وتقــيعملــة دولــة قــد تــم تزي

العامــــة فــــور إصــــدار أي عملــــة جديــــدة فــــي أي دولــــة عضــــو بــــإجراء نشــــرة للعملــــة 
الصحيحة ويتم النشرة بالطبعة الملونة ويوضـح العالمـات المميـزة لهـا وبطريقـة فنيـة 

الشـرطة فـي  أجهـزةعلى  المكاتب الوطنية وتوزععلى  لكل المختصين وتوزع النشرة
العمـالت الصـحيحة التـي علـى  وتشمل النشـرات الدول التي يتبعها المكتب المركزي

البنــوك المركزيــة فــي الــدول علــى  كمــا تــوزع النشــرات،  تقــرر ســحبها مــن األســواق
  األعضاء في االنتربول .

  :ما يليعلى  ويلتزم كل مكتب مركزي وطني بتحرير استمارة معينة تشتمل
  العملة النقدية الجديدة التي يصدرها البنك المركزي . –أ 

  العملة النقدية التي يتقرر سحبها من السوق المصرفي. –ب 
  ف عملة .ينسخة من العملة المزيفة التي تم ضبطها في أي جريمة تزي - ج

وتعتبــر هــذه النشــرات الدوليــة مــن أهــم النشــرات التــي تســاهم بهــا األمانــة العامــة 
  العالم للمنظمات الدولية في استقرار سوق التداول للعمالت النقدية لمختلف دول 

م تجميـــع هـــذه النشـــرات كـــل فتـــرة ويصـــدر بهـــا مـــا يســـمي بالمجلـــة الجنائيـــة تويـــ
ف العملــة وتخــتص بطباعــة النشــرات دار نشــر كيســينغ للنشــر وهــي شــركة فــي يــلتزي

  هولندا مقرها في الهاي .
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  ا���ل ا��	�س
  �'	)9 و'و��	ت ا�درا��

  
  ا��'	)9 : 'و��ت ا�درا�� إ�: ا��'	)9 ا�'	��� :

  وًال : في مجال البصمات :أ
 نظام بصمات األصابع . -١

 نظام بصمة اآلذن . -٢

 نظام بصمة الصوت . -٣

 نظام بصمة الشفاه . -٤

 نظام بصمة الرائحة . -٥

 نظام بصمة الكف . -٦

 نظام بصمة األسنان . -٧

 نظام بصمة المخ . -٨

 نظام البصمة النفسية .  -٩

 ) . DNAالبصمة الوراثية (  -١٠

األخــرى فــي جســم اإلنســان  يمكــن اكتشــافها علمــًا أن هنــاك العديــد مــن البصــمات 
  للتعرف على الخصائص المميزة لكل فرد .
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  ثانيًا : في مجال األجهزة .
لقد توصلت الدراسة إلى العديد من األجهزة المتطورة في مجال التحقيـق الجنـائي 

  ومن أمثلتها : 
 أجهزة التحليل باستخدام األشعة تحت الحمراء . -١

 تخدام األشعة فوق البنفسجية .أجهزة التحليل باس  -٢

 . يةأجهزة الفحص باألشعة السنين -٣

 أجهزة المسح الطبقي للوثائق والمستندات . -٤

 جهاز فحص بصمات الصوت . -٥

  ثالثًا : في مجال التحقيق الجنائي :
توصـــلت الدراســــة إلـــى تقنيــــات وأســـاليب واســــتراتجيات حديثـــة يمكــــن أن يتبعهــــا 

  المحقق الجنائي مثل :
 الضمادة .  -١

 االنتظار . -٢

 استثمار الحركات العصبية . -٣

 المناورة . -٤

 المراقبة . -٥

 الواعد بمكافأة . -٦

 التساقط اللفظي . -٧

 الحور الصامت . -٨

 االلتفاف . -٩

 المفاجأة . -١٠

  التوصيات : توصلت الدراسة إلى التوصيات التالية:
البـــد لألجهـــزة األمنيـــة فـــي المملكـــة العربيـــة الســـعودية مـــن بـــذل الجهـــد والمـــال  – ١

اذ احــدث التقنيــات والتــي تتمشــى مــع كــل الجــرائم حيــث أن كــل جريمــة الســتحو 
لها طبيعة خاصة ويلزمها تقنية خاصة تختلف عن التقنيـات الخاصـة بـالجرائم 

  األخرى.
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تدريب العنصر البشري على التقنيات الحديثة وكيفية استخدامها بـأعلى كفـاءة  – ٢
حيث أن األجهزة في تطور  وتطويرها باستبدال أجزاء منها بأجزاء أكثر فاعلية

مســــتمر، وبزيــــادة كفــــاءة األجهــــزة تزيــــد كفــــاءة وضــــوح الصــــور وتزيــــد الســــعة 
  التخزينية.

