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اإلهــــــــــــــداء
أهدي هذا البحث المتواضع لمن كانوا عونا ً لنا صغاراً وعلمونا معنى أن نعيش
وننتصر
أمي ...أبي ...
إلى روح الدكتورة /راوية بدر التمام
إلي أخواني وأخواتي...
وإلي الذين بذلوا الغالي في سبيل أن نصل إلي قمة العلم والمعرفة
إلي شموع الظالم ونبع العلم الغزير  ..أساتذتنا األجالء ...
وإلي كل من يعشق العلم والعلماء ...

ب

امشِر ذامورف ِ
قال تعالي :
{َ ..و َمن َش َك َر فَإِنَّ َما يَ ْش ُك ُر لِنَ ْف ِس ِه َو َمن َكفَ َر فَإ ِ َّن َربِّي َغنِ ٌّي
َك ِري ٌم}( )04سورة النمل
الشكر أوالً وأخيراً هلل رب العالمين الذي وفقني في إعداد هذا
البحث وإخراجه في صورته المتواضعة .
إلي جامعة الرباط الوطني كلية الدراسات العليا  ،إلتاحتها الفرصة
للنيل من بحر علمها الواسع .
نهدي أسمي آيات الشكر والتقدير والتجلة إلي الذين مدوا لنا يد
العون والمساعدة ألخراج هذا البحث في هذه الصورة .
كما أخص بالشكر والتقدير الدكتور /محمد عبد الرحيم جاه النبي مشرف
هذا البحث والذي لم يبخل علي بوقته الثمين فقد كان عونا ً وسنداً لي...
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مستخلص البحث
تناولت الدراسة دور التقنيات الحديثة لألدلة الجنائية في كشف الجرائم  ،تمثلت
مشكلة الدراسة في أن الجريمة ذات مهدد ألمن وسالمة أي مجتمع من المجتمعات،
وتشكل الجريمة خطورة علي نتيجة السلبية وآثارها المدمرة من النواحي اإلنسانية
واإلجتماعية وعلي مستوي الفرد واألسرة والمجتمع ،وبالتطور التكنولوجي في وسائل
اإلتصال تطورت األدوات واألجهةة المساعدة للجريمة وبالتالي كان بابد من التصدي لها
بشتى الوسائل الممكنة للحد من آثارها المدرة للمجتمع ومن بين تلك الوسائل األدلة
الجنائية ،تمثلت أهمية الدراسة في التعرف على المفاهيم الخاصة بالجريمة والمفاهيم
المتعلقة باألدلة الجنائية ونشأة وتطور علم األدلة الجنائية والوسائل واألدوات التي
تستخدمها األدلة الجنائية في الكشف عن الجريمة .
هدفت الدراسة إلي بيان الطرق والوسائل المستخدمة في األدلة الجنائية للكشف
عن الجريمة .والتعرف علي دور األدلة الجنائية في الكشف عن الجريمة في السودان.حيث
تناولت الدراسة تعريف الجريمة و مسرح الجريمة ومعاينته.ومصادر ابادلة الجنائية وأنواع
البصمات وخصائصها.
حيث توص ل ل ل لللت الد ارس ل ل ل للة إلي عدة نتائ أهمها الوص ل ل ل للول إلى الور

المنش ل ل ل للود

والحصل للول على األدلة الداموة من مسل للرح الجريمة بابد من من وجود جهد جماعي يبذله
كلافلة العلاملين في حقلل األمن العلام وأن يكون هنلاك عملل جماعي في مسل ل ل ل ل ل للرح الجريمة
وهذا العمل الجماعي ينبع من الفريق العامل المتكامل.كما توص لللت إلي توص لليات أهمها
عمل دورات تدريبية ش ل ل للخص ل ل للية تخصل ل ل لص ل ل للية في مجابات أدلة مس ل ل للرح الجريمة والبحث
الجن للائي حتى تتع للابم الخبرات ل للديهم وتنمي للة ج للدراتهم في مج للال البح للث الجن للائي .ربط
الحم

النووي ( )DNAبالرجم الوطني .
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Abstract
The study dealt with the role of modern techniques of forensic
evidence in the detection of crimes. The problem of the study was
that the crime is a threat to the security and safety of any society.
The crime is dangerous to the negative outcome and its destructive
effects from the humanitarian and social aspects, at the individual,
family and society levels. The tools and devices that helped the
crime evolved and therefore had to be addressed by various means
to limit their effects on the society. Among these tools was forensic
evidence. The importance of the study was to identify the concepts
of crime and concepts Related to criminal evidence and the origins
and evolution of forensic science and methods and tools used by
forensic evidence in crime detection
The study aimed at explaining the methods and means used in
forensic evidence to detect the crime. And learn about the role of
forensic evidence in the detection of crime in Sudan. The study dealt
with the definition of crime and the scene of crime and its
examination. The source of criminal evidence and types of
fingerprints and their characteristics.
The study reached several results, the most important of which
is to reach the desired purpose and obtain the necessary evidence
from the scene of the crime. It is necessary to have a collective effort
by all the workers in the field of public security and to have a
collective work in the crime scene. This collective action stems from
the integrated working group. To the recommendations of the most
important work of personal training courses specialized in the fields
of crime scene and forensic research so as to increase their
experience and develop their capabilities in the field of criminal
research. Link DNA to the national number.
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مقدمة:
عرف اإلنسان الجريمة منذ فجر البشرية منذ هابيل وجابيل حيث وجعت أول جريمة
جتل في التاريخ اإلنساني ،وكلما تعددت وسائل وأساليب الجرائم من جتل أو سرجة أو نصب
أو سطو مسلح أو إرهاب .كلما تطورت وسائل الكشف عنها .لهذا تعتبر علوم األدلة
الجنائية محصلة هذه الجرائم تتطور معها في طرق الكشف عنها والوجاية منها والبحث
وتعقب المجرمين .
لهذا تعتبر األدلة ذات أهمية جصوى في مجال الكشف وبيان غمو

الجرائم عند

التحقيق ،بما يمكن للمحققين الجنائيين من إستخدام الدليل الجنائي إلثبات الجريمة وتوفير
األدلة السائدة بحق المتهم أو تثبيت براءته والتعامل بشكل دجيق ومتمية لجمع اآلثار
المادية وطرق كشفها والتعامل معها علي أساس علمي سليم ومعالجتها عن طريق الخبرة
الفنية والمختبرية حتي تصبح دليالً جنائياً يعتمد عليه في اإلثبات أو األدانة أو النفي أو
البراءة .ومن هنا يتناول البحث دور األدلة الجنائية في الكشف عن الجريمة .

