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  بسم اهللا الرحمن الرحيم 

  : قال اهللا تعالى

من سورة ) 31( اآلية   "سبحانك ال  علم لنا انك أنت العليم الحكيم"
  .البقرة

واحلل عقدة من  ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري "  وقوله تعالى:

  من سورة طه. 26_25__24من اآليات "لساني يفقهوا 

بق وتركنا يوسف عند متاعنا قالوا يأبنا إنا ذهبنا نست  " أيضاوقال 

فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين , وجاءوا على قميصه 
بدم كذب  قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا, فصبر جميل واهللا المستعان 

        .) من سورة يوسف 18( اآلية" على ما تصفون

                  
اإلنسان ألن نجمع عظامه بلى قادرين على  أيحسب  " تعالىوقوله 

  .سورة القيامة ) 31( اآلية"  أن نسوي بنانه



شكر وعرفان 
بسم اهلل الرحمن الرحيم 

السالم عميكم و رحمة اهلل تعالى و بركاته 
الحمد هلل رب العالمين و الصالة والسالم عمى خاتم األنبياء و المرسمين وعمى آله و 

. صحبه الطيبين الطاهرين 
الحمد هلل الذي أنار لنا درب العمم و المعرفة و أعاننا عمى أداء هذا الواجب ووفقنا 

. إلى إنجاز هذا العمل
أتوجه بجزيل الشكر و اإلمتنان إلى كل من ساعدني من قريب أو من بعيد عمى 
إنجاز هذا العمل وفي تذليل ما واجهته من صعوبات ، و أخص بالذكر األستاذة 
الفاضمة والمشرفة  مستاوي حفيظة والتي لم تبخل عمينا بتوجيهاتها و نصائحها  
القيمة التي كانت عونا لي في إتمام هذا البحث فمها مني ألف شكر وحفظها اهلل 

. وأطال اهلل عمرها
كما أوجه بجزيل الشكر إلى رئيس الجامعة  الدكتور سالطنية بمقاسم  و الى عميد 

كمية الحقوق والعموم السياسية الدكتور العزري الزين والى رئيس قسم الحقوق الدكتور 
. زواوي عباس الذين ساهموا إثراء البحث العممي والرقي به

. وأتوجه بخالص شكري إلى كل أساتذتي الكرام الذين درسوني في الميسانس والماستر
كذلك أشكر كل من ساعدني من قريب أو بعيد عمى إنجاز هذا البحث و مد لي يد 

. الزمة إلتمام هذا البحث لالمساعدة و زودني بالمعمومات ا
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ةــــــــــــــــــــــمقدم
 
 



 أ 

 مقــــــــــدمــــــــــــة
 البشرية ، فمقد اقترفت بوجود اإلنسان األول وىو سيدنا  قدم    إن الجريمة ظاىرة قديمة

فَـــَطوَعْت َلُو : " آدم عميو السالم ، في قصة قتل قابيل ألخيو ىابيل مصداقا لقولو تعالى 
  من سورة المائدة 40اآلية " َنْفُسُو َقْتَل َأِخيِو َفَقَتَمُو َفَأْصَبَح ِمَن َاْلَخاِسِريْن 

ولقد ارتبط تطور الجريمة بتطور الحضارة اإلنسانية ، ففي المجتمعات البدائية  
كان اإلنسان يقترف الجريمة بأسموب بدائي يتناسب مع وسائل عصره وكان يكفي 

الكتشافيا اعتماد المحققين عمى السحر والشعوذة  و االعتراف و االستجواب ، وفي حالة 
إذا ما استصعب عميو الحصول عمى الدليل بيذه الوسائل فإنو يمجأ إلى أساليب الضرب 

ومع مرور الوقت بدأت طرق التعذيب تتالشى تدريجيا منذ قيام الثورة الفرنسية . والتعذيب 
 ، تقدمت أساليب ارتكاب الجرائم حين أصبح المجرمون يرتكبونيا 18في أواخر القرن 

وذلك باستخدام أحدث التقنيات التي تسيل عمييم ميمتيم وتمكنيم من طمس , باحترافية
. آثارىم

وىذا ما دفع المجتمع الدولي عمى تطوير العموم واستحداث أساليب عممية جديدة 
يستعين بيا المحقق في الكشف عن الجريمة باإلضافة إلى استحداث جياز فني 

وتزويده بمختمف ىذه الوسائل و اإلمكانيات الحديثة التي , متخصص تسند لو ىذه الميمة
ثباتيا .  تمكنو لموصول إلى الجريمة وا 

الشرطة العممية والتقنية بكل مخابرىا وأقساميا "وىذا الجياز الذي أطمق عميو اسم 
واختصاصاتيا وتستخدم ألحدث التقنيات التي  تجعميا قادرة عمى توجيو مسار التحقيق 
من خالل استخدام مناىج عموم الطبيعة إذ بفضميا أصبح التحقيق الجنائي فنا وتطبيقا 

يشكل العمم أحد أدواتو األساسية باإلضافة إلى عنصري الفطنة و اإللمام في انتقاء 
ثباتيا رغم , الوسائل المالئمة في التحقيق فيو يمعب دورا ىاما في الوصول إلى الجريمة وا 

الوقت الطويل الذي تستغرقو الدراسة العممية لمقضية ، كون التحقيق الجنائي ال يتعمد فقط 
نما تعداه ليشمل دراسة اآلثار المادية , عمى معرفة األساليب التي ترتكب بيا الجريمة وا 

التي يمكن أن يخمفيا الجاني في مسرح الجريمة و التي أصبحت ليا أىمية كبيرة في 
التحقيق الجنائي ، فبدراستيا وتحميميا  عن طريق استخدام الوسائل العممية والتقنية 



 ب 

الحديثة ، وتحقيق الشخصية يمكن الوصول إلى اكتشاف الجريمة و التعرف عمى ىوية 
المجرم وتقديمو لمعدالة لمحاكمتو ، ىذه األدلة التي أصبح القضاء يعتمد عمييا كأدلة فنية 

 . قاطعة في بناء حكمو و الوصول إلى الحكم القضائي الصحيح 
 

 أهمية الموضوع  :

كما التوقعات وتجاوز كل النسب،  قد ازدادت بشكل فاق كل ظاىرة اإلجرام إن 

يعمل كل ما في وسعو لمتفوق عمى جياز الشرطة والعدالة باستعمال  المجرم أصبح 

أحدث الوسائل والتقنيات في ارتكاب جريمتو، و حتى يبقي نفسو مجيوال من خالل اتخاذه 

.  ال يترك أي أثر يدل عميوفكافة االحتياطات الالزمة في مسرح الجريمة 

 فإن جياز الشرطة العممية يقع دوما عمى عاتقو مسؤولية  مواجية ذلكومن أجل

التكفل بالبحث والتحري عن الجناة باالعتماد عمى أحدث التقنيات العالمية في مجال 

مسرح الجريمة إلى غاية عممية فحص اآلثار المادية انطالقا من التحقيق الجنائي، 

حتمية ال أصبح ضرورة ىذا الجياز الذي ف  الخاصة بيا،مخابرالالمتحصل عمييا داخل 

، فكم من شخص بريء اتيم زورا و رجع في مجال تدعيم العدالةيمكن االستغناء عنيا 

.  براءتوالفضل ليذا الجياز في إظيار حقيقة

 إشكالية الدراسة  :

ما مدى فعالية جهاز " :تكمن اإلشكالية التي سنعالج عمى ضوئيا الموضوع في

 ؟الشرطة العممية في التحقيقات الجنائية 

: ويندرج تحت ىذه اإلشكالية الرئيسية تساؤالت فرعية تكمن في

 ؟ وعمى ماذا تعتمد في تحقيقاتيا الشرطة العممية المقصود بما -



 ج 

  الشرطة العممية في مسرح الجريمة؟ الذي تمعبودورالما ىو  -

 ؟مع األدلة المادية التي ترفعيا من مسرح الجريمةالشرطة العممية كيف تتعامل  -

 موضوعال  اختيارأسباب : 

 : ذاتيةالسباب األ- 1

حب االكتشاف واإلطالع عمى خبايا وأسرار العمل الفني والتقني الذي يقوم بو  -

 . خبراء الشرطة العممية في مجال إثبات الجريمة

  : الموضوعيةسباباأل_2

 :إن ما دفعنا الختيار البحث في مجال الشرطة العممية ىو

  .قمة الدراسات المتعمقة بيذا الموضوع -

 . جيل الرأي العام بوجود ىذا الجياز وأىمية الدور المنوط بو في المجال الجنائي -

 أهداف الدراسة: 

 :إن ىذه الدراسة تيدف إلى مايمي

 .إبراز أىمية الدور الذي تقوم بو الشرطة العممية في مساعدة جيات التحقيق -

 .بيان دور الشرطة العممية في فحص اآلثار الجنائية المتحصمة من موقع الجريمة -

 الذي لو دور كبير ,لفت انتباه المجتمع المدني إلى وجود مثل ىذا الجياز الفني -

 .وفعال في كشف غموض الجرائم

  الدراسات السابقة :



 د 

في موضوع البحث   المتحصل عمييا والتي تم الرجوع إلييامن بين الدراسات السابقة

: نجد

المدرسة العميا  عن  أفاق وتحديات: "لشرطة العممية والتقنيةا" مذكرة التخرج1_

كذلك دراسة وصفية ىي و  (مع التحفظ عمى إسم صاحبيا) ,بيسرلمدرك الوطني 

   .لدور الشرطة العممية في محاربة اإلجرام

 دور الشرطة العممية والشرطة التقنية في توجيه التحقيق و  "مذكرة تخرج 2_

مع التحفظ عمى اسم , )بيسرالمدرسة العميا لمدرك الوطني عن  "محاربة اإلجرام

 (صاحبيا

بالتطرق إلى موضوع الشرطة العممية بصفة عامة إن ىاتين الدراستين قامتا 

عمى خالف دراستنا الحالية التي تعببر دراسة معمقة  ,ولم نتناولو بشيء من التفصيل

. وأكثر شمولية لكل مايتعمق بالشرطة العممية

:  الصعوبات

من بين الصعوبات التي واجيتنا ونحن بصدد إعداد ىذا البحث ىي قمة 

 أن ىناك تحفظات من الييئات األمنية المختصة في  باإلضافة.الجزائريةالمراجع 

الذي لم يكن كافيا لمعالجة كل مع عامل ضيق الوقت   ,تسييل االطالع لمباحثين 

 .  الشرطة العمميةعمل في ظل اتساع مجال جوانب الموضوع 

 

 



 ه 

  المنهج المتبع  :

، وذلك من خالل  إن المنيج المتبع في ىذه الدراسة ىو المنيج الوصفي

 التي ينتيجيا عناصر الشرطة العممية في  والطرقمختمف األعمال واألساليب وصف

عن الحوادث كشف الغموض عممية التحقيق الجنائي والتي توصل بدورىا إلى 

أما منيج تحميل المضمون استخدمناه في اإلجراءات المتخذة من قبل ,اإلجرامية

 .الشرطة العممية في في تحصين وتوثيق مسرح الجريمة 

  خطة البحثعرض  :

لشرطة العممية،و لقد تضمن مبحثين ، ماىية  تناولنا  في الفصل األول
مفيوم جياز الشرطة العممية،والمبحث الثاني ىياكل وأدوات ،المبحث األول

دور الشرطة العممية في ،الشرطة العممية في التحقيق الجنائي،أما الفصل الثاني 
المدلول الفني لمسرح ،مسرح الجريمة، و لقد تضمن مبحثين المبحث األول

 ,الطرق الفنية لمعاينة مسرح الجريمة، وأما الفصل الثالث,والمبحث الثاني الجريمة
 اآلثار ،دور الشرطة العممية في فحص اآلثار الجنائية ـ تناولنا فيو المبحث االول 

. المادية الحيوية ، و المبحث الثاني اآلثار المادية  الغير الحيوية 
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  المبحث األول: مفهوم جهاز الشرطة العلمية

 المبحث الثاني: هياكل وأدوات الشرطة العلمية في

 التحقيق الجنائي
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  الفصل األول : ماهية الشرطة العلمية 
إن مصــالح الشــرطة العلميــة تســعى جاهــدة للحفــاظ علــى أمــن وســالمة األشـــخاص و      

اسـتخدام أسـاليب عن طريق   اإلجراميخاصة في ظل التطور الذي عرفه الفكر  ,الممتلكات
فـــي ارتكـــاب الجريمـــة ، لـــذلك كـــان لزامـــا علـــى رجـــال الشـــرطة مســـايرة هـــذا  متطـــورةووســـائل 
عــن هــذه الجــرائم ووســائل مكافحتهــا مــن خــالل مواكبــة التقــدم العلمــي و الكشــف فــي التطــور 

  (1). اإلجراميةلمواجهة الظاهرة  األمنيةالتكنولوجي في شتى المجاالت 
 ربطهــــا الجريمــــة و  إثبــــاتفــــي  ولقــــد كــــان لنتــــائج األبحــــاث العلميــــة الجنائيــــة دور كبيــــر

إيجــاد وتنظــيم جهــاز فنــي ترتــب  األمنيــة األجهــزةبصــاحبها ، ولهــذا كــان مــن الضــروري علــى 
جنــب مــع جهــاز الشــرطة  إلــىعمــل جنبــا يومهــام العــاملين فيــه ،  اختصاصــاتهأقســامه وتحــدد 

 عـــن الجـــرائم ، ويتمثـــل هـــذا الجهـــاز فـــي الشـــرطةالقضـــائية ، وذلـــك لمســـاعدته فـــي الكشـــف  
  (2).العلمية

دراسة هذا الفصل في مبحثـين ، نتنـاول فـي األول : مفهـوم وعلى هذا األساس سنتولى 
تميــز الشــرطة العلميــة  إلــىباإلضــافة  اوتطورهــ اوأهميتهــ هــاالشــرطة العلميــة مــن  حيــث تعريف

ندرس في المبحث الثاني فـي دراسـة أدوات في حين عن الشرطة التقنية و الشرطة القضائية 
  . الشرطة العلميةوأجهزة 

                                                 
   .8، ص 2005، دار النهضة العربية ، القاهرة ، االستدالل الجنائي و التقنيات المتقدمة قدري عبد الفتاح الشهاوي ،  (1)
،ص  1988،المركز العربي للدراسات األمنية ، الرياض، األصول العلمية إلدارة عمليات الشرطةعباس أبو شامة ، (2)
32 .  
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  المبحث األول : مفهوم الشرطة العلمية 
التابعــة للشــرطة القضــائية حيــث يســاعد  األجهــزة أهــممــن  العلميــةجهــاز الشــرطة يعتبــر 

مـن  اإلجراميـةالحـوادث النتائج و لكشـف غمـوض  أفضل إلىائية للوصول نفي التحقيقات الج
 باإلضـافةالتي يتوفر عليها هذا الجهـاز ، خالل استخدام مختلف التقنيات والوسائل العلمية ، 

الخبراء الذين يشكلون أهم عنصر في هذا الجهاز كل في مجال اختصاصه ، فمـنهم مـن  إلى
 خبـر، مثل خبـراء البصـمات ، ومـنهم مـن يكـون عملـه داخـل الممكان الجريمةيكون عمله في 

ل و الفحـوص علـى مختلـف التحاليـ اءجـر إ، وذلـك مـن خـالل  ADNمثل خبراء تحليـل الـدم و 
  العينات المرفوعة من مسرح الجريمة . 

 وأهميـــةلـــب : األول نتنـــاول تعريـــف امط ثالثـــة وعليـــه يمكـــن دراســـة هـــذا المبحـــث فـــي
تميــز الشــرطة العلميــة عــن الشــرطة التقنيــة و القضــائية الثــاني ونــدرس فــي  الشــرطة العلميــة ، 
  . نشأة وتطور الشرطة العلميةب فيختص أما المطلب الثالث 

  الشرطة العلمية:المطلب األول : تعريف وأهمية 
 إقدامـهقبـل  احتياطاتـه ذبـاء تحـا جعـل مـن المجـرم يفكـر التطور المسـتمر للجريمـة إن    

ولهـذا كـان لزامـا علـى مديريـة الشـرطة  ,ماديـة آثـار ةتـرك أيـحتـى ال ي  اإلجرامـيعلى النشـاط 
 اويســاعدهجنــب  إلـىمعهــا جنبــا جهــاز فنـي ومتخصــص يعمـل  بإيجــادأن تواكـب هــذا التطـور 

تزويــده بمختلــف الوســائل و األدوات الحديثــة القضــايا الجنائيــة المعقــدة ، مــن خــالل فــي حــل 
  جهاز الشرطة العلمية.أطلق عليه 

 العلميـة والتقنيـة ، الشـرطةتعريـف  األولالفـرع  :هذا المطلب في فـرعينسندرس وعليه 
  التقنية .أهمية الشرطة العلمية و الفرع الثاني في  و

  الفرع األول : تعريف الشرطة العلمية و التقنية 
  من ذلك:هناك عدة تعاريف للشرطة العلمية 

مـن خـالل الكشـف  لإلدانـةالـدليل  إقامـة إلـى: " مجموعة العلـوم و األسـاليب التـي تهـدف  أنها
  (1) ".اآلثارواستغالل 

                                                 
(1) Nathalie de hais ,Sharlok holmes , Un précurseur des police scientifique et technique , 
imprimerie des presses universitaires. France .2001 . page 02.  
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التقنية فـي البحـث  واألساليبية : " مجموعة المبادئ العلم بأنهاكذلك  الشرطة العلمية وتعرف
لـــــى تحديـــــد هويـــــة مرتكبهـــــا وأســـــلوبه وقـــــوع الجريمـــــة ومســـــاعدة العدالـــــة ع إلثبـــــاتالجنـــــائي 
    (1).اإلجرامي

أي نرى بأن كال التعريفين غير كافيين ألنهما لم يتطرقا إلى عنصر هام وهـو مسـرح الجريمـة 
    .الذي تظهر من خالله األدلة الجنائية نالمكا

: " فحص شامل ومنهجي ، ودقيق لمسرح الجريمـة ، تـم معاينتـه  أنهاما تعرف على ك       
والتغيـر ،  االئتالفسهلة  األدلةو الشهادات ومختلف  اآلثارمنطقية وبسرعة ألن  لقواعدوفقا 

ووصـف المكـان و  اآلثـاروهذا باستعمال قواعد فنية كالتسلسـل و المنطـق فـي التصـوير ورفـع 
مـن معاينـة ووضـع فرضـيات منطقيـة تتناسـق و النتـائج المتحصـل عليهـا  الربط بين الشهادات

 اآلثـــارالداميـــة للبحـــث و الحفـــاظ علـــى  األفعـــالو المكـــان ، فهـــي تشـــمل  لألشـــياء األشـــخاص
ــــة  ــــات تكنولوجي ــــر الظــــاهرة فــــي مســــرح الجريمــــة وتســــتعمل عــــدة تقني ــــة الظــــاهرة و الغي المادي

   (2)."عالية
ر المنـوط بالشـرطة التقنيـة بشـكل كبيــر فـي حـين أنـه لـم يبــين علـى الــدو  قـد ركـز هـذا التعريـفف

  فيه دور الشرطة العلمية مفصال. 
و التقنيات التي تهدف الى معاينـة الجريمـة  األساليبمجموعة " هي: و الشرطة التقنية
 (3) ."ما يسمى بعلم معاينة الجريمة أو إدانتهدليل  وٕاقامةو البحث عن مرتكبيها 

هـي التنظـيم الوحيـد الـذي يتـوفر علــى الشـرطة العلميــة  إنح هـو : " التعريـف الـراج أمـا
والقضائية و التقنيات الالزمة لترجمة العناصـر المرفوعـة مـن مسـرح الجريمـة  اإلداريةالوسائل 

بقايــا فــي مســرح الجريمــة  أو آثــار الجــاني  أووتحليلهــا مخبريــا مــن مبــدأ حتميــة تــرك المجــرم 
هويـــة  إلـــىمـــن أجـــل الوصـــول مـــن ذلـــك المكـــان ،  أثـــارل معـــه يحمـــ أواقترافـــه الجريمـــة  أثنـــاء

                                                 
رية ، المكتب الجامعي الحديث ، اإلسكند التحقيق الجنائي و التصرف فيه واألدلة الجنائيةأحمد بسيوني أبو الروس ،  (1)
  .  305ص،  1998، 
،مجلة مدرسة الشرطة القضائية ،العدد األول دور الوسائل العلمية الحديثة في التحقيق الجنائي" "عبد الحميد مسعودي، (2)

  .20-19، ص ص2011، المديرية العامة لألمن الوطني ، الجزائر ،
(3) Nathalie dehais , op,cit, page 1.  
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العلمية تستعين بالطب ، الفيزيـاء ، الفاعلين ومعرفة كيفية وقوعها ، لذلك فالشرطة  أوالفاعل 
          (1) "براءة المشكوك فيه أو إدانةالبيولوجيا وغيرها من العلوم لتحديد 

                                             مية.ألنه شامل ويحتوي على كافة عناصر الشرطة العل
  الشرطة العلمية والتقنية  أهميةالفرع الثاني : 

جهاز الشرطة العلميـة والتقنيـة لـه أهميـة كبيـرة ولمـا يقدمـه مـن خدمـة جليلـة للعدالـة  إن
  والمجتمع وتتمثل أهميته في :

  العلمية  أوال : الشرطة
المتواجـدة فـي مسـرح  اآلثارالجثث المجهولة على طريق مختلف التعرف على هوية  - 1

  البعض . يبعضهاالجريمة ومقارنتها 
تساهم فـي تقـديم وتزويـد العناصـر الدالـة للمحققـين ، وتزويـد العدالـة باألدلـة القاطعـة  - 2

 بالبراءة  أو باإلدانة إماحكمها ، التي تبني عليها 

الشـهادات و  مكن التأكد مـنتتمثيلها و  إعادةسيناريو الجريمة ، أي  ةإعادتساهم في  - 3
  تصريحات.ال

  الشرطة التقنية :ثانيا 
  تصنيف دائرة البحث عن الجناة طبقا لنتائج المعاينات  - 1
 توجيه المحقق في تحديد هوية مرتكبي الجرائم التي بقيت عالقة  أومساعدة  - 2

م ، بمقارنتهــا بنتــائج المعاينــات لمســرح مــن تصــريحات الضــحية ، المشــتبه فــيه التأكــد - 3
 الجريمة 

العالقــة بـين المشــتبه فيـه والضــحية ومكـان الجريمــة وطبيعـة االثــار الماديـة التــي  إيجـاد - 4
 من مسرح الجريمة  إليهانتقلت  أوتركها 

تقويــة القــرائن الموجــودة حــول هويــة المشــكوك فــيهم وتــدعيمها بأدلــة جديــدة ناتجــة عــن  - 5
 . اآلثارفحص 

                                                 
المدرسة  لنيل اإلجازة من  ،مذكرة رطة التقنية والعلمية في الدرك الوطني: آفاق وتحدياتالشدون ذكر اسم صاحبها، (1)

  .  2، ص  2004العليا للدرك الوطني ، يسر,الجزائر ،
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المكتشـــفة فـــي مســـرح الجريمـــة وجردهـــا وتحديـــد مواصـــفاتها  اآلثـــارو  ألشـــياءاضـــبط  - 6
  (1) .اكتشافها قبل تخزينها وأماكن

  المطلب الثاني : تمييز الشرطة العلمية عن الشرطة التقنية و القضائية 
و التــي تشــكل تنظيمهــا الفنــي ، فكــل فــرع  الفــروع الشـرطة عبــارة عــن مجموعــة مــن  إن      

و التقنيــة و التــي تعــد مــن ، والتــي مــن بينهــا الشــرطة العلميــة ب اختصاصــه يــؤدي مهامــه حســ
تسـتغني عنهـا فـي عملهـا  إنالفروع التابعة لمديرية الشرطة القضائية و التي ال يمكن لها  أهم

 األســـاسوذلـــك لتوفرهـــا علـــى تقنيـــات وفنيـــات عاليـــة فـــي مجـــال البحـــث الجنـــائي وعلـــى هـــذا 
  انيا : أوجه االختالف .به وثاشتال أوجه:  أوالسنتطرق 

  به اشت: أوجه ال األولالفرع 
  الشرطة العلمية و التقنية و الشرطة القضائية يشتركان في عدة أمور من بينها : إن

ت لوائهـا حـوهـي تعمـل معهـا وت ,الشرطة العلمية و التقنية هي فرع من فـروع الشـرطة إن أوال:
رجـــل الشـــرطة النتـــائج ، ف أفضـــل إلـــىل فريقـــا متكـــامال ، تعتمـــد عليـــه للوصـــو  معـــا و يشـــكالن

مــن صــحة  التأكــدمكــان الحــادث بعــد  إلــىالقضــائية عنــد ســماعه بوقــوع الجريمــة ينتقــل بســرعة 
وكيــل الجمهوريــة مــن اجــل اتخــاذ التــدابير الالزمــة التــي تكفــل  إخطــارالمعلومــة ، وذلــك بعــد 

رقـم  مـن ق ا ج 43يـد أي شـخص وذلـك طبقـا لـنص المـادة  إليهتمتد  من أن  الحفاظ عليه  
أتي بعـــد ذلـــك دور الشـــرطة التقنيـــة و العلميـــة فـــي معاينـــة وفحـــص المكـــان لرفـــع يـــل  02/ 11

المخبـر الجنـائي إلجـراء  إلـىتهيئـه لنقلهـا  ,وفق خطـة ومنهـاج معـينالمجرم التي خلفها  اآلثار
   (2) .من أجل الوصول و الكشف عن الجريمة الفحوصاتعليها مختلف 

الشـــرطة التقنيـــة  أعمـــالفـــي مســـرح الجريمـــة تعتبـــر مـــن  األوليـــة ألبحـــاثاكانـــت  إذا  ثانيـــا:
الشـرطة العلميـة ،  إطـارجـد متطـورة تـدخل فـي وسائل بحث ومقارنة  والقضائية فان استخدام 

مهــام المعاينــات  وفــاألولى تجمــع كــل نشــاطات الشــرطة القضــائية و التقنيــة بمســرح الجريمــة 

                                                 
  .  2,المرجع السابق  ، ص أفاق وتعديات :الشرطة التقنية والعلمية في الدرك الوطنيدون ذكر اسم صاحبها، (1)

.2,ص ه  رجع نفس   (2) الم
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الشــرطة العلميــة فإنهــا تســتخدم مختصــين وخبــراء لتحليــل  مــاأو , اآلثــارورفــع  باألمــاكنالماديــة 
  (1).اآلثارهذه 

  الفرع الثاني : أوجه االختالف 
  تختلف الشرطة العلمية و التقنية عن الشرطة القضائية في عدة نقاط من بينها :

ــاالشــرطة القضــائية تخــتص  إن أوال:     يتحــدد ق ا ج أي  16طبقــا لــنص المــادة  إقليمي
ضـــباط الشـــرطة القضـــائية عملهـــم  إطارهـــاالتـــي يباشـــر فـــي  اإلقليميـــةدائرة اختصاصـــها بالـــ

انــه قــد يمتــد فــي حالــة االســتعجال فــي جــرائم المخــدرات و الجريمــة المنظمــة  إالالمعتــاد ، 
 اإلرهـابللمعطيات وجـرائم  اآلليةالمعالجة  باألنظمةعبر الحدود الوطنية و الجرائم الماسة 

ــيم، ليشــمل كافــة  االختصــاص النــوعي المنصــوص عليــه فــي  إلــى باإلضــافة الــوطني اإلقل
ي عـن الجـرائم ر البحـث والتحـمهمـة ضـبط القضـائي لباينـاط  11/02رقـم  ق ا ج 12المادة 

  في وجمع األدلة و البحث عن مرتكبيها .
   قيقات االبتدائية التح وٕاجراءالشكاوي و البالغات وجمع االستدالالت كما تقوم بتلقي    

  (2) .من ق ا ج 07نابات القضائية طبقا لنص المادة اإلوكذلك تنفيذ 
، وتحريـر المحاضـر مسرح الجريمة للمعاينة وتفتيش المسـاكن  إلىكما أنها تقوم باالنتقال 

  (3) .وتوقيفهم أقوالهموسماع  يقافاإلالمشتبه فيهم و القبض و واستجواب 
رابطـة  بإنشـاءات الجنائيـة وذلـك فـي حـين أن الشـرطة التقنيـة والعلميـة تقـوم بالتقريبـ ثانيا: 

و التأكد من تصريحات  ,اإلجرامي ألسلوبهد تبعا حبين الجرائم التي ترتكب من شخص وا
النقـــاط التـــي  أوعـــن التســـاؤالت  اإلجابـــةالضـــحية و المشـــتبه فـــيهم و الشـــهود ومقارنتهـــا و 

  (4) .بقيت عالقة و غامضة حول ظروف ارتكابها
وذلــك باســتخدام أحــدث التقنيــات فــي  اآلثــارتقــوم بفــص  فهــي مــا الشــرطة العلميــةأثالثــا:  

 باإلضــافةالمتحصـل عليهــا ،  اآلثــارعمليـات اكتشــاف الجريمـة و الحمايــة و الحفــاظ علـى 
                                                 

، مذكرة تخرج  من  دور الشرطة العلمية والتقنية في توجيه التحقيق ومحاربة اإلجرامدون ذكر اسم صاحبها  ،  (1)
  . 3، ص  2005المدرسة العليا للدرك الوطني ، يسر ، 

 ، ص 2006، الجزائر ،  2للنشر والتوزيع ، ط ة، دار هومالوجيز في تنظيم ومهام الشرطة القضائيةأحمد غاي ،  (2)
22-24 .  
  .  23، ص  السابق المرجعأحمد غاي,  (3)
  .  3الشرطة التقنية والعلمية في الدرك الوطني: أفاق وتحديات ، المرجع السابق , ص  دون ذكر اسم صاحبها ،  (4)



 الشرطة العلميةماھية                                                                  : لتمھيديافصل 
 	
 

 8 

النتـائج المطلوبـة ، كمـا يسـتخدم  إلـىلى فحصها وتحليلهـا فـي المعامـل الجنائيـة للوصـول إ
  (1) .في ذلك علم الكيمياء والفيزياء وعلم التشريح

  المطلب الثالث : نشأة وتطور الشرطة العلمية
الكشف عنها عسيرا وال يتاح من مجرد التحري  وأصبحلقد ازدادت الجرائم وتطورت       

أكثـر أهميـة مـن الـدليل ن فحـص الـدليل المـادي ، حيـث أصـبح المعلومات بـل مـ استقاءو 
جهاز يعتمد  إيجاد حتمل تواجدهم كشهود ، وهذا ما فرضيمن  أقوالالنفسي المستمد من 

 بمختلـف الوسـائل و التقنيـات العلميـة الحديثـة للوصـول وٕامـداده اآلثارهذه عليه في دراسة 
وتقديمــه للعدالــة لمحاكمتــه بهــدف حمايــة  وٕايقافــهحقيقــة الفعــل وتحديــد هويــة المجــرم إلــى 

   (2). أخرىالمجتمع من وقوع جرائم 
  الفرع األول : نشأة جهاز الشرطة العلمية 

  مرت عبر مراحل وهي كاآلتي:الشرطة العلمية  إن      
   : في المجتمعات القديمة  أوال:

في التحقيق طرق بدائية فـي سـبيل بيـان الصـدق مـن الكـذب كلمـا ثـارت منازعـة كانت تتبع 
المتنـازعين فـي شـجرة علـى شـاطئ النهـر معرضـين  أيديبين شخصين فكانت القبيلة تربط 

 اعتبـر الضـحية علـى باطـل . اآلخـردهما قبـل حـلتهم التمساح أا فإذا حلاللتهام من التماسي
 إخــراجالمشــتبه فيـه الختبــار يتمثـل فــي حملـه علــى  بإخضــاعنـه كــان يعمـل أ إلــى باإلضـافة

ذا أصيب طرفـه بحـرق لكونـه جافـا اعتبـر ، فإ ىطرفه بقضيب من حديد محم لسانه ولمس
  (3) .صاحبه مذنبا

                                                         :  في العصور الوسطىثانيا: 
علــى تعــذيب المــتهم لملــه علــى  أوربــاجــرت محــاكم التفتــيش فــي  17و  16بــين القــرنين  

  . األدلةاالعتراف سيد   القانونية ، حيث كان األدلةاالعتراف انطالقا من نظام 

                                                 
  . 62-61عباس أبو شامة ، المرجع السابق ، ص ص (1)
  .  17-16، ص  1996معارف ، اإلسكندرية ، ، منشأة الالبوليس العلمي أو فن التحقيق رمسيس بهنام ،  (2)
  .  3، ص  السابقالمرجع  ,رمسيس بهنام (3)
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ذيب ويحملـون عليـه مجموعة من الفالسفة ينددون بالتعـ تظهر أما في عصر النور       
يكــون هــذا االعتــراف صــادقا فقــد يكــون نتيجــة  أنلــيس الزمــا  إذشــك , ويضــعونه موضــع
المعتـرفين في هـذا الوقـت كانـت توقـع علـى المتهمـين  ألنهالمبرح  إيالمهتفاديه الستمرارية 

 سـيزارومـن هـؤالء الفالسـفة المـاركيز االيطـالي  لآلدمية إهداراعقوبات فضة وشرسة تمثل 
  . (1)اي ربيكا

   :سالميةفي الحضارة اإل ثالثا:
التعــذيب للحصــول علــى االعتــراف  طــرق تســود فــي الغــرب تففــي الوقــت الــذي كانــ      

وهي وسائل غير عادلة وغير معقولة ، كان المسلمون يعتمدون فـي التحقيـق علـى مبـادئ 
حر في تقـدير ، اليمين والشهادة ، فالقاضي  اإلقرارشرعية عادلة وفق قواعد حكيمة وهي 

وا ث الرســول صــلى اهللا عليــه وســلم " إدرؤ و التأكــد مــن صــحتها وذلــك تطبيقــا لحــدي األدلــة
أخطــأ فــي العفــو خيــر  إن اإلمــامن فــإ، فــإن كــان لــه مخــرج فخلــوا ســبيله  الحــدود بالشــبهات

الشــك يفســر لصــالح المــتهم   نأ قاعــدة الحاضــر فــي ويقابلــه  مــن يخطــئ فــي العقوبــة " ،
وجــزم ، كمــا اعتمــد العــرب علــى بعــض  يقــين  تبنــى علــى  أنيجــب لجنائيــة ا األحكــامن وأ

  (2).المتمثلة في الفراسة ، المضاهاة ، الفحص ، الحيل العقلية  اإلثباتطرق 
  في العصور الحديثة  رابعا:    

فـي كافـة  19وحتـى بدايـة القـرن  18القـرن  أواخربدأت تتالشى طرق التعذيب في        
علــــى تطــــوير العلــــوم واســــتحداث أســــاليب علميــــة  اإلنســــانية أجمعــــت المجتمعــــات ، حيــــث

يســـتعين بهــــا المحقــــق اكتشـــاف الحقيقــــة ولمقاومــــة الجريمــــة ، حيـــث اســــتخدم علــــم الطــــب 
الوفـاة ، علـم البيولوجيـا فـي التعـرف علـى  وأسـبابالشرعي في مجال التشريح وتحديـد مـدة 

    (3).الدم و الحمض النووي
للشــرطة العلميــة و التقنيــة  األولــىمــاء فــي وضــع اللبنــات ولقــد ســاهم مجموعــة مــن العل

، فكان في مقدمة هؤالء "  األساسوضع  إلىوكان لكل واحد منهم دوره الفعال الذي أدى 
 أســاليبباحــث فــي تحــديث  و لتــو بريالقــانون الجنــائي فــي جامعــة  أســتاذهــانس قــروس " 

                                                 
  .  3، ص  السابقالمرجع  ,رمسيس بهنام (1)
  . 7، ص الشرطة التقنية والعلمية في الدرك الوطني: أفاق وتحديات,المرجع السابق  دون ذكر اسم صاحبها  ، (2)
  .7، ص  التقنية والعلمية في الدرك الوطني: أفاق وتحديات,المرجع السابقالشرطة  دون ذكر اسم صاحبها  ، (3)
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فـي كتابـه " دليـل  1893نة الجنـائي الـذي عرفـه سـ التحقيـق البحث الجنـائي و الـذي يفسـر
  (1) .قاضي التحقيق "

عـــن طريـــق  األدلـــةأول مـــن فكـــر فـــي علمـــاء العصـــر الحـــديث بوضـــع فكـــرة كشـــف أمـــا      
 األعضــاءوهــو أســتاذ علــم وظــائف  ،األصــل" تشــيكي   pur kinjeالبصــمات هــو الــدكتور " 

  .  1823بجامعة برسلو سنة 
اكتشــاف المجــرمين عــن طريــق  بإمكانيــةول كــان الــدكتور "هنــري فولــدز " يقــ 1880فــي عــام و 

مـــا ســـجلت  إذاألنهـــا تلعـــب دورا كبيـــرا فـــي المســـتقبل  ،التـــي يتركهـــا الجنـــاة األصـــابعبصـــمات 
  بصمات المجرمين على نطاق واسع .

بالقيــــام بدراســــات الكتشــــاف  Francis Galtonالتون " قــــبــــدأ " فرنســــيس  1886وفــــي عــــام 
  .الكتشافها  المجرمين عن طريق البصمات ووضع منهاج

نظامــا  األرجنتينــيفــي البــوليس "   jhanvucetchتش ســيو فوضــع "جــوان  1892ســنة فــي أمــا 
 sir Edward »هنــري "  دلتبويــب البصــمات ، كمــا وضــع أو طــور " الســير ادوارد رتشــار 

richard henry » صــابعبطاقــات بصــمات األ إلــىالرجــوع مــن هولة نظامــا مبســطا يمكــن بســ 
وحــروف  أرقــامبوضــع  يتعلــق  األمــرهــا ، وفــي كــل محــاوالت التبويــب واســتخالص المــراد من

  (2).ورموز توزع بينها بطاقات البصمات في السجالت 
  Antnropométrieوضــع العــالم " ألفــونس برتيــون " نظــام ســمي االنترومتريــل  1900ســنة  ثــم
 األيمـنجانـب ومـن ال للمجـرمين) حيـث يـتم اخـذ الصـورة المقابلـة  يالفوتـوغرافنظام التصوير (

 واقتنــععنــد الحاجــة ،  إليــهجســمه علــى نمــوذج خــاص ويرجــع  أعضــاءالوجــه وتســجيل تقاســيم 
فـي البدايـة  ةمليـالعالذي وضعه وعمم  عرفنظام الت إلى إضافتها أوبأهمية البصمة ووضعها 

  (3) .على سجناء فرنسا
لوكــار " فــي  نشــأ أول مختبــر للشــرطة العلميــة مــن طــرف الطبيــب ادمونــد 1910ســنة  ثـم فــي 

ل ، يــــفــــروع تابعــــة لــــه فــــي جامعــــة الجزائــــر ، ل إلــــى باإلضــــافةليــــون بفرنســــا وفــــي  مرســــيليا 

                                                 
(1) Léon lerch, la police scientifique , imprimerie des presse universitaires , Vendôme 
(France) . 1949 . Page 7. 