العمل على تطوير جهاز متعدد األغراض يجمع أكثر من دليل إدانة لمرتكب  – ٣
الجريمــة بــان يعطــي البصــمات بأكملهــا، حتــى يكــون دليــل اإلدانــة قــاطع وان 

  .ضبط مرتكبي الحادث البعض وبالتالي يمكنتكون األدلة تعضد بعضها 
ـــدي الخبيـــر  – ٤ ـــوفرة ل ـــة المت ـــة واألمني ـــًا للخبـــرات العلمي ـــة طبق ـــاء التقني ـــتم اقتن أن ي

الجنائي، وٕايفاد الخبراء إلى الخارج في الدول التي سبق لها االستفادة من هـذه 
  التقنيات الكتساب خبرة عملية .

ا العمـــل مهـــارة التطبيـــق والقـــدرة علـــى أن يتـــوفر فـــي الخبيـــر القـــائم علـــى هـــذ – ٥
  .التقنية والتحكم فيها وليس العكسالتركيب والتحليل للتعامل مع 

أن يــتم اختيــار مــن يقــوم بالعمــل علــى هــذه التقنيــات علــى أســاس حســن ســيره  – ٦
وســلوكه وتحليــه بالصــدق واألمانــة حتــى يحــافظ علــى ســرية المعلومــات وعــدم 

  .األدلة تزيف
اد احــدث األجهــزة مـــن الخــارج بشــرط أال تتعــارض مــع الشـــريعة أن يــتم اســتير  – ٧

اإلسالمية، وان تراعي كرامة الفرد وحقه في حماية سالمة جسده من االعتداء 
عليـه، ولـذلك البــد وان يـدرك الخبيـر مــدى مشـروعية اسـتخدام كــل جهـاز وهــل 

   تتعارض التقنيات الحديثة مع الدين أو المجتمع أو التشريعات .
ــة الجنائيــة تكــوي – ٨ ن إدارات فنيــة الســتخدام التقنيــات الحديثــة وتكــون تابعــة لألدل

بــاألمن العــام ، وان يكــون هنــاك رقابــة محكمــة علــى العــاملين وٕارســال العينــات 
  إلى أكثر من جهة لتحليلها والتأكد من أن النتائج متطابقة .

جهــزة األمنيــة تحقيــق المزيــد مــن التعــاون وتبــادل المعلومــات والخبــرات بــين األ – ٩
  ٠في الدول العربية واألجنبية لضبط الهاربين من العدالة 
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ــــارات الميدانيــــة ومتابعــــة النــــدوات والمــــؤتمرات وحلقــــات البحــــث  – ١٠ تكثيــــف الزي
لوجيـا الحديثـة لضـبط العلمي والفني بحثًا عن التقنيـات واحـدث معطيـات التكنو 

  الجناة.
المخصصة والمنح الدراسية في هذا التشجيع للبحث العلمي وتكثيف البرامج  – ١١

  .المجال وعقد دورات تدريبية للتعامل مع اآلثار المختلفة في مسرح الحادث
توفير وحدة صـيانة األجهـزة والتقنيـات الحديثـة يعمـل بهـا متخصصـون حتـى  – ١٢

   .ال تكون هناك أعطال في هذه التقنيات تعطل العدالة عن أخذ مجراها
مل جنائي بأحد المستشفيات بالمناطق مـن اجـل سـرعة العمل على إيجاد مع – ١٣

  الوصول للنتائج وللحيلولة دون اختالط العينات الجنائية بعينات أخرى.
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  'و��	ت �(را)م ا�'&��� ا��	��� : 
تضــمين دراســة الحاســب اآللــي وفنونــه وتقنيــات المعلومــات الحديثــة فــي منــاهج  -١

د طـرق الحمايـة مـن الجـرائم المرتكبـة التعليم ومعاهد التدريب حتى يـتعلم األفـرا
  عن طريق الحاسب اآللي .

التخطيط الجيد والسليم لنشر ثقافة الحاسب اآللي وتقنية المعلومـات بـين أفـراد  – ٢
وأجهــزة البحــث الجنــائي والقضــاة لجعلهــم أكثــر درايــة باألســاليب التــي ينتجهــا 

  المجرمون .
ى الحمايــة مثــل األمــوال الماديــة وان اعتبــار المعلومــات مــاال معنويــًا يحتــاج إلــ – ٣

تشـــمله الحمايـــة الجنائيـــة المنصـــوص عليهـــا فـــي قـــوانين العقوبـــات واالعتـــراف 
  ٠بإمكان إتالف هذا المال وتقرير العقوبة نفسها المقررة على المال المادي 

مــن الحاســبات والمعلومــات مــزودة بــإجراءات إنشــاء مراكــز وظيفيــة لحمايــة وأ – ٤
  والتقنية لضمان عدم إصابتها بالفيروسات  الحماية المالية

إنشاء لجان أمنية وطنية مكونة من جميع الجهـات ذات العالقـة مثـل األجهـزة  – ٥
األمنيــــة والقضــــائية وهيئــــات االتصــــاالت لوضــــع إســــتراتيجية وخطــــط تنفيذيــــة 
لحمايــة الحاســب اآللــي والمعلومــات واقتــراح القــوانين واإلجــراءات التــي تضــمن 

  .الحماية
أعداد فرق متخصصة مـن األجهـزة التـي تعمـل علـى أسـاليب البحـث والتحـري  – ٦