مشكلة البحث:
تتمثل مشكلة البحث في أن الجريمة ذات مهدد ألمن وسالمة أي مجتمع من
المجتمعات ،وتشكل الجريمة خطورة علي نتيجة السلبية وآثارها المدمرة من النواحي
اإلنسانية واإلجتماعية وعلي مستوي الفرد واألسرة والمجتمع  ،وبالتطور التكنولوجي في
وسائل اإلتصال تطورت األدوات واألجهةة المساعدة للجريمة وبالتالي كان بابد من
التصدي لها بشتى الوسائل الممكنة للحد من آثارها المدرة للمجتمع ومن بين تلك الوسائل
األدلة الجنائية ،ويمكن صياغة مشكلة البحث في التساؤل الرئيسي ،ما دور األدلة الجنائية
في الكشف عن الجريمة والتي تتفرع منه اآلسئلة اآلتية :
 .1ما مفهوم الجريمة وأنواعها واآلثار المرتبة عليها ؟.
 .2ما مفهوم األدلة الجنائية ونشأتها وتطورها ؟.
 .3ما هي الوسائل واألدوات المستخدمة في التي تستخدمها األدلة الجنائية في الكشف
عن الجريمة .
1

 .0هل تطورت األدلة الجنائية بتطور الجريمة ؟.
 .7ما واجع األدلة الجنائية في السودان ودوره في الكشف عن الجريمة ؟.
أهمية البحث:
تنبع أهمية البحث في التعرف على المفاهيم الخاصة بالجريمة والمفاهيم المتعلقة
باألدلة الجنائية ونشأة وتطور علم األدلة الجنائية والوسائل واألدوات التي تستخدمها األدلة
الجنائية في الكشف عن الجريمة ،باإلضافة إلي أهمية التعرف علي الجاني والتعرف
األدوات الحديثة التي تستخدمها األجهةة الشرطية في الكشف عن األدلة الجنائية للكشف
عن مالبسات الجريمة ،ليساهم البحث في تحليل واجع األدلة الجنائية في السودان وما هي
المعوجات والمشاكل التي تواجه األجهةة ذات الصلة .
أهداف البحث :
 .1التعرف علي المفاهيم الخاصة بالجريمة واألدلة الجنائية .
 .2التعرف علي اآلثار التي تترتب علي الجريمة .
 .3بيان الطرق والوسائل المستخدمة في األدلة الجنائية للكشف عن الجريمة .
 .0التعرف علي دور األدلة الجنائية في الكشف عن الجريمة في السودان .
 .7التوصل إلي نتائ وتوصيات تساهم في مجال الكشف عن الجريمة .
فروض البحث:

 .1تترتب علي الجريمة آثار إجتصادية واجتماعية سالبة علي المجتمع .
 .2هناك عالجة طردية بين تطور الجريمة وتطور وسائل الكشف عنها.
 .3هناك دور واضح إلدارة األدلة الجنائية في السودان في الكشف عن الجريمة .
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منهج البحث:
سوف يستخدم في هذا البحث المنه التاريخي لبيان نشأة وتطور علم األدلة
الجنائية وكذلك المنه الوصفي التحليلي للوصول إلي النتائ والتوصيات التي تعبر عن
واجع األدلة الجنائية في السودان وما مدي مساهمتها في الكشف عن الجريمة .
مصادر جمع البيانات :

الكتب والمراجع والدوريات مواجع اإلنترنت .

الفصل األول:تعريف الجريمة و مسرح الجريمة ومعاينته
المبحث األول  :مفهوم الجريمة .
المبحث الثاني :تعريف مسرح الجريمة.
المبحث الثالث :المحافبة على مسرح الجريمة ووصفه ومعاينة .
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المبحث األول :اثر األدلة البيلوجية بمسرح الجريمة

المبحث الثاني:اثر األدلة الناتجة عن اباحتكاك بمسرح الجريمة

المبحث الثالث :اثر األدلة البالستية (األسلحة والمتفجرات) بمسرح الجريمة

 النتائ .

 التوصيات.
 المراجع

3

الفصل األول
تعريف الجريمة و مسرح الجريمة ومعاينته
المبحث األول  :مفهوم الجريمة

المبحث الثاني :تعريف مسرح الجريمة

المبحث الثالث :المحافبة على مسرح الجريمة وصفه ومعاينة

0

المبحث األول
مفهوم الجريمة
الجريمة في إصطالح الفقهاء:

فعل من العباد تةول به الحياة.تتفق الشريعة اإلسالمية مع القوانين الوضعية الحديثة في

تعريف الجريمة  ،فالشريعة اإلسالمية تعرف الجريمة بانها" اتيان فعل محرم معاجب على
فعله ،أو ترك فعل محرم الترك معاجب على تركه" ،أو أن الجريمة هي " محبورات شرعية
ةجر اهلل عنها بحد أو تعةية")1(.
الجريمة في القانون :
أما تعريف الجريمة في القوانين الوضل ل ل للعية فهي كل فعل أو امتناع عن فعل نص
المشللرع على تجريمه ووضللع له عقوبة معينة( )2إما المشللرع السللوداني فقد عرف الجريمة
بأنها " تشمل كل فعل معاجب عليه بموجب أحكام هذا القانون أو أي جانون آخر")3(.
وبصل ل للفة عامة يمكن تعريف الجريمة بأنها " فعل غير مشل ل للروع صل ل للادر عن إرادة
جنللائيللة يقرر لهللا القللانون عقللابلاً أو تللدبي اًر احت ارةيلاً ،)4(.أو بعبللارة أخري الجريمللة هي كللل

فعل أو امتناع عن فعل صل ل ل ل للادر من إنسل ل ل ل للان مسل ل ل ل للؤول ويقرر له القانون عقاباً أو تدبي اًر

إحت ارةياً(. )5

وجريمة القتل تعنى الفعل المحبور الذي تشمئذ منه النفس البشرية وهو عملية

إنهاء حياة كائن حي إنسان بإرادة آخر جصداً ويسمى بالقتل العمد في التشريعات السماوية

والوضعية كما عرفته المادة ( )031من القانون الجنائي السوداني لسنة 0990م حيث جاء
النص (الفقرة ( )0يعد القتل جتالً عمداً إذا جصده الجاني أو إذا جصد الفعل وكان الموت
1

عبدا لقادر عودة  ،التشريع الجنائي اباسالمى مقارناً بالقانون الوضعي  ،الجةء األول  ،مطبعة مؤسسة الرسالة ،

ص .65 ،66
2

يس عمر يوسف  ،النبرية العامة للقانون الجنائي السوداني لسنة1991م  ،طبعة  2446م  ،ص .04

3

المادة ( )3القانون الجنائي السنة 1991م.