  .  15رمسيس بهنام ، المرجع السابق ، ص   (2)
  .  15، ص  رمسيس بهنام ، المرجع السابق (3)



 الشرطة العلميةماھية                                                                  : لتمھيديافصل 
 	
 

 11 

و الذي عين مفتشا له ونادى باستخدام معطيات العلوم الطبيعية في الكشـف  (1)تسراسبورغ ، 
عــن مرتكبــي الجــرائم دون االنحصــار فــي علــم الطــب الشــرعي وحــده ، وقــد عــالج فــي كتاباتــه 

كـان المـتهم قـد ولـج مكانـا معينـا  إذاتحليل التراب وكيف انه يفيد فـي الوقـوف علـى مـا  األولى
جعل لوكار من معمل بـوليس ليـون مركـزا كماأتربة من هذا النوع من المكان ،  بحذائهوعلقت 

   (2) .المادية باألدلةالجنائية  القضاياعلميا يمد 
   في الجزائرالفرع الثاني : تطور الشرطة العلمية 

الشـرطة العلميـة لـم تظهـر  أن إالبالرغم من التطـور السـريع الـذي عرفتـه الشـرطة التقنيـة      
 إلـىفي بداية القرن العشرين نتيجة للتطور العلمي الـذي خطـى خطـوات عمالقـة ممـا أدى  إال

  :عدة مخابر علمية  وٕانشاءظهور 
  ا بكندا أنشئ أول مخبر للطب الشرعي في مدينة تورني 1914-1913في سنة  -1
  أنشئ مخبر جنائي بمدينة برلين األلمانية  1916وفي سنة  - 2
، ثـم  األمريكيـةبالواليـات المتحـدة  أنجلـسلـوس بوفي نفـس السـنة أنشـئ أول مخبـر جنـائي  - 3

الـذي يعتبـر مـن أضـخم المختبـرات الجنائيـة  ،بعد ذلك مخبر لمكتب التحقيقـات الفدراليـة أنشئ
  .الموجودة حاليا في العالم 

ثــم تبعــه العــراق ،  1957ل مختبــر أنشــئ فــي الــدول العربيــة فكــان فــي مصــر ســنة أمــا أو  - 4
العربية المتحدة ، أما في الجزائر فقد  راتعربية السعودية ، الكويت ، اإلما، المملكة ال األردن
وهو تابع لألمـن الـوطني ، إذ يقـوم  22/07/1962بها أول مخبر للشرطة العلمية في  ىءأنش

 لألمــناديــة للجــرائم المعاينــة مــن طــرف عناصــر الشــرطة القضــائية التابعــة الم اآلثــاربتحليــل 
  (3) .الوطني أو الدرك الوطني

نظــــرا لتطــــور أســــلوب ارتكــــاب الجريمــــة والوســــيلة المســــتعملة الرتكابهــــا ونظــــرا لتــــوفر و       
وضع مختبر الشـرطة العلميـة مـع بدايـة السـبعينات مكانيزمـات جديـدة ،إطارات جامعية مؤهلة 

واكبــة لتطــور المجتمــع وتزايــد اإلجــرام ، وأصــبح هــذا المختبــر يشــكل حاليــا المخبــر المركــزي م
جويليـة  22:للشرطة العلمية الكائن مقره بشاطوناف بالجزائر العاصمة ، حيث تم تدشينه فـي 

                                                 
  .8,المرجع السابق,صالشرطة التقنية والعلمية في الدرك الوطني: آفاق وتحديات ,دون ذكر اسم صاحبها  (1)
  .  17-16رمسيس بهنام ، المرجع السابق ، ص  (2)
  .9الشرطة التقنية والعلمية في الدرك الوطني : آفاق وتحديات، المرجع السابق ، ص,دون ذكر اسم صاحبها  (3)
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 170م حـوالي يد عبد العزيز بوتفليقة ، وكـان يضـمن قبل فخامة رئيس الجمهورية الس 1999
تقنــي مســرح جريمــة مــوزعين عبــر دوائــر العاصــمة باإلضــافة الــى  500ب مخــتص الــى جانــ

المخبرين الجهويين بوهران وقسنطينة ، وكـل هـذه المخـابر مجهـزة بأحـدث التقنيـات و األجهـزة 
العالمية المتطورة كما ان هناك مشاريع مستقبلية إلنشاء مخابر أخرى في تمنراست ، ورقلـة ، 

   (1) .بشار 
تـوفر عليهـا أغلـب المخـابر الجنائيـة العالميـة كافة المقاييس الدوليـة التـي ت ىوتعتمد عل       
البـوليس العلمـي  إليـهخر مـا توصـل آحسب  ،وذلك باالشتراك مع خبراء دوليين ADNلتحليل 
   Interpol .(2)الدولي 
في بعـض الجـرائم أهمهـا  ADNوقد تم تحديد مجال استخدام اختبارات البصمة الوراثية       

مــن خــالل  ،باإلضــافة إلــى قضــايا تحديــد النســب .االعتــداءات الجنســية و الســرقات  ولقتــل ا
إجراء االختبارات على مختلف العينات سواء كانت بقع دم متناثرة حتى ولو كانت مغسولة أو 

 التـي تصـبح ،قايـا السـجائر وغيرهـاائل منـوي ، بسـملـم ، نقطـة مـن  10شعر ولـو كـان بحجـم 
جــوء وال مجــال للشــك فيهــا بعــد مطابقتهــا بيولوجيــا مــع المشــتبه فــيهم ، و اللكلهــا دالئــل دامغــة 

علـــى تعليمـــة نيابيـــة وبـــأمر مـــن وكيـــل الجمهوريـــة فـــي إطـــار  إلـــى هـــذه االختبـــارات يكـــون بنـــاء
  (3) .قانوني ، و بالتنسيق مع مختلف أجهزة األمن

ين المجـردة تـرى بـالع يص البصمات مـا فـوق البنفسـجية التـي الحكما تم اقتناء نظام جديد لتم
و الذي اعتمد من قبـل فـي اسـبانيا فـي تفجيـرات مدريـد ، حيـث تـم ، يم " يسمى " نظام " سيرف

يص البصـمات الـذي تـم اسـتخدامه فـي الخـارج حـإرسال مفتشين للشـرطة العلميـة فـي مخبـر تم
الشـــرطة  وهـــو مخبـــر إلـــى جانـــب المخبـــر الشـــرطة المركـــزيو . تـــدريب جـــل التكـــوين والأمـــن 
علميــة والتقنيــة بشــاطوناف ، تملــك الجزائــر عــدة مراكــز جنائيــة خاصــة بالبحــث الجنــائي مثــل ال

                                                 
مذكرة لنيل إجازة المدرسة العليا للقضاء ، الجزائر ، ، دور الشرطة العلمية في إثبات الجريمة ،  فاطمة بوزرزور (1)

   . 7، ص  2008
  .  8ص , فاطمة بوزرزور،  (2)
    2012"،جريدة المشوار السياسي،الجزائر، سبتمبر "هكذا تفكك الشرطة العلمية خيوط القضايا اإلجراميةمليكة بوخمخم، (3)
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مركز األدلة الجنائية بالسحاولة ، ومخبـر علـم اإلجـرام واألدلـة الجنائيـة ببوشـاوي التـابع للـدرك 
  (1) .الوطني

جهــاز الشــرطة العلميــة الجزائريــة اليــوم مركــزا هامــا عالميــا فــي مجــال البحــث  يحتــلو 
حدث تقنيات البحث العالمية ، والتي من بينها نظام أ الجنائي الفني ، من خالل اعتماده على

ibis  إيبـــيس" أو الباليســـتيك "Balistique  الـــذي تتـــوفر عليـــه نيابـــة مديريـــة الشـــرطة العلميـــة
تعتبــر الجزائــر مــن  إذســنوات ،  أربعــةوالتقنيــة التابعــة لمديريــة الشــرطة القضــائية منــذ أقــل مــن 

، المملكـــة العربيـــة  ألمانيـــادولـــة والتـــي تعتمـــد علـــى هـــذا النظـــام والتـــي مـــن بينهـــا :  32ل أصـــ
ص بتخـزين جميـع البيانـات خـا إجرامـيويعـد هـذا النظـام بنـك معلومـات  . إسرائيلالسعودية ، 

فــي  أوأو مقــذوف ســالح نــاري ســواء تــم العثــور عليــه فــي مســرح الجريمــة ، المتعلقــة بظــرف 
فـي بنـك المعطيـات ،  اإلجراميـةعلومـات فـي بنـك خـاص يسـمى القاعـدة وتـدون الم آخـر مكان

ف قطعــة ســالح فــي عمليــة انطلقــت منــذ ســنة ألــ 15مــن  أكثــرحيــث يضــم هــذا البنــك حاليــا 
وال تــزال متواصــلة ، وقــد احتلــت الجزائــر المرتبــة الثانيــة عالميــا بعــد الواليــات المتحــدة   2003

   (1(2).من حيث نجاعة هذا النظام  األمريكية
يحتوي المخبر المركزي للشرطة العلمية على أحـدث نظـام  ibisنظام  إلى باإلضافةو 

 شـكل( أنظـر ال AFISللتعـرف علـى البصـمات  اآللـيفي العالم لتحليل البصمات وهـو النظـام 
ــــم  ــــة  .) 1رق ــــى البطاقــــات بصــــمية ونقطي ــــوي عل ــــذي يحت مشــــبوهين خضــــعوا  ألشــــخاصو ال

 أوالــدرك الــوطني فــي حمــالت التفتــيش  أوالح الشــرطة التوقيــف مــن طــرف مصــ أوللتعريــف 
الجزائــــر مثــــل زلــــزال  هاشــــهدتخــــالل الكــــوارث الكبــــرى التــــي المــــداهمات ، كمــــا تــــم اعتمادهــــا 

  باب الواد لتحديد هوية بعض الجثث التي تم انتشالها . وفيضاناتبومرداس 
مراكــــز مشــــتبه فيــــه ل أويــــتم تــــدوين المعلومــــات بهــــذا النظــــام عنــــد تحويــــل أي شــــخص 

 إضــافةالشــرطة ، حيــث تــدون معلومــاتهم الخاصــة مــع اخــذ بصــمات أصــابع اليــدين العشــرة ، 
، ومـن  اآللـي اإلعـالماخذ صورة مقابلة وصورة جانبية وتحفظ في هذا النظام عـن طريـق  إلى

عند طلب أي مقارنة للبصمة المشـتبهة فيهـا مـع  إليهقضائي يرجع  أرشيفثم فهو يعد بمثابة 
                                                 

،  120،العدد الجزائري جريدة الشروق اليوميالشروق تزور مصالح الشرطة العلمية والتقنية ، نائلة بن رجال ،  (1)
  .  7، ص  2007افريل 17الجزائر 

  . 6المرجع نفسه ، ص  (2)
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 األخيــريســتغرق البحــث حــوالي ربــع ســاعة فقــط ليصــل فــي  إذحفوظــة بالنظــام ، البصــمات الم
ضــابط  أووكيــل الجمهوريــة  إلــىتقريــر خبــرة يســلم  أثرهــانتــائج محققــة ودقيقــة تمــرر علــى  إلــى

   (1) .الشرطة القضائية
الــ  رح علمي وهو مخبر البصمة الوراثيةتم تدشين أكبر ص 2004جويلية  20خ وتحديدا بتاري

ADN  رفقـة وزيـر وقام بتدشينه وزير الداخليـة و الجماعـات العلميـة السـيد نـور الـدين زرهـوني
مــن نوعــه علـــى المســتوى العربــي والثــاني علـــى  األوليعــد هـــذا المخبــر  ،و الداخليــة المغربــي

 فـــي البيولوجيـــا والـــذي تلقـــوا تكوينـــا تقنـــي 24يعمـــل بـــه  إفريقيـــابعـــد جنـــوب  اإلفريقـــيالمســـتوى 
كإسبانيا ، فرنسـا  األوروبيةبمختلف مخابر الشرطة العلمية  ADNة تحليل في تقني امتخصص
تمــت إعــادة هيكلــة هــذا المعهــد ليطلــق عليــه اســم معهــد علــوم األدلــة الجنائيــة ، كمــا  ، بلجيكــا.

رات العربيــة المتحــدة ، حيــث أنشــأت المخبــر الجنــائي ااإلمــكنفــس الــنهج ســارت الــدول علــى و 
  (2) .1983بأبو ظبي سنة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .  07ص  ,المرجع السابق,الحنائلة بن ر  ، (1)
  .  201، ص  1995الكتب والوثائق الرسمية ، مصر ،  را د التحقيق الجنائي التطبيقي ،عبد الفتاح مراد ،  (2)
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 رطة العلمية في التحقيق الجنائي         المبحث الثاني : ھياكل وأدوات الش

المخبر المركزي للشرطة العلمية بالجزائر العاصمة عبارة عن مجموعـة مـن الفـروع  إن       
ن بعضها تفضل تخصيص مخبر جنـائي مـزود بمختلـف األجهـزة و التقنيـات لفحـص أ، غير 

وفـي أغير بيولوجية ( غيـر حيويـة )  أوئية سواء كانت حيوية (بيولوجية ) ، كافة اآلثار الجنا
في بعض األحيان قد تحتاج الجريمة الواحدة إلى فرع منهـا أو إلـى كـل لكن مختلف الجرائم ، 

باإلضـــافة إلـــى أن هـــذا المخبـــر ، جـــل إماطـــة الغمـــوض عنهـــا و كشـــف الحقيقـــة أالفـــروع مـــن 
  التي تستعملها الشرطة العلمية العالمية .مجهز بأحدث األدوات و األجهزة 

حيـث تتنـاول فـي المطلـب األول هياكـل  ،وعليه يمكـن دراسـة هـذا المبحـث فـي مطلبـين       
فـــي حــــين تتنـــاول فـــي المطلــــب الثـــاني أدوات الشــــرطة العلميـــة فــــي ، مخبـــر الشـــرطة العلميــــة

  التحقيق الجنائي .
  : هياكل مخبر الشرطة العلمية  األولالمطلب 

إن مخبر الشرطة يتكون من مصلحتين : المصلحة المركزية لمخابر الشرطة العلميـة         
  و المصلحة المركزية لتحقيق الشخصية و كل واحد منها يتدرج تحتها مجموعة من الفروع.

  سيتم دراسة هذا المطلب في فرعين : 
المصــلحة المركزيــة  :نيالثــاالفــرع ،المصــلحة المركزيــة لمخــابر الشــرطة العلميــة  :الفــرع األول

  لتحقيق الشخصية .
  الفرع األول :المصلحة المركزية لمخابر الشرطة العلمية 

  تتكون الشرطة العلمية من عدة دوائر وأقسام أهمها:      
  أوال : الدائرة العلمية 

  و يأتي تحت هذه الدائرة عدة فروع هي :
رئيســـية لهـــذا الفـــرع هـــي البحـــث فـــي إن المهمـــة ال فـــرع البيولوجيـــا و البصـــمة الوراثيـــة : -1

الجريمـة ، و الدالئل و القرائن عن طريق التحاليل المخبرية و التي يتركهـا الجـاني فـي مسـرح 
،البــول ، الشــعر أو اللعــاب بواســطة هــذا الفــرع بتحليــل عينــات الــدم ، المني يقــوم بتعبيــر آخــر

  (1) .مناهج تحليل و عمليات مخبرية متطورة من اجل تحديد مصدر ها و طبيعتها
                                                 

،المديرية العامة لألمن الوطني،  50، العدد  مجلة الشرطة،  ،" الشرطة العلمية و التقنية"فاروق جوزي  (1)
  .29، ص 2003الجزائر،جويلية,
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للتعــرف علــى مجهــولي الهويــة و فــي تحديــد  ADNتخدام تقنيــة البصــمة الوراثيــة كمــا يــتم اســ
  (1)النسب أو األبوة و كذلك في جرائم القتل .

يختص هذا الفرع بإجراء تحاليل على المـواد الغذائيـة التـي  :فرع مراقبة النوعية الغذائية  -2
حــداث حــاالت التســمم ، و الكشــف عــن نوعيــة و جــودة هــذه المــواد تحــت إشــراف إتتســبب فــي 

الخبراء المختصين في مجال الصناعة الغذائية ، باإلضافة على القيام بتحليل المياه المعدنيـة 
  (2)للكشف عن وجود جراثيم من عدمها .

ــ -3 ــاء الشــرعية و المخــدرات :ف مختلــف  يخــتص هــذا الفــرع بــإجراء تحاليــل علــى رع الكيمي
شـتبه فيهـا علـى أنهـا مـواد يعليهـا بمكـان الجريمـة ، و المـواد التـي المواد المجهولـة التـي يعثـر 

  (3)درة لمعرفة طبيعتها و تقدير الكميات التي تناولها الشخص.خم
لـه دور كبيـر جـدا فـي تشـخيص حالـة الجريمـة  : إن الطبيب الشـرعيفرع الطب الشرعي  -4

حيـث تتمثـل مهمتـه فــي  ،فـي مجــال التحقيقـات الجنائيـةونتائجـه  و فـي تحديـد الفعـل اإلجرامـي
  (4)عية لتحليلها.المعامل الطبية الشر  خذ العينات الالزمة إلىأفحص و تشريع للجثة و 

ة الطب  الشرعي و الذي يعمل مختصوا هذا الفرع مباشرة مع مصلح فرع علم السموم : -5
م ، طريقـة العـالج ، الكشـف يبحث في السـموم مـن حيـث خـواص الشـم، تـأثير السـم فـي الجسـ

  سم بالطرق المعملية المختلفة ، أسباب التسمم ( عرضي ، انتحاري ، جنائي )عن ال
: ه المــواد وذلــك مــن خــالل تحليــل المعــدة ومحتوياتهــا ، األمعــاء ، الكبــد ، الــدم ومــن أمثلــة هــذ

  (5) أول أكسيد الكربون ، الكحول . الزرنيخ،،الزئبق
  ثانيا : الدائرة التقنية 

  و يأتي تحت هذه الدائرة عدة فروع :      

                                                 
  .07نائلة بن رحال، المرجع السابق،ص (1)
  . 85عبد الفتاح مراد، المرجع السابق، ص  (2)
،  أكاديمية نايف للعلوم األمنية ،  نظام الرقابة النوعية في المختبرات الجنائية في الدول العربية عمر الشيخ األصم ، (3)

  . 19، ص  1991الرياض، 
، ص 2000، الرياض 1، مكتبة الملك فهد الوطنية للنشر، ط الطب الشرعي في التحقيقات الجنائيةبراهيم الجندي، إ (4)
23  .  
 ، مكتبة الملك فهد الوطنيةمبادئ  علم الطب الشرعي و السموم لرجال األمن و القانونرجاء محمد عبد المعبود،  (5)

  .319ص  2012للنشر، الرياض 
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:تتمثل مهام هذا الفـرع فـي القيـام بالتحاليـل الالزمـة علـى األوراق  فرع الخطوط و الوثائق -1
ام وكـذا دراسـة و مضـاهاة الخطـوط النقدية و الوثائق الرسمية و المطبوعات المختلفـة و األختـ

و تحليل األخبار و مختلف أنواع الكتابة و آالتها باإلضافة إلى تحديد أنواع الـوزن و األلـوان 
المســــتعملة فــــي تزويــــر األوراق الماليــــة مــــن خــــالل االســــتعانة بمختلــــف الوســــائل و التقنيــــات 

  (1) .طورةالمت

و تتمثـــل مهمتـــه فــي دراســـة األســـلحة  يعتبــر مـــن أهـــم الفــروع ة و القـــذائف :حلاألســـفـــرع -2
حيـث يقـوم المختصـون فـي  ،les ballesماهية القـذائف و األظرفـة الفارغـة  في تحديد النارية

دراسة فتحـة دخـول القـذائف و خروجهـا سافة المسار الذي تسلكه القذيفة و هذا الفرع بتحديد م
ذا القســـم أيضـــا بـــإجراء و إنشـــاء األرقـــام التسلســـلية بواســـطة صـــقل األســـلحة ، كمـــا يتكفـــل هـــ

  (2)  .عمليات مقارنة للقضايا المماثلة

تتمثل مهمة هذا الفـرع فـي فحـص بقايـا المـواد المتفجـرة ، ثـم  فرع المتفجرات و الحرائق : -3
التعـرف علـى جل تحديد مصدرها أو أالقيام بمقارنتها مع تلك المرفوعة في مكان الجريمة من 

افة إلى اختصاص هذا الفرع بفحص مخلفـات الحرائـق مـن األسباب المؤدية إلى ذلك ، باإلض
أجــل البحــث عــن األســباب الفعليــة التــي أدت إليهــا هــل كانــت نتيجــة شــرارة كهربائيــة أو أنهــا 

  (3) .كانت بفعل فاعل 
: يهدف هذا الفرع إلى تحديد هوية المتكلم عن طريـق جهـاز قيـاس  فرع مقارنة األصوات -4

عرفة صاحبه ، حيـث تجـري مقارنـة ومضـاهاة الصـوت مـع الصوت أو تحليل الصوت قصد م
متهمــين  أوأصــوات مرجعيــة عديــدة مخزنــة أصــال لــدى الشــرطة العلميــة ألشــخاص مشــبوهين 

  .وتعتبر بذلك تقنية مقارنة األصوات آخر إبداع في تكنولوجيا تحقيق الشخصية 
  الفرع الثاني : المصلحة المركزية لتحقيق الشخصية 

مهام هذه المصلحة في القيام بالتحقق من هوية األشخاص مرتكبـي الجـرائم  وتتمثل          
وخاصــة أولئــك الــذين يخفــون شخصــياتهم الحقيقيــة مــن خــالل اســتعمال أســماء مســتعارة ســواء 

                                                 
  .31ص  ,قدري عبد الفتاح الشھاوي , المرجع السابق (1)

، أكاديمية نايف للعلوم األمنية ،  عربيةنظام الرقابة النوعية في المختبرات الجنائية في الدول العمر الشيخ األصم ،(2) 
  .19-18، ص  1991الرياض ،

  . 14فاطمة بوزرزور ، المرجع السابق ، ص   (3)
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موجــودين علــى أرض الواقــع أو كانــت شخصــيات وهميــة وتتكــون  نأكانــت ألشــخاص حقيقيــي
  هذه المصلحة من ثالثة مكاتب وهي : 

  مكتب الدراسات والتكوين :  أوال 
ويضم هذا المكتب أربعة أقسام وهي : قسم الدراسات و التجهيز ، قسم اآلثار ، قسـم         

التكوين ، وأخيرا قسم الرسم الوصفي ويعتبر هذا األخير  تقنية تهدف إلـى رفـع صـورة تقريبيـة 
ن تمكنــوا مــن رؤيــة لوجــه المــتهم عــن طريــف األوصــاف التــي يقــدمها الضــحية أو الشــهود الــذي

  مالمح وجه مرتكب الجريمة 
ولقد أضيف إلى نظام التعرف على األشخاص المشبوهين قاعـدة بيانـات نشـمل صـورهم ,هـذه 
القاعدة التي تشمل جمـع الصـور الفوتوغرافيـة ومعالجتهـا آليـا مـن خـالل برنـامج التعـرف علـى 

كمـا يمكـن جمـع هـذا النظـام له ناتاألوصاف و الذي يقوم بمقارنتها بتلك المسجلة بقاعدة البيا
  . AFISمع نظام التعرف اآللي على البصمات 

  مكتب المراقبة وتسيير المراكز  :ثانيا
ينقســـم هـــذا المكتـــب إلـــى قســـمين : قســـم المراقبـــة و الـــذي يقـــوم بمراقبـــة أعمـــال الشـــرطة      

بط و التنســيق العلميــة داخــل المخــابر باإلضــافة إلــى قســم تســيير المراكــز الــذي يعمــل علــى الــر 
  (1) .بين مختلف المخابر وتسيرها

  مكتب المحفوظات  :ثالثا
تخـزين وتـدوين يـتم فيهـا عن حجرة كبيرة جدا بها عدد كبير من الرفوف و هذا المكتب  عبارة 

جميع المعلومات والبيانـات المتعلقـة بـالمجرمين والمشـبوهين مـن خـالل نظـام البصـمة اآللـي ، 
و نقطية في بنك المعلومـات مـن خـالل نظـام "  ف بطاقة بصميةأل 230و الذي يحتوي على 

تم اســتغالل المعلومــات المدونــة عنــد العثــور علــى الجثــث المرميــة فــي الشــوارع أو يــو  .االفــيس"
وقـــوع جـــرائم ومقارنتهـــا مـــع المعلومـــات المخزنـــة ، البصـــمات المرفوعـــة ، مـــن مســـرح الجريمـــة 

   (2) .تحديد المشتبه فيهم من خالل نتائج البحثالمكتب من طرف المحققين وذلك ل إلىونقلها 
ويتفرع هذا القسم إلـى قسـم تسـيير المحفوظـات ، قسـم االسـتغالل وكـذا قسـم نظـام "           

ويعمـــل تحـــت ســـلطته فـــرقتين للبحـــث :  ,األفـــيس " الـــذي يقـــوم عليـــه الرقيـــب المكلـــف بالنظـــام

                                                 
  .  14، ص فاطمة بوزرزور ، المرجع السابق  (1)
   . 07نائلة بن رحال ، المرجع السابق ،  (2)
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قيق من شخصية اإلفراد المقدمين مـن األولى هي فرقة التعريف و التي تتمثل مهمتها في التح
عــن الســوابق العدليــة لهــؤالء األشــخاص وتقــديم تبحــث طــرف مختلــف إدارات الشــرطة ، كمــا 

المعلومــات الالزمــة للنيابــة عــن الــذين تــم القــبض علــيهم ، إضــافة إلــى ذلــك تقــوم هــذه الغرفــة 
، كمـا تعمـل بتحديد الشخصية من خالل مسـك بطاقـات التعريـف للمحـرمين المطلـوب البحـث 

على التعرف على الجثث المجهولة ، في حـين أن فرقـة بطاقـات االسـتعالم تقـوم بحفـظ جميـع 
    (1).من فرقة التعريف إليهاالبصمات الواردة 

  المطلب الثاني : أدوات الشرطة العلمية في التحقيق الجنائي 
ي البحـث و التحـري إن من المسؤوليات الملقاة على عـاتق خبـراء الشـرطة العلميـة هـ         

خاصـــة فـــي ظـــل تقـــدم طـــرق اإلجـــرام وتفـــنن  ,بهـــدف كشـــف الجريمـــة و إزالـــة الغمـــوض عنهـــا
من خالل استخدام العلوم والوسائل الحديثة التـي تسـهل علـيهم ارتكابهـا  افي ارتكابه ينجرممال

اإلفالت من أيدي رجال الشـرطة ، ولـذلك كـان لزامـا علـى رجـال الشـرطة وخاصـة و وتساعدهم 
الشرطة العلمية أن يستعين بـنفس سـالح المجـرم ويطـور أسـلوبه فـي مجابهتـه مـن خـالل  رجل

دحض و يــــاألدوات واألســــاليب واألجهــــزة العلميــــة المتطــــورة حتــــى يكتشــــف  أحــــدث اســــتخدام
خاصـة فيمـا   (2)األساليب اإلجرامية المبتكرة التـي ينتهجهـا المجرمـون مهمـا بلغـت مـن تطـور،

حـين أن هنـاك أجهـزة أخـرى فـي وقـع الجريمـة ، ملمتحصـل عليهـا مـن يتعلق باآلثار الجنائية ا
  الخبراء في مخبر الشرطة العلمية تستعمل في فحصها وتحديدها من قبل 

تنـاول فـي األول اسـتخدام يحيـث  ,دراسة هذا المطلـب فـي ثالثـة فـروع قسم وعليه سن         
  االختبارات الكيميائية .لثالث في او  ,األشعة في التحقيق و الثاني أجهزة الفحص المجهري
  الفرع األول : استخدام األشعة في التحقيق الجنائي 

الجنــــائي الفنــــي للبحــــث عــــن اآلثــــار الماديــــة  التحقيــــقيســــتخدم الباحــــث الجنــــائي األشــــعة فــــي 
  ومصدر األشعة هو الضوء األبيض على اختالف أنواعه سواء كان طبيعيا أم صناعيا .

   ultra violetجية أوال : األشعة فوق البنفس
وهذه األشعة هي إحدى اإلشعاعات الغير مرئيـة فـي أشـعة الطيـف ذات موجـات قصـيرة وهـي 

إال أن  ,تســبب العمــى المؤقــت ، ولهــذا يجــب اســتعمال المنظــار الخــاص بهــا عنــد اســتعمالها
                                                 

  . 78عبد الفتاح مراد ، المرجع السابق ، ص  (1)
  .  14، ص  السابق ، المرجع فاطمة بوزرزور (2)



 الشرطة العلميةماھية                                                                  : لتمھيديافصل 
 	
 

 20 

هناك بعض المواد التي مـن خصائصـها أنهـا تعكـس هـذه األشـعة غيـر مرئيـة أي تغييرهـا إلـى 
ذات طـــول وتدركـــه العـــين وتســـمى هـــذه الظـــاهرة بـــالتوهج ومـــن أهـــم اســـتعماالت هـــذه موجـــات 
  األشعة :

  فحص األحجار الكريمة فتوهج األلماس يختلف عن توهج الياقوت  -1
  التمييز بين اللؤلؤ الطبيعي واللؤلؤ الصناعي . -2
وبالتالي تبعـا في مقارنة مواد الزينة إذ تختلف درجة التوهج تبعا الختالف مصدر الصنع  -3

الخــتالف تركيبهــا ( ألنــه قــد يعثــر علــى منــديل أو كــوب بــه أحمــر شــفاه ويقــارن ذلــك بــأحمر 
  (1) .الذي تستعمله المتهمة )

إظهار البصمات على السطح المتعدد األلوان بمعالجته بمسـحوق االنترانيـت الـذي يتـوهج  -4
  تحت األشعة فوق البنفسجية 

لها خصيصا أو خاصية التوهج كالبقع المنوية ، فبدال من إظهار بعض البقع التي تكون  -5
البحــث عنهــا ، وخاصــة إذا كانــت بقعــا دقيقــة  بــالعين المجــردة ، يمكــن تعــريض المالبــس أو 
البياضــات لألشــعة فــوق البنفســجية ، فــالجزء الــذي يتــوهج منهــا يشــير إلــى وجــود بقعــة منويــة 

  (2).يمكن فحصها بالطرق العادية 
لكتابــات الســرية إذا كانــت الكتابــة بمــادة تتــوهج أو تــدخل فــي تركيبهــا مــادة إظهــار بعــض ا -6

  (3)تتوهج .
   infra redثانيا : األشعة تحت الحمراء 

وهــي أشــعة غيــر منظــورة ال يمكــن رؤيتهــا بــالعين المجــردة ، ومصــدرها الطبيعــي ضــوء        
جســام الســاخنة أو الشــمس ويمكــن الحصــول عليهــا بطــرق أخــرى منهــا الحــرارة المشــعة مــن األ

وهــذه األشــعة خاصــية  ,لمبــات التروفوتــو أو جهــاز اإلنــارة الناطقــة أو لمبــات اإلضــاءة العاديــة
  االحتراق المواد ولكن بدرجة أقل من األشعة البنفسجية . 

  (4) ومن أهم استعماالت هذه األشعة تتمثل فيما يلي :        
                                                 

،  2003، المكتب الجامعي الحديث ، اإلسكندرية ،  التحقيق الجنائي و التصرف فيه و األدلة الجنائيةحمد أبو روس ، أ (1)
  .  412 - 411ص 

412ص  ،السابق المرجع حمد أبو روسأ  .  (2)  
  .  200رمسيس بھنام ، المرجع السابق ، ص  (3)
،ص ص 2000، منشأة المعارف ، اإلسكندرية ،  التحقيق الجنائي وفن استنطاق مسرح الجريمة طه احمد متولي ، (4)

,132-133 .  
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حـوادث اسـتخدام لألسـلحة الناريـة وكـذلك  تستخدم في مراحل البحث عن آثـار البـارود فـي -1
تحديـــد المســـافة بـــين القاتـــل و القتيـــل ، وبالتـــالي فهـــي تفيـــد فـــي تحديـــد فيمـــا إذا كـــان الحـــادث 
انتحار من عدمه بالكشف على يد القتيل بواسطة األشعة تحت الحمـراء بحثـا عـن آثـار بـارود 

  .محترق 
نجح في كشـفها لألشـعة فـوق البنفسـجية تستخدم في الكشف عن البقع المختفية والتي ال ت -2

كمــا فــي حــاالت بقــع الــدم الموجــودة علــى األســطح القائمــة التــي تظهــر التبــاين بــين مــادة الــدم 
  ومادة السطح الموجود عليها الدم نتيجة تأثر نتيجة تأثر كل منها باألشعة تحت الحمراء .

ان المتشابهة التي تظهر للعـين تستخدم في التمييز بين أنواع األنسجة المختلفة ذات األلو  -3
  بيض .أالمجردة بلون واحد ولو كان لون 

عمـــــال فحـــــص المســـــتندات المـــــزورة و أإنهـــــا تـــــزود بالميكروســـــكوبات الســـــتخدامها فـــــي  -4
  .المطموسة و المحررة بأحبار متعددة ، كذلك في التعرف على الصور المقلدة و المزورة 

 X-Rayثالثا : األشعة السينية :

ورة ذات  موجــات قصــيرة وهــي تســتخدم مــن قبــل عناصــر نظــهــي كــذلك أشــعة غيــر مو        
الشرطة العلمية في الكشف عن القنبلة ، إنما في تلك األماكن أو المناطق التـي تواجـه تهديـدا 

 (1).دائما بالقنابل كالمطارات ومكاتب الخدمات الحكومية و المراكز العسكرية ومراكز الشرطة

عــن محتويــات الحقائــب و الطــرود بحثــا عــن أي دليــل فــي التحقيــق  كمــا تســتخدم فــي الكشــف
الجنـائي ، كمــا تخــتص هــذه األشــعة فــي الكشــف عــن األشــياء التــي ال يســتطيع الميكروســكوب 

للبحــث عــن الرصــاص كالجــدران ومــن بــاب أول  لقابلــةلألشــياء ا قكشــفها ، ولهــا قــدرة االحتــرا
ة علـــى المســـرح ، وأجســـام الكائنـــات الحيـــة كاألخشـــاب ، و البحـــث عـــن ذرات البـــارود المتنـــاثر 

   (2).لتحديد سن الجثث من خالل نمو أعضاء جديدة وتحديد كل ما يبتلعه الجاني من أشياء
  
  
  

                                                 
، المركز العربي للدراسات األمنية والتدريب،   الكشف الفني على القنابل و الطرود و الرسائل الملغومةجونتر بوليش ،  (1)

  . 17، ص  1986الرياض ، 
  . 50، ص  1999مركز اإلعالم األمني للتدريب ، الرياض ، الجروح النارية و مهام المحق،  عبد الوهاب البطراوي ، (2)
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  رابعا : األشعة الظاهرة 
مصـــــدرها هـــــو الضـــــوء الطبيعـــــي كضـــــوء الشـــــمس ، أو القمـــــر ، أو الضـــــوء الصـــــناعي      

أو مـن انعكـاس هـذه المصـادر علـى األجسـام كمصابيح الكهرباء أو من ضوء ناتج مـن النـار 
الالمعة و كالمعادن والمرايا ، ومجال استخدامها في البحث الجنائي في معاينة محل الحـادث 

الماديــة الظــاهرة وكــذلك فــي الرســم الهندســي لمحــل الحــادث ، وفــي تصــويره  اآلثــاربحثــا عــن 
العلميـة لالسـتعانة بهـا فـي  فوتوغرافيا كما تستخدم هذه األشعة في تسـهيل عمـل رجـل الشـرطة

الفحـــــــــــص الميكروســـــــــــكوبي ، وبقيـــــــــــة األجهـــــــــــزة الطبيعيـــــــــــة األخـــــــــــرى كاالســـــــــــكتروجراف و 
  (1) .االسكتروفوتومتر

  الفرع الثاني : أجهزة الفحص المجهري 
إن أجهــــزة الفحــــص المجهــــري تعتبــــر مــــن بــــين األجهــــزة التــــي يعتمــــد عليهــــا خبــــراء           

لجنائيــة خاصــة فيمــا يتعلــق بمعاينــة وفحــص اآلثــار الجنائيــة الشــرطة العلميــة فــي التحقيقــات ا
المختلفة في مسرح الجريمة ، وهذا بغـض النظـر عـن طبيعتهـا سـواء كانـت صـلبة أو سـائلة ، 

   (2).حية أو ميتة ، كالبقع الدموية والمنوية ، آثار الطالء على الشعر و النسيج ، وغيرها
  .لعدسات المكبرة لرؤيته بحجم اكبرحيث يبدأ الخبراء بفحص اآلثار باستعمال ا

وفي حالة استحالة ذلك فـإنهم يقومـون بـاللجوء إلـى اسـتعمال إحـدى أجهـزة الفحـص المجهـري  
  التالية :

  أوال : منظار الرؤية الداخلي 
وهو جهاز مثل الماسورة رفيعـة بهـا وسـيلة إضـاءة ومنشـور  ومجموعـة عدسـات تسـاعد       

ثـــار آوهـــو يســـتخدم فـــي فحـــص اإلقفـــال مـــن الـــداخل إلظهـــار  ,معلـــى الرؤيـــة الداخليـــة لألجســـا
  استعمال المفاتيح المصطنعة ، كما يستعمل لرؤية الخطوط في ماسورة السالح .