  عن هذا النوع من الجرائم وٕاجراء دورات تدريبية مستمرة 
عـــالج التقنيـــة بالتقنيـــة أي للتغلـــب علـــى اســـتخدام التقنيـــات الحديثـــة فـــي تنفيـــذ  – ٧

  .الجرائم البد من تقنية مضادة حديثة تكشف وتتصدى لهذه الجرائم 
تبـــادل الخبـــرات العلميـــة والتقنيـــة بـــين الـــدول فـــي مجـــال التعامـــل األمنـــي مـــع  – ٨

مجرمي الحاسب اآللي لمواجهة الجرائم والمساعدة فـي مجـال التحـري والقـبض 
  .على األشخاص وتسليمهم للدول التي تطلب محاكمتهم 
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إبــرام معاهــدات واتفاقيــات دوليــة وٕاقليميــة تعــرف جــرائم الحاســب اآللــي وتتفــق  – ٩
على كيفية مكافحتها وتلزم الدول بإصدار قوانين الموحدة التي تالحق وتحـاكم 

  .مرتكب جرائم الحاسب اآللي
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  )١ا���"ق ر*م (

  تحليل لبعض القضايا بالحمض النووي:
  عودة طفل من ضحايا أمواج المد إلى والديه في سريالنكا : - ١

م عــاد طفــل رضــيع نجــا بمعجــزة مــن أمــواج ١٦/١٢/٢٠٠٥ء فــي يــوم األربعــا
ـــه مـــن ٢٦/١٢/٢٠٠٤المـــد التـــي اجتاحـــت ســـريالنكا فـــي  ـــى والدي ـــم تســـليمه إل م وت

حيـث  نالمحكمة بعد أن أثبتت اختبارات الحمض النووي أنهما والدا الطفل الحقيقيـا
 .(موقـــع صـــحيفة الشـــعبأن الوثـــائق التـــي تثبـــت أنهمـــا والـــداه فقـــدت فـــي الكارثـــة 

  اليومية على اإلنترنت )
تحــت عنـــوان البصـــمة الوراثيـــة تكشـــف المســتور كتبـــت نهـــى ســـالمة علـــى  -٢

م مــايلي " أثــارة صــحف وكــاالت األنبــاء ١٨/١/٢٠٠١موقــع إســالم أون اليــن فــي 
التـــي ســـقطت فـــي المحـــيط األطلســـي ونشـــرت  ٧٠٧مأســـاة الطـــائرة المصـــرية بـــوينج
قــــاع المحــــيط والتعــــرف علــــى  جثــــة انتشــــلت مــــن ٢٥الوكـــاالت خبــــر عــــودة رفــــات 

أصـــحابها بـــين اختبـــار البصـــمة الوراثيـــة إلثبـــات صـــحة البصـــمة الوراثيـــة وقيمتهـــا 
العلمية وتحدثت في بحثهـا عـن قواعـد وخصـائص البصـمة الوراثيـة وقيمتهـا العلميـة 

.  
فــي إحــدى إمــارات دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة : تقــدمت فتــاه تبلــغ مــن  -٣
راكـــز الشـــرطة وأفـــادت أنهـــا تعرفـــت علـــى شـــخص بواســـطة عـــام ألحـــد م ١٨العمـــر 

الهـاتف وكونـت عالقـة ووعـدها بـالزواج وخرجـت معـه ولكنـه أغتصـبها وحملـت منــه 
إال أنهــا لــم تكتشــف الحمــل إال فــي الشــهر الرابــع وأخبرتــه بــذلك ولكنــه طلــب منهــا 
اإلجهاض ورفضت، وتجاهلها حتى أصبحت في الشـهر الثـامن وأبلغـت ولـى أمرهـا 

غ الشــرطة وتــم اســتدعاء المــتهم وأنكــر الجريمــة وأجريــت الفحــوص المخبريــة فــي وأبلــ
مختبر دبي لفحص الحمض النووي لكل منهم وكانـت النتيجـة هـي أن الشـاكية هـي 
األم الشــتراكها فــي نصــف الصــفات الوراثيــة الموجــودة لــدى الطفــل ، أمــا المــتهم فلــم 
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المتهم ليس أبا لذلك الطفـل يشترك مع الطفل في أي صفات وراثية وعلى ذلك فإن 
      وأن هناك أبا أخر للطفل .

  ) ٦٨(الثورة البيولوجية ودورها في الكشف عند الجريمة، ص     
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  )��٢"ق ر*م (

  ماهية حبوب اللقاح : 
مــن اآليــات العظيمــة التــي كشــف عنهــا العلــم فــي مجــال خلــق نبــات أن حبــوب 

وب تتطـاير فـي الهـواء فـي صـورة اللقاح هي المسئولة عن التلقيح والتكاثر وهـى حبـ
غبار وتسقط على مسافات معينة أو تنتقل عن طريق الماء والحشـرات وأكـد علمـاء 
الجيولوجيا أن لكل منطقة في العالم خليط من حبوب اللقاح يميز تلك المنطقة عـن 

  غيرها .