4

د  .محمود نجيب حسنى " ،شرح جانون العقوبات القسم العام"  ،المجلد األول  ،منشورات الحلبي الحقوجية  ،بيروت

5

د .أكرم نشأت إبراهيم ،ا"لقواعد العامة في جانون العقوبات المقارن"  ،الطبعة األولى1990 ،م  ،.ص .05

 ،بدون تاريخ طبع  ،ص . 64

7

نتيجة راجحة لفعله) .1وتقابل المادة  842من القوانين الجنائية السايقة وتقابل المادة ()311
من القانون الجنائي الهندي وتنص المادة (( )842على أن يعتبر القتل جتالً عمداً – إذا

كان الفعل الذي سبب الموت جد أرتكب بقصد إحداث الموت).2

أما في الشريعة اإلسالمية فقد أتفق الفقهاء األربعة على جواة حصول القتل بوسيلة
معنوية أيضاً من غير الوسائل المادية .كمن شهر سيفاً في وجه إنسان فمات رعباً.

ومن توفل إنساناً وصاح به جاصداً جتله فمات مذعو اًر أو سقط لفةعه من مرتفع

ومات ومن ألقى على إنسان حية فمات رعباً .ويالحب أن آراء الفقهاء األربعة جاء سابقاً
للقوانين الوضعية سواء ابانجليةي أو الهندي أو في أي جانون في العالم .حيث جاءت تلك

القوانين متفقة مع رأي الفقه الجنائي اإلسالمي.
ويرى اإلمام مالك (أن في هذه األحوال يعتبر جتالً عمداً ما دام الجاني جد تعمد

الفعل على وجه العدوان ولم يقصد منه اللعب أو المةح فإذا جصد اللعب أو المةاح فالقتل
خطأ).3

ويرى اإلمام أحمد بن حنبل (أن القتل في هذه األحوال شبه عمد ألن الوسيلة با تقتل
غالباً)

4

ويرى اإلمام أبو حنيفه (أن القتل في هذه اباحوال جتل شبه عمد)5.ويرى اإلمام

الشافعي في مذهبه (يجب أن يفرق بين من يمية ومن با يمية كالصبي والمعتوه والمجنون
والنائم والموسوس والمصعوق والمذعور والضعيف ويرون أن القتل جتل شبه عمد).6
ويعتبر موت الجنين حي جريمة جتل إذا كان أي جةء من أجةاء الجنين جد برة إلى الخارج
وأن لم يكن الجنين جد تنفس او ولد وبادة تامة.
1

القانون الجنائي السوداني لسنة 1991

2

جانون العقوبات السوداني السابق 1927

3الشرح الكبير للعالمة احمد الدرديرى العدوى دار الفكر بيروت  ،ج 0،ص 215
4

الموني للشيخ موفق الدين ابى محمد بن جدامة المقدسى دار احياء التراث العربى ، 1907ج ،9ص 750

5

البحر الرايق ،للشيخ ذين العابدين الحنفى دار الكتب العلمية 1995ج، 0ص 209

6

نهاية المحتاج ،للشيخ شمس الدين الرملى دار الفكر بيروت ، 1900ص 230
6

وهنالك نوع آخر من أنواع القتل وهو القتل شبه العمد وجد عرفته المادة ()030
من القانون الجنائي السوداني لسنه( 0990يعد القتل شبه عمد إذا تسبب فيه الجاني بفعل
جنائي على جسم ابانسان ولم يقصد القتل ولم يكن الموت نتيجة ارجحه لفعله).
الفقرة الثانية من نفس المادة توضح أن هنالك تسع حابات يكون فيها القتل شبه
عمد إذا توفرت ويمكن ذكرها بإختصار وهي ( القتل بسبب اباستفةاة ،والقتل بتجاوة حق
الدفاع الشرعي ،والقتل بتجاوة الموبف بحسن نيه سلطته المخولة له القانون ،والقتل
نتيجة العراك المفاجئ والقتل تحت تأثير اإلكراه ،والقتل بناءاً على رضى المجني عليه
والقتل الصادر من المضطرب عقلياً أو المعتوه والقتل فى حالة الضرورة)وتقابل هذه المادة

(النص الوارد في المادة  849من جوانين العقوبات السابقة السودانية والمادة ( )311من
القانون الهندي).1
وهنالك أيضاً نوع آخر من انواع القتل وهو القتل الخطاء وجد عرفته المادة ()038

خطاء
من القانون الجنائي السوداني لسنة 0990م حيث نصت على اآلتي (يعد القتل جتالً
ً
إذا لم يكن عمداً أو شبه عمد وتسبب فيه الجاني عن إهمال أو جلة إحتراة او فعل غير
مشروع) وتقابل المادة ( )852من القوانين السودانية الجنائية السابقة لسنة  0985والمادة

( )314من القانون الهندي.
وهنالك من انواع القتل كابانتحار وسقوط الطائرات والورق واإلحراق والهدم وغيرها
من أعمال القصف الجوي كما يحدث اآلن إلخواننا في سوريا وافوانستان وفلسطين كلها
أنواع من أنواع القتل لذلك لم نتمكن من الحديث عنها لكثرتها وعدم حصرها لكن نركة
في البحث عن القتل بأنواعه المألوفة والمتكررة لدينا من خالل عمل الشرطة الجنائية
والمحاكم القضائية.
وأن علماء اباجرام جد اجمعوا على أن جريمة القتل باهرة جديمة من أجدم البواهر
السالبة في سلوك اإلنسان األول في المجتمعات البدائية .وهي في مقدمة القيم التي تسعى
كل التشريعات السماوية والوضعية لحمايتها وصيانتها على مر العصور هذه الحماية التي
1