  ثانيا : الميكروسكوب العادي المحمول
يتكــون هــذا الجهــاز مــن وحــدتين مــن العدســات عينيــة و شــيئية ، وهــو أعلــى درجــة مــن       

ضـــاءة وحامـــل للشـــرائح ومرايـــا عاكســـة ، حيـــث يوضـــع األثـــر المـــراد النقـــاوة ومجهـــز بوســـيلة إ
فحصه على العدسة الشيئية على مسافة أبعـد مـن البعـد البـؤري لهـا بقليـل ، فتتكـون لـه صـورة 

                                                 

50,ص  .     (1) المــــــــــــــرجع نفســــــــــــــه 
  . 50، ص  المــــــــــــــرجع نفســــــــــــــه (2)
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حقيقية من الجهة المقابلـة ، كمـا يسـتخدم هـذا الميكروسـكوب لفحـص أثـار الطلقـات الناريـة أو 
األجســــام التــــي بهــــا  تجاعيــــد وتســــجل الصــــورة بعــــد  الكتابــــة أو األقمشــــة أو األنســــجة وعمــــوم

  (1).الفحص عن طريقة آلة تصوير بالميكروسكوب 
  الميكروسكوب المقارن  :ثالثا 
ويســتخدم لفحــص ومقارنــة الشــعر والنســيج و األتربــة ، وأثــار اآلالت والطلقــات ومقارنــة      

ادمات وكسـر للخـزائن الخطوط ومقارنة طبقات قشور (الطالء) التي تتخلف في حوادث المص
  (2) .وما شابه ذلك

  الفرع الثالث : االختبارات الكيميائية
تلعــــب اختبــــارات الكيميائيــــة دورا هامــــا فــــي إظهــــار اآلثــــار الماديــــة والعالمــــات المخفيــــة      

المتعلقة بالجريمة بحثا عن الحقيقة القضائية في إطار التحقيق الجنائي الفني ، إذ ترتكز هذه 
أمثلتهـا : مقارنـة الزجـاج العـالق بمالبـس  ى علـوم الطبيعـة ، علـوم الكيميـاء , ولـاالختبارات ع

المـــتهم الموجـــود فـــي محـــل الحـــادث ، وتقـــدير ســـرعة المـــداد المســـتعمل فيهـــا وعمـــر الكتابـــة ، 
فحــــص الــــدم والســــائل المنــــوي وكــــذلك الحــــال بالنســــبة للمــــواد المخــــدرة ، ومــــن بــــين أهــــم هــــذه 

  االختبارات ما يلي :
 ) (Spectrographe التحليل الطيفي أوال :

يسـتعمل هـذا التحليــل لتحديـد العناصـر الداخلــة فـي المركبـات ، كمــا يسـتخدم فـي تحليــل       
ليــة اعتبــار أن لكــل عنصــر طيــف خــاص بــه كــذلك ، كمــا و المــادة بالكهربــاء إلــى عناصــرها األ

ي محــل تصــادم مــع فــالطــالء  الموجــودة  يســتخدم هــذا الجهــاز فــي مقارنــة صــورة تحليــل قشــرة 
لبيـان أوجـه الخـالف بينهـا وبـين مـزورة صورة تحليل قشرة من السـيارة المشـتبه فيهـا ( طـالء ، 

العملــة الصــحيحة ) ، أمــا بالنســبة لعمليــة التحليــل الكهربــائي عنــد التصــوير يــنجم عنهــا شــرر 
بواسـطة  بعد تفريغ هذه المجموعة من األطيـافو كهربائي كما يحدث عند اللحام بالكهرباء ، 

منشــور مــن الكــوارتز نحصــل علــى صــورة عليهــا خطــوط مختلفــة كــل خــط يمثــل طرفــا معينــا ، 

                                                 
  .272-200عبد الفتاح مراد، المرجع السابق، ص ص   (1)
المركز العربي للدراسات األمنية و القصاص،الدليل الجنائي المادي و دوره في إثبات جرائم الحدود أحمد أبو قاسم ،   (2)

  .289-288ص ص  1993، الرياض، و التدريب
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وبالتالي يمثل عنصره وهـذا الموقـع ال يختلـف مهمـا اختلـف مصـدر العصـر وٕانمـا يختلـف مـن 
  (1) .حيث الوضوح ودرجة اللون تبعا لكمية العنصر في المادة

  تحليل األحبار :ثانيا 
لة تحليــل األحبـار تمثـل إحــدى التحـديات التـي تواجــه المخبـر المعاصــر ال شـك أن مشـك      
  .ألبحاث

، ذلك أن التحليل وسيلة علمية وتقنية عاليـة للكشـف عـن جـرائم التحقيق  المستندات موضوع 
التزييف والتزوير وتستخدم هذه التقنية في عدة حاالت نذكر من بينها : التقدير النسـبي لعمـر 

تحقيــق وكــذلك التفرقــة بــين األحبــار لبيــان مــا إذا كــان المســتند موضــوع المســتندات موضــوع ال
للطعــن قــد كتــب وفــق صــيغة ميالديــة واحــدة أم ال وبيــان مــا إذا المــداد المســتخدم فــي إجــراء 
تعــديل أو تغييــر أو إضــافة فــي محــرر مــا يتفــق مــع صــيغته المداديــة المضــبوطة  فــي حــوزة 

  (2)تهم ، وغيرها من الحاالت األخرى .الم
  وتعتمد تقنية تحليل األحبار على طريقتين : طريقة طبيعية والطريقة الكيميائية  

  الطريقة الطبيعية : -1
المســتند كمــا هــو فــي حالتــه األصــلية دون تغييــر تبقــى وهــي الطريقــة إذا مــا طبقــت       

وهــي الطريقــة الصــحيحة لــدى القضــاة و الخبــراء لمحافظتهــا علــى ســالمة المســتند وتعتمــد 
ى الفحـــص علـــى العـــين المجـــردة وبالميكروســـكوب للـــون األحبـــار والمظهـــر العـــام إمـــا علـــ

لخبرات أو دراسة المداد لتعريضه لألشعة فوق البنفسـجية واألشـعة تحـت الحمـراء بأنواعهـا 
لف المصـاحب لألشــعة آتــالدراســة درجـات ل،  Fluorescenceالمنعكسـة و النافــذة والفلوريـة 

ــ IRتحــت الحمــراء  المتبــاين لألحبــار المختلفــة وٕاعطــاء  فوف علــى التــأففــي محاولــة للوق
درجــات نســبية لهــا أو اســتخدام أشــعة الليــزر كامــل مثيــر لمكونــات الحبــر إثنــاء تعرضــها 

  (3)لألشعة تحت الحمراء.
    
  

                                                 
   . 42قدري عبد الفتاح الشهاوي ، المرجع السابق ، ص  (1)

.42,ص    (2) المــــــــــــــرجع نفســــــــــــــه 

.42ص  رجع نفســــــــــــــــــــه ,   (3) الم
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  الطريقة الكيميائية :-2 
ند عما كان عليه في حالته األصلية تالمستغير  وهي الطريقة التي إذا ما طبقت      
يتطلب األمر أخذ عينات مدادية من األسطر المكتوبة ، األمر الذي يستلزم أن حيث 

المستند وتتضمن هذه الطريقة مجموعة من األساليب التحليلية أجزاء من ل معها صينف
والكيميائية المختلفة ، ولقد كانت االختبارات الموضعية تحت الميكروسكوب أو الطرق 

Test Microscopie ي طبقت بمعرفة الخبراء للتفرقة بين األحبار السائلة الكيميائية الت
   التحليل اللوني الورقي ، التحليل اللوني  ,تعتمد على مجموعة من األساليب نذكر منها

باإلضافة إلى ئل ، كروماتوغرافيا الضغط السائل ، الكهربائي ، كروماتوغرافيا الغاز السا
في مخابر العالم  تقسم األوسع انتشارا  التي Papier Climatograالتحليل اللوني الرقائقي 

رعة تنفيذها ودقة سو  لتحليل األحبار ، ولعل السبب في هذا يرجع إلى سهولة تطبيقها 
ن التحليل اللوني للرقائق قد استخدم بنجاح أالنتائج المستخلصة من استخدامها كما 

(1)الت الكاتبة .اآلللتفرقة بين كافة أنواع األحبار السائلة و الجافة وأحبار 

                                                 
  . 105-  98،ص 2005،  منشأة المعارف ،اإلسكندرية, الوسائل العلمية الحديثةحسنين محمدي البوادي ،   (1)
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    الفصؿ األكؿ    

   في مسرح الجريمةةدور الشرطة العممي  
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دور الشرطة العممية في مسرح الجريمة : الفصل الثاني

يعد مسرح الجريمة ذا أىمية كبيرة في مجاؿ الكشؼ عف الكقائع اإلجرامية ألنو مكاف 
ىذا المسرح تكجد غيو آثار مادية كثيرة ك المجـر ميما كاف حريصا فالبد أف ؼحفظ أسرارىا، 

مكانية نقميا كفحصيا  يترؾ أثرا يدؿ عميو، كالمشكمة تكمف في المحافظة عمى ىذه اآلثار كا 
. لمعرفة ظركؼ كمالبسات الحادث

كمف أجؿ ذلؾ كاف لزاما عمى خبراء الشرطة العممية كخاصة خبراء مسرح الجريمة 
التحكـ الجيد في مككناتو ك أسراره، ألنو األساس الذم يمكننا مف معرفة ىكية مرتكبيا كحؿ 

الجريمة كبالتالي تقديمو لمعدالة، فخبراء الشرطة العممية يجب عمييـ فيـ صيغة العمؿ بكيفية 
ريزىا ككيفية حالكشؼ عف مسرح الجريمة كنسبتيا إلى مرتكبيا كالمحافظة عمى اآلثار كرفعيا كت

.   كقكع الجريمةتبيثالتعامؿ لمحفاظ عمييا حتى يمكف استنباط الدليؿ الجنائي الذم 

كما أف مسرح الجريمة ىك األداة لحؿ الجريمة، فيك المبنة األكلى كاليامة لبداية التعامؿ 
 كمع القضية فإذا كانت اإلجراءات المتخذة فيو صحيحة صمح التحقيؽ في القضية بأكمميا،

خطأ أك غمط يرتكبو أم خبير بمفرده مف خالؿ عدـ إتباعو لإلجراءات الصحيحة كعدـ جديتو 
تالؼ اآلثار المادية . في التعامؿ في مسرح الجريمة سيؤدم إلى إفشاؿ مجيكد اآلخريف كا 

: ك تفصيال لدكر الشرطة العممية في مسرح الجريمة، قسمنا ىذا الفصؿ إلى مبحثيف أساسييف
حيث سنتطرؽ في المبحث األكؿ إلى المدلكؿ الفني لمسرح الجريمة فيما نتطرؽ في المبحث 

. الثاني إلى الطرؽ الفنية لمعاينة مسرح الجريمة كرفع اآلثار الجنائية
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:المدلول الفني لمسرح الجريمة:المبحث األول  

إف مسرح الجريمة ىك المكاف الذم تستنبط منو أسرار الجريمة ك ىك المسرح الذم ينشده 
المحقؽ الجنائي ليصؿ إلى الكشؼ عف غمكض الجريمة كمعرفة كيفية كقكعيا كالكصكؿ إلى 

 كالمالحظ أف الكثير مف الباحثيف قد تغرىـ مظاىر االندفاع أك . فاعميااألدلة المادية التي تديف
الالمباالة أك التعالي أك إدعاء المعرفة المسبقة قبؿ فحص كمعاينة مسرح الجريمة، كال شؾ أف 

 .ىذا يؤدم إلى إىدار ما تبتغيو معاينة ىذا المسرح

كمف أجؿ ذلؾ أصبح مف الضركرم تدريب خبراء الشرطة العممية كخاصة خبراء مسرح 
الجريمة عمى كيفية التعامؿ معو كذلؾ عف طريؽ تكفير أحداث الكسائؿ كاألدكات التي تسيؿ 

. عمميـ

 :مفيـك مسرح الجريمة، كالثانيؿ :المبحث في مطمبيف، األكؿكعميو  سنقسـ دراسة ىذا 
. إلجراءات المتخذة عف العمـ بكقكع الجريمةؿ

مفهوم مسرح الجريمة : المطمب األول

إف مسرح الجريمة ىك ذلؾ الشاىد الصامت عف أسرار الجريمة كمككناتيا باعتبار أف 
ذا كاف التطكر التقني قد رافؽ أساليب عىذه األخيرة قد كؽ ت عمى أرضو كفكؽ سطحو، كا 

حكؿ مف الشاىد الصامت شاىدا تارتكاب الجرائـ كأدائيا، فإف ذلؾ البد أف يكاكبو إتباع كسائؿ 
 الحمقة األىـ  يعتبر ينطؽ عف كؿ حقيقة، فمسرح الجريمة بالنسبة لمشرطة العممية أك المحقؽ

 ألنو المستكدع األساسي ,مف بيف الحمقات األخرل التي يستطيع التعامؿ معيا في ىذه المرحمة
لمضمكف جميع األدلة، األمر الذم يقتضي كجكب التفكير في األساليب القادرة عمى أف تحكؿ 

 تستطيع أف تكجو المحقؽ أك خبير , حيةمسرح الجريمة مف مجرد معطيات جامدة إلى شكاىد
الشرطة العممية كتقدـ لو أدلة ناطقة تعينو في النياية عمى حسف استرجاع الجريمة حاؿ 

ارتكبيا، كفؾ ألغازىا كيبقى ىذا األخير ىك الحؿ الكحيد لو مف أجؿ الكصكؿ إلى معرفة ىكية 
 (1). الجاني

                                                           
 .65، ص2010ف، ا، عـ1، دار المناىج لمنشر كالتكزيع، طالتحقيق الجنائي واألدلة الجرميةامد حماد الييتي، ح ـ(1)
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األكؿ نتطرؽ فيو إلى تعريؼ مسرح الجريمة، أما : نقسـ ىذا المطمب إلى فرعيفكعميو 
.  لدراسة أىمية مسرح الجريمةخصصوالفرع الثاني، فف

تعريف مسرح الجريمة : الفرع األول

لكؿ جريمة مكاف ك لكف ليس مف الالـز أف يككف لكؿ جريمة مسرح كما أف الجريمة 
الشكمية سكاء تمثمت في جريمة سمكؾ مجرد أـ في جريمة حدث مجرد ليا ىي األخرل مكاف ك 

ىك المكاف أك مجمكعة األماكف التي تشيد مرحمة "ذلؾ ألف مسرح الجريمة . ليس ليا مسرح 
ممحقا لمسرح الجريمة، كؿ  تنفيذ الجريمة كيحتكم عمى اآلثار المتخمفة عف ارتكابيا كيعتبر

 (1)".مكاف شيد مرحمة مف مراحميا المتعددة، أك أنو المساحة المشتممة عمى أماكف كقكع الجريمة

ىك الرقعة المكانية التي حدثت فكقيا الكاقعة اإلجرامية بكافة : "كيعرفو البعض اآلخر عمى أنو
 يعد كؿ تغير يطرأ عمى الثبات قجزيئاتيا كمراحميا الخاصة كخاصة الحدث اإلجرامي، بمعنى أف
 (2)".المادم الذم يعمك سطح المكاف الذم شيد حدكث الجريمة فكقو

ىك المكاف أك مجمكعة األماكف التي تشيد مرحمة تنفيذ الجريمة "كما يقصد بمسرح الجريمة أنو 
ممحقا لمسرح الجريمة كؿ مكاف شيد مرحمة ك يعتبر ك احتكل عمى اآلثار المتخمفة عف ارتكابيا،

 . (3)" أنو المساحة المشتممة عمى كقكع الجريمةأممف مراحميا المتعددة،

ىك المكاف الذم تنبثؽ منو كافة األدلة كيعطي ضابط الشرطة  ":ك يعرؼ أيضا بأنو
إشارة البدء في البحث عف الجاني كيكشؼ النقاب عف األدلة المؤيدة لالتياـ، كيصمح إلعادة 

 (4)".بناء الجريمة

 إف ىذه التعاريؼ كثيرة جميا مفاىيـ ضيقة ألنو اليـك نشأت بما يسمى بالجريمة 
أم , اإللكتركنية كالتي أصبح ليا أبعاد متعددة قد ال ترتبط بمكاف معيف عمى كجو الخصكص 

                                                           

، دار الجامعة الجديدة، مسرح الجريمة في ضوء القواعد اإلجرامية واألساليب الفنيةإبراىيـ الدسكقي عطية،  طارؽ (1) 
 .45، ص2012اإلسكندرية،

 .18 طو أحمد طو متكلي، المرجع السابؽ ص(2)
 .32 ص1995، دار النشر بالمركز العربي لمدراسات كالتدريب، الرياض، المعاينة الفنية لمسرح الجريمة، حبشي فادم اؿ(3)
 .15، ص 1999,الرياض,أكاديمية نايؼ لمعمـك األمنية,دكر األثر المادم في االء ثبات الجنائيقؿ، م معدم الحكجب مع(4)
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كمف , أف مسرح الجريمة في ىذه الحالة يككف في عالـ مثالي بيف شبكات التكاصؿ االجتماعي 
.  الصعكبة إثبات الجريمة فيو

ىك المكاف الذم تنبثؽ منو كافة األدلة فيك ": كعميو يمكف أف نعرؼ مسرح الجدريمة
الذم يزكد رجؿ الشرطة العممية بنقطة البدء في بحثو عف الفاعؿ، كيكشؼ عف معمكمات ىامة 

لذلؾ فإف مسرح الجريمة إما أف يككف مكانا كاحد أك عدة . لمف يفيد بعد ذلؾ مف األخصائييف
أماكف متصمة أك متباعدة تككف في مجمميا مسرح الجريمة، فكؿ مكاف يستدؿ منو عمى أثر 

 (1)."مرتبط بالجريمة محؿ البحث يككف جزءا مف مسرحيا 

أهمية مسرح الجريمة في كشف غموض الحوادث اإلجرامية : الفرع الثاني

 (2): تكمف أىمية مسرح الجريمة بالنسبة لمتحقيؽ الجنائي فيما يمي

أكد مف خاللو حقيقة كقكع الفعؿ، كما ت إنو المكاف الذم ينطمؽ منو المحقؽ الجنائي لكي م:أوال
. إذا كاف يشكؿ جريمة جنائية أـ ال

.  يمكف مف خاللو التعرؼ عمى ظركؼ الجريمة كالبكاعث التي دفعت الجاني الى ارتكابيا:ثانيا

 يمكف مف خاللو التعرؼ عمى كافة مالمح األعماؿ المككنة لمسمكؾ اإلجرامي أك المنظمة :ثالثا
. لمجريمة، إلى جانب استظيار المالمح التفصيمية ألسمكب الجريمة

 إف حسف التعامؿ مع مسرح الجريمة مف شأنو أف يتيح الفرصة لممحقؽ الجنائي لمتعرؼ :رابعا 
 كتقدير الكيفية التي اقترب بيا مف مسرح ,كرصد أسمكبو اإلجراميالمجـر عمى مالمح شخصية 

 كالكيفية التي انسحب بيا منو، ألنو مف شأنو تسييؿ ميمة المحقؽ ق فيو الجريمة كتعامؿ
. الجنائي في اقتفاء أثر الجاني كتسييؿ القبض عميو 

 يعطي الباحث انطباعا عف طبيعة كشخصية الجاني كاألمراض النفسية كالعضكية :خامسا 
التي يعاني منيا، كيظير ذلؾ مف خالؿ فحص اآلثار المتخمفة عنو كتقطيع جثة المجني عميو 

                                                           
  .43 ، ص  السابؽ إبراىيـ الدسكقي عطية، المرجع(1)
 . 71 محمد حماد الييتي ، المرجع السابؽ ، ص (2)
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 أك ما يتخمؼ عنو مف بقع دمكية أك منكية أك غائط ,أك تشكيييـ أك رسـ أك ترؾ عالمات بيا
 (1). أك عقاب السجائر

 يمد الباحث باآلثار التي تخمفت عف الجاني ليقـك بفحصيا معمميا كمضاىاتيا :سادسا 
.  المجـركمطابقتيا كصكال لتحديد شخصية

لباحث ما إذا كاف الجاني قد ارتكب جريمتو منفردا أـ كاف لو شركاء فييا، بؿ ؿيكضح : سابعا 
 (2) .كاألكثر مف ذلؾ أنو قد يحدد دكر كؿ متيـ

 (3). تحديد مرحمة ارتكاب الجريمة كىؿ كانت شركعا أك مكتممة:ثامنا 

 إف مسرح الجريمة كالعناية بدراستو مف شأنو أف يؤدم إلى حسف االستيداء إلى التفكير :تاسعا 
مكانية التعرؼ عمى طريقتو في التعامؿ مع مككنات مسرح الجريمة  كأيضا ,اإلجرامي لمجاني كا 

التعرؼ عمى ما إذا كاف بشكؿ غير مقصكد أك بشكؿ مقصكد غايتو تضميؿ أجيزة العدالة 
بعادىا مف ىدفيا في إمكاف التعرؼ عميو كاالىتداء الى شخصيتو الحقيقية . كا 

لمسمطات األمنية مف رصد بعض المثالب في الخطط األمنية يمكف  إف مسرح الجريمة :عاشرا 
 مف كضع اإلجراءات الكفيمة بحسف ىاالمختمفة، األمر الذم يجعؿ ىذه السمطات في كضع يمكف
 (4).إقامة منظكمة أمنية متكاممة في مجاؿ الدراسة ك التأميف

: أنواع مسرح الجريمة: الفرع الثالث

إف مسارح الجريمة تتنكع حسب الرقعة المكانية التي ارتكبت فييا الجريمة كالتي سنتناكليا 
: فيمايمي

 (الداخمي)مسرح الجريمة المغمق : أوال

                                                           
 . 71 محمد حماد الييتي ، المرجع نفسو ، ص (1)
 .273-272  ص، ص2011مصر، , ، دار كتب القانكنية التحريات ومسرح الجريمة محمكد عبد العزيز محمد، (2)
. 76 ص2009، دار الثقافة لمنشر ك التكزيع، عماف، األدلة الجنائية والتحقيق الجنائيمنصكر عمر معايطة،  (3)
، مصر, ، دار الكتب القانكنيةاألدلة الجنائية المادية، مصادرها، أنواعها، أصول التعامل معها محمد حماد مرىج الييتي ، (4)

 .65-64  ص ص2008
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 كىك الذم يكجد داخؿ المباني السكنية , الجريمة يمكف غمقو فيوىك المكاف المحدد الذم ارتكبت
أك التجارية ككؿ األماكف التي يمكف غمقيا كالسيطرة عمييا، كيشمؿ المسرح أيضا أماكف الدخكؿ 

 كمف أىـ , ممحقات المسرح مف أبنية ككذلؾ منطقة السمـ كالدىاليزإلىكالخركج باإلضافة 
 : (1) خصائصو

لو مدخؿ كمنافذ يمكف فحصيا كمعاينتيا، يتمثؿ في باب المكاف كالذم فحصو كتحديد   -1
 .طريقة الدخكؿ، كاألداة المستخدمة لمكصكؿ الى داخؿ مسرح الجريمة

مثاؿ ذلؾ العثكر عمى أداة إضاءة يدكية ثـ استخداميا ك, تحديد كقت ارتكاب الجريمة  -2
 .في الحادث تفيد بأف الجريمة ارتكبت ليال

 كمثاؿ ذلؾ نقؿ خزنة كبيرة ,تحديد عدد الجناة المنفذيف لمجريمة ك كجكد دكر كؿ منيـ  -3
 .كثقيمة أك تحريكيا مف مكانيا دليؿ عمى تعدد الجناة

 (الخارجي)مسرح الجريمة المفتوح : ثانيا

مفتكح حالة عدـ كجكد حدكد لو كانطالؽ مساحتو لمقاييس اؿيعني مسرح الجريمة 
األراضي الزراعية أك القركية أك الطرؽ السريعة، كاألماكف المكشكفة الميجكرة : مترامية، مثؿ

كتعد ىذه األماكف مسرحا جيدا الرتكاب الجريمة، حيث يجنح الجاني الرتكاب جريمتو أمال في 
طمس معالـ األدلة التي يتركيا كالتي قد تساىـ في كشؼ غمكض الجريمة كتحديد فاعميا، كمف 

 (2): خصائصو

يساعد عمى تحديد مكاف ارتكاب الجريمة الحقيقي، كفيما إذا كانت قد ارتكبت في ذات   -1
 ثـ استقرت في . في مكاف آخرا أـ أنيا دارت فصكلو,المكاف الذم تـ اكتشافيا فيو

 .مكاف اكتشافيا، كىذا يدؿ عمى أنو تـ نقميا
 

 

                                                           
، 2010، عماف، 1ط, ، دار مكتبة لمنشر كالتكزيع إجراءات المعاينة الفنية لمسرح الجريمة عبد الفتاح عبد المطيؼ جبارة، (1)
. 25-24  صص

. 54-53 الدسكقي عطية، المرجع السابؽ، ص ص إبراىيـ طارؽ (2)
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 أك اليركب فيو كالكسيمة المستخدمة، عف إليو تحديد خط سير الجناة في الكصكؿ  -2
العثكر عمى آثار األقداـ في : األقداـ مثؿ آثار طريؽ اآلثار المترككة كما يعثر عميو مف

 . طينية أك العثكر عمى إطارات السيارات عمى األرضأرضية
 كبمحض إليوتحديد الصمة بيف الجاني كالمجني عميو في حاؿ إذا ما تـ استدراجو   -3

 . كذلؾ مف آثار العنؼ التي يتركيا الجاني عمى مالبس المجني عميوإرادتو
باستعراض مسرح الجريمة كتنفيذ المعاينة الدقيقة لو يمكف الكقكؼ عمى األماكف التي   -4

يجب عمى ضابط الشرطة القضائية تفتيشيا، كضبط األشياء المتخمفة عف الجريمة 
 .كأدلة مادية

نظرا لتعدد . يحدد مسرح الجريمة الخبراء الكاجب االستعانة بيـ مف األدلة الجنائية  -5
 كما يحدد مسرح الجريمة الشيكد الكاجب سماع شيادتيـ كالتي ترسـ ,التخصصات

 غير أنو ما يجب التأكيد عميو ىك ضركرة .مالمح األحداث كتطكرىا في الجريمة
 كالمحافظة عميو كاآلثار المكجكدة فيو، بسبب أف مسرح الجريمة إليواإلسراع لمكصكؿ 

 .المفتكح مسمكح بو لمجميع فبإمكاف أم شخص معاينتو ك العبث بو

 مسرح الجريمة تحت الماء :ثالثا

قد يرتكب المجرمكف جرائميـ تحت الماء أك يرتكبكنيا في اليابسة ك يمقكف باألداة 
المستخدمة في الجريمة في الماء، كمف يمقي جثة المجني عميو بعد قتمو في الماء كعدة أياـ 

كقد ال تطفك في حالة ربط الجثة بجسـ ثقيؿ الكزف بالتيبس الرمي تطفك الجثة بعد أف تصاب 
 الغكاصيف لمبحث إنزاؿكالحجر أك قطعة كبيرة مف الحديد، فتظؿ مطمكرة في العمؽ مما يستمـز 

. عنيا

 ترتيبات خاصة، كالتي تتمثؿ إتباعكلممحافظة عمى مسرح الجريمة تحت الماء يتطمب 
في حساب سرعة التيارات المائية كاتجاىيا ككثافة الشيء المطمكب البحث عنو كأخذ المسافة 

 (1) .المناسبة التي يمكف أف يتحرؾ فييا األثر المادم بسبب حركة الماء

                                                           
. 54-53 المرجع نفسو ، ص ص (1)
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 مسرح الجريمة المتحرك :رابعا

تتنكع مسارح الجريمة كذلؾ حسب شكؿ المكاف الذم ارتكبت فيو الجريمة سكءا أكاف 
أما مسرح الجريمة ,فمسرح الجريمة العقارم ىك الذم يقع عمى ارض ثابتة عقارا أك منقكال 

 (1)الطائرات,المنقكؿ فيقع في أماكف متحركة بطبيعتيا كالجرائـ التي تقع في السفف

اإلجراءات المتخذة عند العمم بوقوع الجريمة : المطمب الثاني

قد يصؿ إلى عمـ الشرطة كقكع أم جريمة إما عف طريؽ الياتؼ أك بكاسطة اإلخبار 
. مف أم شخص، عدا الشخص المتضرر سكء شاىدىا بنفسو أك عمـ بيا

  (2):  كعميو أف يحصؿ عمى أكبر قدر ممكف مف المعمكمات التي تتمثؿ في

 العنكاف الكامؿ لمكقع الحادث 
 نكع الجريمة 
 إلبالغ عنيا  تحديد كقت حدكثيا ككقت 
 السؤاؿ عف المتيـ إف تمكف المبمغ مف رؤيتو 
 السؤاؿ عما إذا كاف المجـر ما يزاؿ في مسرح الجريمة أك انو قاـ بالفرار 
 السؤاؿ عما إذا كاف المتيـ رجال أك أف لديو مركبة كاالستفسار عف لكنيا كنكعيا 

عمى رجؿ الشرطة أف يككف متفطنا ألنو مف المحتمؿ أف يككف المتيـ ىك نفسو المبمغ ك
 كعمى متمقي البالغ عف الجريمة إعالـ ضابط الشرطة القضائية، كأف يقـك بسمسمة ,عف الجريمة

مف اإلجراءات كاالتصاالت بجيات متعددة بيدؼ تشكيؿ فريؽ المختصيف ذكم المياـ، كىذا 
كمو بيدؼ االستفادة قدر المستطاع مف مسرح الحادث لمحصكؿ في األخير عمى ما ييسر ليـ 

  (3).خبايا الجريمة

 
                                                           

. 27 عبد الفتاح عبد المطيؼ عبد الجبارة، المرجع السابؽ، ص(1)
، دار المطبكعات لمنشر،  التحقيق الجنائي وأعمال الضابطة العدليةإجراءاتلجامع الشرطي في اة، د عبد الكريـ الردام(2)

. 78-77 ص ص ،2006األردف،
 .54 منصكر عمر معايطة، المرجع السابؽ، ص (3)
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خصصنا األكؿ لدراسة : كلذلؾ سنتطرؽ إلى دراسة ىذا المطمب في فرعيف أساسييف
في حيف تناكلنا في الفرع الثاني دراسة تكثيؽ مسرح , سرعة االنتقاؿ إلى مسرح الجريمة 

. الجريمة

سرعة االنتقال الى مسرح الجريمة : الفرع األول

لالنتقاؿ إلى مسرح الجريمة إجراءات يجب عمى رجاؿ الشرطة إتباعيا لغرض المحافظة 
عميو كضبط اآلثار كنقميا كاالستفادة منيا كمنع المتيـ كالفضكلييف مف العبث فيو، كال يتـ 

االنتقاؿ لمحؿ الحادث إال بعد تمقي البالغ في صكرة شككل أك أخبار كذلؾ لمتثبيت مف صدؽ 
  (1) .البالغ  

ىنا نشير إلى أف قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم قد نص عمى بعض اإلجراءات ك
. التي يجب اتخاذىا عند االنتقاؿ إلى مسرح الجريمة

خطار وكيل الجمهورية إ: أوال

 إ . ؽ42بعد العمـ بكقكع الجريمة يجب عمى ضابط الشرطة القضائية طبقا لنفس المادة 
بعد التأكد مف صحة اإلخبارية أك البالغ الذم يفيد بكقكع الجريمة أف يخطر ككيؿ  11/02ج .

الجميكرية عمى الفكر ثـ ينتقؿ عمى جناح السرعة إلى مكاف كقكع الجريمة كيتخذ في سبيؿ ذلؾ 
ككيؿ الجميكرية جميع اإلجراءات الالزمة كيجب عميو المحافظة عمى اآلثار التي يخشى أف 

قـك بضبطيا كبعرضيا عمى األشخاص المشتبو في مساىمتيـ في الجريمة لمتعرؼ متختفي، ك
 إذا قرر ككيؿ الجميكرية االنتقاؿ إلى مسرح الجريمة يتعيف عمى ضابط , كفي حالة(2)عمييا،

 الشرطة القضائية رفع يده عف البحث كالتحرم، إذ يرجع االختصاص ىنا لككيؿ الجميكرية،
 (3).حيث يباشر جميع اإلجراءات بنفسو أك يكمؼ بيا ضابط الشرطة القضائية

                                                           
 .48عبد الفتاح عبد المطيؼ الجبارة، المرجع السابؽ، ص  (1)
 11/02 المعدؿ كالمتمـ باألمر رقـ اإلجراءات الجزائيةقانون  المتضمف 1966 يكنيك8 المؤرخ في 66/155األمر رقـ  (2)

العدد , الجريدة الرسمية لمجميكرية الجزائرية الديمقراطية ، 2011  فبراير 23 المكافؽ لػػ 1432 ربيع الثاني عاـ 20المؤرخ في 
 .20 ص,12

-62، ص ص 2005 , الجزائر، دار ىكمو لمطباعة كالنشر كالتكزيع،شرح قانون اإلجراءات الجزائية عبد اهلل أكىايبية، (3)
63. 
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االنتقال إلى مسرح الجريمة : ثانيا

إف أىـ إجراء يتخذ بعد التأكد مف صحة المعمكمة الكاردة حكؿ كقع الجريمة ك بعد 
إخطار ككيؿ الجميكرية ، ىك التنقؿ فكرا ك دكف تميؿ لمسرح الجريمة بعد جمع كؿ المعدات ك 

ك عند المزـك  (كثائؽ ، آلة تصكير الفكتكغرافي ، المتر  )المكاـز الضركرية إلجراء معاينات 
 ك يجب (1) كما يمكف أف يستعاف بالكمب البكليسي ةطمب فرع الشرطة العممية بالمجمكعة الكالئي

أف ال يصدر عف كؿ ضابط شرطة أك خبير الشرطة العممية أية أخطاء ، سكاء كانت ىذه 
األخطاء مف فعمو أك نتيجة إىمالو ، ذلؾ أف األخطاء التي ترتكب في مسرح الجريمة ك خاصة 
في الحفاظ عميو ك عمى ما بو مف آثار مادية ال يمكف تداركيا ، ك مف ىذا المنطمؽ فإف فشؿ 
أك نجاح التحقيؽ يعتمد أساسا عمى اإلجراءات األكلية التي يتخذىا أكؿ ضابط شرطة يصؿ 

   (2) .إلى مسرح الجريمة

ك مف المعركؼ أف قيمة مسرح الجريمة قد تتدىكر بفعؿ الزمف فقد تفضي العكامؿ 
الطبيعية كاألمطار ك الرياح عمى اآلثار فتمكثيا أك تدمرىا ، أك قد تمتد إلييا يد العبث مف 

الناس الذيف عادة ما ييرعكف مف كؿ حدب ك صكب مستطمعيف متسائميف عف القاتؿ ك المقتكؿ 
 ك (3) .في المكافالمجـر ، فيعبثكف بمحتكياتو ك بالتالي تختمط آثارىـ مع اآلثار التي خمفيا 

ليذا فإف التأخر في االنتقاؿ إلى مسرح الجريمة قد يككف ىك الفيصؿ في بقاء األدلة أك اندثارىا  

الحفاظ عمى مسرح الجريمة   : ثالثا 

ك المقصكد بالحفاظ عمى مسرح الجريمة ىك اإلبقاء عميو كما تركو الجاني ك عدـ العبث 
 ك عميو فال بد مف القياـ ببعض اإلجراءات كعدـ السماح لغيره مف أفراد الشرطة عمؿ ,باآلثار

أم تغيير ، ك إذا ما حدث تغيير عمى اآلثار المترككة فيتحتـ عمى المحقؽ أف ينظـ محضر 
  (4). إلثباتو 

                                                           
  .36 أحمد غام ، المرجع السابؽ ، ص  (1)
 ، مركز 1 ، ج اآلثار و األدلة الماديةىتقنية الحصول عل: موسوعة العموم الجنائية  سامي حارب المنذرم ك آخركف ،  (2)

.  96 ، ص 2007بحكث الشرطة ، الشارقة ، 
  .263 عبد الفتاح مراد ، المرجع السابؽ ، ص  (3)
.  85 عبد الكريـ الردايدة ، المرجع السابؽ ، ص  (4)
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ك يجب عمى ضابط الشرطة القضائية أال يسمح بدخكؿ رجاؿ الصحافة كالتمفزيكف إلى 
مسرح الجريمة، كىذا لتفادم تسرب أية معمكمة ككف ذلؾ يساعد الجاني في اخذ احتياطاتو حتى 
ال يكشؼ أمره، كما يجب عمى ضابط الشرطة القضائية أف يقـك بتأمينو عف طريؽ تطكيقو ك 
إحاطتو بالشريط األصفر العازؿ كىذا ليعزؿ مسرح الجريمة عف باقي األماكف، كىك مف أىـ 
اإلجراءات المتخذة في الحفاظ عمى مسرح الجريمة ككذا الحفاظ عمى كافة اآلثار المتكاجدة 

 (1).بو

كعمى ضابط الشرطة القضائية المتكاجد في مسرح الجريمة أف يقـك بتسجيؿ األشخاص 
، إسعاؼ المصابيف، تدكيف (مسعفيف، أقارب، كأصدقاء المجني عميو كالشيكد)المكجكديف فيو 

أقكاؿ المجني عميو، ضبط األدكات المستعممة في مسرح الجريمة، معاينة اآلثار المادية، تثبيت 
 (2). مسرح الجريمة ىك عمييا في حالة األشخاص كاألماكف، تدكيف ساعة الكصكؿ كالحاؿ التي

 ك كؿ ىذه اإلجراءات مف أجؿ الحفاظ عمى مسرح الجريمة مف العبث بو ك منعا 
.  لطمس اآلثار المتخمفة مف الجاني 

انتقال خبراء الشرطة العممية لمسرح الجريمة  : رابعا

إف اإلجراءات األكلية المتخذة مف قبؿ أكؿ ضابط شرطة قضائية يصؿ إلى مسرح 
الجريمة تككف في انتظار كصكؿ مجمكعة مف الخبراء الفنييف الذيف يتكاجدكف لمعمؿ في 

الجريمة الماثمة بمسرح الجريمة، كمف ىذه المجمكعة الطبيب الشرعي، خبير التصكير الجنائي 
تصكير فكتكغرافي أك فيديك، خبير رفع السكائؿ البتركلية، خبير البصمات، خبير األسمحة  )

كالذيف يتـ استدعاؤىـ بمكجب تسخيرة مف ككيؿ الجميكرية لمقياـ , (3) (الجنائية كالمتفجرات
_ فكؿ كاحد فييـ _ بالمعاينات الالزمة لمسرح الجريمة، فيـ يعممكف بمثابة فريؽ كاحد متكامؿ 

. لمكصكؿ إلى أف النتائج كأقربيا لمحقيقة

                                                           
 .50-41 ص ىشاـ عبد الحميد فرج، المرجع السابؽ، ص(1)
 .108كف، المرجع السابؽ، صررم كأخذسامي حارب المف (2)
  .190 طارؽ إبراىيـ الدسكقي عطية ، المرجع السابؽ ، ص (3)
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عمى المحقؽ كفريؽ الشرطة القضائية أف يسيؿ عمؿ خبراء الشرطة العممية بفرض ك 
حماية المكاف ك كقاية األدلة عف طريؽ إبعاد كمنع تجمع األشخاص خاصة الفضكلييف حكلو 
كتطكيؽ مكاف كقكع الجريمة، كمنع أم شخص كاف مف الدخكؿ إلى مكاف الجريمة أك الخركج 

 كينبغي االحتراس مف التقاط أك تحريؾ أم شيء مف مكانو إال إذا كاف ضركريا، مع (1)منو، 
 (2)ضماف كجكده عمى الحالة التي ترؾ عمييا عقب ارتكاب الجريمة مع تثبيت حالة األماكف،

كتثبيت حالة األثر كطريقة العثكر عميو، مع االحتفاظ بو ككضعو في أكعية أك أنابيب نظيفة 
 مف البالستيؾ كؿ حسب حالتو كأف يضع بطاقة مع كؿ حرز إطارتماما أك قاركرة أك داخؿ 

 (3).يبيف بيا كصفو لألثر كحالتو كمكاف رفعو كاسـ مف رفعو

كبعد ذلؾ يأتي دكر الطبيب الشرعي عمى رأس قائمة الخبراء لتكلي الفحص الخارجي 
لمجثة كالتحقؽ مف الكفاة كتحديد كقت حدكثيا كبعد فحصيا البد مف نقميا بصفة سريعة إلى 
المراكز الصحية لحفظ الجثث، كحتى تحقؽ ىذه اإلجراءات النتائج المرغكب فييا البد مف 

التنسيؽ بيف عمؿ المحقؽ كفريقو كبيف خبراء الشرطة العمميةّ، ككذا تفيـ كؿ فرد لمياـ باقي 
 (4).أفراد طاقـ البحث