   -علم حبوب اللقاح الجنائي :
بعلـم البـالينولجي ، وأول يسمي فرع علم النبات الذي يبحث مجال حبـوب اللقـاح 

م وبعـــد عـــدة  ١٩٩٤مـــن اســـتخدم هـــذا المصـــطلح كـــل مـــن "هايـــد" و "وليـــامز" عـــام 
عديــدة فــي حيــاة اإلنســان وخاصــة فــي مجــال  تســنوات أصــبح هــذا العلــم اســتخداما

ــائي  الطــب والجيولوجيــا ، وحــديثًا ظهــر فــرع جديــد يطلــق عليــه علــم البــالينولجي الجن
  ٠ويستخدم في الطب الشرعي 

  العوامل التي تـأخذ في االعتبار عند استخدام حبوب اللقاح كدليل فني : 
عملية إنتاج النبات ونمط انتشارها : وهـذا يسـاعد الخبيـر علـى تحديـد مكـان  -١

العينة والـربط بـين خلـيط معـين مـن حبـوب اللقـاح وبـين منطقـة جغرافيـة محـددة حيـث 
   ٠غيرة والهواء والماء تنتقل حبوب اللقاح عن طريق الحشرات والحيوانات الص

سرعة تساقط وترسيب حبوب اللقاح : يقصد بـه معـدل تسـاقط معـدل حبـوب  -٢
اللقــاح علـــى األرض وتريبهـــا بـــالطين والتـــراب تصــبح احـــد األدلـــة التـــي تحـــدد منطقـــة 

  ٠معينة أو تربط بين الشخص وهذا المكان 
الصـغيرة وقد وجد العلماء من خالل الدراسات المتعمقة أن معدل هبوط الحبـوب 

ث بينمـا معـدل هبـوط الحبـوب الكبيـرة \سـم ٢والخفيفة مثل حبوب نبات القنب حـوالي 
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ث وعليه فإن حبوب الذرة تتوزع في مسـاحة محـدودة \سم٣٠والثقيلة مثل حبوب الذرة 
اصغر من المساحة التي تتوزع فيها نبات القنب وبالتالي عند وجودها في العينة هذا 

 ٠قريب جدا من حبوب الذرة والتعرف على مصدرها  معناها أن العينة من مكان
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  ا���	در وا��را(ـ,
  أو@ً: ا���	در
  القرآن الكريم.

  السنة النبوية الشريفة.
  ا��را(,
إبراهيم ، حسين ، محمود ، الوسائل العلميـة الحديثـة فـي اإلثبـات الجنـائي ، القـاهرة ، دار  .١

  م .١٩٨١النهضة العربي ، 
الجنــــــائي ، الكتــــــاب الثــــــاني ، القــــــاهرة أكاديميــــــة الشــــــرطة ،  إبــــــراهيم، حســــــين ، اإلثبــــــات .٢

  م.١٩٩٤
. القــاهرة : المكتبــة التجاريــة  ١ابــن قــيم الجوزيــة ، أعــالم المــوقعين عنــد رب العــالمين . ج .٣

  م.١٩٥٥، 
ابــــن قـــــيم الجوزيـــــة ، الطــــرق الحكيمـــــة فـــــي السياســـــة الشــــرعية . القـــــاهرة : مكتبـــــة الســـــنة  .٤

  م. ١٩٥٣المحمدية ، 
، أحمــد ، الــدليل الجنــائي فــي إثبــات جــرائم الحــدود والقصــاص . الجــزء األول،  أبــو القاســم .٥

  هـ.١٤١٤الرياض: المركز العربي للدراسات األمنية والتدريب ، 
أبو القاسم ، أحمد ، الدليل المـادي ودوره فـي إثبـات جـرائم الحـدود والقصـاص. الريـاض :  .٦

  .   م ١٩٩٤المركز العربي للدراسات األمنية والتدريب ، 
أبــــو القاســــم ، أحمــــد، الــــدليل الجنــــائي المــــادي ودوره فــــي اإلثبــــات إثبــــات جــــرائم الحــــدود  .٧

  م .  ١٩٩١والقصاص، القاهرة ، دار النهضة العربية ، 
، وزارة الداخليــــة، مصــــلحة  ٢أبــــو النجــــا، محمــــد عــــوض، علــــم البصــــمات التطبيقــــي ، ط .٨

  م . ١٩٨٤األمن العام ، الرياض ، 
د أبــو القاســم ، الــدليل الجنــائي المــادي ، دار النهضــة العربيــة ، أبــو الوفــا ، محمــد ، احمــ .٩

  م.١٩٩١
  م١٩٧٧،  ١أبو سمرة ، غسيل األموال بين الحقيقة والخيال ، القاهرة ، االنجلو ، ط .١٠
إســماعيل ، محمــد محمــد، كــوارث الطــائرات ، الشــارقة ، العــدد الســادس ، الســنة الثالثــة  .١١

  م .٢٠٠٠عشر، 
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هندسة الوراثيـة بـين الشـريعة والقـانون ، كليـة الحقـوق ، جامعـة األصم ، عمر الشيخ ، ال .١٢
  م.٢٠٠٢االمارات ، العين ، 

األصـــــم ، عمـــــر الشـــــيخ ، موصـــــفات ومعـــــاير المختبـــــر الجنـــــائي النمـــــوذجي ، وثـــــائق  .١٣
  م.١٩٩٥الدراسات العلمية، األمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب ، تونس ، 