مرجع سابق ،ص .339
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صاصُ فِي ْالقَ ْت َلى ْالحُرُّ بِ ْال ُح ِّر
ب َعلَ ْي ُك ُم ْالقِ َ
تبهر في جوله تعالى (يَا أَ ُّيهَا الَّ ِذينَ آَ َمنُوا ُكتِ َ
ُوف َوأَدَا ٌء إِلَ ْي ِه
َو ْال َع ْب ُد بِ ْال َع ْب ِد َو ْاألُ ْنثَى بِ ْاألُ ْنثَى فَ َم ْن ُعفِ َي لَهُ ِم ْن أَ ِخي ِه َش ْي ٌء فَاتِّبَا ٌع بِ ْال َم ْعر ِ
ك تَ ْخ ِف ٌ
ك فَلَهُ َع َذابٌ أَلِي ٌم).1صدق اهلل
يف ِم ْن َر ِّب ُك ْم َو َرحْ َمةٌ فَ َم ِن ا ْعتَدَى َب ْع َد َذلِ َ
بِإِحْ َسا ٍن َذلِ َ
العبيم
لذلك نجد أن جميع الشرائع السماوية والقوانين الوضعية وضعت اجصى عقوبة للقتل
وهي القتل للجاني يمثل بما جتل به المجنى عليه جصاصا او اعدامه تعةي ار وذلك حتى
تكون العقوبة رادعة و عبة لويره.
عقوبة القتل العمد في الشريعة اإلسالمية:
األصل فيه هو أن يعاجب الجاني بالقصاص على القتل العمد سواء مقترن بسبق
اإلصرار والترصد أو غير مقترن وسواء أن كان هناك بروف مخففة أو لم تكن هناك
بروف مخففة.
وأى جريمة تقع تحتاج الى أربعة عناصر لكى تحدث وهى:
 /0الجانى  :ويقصد به الشخص أو اباشخاص الذين ارتكبوا الجريمة
 /8المجنى عليه :ويقصد به الشخص أو اباشخاص الذين ارتكبت فى حقهم الجريمة
بواسطة الجناة او الجانى.
 / 3مكان ارتكاب الجريمة اى مسرح الجريمة  :ويشمل المكان او ابامكنة التى وجعت او
نقلت اليها الجريمة.
/4اداة الجريمة :ويقصد بها الوسيلة أو الوسائل المستخدمة فى ارتكاب الجريمة ويؤثر اى
عنصر من هذه العناصر اباربعة يتاثر بالعناصر اباخرى وبالتالى وينقل اثاره الى العناصر
اباخرى وهذا هو اساس نبرية العالم الفرنسى لوكارد( ) 0902التى تسمى نبرية التبادل
والمبادلة والتى تنص (اذا تالمس شيئان فالبد ان يترك احدهما اثره على اباخر) وهذه
النبرية هى أساس عمل فريق البحث فى مسرح الجريمة لكل انواع الجرائم ايا كان سببها
وطبيعتها.
1

سورة البقرة اآلية ()150
0

القتل بالسم  :هذا النوع عبارة عن نموذج للقتل العمد بهذه الطريقة أي إستخدام السم
في القتل مع سبق اإلصرار أو الترصد.
واستعمال السم في القتل كان وسيلة مألوفة فيما مضى لهذا نصح الشارع إلى جعله
جريمة خاصة فهو من ضمن الجرائم الوحشية التي لم يكن لها عقاب سوى اإلعدام كما
أن العدول اإلختياري بايعفي الجاني من العقاب مادام اآلخر جد وضع السم في متناول
المجني عليه بالفعل وهذا كان معمول به في العصور السابقة أما في العصر الحاضر
المشرع العدول في التسمم الذي يتم بفعل إختياري من الجاني معمول به في
فقد جعل
ّ
جميع األحكام العامة(.)1
فمن يضع للمجني عليه سما في طعامه ثم ينبهه بالخطر الملحق به لحبة تناوله
الطعام أو ينةع منه الطعام جبل تناوله أو حتى يعطيه شيء يطيل أثر هذا السم  .بعد
تناوله بالفعل يستفيد من أثر العدول اإلختيار في إمتناع العقاب طبقا للقاعدة المعروفة.
وجد صار إستعمال السم في القتل العمد وسيلة نادرة نتيجة لتقدم وسائل التحليل
الكيميائي التي جعلت إكتشافه أيسر من ذي جبل.
حكمة التشديد من القتل:إن القتل بالتسمم يكون فيه نوع من الودر الذي يلحق بالمجني
عليه حسن النية الذي يكون عاجة عن الدفاع عن نفسه بسبب هذا الودر وأنه يتم في
غالب األحيان من أكثر الناس إتصابا به أوجربا منه فهو ينطوي على خيانة ملموسة تجري
في هدوء وكتمان وكثير مايصعب إسنادها إلى الجاني أو إثباتها عليه.
مثال :كما إذا تشاجرت إمرأة مع ةوجها ثم جامت بوضع السم له في الطعام أو الشراب
وجدمته له بحسن نية وهي في ثورة عضب لكي تقتله دون أن يكون جد إتيح لها التفكير
الهادئ المطمئن في مشروعها اإلجرامي.
ومن هنا تبدأ أهمية النص على تشديد العقوبة في جريمة القتل بالسم متعمد بذلك
إستعمال مادة سامة ولو لم يتوافر برف سبق اإلصرار.
()1د .هشام أبو الفتوح – جرائم اإلعتداء علي األشخاص واألموال – وحدة الطبع والنشر والتصدير – جامعة القاهرة
فرع الخرطوم  .ص .65
9

المواد السامة:السموم مختلفة األنواع منها معدنية وعضوية ونباتية سواء أن كانت سريعة
المفعول أو بطيئة أم بأي طريقة أخرى كوضع ةئبق في أذن شخص بنية جتله مع أنه با
يحدث الموت إبا إذا كان باألذن جروح يمكن أن ينفذ من خاللها إى داخل الجسم(.)1
ويلحق بع