توثيق مسرح الجريمة : الفرع الثاني

يجب عمى المحقؽ أك خبير الشرطة العممية عند دخكلو لمسرح الجريمة أف يقـك بتسجيؿ 
كتكثيؽ كؿ المالحظات كالمشاىدات المكجكدة فيو، كذلؾ مف خالؿ تسجيؿ كقائع الجريمة 

بالكتابة، التسجيؿ عف طريؽ الطكر الفكتكغرافية أك كاميرا الفيديك أك عف طريؽ الرسـ 
. اليندسي

 

 

                                                           
 .86عبد الكريـ الردايدة، المرجع السابؽ، ص  (1)
 .307 محمد حماد الييتي، المرجع السابؽ، ص (2)
 .307 عبد الفتاح مراد، المرجع السابؽ، ص (3)
 .26،28  ص ىشاـ عبد الحميد فرج، المرجع السابؽ، ص(4)
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  تسجيل وقائع مسرح الجريمة كتابة: أوال

يفسر تسجيؿ مسرح الجريمة بالكتابة في محضر تحقيؽ مف أقدـ الطرؽ المتبعة في نقؿ صكرة 
رض تمكيف المطمع عمييا مف فيـ الحادث مف خالؿ تصكير حالة غكذلؾ ب, صادقة لمحادث 

 (1).الجريمة كقت حدكثا كالمكاف الذم ارتكبت فيو كأقكاؿ كؿ مف لو عالقة بيا

: كلمقياـ بعممية تسجيؿ كقائع مسرح الجريمة بالكتابة، يجب إتباع الشركط التالية

مراعاة البساطة في استخداـ األلفاظ كعدـ استعماؿ األلفاظ الغامضة لشرح محتكيات   -1
 .المكاف

ككف الكتابة مع التكقيع عمى كؿ صفحة ت كيستحسف أف ,الكتابة بخط كاضح كمقركء  -2
 .بعد ترقيميا

 :إذا كاف كقع الحدث في  -3
مكاف مسكر أك داخؿ مسكف، يقـك المحقؽ بتحديد الجيات األربع األصمية ثـ يذكر اسـ  .أ 

الشارع، رقـ المبنى، مكاف مكقعو إذا كاف في الدكر األكؿ أك الثاني ثـ ينتقؿ إلى الحجرة 
 بحيث يشمؿ كصفو بياف مساحة الحجرة أك ,التي حدثت فييا الجريمة كيصفيا كصفا دقيقا

عدد األبكاب، كنكع أرضيتيا كحكائطيا كنكع اإلضاءة بيا ثـ األثاث مبتدئا بأحد الجكانب 
إلى أف ينتيي إلى النقطة التي بدأ منيا، كىذه الطريقة معركفة بطريقة عقرب الساعة، ألف 
المحقؽ يسير في كصفو مثؿ عقارب الساعة، مف الجية اليمنى مف المكاف أك العكس أف 
يبدأ بالجية اليسرل منو، كما يمكنو أف يبدأ بالكصؼ مف منتصؼ محؿ الحادث ثـ يكسع 

 كيذكر أيضا ، (2)كصفو دائريا إلى أف يشمؿ المكاف كمو كتسمى ىذه الطريقة بالحمزكنية
كضع الجثة كالبنية كاإلصابات المكجكدة فييا كاآلثار المترككة حكليا، كما يذكر التغيير 

الذم بيا مف حيث نقميا مف محميا األصمي أك تغير كضعيتيا كبعدىا كقربيا كأقكاؿ 
 .الشيكد كالجناة المشتبو بيـ 

كمدل   يبدأ المحقؽ بتحديد المكاف الذم كقعت فيو الجريمة: مكاف غير مسكر أك مسككف .ب 
، ثـ يصؼ طبيعة المكاف كحالتو بياف الجيات األربع األصمية  بعده عف شيء ثابت معمـك

                                                           
. 102، ص السابؽ عبد الكريـ الردايدة، المرجع (1)
. 63عبد الفتاح عبد المطيؼ الجبارة، المرجع السابؽ، ص (2)
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في حاالت االستعانة بيا في تحديد المكاف تحديدا تاما ثـ يصؼ الحادث كطريقة الكصكؿ 
إليو كاالنصراؼ فيو كاألداة المستخدمة إف كجدت كمكاف كجكدىا مع كصفيا كصفا 

 .  (1)دقيقا

تسجيل وقائع مسرح الجريمة بالصور الفوتوغرافية أو كاميرا الفيديو : ثانيا

يعتبر تسجيؿ الحادث فكتكغرافيا أك بكاسطة الفيديك مكمال لتسجيمو بالكتابة كىك مف أىـ أركاف 
إجراءات المعاينة التقنية الحديثة كمف الكسائؿ اليامة التي تستفيد بيا الشرطة العممية، فيناؾ 
 .بعض الجرائـ ال يمكف الكصؼ بالكتابة أف يكضحيا كحكادث المركبات كالحرائؽ كالمظاىرات
كتبدك أىمية التصكير في أف صكرة تسجؿ محؿ الحادث بالحالة التي تركيا عميو الجاني، أك 

نو يعطي المحقؽ أك القاضي صكرة حقيقة الجريمة إإذا كاف الفعؿ مستمرا كأمكف تصكيره، ؼ
كقت اكتشافيا أك أثناء كقكعيا كالخطكات التي مرت عمى مراحؿ ارتكابيا ك األفراد المشتركيف 

 (2) .في ذلؾ

  كتبرز أىمية تصكير مسرح الجريمة في إعادة تككيف كتمثيؿ مسرح الجريمة كتنشيط ذاكرة 
المحقؽ كاستعادة التفاصيؿ اليامة التي قد ينساىا، كتكضيح تفاصيؿ مسرح الجريمة كعالقة 

 باإلضافة إلى تكضيح اإلصابة المكجكدة بالجثة ك تنشيط ذاكرة ,األشياء المكجكدة بالجثة
 (3).الشيكد

كتبدأ مراحؿ تصكير مسرح الجريمة كجميع اآلثار المادية المتكاجدة بو، ثـ يتـ كضع 
أعمدة مرقمة حتى تظير بأف لكؿ أثر رقـ معيف، كنصؿ إلى مرحمة أخرل مف التصكير عندما 

تصكير ىذه المحظة لتبياف الدقة في كتقـك فرقة رفع البصمات برفع اآلثار الجنائية مف مكانيا 
العمؿ كتحديد أف األثر قبؿ تمؾ المحظة لـ يتـ تحريكو مف مكانو حتى ال تسقط قيمتو لدل 

 .العدالة

                                                           

.102، ص السابؽعبد الكريـ الردايدة، المرجع   (1) 

. 104، صنفسو  المرجع (2)
 .66 عبد الفتاح عبد المطيؼ الجبارة، المرجع السابؽ، ص(3)
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ف كجدت جثة بمسرح الجريمة يتـ التقاط  صكرة لمكجو كامال كأخرل لمجانب األيمف إؼ
مف الكجو كعند الضركرة يمكف التقاط صكرة أخرل لكامؿ الجسـ ككذلؾ لمجانب األيسر مف 

الكجو، كما يجب أخذ صكرة تفصيمية لإلصابات كاألسناف كالكشـ كأثار العمميات ك المالبس مع 
ضركرة كضع شريط قياس أك مسطرة مدرجة  عمى الشيء أك بجكاره كال يسمح بدفف أم جثة 

لشخص مجيكؿ إال بعد تصكيرىا كأخذ بصماتيا، كيمـز أف يتـ التصكير ىنا في أسرع كقت قبؿ 
أف يمحؽ الجثة تعفف كتغير في المالمح، كال يجكز أبدا استعماؿ مصابيح كاشفة عند تصكير 

 (1).الجثة المبممة أك المغطاة بالدـ ألف االنعكاسات قد تخفي تفاصيؿ الصكرة

البد مف مراعاة الظركؼ التي تؤثر في التصكير، فالبد أف تككف أشعة الشمس مكجية 
مف أحد جانبي الكاميرا أك مف خمفيا، كعند تصكير األشخاص في الفضاء نالحظ أنو إذا كاف 
الضكء في كجو الشخص مباشرة، فاف ذلؾ يجعمو يبدكا مسطحا في الصكرة، أما أشعة الشمس 

 التصكير داخؿ منزؿ يستحسف استعماؿ الضكء ق في فتعطيو تفاصيؿ بارزة، كما أف
 (2).الصناعي

تسجيل وقائع مسرح الجريمة هندسيا : ثالثا 

يعتبر الرسـ اليندسي أحد الدعائـ الثالث التي يستعيف بيا خبير الشرطة العممية في 
تصكيره لمحادث تصكيرا صادقا، كيتـ الرسـ عادة باستخداـ طريقة مقياس الرسـ كتخطيط مكقع 
الجريمة بتقسيماتو كما عثر عميو مف آثار كما يحكيو مف أشخاص كأشياء كذلؾ بصكرة مقربة 

 مثؿ رسـ ىندسي ,ك ذلؾ لبياف العالقة بينيا عف طريؽ تحديد المسافة بينيا لشكؿ الشيء،
 كالخركج منو إليولمكاف في حادث قتؿ مثال يبيف لنا بدقة مساحة المكاف كطرؽ كصكؿ الفاعؿ 

كما يكضح لنا المناطؽ المحيطة بو أك طبيعتيا ثـ يكضح لنا مكاف الجثة، أك قربيا مف 
لكصؼ بالكتابة أك الصكر الفكتكغرافية لؿ مما ال يمكف ,األماكف الثابتة كقطع األثاث المكجكدة

. (3)أف تبينو

                                                           
 .86-85، ص1997، اإلسكندرية، رؼمنشأة المعاالجريمة، اأدلة مسرح  قدرم عبد الفتاح الشياكم، (1)
 .115 عبد الفتاح مراد، المرجع السابؽ، ص(2)
، 1، أكاديمية نايؼ لمعمـك األمنية، طالفنية الشرطية لمتحقيق والبحث الجنائي القواعد محمد فاركؽ عبد الحميد كامؿ، (3)

 .225، ص 1999الرياض، 
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كتظير أىمية الرسـ اليندسي في جرائـ معينة مثؿ حكادث المركر عمى اختالؼ 
 ك كثيرا ما يتكقؼ القاضي , كحكادث الحريؽ المشتبو بيا كقضايا القتؿ كىتؾ العرض,أنكاعيا

في حكمو في القضية خاصة في حكادث الصدـ عمى الرسـ اليندسي ألنو يبيف بطريقة دقيقة 
أساسيا قياس حالة الطريؽ ك اتساعو كطكؿ الفرامؿ كاتجاىيا كبعد السيارة التي نجـ عنيا 

 (1): كلكي يحقؽ الرسـ الغرض منو البد مف الحادث عف غيرىا كأماكف تناثر الزجاج

سرعة انتقاؿ الخبير إلى محؿ الحادث بمجرد اإلبالغ عنو قبؿ البدء في تغيير األماكف   -1
 .كاألشياء المطمكب رسميا

عميو أف يمـ بتفصيالت الحادث قبؿ قيامو بالرسـ كأف يعمؿ تحت إرشاد المحقؽ كما   -2
 .د منو أف يظيره في رسمواير

 إذا كاف الحادث  ماعميو أف يقـك بعمؿ رسـ تخطيطي ابتدائي لمحادث يتبيف فيو  -3
 . مكضع السيارتيف المتصادمتيف مف ذلؾفيتبيف مصادمة 

عميو أف يحدد مكقع المكاف بالنسبة لمجيات األصمية كذلؾ برسـ األماكف الثابتة أكال، ثـ   -4
 كعند االنتياء مف الرسـ ,ينسب األجساـ األخرل إلييا كيختار األىـ فالميـ منيا

التخطيطي االبتدائي لمحؿ الحادث، يقـك بقياس المسافات بيف األجساـ بقياس مترم 
عمى أف يثبت عمى الرسـ االبتدائي، كذلؾ خشية أف ينسى الرساـ بعض المقاييس عند 

 .عكدتو إلى المركز
بعد إكماؿ المحقؽ يتـ رسـ العكارض األرضية كاآلثار كالبقع المترككة كجسـ الجريمة   -5

كمكقعا باإلشارات كالرمكز كطرؽ الدخكؿ كالخركج، كما يجب عميو أف يحدد لو مقياس 
 .رسـ ثابت

كما عميو عند مغادرة مسرح الجريمة التأكد مف مطابقة الرسـ عمى الكاقعة كذلؾ لتدارؾ   -6
 .الخطأ أك النسياف

كعند االنتياء مف الرسـ عميو أف يثبت في نيايتو كافة البيانات الخاصة بو كرقـ   -7
 كيبيف الجيات األربع األصمية ,القضية كتاريخيا كنكعيا كالمكاف الذم ارتكبت فيو

                                                           
 .106-105  ص ىشاـ عبد الكريـ الردايدة، المرجع السابؽ، ص (1)
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كمقياس الرسـ كاسـ مف قاـ بو، كما يرفؽ الرسـ التخطيطي لمسرح الجريمة ضمف أكراؽ 
 (1).القضية ليطمع عميو القاضي كأطراؼ الدعكة الجنائية

 الجنائية اآلثارالطرق الفنية لمعاينة مسرح الجريمة ورفع :المبحث الثاني

إف كؿ كاقعة جنائية ليا ظركؼ خاصة بيا تبعا لنكع الجريمة كطبيعة المكاف، فعند 
القياـ بالمحافظة عمى مسرح الجريمة يجب تعميـ ك ترقيـ اآلثار ك األشياء المتكاجدة في مسرح 
الجريمة، كالتي يمكف أف تككف ليا عالقة بالجريمة أك المجـر باإلضافة إلى تعميـ األشياء ك 
، ثـ يأتي بعد التقاط الصكر  اآلثار المتخمفة عف أعماؿ الشرطة بالذات، مثؿ الطالء، الرسـك
الفكتكغرافية لتثبيت مكاقع مسرح الجريمة، كصكر أخرل تثبت طبيعة اآلثار كمف ثـ تأمينيا، 

لتأتي بعد ذلؾ عممية رفعيا كتحريزىا مف قبؿ عناصر الشرطة العممية، كتييئتيا كإرساليا إلى 
. المخبر الجنائي

 لذلؾ سنتطرؽ في ىذا المبحث الى مطمبيف، المطمب األكؿ طرؽ إجراء المعاينة الفنية 
 . الطرؽ الفنية لرفع اآلثار الجنائية الثاني لمسرح الجريمة، في حيف نتناكؿ في المطمب

طرق إجراء المعاينة الفنية لمسرح الجريمة : المطمب األول

يتطمب إجراء المعاينة الفنية لمسرح الجريمة بعض اإلجراءات التي يجب مراعاتيا حفاظا 
تختمؼ باختالؼ طبيعة المكاف محؿ  حيث عمى األثر المادم سكءا كاف ذك قيمة أك غير ذلؾ 

 كيفضؿ أكثر مف فرد حتى يككف إثبات محتكل مسرح .المعاينة، قد يقـك بيذه العممية فرد
الجريمة دقيقا كمحددا، بحيث إذا أغفؿ أحد القائميف بالمعاينة كجكد شيء في مسرح الجريمة 

. خرآليمكف أف يراه ا

كليذا يجب قبؿ الدخكؿ لمسرح الجريمة تحديد المسارات التي يفضؿ البدء في إجراء 
المعاينة، كمكاف الخركج مف مسرح الجريمة بعد إجراء المعاينة، كتختمؼ تمؾ المسارات حسب 

طبيعة محؿ المعاينة مف مسرح الجريمة، فعممية تحديد األدلة في قضية ما لـ تتحقؽ عف طريؽ 
نما يتحقؽ عف  البحث العشكائي الذم ال يخمك مف ترؾ كنسياف كعدـ مالحظة بعض األدلة، كا 

                                                           
. 106 عبد الفتاح عبد المطيؼ الجبارة، ص (1)
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طريؽ إتباع إحدل الطرؽ المتعارؼ عمييا، كالتي تتضمف تغطية جميع محتكيات مسرح 
تقافالجريمة بكؿ دقة   (1) .كا 

طريقة الشريط  إلى  فركع نتطرؽ في الفرع األكؿأربعةمف ثـ نقسـ ىذا المطمب الى ك
لى الطريقة إالكاحد، الثاني نتناكؿ فيو طريقة الشريط المزدكج، في حيف نتطرؽ في الفرع الثالث 

 .، بينما الفرع الرابع لدراسة التقسيـ عمى المناطؽ(طريقة عقرب الساعة)المكلبية 

( (strip méthode: طريقة الشريط الواحد: األولالفرع 

 مسرح الجريمة في العراء شكؿ المستطيؿ أك المربع، كذلؾ بأف يأخذ ىذه الطريقة تتبع حيف إف
 المربع في اتجاه مكاز أكيسير المعاينكف الثالثة أ، ب، جػ، في بداية الضمع الغربي المستطيؿ 

 المربع كىكذا حتى أكلضمعو الجنكبي صكب الضمع الغربي المستطيؿ 
 المستطيؿ عند ضمعو الغربي في مسار أكيستكشفكا محتكل المربع 

مكاز لمضمع الشمالي حتى يعكد الى نقطة االنطالؽ في ممتقى 
 حيث يقـك رجاؿ الشرطة العممية بمعاينة مكاف الحادث (2)الضمعيف،

مف باب الدخكؿ الى باب الخركج بحيث ال ينتقؿ مف غرفة الى أخرل 
 (3). بعد أف يغطي محؿ المعاينة بالكامؿإالأك مف مكاف الى آخر 

  (                                                                       1الشكؿ                                                             )( 1انظر الشكؿ )

 (Grid méthode)طريقة الشريط المزدوج : الفرع الثاني

إف ىذه الطريقة تستخدـ كذلؾ في مسرح الجريمة المييكؿ ىندسيا إلى 
 إتباع القائميف بمربع أك مستطيؿ، إنما تختمؼ عف سابقتيا في كجك

ق تالذم تجرم معايف (المربع أك المستطيؿ)بالمعاينة عند دخكليـ 
يككف مكاز لمضمعيف الشرقي ك الغربي  أحدىما  اتجاىيفأكمساريف 

 (2 ؿالشؾ               ) ( 2أنظر الشكؿ رقـ ).كاألخر مكاز لمضمعيف الشمالي كالجنكبي

                                                           
 .31 طو أحمد متكلي، المرجع السابؽ، ص (1)
 .85 بيناـ، المرجع السابؽ، ص يس رمس(2)
 .13، ص 2007، جامعة نايؼ لمعمـك األمنية، الرياض، مسرح الجريمة أسرار محمد خميفة عبد اهلل الػحسف ، (3)
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 ((spirar méthodeالطريقة المولبية : الفرع الثالث

 ىذه الطريقة مف الطرؽ اليامة كالتي تحتاج مف القائـ عمييا اليقظة التامة كقكة المالحظة، إف
كتستخدـ في مكاف الجريمة الذم يككف عمى شكؿ دائرم، كذلؾ كصكال الى الدخكؿ في كؿ 

 مف نقطة مركزية ابتداء حيث يسير فيو الخبراء (1)مكاف ميما كاف حيزه داخؿ مسرح الجريمة،
كفي اتجاه عقرب الساعة كبطريقة دائرية، حتى يأتكا عمى آخر مسرح 

الجريمة الذم يككف في ىذه الحالة دائريا كما يتضح مف الشكؿ 
 ثـ يأخذ بخطكة جانبية ك يبدأ بالدكراف مرة أخرل كيكرر ذلؾ (2).التالي

 (     3 ؿأنظر الشؾ) (3).في المكاف حتى اإلنتياء مف فحصو بالكامؿ

( 3الشكؿ )                                                                             

 (Zone méthode )طريقة التقسيم عمى المناطق: الفرع الرابع

 كاف ذك رقعة كبيرة فمثال اذا كاف مسرح إذا ىذه الطريقة غالبا ما تستخدـ في مسرح الجريمة إف
الجريمة قطعة ارض زراعية كبيرة أك أرض صحراكية مسطحة، فيمكف ىيكمة ىذه القطعة 

 يبدأ فريؽ المعاينة بمعاينة المربع المركزم، (4).ىندسيا الى مربعات أك مستطيالت صغيرة
 (5).يظير مف الترقيـ كيسيركف بعدئذ بفحص كؿ مربع مف المربعات األخرل بالترتيب الذم

 إطار رأم مف الطرؽ السالفة في إتباعال يكجد مانع يمنع مف ك
المربع الكاحد طالما أنيا تنسجـ مع تمؾ الطرؽ بسبب صغر الحجـ، 

 (4ؿأنظرا لشؾ) .بمعنى انو مف الممكف أف تتبع أكثر مف طريقة

( 4الشكؿ )                                                                     

 
                                                           

 .33 طو احمد طو متكلي، المرجع السابؽ، ص(1)
 .285سكقي عطية، المرجع السابؽ، ص د اؿإبراىيـ طارؽ (2)
. 34ىشاـ عبد الحميد فرج، المرجع السابؽ ص  (3)
 . 34ص السابؽ طو احمد طو متكلي، المرجع  (4)
. 27-26  ص محمد أحمد غانـ، المرجع السابؽ، ص(5)
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  الجنائيةاآلثارالطرق الفنية لرفع : المطمب الثاني

 التي يتخذىا عناصر الشرطة العممية في ىذه المرحمة الحيكية، تعد عنصرا ىاما اإلجراءاتإف 
في نجاح القضية فيما بعد أماـ الجيات القضائية، فبعد التحفظ عمى مسرح الجريمة كحمايتو 

 أك  المجـر   الجنائية التي إما تككف متخمفة مف اآلثاركتكثيقو تأتي مرحمة معاينتو بحثا عف 
ما أف تككف مف األدكات التي استخدمت .  بصمات األصابع كعميو، كالبقع المنكيةالضحية  كا 

برة، لتتـ بعد ذلؾ عممية رفعيا كتحريرىا ثـ اإلفي ارتكاب الجريمة كالمسدس، أك السكيف أك 
 (1).إرساليا الى الخبر الجنائي لمقياـ بعممية فحصيا

 ـ الجنائية، ثاآلثار لذلؾ سنتناكؿ في ىذا المطمب ثالثة فركع حيث سنتطرؽ أكال البحث عف 
رساليا حريزىاكيفية رفعيا كأخيرا ت .  مخابر الشرطة العممية لفحصياإلى كا 

البحث عن اآلثار الجنائية : الفرع األول

ال يمكف معرفة نكع اآلثار المادية التي يجب عمى خبير الشرطة العممية أف يرفعيا مف محؿ 
الحادث فمكؿ حادثة ظركؼ خاصة بيا كأف تتشابو مع حادثة أخرل حتى كلك كانت مف نفس 

 البحث عف أف إالالقتؿ بقصد السرقة كىما نكعيا، فإذا فرضنا أف ىناؾ حادتيف مف نكع كاحد 
 المترككة في كؿ حادثة منيا يختمؼ عف األخرل، ففي الحادث المستخدـ فيو سالح نارم اآلثار
األثر المطمكب البحث عنو ىك المسدس كطمقة الرصاص كتحديد المسافة التي انطمقت يككف 

جد في الحادث فالخ، بينما ... ثار دخاف، الباركدكآفييا كمكاف اتجاىيا كمكاف كجكد الظرؼ 
الثاني أف البحث عف األثر المادم يتناكؿ البحث عف السكيف كآثار الدـ المكجكدة 

 في الجريمتيف تختمؼ اختالفا تاما اآلثاركمف ذلؾ يتضح أف طريقة البحث عف . الخ....عمييا
 ككاجب خبير الشرطة العممية في ىذه الحالة أف يعرؼ مف أيف يبدأ ,في كؿ منيما عف اآلخر

 المادية المتخمفة حسب نكع الجريمة التي تكاجيو ك طريقة ارتكابيا اآلثارفي البحث عف 
 مكاف في محؿ الحادث عمى أمكطبيعة المكاف الذم حدثت فيو، كعميو أف ال ييمؿ البحث في 

 حتى ال حدلثار تفيد التحقيؽ، كعميو أف يحترس في طريقة حفظ كؿ أثر عمى آأف يعثر عمى 
يختمط بأية آثار أخرل أك مكاد غريبة عنو كفي حالة عدـ كجكد خبير الشرطة العممية فيمكف 

                                                           
. 27-26  ص محمد أحمد غانـ، المرجع السابؽ، ص(1)
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لمباحث الجنائي أف يقـك بيذه الميمة بشرط أف تككف لو دراسات سابقة في طريقة ككيفية 
 (1).اآلثارالتعامؿ مع ىذه 

البقع الدمكية التي يغسميا الجاني لكي يزيميا مف مكاف الجريمة كلك دققنا في البحث عف : فمثال
ثارىا في محؿ الحادث لكجدناىا بيف ألكاح الخشب أك بيف فتات أك عمى المالبس، ككذلؾ أثار آ

البرادة الدقيقة التي ال تميزىا العيف المجردة كالتي تنتج عف كسر خزانة أك قطع قفؿ نجدىا بيف 
فتحات بنطمكف الجاني أك داخؿ جيب جمبابو أك في األدكات التي استعمميا في النشر ، كؿ ىذه 
اآلثار الدقيقة ككثير غيرىا تعيف خبير الشرطة العممية عمى كشؼ غمكض الحادث ككذلؾ تقدـ 

نو مف الميـ طريقة البحث عنيا ك جمعيا كفحصيا حتى يمكف ألو الكثير مف الخدمات عمى 
 (2).االستفادة منيا

 الجنائية اآلثاررفع : الفرع الثاني

 الطريقة المثالية لجمع كتحرير األثر تمييدا لنقمو الى المختبر الجنائي تختمؼ باختالؼ نكع إف
 مف أفضؿ كاف نكعو فإف الحصكؿ عمى كمية كبيرة منو تزيد عف حاجة التحميؿ ميمااألثر، ك

 إرساؿ التحميؿ بسبب قمة العينة المرسمة لممختبر الجنائي، كما يفضؿ دائما إجراء إمكانيةعدـ 
عينة ضابطة مف نفس المادة المتكاجدة عمييا األثر كذلؾ لتحديد ما اذا ىذه المادة تتداخؿ مع 

 إلىمادية مف حيث ظيكرىا بمسرح الجريمة اؿ كعميو تنقسـ اآلثار .خطكات التحميؿ مف عدمو
  (3) .ثار ظاىرة كأخرل خفيةآ

 الظاهرة اآلثار: أوال

ىي تمؾ اآلثار التي يمكف لمباحث الجنائي أف يراىا بالعيف المجردة دكف االستعانة بأم كسيمة 
. مف كسائؿ اإلظيار كالعدسات كالميكركبات أك األشعة المختمفة أك المكلد الكيماكم

                                                           
 .114عبد الكريـ الردايدة، المرجع السابؽ، ص   (1)
، دار النشر بالمركز العربي لمدراسات األمنية كالتدريب، مسرح الجريمة وداللته في تحديد شخصية الجانيالسيد الميدم،  (2)

 . 141، ص 1993الرياض، 
  .146-145ص ص  , المرجع السابق , هشام عبد الحميد فرج  (3)
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كال عبرة بحجـ اآلثار كبرت أك صغرت، فإذا أمكف رؤيتيا بالعيف المجردة فيي أثر مادم ظاىر 
كىذه اآلثار تكجد في صكر مختمفة، قد تككف صمبة كطمقة نارية أك مسدس أك قطعة زجاج كقد 

 (1).كقد تككف لينة أك لزجة كالبقع الدمكية أك المنكية, تككف سائمة كالتبكؿ أك المشركبات

ؿ غاية الحرص ذكيتـ رفع اآلثار الظاىرة لمعيف ثـ يمي ذلؾ جمع اآلثار غير الظاىرة مع ب
ينيا بحالتيا بحيث ال تتعرض لمتمؼ فإذا كاف ؽكالحذر أثناء رفعيا، كيجرم حفظيا عمى النحك يب

األثر مسدسا مثال، يجرم تصكيره في مكاف كجكده، ثـ يرفع بحذر بحيث ال تضاؼ عميو أية 
بصمات، كذلؾ بمسكو في نياية مسكرتو كأسفؿ مقبضو كيستحسف أف يستعمؿ قفاز مف المطاط 

 كيتـ كضعو في عمبة مف الكرتكف أك الخشب أك في طرؼ مف الكرؽ أك ,في ىذه الحالة
 كالكماشة، )البالستيؾ كتتخذ نفس اإلجراء مع األشياء األخرل المتشابية كاآلالت المختمفة

 كاف األثر صغير الحجـ نكعا ما فيستحسف رفعو بكاسطة إذا أما (.المنشار، السكيف كغيرىا
ذا كاف األثر سائال كالطعاـ أك الشراب أك نحكه فتستخدـ أنابيب كحاكيات جمع األدلة  ممقط كا 
لنقميا إلييا كنراعي عندئذ نظافتيا التامة، باإلضافة الى استعماؿ الماسحات المعقمة كممحقات 

. (2) لجمع الدـ السائؿ أك المني أك السكائؿ الفيزيكلكجية األخرلاالمتصاصالمطباؽ العالية 

ككؿ ما يشترط تكافره في مكاف حفظ األثر عند رفعو، أف يككف مناسبا لحجمو فال يتعرض 
 أما . كاف ما يتمؼ بأحدىمااألثر أال يتعرض لمحرارة أك الرطكبة إذافي  كما يراعى ,لمكسر

 السيارات فيجرم تصكيرىا أكال ثـ إطارات األقداـ أك كآثاراآلثار التي يصعب نقميا خشية تمفيا 
  (3).تصنع ليا قكالب مف الجبس

:  الخفيةاآلثاررفع : ثانيا

 التي ال تراىا العيف المجردة بؿ تقتضي االستعانة بالكسائؿ الفنية الطبيعية أك اآلثاركنقصد بيا 
الكيميائية إلظيارىا مثؿ البصمات غير الظاىرة التي يتركيا الجاني عمى زجاج النافذة أك عمى 

                                                           
 .139السيد الميدم، المرجع السابؽ، ص  (1)
 .139، ص نفسوالمرجع  (2)
. 141 عبد الكريـ الردايدة، المرجع السابؽ، ص (3)
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الدكالب أك أثار الدـ المغسكلة مف أرضية الحجرة أك عمى مالبس الجاني أك الكتابة السرية عمى 
 (1).الكرؽ

 قاـ الجاني بغسؿ  كما لك الغير الظاىرة عف طريؽ طبيعة الحادثاآلثاركيتـ الكشؼ عف 
 كاف ىتؾ عرض كتمت الكاقعة عمى فراش المجني عميو كلـ إذااألرضية مف دـ القتيؿ، أك 

 كاف الحادث سرقة بالتيديد كأخفى السالح الذم استخدمو إذايعثر عمى بقع منكية ظاىرة، أك 
 كانت حادثة سطك كترؾ الجاني بصمات أصابعو إذاداخؿ فرشة السرير أك داخؿ الحائط، أك 

سككب، أك العدسات المقربة أك باألشعة ك فيستعاف باألجيزة الطبية كالميكر(2)عمى باب الخزانة،
المختمفة أك المكلد الكيميائي لمكشؼ عف تمؾ اآلثار في األماكف التي يحتمؿ كجكدىا فييا، 

فمثال لك دققنا البحث لكجدناىا بيف ألكاح الخشب أك البالط كيمكف استخداـ محمكؿ البنزيف أك 
األشعة فكؽ البنفسجية لمعرفة كجكدىا، كما تستخدـ األشعة البنفسجية لمبحث عف السالح 

المخبأ في المرافؽ أك داخؿ حائط، كيكشؼ عف البصمة باستخداـ المساحيؽ الظاىرية ليا أك 
 (3).الخ...باستخداـ البنزيف

تحرير اآلثار الجنائية : الفرع الثالث

بعد رفع اآلثار الجنائية مف مسرح الجريمة تأتي مرحمة تحريرىا، أم كضعيا في حرز، كيتـ 
تحريز اآلثار المختمفة بصكرة منفصمة عف بعضيا البعض كذلؾ لضماف سالمتيا، أم عف 
طريؽ كضعيا في أنبكبة أك عمبة أك غيرىا أجيزة الصيانة المالئمة، كعمى خبير الشرطة 
العممية لمسرح الجريمة مراعاة اإلجراءات الخاصة كالمستقاة مف التجارب العممية كاألسس 

 (4):العممية لصيانة كتحرير اآلثار الجرمية كىي كاآلتي

طارترفع العينات الدقيقة كالشعر كالنسيج كاألظافر كالزجاج  -1  الطالء كغيرىا في كا 
لفافة نظيفة مف الكرؽ كتطكل بنفس الطريقة التي يمؼ بيا الصيدلي المساحيؽ،ثـ 

                                                           

.141، ص السابؽالسيد الميدم، المرجع   (1)  
. 116-115، ص المرجع السابؽ,عبد الكريـ الردايدة (2)
. 141، صالسابؽ السيد الميدم، المرجع  (3)
 22، ص 1976، بغداد 1، مطبعة دار السالـ، طمسرح الجريمة في التحقيقعبد الستار الجميمي كمحمد عزيز،  (4)
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يكضع عمى فكىتيا شريط الصؽ يحكـ غمقيا، كتكضع بعد ذلؾ بداخؿ ظرؼ يحتكم 
 .عمى البيانات الالزمة

إذا كانت المكاد سائمة، يجب كضعيا في إناء زجاجي نظيؼ كجاؼ كتككف صمامتيا  -2
 .محكمة الغمؽ حتى ال تتسرب منيا السكائؿ

البقع الدمكية المكجكدة عمى مكاد قابمة لمنقؿ تجفؼ في اليكاء، ثـ تحرز كترسؿ الى  -3
المختبر الجنائي عمى أف يراعى في ذلؾ المحافظة عمى المنطقة التي بيا البقع حتى 

 .تصاف مف التمؼ
 كانت البقع الدمكية عمى سطح يصعب نقمو كالبالط كاألبكاب كاألرض الخشبية إذا -4

فيجب أف تصكر البقع في الحالة التي عمييا،ثـ يجرم رفعيا كقد تنزع المنطقة 
ذاالخشبية التي تعمك البقع   كانت البقع عمى أشياء أخرل صمبة كاألحكاض كالرخاـ كا 

كالمرايا كغيرىا فتمسح بقطعة نظيفة مف القطف المبمؿ بالماء كالمعقـ كتحفظ بعد 
 كانت الدماء قد سقطت عمى األرض كشربتيا فتأخذ إذاجفافيا في أنبكبة، أما 

 . سـ5عينات مف التربة التي شربت الدماء بعمؽ 
أما البقع المنكية المكجكدة عمى المالبس ك النسيج أك الفراش تجفؼ بعرضيا لميكاء،  -5

ذايعنى بطييا كلفيا بالكرؽ األبيض النظيؼ   كانت عالقة بالجسـ ترسؿ الى كا 
 (1).الطبيب العدلي ألخذ عينات مف الخارج، خارج أعضائيا التناسمية

في حقيبة أك عبكات  (الحريؽ)كضع آثار السكائؿ المتطايرة مف مسرح الجريمة   -6
جديدة كنظيفة مخصصة لألصباغ مع إغالقيا بإحكاـ كذلؾ لمنع تبخر السكائؿ 

 ,المتطايرة
تكضع المسدسات كاألسمحة القصيرة األخرل بداخؿ عمبة مقكل محكـ غمقيا، أما   -7

  فتغطى الفكىة كحبرة السبطانة كتربط بإحكاـ، ةاألكتكماتيكيالبنادؽ كاألسمحة 
 أحراز مف حبرة السبطانة كالمخزف كتحفظ في إخراجياالطمقات النارية يفضؿ 

مستقمة، عمى أف يذكر عمى كؿ حرز المكاف الذم الذم كجدت فيو كؿ منيما كمحؿ 
الحادث، يمؼ الرصاص كالظرؼ الفارغ المصكر عميو بقطعة مف القطف تفاديا مف 

 . برصاص أك ظرؼ آخر أك بجدراف العمبةاالحتكاؾحدكث خدكش فيو عند 
                                                           

 .               22ص,المرجع السابؽ,عبد الستار الجميمي كمحمد عزيز (1)
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تضاؼ آثار األقداـ بتغطيتيا بكعاء مجكؼ أكسع حجما مف األثر كال يسمح ألم   -8
ذاشخص العبث بيا،   كاف األثر غائرا فيصنع لو إذا أما كاف سطحي فيصكر، كا 

 .قالبا مف الجبس كترسؿ في صندكؽ مناسب الى المختبر الجنائي
ترفع آثار األداة المترككة عمى الجسـ بأخذ صكرة فكتكغرافية، ثـ تصنع ليا قكالب   -9

 (1).مف المعاجيف
كضع الكؤكس كالزجاجات داخؿ صندكؽ مف الكرؽ المقكل مع تفادم لمس عنؽ  -10

  .الزجاجات كالكؤكس
 كضع قفاز مع استعماؿ ممقط مخبرم لرفعيا، تفرز ىذه البقايا كؿ ,بقايا السجائر -11

 .كاحدة عمى حدل مع حفظيا داخؿ غالؼ مف كرؽ
 إبداء تصكر باأللكاف مع استعماؿ كحدة السنتيمتر لمقياس مع ,آثار العضات -12

التكصيات الالزمة، كتسمح منطقة العضة بضمادة مبممة لعرضيا عمى التحميؿ 
 .المخبرم

 مادة إضافةممـ لكؿ شخص مع 5 أك 4 قنينتاف تحتكم كؿ كاحدة عمى ,نزع الدـ -13
مقاكمة لمتجمط، كعند انعداـ الدـ تنزع عينات مف العضالت العميقة، عظاـ طكيمة، 

كذلؾ مع  (الفرمكؿ) مادة مثبتة إضافةثـ تحفظ داخؿ أكياس بالستيكية معقمة دكف 
 .(سمسمة التبريد)مراعاة شركط الحفظ 

سكيف، )أجساـ ممطخة  (الدـ، سائؿ جسماني)العينات السائمة كالقابمة لإلنتػاف  -14
تحفظ داخؿ كعاء سميؾ مقاـك لعبكر الماء، مقاـك لالنكسار كالثقكب مع كضع  (إبرة

 (2)".خطر إنتاني"ممصقة بيا عبارة تحذيرية 

كتحرز اآلثار السابقة، منفصمة عف بعضيا البعض، كفي مكاف مناسب يضمف حفظيا 
كسالمتيا مف أم طمس، كعند كضع األثر داخؿ الحرز المالئـ تكتب بطاقة تعريؼ جيد لألثر 
الخاصة بو حكؿ نكع األثر كطبيعة محتكيات الحرز، مصدر األثر كقت كتاريخ جمع األثر، 

                                                           
 .103-102 كمحمد عزيز، المرجع نفسو، ص صالجميمي عبد الستار (1)
منهجية أخذ عينات من مسرح الجريمة لمبحث عن البصمة "عثماف عبد الكريـ، طارؽ ابف لطرش، لمحاف فيصؿ  (2)

 ، الجزائر,الديكاف الكطني لألشغاؿ التربكية’( كاقع ك أفاؽ: الطب الشرعي القضائيا)حكؿ  ، أشغاؿ الممتقى الكطني"الوراثية
 .3-2، ص ص 2005
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فؿ الحرز ؽبعدىا يتـ ك ,كرقـ القضية كتحديد جية اإلرساؿ، كأخيرا كضع الرقـ التسمسمي لمحرز
بالسمؾ كالرصاص المختـك أك الخيط كالشمع األحمر المختـك كتثبيت بطاقة الحرز في الخيط 

 كقت كتاريخ التحريز، كما يتـ إثباتأك السمؾ، اسـ كتكقيع الشخص الذم قاـ بالتحريز، مع 
متضمنة نبذة عف  (مخبر الشرطة العممية)كتابة استمارة التحميؿ لمحرز مكجية لممختبر الجنائي 

 إلى مخابر الشرطة  األحرازالقضية كنقاط االستفسار المطمكب اإلجابة عمييا، كأخيرا يتـ نقؿ
 (1). لتقمب درجات الحرارةأكالعممية في أقرب اآلجاؿ مع مراعاة عدـ تعرضيا لمحرارة العالية 

كعند كصكليا يتـ حفظيا حسب شركط سمسمة التبريد كخاصية كؿ أثر، كالبد مف التذكير 
رعة أثناء التحريات األكلية، حيث البد مف رفع اآلثار الجنائية، كالثانية سبضركرة التقيد باؿ

خاصة بنقؿ كحفظ القنينات، كاألخيرة خاصة بميمة إجراء التحاليؿ المخبرية بمخابر الشرطة اؿ
 (2).العممية

 الى المخابر الجنائية تتـ عممية الفحص كالمضاىاة عمييا بيدؼ الحصكؿ اآلثار إرساؿبعد 
عمى العالمات كالمميزات التي تجعؿ منيا دليال صالحا في اإلثبات يمكف االعتماد عميو في 

 أك البراءة، بعد عرضو عمى بساط المناقشة أماـ القضاء، كقبؿ خضكعو لتقسيـ المحقؽ، اإلدانة
 (3).كمف ثـ تكلد القناعة بإحالة أك عدـ إحالة القضية أك الدعكل إلى الجيات المختصة
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 الجنائية  اآلثارالفص: الثالث  دور الشرطة العلمية في فحص 
 ,قد طرأ عليه تطورات شاسعة الشك أن اإلثبات الجنائي كفرع من فروع قانون اإلثبات

بفضل الطفرة العلمية الهائلة في وسائل اإلثبات والتي لم تكن معروفة من قبل، فهي طفرة قامت 
أن تزود القاضي الجنائي بأدلة قاطعة وحاسمة  واستطاعتعلى نظريات وأصول علمية دقيقة 

ل هو دلي تربط أو تنفي العالقة بين المتهم والجريمة وعلى الرغم من أن األدلة الجنائية منها ما
المتهم أو شهادة الشهود ومنها ما هو دليل عقلي كالقرائن والدالئل فإن األدلة  كاعترافقولي 

أهمية العناية باألدلة المادية تبقى لها خصوصياتها وهي أنها أدلة "صامتة" ومن هنا جاءت 
  (1)والتعامل معها بالوسائل العلمية الحديثة.