جنـــــائي ودوره فـــــي التعريـــــف بضـــــحايا الكـــــوارث ، األصـــــم ، عمـــــر الشـــــيخ، المختبـــــر ال .١٤
  هـ.١٤٢٦الرياض ، 
البداينـة ، ذيـاب ، التقنيـة والجـرائم المنظمـة ، نـدوة جـرائم الحاسـب اآللـي، معهـد التـدريب  .١٥

  م.  ١٩٧٧بأكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض ، 
اديميــة نــايف للعلــوم البشــري ، محمــد األمــين ، األمــن العربــي المقومــات والمعوقــات ، أك .١٦

  م.٢٠٠٠الرياض ،  – ١ط –األمنية 
ــــة نــــايف  .١٧ ــــاض : أكاديمي ــــائي المتكامــــل . الري ــــق الجن البشــــري ، محمــــد األمــــين ، التحقي

  م. ١٩٩٨العربية للعلوم األمنية ، 
البشــــري ، محمــــد األمــــين ، التحقيــــق فــــي جــــرائم الحاســــب اآللــــي و االنترنــــت. المجلــــة  .١٨

  م.٢٠٠٠تدريب ، الرياض : أكاديمية نايف للعلوم األمنية العربية للدراسات األمنية وال
  هـ. ١٤٢٥البشري ، محمد األمين، التحقيق في الجرائم المستحدثة ، الرياض ،  .١٩
، الريــاض، ١البشــري، العميــد علــى بــن هــادي، جــرائم الحاســب اآللــي، مطــابع جــاد، ط .٢٠

  م.١٩٩٨
ربيـــة ، أكاديميـــة نـــايف بكـــة ، محمـــد ، نظـــم المعلومـــات والوثـــائق فـــي أجهـــزة األمـــن الع .٢١

  م. ١٩٧٧لعلوم األمنية، الرياض ، 
  م. ١٩٩٦بهنام ، رمسيس ، البوليس العلمي وفن التحقيق ، اإلسكندرية ، منشأة ،  .٢٢
ـــد ، المعـــاير الشـــرعية والنفســـية فـــي التحقيـــق الجنـــائي ، الجـــزء  .٢٣ التركمـــاني ، عرفـــان خال

  هـ.١٤١٤دريب ، الثاني، الرياض : المركز العربي للدراسات األمنية والت
  هـ)، وسائل التحقيق المستحدثة في اإلثبات الجنائي.١٤٢٤الثنيان ، وائل ( .٢٤
م)، جــــــرائم الحاســــــب االلكترونــــــي، مركــــــز البحــــــث ١٩٩٩جــــــاد ، نبيــــــل عبــــــد المــــــنعم ( .٢٥

  والدراسات بشرطة دبي، اإلمارات العربية.



 ٢٠٤

القــاهرة ، م)، أســس التحقيــق والبحــث الجنــائي العملــي ، ١٩٩٨جــاد، نبيــل عبــد المــنعم ( .٢٦
  أكاديمية الشرطة، كلية الشرطة.

م)، الصـــورة الحديثـــة للجـــرائم : تطبيـــق علـــى الجريمـــة ١٩٩٤جـــالل، عـــز الـــدين احمـــد ( .٢٧
  المنظمة واإلرهاب. الرياض : أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية.

ــــة ٢٠٠٣الجمــــل، أحمــــد ( .٢٨ ــــائي ، المجل ــــات الجن ــــي اإلثب ــــة ودورهــــا ف م)، البصــــمة الوراثي
  ة القومية، العدد الثالث، نوفمبر.الجنائي

م)، اثـــــر االنترنـــــت فـــــي انحـــــراف األحـــــداث ، ٢٠٠٢حجـــــازي ، عبـــــد الفتـــــاح بيـــــومي ( .٢٩
  اإلسكندرية، دار الفكر الجامعي.

م)، الــدليل الجنــائي والتزويــر فــي جــرائم االنترنــت ، ٢٠٠٤حجــازي ، عبــدالفتاح بيــومي ( .٣٠
  دار الكتب القانونية، القاهرة.

، القــاهرة ،  ٣م)، شــرح قــانون اإلجــراءات الجنائيــة ، ط١٩٨٨(حســني ، محمــود نجيــب  .٣١
  دار النهضة العربية.

م)، الطـــــب الشـــــرعي والبحـــــث ١٩٩١الحضـــــري ، مديحـــــة فـــــؤاد ، احمـــــد أبـــــو الـــــروس ( .٣٢
  الجنائي ، اإلسكندرية ، دار المطبوعات الجامعية

ة : م)، علـم تحقيـق المسـتحيل انطالقـًا مـن الممكـن . القـاهر ١٩٨٦الحضيري ، محسن ( .٣٣
  مكتبة االنجلو المصرية.

). البصـمة الوراثيـة وأهميتهـا فـي التعـرف علـى الهويـة ، ٢٠٠١الحنيطي ، عبد الـرحيم ( .٣٤
  الرياض: جامعة نايف العربية للعلوم األمنية.