الشراع بالمواد السامة إستعمال مادة تؤدي إلى القتل ولو لم تكن سما

من جهة نسبة كشخص المجني عليه بمثيرات الدفتريا أو التيتانوس وذلك بالنبر إلى
عمومية النص إبا أن هذا ليس هو معمول به وجد عبرت المحاكم الفرنسية عن الشروع
في القتل بوير السم تقديم خبة مخلوط بالةجاج إلى المجني عليه وجتله بذلك وأيضا تقدم
ةوجة كمية كبيرة من الخمور لقتل ةوجها السكير جاصدة ذلك وهو ما حصل بالفعل.
وباشك أن إستعمال السم في القتل العمد بايعتبر جريمة خاصة بل هو برف مشدد
للقتل العادي ويصبح عليه لكل مايصبح على القتل العمد من جواعد عامة فيما يتعلق مثال
بالشروع والعدول اإلختياري ورابطة السببية.
الطبيعة القانونية للسموم:إستعمال السم في القتل العمد برف مادي مشدد يتعلق بالركن
المادي للجريمة والحكمة من هذا البرف تمتد إلى جميع المشتبة فيهم سواء كانوا فاعلين
أصليين أم مجرد شركاء فيها سواء علموا بها أو لم يعلموا بها كما سبق إن وضحت وبا
شأن لهذه البروف بأوصاف القصد الجنائي فهذا األخير كما سبق أن ذكرنا جد يكون
محدد كمن يضع السم في طعام ويقدم في إحدى المستشفيات أو إحدى المدارس أو
السجون في كلتا الحالتين يشدد العقاب.
مثال :أن يضع الشخص السم في طعام غريمه ليقتله ويموت فهنا يشدد العقاب كما يوضح
شخص سم لشخص آخر معتقد أنه المجني عليه فيموت الشخص اآلخر.
إثبات التسمم:
إثبات التسمم مسألة موضوعية تخضع للقواعد العامة في اإلثبات ويستعان فيه
عادة بأداء األطباء الشرعيين والكيمائيين إلمكان التحقق من إستعمال السم ونوعه أن
()1د .هشام أبو الفتوح – جرائم اإلعتداء علي األشخاص واألموال – وحدة الطبع والنشر والتصدير – جامعة القاهرة
فرع الخرطوم  ،.ص .69
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إمكان ومدى صلته بالوفاة ومحكمة الموضوع لها أن تفصل بالقول في هذه األمور ,إن
كانت محكمة النق

تباشر عليها رجابة اإلستدبال في الحدود العامة التي تراجب فيها

المسائل الموضوعية.
في سابقة جضائية تتلخص وجائعها حيث جامت المتهمة بوضع سم الةرني للمجني
عليها في عدة مرات وكانت المجني عليه حبلى مما أدى إلى وفات الجنين داخل بطن
أمه ثم بعد ذلك إلى موت المجني عليها دون أن يكون هناك حالة شكوك من أن المتهمة
هي التي تسببت في موت المجني عليها إبا بعد أن إكتشف الةوج أن الةوجة األولى هي
التي جتلت ةوجته الثانية عندما وجد السم في غرفتها .فهنا جررت المحكمة على المتهمة
الحكم باإلعدام ألنها كانت جاصدة جتل المجني عليها بعد أن أثبتت األدلة على ذلك(.)1
أركان جريمة القتل :لكل جريمة أركان بابد من توافرها حتى تكتمل الجريمة التامة ومن
هذه الجرائم تذكر جريمة القتل ألنها محور إهتمامنا ودراستنا في هذا البحث لذانجد أن
اول ركن في جريمة القتل هو الركن المادي ويتطلب السلوك اإلجرامي لجريمة القتل العمد
إرتكاب الجاني فعالً مادياً أي التسبب في جتل الوير إيجابياً أو سلبياً يكون هذا السبب في
إةهاق روح الضحية وبا يهم شكل أو وسيلة العنف المادي للجاني .وهذا يعني ضرورة

توفر ثالثة عناصر في الركن المادي للجريمة بصفة عامة وتشتمل في فعل اباعتداء على
الحياة يؤدي إلى نتيجة إجرامية وهي وفاة المجني عليه.
تتمثل عناصر القتل العمد في ركنين هما:
 -1الركن المادي
 -2الركن المعنوي
أوال  -الركن المادي للقتل العمد:

الركن المادي عموما للجريمة هو سلوك إجرامي

إيجابيا كان أم سلبيا يسفر عن حدوث نتيجة مادية عامة كانت او خاصة يعتبره القانون
شرطا موضوعيا للعقاب تتطلب بالضرورة رابطة موضوعية تربط بين النشاط اإلجرامي
والنتيجة الضارة ويتكون الركن المادي إذن من الفعل والنتيجة ورابطة السببية.
()1مجلة األحكام القضائية لسنة 1999م.
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مكونات الركن المادي:
أوال – الفعل :الفعل جد يكون إيجابيا كحرق الجاني للمجني عليه بالنار أو بآلة صلبة
حادة أو يخنقه أو أغرجه في الماء أو بتسميمه وما إلى ذلك وجد يكون فعله سلبيا يتمثل

في إمتناع الجاني من واجب يفرضه عليه القانون كالمرأة التي حملت سفاحا وامتنعت عن
إرضاع طفها بنية التخلص من العار فيموت الطفل ففي هذه الحالة تكون هذه المرأة
إرتكبت جريمة القتل العمد عن طريق اإلمتناع كذلك السجان الذي يمتنع عن تقديم الطعام
أو الشراب للمسجون جاصدا من ذلك موته في حالة السجن اإلنفرادي والطبيب الذي يمتنع
عن تقديم الدواء للمري

لكل هذه الحابات يكون اإلمتناع مساويا للدفع اإليجابي.

ولكن جد يقول اسودل -هل يمكن أن يكون الفعل الذي نت عن الموت فعال معنويا؟
أي ليس فعال إيجابيا أو سلبيا ،أي هل مجرد اإلخبار من شخص إلى آخر ويقصد جتله
مع معاناته من مر

من أم ار

القلب مثال والتي با تتحمل الصدمات هذا يكفي أن

يكون عنصر من عناصر الركن المادي للجريمة؟
ناجش هذا الموضوع عالمان هما اإلنجليةي سميت وهوجان تحت عنوان هل مجرد
القتل عن طريق المعاناة العقلية أو الصدمة يعتبر جريمة؟
يرى العالمان أن الفقهاء المتقدمين يرون أن القانون بايعتد بالقتل الذي ينت عن
الفعل المعنوي ألنه ليس هنالك فعل خارجي للعنف وجع ذلك أم لم يقع والشريعة ابانجليةية
تقول أن األشياء الويبية يعنى بها اهلل  Secrets things belong to Godفقد أورد
الفقيهان عدة أمثلة فيما إذا كان الفعل يشكل جريمة القتل العمد إذا ما توفى الشخص الذى
وجع عليه ذلك الفعل منها إذا جتل الجاني شخص يعاني من أحد أم ار

القلب Heart

 Aneturisnحيث إندفع إلى غرفته وصاح في إذنه (إن ةوجتك او والدتك توفيت) جاصدا
بذلك جتله حين توفي المجني عليه في الحال فلماذا بايشكل هذا الفعل المعنوي جريمة جتل
عمد؟
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هذا الفعل ينطبق عليه القاعدة العامة في الشريعة اباسالمية بأنها من الويبيات
التي بايعلمها إبا اهلل أكثر مما ينطبق على شخص جتل بالسم(.)1
فمجرد اإلرهاب أو التهديد الذي يتسبب في موت شخص من الخوف الذي واجه
با يعتبر جتال عمدا ولكن هذه القاعدة با تنطبق على الطفل الذي لم يتجاوة عمره سبع
سنوات إذا تعر