وقد أثبتت البحوث العلمية الجنائية الحديثة إلى البحث عن وسائل إلثبات الجريمة 
ح ر مسب ةالجنائية التي يتركها الجنا اآلثارهذه البحوث بدراسة  فاهتمتوالكشف عن مرتكبيها، 
، وفحصها بالوسائل واألجهزة العلمية المتوفرة في المخابر للوصول بعتهاالجريمة والبحث عن طب

نفيها، وتحديد ماهية األثر المادي، والتي  ليل الذي يؤدي للوصول إلى إثبات الجريمة أوإلى الد
تساعد القاضي الجزائي في بناء حكمه إما بإدانة المتهم وذلك من خالل األدلة التي تقدمها 

  (2)له.
عليه أو بمسرح الجريمة، لذلك يكون  بالمجنيالجاني  احتكاكتاج واآلثار الجنائية هي ن

 (3) .تختلف من حيث مصدرها اآلثارالمنطقي بأن  من
بمعنى يتركه مرتكب الجريمة مثل اإلنسان  جسم  فمنها ما هو حيوي بيولوجي مصدره 

 .  البصمات، الشعر، الدماء، وغيرها
التي يستخدمها في ارتكابها  باألدواتيتعلق هو غير حيوي ) غير بيولوجي(  و منها ما        

و بالتالي  اإلجراميقد تساعد في الكشف عن غموض الحدث  أخرىآثار  إلى ,باإلضافةهذا 
 (4) .األشعةمثل اثر الحقيقة  إلىالوصول 

 و من خالل ما سبق ذكره يمكن تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين، األول نتناول فيه اآلثار     

                                                 
 . 3، ص5002، منشأة المعارف، اإلسكندرية، الوسائ: العلمية الحديثة في اإلثبات الجنائيحسنين المحمدي بوادي،   (1)
 . 74، ص 5002، دار هومة للنشر والتوزيع، الجزائر، القضائيةالقرائن مسعودة زبدة،   (2)
 . 52محمد حماد الهيتي، المرجع السابق، ص   (3)
  .33، ص نفسه المرجع  (4)



الجنائية اآلثاردور الشرطة العلمية في فحص                             :نيالفصل الثا    

 

المادية الحيوية ) البيولوجية ( و طرق فحصها من قبل الشرطة العلمية و الثاني ندرس فيه 
 .و طرق فحصها غير بيولوجية(  الاآلثار المادية الغير الحيوية ) 
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   اآلثار المادية الحيوية ) البيولوجية ( الو:المبحث 
اآلثار المادية الحيوية: هي اآلثار التي تحتوي على مكونات حية يكون مصدرها 

و التي يكون قد خلفها الجاني  أنواعهاكالبصمات بمختلف  إفرازاتهو  اإلنسانجسم 
غيره  أولعابية  أوبقع دموية  أوالمتواجدة بمسرح الجريمة،  األشياءإثر لمسه لبعض 

من أجل التعرف على هوية  امخبريهو فحصها  من اآلثار و التي تستوجب تحليلها
 .صاحبها 

بصمات بمختلف ال األولو نتناول هذه اآلثار ثالثة مطالب، حيث سندرس في 
و طرق فحصها  اإلنسانجسم  إفرازاتثم ندرس في الثاني  ,و طريقة فحصها أنواعها

 .تقنية في الحقل الجنائي  كأحدث( ADNو أخيرا ندرس البصمة الوراثية ) 
   البصمات الو:المطلب 

الدراسات و البحوث العلمية،  أكدتهالجنائية الهامة و هو ما  األدلةتعتبر البصمة من 
بمفردها بالربط بين المتهم و  إليهايستند  نأ التي يمكن للقاضي الجنائي  األدلةفهي من 

عنها مثل  أهميتهال تقل  اإلنسانلدى و  أخرى  بأدلةتعزيزها  إلىالتي وقعت دون حاجة  الجريمة
 (1)األسنانبصمة  بصمة الصوت وبصمة الشعر، بصمة المخ بصمة العين، و 

بصمات  األولهذا المطلب في ثالثة فروع، حيث ندرس الفرع  دراسةو مما سبق يمكننا 
 و في الثاني بصمات الرأس و في الثالث بصمة الصوت . ,األصابع

 الفرع الو:  بصمات الصابع 
حصاءات لقد قا م العلماء بعدة أبحاث طبية لطبقات جلد األصابع ثم تجارب علمية وتطبيقية وا 

إلى إن استقر لعلم البصمات مقوماته وأسسه والتي ال شك أنها أساس علمي ورباني لدقة 
 البصمات وتفردها في مميزاتها من شخص ألخر.

 أوال  مفهوم البصمات 
 أشكاالوالبصمة هي عبارة عن خطوط علمية بارزة تحاذيها خطوط أخرى منخفضة والتي تتخذ 

                                                 

. 39ص  ,نفسه  المرجع  
(1)
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   (1)القدمين. مختلفة على جلد أصابع اليدين والكفين من الداخل، وعلى أصابع باطن
راحة ويوجد على الخطوط العلمية البارزة فتحات المسام الورقية وتتغطى أطراف األصابع و      

 الحاميةالخطوط  باسمالثنايا الدقيقة البارزة تعرف  بكة مندم وأصابعه بشاليد وباطن الق
(Ridges وبينها تجاويف غائرة تعرف )باسم (Ferrows هذه الخطوط )البارزة هي  ميةلالح

الحبر، بينما تظل التجاويف الغائرة خالية من الحبر فعندئذ تأخذ بصمة اإلصبع  هابالتي يعلق 
بالورق ويبقى موضع تجاويف  الحاميةأو الكف على الورق فيلتصق الحبر العالق بالخطوط 

  (2)الغائرة فارقا ال أثر للحبر فيه.
 ةالحاميكل أنواع البصمات ذات الخطوط  هوغير أن المقصود ببصمات األصابع:
طبقات األصابع  يسأصبحت تتضمن ل فقد ,)خطوط التقاطع العليا بين سطرين منحدرين

فحسب بل حتى طبقات راحة اليد وكعب القدمين ذلك أن بصمات راحة اليد وكعب القدمين 
 (3).أو راحة اليد أو كعب القدم أصبعتحدث بنفس الظروف بصمات األصابع وتحفظ عن 

 ثانيا  أنواع البصمات
 : إليها على النحو التاليسنتطرق  ة أصناف من البصماتهناك عد

 بصمات أصابع اليد  _ 1
في تحقيق شخصية  استخدامهايبقى عليهما ولقد ثبت علميا أن البصمات تتميز بميزتين 

األفراد هاتين الميزتين هما: الثبات وعدم التغير وعدم التطابق بصمتين مختلفتين أو إلصبعين 
  (4)ولو لشخص واحد.

 المنحدرات  .أ 
 يعد هذا النوع من أكثر أنواع البصمات انتشارا في العالم وهي عبارة عن مجموعة من     

 الخطوط الحلمية التي تبدأ من أحد أطراف البصمة، وتتشكل انحناء

                                                 

 
، المكتدددب الجدددامعي الطبببب الشبببرري ومسبببر  الجريمبببة والبحبببث الجنبببائيأحمدددد بسددديوني أبدددو الدددروس، مديحدددة فدددؤاد خضدددري، (1)

        . 933، ص 2002، 2الحديث، اإلسكندرية، ط
 . 323طارق إبراهيم الدسوقي عطية، المرجع السابق، ص  (2)
 .32محمد حماد الهيتي، المرجع السابق، ص  (3)
البصمات  ماهيتها ,مميزاتها , أنوارها, أشكالها , إظهارها و رفعها ، المضاهاة الفنية وأيرب ضياء الدين حسن فرحدات،  (4)

 . 99,ص  2002, منشأة المعارف , االءسكندرية, القضايا 
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في منطقة وسط البصمة ولها زاوية ومركز، بإضافة إلى وجود خط  
 الذكريةواحد ما بين الزاوية والمركز يقطع الوهم الفاصل ما بين نقطة 

 (1)ونقطة المركز، وهي إما منحدرة إلى اليمين أو منحدرة إلى الشمال.
                                                            (1)أنظر الشكل

                                                                                       ( 1)الشكل 
 المستديرات  )الحلزونية(   .ب 

حلزوني أو  ويبيضوفيها تكون نواة البصمة على شكل دائري أو     
إلى اليسار، وقد واآلخر  بين زاويتين متقابلتين، أحدهما إلى اليمين

        بعض البلدان             هذا النوع يرمز له في أكثر من زاويتين ويكون به  
                                                                                                                             (2)الشكل   (                              2)أنظر الشكل (2)(.oبحرف )

 المركبات  .ج 
من على أكثر من صنف  باحتوائهويتصف هذا النوع وهي     
    له البصمة في آن واحد مثل: احتوائه على مستدير مركب أصناف

 )أنظر (3)خيمي. احتوائها على منحدرين أو منحدر ومقوس و زوايا 3

                                                                                                                                                                                                                 (9)الشكل                                                          (        9الشكل
 ثالثا  كيفية الكشف رنها 

إن تخلددف البصددمات فددي مسددرح الجريمددة أمددر وارد ولددذلك فإندده يجددب علددى خبددراء الشددرطة    
العلمية البحث جيدا عن مختلف البصمات التي قد يتركها الجاني بالمكان وخاصة علدى األشدياء 

 ,للجريمة ارتكابهالتي يمكن قد لمسها وقت 
(4)

كانت البصمات أو البصمة ظاهرة للغير فدإن فإذا  
اإلجددددراء الددددذي يجددددب اتخدددداذه فددددي حددددال كددددون البصددددمة ظدددداهرة، هددددو تظهيرهددددا مباشددددرة لضددددمان 

 أمدددا إذا كاندددت البصدددمة غيدددر ظدداهرة فيجدددب العمدددل علدددى إظهارهدددا بدددالطرق العلميددة (5)سددالمتها،

                                                 
(1)

 . 11، ص 2002، جامعة نايف للعلوم األمنية، الرياض، البصمات الخفية وطرق معالجتهاعبد الرحمن محمد المحمودي،  
(2)

دار  ، ، الطب الشرري والوسبائ: العلميبة والبوليسبية المسبتخدمة فبي الكشبف ربن الجبرائم وتعقبب الجنباةمنير رياض حنا  
 .120، ص  الفكر الجامعي،  اإلسكندرية

(3)
 . 29عبد الرحمن محمد المحمودي السابق ، ص   

(4)
 . 2، ص2002اإلسكندرية، ، مكتبة الوفاء القانونية للنشر، الوجيز في الطب الشرريأمال مشالي،   

(5)
 .190محمد حماد الهيتي، المرجع السابق، ص   
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إلظهددار  ودرة البيضدداءالمسددتحدثة ويددتم ذلددك باسددتعمال المسدداحيق مثددل: مسددحوق األلمنيددوم أو البدد
أوالمحاليددددل , (1) البصددددمات الخفيددددة مددددن األدوات ذات األلددددوان الداكنددددة أو الخضددددراء أو الزرقدددداء

أو باسدددددتخدام األشدددددعة فدددددوق  (2) الكيميائيدددددة مثدددددل محلدددددول نتدددددرات الفضدددددة ومحلدددددول التهايددددددرين،
ألخيدر علدى البنفسجية. وبعد إظهار البصمة تأتي عملية رفعها بواسطة شريط شدفاف يثبدت هدذا ا

حتدى  جانب البصمة المظهدرة, ثدم يمدد الشدريط فدوق البصدمة وبمسداعدة األصدبع تمهدد فوقهدا برقدة
تختفي فقاعات الهواء, ثم ينزع الشريط وتكون ذرا المسدحوق قدد التصدقت بالسدطل اللدزج للشدريط، 

يتبداين مدع وهكذا تنقل الخطوط الحلمية، وبعد ذلك يثبدت الشدريط علدى بطاقدات ذات لدون مالئدم، 
(3) لون المسحوق المستعمل.

 

لدددذلك كاندددت طريقدددة أخدددذ البصدددمات، هدددي تصدددويرها، حيدددث يدددتم تصدددوير البصدددمات بواسدددطة 
، أو الرصدداصوذلددك بعددد طددالء الجلددد بطبقددة مددن مددواد كيميائيددة مثلكربونددات  البنفسددجيةاألشددعة 
الموجدددودة بدددين ، تتحلدددل المنحددددرات التدددي توجدددد علدددى األصدددابع أي الفجدددوات مالبدددار يدددو كبريتدددات 

، فتظهددر هددذه المددواد التددي ترسددبت فددي ة، ومددن ثددم توجيدده األشددعة بعددد ذلددك نحوهدداخطددوط البصددم
   (4)الفجوات الموجودة بين خطوط البصمة، وحينئذ يمكن تصويرها.

بهددا عناصددر الشددرطة العلميددة والمتمثلددة فددي  متقددو  وفددي األخيددر بعددد سلسددلة العمليددات التددي
ظهارهدددا ورفعهدددا باسدددتعمال مختلدددف التقنيدددات تدددأتي عمليدددة حفدددظ هدددذه  ,البحدددث عدددن البصدددمات وا 

البصددددمات فددددي ذاكددددرة جهدددداز الكمبيددددوتر الددددذي يتددددولى تقسدددديمها ووضددددع التقسدددديمات التقنيددددة لهددددا 
وفدق  ,و جهداز الكمبيدوترومضاهاتها ومقارنتها مع البصدمات المخزندة فدي ذاكدرة الحاسدب اآللدي أ

   (5)النظام اآللي لحفظ بصمات األصابع. AFISنظام خاص وهو نظام 
لكل  البحث في مميزات الشخصية منالمضاهاة مع بصمات المشتبه فيهم  مكنوقد ت

بصمة فهي تمكن من معرفة سن المتهم على وجه التقريب، فبصمة الطفل الصغير أقل حجما 
عالمة مميزة كافية للقول بتطابق  اثني عشرلعلماء بأن توافر واتفق ا ,من بصمة رجل كبير

                                                 
(1)
 . 133منصور عمر المعايطة، المرجع السابق، ص  
(2)
 . 190محمد حماد الهيتي، المرجع السابق، ص   
 
 . 29قدري عبد الفتاح الشهاوي، المرجع السابق، ص (3)
(4)
 . 123محمد حماد الهيتي، المرجع السابق، ص  
(5)

 . 19، ص 12/12/2003،الجزائر, 39، العدد مجلة المديرية العامة لألمن الوطني" ، "أخبار من النتربو: فاروق جوزي ،  
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بصمتين شريطة أن تكون العالمات واضحة وأال يدخل في هذه العالمات فتحات المسام العرقية 
 (1) .واحدة اختالفأو عرض الخطوط الحلمية، وأال توجد في البصمة نقطة 

 بصمة الكف   _2
راحة األيدي )الكف( لها جميع الخصائص المميزة من الحقائق الثانية علميا أن بصمات 

الثابتة الموجودة في بصمات األصابع، فالخطوط الحلمية في بصمات راحة األيدي تختلف عن 
الخطوط الحلمية في بصمات األصابع، وكذلك األمر بالنسبة للنقط المميزة فإنها توجد في 

الخطوط الحلمية في بصمات راحات و  (2)بصمات راحة األيدي مثلما توجد في بصمات األصابع
األيدي تختلف عن الخطوط الحلمية في بصمات األصابع، وكذلك األمر بالنسبة للنقط 

   (3).المميزة
أما عملية مضاهاة بصمات راحة األيدي، فإنها تكون في أغلب األحيان أصعب من 

جنائية، فإنه يقوم الخبير ألماكن الحوادث المضاهاة بصمات األصابع، ذلك ألنه عند معاينة 
برفع أجزاء صغيرة من بصمات راحات األيدي، ونادرا ما يقوم برفع أثار غير محددة على 

 أصعب من مضاهاة بصمات إصبع على بصمات أصابع. ألنه بصمات راحات أيدي كاملة
ذا كانت عملية مضاهاة بصمات راحات األيدي تعد أصعب من مضاهاة بصمات األصابع  وا 
إال أنه ال يمكن القول بأن الخبير لكثرة ممارسته لعملية المضاهاة وتجاربه في هذا المجال لن 

,وتتم مضاهاة بصمات هذه األخيرة على يجد صعوبة كبيرة في مضاهاة بصمات راحات األيدي
ع الجزء من بصمة راحة اليد المراد مضاهاتها الحتمال وجوده في مكان أساس تحديد موض

معين من راحة اليد، ثم تقارن على أساس الشكل العام اتجاه الخطوط في كلتا الحالتين، وكذا 
البحث عن المميزات واألشكال الخاصة براحة اليد, ألن الخطوط الحلمية ببصمات راحات 

تماما بل تنحني وتتقوس مما قد ينتج عنه ظهور أشكال األيدي ال تسير على خط مستقيم 
المقوسات أو األشكال الدائرية أو المنحدرات، فإذا وجدت بعض هذه األشكال في جزء من راحة 
اليد التي تجري المقارنة عليها، فإن عملية المضاهاة تتم على أساس نوع وعدد وموضع النقط 

  (4)المميزة.
                                                 

 . 229عبد الفتاح مراد، المرجع السابق، ص  (1)
(2)
 . 229المرجع  نفسه، ص  
 . 91حسين محمد البوادي، المرجع السابق، ص  (3)
 
 . 199-113، المرجع السابق، ص صضياء الدين حسن فرحات(4)
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 ث المقارنة والمضاهاة تخضع كما أن هذه البصمة من حي 

الوسيلة والقواعد الخاصة ببصمات األصابع وتتوافر على لنفس 
عشر عالمة مميزة على األقل في العينة المجهولة و تتالئم  اثني

   (1) وتتطابق مع مثيالتها في العينة المعلومة )بصمة المتهم(.
  (1)الشكل                                                                       ( 1) أنظر الشكل

                   سواء اليمنى أو اليسرى إلى ثالثة أقسام: ويمكن تقسيم بصمة راحة اليد
الجزء الواقع أسفل بصمة إصبع الخنصر األيمن أو األيسدر: والدذي يتميدز بدأن الخطدوط  .أ 

ألسفل أو تكاد تنتهي من الناحية اليمندى دون أن تتجمدع خطوطهدا بدل تكون مقوسة من ا
تكددون مفتوحددة، أمددا مددن الناحيددة اليسددرى فتنتهددي تلددك الخطددوط بددالتجمع مددع بعضددها وتبدددأ 
مددع التحامددات خطددوط الجددزء الثدداني وهددذا فددي بصددمة راحددة اليددد اليمنددى، أمددا راحددة اليددد 

وهدذا الجدزء  ,ء بزاوية تربط بين القسميناليسرى فتكون بالعكس وغالبا ما ينتهي هذا الجز 
 .توجد أو قد ال توجد به أشكال فنية داخلية 

الجزء الواقع أسفل بصمة اإلبهام األيسر واأليمن: ويتميز هذا الجزء من بصمة راحة  .ب 
اليد بأن خطوطه تبدأ من األسفل وتتجه ناحية اليسار أسفل اإلبهام األيمن في شكل 

  .في حالة اليد اليمنى والعكس تماما نجده في اليد اليسرى خطوط مقوسة أو تكاد، هذا

الجزء الواقع أسفل األصابع األربعة: هذا الجزء عبارة عن زوايا، كل زاوية أسفل إصبع  .ج 
ويجاوز هذه الزوايا أشكال فنية تتقارب في معظم مساحة راحة اليد )على من األصابع، 

(2)هيئة مربعات ومركزها دائري(.
 

هذه السالميات شكل البصمات بل  تأخذعادة ال  :الخاص بسالميات األصابع الجزء .د 
 تظهر مجرد خطوط لكن هذا ال يمنع وجود شكل محدد. 

ولتحديد هذه المناطق أهمية خاصة عند المقارنة من قبل الخبير المختص بالبصمات، فإذا ما 
ة على طبقات راحات طلب مقارنة أثر لجزء من البصمة لراحة اليد رفع من مسرح الجريم

األيدي المشتبه فيهم أو المتهمين، فإن تحديد موضع هذا الجزء وما إذا كان في منطقة من 

                                                 
(1)

 . 93حسين المحمودي بوادي، المرجع السابق، ص   
(2)

 . 129ضياء الدين حسن فرحات، المرجع السابق، ص   
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عملية المقارنة فتتم على المناطق المشار إليها، أو تحديده هل هو في يد يمنى أو يسرى يسهل 
هذا األثر  مناظر من طبقات راحات األيدي ويسهل عملية المقارنة لو ظهر فيال (1).الجزء

المطلوب مقارنته أحد األشكال العامة للبصمات مثل منحدر أو مستدير وبذلك تسهل المقارنة 
        الطبقات والمناطق التي ليس بها هذه المميزات. باستبعاد

 : بصمة القدم _3
لقد ظهر علم البصمات وأثبت أن لألقدام خطوط حلمية بارزة وأنها تفرز عرقا ويمكن إدراك  

أثارها عند مالمستها السطل أو مالمستها ألي مواد غريبة كاألصباغ والشحوم والمواد الدهنية 
 التي تساعد في ظهورها بوضوح.

 تعريف أثر القدم  أ_
قدمه على أرضية هذا  نطباع أثرما نتيجة اتركها اإلنسان في مكان هو العالمة التي ي

  (2) ة.حجرياو أكانت األرضية من البالط أو الزجاج أو أرضية رملية، طينية المكان سواء
 ثار القدام  آمح: وجود ب_
في المناطق التي يحتمل أن يتم العثور عليها بها أو يكون  اآلثارينبغي البحث عن هذه   

 الجاني قد تركها ولم ينتبه إليها وهذه األماكن هي: 
 الطرق المؤدية لمحل الحادث كالشوارع واألراضي.  -1
جميع األماكن التي يحتمل أن يكون الجاني قد سار فيها أثناء ارتكابه لجريمته أو  -2

 عت فيه الجريمة. بعدها، كالسلم والمكان الذي وق

   ثار القدامآإجراءات رفع ج_
بتقنيات مختلفة، حيث يتم التصوير أوال لألثر مع وضع  )األقدام(اآلثارتتم رفع هذه و 

مسطرة طوليا بجوار األثر وأخذ صورة عامة وصورة مقربة لألثر، ألن الصورة قد تظهر 
  (3)يتلفها فيه مادة القالب عليها.تفاصيل ال تراها العين وال يظهرها القالب والتي قد 

ثار األقدام في التحقيق الجنائي فإنه يجب على خبراء الشرطة العلمية آونظرا ألهمية        
 لهاالمواد التي تصلل في عملية الرفع، ويجب أن تكون المادة التي يتم عمل قوالب  استخدام

                                                 

 
(1)

 .  111، ص  السابقضياء الدين حسن فرحات، المرجع  
(2)

 . 223عبد الفتاح مراد، المرجع السابق، ص   
(3)

 . 123، المرجع السابق، ص هشام عبد الحميد فرج  
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 و ومالئمتهئج باهرة لمتانته خاصية التجمد، ومن بينها الجبس الباريسي الذي يعطي نتا
(1)نقائه
.    

 فيما يلي: استخدامهوتتلخص الطريقة التي تتبعها الشرطة العلمية عند 
ماء ليتم تكوين معجون خالي  بهإعداد محلول الجبس الباريسي: نضع الجبس في وعاء صغير 

 باستعمالمن الكتل الغير المذابة، يتم وضع المحلول في القلب بحذر ومن المستحسن وضعه 
القالب قبل مضي نصف ساعة على سكب الجبس لضمان  ىفإذا ما غطى األثر يقو  (2).الملعقة

يقوم خبير الشرطة العلمية بكتابة ل (3) .ساعة23سالمته ويجب أال ينظف ويحك قبل مضي 
رافع األثر والمكان الذي رفع منه األثر  اسموأهمها ,  القضيةملف جميع البيانات على 

  (4)المتهم إن وجد. اسمباإلضافة إلى 

   القدام رآثا مضاهاةد_
ثار أقدام المشتبه فيه مع طبعة آتتم عملية مضاهاة أو مقارنة 

 القدم الموجودة في مسرح الجريمة مع مراعاة اآلتي: 
 نوع القدم )مقوسة، عادية، منبسطة( -
  .مقاسات القدم -

 األجزاء التفصيلية للقدم والعالمات الخاصة والمميزة للقدم.  -

 كلوهذه اآلثار تتضاهي على الحذاء نفسه، من خالل مشاهدة ش
ورسومات الكعب والمضاهاة تتم على أساس العالمات كل الحذاء 

(5)ابةت،التآكل الك الترقيع قطع الحديد ، المسامير،   المميزة كالخياطة،
.
                                   (1)الشكل     

     (1) أنظر الشكل

                                                 
                                                      . 112عبد الفتاح مراد، المرجع السابق، ص  (1)
 . 21-22قدري عبد الفتاح الشهاوي، المرجع السابق، ص ص  (2)

.112-112عبد الفتاح مراد، المرجع السابق، ص ص   (3)
 
 
 

(4)
 .92، ص 2002، األكاديمية العربية المفتوحة، الدنمارك، العدلي والتحري الجنائيالطب كاظم المقدادي،  
 . 331طارق إبراهيم الدسوقي عطية، المرجع السابق، ص  (5)
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ا تسددداعد رجدددل ولددذلك يمكدددن القددول بدددأن أثددار األقددددام لهددا أهميدددة كبيددرة فدددي التحقيددق الجندددائي ألنهدد
عليهددا أمددام الجهددات القضددائية، إال أندده  االعتمددادالشددرطة العلميددة فهددي كغيرهددا مددن األدلددة يمكددن 

تجدددر اإلشددارة أندده مهمددا كانددت السددمات التددي عثددر عليهددا فددي مكددان الحددادث فوجودهددا فددي جريمددة 
نمددا تعددد قرينددة تحتدداج إلددى دليدد ل مددا، ال يجعلهددا دلدديال كافيددا يعتمددد عليدده مددن الجهددات القضددائية وا 

 (1)عليها لوحدها. االعتماديدعمها حتى يمكن 
 اني  بصمات الرأس الفرع الث

بصمات أخرى  اكتشافنتيجة للتقدم العلمي والتجارب واألبحاث العلمية المتقدمة تم 
كأدلة تصلل لتحقيق شخصية الفرد ومن بين هذه البصمات: بصمة الشعر،  اعتمادهايمكن 

 والتي سنتناولها بالدراسة كما يلي:  ,بصمة المخ، بصمة العين، واألسنان
 أوال  بصمة الشعر 

يعتبر الشعر أحد األدلة الجنائية إذ يتمتع بخصائص ومكونات تختلف عند اإلنسان منه     
فنجد  االغتصاب :يتخلف في جرائم العنف مثل والشعر كدليل أو كأثر مادي عند الحيوان،

الشعر تحت أظافر الجاني، أو عالقا بمالبسه أو على جسمه في مواقع تتفق مع طبيعة 
الجريمة مثل: الفأس، أدوات  ارتكابالمستخدمة في  ةباآللالجريمة، أو يكون الشعر عالقا 

وقد نجد خصلة من الشعر في قبضة يد القتيل أو عالقا اإلجهاض فيتعلق بها شعر العانة. 
ويتكون الشعر بصفة عامة سواء أكان أدميا أو حيوانيا  (2)ة في حوادث التصادم  ،بأسفل السيار 

 من ثالث طبقات يمكن مشاهدتها مجهريا وهي: 
 الطبقة الخارجية )البشرة(:  -1

الشفافة وتحتوي  وهي الطبقة الخارجية من الشعر وتتألف من طبقة أو أكثر من الخاليا
 وهي مادة صلبة تقاوم العوامل الجوية والتعفن والتحلل.  على مادة الكيراتين

 الطبقة المتوسطة )القشرة(:  -2
وهي طبقة ليفية، تتكون من ألياف طويلة الشكل وهي اسمك الطبقات الثالثة وتحتوي 

 على مادة لون الشعر. 
 الطبقة الداخلية )النخاع(:  -9

                                                 
 

(1)
          .331طارق إبراهيم الدسوقي عطية، المرجع السابق، ص   

 .199، ص , المرجع السابقحسنين المحمدي بوادي (2)
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د تلقي خبراء مخبر بعو وهي طبقة ضيقة جدا تكون على شكل خط متصل أو متقطع.
لعينات الشعر، يتم رفع الشعر والتحفظ عليه في  البيولوجيالشرطة العلمية وبالتحديد خبراء فرع 

أكان ملوثا  سواءمكان الحادث بملقط غير مسنن أو شريط الصق وهو بالحالة التي وجد عليها 
مع ,زجاجي نظيف  اراختببالدم أم أي نوع من الزيوت أو األصباغ، ثم توضع العينة في أنبوب 

أخذ عينات مختلفة من أجسام األشخاص المشتبه فيهم ويوضع على كل قنينة البيانات الخاصة 
 (1)بها. 

  العين المجردة لتحديد صفاته العامة من حيث نوعه بواسطةعملية فحصه إما ثم تأتي بعد ذلك 
تي بعد ذلك عملية الفحص أجعد أو مستقيم، وتحديد طوله ولونه وغيرها من الصفات العامة، لتأ

المجهري بواسطة الميكروسكوب لفحص األجسام الغريبة الموجودة على الشعر كبقع الدم أو 
المني أو الزيوت المستخدمة في تجميل الشعر أو اإلفرازات المهبلية أو البرازية إذا كان من 

وطولها، فإذا كانت الشعرة أسطوانية مستقيمة  ويلي ذلك فحص شكل الشعرة (2) .شعر العانة
مدبدبة الطرف فغالبا تكون من شعر الحاجب أو رمش العين، أما إذا كانت مقصوصة الطرف 
ذا كانت قصيرة مدبدبة وملتوية فهي من شعر الصدر أو اليدين أو  فتكون من الشارب، وا 

ا كان طول الشعرة أكثر من ها، فإذالرجلين وغالبا ما يفرق جنس صاحب الشعرة عن طريق طول
ذا كانت مفرطحة غير أسطوانية فغالبا ما تكون من شعر اإلبطين أو  30 سم فهي ألنثى وا 

 العانة. 
وتتم مضاهاة هذه الشعرة بعينات الشعر المأخوذة من أجساد األشخاص المشتبه فيهم،       

 ,يزات كانت لشخص واحد)ويستلزم ذلك وضع الشعر المشتبه فيه(، فإذا إتفقت األوصاف والمم
وعندئذ يجري فحص آخر يتناول التركيب الداخلي للشعر المعثور عليه وشعر األشخاص 

على حدة داخل  به فيه والشعر المطلوب مضاهاته كلالمشتبه فيهم، ويستلزم وضع الشعر المشت
شعر منه على ساعة، ويستخرج الشعر وتوضع  23أنبوبة زجاجية بها كحول ويترك لمدة 

يحة زجاجية وتغطى هذه األخيرة وتجرى مضاهاة الشعرتين بواسطة الميكروسكوب المقارن، شر 
، أصبل وجود شعرة واحدة بمسرح الجريمة ADNتقنية البصمة الوراثية  اكتشافغير أنه مع 

  (3)يقود إلى الكشف عن هوية صاحبها مباشرة عن طريق هذه التقنية.
                                                 

.270ص  المعايطة ,المرجع السابق,منصور عمر     (1)
  

(2)
 . 130المرجع نفسه، ص  
 . 221-220عبد الفتاح مراد، مرجع سابق، ص ص  (3)
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 ثانيا  بصمة المخ 
من كتلة متشابكة معقدة من الخاليا العصبية، وهو يجلس في داخل  المخ يتألف

من أي صدمات فجائية في الرأس )وهذه الخاليا  ةينالجمجمة، مغمور في سائل ذو وسادات تق
العصبية هي الوحدة األساسية التي تتألف منها المخ والنظام العصبي، وهي خاليا متخصصة 

كيميائية كهربائية بالجسم،  اندفاعاتالرسائل في شكل تعمل مثل أسالك التلغراف التي تحمل 
 ترحل بسرعة كبيرة(.  االندفاعاتوهذه 

 Laurence Farewellبصمة المخ إلى الدكتور لورانس فارويل  اكتشافويرجع الفضل في 
حيث تمكن من تحويل الكلمات والصور ,وهو رئيس وكبير علماء مختبرات طبع بصمة المخ 

, ويتفق العلماء على أن هناك موجة flaches على شاشة الكمبيوتر إلى  بالجريمةذات العالقة 
  P300. (1)في المخ مرتبطة بالذاكرة تسمى 

وعندما يتعلم الشخص شيئا هاما جدا ويريد أن يتذكره ويستعيده للحاجة إليه فيما بعد فإن موجة 
P300 ل ذلك لو أن أجهزة البحث ستقوم بذلك وهذا هو واجبها دون أن يشعر اإلنسان ومثا

اشتبهت في شخص بارتكابه جريمة قتل باستخدام سكين ذو يد خضراء مما يستخدمه الجزار 
فإن التحقيق مع هذا الشخص باستخدام بصمة المخ يبدأ بجلوس المشتبه فيه أمام شاشة 

رجة، الكمبيوتر بينما يجلس المحقق أمام جهاز آخر يسجل نتائج التحقيق في صورة خطوط متع
بعدها يعرض على المشتبه فيه صور على شاشة الكمبيوتر بعدد من السكاكين ليست من بينها 

يظهر على الشاشة أمام المحقق  أو  P300السكين المستعمل في الجريمة،فعندئذ تأثير موجة 
حد معين،  خبير الشرطة العلمية عبارة عن خط بياني قد يرتفع وقد ال يرتفع ولكن يستقر عند

إال أنه بمجرد أن يعرض المحقق على المشتبه فيه صورة السكين التي ضبطت في الحادث 
ذات المقبض فإن الخط البياني يرتفع من هذه اللحظة إلى أقصى القيمة، على هيئة قوس وذلك 

مما يدل على أن ذاكرته تنطبق على الصورة التي شاهدها وأن له  p300بفعل تأثير الموجة 
بها فعال، ويفسر العلماء ذلك بأن مخ اإلنسان يصدر شحنة كهربائية إيجابية عند لحظة عالقة 

 التعرف على شيء مألوف لديه والشيء هنا هو السكين التي تعرف عليها مخ الشخص
 (2)الجالس أمام الكمبيوتر.

                                                 
(1)

 . 19حسنين المحمدي بوادي، المرجع السابق، ص   
(2)

 . 13-19المرجع نفسه، ص ص  
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وتعمل هذه التقنية الجديدة على قياس وتحليل طبيعة النشاط الكهربائي للمخ في زمن 
  (1) ل من ثانية، لدى مواجهة صاحبه بشيء على علم به.أق

بصمة المخ سوف توفر  استخدامويقول الدكتور لورانس فارويل في هذا الصدد: "إن 
الماليين من الدوالرات كما ستوفر الوقت وسوف تحمي الكثير من األحياء وسيتم اإلفراج عن 

  (2) عة المجرمين الحقيقيين".األبرياء من السجن ووضع القانون موضع التنفيذ لمتاب
 ثالثا  بصمة العين  

با و األطباء منذ سنوات قليلة وتستخدمها الواليات المتحدة وأور  اكتشفهاهي البصمة التي 
حاليا في المجاالت العسكرية هي أكثر دقة من بصمة أصابع اليد ألن لكل عين خصائصها 

تستخدم بصمة  كما ,المستقبل القريبلنفس الشخص، وفي فال تتشابه مع غيرها ولو كانت 
العين في مجاالت متعددة من أهمها تأمين خزائن البنوك مثلما تؤمنها حاليا بالبصمة الصوتية 
حيث يضع عميل البنك عينيه في جهاز متصل بالكمبيوتر فإذا تطابقتا مع البصمة المحفوظة 

 فتحت الخزينة المطلوبة على الفور.  يالطب بالجهاز
مرة بالجهاز الطبي "المصباح الشقي" يحددها أكثر  200عين التي يمكن رؤيتها مكبرة وبصمة ال

عامال تجعل للعين الواحدة بصمة أمامية وأخرى خلفية وباللجوء إليها معا يستحيل  20من 
 (4).ذلك أن قزحية عين اإلنسان ثابتة وبدون تغيير منذ بلوغه عامه األول (3) ,التزوير 

 العينبصمة قزحية -1
طبقات القرنية أو القزحية أو الحدقة، وبصمة القزحية هي  سواءهي الطبقات المكونة للعين  

تختلف من شخص آلخر  وهيمجموعة الثقوب والشقوق التي يتركز بعضها حول حدقة العين، 
من حيث العدد والشكل بل وحتى المسافة فيما بينها، إضافة إلى أن الشبكات الملونة للقزحية 

ن  في درجة اللون، وذلك ألن هناك فروقا كبيرة داخل  اشتركاتختلف من شخص آلخر حتى وا 
  .اللون نفسه ممال يشكل البصمة المميزة والمتفردة للعين

                                                 
 . 212منير رياض حنا، المرجع السابق، ص  (1)
(2)
 . 11-12المحمدي البوادي، المرجع السابق، ص ص  حسنين 

19،ص2002، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ،الرياض،، بطاقة البصمة كإثبات للهوية سعد عبد العزيز الحربي  
 (3)

 

(4)
 .11المرجع نفسه، ص  
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نظام قزحية العين من األنظمة اآلمنة جدا ألنه ال يتأثر بالعمليات الجراحية، وهو آمن  ويعتبر
من دون إشعاعات ضارة، كما يتميز هذا النظام بدقته المتناهية في التعرف  لالستخدامصحيا 

  (1).على األشخاص
العلمية بفحص قزحية العين عن طريق  ةخبير الشرطويقوم 

الصور لكي تحدد بدقة التفاصيل  بالتقاطجهاز الكشف الذي يقوم 
الدقيقة للقزحية )بواسطة كاميرا خاصة ( تعمل باألشعة تحت الحمراء 

لكلتا القزحيتين , ويتم تحويل الصورة الملتقطة عن طريق الكاميرا 
,  بايت( 2بالعينين باللون الرمادي على شكل صورة بنموذج لذاكرة ) 

قزحية وتركيبها باللونين األبيض الصورة المختزلة لل استرجاعويتم 
 واألسود .