م)، مشـــروعية الـــدليل فـــي المـــواد الجنائيـــة ، ١٩٨٣خليـــل ، احمـــد ضـــياء الـــدين محمـــد ( .٣٥
  كلية الحقوق ، جامعة عين شمس.

م)، الحاسـب وامـن المعلومـات ، الريـاض : مركـز البحـوث ٢٠٠٠حسن طـاهر (داود ،  .٣٦
  م .٢٠٠٠،  ١، معهد اإلدارة العامة، ط

داود ، حسن طاهر ، جرائم نظـم المعلومـات ، أكاديميـة نـايف للعلـوم العربيـة واألمنيـة ،  .٣٧
  م. ٢٠٠٠الرياض، 

اإلسـالمي ، القـاهرة،  دبور ، أنور محمد ، القرائن ودورها في اإلثبـات فـي الفقـه الجنـائي .٣٨
  هـ. ١٤٠٥دار النهضة العربية ، 



 ٢٠٥

الــدخيل ، عبــد الــرحمن بــن محمــد ، اختــراق المواقــع علــى الشــبكة العالميــة للمعلومــات،  .٣٩
  هـ.١٤٢٤جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية،الرياض، 

ن الــدخيل ، عبــد العزيــز عبــد اهللا ، أخصــائي البصــمة الوراثيــة والمختبــر الجنــائي ، األمــ .٤٠
  م . ٢٠٠١العام. الرياض ، 

 ١الربيعــي، الســيد محمــد ، المعجــم الشــامل لمصــطلحات الحاســب اآللــي واالنترنــت ، ط .٤١
  م . ٢٠٠١، الرياض، مكتبة العبيكان ، 

رســـتم ، هشـــام ، الجـــرائم المعلوماتيـــة ، أصـــول التحقيـــق الجنـــائي الفنـــي ، مجلـــة األمـــن  .٤٢
  م. ١٩٩٩اإلمارات العربية ، والقانون، العدد الثاني ، كلية الشرطة بدبي ، 

رمضان ، مدحت ، جرائم االعتـداء علـى األشـخاص واالنترنـت ، دار النهضـة العربيـة،  .٤٣
  م.٢٠٠١القاهرة 

الروبــي ، ســراج الــدين ، آليــة االنتربــول فــي التعــاون الــدولي الشــرطي ، الــدار المصــرية  .٤٤
  م. ١٩٩٨اللبنانية، 

  م.١٩٩٧الدار المصرية اللبنانية،  الروبي ، سراج الدين، االستجوابات الجنائية ، .٤٥
الزهرانـي، راشــد بـن ســعيد ، تقنيـات المعلومــات بـين التبنــي واالبتكـار ، مكتبــة الملـك فهــد  .٤٦

  م.٢٠٠٤الوطنية، الرياض ، 
ســرور، أحمــد فتحــي ، الوســيط فــي قــانون اإلجــراءات الجنائيــة . القــاهرة: دار النهضـــة  .٤٧
  م.١٩٨١العربية ، 

ليــة البنــاء األمنــي لــنظم المعلومــات ، الريــاض، دار الــوطن الشــدي ، طــارق عبــد اهللا ، آ .٤٨
  م . ٢٠٠٠للطباعة والنشر ، 

الشـــنيفي ، عبـــد الـــرحمن ، حـــرب المعلومـــات والحـــرب القادمـــة ، الـــدليل الشـــامل لحـــرب  .٤٩
  م . ٢٠٠٠المعلومات، الرياض ، 

الشـــنيقي ، عبـــد الـــرحمن ، امـــن المعلومـــات وجـــرائم الحاســـب اآللـــي ، الريـــاض ، مكتبـــة  .٥٠
  م .  ١٩٩٣لملك فهد الوطنية ، ا

ـــة المتقدمـــة  .٥١ ـــة مســـرح الجريمـــة طبقـــًا ألســـاليب التقني الشـــهاوي ، قـــدري عبـــد الفتـــاح ، أدل
  م.  ١٩٩٧علماً وقانونًا وتحليًال ، اإلسكندرية ، منشاة المعارف ، 



 ٢٠٦

الشــــهاوي ، قــــدري عبــــد الفتــــاح، االســــتدالل الجنــــائي ، دار النهضــــة العربيــــة، القــــاهرة ،  .٥٢
  .م٢٠٠٥، ١ط

الشـهري ، فـايز بـن عبـد اهللا ، التحــديات األمنيـة المصـاحبة لوسـائل االتصـال الحديثــة ،  .٥٣
دراســة وصــفية للظــاهرة اإلجراميــة علــى شــبكو االنترنــت، أوراق المــؤتمر العلمــي األول حــول الجوانــب 

  م.٢٠٠٣القانونية واألمنية للعمليات االلكترونية ، أكاديمية شرطة دبي ، 
ن محمـــد بـــن صـــالح، المعوقـــات اإلداريـــة فـــي التعامـــل األمنـــي مـــع الشـــهري، عبـــد اهللا بـــ .٥٤

  م .  ١٩٩٩جرائم الحاسب اآللي، ماجستير، كلية العلوم اإلدارية، جامعة الملك سعود، الرياض، 
الشـــهري، محمـــد غـــرام وآخـــرين، التحقيـــق الجنـــائي، الريـــاض، كليـــة الملـــك فهـــد األمنيـــة،  .٥٥