لذلك حيث توفي بهذا السبب فإن هذا الفعل لو نت عنه الموت يعد

جتال بدون عذر.
هناك أمثلة توضح ذلك ،هي:
 -1في جضية  Haywoodالتي تتلخص وجائعها أن رجال عاجال كان في حالة فةع وتهي
صارخا أراد ان يعطي ةوجته شيئا ثم طاردها خارج المنةل في الطريق ومستعمال
الشدة والتهديد منها فسقطت ميتة ألنها كانت تعاني من حالة غير طبيعية للقلب فقد
أحدث ذلك التهديد والشدة من اإلجهاد المادي والخوف أو اإلنفعال الشديد في تسبيب
الموت ولكن القاضي رولدي وجه المحلفين أنه بايشترط وجود عنف مادي حقيقي
وشكل الموت من الخوف واحدة نات عن فعل غير مشروع كالتهديد بإستعمال العنف
فإنه يكفي.
 -2في جضية ) (Picasحيث وجد القاضي (أرسكين )Erskineالمتهم مذنب بإرتكاب
جريمة ا لقتل العمد حيث جذف المجني عليه بنفسه في النهر حتى غرق فمات من
الخوف المحدق من العنف الذي سببه له الجاني(.)2
أما القانون الهندي :فقد حكم بالبراءة للمتهم في جضية تتلخص وجائعها أن (المتهمين كانوا
يطاردون المجني عليه وةميله الذي أصيب بعيار ناري وتوفى في الحال ثم بل المتهما
يطاردان المجني عليه إلى أن جفة في بئر ليحمي نفسه منهما فمات المحكمة حكمت

()1د .يس عمر يوسف -الشرح في القانون الجنائي السوداني لعام 1991م – القسم الخاص – مطبعة الخرطوم للنشر

والطباعة 2441م ،ص .242

( )2د .يس عمر يوسف ،مرجع سابق .240 ،
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ببراءة المتهمين حيث جررت أن فعل المتهمين بايشكل فعال جصد منه تسبيب الموت أو
العلم المحدد بأن ذلك الفعل جد نت عنه الموت.
لو اجتنعت المحكمة بأن المتهمين جد دفعاه إلى السقوط في البئر بدون أن يكون
له الخيار ألي وسيلة أخرى فإن النتيجة ربما كانت مختلفة.
ويعرف الفقيه دنتال الشرح فيقول :مع إحترام جرار المحكمة العلياء ربما يتساءل المرء ماهو
الخيار الفعلي للمجني عليه عندما كان يجري إلنقاذ حياته في الحقل ووجد أعداءه علما
بأن اإل تهام أثبت أنه با ملجأ للمجني عليه وبا خيار له إبا بالقفة في البئر لذلك كان
يتوجب أن يختلف الحكم تبعا لذلك وجد إستهل الشارح بالسابقة اإلنجليةية ) (Curleyحيث
جفةت المجني عليها بنفسها من النافذة للهروب من مطاردة ةوجها من عنف حال حيث
صدر الحكم ضد الةوج في المحكمة األدنى بإدانة الةوج بالقتل العمد ولكن عندما رفع
الحكم للتأييد أيدت اإلدانة ولكنها عدلت القضية إلى القتل بدون عذر.
 وفي جضية (ميسور) حيث هوجم المجني عليه بواسطة أعدائه على سطح المنةل حيثأطلق عليه عدة طلقات بأسلحة خطرة ولكى يتفادى هذا الهجوم جفة من السطح ليلقي
حتفه فقد حكم بالقتل العمد وعلى الرغم أن الموت نت عن القفة الذي نت عنه الموت
وكان بالضرورة من فعله(.)1
إتفق الفقهاء األربعة على جواة حصول القتل بوسيلة معنوية با مادية كمن شهر
سيفا في وجه إنسان فمات رعبا ومن تفعل إنسان وصاح به جاصد جتله فمات مذعو ار أو
سقط ويالحب أن رأي الفقهاء األربعة جاء سابق للقوانين الوضعية سواء في اإلنجليةي أو
الهندي أو في أي جانون في العالم حيث جاءت تلك القوانين متفق مع الفقه الجنائي
السوداني.
 -يرى اإلمام مالك:

أن القتل في هذه األحوال يعتبر جتال عمدا مادام الجاني جد تعمد الفعل على وجه

العدوان ولم يقصد منه اللعب أو المةاح فلو كان جاصدا المةاح بايعد جتال عمد.
()1مجلة األحكام القضائية لسنة 1999م.
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يرى اإلمام أحمد:أن القتل في هذه األحوال شبه عمد ألن الوسيلة باتقتل غالبا وهذا رأي
اإلمام أبي حنيفه.
يرى اإلمام الشافعي:يجب أن نفرق بين الصبي والمجنون والنائم والمذعور يرى أن القتل
شبه عمد في حالة الشخص الوير ممية أما عمد في حالة الممية العاجل.
ليس في كل من القوانين الوضعية مايمنع أن تكون وسيلة القتل فعال غير مادي
ومع ذلك يرى جمهور الشراح على أن القتل بهذه الطريقة غير عمد وحجتهم أنه بايمكن
على وجه التحقيق إعتبار العوامل النفسية التي تنشأ عن فعل الجاني مسببا لموت المجني
عليه (وهذا ما كان معمول به في الشريعة اإلنجليةية) وهذا القول منتقد ألن يمكن مع تقدم
العلم أن يثبت على وجه التحقيق أن الموت نشأ عن العوامل النفسية التي أحدثها للفعل
الجاني أي هناك صورة يكون الجاني والمجني عليه فيها من البهور بمكان بحيث يكون
من البلم أن يفلت الجاني من العقاب وهناك من يأخذ بنبرية الشريعة ابانجليةية وهي
عقاب الجانى إذا كانت وسيلة االقتل معنوية با مادية.
يري بع