ة للقزحية عن طريق البرنامج نثم تتم مقارنة الصورة المختز 
 قطة للشخص المراد الكشف عن هويته   الحاسوبي مع الصورة الملت
 (1)الشكل                      (1)أنظر الشكل (2).ثانية( 1خالل فترة زمنية بسيطة )

 بصمة شبكية العين  -2
هددي ذلددك الجددزء الددذي يقددع فددي الخلفددي مددن العددين ونظددرا ألن شددبكية العددين صددغيرة تعتمددد هددذه    

للشبكية , والتي تتكدون مدن الخاليدا المسدتطيلة والمخروطيدة  عمليات بالتصوير إجراءالتقنية على 
وتحتدددوي علدددى شدددعيرات دمويدددة دقيقدددة , وتدددرتبط الشدددبكية باألوعيدددة الدمويدددة التدددي تدددرتبط بددداألوردة 

             والشرايين .
الدددذي يقدددوم جهددداز الكشدددف عدددن شدددبكية العدددين  باسدددتخدامالعلميدددة  ةخبيدددر لشدددرط حيدددث يقدددوم    

ألشدددعة تحدددت الحمدددراء لتصدددوير الشدددبكية بمدددا تحتويددده مدددن خاليدددا وشدددعيرات بدددإطالق شدددعاع مدددن ا
 تفصديليا وتحويلهدا إلدى رمدوز حسدابية واستخالصدهاوأوعية دموية , ثم يتم تحليل هدذه المعلومدات 

                                                 
 العلوم القانونية، تخصص، مذكرة الماجستير في الدلة العلمية ودورها في اإلثبات الجنائيخيراني ،  فوزي (1)

 . 13-12، ص ص 2012-2011قانون جنائي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 
(2)

 , 2002,الرياض,1ط ,جامعة نايف للعلوم األمنية,نشأة وتطور أنظمة تحقيق الشخصية عبد اهلل بن محمد اليوسف,  
 ,232ص
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, فبمجدددرد أخدددذ صدددورة للشدددبكية فدددإن البرندددامج الحاسدددوبي يقدددوم بتفصددديل المالمدددل المميدددزة لشدددبكة 
  (1). بايت(  31نموذج مرجعي ذي ذاكرة مقدارها )  األوعية الدموية وتدوينها في

 رابعا  بصمة السنان 
عقددد منظمددة الشددرطة الجنائيددة بمقرهددا فددي بدداريس الندددوة الدراسددية الثانيددة  1321فددي يونيددو  

وقدد أقدر المجتمعدون أهميدة أثدار األسدنان وندادوا  اآلثدارالخاصة بطرق تحقيدق الشخصدية وكشدف 
 البحدثمنها في التعرف على األشخاص، وبناءا على قرار تلدك النددوة نشدطت  االستفادةبضرورة 

األسدددنان  ,الجندددائي فدددي مجدددال أثدددار األسدددنان وتطدددوير فحصدددها ومقارنتهدددا وتشدددمل أثدددار األسدددنان
الطبيعية وأطقم األسنان الصناعية، أجزاء األسنان واألطقم بصمة العضدة السدنية. وأثدار األسدنان 

مدددا أن يكدددون األثدددر الدددذي تتركددده إمدددا أن تكدددون فدددي حدددد ذات هدددا وسددديلة للتعدددرف علدددى صددداحبها، وا 
األسددنان فددي جسددم آخددر وسدديلة غيددر مباشددرة للتعددرف علددى صدداحبها وقددد يكددون هددذا الجسددم الددذي 
يتأثر باألسنان هو جسم المجني عليه أو جسم الجاني أو أي مادة أخرىكالتفاح حداول الجداني أن 

 ريمة.                         يتناول جزءا منها أثناء ارتكابه الج
ثار األسنان إذا كانت سطحية غيدر غدائرة بأخدذ الصدور الفوتوغرافيدة لهدا، ومدن ثدم آوترفع  

أمدا إذا  (2) ،تقارن مع الصور الفوتوغرافية المأخوذة لقالب أسنان كل مدن المدتهم أو المجندي عليده
وهددي المددادة التددي يسددتخدمها أطبدداء  كددولتننان غددائرة فترفددع بعمددل قالددب مددن الراكانددت أثددار األسدد

األسنان لعمل قالب على األشياء األخرى كالفواكه مثال ومقارنتده بأسدنان المشدتبه فديهم مدن حيدث 
بهددددا أو عالمددددات مميددددزة مددددن دور الفددددك، حجددددم األسددددنان، الفجددددوات التددددي 

             (3) .وغير اعوجاج
 االسدتمراريةوترجع أهمية بصدمات األسدنان إلدى مدا تتصدف بده مدن       

وعدددم القابليددة للددتعفن لفتددرات طويلددة بعددد الوفدداة، ممددا يجعددل لهددا دورا فددي 
فدددي تحقيدددق الشخصدددية والتعدددرف علدددى حدددل الكثيدددر مدددن القضدددايا إيجددداد ، 

 (1)الشكل                                                               (4) .هوية الجاني
                                                 

. 220-232ص ص  ,المرجع السابق ،عبد هللا بن محمد اليوسف  
(1)

  

 . 193-199منصور عمر المعايطة، المرجع السابق، ص ص  (2)
 . 12-12، ص ص 2003 ,، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الطب الشرريجالل الجابري (3)
(4)
  . 210عبد الفتاح مراد، المرجع السابق، ص  
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 (1لأنظر الشك) (1)خاص بالنسبة للجثث المجهولة، حيث أن األسنان ال تتحلل بسرعة. وبوجه
كما أن لها أهمية كبيرة في التعرف على ضحايا الحرائق وحوادث الطائرات والغرق إذا  

عثر على الجثث بعد فترة طويلة، كما يمكن إدانة المغتصبين ألنهم عادة ما يعضون النساء 
  (2) . من ضحاياهم

  الصوتاالفرع الثالث  بصمة 
الصوت ظاهرة فيزيائية تصدر عن اإلنسان في مناسبات شتى عن طريق جهاز النطق،  

 اهتزازفهو ناتج عن  (3)،إذ يكسب الكالم لدى اإلنسان خواص ذاتية تنطوي على مميزات فردية
ي تحيط بها األوتار الصوتية في الحنجرة بفعل هواء الزفير بمساعدة العضالت المجاورة الت

تسعة غضاريف صغيرة، تشترك جميعها مع الشفاه واللسان والحنجرة، لتخرج نبرة صوتية تميز 
  (4) .اإلنسان عن غيره

ولقد ذهبت بعض النظريات في علم الصوتيات إلى القول بأن للصوت البشري بصمات  
عكف بعض  تميز كل إنسان عن اآلخر تماما كما هو الحال بالنسبة لبصمات األصابع، إذ

على وضع مواصفات معينة لوصف أي صوت منها، ومن هذه المواصفات ما يتعلق بوصف 
، ز تجربة فإننا نجد أن الهواء سلو أخذنا الحرفين: فتدفق الهواء في الرئتين أثناء النطق، 

" لكنها تهتز سيخرج من الرئتين حيث ال تهتز األوتار الصوتية في النبرة عند النطق بحرف "
لنطق بحرف "ز" لذلك درس العلماء جميع خصائص الصوت من حيث نبراته، تحليله عند ا

إلكترونيا، ومن ثم تحويله إلى خطوط لتتم مقارنته مع أصوات المشتبه فيهم وأصبحت بذلك 
  (5) .المثبتة للجريمةالبصمة الصوتية من األدلة العلمية الحديثة 

عن طريقها التعرف على األشخاص من واقع قد ظهر على إثر ذلك وسائل يمكن و           
من بينها جهاز تسجيل األصوات، والذي يقوم بنقل الموجات الصوتية من  (6)دراسة أصواتهم،

مصادرها بنبراتها ومميزاتها الفردية وخواصها الذاتية بما تحمله من عيوب أو لزمات في النطق 

                                                 
 (1)

 . 122محمد حماد الهيتي، المرجع السابق، ص   
 
(2)

 . 233طارق إبراهيم الدسوقي عطية، المرجع السابق، ص  
 
 . 12حسنين المحمدي بوادي، المرجع السابق، ص (3)
 
 . 212منير رياض حنا، المرجع السابق، ص (4)
 
 . 13، ص 1332منشأة المعارف، اإلسكندرية،  ،ضباط التحريات واالستدالالت واالستخباراتقدري عبد الفتاح الشهاوي، (5)

 
 . 139-132رمسيس بهنام، المرجع السابق، ص ص  (6)
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اع الصوت للشخص المنسوب إلى شريط تسجيل داخل صندوق كاسيت بحيث يمكن إعادة سم
  (1)إليه، مما ينتج تقرير إسناده إليه أو نفي ذلك.

وتتم إرسال األشرطة المسجلة إلى مخابر الشرطة العلمية  
وبالتحديد إلى فرع مقارنة األصوات، حيث تتم عملية المضاهاة 
بين صوت الجاني المسجل على الشريط المرسل وصوت المشتبه 

جهاز  باستخدامفيه على شريط آخر، ثم يتم فحص كل تسجيل 
وهو جهاز يعتمد على   Spectrographe (2) التخطيط التحليلي للصوت

المغناطيسي على شريط التسجيل إلى مخطط مرئي  االنطباعتحويل 
على هيئة خطوط متوازية متباينة تأخذ شكال خاصا في دكانتها وسمكها 
والمسافات الفاصلة بينها وفق خصائص الصوت، بحيث يسهل مقارنة 
هذه الخطوط على نظيرها مما يصدر من اإلنسان عندما ينطق نفس 

 (1)الشكل                              ( 1)أنظر الشكل (3) . كلمات كعينات مضاهاةال
ولقد بلغت أجهزة تحليل األصوات وتشخيصها تقدما كبيرا حتى أن بعض المصاريف في       

لفتل الحساب وسحب الرصيد وباقي  يكية أدخل فكرة الطلبات الخاصةالواليات المتحدة األمر 
المعامالت المصرفية األخرى، حيث يوضع جهاز من األجهزة الخاصة بتحليل وتشخيص 
األصوات في كل مصرف يقوم بتحليل ومقارنة صوت العميل المنادي بالهاتف مع الصوت 

وهي النموذجي للعميل لدى المصرف )تماما مثل النماذج التي يحتفظ بها المصرف للعمالء( 
  Bank By phone System. (4)الطريقة المسماة 

بصمة الصوت أو التسجيل الصوتي ال بد أن يكون في الشرعية اإلجرائية التي  واستخدام 
ألن القيام بتسجيل أصوات األشخاص خارج إطار الشرعية يشكل  (5) ،تحددها الدساتير والقوانين

مساسا بحق من حقوق اإلنسان التي أقرها اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان هذا من جهة، ومن 
لحرمة الحياة الخاصة التي يتمتع بها كل إنسان وهو ما أقره  انتهاكاجهة أخرى فهو يشكل 

                                                 
 . 12حسنين المحمدي البوادي، المرجع السابق، ص  (1)
 . 219، ص السابقمنير رياض حنا، المرجع  (2)
(3)
 . 12حسنين المحمدي بوادي، المرجع السابق، ص  
(4)
 . 133-139، ص ص  السابق رمسيس بهنام، المرجع 
(5)
 . 12، ص السابقحسنين المحمدي بوادي، المرجع  
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حيث  ,لى المراسالت والمكالمات الخاصة كمبدأ عامالمشرع الجزائري الذي يمنع اإلطالع ع
حرمة الحياة  انتهاكعدم على  1331  ي لعامالدستور  التعديل  من 93نصت عليه المادة 

ودالئل تجعل شخصا ما محل شبهة فإن ضابط  إذا كانت هناك قرائن أنه غير .الخاصة
نها أن تأمر بذلك، وصاحب الشرطة القضائية يبلغ السلطة القضائية التي تقدر الموقف ويمك

مدير الشرطة القضائية  باعتبارهمثل هذا القرار هو وكيل الجمهورية  اتخاذفي  االختصاص
المشرع بمشروعيتها في  أعترفوتقنية وضع المكالمات تحت المراقبة أو تسجيل األصوات، 

 12ادة ي المف 29/02/2011المؤرخ في  02/11رقمإطار تعديل قانون اإلجراءات الجزائية 
  (1).االبتدائيضرورات التحري في الجريمة المتلبس بها أو التحقيق  اقتضتها، إذا مكرر

  اإلنسانالمطلب الثاني  إفرازات جسم 
تكون اآلثار المادية التي يمكن العثور عليها في مصلحة الجريمة ناتجة عن  أنيمكن       
سواء على شكل فضالت يطرحها  اإلنسانأو بصورة أدق ما يتخلف عن جسم  اإلنسانجسم 

و مخرجات نتيجة تعرض جسم  إفرازاتعلى شكل  أوالجسم بشكل طبيعي للتخلص منها 
 إلىلمؤثرات خارجية، و ألهمية هذه اآلثار في التحقيق الجنائي سنقسم هذا المطلب  اإلنسان
              بقع الجسم الحيوية و في الثاني، بقع الجسم غير الحيوية األولحيث سنتناول الفرع فرعين 

 الفرع الو:  بقع الجسم الحيوية
نظرا لما توفره من معلومات  ,تشكل دراسة البقع وسيلة أساسية في الكشف عن الجريمة 

باإلضافة إلى  ,وعناصر مميزة التي تساعد في التعرف وتحديد الهوية مثل النوع والجنس والسن
  (2)الخصائص والصفات الوراثية وغيرها.

                                                                                                                                                                     أوال  البقع الدموية 
العلمية لتصنيف فئات الدم وفصائله حيث تعتبر البقع  االكتشافاتعلم اإلثبات من استفاد 

هذه الدماء  ارتباطاألدلة خاصة إذا أثبت التحليل البيولوجي الدموية المعثور عليها من أهم 
ما يجعل منه أثرا على حدوث أي جرح أو خدش نزيف دموي،  إذ يترتب ,بموضوع الجريمة
ماليين خلية في  2كريات دم حمراء )عبارة عن سائل هزيل يتكون من الدم و . ماديا يستفاد منه

                                                 
، العدد األول، المديرية العامة لألمن الوطني مجلة مدرسة الشرطة القضائية، " أساليب مكافحة اإلجرام " عبد القادر بوخلدة، (1)
 . 22-23 ص ، ص2011جانفي  , الجزائر،

 . 131لعلي، المرجع السابق، ص  يحيى ابن (2)
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بيضاء والصفائل وأنزيمات وبروتينات ومواد عضوية تحيط بها طوال  ( وكريات دم9ملم1
وجودها في الجهاز الدموي، ويشكل الماء النسبة الغالبة فيه، وتمكن العلماء من تقسيم 
 ,A, Bاألشخاص من حيث تحديد فصيلة دمهم، حيث ينقسم دم اإلنسان إلى الفصائل التالية: 

AB, O أكثر ال يعني شيئا على اإلطالق لكون أن الماليين  الفصيلة بين شخصيتين أو واتفاق
 (1)من البشر يتفقون في كل منها.

ووجود الدم في مسرح الجريمة له أهمية كبيرة في  
فعندما تكون البقع ذات  فله عدة مدلوالت ،التحقيق الجنائي

الشكل الكمثري فإنها تدل على تحركات المجني عليه أو 
المتهم بعد اإلصابة أو على نقل الجثة من مكانها بعد القتل، 

 اتجاهعلى  االستداللكما يمكن لخبراء الشرطة العلمية أيضا 
 (1الشكل)    (1) أنظر الشكل رأس البقعة الدموية.اتجاه الحركة أو التنقل من خالل 

كما تدل البقع ذات الشكل الدائري على السكون في حالة سقوطها وحوافها تدل على  
 االرتفاعأو المسافة التي سقطت منها، فإذا كانت الحواف دائرية غير مسننة فهنا يعني  االرتفاع

ذا  2-1قليل، أما إذا كانت الحواف مسننة فذلك يدل على سقوطها من علو بارتفاع  متر وا 
متر،  2أكثر من  االرتفاعالحافة مشرشرة ومحاطة بنقاط دموية كثيرة فهذا يدل على أن  كانت

فالبقع الحديثة يكون لونها أحمر وتذوب في الماء لوجود الهيموغلوبين المؤكسد فيها، أما البقع 
القديمة فيكون لونها بنيا بسبب تحول الهيموغلوبين إلى مركب منتهوغلوبين وبعد مضي بضعة 

 (2) . يصبل لون البقعة بني قاتم أيام
عندما تكون البقع الدموية رطبة فإنها تدل على حدوث الوفاة بوقت قليل، أما و            

مشاهدتها جافة فتشير إلى مضي وقت أطول على حدوث الوفاة، حيث أن الجفاف يحدث بعد 
تصويرها إلثبات  قبل رفع البقع الدموية من كان وجودها في مسرح الحادث يجب مرور ساعة

     (3) التها على النحو الذي وجدت عليه.ح
تعتمد على حالتها من حيث السيولة أو الجفاف وعلى طبيعة فأما بالنسبة لطرق رفعها        

 على هذه األمور فإن الطرق العلمية لرفع البقعة تشمل:  واعتماداالسطل الموجودة عليه 
                                                 

 . 21خيراني فوزي، المرجع السابق، ص  (1)
 . 103منصور عمر المعايطة، المرجع السابق، ص  (2)
 . 122-121هشام عبد الحميد فرج، المرجع السابق، ص ص  (3)
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 البقع السائلة:  -1
يتم رفعها بواسطة قطارة أو ماصة أو السحب بحقن ثم توضع في أنبوب وتغلق بإحكام 

 )وتحفظ في الثالجة( ثم تنقل فورا إلى مخبر الشرطة العلمية ليتم حفظها في ثالجة. 
 البقع الرطبة:  -2

ترفع بواسطة قطعة من القطن أو الشاش المبلل بالماء المقطر أو محلول الملل الفيزيولوجي 
ثم تترك لتجف في الهواء  وامتصاصهاوتوضع على البقعة بواسطة ملقط حتى يتم ذوبان البقعة 

  (1)وترسل إلى المختبر.
لشرطة العلمية، الملوثة بها إلى مختبر ا األشياءوبالنسبة للبقع الجافة فيستحسن إرسال 

فاألشياء الصغيرة كقطع الخشب أو الفلين أو الحشائش ترسل إلى المختبر في صناديق وأنابيب 
زجاجية، أما األشياء الكبيرة فتلف بالورق أو القماش وترسل محرزة إلى المختبر، أما إذا وجدت 

لوث وتنقل إلى البقع الدموية على سطل ال يمكن نقله كالحوائط واألرضيات فيكسر الجزء الم
المختبر في صندوق أو أكثر مع إرسال قطع أخرى من تلك الحوائط واألرضيات تكون غير 

أو ترفع بواسطة الكشط عن طريق مشرط حاد  (2) ،ملوثة بالدم وذلك لتحليلها كركن للمقارنة
ونظيف ويتم وضع الكشط على ورقة ملساء نظيفة ثم توضع في أنبوب عينات وتحرز وتوصل 

  (3) .لمختبرإلى ا
كما يجب إرسال عينات دم من المجني عليه أو المتهم إلجراء المقارنة الالزمة على أن 

  (4)يقوم بأخذ هذه العينات طبيب أو ممرضة.
يبدأ خبراء الشرطة العلمية بعد رفع البقع الدموية أو بعد وصولها إليهم إلى المختبر 

جراء مختلف  دماء بشرية أو هي لمعرفة مصدرها هل عليها  االختباراتبعملية فحصها وا 
ذا ثبت أن الدم للشخص  ذا كانت آدمية فهل هذه الدماء لشخص دون اآلخر؟ وا  لحيوانات ، وا 
بالذات فما هو مصدره من أجزاء جسمه، ويمكن تحديد ما إذا كان الدم إلنسان أم أنه مادة 

                                                 
(1)
 . 111منصور عمر المعايطة، المرجع السابق، ص  
 . 111المرجع نفسه، ص  (2)
(3)
 . 111رمسيس بهنام، المرجع السابق، ص  
(4)
 . 102قدري عبد الفتاح الشهاوي، المرجع السابق، ص  
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يعمل على تواجد إنزيم  الذي," Benzidineالكيميائي البنزدين " االختبارمشابهة بواسطة 
 (1).الكيميائي االختبارالبروكسيدين بالدم والمساعد على عملية التأكسد الذي يتفاعل مع 

 حجما ثم إضافة قطرة من محلول 20بمزج قطرتين من الماء )األكسجين( ذي  االختبارويكون  
الطينية  تباراتاالخالبقعة، فإذا تحول لونها إلى األزرق دل ذلك على أنها دم، أو بواسطة 

( المميز الموجي)الطول  االمتصاصيمنظار الطين المجهري للكشف عن الشريط  باستعمال
ألحد مشتقات الهيموغلوبين، وكمرحلة ثانية للفحص حول معرفة هل الدم آدمي أم أنه من 

الترسيب وذلك  اختبارمصدر حيواني أو أي نوع من الحيوانات، ويكفي للتأكد من ذلك عمل 
بإضافة مواد كيميائية خاصة إلى البقع الدموية فإذا تحول إلى مادة جيرية بيضاء فهو دم 

وفي األخير تأتي مرحلة تحديد صاحب البقع الدموية، وذلك من خالل  .حيواني وليس إنساني
نت تحديد الزمر والفصائل الدموية بالكشف عن المكونات المميزة لكل فصيلة دموية فإذا كا

فصيلة بقعة الدم مغايرة لفصيلة المشتبه فيه كان ذلك دليال على أنه ليس صاحبها، أما إذا 
  (2)تطابقتا فهذا معناه أنه من المحتمل أن يكون هو صاحبها.

ومما تقدم تظهر لنا أهمية البقع الدموية في مسرح الجريمة مهما كانت صغيرة أو قديمة 
كل سليم يقود إلى نتائج مخبرية تكشف غموض الجريمة فالمحافظة عليها والتعامل معها بش

وتحدد عالقة المتهمين أو عدمها من منطلقات علمية أكيدة ال يرتقي إليها أدنى شك وتعول 
  (3)عليها المحاكم تطلب في إصدارها ألحكامها بالبراءة أو اإلدانة.

 يا  البقع المنوية  ثان
مصدفر، ذو رائحدة قلويدة مميدزة، يصدبل قوامده سدائال  المني سائل هالمي لزج القوام، لونه أبيض 

، ويتكددون المنددي مددن  بعددد نصددف سدداعة مددن تعرضدده للهددواء بسددبب فعددل الخمددائر الموجددودة فيدده
فدرازات القنداة الناقلدة  ةجزئين هما جدزء سدائل ويفدرز مدن غددد فدي الجسدم، أهمهدا غددة البروسدتات وا 

والحويصددددالت المنويددددة والثدددداني جددددزء خلددددوي ويتكددددون مددددن الحيوانددددات المنويددددة التددددي تتكددددون فددددي 
 الخصيتين وكل حيوان منوي يتكون من رأس بيضوي الشكل وعنق وذيل،

                                                 
(1)

 . 21معجب  معدي الحويقل، المرجع السابق، ص   
(2)

 . 132-132يحيى ابن لعلي، المرجع السابق، ص ص   
(3)

 . 92معجب معدي الحويقل، المرجع السابق، ص   
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والحيوانات المنوية دائمة  مبكرون 2-3ويتراوح طوله من 
  ) أنظر الشكل(الحركة في السائل المنوي.

تشكل التلوثات والبقع المنوية إحدى أهم األدلة الجنائية، و 
والزنا، لذلك ال بد  كاالغتصابوخاصة في الجرائم الجنسية 

 (1)الشكل        .والبحث عنها اآلثاربأماكن وجود هذه  االهتمامعلى المحقق وأعوانه 
                                             (1)ومن أهم هذه األماكن:  

مكان الواقعة أو الحادثة: وتشمل األرضية واألغطية على السرير والمراتب والسجاد أو  -1
  فرش السيارة. 

جسم المجني عليهم ومالبسهم: وخاصة حول األعضاء التناسلية واألماكن الحساسة  -2
قد تمت فعال وكذلك المالبس وخاصة المالبس  وداخل هذه األجزاء إذا كانت المواقعة

 الداخلية. 

الطبيب الشرعي هو الذكري,  جسم الجاني أو المتهم وخاصة المالبس الداخلية والعضو -9
 على جسم الضحية.  اآلثارمن يقوم بالبحث عن هذه 

على حالتها فيما إذا كانت سائلة أو جافة  اعتماداوتختلف طرق رفع البقع المنوية 
البقع المنوية على أسطل ثابتة خشبية أو على األرض أو على  تواجدها فإذا كانت وأماكن

أشياء مماثلة كبيرة ال يمكن نقلها، ففي تلك الحاالت يمكن رفع العينة المشتبه بها إذا كانت 
أما إذا عثرت على سطل مسامي تشرب السوائل كقطعة  (2) جافة وتحفظ في أنبوب زجاجي،

مكان وجودها وتوضع  في أنبوبة اختبار، وتغطى بالماء المقطر وترج  من القماش مثال يقص
األنبوبة لمدة عشرة دقائق حتى تذوب البقعة تماما في الماء، ثم يوضع السائل في جهاز طرد 

             لفة.1200إلى  1200مركزي لمدة خمس دقائق، وعلى سرعة من 
شريحة ميكروسكوبية فإذا ظهر فيها الحيوان نقطة من الناتج وتوضع على ثم تؤخذ         

يمكن مسحها بقطعة قماش فأما إذا كانت البقع المنوية سائلة  (3)المنوي كانت البقعة منوية،
نظيفة ثم تجفف وترسل إلى المختبر أو يمكن أن تحفظ البقع بمحلول الملل الفيزيولوجي ثم 

                                                 
(1)

 . 120.121عايطة، المرجع السابق، ص ص منصور عمر الم  
 
(2)

 . 129المرجع نفسه ، ص  
الطببب الشببرري و الوسببائ: العلميببة البوليسببية المسببتخدمة فببي ارتكبباب أحمددد بسدديوني أبددو الددروس، مديحددة فددؤاد خضددري، (3)

 . 220-213، ص ص 2002، 1، المكتب الجامعي الحديث، اإلسكندرية، طالجريمة
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ى مختبر الشرطة العلمية وفي حالة يسحب الناتج بواسطة حقنة إلى أنبوبة نظيفة وترسل إل
 االختصاصتؤخذ مسحات مهبلية من األنثى المجني عليها من قبل ذوي  باالغتصاباإلدعاء 

ساعة األولى من الواقعة وترسل إلى المختبر، ونفس الحال بالنسبة للمسحات  32خالل فترة 
جني عليه أو عليها الشرجية في حالة اإلدعاء بوقوع اللواط، حيث تؤخذ مسحات من شرج الم

 (1)ساعة األولى وترسل بعدها إلى مختبر الشرطة العلمية،23خالل  االختصاصمن قبل ذوي 
فحصها في المختبر من قبل خبراء الشرطة العلمية عن طريق مختلف  عملية  لتأتي بعد ذلك

ان البقع لتحديد مك Ultra Violet األشعة فوق البنفسجية باستخداموذلك  ,المخبرية االختبارات
األصباغ الخاصة  واستعمالعلى المالبس واألسطل المختلفة أو ينقل البقع وفردها على شرائل، 

  (2) .وفحصها على المجهر لتحديد الحيوانات المنوية إن وجدت بها
 كما تم فحص البقع المنوية عن طريق البحث الكيميائي من خالل تجربتين:       
 : Lodine Test ( Florenc’s )تجربة فلورنس .أ 

وفيه تؤخذ بالمقص قطعة من القماش الملوث بالمني المشتبه فيه وتنقع في محلول حمضي 
 خفيف لمدة ثلث ساعة في زجاجة. 

 : Berberio’s test))تجربة بيربيريو  .ب 
وفيها تجرى النقع وتحسين النقطة بالضبط على نفس األساس الذي وصفناه بخصوص 

البكريك المائي ضاف الكاشف في هذه الحالة هو حامض تجربة فلورنس، ولكن المحلول الم
وبموجب هذا الفحص يتم تحليل مكونات البقعة المنوية والتي تحتوي على عدد من  (3)المشبع،

المركبات التي ال توجد في غيره من السوائل األخرى فالمني يتميز بتركيب خاص في مادته 
وتسمل نتائج فحص البقع المنوية  (4) ،عبارة كولين، ديسرمين، فركتوز، حامض نوستاتوز

بالتعرف على الجاني من خالل تحديد بصمة الحمض النووي للسائل المنوي، وهي جازمة 
  (5)وال تقبل الشك ومنه تتوصل إلى حل الحادثة اإلجرامية. %100بنسبة 

 ثالثا  البقع اللعابية  

                                                 
 . 129منصور عمر المعايطة، المرجع السابق ، ص  (1)
 . 13كاظم المقدادي، المرجع السابق، ص  (2)
 . 129-122منير رياض حنا، المرجع السابق، ص ص  (3)
(4)
 . 220أحمد بسيوني أبو الروس، مديحة فؤاد خضري، المرجع السابق، ص  
 . 111هشام عبد الحميد فرج، المرجع السابق، ص  (5)
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حتوي هذا السائل على أنزيمات اللعاب سائل يفرز من الغدد اللعابية الموجودة في الفم، وي
وتفرزه ست غدد لعابية ملحقة  (1) ، تساعد في عملية الهضم )وله أهمية في الحقل الجنائي(

تان، والغدتان تحت الفك، والغدتان تحت اللسان، وتفرز هذه يكفالنبتجويف الفم هي الغدتان 
 (2).سنتيمتر مكعب من اللعاب 100الغدد يوميا أكثر من 

أكانت بقايا مأكوالت كالتفاح أو أعقاب  سواءثار اللعاب من أماكن تواجدها آترفع و 
السجائر أو األكواب الزجاجية أو طوابع البريد على مسبر من القطن )مسحة( مبللة خفيفا 
بالماء المقطر، حيث يمسل بها مكان البقعة )العضة أو أعقاب السجائر( وبعد ذلك توضع في 

ضع في أنبوب زجاجي وترسل إلى مختبر الشرطة العلمية، لتقوم هذه الهواء الطلق لتجف ثم تو 
 .كيميائية ومجهرية تجريها عليها اختباراتاألخيرة بعملية فحصها بناء على 

 (3): و هذه االختبارات هي 
 النشا واليود:  اختبار -1

ل بقع اللعاب على تركيز عا احتواءوفيه يعتمد التفريق بين اللعاب والبقع األخرى على 
من إنزيم األميل، وهو اإلنزيم الذي يحلل النشا حيث توضع أربع أنابيب زجاجية صغيرة على 

سم( ثم 0.2حامل خشبي، وبعدها توضع في األنبوب األول هذه القطعة الصغيرة )حوالي 
توضع في األنبوب الثاني قطعة من القماش مماثلة مأخوذة من قطعة غير ملوثة بالبقعة 

وتوضع في األنبوب الثالث قطرة واحدة من اللعاب وفي األنبوب الرابع  فيها،شتبه لماللعابية ا
قطرة من الماء ليضاف بعدها ثالث قطرات من محلول النشا إلى كل من األنابيب األربعة، 
وتضاف قطرة صغيرة من اليود إلى كل أنبوب فيشاهد اللون األزرق في كل األنابيب ثم تغطى 

البقع فتنتج حاضنة لمدة ساعة على درجة الحرارة وتكون ثابتة، بعدها األنابيب وتوضع في 
المشتبه بها،  تتحول إلى األصفر في األنبوب الذي يحتوي البقع تبدأاللعابية بلون أحمر ثم 

وكذلك هو الحال بالنسبة لألنبوب الثالث الذي يحتوي لعابا وذلك لتحلل النشا بفعل إنزيمات 
ا األنبوب الثاني والرابع فيبقى اللون أزرق لبقاء النشا دون األميلر الموجود في اللعاب أم

 (4)تحلل.
                                                 

 . 122ر المعايطة، المرجع السابق، ص منصو  (1)
 . 212منير رياض حنا، المرجع السابق، ص  (2)
 . 123، ص السابق منصور المعايطة، المرجع (3)

.191, نفسه  المرجع  (4)
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 : لمجهرياالنسيجي  االختبار -2
 للكشف عن خاليا بشرية من خاليا بطانة الفم في البقع المشتبه بها.  االختبارويجري هذا 

كانت ويهدف فحص العينات اللعابية المرسلة إلى مختبر الشرطة العلمية إلى إثبات ما إذا 
العينة ملوثة بلعاب أم ال من خالل الكشف عن األنزيمات الخاصة الموجودة في اللعاب وكذلك 

ود له هذه البقع اللعابية وذلك عن طريق تحديد الفصائل الدموية، حيث عمعرفة الشخص الذي ت
من البشر مفرزين المادة المسؤولة عن تحديد فصيلة الدم بسوائلهم اللعابية  %22أن  وجد
ذلك تحديد جنس صاحب البقعة هل هو ذكر أو أنثى، ويمكن ذلك عن طريق فحص أنوية وك

الخاليا البشرية الموجودة باللعاب للكشف عن الكروموزومات الجنسية التي تكون في الذكر 
XY ) ) وفي األنثى XX ) ). (1)  

وفي األخير معرفة هل تعود هذه البقعة اللعابية إلى المشتبه، ويتم ذلك بأخذ عينة من 
جراء مقارنة الفصائل الدموية وبصمة الحمض النووي مع تلك التلوثات  لعاب هذا األخير وا 

، مثل:  % 100ة اللعابية وتعتبر النتائج المتحصل عليها دقيقة جدا تؤكده شخصية المتهم بنسب
طلبة جامعة بادون بإيطاليا حيث وجدوا أن  بهاتعاطي المخدرات فهناك دراسة قام الكشف عن 

وتأتي هذه النسبة بالترتيب  %3نسبة الكشف عن الكوكايين باللعاب في المختبرات يساوي 
   (1) .التروديازين والحشيشالرابع بعد نسبة الكشف عن الكحول ثم مركبات 

 الثاني  بقع الجسم يير الحيوية   الفرع
الغير الحيوية تلك اإلفرازات الجسمية التي ال تحتوي على مكونات حية  باآلثاريقصد 

مثل: العرق، البول، البراز، والتي عند العثور عليها بمسرح الجريمة قد تمكننا من معرفة هوية 
 .أو شخصية المتهم وذلك من خالل تقنية الحمض النووي

 سنتولي دراستها على النحو التالي: وعليه  
 العرق   أوال

بعض المواد غير مرغوب فيها يعد العرق أحد الوسائل اإلخراجية التي يتخلص الجسم 
ويمكن تواجده في مسرح الجريمة على شكل بصمات على  ,فيها، كالماء وبعض األمالح

الرأس وغير ذلك من الثياب و تواجده على المناديل ورباط العنق وعظام أ (3)األسطل الالمعة.
                                                 

 . 192المرجع نفسه، ص (1) 
 . 119هشام عبد الحميد فرج، نفس المرجع، ص  (2) 
 . 119، المرجع السابق، ص هشام عبد الحميد فرج (3)
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كما أنه لكل إنسان رائحة تميزه عن غيره ونظرا إلنفراد نوع  (2),التي تترك في مكان الجريمة
البكتيريا المرتبطة بكل فرد فإن نواتج التحليل المتطايرة تكون لها خاصية منفردة هي األخرى 

في شمها والتعرف على , ولهذا السبب تستخدم الكالب البوليسية تميز كل فرد عن اآلخر
(1) المجرم من رائحته بالرغم ما يواجهه هذا األسلوب من طعن أمام القضاء.

 

علمي حديث في الكشف عن الرائحة  اتجاهولقد  وجد  
المميزة لإلنسان بواسطة أجهزة علمية للتغلب على نقاط الضعف 

الكروموتوغرافيا و جهاز  الكالب البوليسية، استخدامالتي تصاحب 
ة، وتعد هذه األخيرة من الذي بواسطته يمكن تحليل أي رائحو 

 ( ستدالالت وتوجيه البحث وليست أدلة.وسائل اال
 أنظر(2) 

                                                   (1)الشك:                                                                   (1لشكل
                                                               البو:   ثانيا

الددم وهمدا تفرزانده عبدر اإلحليدل  هو أحد فضالت الجسم السدائلة وتستخلصده الكليتدان مدن
ويكدددددددددون حمضدددددددديا قلددددددددديال               يبدددددددددول الشددددددددخص اللدددددددددون الكهرومددددددددائ إلددددددددى خددددددددارج البددددددددددن، ويتخددددددددذ

 متر مكعب.  كلغ 1.22والبول أثقل فكثافته النوعية
ترفع عينة البول من المتهم من قبل خبير الشرطة العلمية بواسطة قطارة أو مسحة و 

معقمة أو وعاء معقم، أما إذا كان  اختبارشاش، ثم تجفف في الهواء العادي وتوضع في أنبوبة 
البول موجود على قطعة مالبس فيمكن قص الجزء الملوث بالبول، وترسل بعدها إلى مخبر 

من خالل تحديد ما إذا كان البول يخص إنسانا أو  (3). العلمية إلجراء الفحوص عليه الشرطة
ن  ن حيوانا وهو أمر بالغ الدقة وا  تيسر في بعض الحاالت يشترط أن تكون كمية البول كبيرة، وا 

كان في اإلمكان تحديد ما إذا كانت البقعة تحتوي إفرازا بوليا من عدمه ميكروكيميائيا، وكذلك 
 (4) معرفة مدى تركيز الكحول في عينة البول.