  هـ .١٤٠٨
فــي الكشــف عــن الجريمــة بــين النظريــة والتطبيــق ،  الشــيخ ، علــي ، األســاليب النفســية .٥٦

  م . ١٩٩٨القيادة العامة للشرطة ، دبي ، اإلمارات العربية ، 
الصـــالح ، خالـــد بـــن ســـعد بـــن ســـعيد ، الـــدور اإلثبـــاتي لجهـــاز كشـــف الكـــذب ، المركـــز  .٥٧

  هـ .١٤٠٩العربي للدراسات األمنية والتدريب ، الرياض ، 
  م .  ٢٠٠٧،  ١الفكر والقانون ، طالصغير ، أسامة، البصمات ، دار  .٥٨
الصــغير ، جميــل عبــدالباقي، أدلــة اإلثبــات الجنــائي والتكنولوجيــا الحديثــة ، دار النهضــة  .٥٩
  م .٢٠٠٢العربية ، 

طــه ، محمــود احمــد ، التعــدي علــى حــق اإلنســان فــي ســرية اتصــاالته الشخصــية بــين  .٦٠
  م . ١٩٩٣التجريم والمشروعية ، طنطا ، مطبعة دار النهضة العربية، 

طــه ، عبــد المــنعم محمــد، البصــمة الوراثيــة وحجيتهــا فــي اإلثبــات الجنــائي ، معهــد علــوم  .٦١
  م .١٩٩٩اإلدارة الجنائية، وزارة الداخلية ، 

ظفيـــر ، ســـعد بـــن محمـــد بـــن علـــي ، اإلجـــراءات الجنائيـــة فـــي جـــرائم الحـــدود، المملكـــة  .٦٢
  هـ . ١٤١٥، مطابع سمحة لالوفست ، الرياض ،  ١العربية السعودية ، ط

عابد ، عبـد الحـافظ عبـد الهـادي ، اإلثبـات الجنـائي بـالقرائن ، دراسـة مقارنـة ، القـاهرة ،  .٦٣
  م .  ١٩٩١دار النهضة العربية ، 

عبــــــد البــــــاقي، جميــــــل، االنترنــــــت والقــــــانون الجنــــــائي. القــــــاهرة، دار النهضــــــة العربيــــــة،  .٦٤
  م.٢٠٠١



 ٢٠٧

ــــائي بــــالقرائن،  .٦٥ ــــد، اإلثبــــات الجن دار النهضــــة العربيــــة، عبــــد الحــــافظ، عبــــد الهــــادي عاب
  م.١٩٩١

عبــد الحميــد ، حســني درويــش، البحــث الجنــائي العــام ، المجلــة األمنيــة لمركــز البحــوث  .٦٦
  م .٢٠٠١والدراسات ، كلية الملك فهد األمنية ، نوفمبر 

عبد الحميد، ممدوح ، جرائم اسـتخدام الكمبيـوتر وشـبكة المعلومـات العالميـة ، الشـارقة ،  .٦٧
  م .  ٢٠٠١مكتبة دار الحقوق ، 

عبـــد اهللا، محمــــود محمــــد، األســـس العلميــــة للبصــــمات، دار النهضـــة العربيــــة، القــــاهرة،  .٦٨
  م.١٩٩١

العتيبــــي ، خالــــد بــــن عبــــد اهللا ، تقنيــــات الحمــــض النــــووي الــــوراثي ، محاضــــرات غيــــر  .٦٩
  هـ. ١٤١٩منشورة، األمن العام ، األمن الجنائي ، الرياض ، 

م وســائل اإلثبــات التقنيــة فــي الــدعوي العتيبــي ، ســعدون بــن محمــد بــن طويــق ، اســتخدا .٧٠
  .هـ١٤١٥منية والتدريب ، الرياض ، الجنائية في مجال التعازيز ، المركز العربي للدراسات األ

علــي ، محمــود أحمــد ، عبــد الجــواد ، احمــد ياســر ، فحــص مســرح الوفيــات المشــتبه ،  .٧١
  م . ١٩٩٨القاهرة، النهضة العربية ، 

القـة آثـار األسـلحة الناريـة فـي مجـال البحـث الجنـائي ، العمران ، محمد بـن عبـداهللا ، ع .٧٢
  هـ .١٤١٩محاضرات غير منشورة ، الرياض ، إدارة األدلة الجنائية ، 

عنــــب ، محمــــد محمــــد ، معاينــــة مســــرح الجريمــــة ، الجــــزء األول ، الريــــاض، المركــــز  .٧٣
  العربي للدراسات األمنية .