الفقهاء الذين إستمدوا من الشريعة اإلسالمية والذي يجيء بع

جذوره

التاريخية في القانون اإلنجليةي والهندي بأنه يمكن أن نأخذ بالفعل المعنوي كوسيلة للقتل
في كل جريمة حسب بروفها.
ثانيا – النتيجة:هي المكون الثاني للفعل المادي أي عنصر تاني للتعامل الركن المادي
للجريمة أن يكون الموت هو السبب المباشر لفعل الجاني إلى أن يكون من شأن هذا
إحداث الموت فإن كان القتل نتيجة لفعل بايمكن نسبته إلى الجاني أو لم يكن الفعل
الجاني مما يحدث الموت فال يمكن إعتبار الجاني جاتال.
إذن النتيجة تعني اآلثار المادية أو النفسية المترتبة على السلوك اإلجرامي وهي
عديدة ومتنوعة ولكن القانون بايتقيد بكل هذه اآلثار وانما يعنيه بعضها الذي يتمثل فيه
إعتداء عليه مصلحة أو حق.
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لذلك بابد أن يكون الجاني جد جصد إحداث النتيجة ويجب أبا تكون بعيدة عن
الفعل ) (to be tcorcmateولعل النتيجة تكون واضحة في الحديث عن رابطة السببية
ذلك أن العنصرين مترابطان.
رابطة السببية:رابطة السببية هي العالجة التي تربط مابين الفعل والنتيجة وتثبت أن إرتكاب
الفعل هو الذي أدى إلى حدوث النتيجة.
األهمية القانونية لعالقة السببية :إذا إنتفت عالجة السببية فإن المسئولية لمرتكب الفعل
تقتصر على الشروع إذا كانت جريمته عمدية أما إذا كانت غير عمدية فال مسئولية لذلك

الركن المادي بالنسبة لعالجة السببية فهو عنص ار وشرطا لقيام المسئولية الجنائية.
سوف نتحدث عن رابطة السببية في القانون اإلنجليةي والسوداني والهندي والشريعة
اإلسالمية.
أوال – رابطة السببية في القانون اإلنجليزي:جرر فقهاء بريطانيا أنه من الصعب وضع

أي نبرية عامة لعالجة السببية ولكل مايمكن عمله توجيع القواعد العامة المحددة للمسئولية
وتحكم مسائلها وتمتاة النبرية السببية في القانون اإلنجليةي أنها من صنع القضاء شأنها
شأن النبريات األخرى فهي على خالف نبائرها في الفرنسي واأللماني فقد إستقر القضاء

على أن الموت كنتيجة إجرامية يستند على فعل المتهم ماديا لو كان الفعل هو الذي سبب
الموت(.)1
Deethain only be attributed to the accused he
نعني بذلك أن يكون فعل الجاني هو السبب الفعال في إحداث النتيجة أي يكون
فعل الجاني جد شارك في النتيجة بقدر أكبر من القدر األجل وبا يعد دفاعا عن المجني
عليه كان يعاني من مر

مميت وبايشترط أن يكون فعل الجاني هو السبب الوحيد في

تسبيب الوفاة فإن الفاعل األول يعد أيضا مسئول عن الوفاة وبايعد اإلهمال المشترك دفاعا
إبا إذا بلغ ذاك اإلهمال حدا من الجسامة.

( )1المرجع السابق .240 ،
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وبايعد كذلك دفاعا عالج المجني عليه عالجا خاطئا أو أمتناعه عن العالج ينفي
رابطة السببية.
وفى جضية) (Wallإتهم أحد حكام المستعمرات بجريمة القتل العمد ألنه نفذ حكم
الجلد في أحد الجنود والذي توفي بسبب ذلك الجلد وعلى الرغم أن المحكوم عليه أى
المجني عليه وجد إمتنع عن تنفيذ تعليمات األطباء بعدم شرب الخمر ألنها جد تعجل بوفاته
وجد شرب وتوفي بالفعل فقد جاء في حيثيات الحكم أنه بايعد دفاعا بأن المجني عليه لم
يتبع تعليمات األطباء ألنه بايعد عذ ار للشخص الذي وضع آخر في وضع خطير
فيموت(.)1
وهذه الحجة جد أثيرت في جضية )(Blaneعام  1957أمام محكمة اإلستئناف في
إنجلت ار والتي تتلخص وجائعها في ان المجني عليها جد أصيبت بطعنة سببت لها نةيفا حادا
في الرئة وجد نصح األطباء بإجراء عملية نقل دم رفضت المجني عليها إلعتقادات دينية
وتوفيت بعد ذلك فقد جضت محكمة اإلستئناف بإن إمتناع المجني عليها إلجراء العملية
بايشكل دفاع يستفيد منه المتهم فهو مسئول عن القتل إذا ماكان هو السبب الفعال
واألساسي للوفاة.
أما بالنسبة للعوامل الخارجية فهي باتعتبر رابطة سبببية مثل شخص طعن آخر
وتركه ملقى على األر

ومات الشخص المطعون بفعل الةلةال فهنا يسأل عن الشروع

في القتل العمد معا.
ثانيا – رابطة السبببية في القانون الجنائي السوداني والهندي:
رأينا أن نتحدث عن رابطة السببية في القانون الجنائي الهندي والسوداني معا ألن
المادة  206من جانون العقوبات لسنة  1927و  1950و  1903جد نقلت المادة ()299
من جانون العقوبات الهندي لسنة  1064والتي نقلت عنها الفقرة األولى من المادة 134
من القانون الجنائي الحالي لسنة 1991وجد ورد المثابان اآلتيان على المادة السابقة:

( )1المرجع السابق  ،ص .211
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شرح رجم ( )1الشخص الذي يسبب ضر ار جسمانيا لشخص آخر مصاب بإعتالل
صحة أو بمر

أو بعاهة فيعجل ذلك بموته يكون جد سبب الموت لذلك الشخص.

شرح رجم ( )2إذا سبب الضرر الجسماني الموت فإن من أحداث ذلك اضرر يكون جد
سبب الموت وان كان ممكنا منع الموت بالعالج الصحيح والرعاية الماهرة(.)1
وهذان الشرحان ورد في المادة  299من جانون العقوبات الهندي وكذلك السوابق
السودانية إعتمدت السوابق الهندية في تكييف رابطة السببية واتفقا على أن جوانين العقوبات
ال سابقة مع هذا القانون لم تعال مسألة السببية بصورة مستقلة وشاملة وبما أن القتل من
أخطر الجرائم فقد حذى القانون الجنائي على شرح مصدرين من أكبر المصادر.
حكومة السودان ضد أحمد آدم /إن القاعدة اإلنجليةية ليست ملةمة لمحاكم السودان ألنها
جررت ان المتهم لم يسبب الموت في تلك القضية بالذات وهكذا تبقى رابطة السببية مع
مرور الةمن أم ار ولكنه غير حاسم بمفرده.
ولما كانت رابطة السببية تضمن إسناد النتيجة إلى سلوك المادي للمتهم نتيجة شرط مسبق
لقيام المسئولية المتهم الجنائية فجعل المتهم بحالة المجني عليه الصحية تشكل عنصر
في القصد الجنائي ولكن إذا كان غير عالم بحالته وغير جاصر فمنها تطبيق المدة 270
من جانون العقوبات في القوانين السابقة.
حكومة السودان ضد عبد اهلل محمد رمضان
في هذه القضية وضعت المحكمة المبادئ اآلتية:
 -1إلثبات أن الموت نجم عن اإلصابة بابد من إثبات أن هناك عالجة مباشرة وواضحة
من اإلصابة التي أحدثها المتهم ويسبب الموت التحقيق توجيع أن عالجة السببية لهم
إليهم.
 -2تنقطع عالجة السببية إذا ما تدخلت بين الفعل ونتائجه عوامل خارجية با صلة لها
بفعل الجاني ونشاطه.