  

                                                 
 (1)
 . 102قدري عبد الفتاح الشهاوي، المرجع السابق، ص  

 .19أحمد سعيد مشبب الشهراني، المرجع السابق، ص  (2)
 
 . 121منصور عمر المعايطة، المرجع السابق، ص (3)
 . 293عبد الفتاح مراد، المرجع السابق، ص  (4)
 . 293محمد حماد الهيتي، المرجع السابق، ص  (5)
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 البراز )الغائط(   ثالثا
 يتغوط نتيجة ما يعتري المجرم من حاالت خوف ولما يصاب من توتر نفسي وعصبي، قد    
مسرح الجريمة، وقد يترك الجاني مخلفاته نتيجة الستهزائه وسخريته ولمن فيه، ال سيما إذا  في

  (1)مراده, وقد يتبرز بعض المتهمين بمكان الحادث بحكم العادة.خاض عمله ولم يحصل على 
ومعقم وتترك لتجف في الهواء وتتم عملية رفع البراز بأخذ عينات منه بحروف صغيرة 

العادي ثم توضع في وعاء معقم وهذا إذا كانت كمية البراز كبيرة، أما إذا كانت كمية البراز 
علة قطعة قماش مبللة بماء مقطر وتترك لتجف في  قليلة فتؤخذ مسحة على قطعة قطنية أو

ويفحص بالمجهر والتحليل الكيميائي للمضاهاة )بينه    (2),الهواء العادي وتوضع في وعاء معقم
وبين براز المشتبه فيه( بحثا عن أثار مرض مثل الدستاريا والدودة الشريطية وتجرى المضاهاة 

 (3)بينه وبين براز المشتبه فيه.
حالة التعرف على  باستثناءوما يمكن مالحظته أن البراز ال يمكن أن يكون دليال مباشرا 

نما هو قرينة من ضمن القرائن.   (4)فصيلة الدم عن طريقه، وا 
  DNAالمطلب الثالث  البصمة الوراثية  

إلى  ALICE Jeffreyعلى يد البروفيسور  1323 عام البصمة الجينية اكتشاف أدى لقد
في مجال تحقيق الشخصية وخاصة  ,طفرة حقيقية في علوم الوراثة والجنائية والطبية الشرعية

في على الحامض النووي، حيث وجد هذا العالم أن الناس يختلفون عن بعضهم البعض  اعتمادا
إطالقا  اثنانال يمكن أن يتشابه فيه  االختالفوهذا  DNAمواقع على الحامض النووي 

الوحيد هو في حالة التوائم المتماثلة فقط والتي تكون من بويضة واحدة وحيوان منوي  واالستثناء
 (5) .ببصمة الحامض النووي االختالفواحد، وقد سمي هذا 

وعليه سنقوم بدراسة هذا المطلب في ثالثة فروع، ندرس في األول تعريف بصمة   
وفي األخير أهمية البصمة الوراثية في  هاستخالصإوفي الثاني مصادر  ,ADNالحمض النووي 
 المجال الجنائي. 

                                                 
 . 293،ص محمد حماد الهيتي، المرجع السابق (1)
 . 213منير رياض حنا، المرجع السابق، ص   (2)
 
 . 131رمسيس بهنام، المرجع السابق، ص (3)
 . 292محمد حماد الهيتي، المرجع السابق، ص  (4)
 . 111منصور عمر المعايطة، المرجع السابق، ص  (5)
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 الفرع الو:  تعريف البصمة الوراثية 
هددددو الحددددامض النددددووي الرابيددددوزي منقددددوص األكسددددجين  DNAالحمددددض النددددووي الددددوراثي  

(Décyribose nuclric Acide ويرمددددز لدددده )بددددالحروف  اختصدددارDNA  يتكدددون مددددن وحدددددات
تحتدددددددددوي الواحددددددددددة علدددددددددى ثالثدددددددددة أجدددددددددزاء رئيسدددددددددية نيتروجينيدددددددددة ( nucleatidesنيوكليوتايددددددددددات )

(nucleobaseوثانيهدددا سدددكر الريبيدددوز الخماسدددي منقدددوص األكسدددجين ) (Deoxyribose وثالثهمدددا )
  (1) . (Phosphateمجموعة فوسفات )

مجموعددددة البددددورين أمددددا القواعددددد النيتروجينيددددة فهددددي أربعددددة قواعددددد تنقسددددم إلددددى مجمددددوعتين 
(Purine التي تضم )( قاعدتي األدنيينAdenine ويرمدز لهدا بدالرمز )A  والجدوانين Guanine) )

( التدددددي تضدددددم قاعددددددتي السددددديتوزين Pyrimidine، ومجموعدددددة البرميددددددين )Gويرمدددددز لهدددددا بدددددالرمز 
(Cytosine ويرمز لها بالرمز )C( والثيامين ،Thymine ويرمز لها بالرمز )T  . 

 9وتدددرتبط هدددذه القواعدددد األربعدددة فيمدددا بينهدددا بطريقدددة معيندددة بواسدددطة 
ال يدددرتبط إال مدددع السددديتوزين  ينروابدددط هيدروجينيدددة بحيدددث أن الجدددوان

واألدنيدين ال يدرتبط إال مدع  ,(GC) بواسدطة ثالثدة روابدط هيدروجينيدة
حيددددث تتددددرابط هددددذه  ,(A.Tالثيددددامين بواسددددطة رابطددددين هيدددددروجينيين )

نظدام ثابدت فدي كدل إنسدان كالبصدمة التدي ال تتغيدر القواعد األربعدة ب
 (1)الشكل                                                (1الشكلأنظر ) منذ ظهورها.

 البصمة الوراثية  استخالصالفرع الثاني  مصادر 
المادية الناتجة عن جسم اإلنسان )الجاني أو  اآلثارتستخلص البصمة الوراثية من 

المجني عليه( على شكل فضالت يطرحها الفرد أو على شكل إفرازات نتيجة تعرض جسمه 
نجد بقع الدم، المني، اللعاب، البول، الشعر  اآلثارولعل من أهم هذه  (2)لمؤثرات خارجية،

 واألظافر.
 
 

                                                 
  .3ص ,2002 الرياض، "، جامعة نايف للعلوم األمنية،القضاء وتقنية الحامض النووي "البصمة الوراثية، محسن العبودي (1)
(2)
األمنية،الرياض، ، جامعة نايف للعلوم دور البصمة الجينية في اإلثبات الجنائي في الفقه اإلسالميمضاء منجد مصطفى،  

 .23، ص 2002
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 أوال  البقع الدموية 
الحمض  استخالصإن البقع الدموية الموجودة في مسرح الجريمة تعتبر من أهم مصادر 

ن مضى عليها أشهر تعد دليال ضده ويمكن العمل  النووي، وأن وجود نقطة دم واحدة حتى وا 
عليها بصمة للحمض النووي، وذلك بعد تحديد مكان البقع الدموية ورفعها يقوم خبير الشرطة 

بصمة الحمض النووي على الموجودة على مستوى  الستخالصلى المختبر العلمية بإرسالها إ
  (1)كريات الدم البيضاء، ومقارنتها مع نتائج تحليل دم المتهم.

  ثانيا  البقع المنوية
على تحديد المتخلفة من مسرح الجريمة والتي تساعد  اآلثارتعتبر البقع المنوية من أهم 

ويتم ذلك من خالل إجراء  واالغتصابجنسية كالزنا شخصية الجاني وخاصة في الجرائم ال
 استخالصعلى أساس  االختبارعلى الحيوانات المنوية، ويقوم هذا  DNAللجينات  اختبار

البصمات الجينية الموجودة في نواة الخلية، ثم مقارنتها بالبصمات الجينية لخاليا صورية يتم 
ائل المنوي الذي تم العثور عليه في أخذها من المشتبه به ومع بصمة الحمض النووي للس

  (2)مسرح الجريمة.
 ثالثا  بقع اللعاب والبو: 

على  الحتوائه سة الوراثية في الجسم البشري وذلكيعتبر اللعاب من أحد مصادر الهند
فمن خاللها يمكن  (3)،االختبارنوع من الخاليا الموجودة في بطانة الفم والتي يجري عليها 

الحمض النووي  باستخالصتحديد هوية الشخص الذي تعود إليه هذه البقع اللعابية، وذلك 
DNA .(4)ومقارنته مع الفصائل الدموية   

( تعتبر من المصادر الهامة للحمض Epithelialثيلية )أما البول فيحتوي على خاليا إي
والتي من خاللها يمكن التعرف على هوية الجاني، وبعد رفع البقع البولية  (A.D.N)النووي 

 الستخالصالمعثور عليها في مسرح الجريمة من قبل خبير الشرطة العلمية ترسل إلى المختبر 
 (5)الحمض النووي منها.

                                                 
 .203محمد حماد الهيتي، المرجع سابق، ص   (1)
 . 221المرجع نفسه، ص  (2)
 . 191منصور عمر المعايطة، المرجع السابق، ص  (3)
 . 203محمد حماد الهيتي، المرجع السابق، ص  (4)
 . 212منير رياض حنا، المرجع السابق، ص  (5)
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 ثار الشعر والظافر آرابعا 
الحمض النووي، فالشعر الموجود في  استخالصيعتبر الشعر من بين أهم مصادر 

مكان الحادث يساعد في التعرف على كثير من المجرمين خاصة في جرائم العنف )كالقتل ، 
يحتويان على خاليا الجسم  ابصيلتهذلك ألن جسم الشعر أو  (1)الجرح( وفي الجرائم الجنسية،

 , DNAالبشري التي يتواجد في نواتها الحمض النووي
ويوضع في أنبوب  الشعر خذيؤ  إذ(2)

المادة الوراثية ومقارنتها مع العينة المأخوذة من  الستخالصثم يرسل إلى المختبر  اختبار
  (3).المتهم للربط بين الشعر المرفوع من مسرح الجريمة والمتهم

وتعد األظافر مصدرا من مصادر الحمض النووي، حيث قد يحدث أو يتخلف في مكان 
ي الواقعة أو أن يتعلق جزء من أنسجته ف ارتكابهاء أظافر الجاني أثناء الحادث سقوط أحد أجز 

 ستخالصءال هاخذ هذه العينات ويجرى تحليلؤ فت (4)،ة بينهماأظافر المجني عليه نتيجة المقاوم
DNA .(5)قصد مقارنتها مع العينة المأخوذة من المتهم إلثبات أو نفي الجريمة في حقه  

كانددت مددن الدددم أو البددول أو الشددعر أو غيرهددا كمددا سددبق ذكرهددا  سددواءوبعددد ورود العينددات 
ترسددل إلددى مخبددر البيولوجيددا والبصددمة الوراثيددة التددابع للشددرطة العلميددة حيددث يددتم تسددجيل القضددايا 

فدي  اسدتعمالهاألدوات وتحضدير المحاليدل التدي سديتم اوتكوين ملف خاص بها، وبعدها يتم تعقديم 
وهددذا بفضددل البددروتين الددذي يتكددون مندده  ADNعينددات  اسددتخالصبددرة، ثددم يددتم مختلددف أطددوار الخ
نيكلوتيدددات، ذلددك أن التددرابط بددين  2إلددى  3بعالقددة تبادليددة قصدديرة تتكددون مددن , الحمددض النددووي 

 100إلدى مدا يقدرب درجدة غليدان المداء  ADNالخيوط لألحرف األربعة ليس قويا فإذا تم تسدخين 
ن الخيوط الموالية مدع كوتم مرة أخرى، االرتباطد إلى وعندما يبرد تعو  ,درجة تنفصل تلك الخيوط
التفاعدددل البدددولمريزي وهدددذا  اختبددداربواسدددطة  ADN ,(6)مدددادة  واسدددتخراجإزالدددة الددددهون مدددن العيندددة 

لمضداعفة مقطددع خدداص )جددين معدين( مددن الحمددض النددووي بصدورة طبددق األصددل ماليددين المددرات 
العينات المدذكورة حيدث  ذلك يتم فحصو بعد  Tapolymérase)نسخات( ويعتمد ذلك على إنزيم 

                                                 
(1)
 . 130منصور عمر المعايطة، المرجع السابق، ص  
 . 212منير رياض حنا، المرجع السابق ، ص  (2)
(3)
 . 130منصور عمر المعايطة، المرجع  السابق، ص  
 . 32-31محمد أحمد غانم، المرجع السابق، ص ص(4)  

دراسببة مقارنببة بببين الفقببه اإلسببالمي البصببمة الوراثيببة ومببدا حجتهببا فببي اإلثبببات  حسددن محمددود عبددد الدددائم عبددد الصددمد،  (5)
 . 922، ص 2003، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، والقانون الوضعي

 
 . 23حسنين محمد البوادي، المرجع السابق، ص (6)
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ومقارنتها مع العيندات المدذكورة كلمدا زادت قدوة أنه كلما زاد عدد العينات المختلفة التي تم فحصها
 (1) التمييز بين شخص وآخر.

عن طريق استخدام جهاز التحليدل الدوراثي الدذي  DNAكما يتم فحص 
ميرية داخل عمدود يعمل بطريقة فصل الحمض النووي خالل المواد البول

فصل شدعري , ويدتم التعدرف علدى ندواتج الفصدل أوتوماتكيدا , مدن خدالل 
عّيندة  31مواد فلوريسية قياسية )خمسة أصباغ مختلفة (, ويقوم بتحليدل 

فددددي المددددرة الواحدددددة , ويددددزود الجهدددداز بمجموعددددة مددددن البرمجيددددات الالزمددددة 
  Proféling  & DNAللتشددددغيل فددددي مجددددال التعريفددددة الذاتيددددة 

Humman Identification  خدددراج  البياندددات ويدددتحكم فدددي التشدددغيل وا 
( بدأعلى المواصدفات الفنيدة  IBM )يعمدل بنظدام  حدديث رجهداز الكمبيدوت

 (1)الشكل                                             (1الشكل أنظر) (2).المتاحة

         المجا: الجنائي   لبصمة الوراثية في الفرع الثالث  أهمية ا
 -كأصل عام–ادي ال تقبل إثبات العكس البصمة الوراثية في كونها دليل م تكمن أهمية

فهي تتفاوت في حجتها في اإلثبات فضال عن تلك األدلة  ,أمام غيرها من وسائل اإلثبات
 .ة، كما هو الحال في الحامض النوويالتي ليست ذات طبيعة مادية ملموس الجنائية

 ويتجلى ذلك فيما يلي:  
يعتبدددر تحليدددل البصدددمة الوراثيدددة وسددديلة فعالدددة فدددي مجدددال البحدددث عدددن الحقيقدددة مدددن حيدددث  أوال 

إثبات الجريمة أو نفيها، حيث توجد في كل جسم إنسان بطاقة ال يمكن تزويرها فديكن مقارندة 
مدددتهم، منطقدددة الحدددامض الندددووي بمنطقدددة الحدددامض الندددووي للمدددادة أو الخليدددة المدددأخوذة مدددن ال
 ووجود منطقتين متطابقتين يعتبر دليال شبه مطلق على أن الخلية هي لنفس الشخص. 

يعتبددر تحليددل البصددمة الوراثيددة أداة فنيددة للتعددرف بواسددطتها علددى المجددرم والكشددف عندده  ثانيببا 
   (3)مما خلفه من أثار في مسرح الجريمة. DNAمن خالل رفع بصمة 

 في إثبات ونفي البنوة أو األبوة حيث تعتبر كقرينة كما تستخدم البصمة الوراثية ثالثا 

                                                 
 . 32 ،  ص2002، الرياض، 1، طتطبيقات تقنية البصمة الوراثية في التحقيق والطب الشرريإبراهيم صادق الجندي،  (1)

.22وقي عطية , المرجع السابق , صإبراهيم الدسطارق  
 (2)

   

  . 02أحمد المدني بوساق، المرجع السابق، ص
 (3)
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علدى عكدس فصدائل الددم كمدا تسدتخدم فدي إثبدات درجدة القرابدة , %100إثبدات أو نفدي بنسدبة 
 في األسر في حالة إدعاء القرابة بغرض اإلرث بعد وفاة شخص معين. 

بدقددة مدن التحقددق مددن وتعتبدر تقنيددة البصدمة الوراثيددة إحدددى الطدرق العلميددة التدي تمكننددا  رابعببا 
 .األشالءبوهة أو هوية أصحاب الجثث المش

المجرمدي تستخدم البصمة الوراثية في تحديدد شخصدية صداحب األثدر والتعدرف علدى  خامسا 
في العديد من القضايا الجنائية، مثل: تحديد شخصية صداحب الددم فدي جدرائم القتدل، وتحديدد 

الجنسددددي وكددددذلك معرفددددة  االعتددددداء شخصددددية صدددداحب المنددددي أو الشددددعر أو الجلددددد فددددي جددددرائم
شخصددية صدداحب اللعدداب الموجددود علددى بقايددا المددأكوالت وأعقدداب السددجائر فددي جددرائم السددرقة 

   (1)والقتل.
بقتدل   اثيدة قضدية "سدام شديبرد" الدذي أديدنومن أشهر الجرائم التي ارتدبط اسدمها بالبصدمة الور 

األمريكيدددددة،  المتحددددددةأوهدددددايو بالواليدددددات  ةبمحكمددددد 1322زوجتددددده ضدددددربا حتدددددى المدددددوت عدددددام 
وحصدل علدى براءتده وذلدك   بنداء علدى طلدب  1312سنوات سجن، ثم أعيددت محاكمتده 10بد

شديبرد وأثبتدت العلدوم  ابنه الوحيد وتطبيق اختبار البصمة الوراثية حيدث أخدذت عيندة مدن جثدة
دمددداءه بدددل دمددداء صدددديق  الشدددرعية أن الددددماء التدددي وجددددت علدددى سدددرير المجندددي عليهدددا ليسدددت

   (2)وأدانته البصمة الوراثية. العائلة
تقنية الحامض الندووي فدي تزويدد القضداء بالددليل الوحيدد فدي الجدرائم الخطيدرة  تساعد سادسا 
التقليدية الكشف عنها خاصة وأن الجناة تتفنن فدي  تاإلثباوسائل  التستطيع والتي, والمعقدة 
تنفيدددذ عمليدددتهم اإلجراميدددة الوسدددائل التدددي تتميدددز بالدقدددة مدددن أجدددل  باسدددتخدامجدددرائمهم  ارتكددداب

 وطمس أثارها والتهرب من المسؤولية. 

 
 
 
 
 

                                                 
(1)
 . 131إبراهيم صادق الجندي، المرجع السابق، ص  
(2)
 . 21أحمد المدني بوساق، المرجع السابق، ص   
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 المادية )يير الحيوية(  اآلثارالمبحث الثاني  
التي  اآلثارلجريمة من الجرائم فإنه يحاول قدر المستطاع طمس  ارتكابهإن الجاني عند 

والتي عند فحصها يمكن أن تدل عليه، غير أنه مهما حاول فال بد  ,يخلفها جراء فعله اإلجرامي
"  إدموند لوكارد ثارا ولو كانت بسيطة ألنه من غير الممكن كما قال الفقيه الفرنسي "آن يترك 

قد تكون بيولوجية، كما  اآلثارأن يدخل شخص ما مكانا دون أن يترك فيه أثرا يدل عليه، وهذه 
األسلحة النارية والمواد المتفجرة، الزجاج،  كآثارن غير بيولوجية، درسناها سابقا، وقد تكو 

لها أهمية كبيرة في الحقل الجنائي وخاصة لدى  اآلثاراألنسجة والمالبس وغيرها، وكل هذه 
ض الحقائق التي توصل إلى فك غموض خبراء الشرطة العلمية ألنها تمكنهم من كشف بع

 لشخصي بشأن الجريمةا اقتناعهقاضي الجزائي من تكوين الحادثة اإلجرامية من جهة، وتمكن ال
أخرى.                                                                            من جهة 

وعلى ضوء ما سبق نقسم هذا المبحث إلى مطلبين، ندرس في المطلب األول فحص 
األخرى المعثور عليها في  آلثاراالمستندات والخطوط، في حين ندرس في المطلب الثاني 

 مسرح الجريمة.
 المطلب الو:  فحص المستندات والخطوط  

إن عمليدة مضدداهاة الخطددوط والمسدتندات ليسددت عمليددة ميكانيكيددة، كمدا أنهددا ليسددت عمليددة 
شددكلية بددل هددي علددم ومددنهج وفددن، فهددي علدددم ألنهددا ليسددت رؤيددة ذاتيددة، وهددي مددنهج ألن الخبدددراء 
يلتزمددون بتطبيددق خطددوات متعاقبددة ومجددردة مددن ذواتهددم ليقددرروا فددي النهايددة مددا إذا كانددت كتابددة قددد 

مددن الندداس مددن عدمدده، وهددي فددن ألن مددن شددأن العمددل فددي مجددال فحددص  صدددرت مددن يددد فددالن
فطددري لدددى المشددتغلين بهددا نحددو عشددق الحقيقددة واإلصددرار  اسددتعدادالخطددوط والمسددتندات وجددوب 

وتلددددك المودعددددة فددددي ملددددف  االهتمدددداممددددن خددددالل فحددددص المسددددتندات موضددددوع  استخالصددددهاعلددددى 
   (1). الدعوى

والثداني مضداهاة  ألول تزويدر النقدود واألوراق الماليدة،سنتناول في هذا المطلب ثالثدة فدروع، فدي ا
 الخطوط، وندرس في األخير فحص المستندات. 

 
 

                                                 
(1)

 . 23حسنين المحمدي بوادي، المرجع السابق، ص   
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 الفرع الو:  تزوير النقود والوراق المالية 
لقد نص المشرع الجزائري على جرائم التزوير بصفة عامة في الفصل السابع مدن الكتداب 

مندده علددى عقوبددة السددجن المؤبددد، بعدددما  132الثالددث مددن قددانون العقوبددات، حيددث نصددت المددادة 
 2011 11/03 رقددددم قدددانونال مدددن 10كاندددت العقوبدددة هدددي اإلعددددام بعدددد تعددددديلها بموجدددب المدددادة 

لكددل مددن قلددد أو زور نقددودا معينددة أو أوراق نقديددة أو  ,المعدددل والمددتمم لقددانون العقوبددات الجزائددري
   (1).طابعها سندات أو أذونات أو أسهم تصدرها الخزينة العامة وتحمل

يعتمد خبراء الشرطة العلمية التابعيين لفرع الخطوط والوثائق في فحصهم وتعرفهم على القطع 
النقدية المزيفة ومقارنتها بالعمالت المعدنية الصحيحة وذلك بالكشف عن بعض الخصائص 

 (2) .وسمكالفيزيائية للعمالت المعدنية مثل: لون العملة، الوزن، درجة الصالبة، القياس من قطر 
 

 
دقق في تفاصيل الرسومات عن طريق أخذ صور فوتوغرافية مكبرة وتعيين خريطة يكما      

عنه في القطع المشبوهة، كما يجرى الفحص بالعدسة المكبرة  البحثلموقع التزييف حتى يسهل 
وكذا تعداد عد األسنان الجانبية للقطع  ,"Microscopiéstésréo Scopiqueأو بالمجهر المجسم "

النقدية بواسطة حبر األلنين )بعد تجفيف أحد األسنان(، على أن تقل القطعة النقدية وزنها 
مع المالحظة أن الوزن قد ينقص قليال بفعل كثرة  االستكشافالنوعي هما من أهم مراحل 

 (3)االستعمال.
ي، التحليدل الكمدي(، لمعرفدة المعدادن التدي تددخل فدي باإلضافة التحليدل الكيميدائي )التحليدل الطيفد

 (4) .تركيب السبيكة
أما فيما يتعلق بتزوير األوراق المالية فهي تعد سمة العصر الحالي يلجأ إليهدا الكثيدر مدن 

 أجهزة مختلفة على غرار آالت النسخ، هذه األخيرة التي تقوم بنسدخ األشدكال باستخدامالمجرمين 
ثدددار أو األشدددكال الخفيدددة، وذلدددك ألن هدددذه األشدددكال والكتابدددات الظددداهرة فقدددط دون أن تمتدددد إلدددى اآل

بوضدددوح إال عندددد  ىوال تدددر )رسدددوم أو كتابدددات( ال لدددون لهدددا  Water Marksوالعالمدددات المائيدددة 

                                                 
 11/122مددر رقددم المعدددل والمددتمم لأل 2011مددارس  01هدددالموافق لددد 1392ربيددع الثدداني  01المددؤرخ فددي  11/03قددانون رقددم ال (1)

  ,2011مددارس  11المؤرخددة فدديالمتضببمن قببانون العقوبببات الجزائببري،، 1311يونيددو  2الموافددق لددد  1921صددفر  12المددؤرخ فددي 
 .13رقم ، للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الجريدة الرسمية

(2)
 . 232منصور عمر المعايطة، المرجع السابق، ص  
 . 123يحيى ابن لعلي، المرجع السابق، ص  (3)
 . 232، ص  السابق منصور عمر المعايطة، المرجع (4)
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، صدورة جنددي، مقدام الشدهيد، باإلضدافة إلدى االسدتقاللتعريض الورقة للضوء النافدذ مثدل: شدعار 
ضمان وهو عبارة عن خط مسدتقيم رأسدي الوضدع )مصدنوع مدن معددن الفضدة( يصدل بدين سلك ال

نددوع الددورق الددذي طبقددت عليدده العمليددة، حيددث أن و التأكددد مددن  (1) ،حددافتي الورقددة العليددا والسددفلى
الدددورق المسدددتعمل فدددي التزويدددر هدددو ورق عدددادي بينمدددا الدددورق المسدددتعمل لطباعدددة األوراق الماليدددة 
مصدنوع مدن القطدن أو مددزيج مدن القطدن والكتددان ويحشدى بمدادة سدديليكات األلمنيدوم ويصدقل عددادة 

ة فهددددي محميددددة مددددن التزييددددف ولهددددا بددددالجيالتين أو البالسددددتيك، وكددددذلك بالنسددددبة للصددددكوك البنكيدددد
عالماتها الخاصة، كاأللوان المميزة والطباعة المتكررة لرموز البنك والثقدوب الخاصدة، كمدا يكدون 

كيميائيدددة سدددرية يتغيدددر لونهدددا بمجدددرد الدددورق المصدددنوع منددده الصدددك مدددن ندددوع خددداص ومشدددتقا بمدددواد 
أو تعريضدها لألشدعة فدوق البنفسدجية (2) ،تعريضدها أليدة محاليدل

ت عليهدا العمدالت الصدحيحة وتلدك عدق بين األوراق التدي طبتفر 
فدي اإلشدعاع الضدوئي عندد  لفدرقالتي استعملت فدي التزييدف، وا

تعدددريض األوراق لهدددذه األشدددعة يظهدددر فدددي المدددواد الداخليدددة فدددي 
 .تركيددددب صددددناعة األوراق )األليدددداف، مددددواد الحشددددو، الصددددقل

   ( 1)أنظر  الشكل(3)
 (1)الشك:                                        الفرع الثاني  مضاهاة الخطوط 

ظدروف  بداختالفيعتقد خبدراء علدم الخطدوط أن لكدل شدخص خطده المميدز والدذي يختلدف 
زمان ومكان تحريدره، وبالتدالي فدإن تحليدل خصدائص الخطدوط فدي المضدبوطات والوثدائق قدد يفيدد 

يدددد والرسدددائل المجهولدددة الهويدددة علدددى الحقيقدددة وخاصدددة فدددي قضدددايا التهديدددد والتقل الضدددوءفدددي إلقددداء 
Anonymes .(4)وغيرها   

تقددددوم مضدددداهاة الخطددددوط علددددى دراسددددة بعددددض الخصددددائص الجوهريددددة التددددي تتميددددز وهددددي أربعددددة و 
   (5)خصائص رئيسية التي تقوم عليها هذه العملية وتتمثل فيما يلي:

                                                 
(1)

 . 393منير رياض حنا، المرجع السابق، ص   
(2)
 . 112-123يحيى ابن لعلي، المرجع السابق، ص ص   
(3)
 . 339، ص السابقرياض حنا، المرجع  منير 
 . 112-123يحيى ابن لعلي، المرجع السابق، ص  (4)
 . 233-239منير رياض حنا، المرجع السابق، ص  (5)
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مقدددار ضددغط وهددي الوحدددة التددي يتكددون منهددا الحددرف والمقطددع، أي معرفددة الخبددرة الخطيددة: _ 1 
 والضعف(.  اليد الواقع عليها، )الشدة

 ويتكون من ثالثة جوانب: المستوى الخطي: _ 2
 الجانب الجمالي من الكتابة )قرب أو بعد الكتابة عن القاعدة النموذجية(.  -
 صوتي ذاتي(.  باستقاللالجانب اإلمالئي من الكتابة )كل حرف يتمتع  -

 اتب فيتكرر في كتاباته(. الجانب اللغوي )خطأ لغوي يقع فيه الك -

ومقارنددة خواصدده  (L’écriture Originale)ولهددذا الغددرض ال بددد مددن فحددص الخددط األصددلي 
بالوثددائق المضددبوطة، فيطلددب مددن المددتهم أن يكتددب نصددا معينددا مددن ثددالث نسددخ تكددرر فيدده بوجدده 
خداص الحددروف المشدتبه فيهددا، فقددد يملدي عليدده الدنص فددي حالددة وجدود أخطدداء إمالئيدة فددي الددنص 

لدوح زجداجي  باسدتعمالالمضبوط وبعدها يجدري الفحدص بعدد تصدوير الوثدائق المشدبوهة وتكبيرهدا 
 رج لقياس حجم الحرف.مد
يددددرس شدددكل الخدددط مدددن حيدددث أشدددكال الحدددروف وحجمهدددا وأسدددلوب كتابتهدددا مثدددل: درجدددة الميدددل و 

 ،وانخفاضدددها ارتفاعهددداعلدددى السدددطر،  واالنحدددراف
عددددد األلفددداظ فدددي األسدددطر  انتظددداممددددى  و(1)

ابددة المتتاليددة، دراسددة المسدداحة التددي يشددغلها كددل لفددظ مددن األلفدداظ المكددررة، دراسددة مدددى تقيددد الكت
كانددت هددذه الخطددوط أفقيددة أو رأسددية أو متقطعددة،  سددواءبددالخطوط واألسددطر المطبوعددة فددي الورقددة 

مقددوس  ,وتتنداول هدذه الدراسدة بدقدة تكدوين النقداط وشدكلها مدا إذا كاندت عبدارة عدن خدط مسدتقيم أو
   (2)والعالقة بين النقطة وحرفها وهل هي في مكانها السليم بالنسبة لهذا الحرف فوقه أو تحته.

أما طريقة الكتابة فتعني دراسة الصفات المميزة للحروف المختلفة مثل كيفية كتابدة حدرف 
إنشاء اليد إلى المنضدة ومسك القلم وقوة الشد علدى (، وأيضا نمط الكتابة، طريقة 2)ك( والرقم )

وبددالطبع فددإن إمددالء الكلمددات وفواصددل الكتابددة، قددد يسدداعد علددى الفصددل  ,العصددبي واالنفعددالالقلددم 
وثيقددة المشددتبه فيهددا علددى خطددأ إمالئددي فددي نسددخ  احتددوتفمددثال: لددو  انتمائهددافددي الوثددائق وتحديددد 

أن  احتمددالووقددع المددتهم فددي نفددس الخطددأ عنددد إمددالء نددص مشددابه دل ذلددك علددى  "لدد كلمددة " لأل
   (3)يكون النص المفحوص من خطه.

                                                 
 . 112-123يحيى ابن لعلي، المرجع السابق، ص  (1)

دار الفكددر والقددانون للنشددر ، الببوافي فببي إثبببات الجنببائي  فببي ضببوء مختلببف اآلراء وأحكببام محكمببة الببنقضهشددام الجميلددي،  (2)
 . 222-221، ص ص2001والتوزيع،  الرياض،

 
 . 119-112يحيى ابن لعلي، المرجع السابق، ص ص (3)
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من المهم هنا نشدير إلدى الدراسدة الموسدعة التدي قدام بهدا العدالم "أودري أي هيلتدون" حدول و 
تددأثير أدوات الكتابددة المعاصددرة منهددا والحديثددة وتلددك التددي مازالددت متداولددة علددى الخبددرات الكتابيددة 

( Supprsessالصدددادرة عنهدددا خلدددص فيهدددا أن خدددواص بعدددض أندددواع األدوات الكتابيدددة قدددد تطمدددس )
جرات، األمر الذي ينبغي عليه ضرورة مراعاة هذا من جانب خبدراء الشدرطة العلميدة تفصيالت ال

حتى ال يصلوا إلى نتائج خاطئدة عندد المضداهاة، وباإلضدافة إلدى ذلدك فدإن حركدة األصدابع واليدد 
التدددي يتحدددرك بهدددا القلدددم لهدددا تدددأثير كبيدددر أيضدددا باإلضدددافة إلدددى العوامدددل   (Movement)والدددذراع 

ب على خبير الشرطة العلمية أن يحسب حسدابها لتفسدير الظدواهر الخطيدة وهدو السابقة والتي يج
 بصدد إجراء المضاهاة بين الخطوط. 

ومددددن ناحيددددة أخددددرى فددددإن أهميددددة مضدددداهاة الخطددددوط ال تقتصددددر علددددى كشددددف المسددددتند المددددزور أو 
الدذي المزيف فقط، بل تفيد أيضا في تحديد نوعية األقالم المستخدمة فدي تحريدر المسدتند، األمدر 

يجب معه على ضابط الشرطة العلمية عدم إهمال تحريدر األقدالم إذا وجددت فدي مسدرح الجريمدة 
 (1).الغموض عن الحقيقة فقد تعتبر دليال لكشف

   الفرع الثالث  فحص المستندات والخطوط والوثائق
الوثدددائق، حيدددث يدددتم قبدددول هدددذه الوثدددائق بددددون  أثنددداء المعدددامالت بدددين أفدددراد المجتمدددع يدددتم إسدددتعمال

مراقبتهددا فددي الحددين، رغددم القيمددة التددي تمثلهددا، ممددا سددهل تزويرهددا أو تقليدددها وبالمقابددل تحديدددها 
واكتشدددافها يطدددرح مشددداكل معقددددة ناتجدددة عدددن طبيعدددة المدددواد المسدددتعملة )الدددورق، الحبدددر(, وكدددذلك 

لمحدددررات بمختلدددف أنواعهدددا ميددددانا مغريدددا الطدددرق المسدددتعملة فدددي التزويدددر، فقدددد تشدددكل الوثدددائق وا
مددن قددانون العقوبددات تبددين أسدداليب التزويددر المختلفددة فددي المحددررات  212)المددادة  للتزويددر المددادي

أو الرسددمية( سددواء بالحددذف أو الزيددادة فددي المحددررات أو بوضددع توقيعددات وأختددام مددزورة  العموميددة
وبالمقابدددل فقدددد عرفدددت وسدددائل الكشدددف وكدددذلك إضدددافة أسدددماء مدددزورة وتقليدددد الوثدددائق واالصدددطناع 

وفضددل التزويددر تطددورا كبيددرا وبدداألخص فيمددا يتعلددق منهددا بطددرق التحليددل الكيميددائي للحبددر  
، والفحدددص المجهدددري وبالعدسدددة المكبدددرة )للبحدددث عدددن آثدددار التغييدددر والكشدددط والمحدددو( (+) والدددورق

وباألشدددعة فدددوق  المنقدددولوالضدددوء  كالضدددوء المدددنعكس، بتقنياتددده المختلفدددة والتصدددوير الفوتدددوغرافي
 البنفسجية.

                                                 
(1)

  .32-31حسنين المحمدي بوادي، المرجع السابق، ص ص   
(+)
التحليددل الكيميددائي لددورق الوثددائق المددزورة بمعرفددة نددوع الددورق المسددتعمل )بددردي مددن أصددل نبدداتي، ورق الجلددود، الخددرق  يسددمل 

 النسيجية، الخشب( وعصر تداوله وخاصة في الوثائق التاريخية.
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 ومن أهم هذه التحاليل:  
 اختبار العالمة المائية الذي يسمل بتحديد عمر الورق.  أوال 
يسددمل بمعرفددة طبيعددة األليدداف، حيددث تغلددى الددذي تركيددب الددورق  ثانيببا 

القطدددع الورقيدددة الصدددغيرة بمحلدددول بروكسددديد الصدددوديوم المخفدددف وتصدددبغ 
   (1)بصبغة اليود.

الفحدص بددالعين المجددردة وبالميكروسدكوب للددون األحبددار والمطهددر  ا لثببثا
ودراسددة المددداد عنددد تعرضدده لألشددعة فددوق البنفسددجية واألشددعة  لهددا العددام

.   Fluoreaence تحدددت الحمدددراء بأنواعهدددا المنعكسدددة والنافدددذة والفلوريدددة
 (  1)الشكل                                                             (1أنظر الشكل)

فددددي  R Luminscence.1دراسدددة درجدددات التددددآلف المصددداحب لألشدددعة  تحددددت الحمدددراء  -1
عطاء درجات نسبية لها   (2) .محاولة للوقوف على التآلف المتباين لألحبار المختلفة وا 

تعمال المدددددددذيبات العضدددددددوية )البندددددددزدين القيدددددددام بالتفددددددداعالت الكيميائيدددددددة مدددددددن خدددددددالل اسددددددد -2
الدددذي تعدددرض للمحدددو وفقدددد المدددادة الصددداقلة عدددن  علدددى الحدددرف الدددذي الكلوروفدددورم( وذلدددك

سدددددطحه سدددددوف يكدددددون أسدددددرع وأكثدددددر تشدددددربا للسدددددائل العضدددددوي مقارندددددة مدددددع بددددداقي أجدددددزاء 
   (3)المستند.

لونهدددا بغيددر تغييددر  أمددا فددي حدداالت حددرق أطددراف الوثدددائق أو تمزيقهددا أو ثنيهددا أو طيهددا، -9
الكدداغط أو  وذلددك بتعددريض المحددررات للدددخان المتصدداعد مددن حددرق (+) ،إليهددام بقدددمها

الددورق، أو غمسدده فددي محلددول القهددوة أو التبددغ، أو برمنجنددات البوتاسدديوم وأحيانددا محلددول 
فضل هذا التزوير بمالحظة بعض التفاصيل الخفية ل( Solution de MILLIANمليان )

 ملونة إراديا ومسار صب الصبغة الملونة علىمثل الشكل المميز للرفقة ال
الورق ووجود مساحات صغيرة غيدر ملوندة، كمدا قدد تظهدر علدى الدورق خطدوط داكندة هدي 

 ل. فتعبمثابة قبل التلوين الم

                                                 
 . 110، ص السابقيحيى ابن لعلي، المرجع  (1)
 . 33، ص السابقحسنين المحمدي بوادي، المرجع  (2)
 . 293-292منصور عمر المعايطة، المرجع السابق، ص ص  (3)
(+)
يتغير لون الوثائق القديمة بفعل عملية التأكسد والتي تعني خاصة األجزاء المعرضة منها للهواء والضوء ويكون أوضل علدى  

 مستوى الحواف. 
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إلددى  وباالسددتنادكيميائيددة بسدديطة  اختبدداراتالتعددرف علددى نددوع الجسددم المسددتعمل بواسددطة  -3
دراسة الخصائص المميزة لكل جسم، فحبر الكربون ال يتغير لونه أبددا وهدو يدزول بالمداء 

 9-2األسددود الددداكن كنتيجددة لتأكسددده )خددالل -فددي حددين يأخددذ الحبددر المعددروف بدداألزرق
سدنوات( ليصدفر بعدد سدنوات أخدرى، أمدا حبدر األتلدين فهدو بنفسدجي اللدون )حبدر المددواة( 

 .االعتياديةلظروف الطبيعية ال يعتريه أي تغيير في ا

(، فدددديمكن إزالددددة مددددادة الكوركتددددور Correcteeurأمددددا الوثددددائق الممحيددددة بددددالقلم الطددددامس ) -2
كيميائيا أو بالتصوير على ألواح األشعة الحمدراء، وتتبدع نفدس الطدرق فدي كشدف األختدام 

  (1)المزورة من خالل تكبير الصور الفوتوغرافية وتحليل فوارقها.