وره وأســــاليب تجريمــــه تاريخــــه وتطــــ –عــــوض ، محمــــد محــــي الــــدين ، غســــيل األمــــوال  .٧٤
  م .١٩٩٨وطرق مكافحته. الرياض : أكاديمية نايف للعلوم األمنية والعربية ، 

عيــــد ، محمــــد فتحــــي ، اإلجــــرام المعاصــــر ، الريــــاض أكاديميــــة نــــايف للعلــــوم العربيــــة  .٧٥
  م .١٩٩٩واألمنية ، 
، الريــــــاض ،  ١عيــــــد ، محمــــــد فتحــــــي ، االنترنــــــت ودوره فــــــي انتشــــــار المخــــــدرات ، ط .٧٦

  م .  ٢٠٠٣ة نايف للعلوم األمنية ، أكاديمي
  م .  ٢٠٠٧فوزية عبد الستار ، القانون الجنائي ، جامعة القاهرة ،  .٧٧



 ٢٠٨

فوزيــة عبــد الســتار ، دور الحمــض لنــووي فــي اإلثبــات ، كليــة الحقــوق جامعــة القــاهرة ،  .٧٨
  م .٢٠٠٧

الكفراوي ، عوض محمود، سياسـة اإلنفـاق العـام فـي الفكـر المـالي اإلسـالمي ، مؤسسـة  .٧٩
  م .  ١٩٨٢شباب الجامعة ، اإلسكندرية ، 

كنعـــان ، نـــواف ، حمايـــة حقـــوق التـــأليف لبـــرامج الحاســـبات االلكترونيـــة ، مجلـــة اإلدارة  .٨٠
  م. ١٩٨٨معهد اإلدارة العامة ، الرياض ،  ٥٩العامة، العدد 

كوفســـكي ، لـــوني ســـمر ، ترجمـــة محمـــد عبـــد الـــرحمن ، بصـــمات بـــال أصـــابع ، مركـــز  .٨١
  م . ١٩٩٥شرطة دبي ، البحوث والدراسات ب

م)، تطبيقــات تقنيــة البصــمة الوراثيــة فــي ٢٠٠٢لجنــدي، إبــراهيم، الحصــيني ، حســين  ( .٨٢
  التحقيق والطب الشرعي . الرياض : جامعة نايف للعلوم العربية واألمنية.

، ١هـــ)، دور األثــر المــادي فــي اإلثبــات الجنــائي ، ط١٤١٩لحويقــل ، معجــب معــدي ( .٨٣
  الرياض ، أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية. مركز الدراسات والبحوث ،

محمــــد ، ســــليمان مصــــطفى ، تعريــــف الشخصــــية مــــن خــــالل مالمــــح الوجــــه ، مركــــز  .٨٤
  م . ٢٠٠١الحاسب، جامعة شيفلر . بريطانيا ، 

مــراد ، عبــدالفتاح ، التحقيــق الجنــائي العملــي فــي الشــريعة اإلســالمية والقــانون الوضــعي  .٨٥
  م . ١٩٩٧الجامعة ،  ، اإلسكندرية، مؤسسة شباب

ــــاض ،  .٨٦ ــــي ، الري ــــرار األمن ــــراهيم ، دور المعلومــــات فــــي ترشــــيد الق المزيــــد ، منصــــور إب
  م .  ١٩٩٨أكاديمية نايف للعلوم األمنية ، 

  مصطفى ، محمد الدغيدي ، التحريات واإلثبات الجنائي  . .٨٧
يـــة ، مصـــطفى ، محمـــد موســـي، أســـاليب إجراميـــة بالتقنيـــة الرقميـــة ، دار الكتـــب القانون .٨٨

  م. ٢٠٠٥
مصـــطفى ، محمـــود محمـــد، دور األطبـــاء فـــي الكشـــف عـــن الجـــرائم ، كليـــة الحقـــوق ،  .٨٩

  م .٢٠٠٣جامعة عين شمس، 
المقاطع ، محمد عبد المحسن ، حماية الحيـاة الخاصـة بـاألفراد وضـماناتها فـي مواجهـة  .٩٠

  .١٩٩٥الحاسب اآللي، دراسة تحليلية وتطبيقاتها في القانون الكويتي ، جامعة الكويت ، 



 ٢٠٩

المناعسة ، أسامة احمـد ، والزعبـي ، جـالل محمـد ، جـرائم الحاسـب اآللـي واالنترنـت ،  .٩١
  م .  ٢٠٠١عمان : دار وائل للنشر ، 

مهنـــا ، عطيـــة محمـــد، اإلثبـــات بـــالقرائن فـــي المـــواد ا لجنائيـــة ، كليـــة الحقـــوق، جامعـــة  .٩٢
 م .١٩٨٨القاهرة ، 

اســب واالنترنــت ، الرخصــة الدوليــة الموســى ، عبــداهللا بــن عبــد العزيــز ، مقدمــة فــي الح .٩٣
  م . ٢٠٠٤لقيادة الحاسب ، الرياض ، 

، عمـان، دار الثقافـة ،  ٢نجم ، محمـد صـبحي ، الـوجيز فـي علـم اإلجـرام والعقـاب ، ط .٩٤
  م . ١٩٩١،  ٢ط

نجم ، محمد صبحي ، شرح قانون العقوبات األردنـي ، عمـان ، القسـم العـام، منشـورات  .٩٥
  م .١٩٨٨الجامعة األردنية ، 

الــويس ، ميــدر ، أثــر التطــور التكنولــوجي علــى الحريــات العامــة ، اإلســكندرية ، منشــأة  .٩٦
 م .  ١٩٨٣المعارف، 

  


	1
	2
	3