شددائع بوجددده خددداص فددي الصدددكوك البنكيددة وهدددذا نظدددرا  فهدددو ر اإلمضدداءاتفبالنسددبة لتزويددد -1
للتبددداين الدددذي تتصدددف بددده اإلمضددداءات الصدددحيحة ذاتهدددا لدددنفس الشدددخص ولهدددذا الغدددرض 

عندددددد  السدددددتظهارهتحفدددددظ صدددددورة مصدددددغرة لتوقيدددددع صددددداحب الحسددددداب المصدددددرفي بالبندددددك 
افية الضدددددرورة، وهندددددا يدددددتم فضدددددل التزويدددددر بالكشدددددف عدددددن بقايدددددا الفحدددددم فدددددي النقدددددل بالشدددددف

(Copier كمدددا يظهدددر كدددذلك بدددأن اإلمضددداءات المدددزورة هدددو صدددورة طبدددق األصدددل مدددن ،)
 . (Acerحيددث الشددكل والحجددم )التزويددر بالنسددخ 

بالعدسددات  االسددتعانةباإلضددافة إلددى (2)
المكبدددرة والمجهدددر واإلمضددداءات المختلفدددة لتحديدددد البددددايات والنهايدددات والمميدددزات الخطيدددة 
الفردية )البداية، النهاية، والمسافات( لصاحب التوقيع وبعد ذلك تقوم بمقارنة األصل مدع 

(3) .المقلد
 

مجموعددة مددن ولددذلك يمكددن القددول بددأن النتيجددة التددي يتوصددل إليهددا خبددراء الشددرطة العلميددة بعددد 
اإلجراءات التي يقومون بها في هذا المجال تكون على درجة من الدقة واألهمية وهي قاطعدة 
 الداللة، غير أنها على الرغم من ذلك فإنها تبقى تخضع للسلطة التقديرية للقاضي الجزائي.

             
 
 

                                                 

. 293منصور عمر المعايطة، المرجع السابق، ص   
(1)

  

 . 111-110سابق ، ص ص يحيى ابن لعلي، المرجع ال (2)
. 391عبد اهلل بن محمد اليوسف،المرجع السابق ، ص   (3)
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 الخرا اآلثارالمطلب الثاني  
التي يتركها الجاني في مسرح الجريمة من جريمدة إلدى أخدرى حسدب  اآلثارتختلف وتتنوع 

 آثدددارنجدددد أثدددار األسدددلحة الناريدددة والمدددواد المتفجرة، اآلثدددارومدددن هدددذه  ,ارتكابهددداظروفهدددا وظدددروف 
   (1). األخرى التي لها دور فعال في كشف معالم الجريمة اآلثاروالسيارات، وغيرها من األنسجة 
 

   ة النارية والمواد المتفجرةالسلحالفرع الو:  أثار 
لعددل أكثددر مددا يصددادف رجددال األمددن فددي عملهددم فددي عصددرنا الحددالي، الحددوادث أو الجددرائم 
التي تستخدم فيها األسدلحة الناريدة بمختلدف أنواعهدا ومدن هندا وجدب علدى الخبيدر الجندائي )خبيدر 
الشدددرطة العلميدددة( أن يكدددون ملمدددا إلمامدددا تامدددا بجميدددع أندددواع وأوصددداف األسدددلحة الناريدددة وبطريقدددة 

المتخلفة التي يمكن أن تنتج عنها وكيفية الربط بينهدا وتشخيصدها  واآلثارمقذوفاتها عملها وأنواع 
بالطريقة العلمية السليمة التي تؤدي إلى التعرف علدى الجداني وبالتدالي الوصدول إلدى كيفيدة وقدوع 

   (2)الجريمة.
 أوال  أثار السلحة النارية 

واألسدددددلحة  الطويلدددددة كالبندددددادق يقصدددددد باألسدددددلحة الناريدددددة المسدسدددددات اليدويدددددة أو األسدددددلحة
 32/01األمددر  مدن 9و 2المدادة  الرشاشدة ، وقدد صدنفها المشدرع الجزائدري مددع بداقي األسدلحة فدي

التددي ينشدددها المحقددق الجنددائي مددن األسددلحة الناريددة إمددا تكددون  واآلثددار (3) ،ضددمن عدددة أصددناف
وهدددذه  ,تعمالهاسدددثدددار تخلفدددت عدددن السدددالح بعدددد آعلدددى السدددالح نفسددده كالبصدددمات، أو  انطباعدددات

التدي تتخلدف عددن  ولآلثدار .يهدتم بهدا المحقدق الجندائي ويجددها فدي مخلفدات السدالح النداري اآلثدار
   (4)األسلحة النارية التي ترتكب بها الجرائم نوعان: المقذوف الناري والظرف الفارغ.

 

                                                 
 . 191حسنين المحمدي بوادي، المرجع السابق، ص  (1)
، دار النشدر بدالمركز العربدي للدراسدات األمنيدة والتددريب، التعرف رلى السلحة النارية ومقبووفاتها، يصالح الدين البر سدل (2)
 . 19هد، ص 1310، الرياض، 1ط

(3)
,المتعلببق بالعتبباد الحربببي والسببلحة  1332يندداير  21الموافددق لددد 1312رمضددان عددام  12، المددؤرخ فددي 32/01األمددر رقددم  

 1332أفريددل  90،المؤرخددة فددي 1332أفريددل 22الموافددق لددد  1311شددوال  12المددؤرخ  31/11، المعدددل المددتمم لقددانون والببوخيرة
 . 32العدد  للجمهورية الجزائرية الديمقراطية , الجريدة الرسمية

(4)
 . 22معجب معدي الحويقل، المرجع السابق، ص   
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 المقووف الناري  -1

 جسم معدني مخروطي الشكل ذو رأس دبدب ثابت في مقدمة الطلقة، وهو عبارة عن 
أو مددن األسددلحة عيددر  المحزنددةوتعدددد الطلقددات بحسددب نددوع السددالح مددن حيددث كوندده مددن األسددلحة 

المحلزنة الملساء، حيث تتكون هذه األخيرة من جسدم كدارتوني يحتدوي فدي قاعدتده النحاسدية علدى 
ود الدذي يحتويده ومدن رصاصدة وظدرف يحتدوي علدى مدادة مهمتهدا إبقداء البدار  ,كبسولة في الوسدط

 (1)ويصنع عادة إما من النحاس أو الكرتون المضغوط. ,البارود
وتقسددم المقددذوفات مددن حيددث شددكل المقدمددة إلددى مقددذوفات ذات مقدمددة مسددتديرة، وغالبددا مددا 

ما تكددون أو تسددتخدم فددي المسدسددات، ومقددذوفات ذات مقدمددة مدبدبددة وتسددتخدم فددي البنددادق، فعنددد
ينطلدددق المقدددذوف داخدددل الماسدددورة )سدددالح نددداري( متدددأثرا بالضدددغط المرتفدددع للغدددازات الناتجدددة عدددن 

فددددإن المقددددذوف يتمدددددد ويمددددأل القطدددداع المسددددتعرض للماسددددورة التددددي تطبددددع أثددددار  ,البددددارود اشددددتعال
والتددي تعتبددر بصددمة خاصددة بكددل سددالح شددأنها  ,الششددفات )البددرزات والتجدداويف( علددى المقددذوف

   (2)شأن بصمات األصابع.
 ,وفددي بعددض األحيددان قددد يسددكن المقددذوف الندداري أو الرصاصددة داخددل جسددم المجنددي عليدده

 اسدتخراجهاوفدي هدذه الحالدة يتدرك أمدر , ويمكن معرفة ذلك عن طريدق عددم وجدود فتحدة الخدروج 
الددذي أطلددق مندده العيددار الندداري،  االتجدداهمعرفددة للطبيددب الشددرعي للقيددام بفحصدده، والددذي يفيددد فددي 

  (3) .كما يفيد كذلك في معرفة السالح المستخدم
دراسددة المميددزات تقددوم الشددرطة العلميددة بدراسددة المميددزات التددي يتميددز بهددا كددل  فمددن خددالل

وعرضددها لتددتم  واتجاههدداسددالح عددن اآلخددر مددن خددالل الخطددوط الموجددودة علددى سددطل المقددذوف 
الموصدول بجهداز   IBISجهداز باسدتخدامويكدون ذلدك  (4)وف سالح المشتبه فيه،مقارنتها مع مقذ

الكمبيوتر الذي يحتوي على قدرة تحليليدة هائلدة لمقارندة المقدذوف عليده مدع المقدذوف المشدتبه فيده 
 وفي وقت وجيز وقياسي جدا. 

 
 

                                                 
 . 932عبد الفتاح مراد، المرجع السابق، ص  (1)
 . 133-132هشام عبد الحميد فرج، المرجع السابق، ص ص  (2)
 . 222مديحة فؤاد خضري، أحمد بسيوني أبو الروس، المرجع السابق، ص  (3)
 . 11-10جالل الجابري، المرجع السابق، ص ص  (4)
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 غ الظرف الفار   -2

 إذ توجد بقاعدته كبسولة (1) هو الغالف الخارجي للطلقة ويصنع عادة من النحاس، 
المدددواد المتفجدددرة داخدددل غرفدددة  اشدددتعال، مجدددوف، حيدددث ينفصدددل المقدددذوف عندددد لالشدددتعال 

أو هددو جسددم معدددني كددارتوني أو بالسددتيكي فددي  (2) ،اإلطددالق ويقددذف فيدده ويحددوي داخلدده البددارود
لددى الخددارج أو يبقددى داخددل إالسددالح  قددد يطرحدده األسددلحة الخرطددوش

أهميدة تواجدد الظدرف الفدارغ فدي مسدرح  السالح حسب نوعده وتظهدر
الجريمددددة فدددددي تحديدددددد البصددددمة وهدددددي خاصدددددة ومنفددددردة لكدددددل سدددددالح 
 باإلضددددافة إلددددى أندددده يفيددددد فددددي تحديددددد مكددددان وقددددوف المددددتهم لحظددددة

، حيددث أن كددل سددالح يقددذف الظددرف الفددارغ مسددافة محددددة الجريمددة
تدددرج كالسددلم أو مثددل تدددحرج المقددذوف ألسددفل فددي مكددان مائددل أو م االسددتثناءاتمددع وجددود بعددض 

 (1)الشكل                  اصطدام المقذوف األسفلي في مكان مائل كالجدار مما يغير
 )1)أنظر الشكل (3) ومسافة سقوطه. اتجاهه

ثددار األسددلحة الناريددة بمسددرح الجريمددة فددي الوضددع الددذي وجددد عليدده السددالح آوتبدددو أهميددة 
ثددار مددن آوقددد تعلددق بالسددالح الندداري  واالنتحدداربالمسددرح فهددو يفيددد فددي التمييددز بددين جريمددة القتددل 

 والمجني عليه أو الجاني أو المكان الذي عثر عليه فيه، فتساعد في إيجاد العالقة بين الجاني 
السددددالح الددددذي ارتكبددددت الجريمدددددة بواسددددطته، وال تقتصددددر أثدددددار األسددددلحة الناريددددة )بمسدددددرح 

الظدرف الفدارغ والمقدذوف والبدارود  ولكن تشدمل ندواتج اإلطدالق مدن, الجريمة( على نفس السالح 
وخددط سدددير  .الطلقددة )اإلطددالق( اتجدداهوالغددازات التددي تمكددن مددن وضددع اسددتنتاج حددول  ,المحتددرق

الطلقة ومسافة اإلطالق وكذا المدة التي مضت على اإلطالق وعند العثور علدى سدالح نداري أو 
رطة العلميدة بالتقداط صدورة يقوم خبير الش (4) ,مقذوف أو ظرف فارغ أثناء معاينة مسرح الجريمة

لكدل أثدر مدن اآلثدار علدى  1/1لمحل السالح والطلقات النارية إن وجدت ) صورة واضحة مقاس 

                                                 

 
 . 10معجب معدي الحويقل، المرجع السابق، ص  (1)

 .  103كاظم المقدادي، المرجع السابق، ص  (2) 
 . 293محمد حماد الهيتي، المرجع السابق، ص  (3)

 
 . 131-132هشام عبد الحميد فرج، المرجع السابق، ص ص  (4)
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حدة(، ثدم صدورة لمدا يجاورهدا مدن أشدياء أخدرى، ثدم يعدد رسدم كروكدي لمكدان الحدادث موضدحا بده 
 (1) . موضع السالح والطلقات النارية

ذا كدان السدالح بيدد القتيدل فيجدب التأكدد مدن صدحة الوضدع  ثم يشار إليه في محضدر المعايندة، وا 
حتى ال يكون القاتل قد وضعه في يده بعدد قتلده، كمدا أن يدد المنتحدر قدد يعثدر بهدا أثنداء المعايندة 

سددالح صددغير  اسددتخدامثددار بددارود أو إصددابة خاصددة فددي منطقددة األصددبع )اإلبهددام( نتيجددة آعلددى 
اتيكي، فتحدددث اإلصددابة أثنداء تراجددع أجددزاء السدالح للخلددف، كمددا أنده يجددب المحافظددة علددى أوتومد
ورفعهدددا بحدددذر، فبالنسدددبة للظدددروف الفارغدددة يدددتم رفعهدددا بعدددود ثقددداب أو مدددا شدددابه ذلدددك  اآلثدددارهدددذه 

 ءثددم يقددوم خبددرا (2) ، ثددار عالقددة بهددا، أمددا بالنسددبة للمقددذوف فيرفددع بواسددطة ملقددطآوجددود  الحتمددال
مخبددر الشددرطة العلميددة وبالتحديددد إلددى فددرع األسددلحة  عددد ذلددك بتجهيزهددا تهيئددة لنقلهددا إلددىالشددرطة ب

الخددددددداص  IBISجهددددددداز  باسدددددددتعمالوالقددددددذائف لتدددددددتم عمليدددددددة فحصددددددها 
ور يقددوم بفحددص الخطددوط الحلزونيددة تطددوهددو جهدداز آلددي  م ,باألسددلحة

للسدالح المسددتخدم ويقدوم فددي نفددس الوقدت بحفددظ هدذه البيانددات وصددور 
لهدددا فدددي ذاكدددرة الكمبيدددوتر، والتدددي يمكدددن الرجدددوع إليهدددا فيمدددا بعدددد للقيدددام 
بالمقارندددددة عليهدددددا، لتدددددأتي فدددددي األخيدددددر عمليدددددة  تقدددددديم تقريدددددر للخبدددددرة 

م إرسدداله إلددى السدديد ليددت نتددائج سددتية بمددا توصددل إليدده الخبددراء مددنيالبال
 (1)أنظر الشكلوكيل الجمهورية من أجل وضعه في الصورة. 

 (1)الشك:                                                  ثانيا  أثار المواد المتفجرة 
يعتبددر البددارود األسددود أول مددادة متفجددرة ظهددرت فددي القددرون األخيددرة حيددث اسددتخدمها أحددد 

اسدتخدامه إلدى أن اكتشدف أحدد العلمداء  تدابع، ثدم ت1192ألمانيدا سدنة  مهندسي مناجم الفضدة فدي
وذلك بعمدل إحدالل جزئدي بإضدافة النيتروجليكدول  ,تطوير صناعة المتفجراتلليسير جمادة النيترو 

المتفجرة المستخدمة حاليا الديناميت وهدي أساسدا عبدارة عدن مركبدات كيميائيدة أو  دومن أهم الموا
السددريع تحددت مددؤثرات معينددة لتعطددي  االحتددراقيكددون مددن خصائصددها  ,مخلددوط مددن عدددة مركبددات

كميدات هائلدة مددن الندواتج فدي لحظددة قياسدية قددد تصدل إلدى أجددزاء المليدون مدن الثانيددة، ويكدون لهددا 

                                                 
 . 222-222أحمد بسيوني أبو الروس، مديحة فؤاد خضري، المرجع السابق، ص ص   (1)

(2)
 . 291-290عبد الفتاح مراد، المرجع السابق، ص ص   
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تختلددف  ,قددوة ضددغط عاليددة مصددحوبة بدرجددة حددرارة عاليددة جدددا تددؤثر علددى مددا حولهددا تددأثيرا تدددميريا
   (1)رة المستخدمة.شدته حسب نوع وكمية المادة المتفج

أصددابع الطربيددد وديناميددت جلمددي وهددالم  (+) ،ربددين أشددهر المتفجددرات الهددالم المتفجدد ومددن
ففدي حالدة حددوث تفجيدر فدي مكدان مدا  (2) ،سبرنج، وهالم النيتروجاسدرين، وغيرهدا مدن المتفجدرات

اء بسدددرعة إلدددى مكدددان الحدددادث مدددن أجدددل إجدددر  االنتقدددالفإنددده يتعدددين علدددى خبدددراء الشدددرطة العلميدددة 
يجددب علددى  انفجددارالمعاينددات الالزمددة بشددأنه والوقددوف علددى مخلفاتدده، قصددد القيددام بمعاينددة مكددان 

بدددين  مدددن عدمددده وذلدددك بدددأن يتشدددمم االنفجدددارالمحقدددق إثبدددات مدددا إذا كدددان هنددداك رائحدددة باقيدددة مدددن 
نفجدار لمعرفددة طبيعدة وتحديددد ندوع المتفجدر كيميائيددا، لتدأتي  بعدددها األنقداض الكائندة فددي مركدز اال

 إحددرازالموجددودة فددي مسددرح الجريمددة والقيددام بتحريزهددا فددي  االنفجدداربقايددا  مددن مليددة أخددذ عيندداتع
 .مالئمة لها تهيئة إلرسالها إلى مخبر الشرطة العلمية للقيام بفحصها

يجب على خبراء الشرطة العلميدة عندد إجدراء الفحدوص علدى العيندات التركيدز علدى  وهذا 
معرفة نوع المادة المتفجرة وكذا تحديد النظام المتبع في تشغيل القنبلة، وهذا كلده بهددف الوصدول 

   (3)إلى معرفة هوية مقترفي الجرم.
 الفرع الثاني  أثار النسجة والسيارات  

 
 أوال  آثار النسجة

 ،ثار ومخلفدات األنسدجة فدي مسدرح الجريمدة دورا كبيدرا فدي مجدال التحقيدق الجندائيآب تلع
مدن مالبدس  انتزعهداإذ تساعد في الكشف عن هوية مرتكبيهدا، فقدد توجدد بيدد القتيدل قطعدة قمداش 

بها الجاني سالحه بعدد تلوثده  نظفالجاني عند مقاومته له، أو توجد بمحل الحادثة قطعة قماش 
مددا يشددابهه عنددد فددراره أو أثندداء  وبمسددمار أأو تعلقددت قطعددة مددن مالبددس   الجدداني  ,بالدددم وتركهددا

أو وجدددت قطعددة قمدداش فددي جسددم القتيددل أو تددرك منديلدده سددهوا أو سددقط مندده  ,تسددلقه علددى نافددذة

                                                 
 . 202منصور عمر المعايطة، المرجع السابق، ص  (1)
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وتكون حينئذ من لوازم التحقيدق فعلدى خبيدر الشدرطة العلميدة مضداهاة هدذه القطدع  ,الحادث بمحل
  (1) .عند المتهم أو عليه من األقمشة والمناديل واألكياس وما يشابهها من المنسوجات بما يضبط

ين القطدع بدوللتعرف على األقمشة المعثور عليها في مجال الحوادث اإلجرامية والدربط بينهدا و 
 المنزوعة منها أو المكملة لها يجب البحث في المسائل التالية: 

 تطابق الحواف وتطابق الخطوط والرسوم.  -1
 .لنسيج ا اتجاه -2

 .عدد خيوط الغزل -9

(2)مالئمة نوعية القماش ودرجة قدمه. -3
 

 نوع فتل النسيج إذا كانت من الحرير أو القطن أو الصوف أو مشتقات النايلون.  -2

   (3)األصباغ المستخدمة في التلوين. -1

عدددة  باسددتخداموبعددد ذلددك تقددوم الشددرطة العلميددة بفحددص األنسددجة المعثددور عليهددا ومضدداهاتها 
وجهدداز التحليددل الطيفدي لفحددص األقمشددة ومدا يوجددد عليدده مددن  الميكروسدكوبأجهدزة وتقنيددات مثددل 

   (4)خيوط الحياكة.
بددددالخيوط واألليدددداف  -خاصددددة فددددي جددددرائم العنددددف–ومددددن أجددددل ذلددددك تهددددتم المعامددددل الجنائيددددة 

 ا الللخصائص السابق ذكرها إلى جانب أنها دليدل مقندع علدى عالقدة حاملهدا بالجريمدة، غيدر أنهد
تعددوا أن تكدون قرينددة بسديطة ال ترقددى إلدى قرينددة الددليل القداطع فددي اإلثبدات الجنددائي، ولكنهدا مددن 

  (5) .السهولة أن تقنع القضاء إذا انحصر األمر على شعيرات أو بضع خيوط فقط
 ثانيا  أثار السيارات 

وسددديلة نقددل فدددي معظدددم أنحددداء العدددالم  باعتبارهدددالقددد أصدددبل للسددديارات دور هدددام فددي الحيددداة 
الجددرائم حيددث أصددبل أمددرا شددائعا فددي العصددر الحددديث، فقددد يتقددل  ارتكددابفددي  اسددتخدامهاوكددذلك 

فددي سدديارة أخددرى، وقددد يسدددتخدم  ارتكابهددداالجدداني إلددى مسددرح الجريمددة فدددي سدديارة وقددد يهددرب بعددد 
 السيارة في نقل المسروقات أو في نقل جثة الضحية. 

                                                 
(1)
 . 190جع السابق، ص رمسيس بهنام، المر  

 . 192حسنين المحمدي بوادي، المرجع السابق، ص  (2)
 . 232-231عبد الفتاح مراد، المرجع السابق، ص ص  (3)

 .190رمسيس بهنام، المرجع السابق، ص (4)

 .130-192حسنين المحمدي ، بوادي، المرجع نفسه ص ص  (5)



الجنائية اآلثاردور الشرطة العلمية في فحص                             :نيالفصل الثا    

 

منهددا فددي مددا إذا  لالسددتفادةبدراسددة أثددار السدديارة أمددر ضددروري  هتمدداماالومددن هنددا أصددبل 
 كانت السيارة لها عالقة بالجريمة التي وقعت. 

 التي تساعد في هذا المجال:  اآلثارومن أهم 
 قطع الزجاج الذي يكون عالقا في نقوش اإلطارات لمقارنته بقطع زجاج مسرح الجريمة.  -1
مالبدددس الضدددحية التدددي صددددمتها السددديارة وهدددرب  شدددعر أو بقعدددة دم أو قطعدددة قمددداش مدددن -2

 صاحبها بعد الحادث ومقارنتها بما يماثلها. 

 الطين العالق من الداخل )الرفرف( بطين مسرح الجريمة.  -9

أشددياء خاصددة بالسدديارة مثددل: قطعددة مددن حديددد السدديارة تكمددل الجددزء الندداقص منهددا، قشددور  -3
(1) .الطالء

 

ى مسددرح الجريمددة فإندده يتعددين علدديهم البحددث عددن أثددار فعندددما ينتقددل خبددراء الشددرطة العلميددة إلدد
سدير المركبدة، فدإذا كاندت  اتجاهوذلك بتحديد  (2) ،اإلطارات خارج مكان أو في مكان الصدمة

تسير في خط مستقيم ال تترك إال طبقة العجالت الخلفية ولمالحظة طبقة العجدالت األماميدة 
، كمدا يمكدن اتجاههدادورة واحدة أو عكسدت ال بد البحث على المكان الذي دارت فيه المركبة 

عثددر علددى هددذه يجددرى  فمتددى (3)أن تظهددر ويحدددد سدديرها عددن طريددق بقعددة زيددت، دهددن أو دم،
تمريرها ثدم يصدب لهدا قالدب مدن الجدبس ومدن ثدم تجدرى مضداهاتها مدن قبدل الشدرطة العلميدة، 

 (4) .عن طريق جهاز الكمبيوتر SIPويكون ذلك عن طريق نظام التعرف على العجالت 
التسدجيل )المحدرك أو الهيكدل( علدى  أو أرقدام أما بالنسبة لفحدص عالمدات األرقدام المطبوعدة(

 (5) .خاصة بواسطة أجهزة أو الكيميائية استخدام الطرق فإنه يتم السيارة
 (1)انظر الشكل 

  
 

    (1)الشكل                                                                            

                                                 
 . 122حسنين المحمدي بوادي، المرجع السابق، ص  (1)

(2)
 . 229محمد حماد الهيتي، المرجع السابق، ص  

 . 29) دون ذكر اسم صاحبها(، الشرطة العلمية التقنية في الدرك الوطني، أفاق وتحديات،المرجع السابق ,ص  (3)

(4)
 . 329محمد حماد الهيتي، المرجع نفسه، ص   

(5)
 . 29ي، أفاق وتحديات ،المرجع السابق ,ص ) دون ذكر اسم صاحبها (, الشرطة العلمية التقنية في الدرك الوطن 
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 :الخاتمة
 في يتمثل أساسا, وما نخمص إليو في األخير ىو أن دور الشرطة العممية في إثبات الجريمة

زالة المبس  إل وذلك,إنارة التحقيقات القضائية المطروحة أمام عناصر الضبطية القضائية

قاطعة  عمى األدلة العممية الالجريمة و كشف الفاعمين باالعتمادوالغموض الذي يعتري 

، حيث أن ميام الشرطة العممية والحجج والبراىين الدامغة والتي ال تدحض إال بالتزوير 

بيدف البحث عن اآلثار  أي تحصينه وتوثيقه تتمثل في مسح مسرح الجريمة  مسحا دقيقا

المادية  التي يكون قد خمفيا الجاني وراءه ومن ثم القيام برفعيا وفحصيا وتحميميا في 

لتعرف عمى ىوية الجاني  ثم القيام بمضاىاتيا لواستخالص النتائج منيا و صوال إلى المخبر

. أو الجناة

فإذا , وكل ذلك يرجع الى كيفية تعامل خبير الشرطة العممية أو المحقق مع مسرح  الجريمة

فإنو سيصل الى النتائج المرجوة ,أحسن التعامل معو وفق اإلجراءات التي سطرىا لو القانون 

أما اذا تياون المحقق أو ضابط الشرطة العممية في تحصينو أو في رفع أي أثر أو ,منو 

فانو ال يتم التعرف عمى ىوية الفاعل , معالجتو من طرف تقنيي أو خبراء مسرح الجريمة

ولذلك يجب عمى ضابط الشرطة العممية أو مدير التحقيق إعطاء , ومن ثم إفالتو من العقاب

 .أىمية كبيرة ليذا الجانب
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 كما أن أسموب محاربة الجريمة لم يقف جامدا بل تطور مع التطور العممي مستفيدا 

 في مجال التشريح وتحديد عمر اإلصابات  الشرعي  مثل عمم الطب,من العموم التطبيقية

باإلضافة ,وعمم الحشرات وىي أخر تقنية عممية في معرفة زمن وفاة الضحية وأسباب الوفاة، 

عمم البصمات في تحقيق شخصية الفرد وبالتالي معرفة الفاعل، وعمم البيولوجيا لمتعرف الى 

باإلضافة إلى عمم  ,DNA وعن طريق الحمض النووي  و المني عمى فصائل الدم و الشعر

البالستيك لمتعرف عمى األسمحة النارية والمتفجرات لمعرفة المقذوفات النارية ومصدر وزمن 

 .إطالقيا ومقارنتيا مع غيرىا عمى ىوية الفاعل ونسبتيا اليو 

أساس التحقيقات المعاصر  وعميو فاستخدام األساليب العممية الحديثة يعتبر في الوقت 

 المحقق عمى كشفخبير الشرطة العممية و الجنائية وذلك لما تقدمو من أدلة إثبات تساعد 

. تمكين القاضي من إدانة المتيم أو تبرئتووإلى الفاعل   الحقيقة لموصول

 :النتائج-1

  إن دور الشرطة العممية يتمثل في حماية و تحصين مسرح الجريمة و لمقيا

 : بيذا البد من اتخاذ اإلجراءات التالية

 إخطار وكيل الجميورية -

  االنتقال إلى مسرح الجريمة -

 الحفاظ عمي مسرح الجريمة و ذلك دون إحداث أي تغيير  -

 توثيق مسرح الجريمة أي تسجيمو كتابة و بالصور الفوتوغرافية أو كاميرا الفيديو  -
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  توجد إن ىناك طرق فنية و تقنية تستخدميا الشرطة العممية في حماية و

تحصين مسرح الجريمة وتتمثل في طريقة الشريط الواحد، طريقة الشريط 

 المزدوج الطريقة المولبية، طريقة التقسيم عمى المناطق

  إن الشرطة العممية تمعب دورا ىاما في فحص اآلثار الجنائية خالل إجراء

 .مختمف االختبارات عمييا

  و إلى آثار بيولوجية  (غير حيوية )تنقسم اآلثار الجنائية إلى آثار مادية

بصمة الكف، : بصمة األصابع )حيوية فأما البيولوجية تتمثل في البصمات 

بصمة القدم بصمة الرأس، بصمة الصوت، افرازات جسم اإلنسان و 

 (البصمة الوراثية

  تعتبر البصمة الوراثية تقنية متطورة في التعرف عمى ىوية المجرمين ذلك

انو ال يوجد اثنان في العالم يتشابيان في تركيبة الحمض النووي حيث 

 . ساىمت بشكل كبير في كشف و إثبات الجرائم

 :اقتراحات-2

  برمجة أبواب مفتوحة من حين آلخر لتعريف المواطنين بجياز الشرطة العممية والدور

 .المنوط بيا

  القيام بتحسيس وتوعية المواطنين بين الفترة واألخرى حول عدم العبث بعناصر مسرح

  إعطاء دروس تطبيقية وميدانية حول مسرح الجريمة وكيفية المحافظة عميو  والجريمة
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 .ورفع اآلثار وتحريزىا

  اإلسراع في وضع قانون خاص ينظم عمل عناصر الشرطة العممية خاصة في ظل

 .األىمية التي تتمتع بيا

 إنشاء مخبر لمشرطة العممية عمى مستوى كل والية. 

  إنشاء بنك مركزي عمى المستوى الوطني يحتوي عمى كل المعمومات والمعطيات

. DNAلبصمات 
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 قائمة المصادر والمراجع

 (النصوص القانونية) المصادر :أوال

 المتضمن يونيو 8 ه الموافق لـ 1386 صفر 18 المؤرخ في 66/155األمر رقم  -1
 ربيع 20 المؤرخ في 11/02 المعدل والمتمم باألمر رقم , اإلجراءات الجزائيةقانون

الجريدة الرسمية للجمهورية ,2011  فيفري 23 الموافق لــ 1432الثاني عام 

. 2011 فيفري 28المؤرخة في ,40العدد,الجزائرية الديمقراطية

، 1966 يونيو 8 الموافق لـ 1386 صفر 18 المؤرخ في 66/156األمر رقم  -2
 01 المؤرخ في 11/04 المعدل والمتمم باألمرالمتضمن قانون العقوبات الجزائري

للجمهورية   الجريدة الرسمية، 2011 مارس 06ه ـالموافق لـ 1432ربيع الثاني 

 .2011مارس12المؤرخة في ,14 ،  العددالجزائرية الديمقراطية

 و1997 يناير 21 الموافق لـ1418 رمضان عام 12، المؤرخ في 97/06األمر رقم  -3
 المؤرخ 91/11، المعدل المتمم لقانون المتعمق بالعتاد الحربي واألسمحة والذخيرة

للجمهورية الجزائرية ، الجريدة الرسمية 1997أفريل 27 الموافق لـ 1411 شوال 12

 1997. أفريل 30المؤرخة في ,45العدد  , الديمقراطية

   (الكتب القانونية)المراجع  :ثانيا

I. المراجع بالمغة العربية  :

 :                                                                    الكتب .أ 
,  في التحقيق و الطب الشرعيDNAالبصمة الوراثية , إبراهيم صادق الجندي -1

  .2002,الرياض,1ط,أكاديمية نايف لمعموم األمنية
 المكتب ,التحقيق الجنائي والتصرف فيه واألدلة الجنائيةأحمد أبو الروس ،  -2

. 1998 :اإلسكندرية،الجامعي الحديث



التحقيق الجنائي والتصرف واألدلة ،أبو الروس ،                        -3
 .2008,اإلسكندرية, ، المكتب الجامعي الحديثالجنائية

 منشورات ،البصمة الوراثية، حجيتها في اإلثبات الجنائي والنسبأحمد حسام،  -4
 .2010 , لبنان,الحمبي الحقوقية

مسرح  الجريمة وأهميته في الكشف عن مرتكبها , أحمد سعيد مشبب الشهراني-5
 .2008,الرياض,جامعة نايف لمعموم األمنية,عن  طريق األدلة المرفوعة منه

 ، شركةالتحقيق الجنائي و فن استنطاق مسرح الجريمةأحمد طه متولي طه ،   -6
                   .          2000,اإلسكندرية ،         الجالل لمطباعة

إسهام البحث الجنائي في الكشف عن الجرائم , جزاء غازي العصيمي العمري-7
 .                                                                                                    2002,الرياض, 1طّ, أكاديمية نايف لمعموم األمنية, المقيد ضد مجهول

  دار النشر   ,الكشف الفني عمى القنابل والطرود والرسائل الممغومة,جونتر بوليش -8
  .                                                                                          1986,الرياض,                 بالمركز العربي لمدراسات األمنية والتدريب

  ,،  منشأة المعارف لمنشرالبوليس العممي أو فن التحقيقرمسيس بهنام ،  -9
. 1996 :ة اإلسكندري                
دار ,مسرح الجريمة وداللته في تحديد شخصية الجاني,السيد المهدي -10

 .1990الرياض،,النشربالمركز العربي لمدراسات األمنية
 ، مكتبة  الممك فهدبطاقة البصمة كإثبات لمهويةسعد عبد العزيز الحربي، -11

                                                                                             .2007 ,الرياض
 مسرح الجريمة في  ضوء القواعد اإلجرائيةطارق إبراهيم الدسوقي عطية ، -12

 .2012 ,اإلسكندرية,دار الجامعة الجديدة,                   واألساليب الفنية
المركز العربي  , ،األصول العممية إلدارة عمميات الشرطةعباس أبوشامة -13

 .1988 ,لمدراسات األمنية والتدريب، الرياض
: مطابع الوالء الحديثة ,مسرح الجريمة معاينةعبد الحميد فرج هشام،  -14

 .    2007,القاهرة
في إجراءات التحقيق الجنائي  :  الجامع الشرطي عبد الكريم الردايدة ، -15
 .2006, األردن، دائرة المطبوعات لمنشر،وأعمال الضابطة العدلية                 
  التحري :يشرح قانون اإلجراءات الجزائية الجزائرعبد اهلل أوهايبية ،   -16



 .2005 ،الجزائر: دار هومة لمطباعة والنشر والتوزيع, والتحقيق
جامعة ,نشأة وتطور: أنظمة تحقيق الشخصية, عبد هلل  ابن محمد يوسف -17

  .                                                                              2007: الرياض, 1 ط,نايف العربية لمعموم ألمنية
جامعة      , البصمات الخفية وطرق معالجتها, عبد الرحمان محمد المحمود -18

 .2007,الرياض,نايف لمعموم األمنية
  , عمان، دار الثقافة لمنشر والتوزيع،الطب الشرعي القضائيجالل الجابري ،  -19

                  2009. 
، الطب الشرعي والتحقيق الجنائي واألدلة الجنائيةعبد التواب معوض ، -20

 .1999, اإلسكندرية,منشأة لمعارف
دار , ، التحقيق الجنائي والتصرف فيه واألدلة الجنائيةعمواني هميل فرج -21

 2000 ,اإلسكندرية, المطبوعات الجامعية
 نظام الوقاية النوعية في المختبرات الجنائية في عمر الشيخ األصم ،  -22

 .1999 , الرياض, أكاديمية نايف لمعموم األمنية،الدول العربية
دار النشر , التعرف عمى األسمحة النارية ومقذوفاتها,صالح الدين البرسمي -23

  .1990, الرياض,1ط, بالمركز العربي لمدراسات األمنية والتدريب
    أساليب البحث العممي الجنائي والتقنية قدري عبد الفتاح الشهاوي ،  -24

 .1999  ، اإلسكندرية, منشأة المعارف توزيع , المتقدمة
دار , المعاينة الفنية لمسرح الجريمة والتفتيش, فادي عبد الرحيم الحبشي -25

 1990,الرياض,1 ط,النشر بالعربي لمدراسات األمنية والتدريب
 ،منشأة المعارف،أدلة مسرح الجريمةقدري عبد الفتاح الشهاوي ،  -26
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  ملخص البحث 

 على للحصول خذي تتالت المشروعة والوسائل اإلجراءات عن عبارة العلمية هي الشرطة
ى عل والتعرف نفسها الجريمة وقوع بإثبات ، الحقيقة كشف إلى تؤدي التي المادية األدلة
(الدليل  المادي بالدليل تزويدها طريق عن للعدالة جليلة خدمة تقدم وبالتالي ، مرتكبها هوية

 بعد القيام بدراسة طريقها في الحكم إما باإلدانة أو البراءة يتحقق ذلك ينير والذي ، العلمي )
 أحدث اعتمادها على خالل من كبيراا طور ت عرفت التي المخابر مستوى على علمية وتحاليل
 يعتبر الذي الجريمة والتي تستخدمها في معاينة مسرح ، الحديثة العلمية والتجهيزات التقنيات
 أن بعد متحدثا شاهدا يصبح أن يمكن أنه حيث الجنائي، التحقيق حلقات من مهمة حلقة
ه مع التعامل العلمية خبير الشرطة أحسن فإذا أرضه على وقع ما بحقيقة ينطق صامتا كان
 يعتبر و توثيقه والذي عليه الحفاظ عنصر وخاصة القانون له سطرها التي جراءاتا لإلوفق
هو الفاصل في نجاح وفك غموض  بجدية و ، بها القيام يجب التي األعمال أهم من

  .عدمه من الجريمة

 اإلدارات الجنائية التي تعتبر إحدى أنها تقوم بدور هام في فحص األدلة لىإباإلضافة 
 الجريمة مسرح من ترفع التي المادية األدلة إقامة طريق عن العدالة تحقيق في الهامة العلمية
عن طريق إجراء عليه الفحوصات  المختبرات في معه التعامل يتم) حيويير غأو  حيوي(  كأثر

 الكشف في التحقيق هيئة أو الشرطة العلمية عليه تعتمد ، مادي دليل إلى والتحاليل لتحويله
 بها العناية العلمية الشرطة خبراء على البد فإنه ولذلك ، تطورها بعد ،السيما الجرائم عن

 تتوفر على وأنها خاصة ، منها المرجوة الغاية تحقق ىحتها و المحافظة علي وفحصها
 . ذلك من علمية تمكنها وأجهزة وسائل
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