()1موبانا عبد اهلل الفاضل عيسي – شرح القانون الجنائي لعام 1991م مدعماً،د.ت  ،ص .66
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األمور المتوجعة أو المحتملة الحدوث هي تلك التي يمكن للرجل العادي أن يتكهن
بحدوثها في إطار مألوف مما تجري به سنة الحياة بالنسبة للفعل ونتائجه ووجائع هذه
القضية تتلخص في أن المتهم طعن المجني عليه في بطنه حتى خرجت أمعاؤه حيث
توفي في اليوم الخامس للحادث إثر إصابة بجلطة في الشريان الرئيسي للرئة.
طرحت المحكمة على نفسها السؤال اآلتي:
 ماهي عالجة السببية بين اإلصابة التي أحدثها المتهم والجلطة التي كانت السببالمباشر لموت المجني عليه.
ثم تستطرد المحكمة العليا في أن اإلجابة على هذا السؤال تقول :تشترط المادة
 206جانون العقوبات السوداني لسنة  1927أن يكون الموت ناجما عن فعل أو ترك
المخالف للقانون وبعبارة أخرى يجب أن تكون العالجة بين اإلصابة التي أحدثها المتهم
وسبب الموت عالجة مباشرة وواضحة فهنا العوامل الخارجية المتصلة با تنقطع عالجة
السببية أما العوامل الخارجية التي ليس لها صلة فهي تقطع عالجة السببية.
حكومة السودان ضد مجدي عبد المجيد

()1

المدان منذ المرحلة األولى من التحريات بأنه جرر جتل أبيه واشترى لذلك سكينة
المعروضة وأيضا الكم الهائل من الطعنات وكيفية إحضار السكينة واستعمالها في ارتكاب
الجريمة تأكيد واضح على أن الجاني كان جاصد ومتعمد لقتل المجني عليه والجريمة ثابتة
واضحة بكافة أركانها.
حكومة السودان ضد إسماعيل سعيد

()2

إستعمال الجاني في القتل أداة با يمكن أن يستخدمها شخص عادى مثال إستخدام
عربة لقتل المجني عليه تعني الموت المحقق بل والبشع الذي يجرد المجني عليه من حق
الدفاع الشرعي والشخص العاجل يرى بل يؤكد بأن با أحد يستطيع أن يستخدم حق الدفاع
عن نفسه في هذه الحالة.
( )1مجلة األحكام القضائية لعام .1962
( )2مجلة األحكام القضائية لعام .1962
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ثالثا – رابطة السببية في الشريعة اإلسالمية:
من إستقراء النصوص في الفقة اإلسالمي نجد الفقهاء سوى بع

الحنفية

يشترطون أن يكون بين الفعل المرتكب والموت الذي حدث رابطة سببية وبا تنقطع هذه
الروابط وأن إشتركت بع

العوامل األخرى في إحداث النتيجة فالشريعة اباسالمية تجعل

الشخص مسئول عن النتيجة حتى كان من الممكن إسنادها إلى الفعل الذي سبب ضرر
منه فتكون الشريعة اإلسالمية في ذلك أجرب مما جرى عليه العمل في إنجلت ار والسودان
والهند.
وبا يعتبر فعل الجاني سبب للموت إذا إنعدمت رابطة السببية بين الفعل وموت
المجني عليه أو إذا كانت جائمة ثم إنقطعت بعد ذلك الفعل من شخص آخر ينسب إليه
الموت دون فعل الجا ني األول أو كان في إمكان المجني عليه أن يدفع أثر الفعل دون
شك ثم منع عن دفعه دون أن يكون للجاني دخل في إمتناعه فهنا الجاني مسئول عن
فعله سواء كانت النتيجة مباشرة أو غير مباشرة لفعله سواء كان السبب بعيد أو جريب
مادام الفعل سبب النتيجة.
وجد إتفق فقهاء المسلمين مع النبريات الحديثة في أمورو إختلفوا في أخرى مثال
– إذا ضرب شخص أحد ضربة مميته وجاء شخص اخر جبل أن يموت فقطع رجبته
فالشخص اباخر هو القاتل ألن السبب الثاني حال بين السبب األول والنتيجة وجطع
عمله وألن السبب الثاني هو الذي أدى بذاته الى القتل هنا إتفقت الشريعة اإلسالمية على
ما جرى عليه القانون السوداني والقوانين الوضعية األخرى حيث يسأل الجاني األول عن
الشروع فى القتل بينما يسأل الثانى عن القتل العمد .
لذلك نقرر وبكل إطمئنان أن ما يستقر عليه العمل من أحكام ضوابط رابطة السببية
با يختلف وبا يتعار

مع نبرية السببية في الفقه اإلسالمي ونرى بالضرورة إتباع األحكام

التي إستقر عليها القضاء السوداني(.)1
()1د .عبد اهلل أحمد النعيم – القانون السوداني – النبرية العامة للمسئولية الجنائية – الطبعة األولي – 1906م .
،ص 09
24

وأيضاً عالجة السببية  :با يكفي صدور نشاط مؤذي من الجاني وموت المجني عليه

لقيام الركن المادي لجريمة القتل بل يجب أن يتوفر إلى جانب ذلك وجود عالجة سببية
بين النشاط وبين موت الضحية ويقصد بالعالجة السببية إرتباط النتيجة اإلجرامية وهي
موت الضحية بنشاط الجاني إرتباط المعلول بعلته حيث يكون ذلك النشاط هو الذي نشأ
عنه موت الضحية وفقاً للضوابط التي يسري عليها الوجود في هذا الكون.

والعالجة السببية جد تكون واضحة با يثور الجدل بشأنها كما في الحابات التي

يستعمل فيها الجاني الوسائل المميتة في الوالب ويترتب عنها الموت فو اًر كقتل الضحية
عن طريق الخنق أو اإلغراق أو الصعق الكهربائي أو بالطعنات والضربات النافذة إلى

القلب أو المخ .وأحياناً جد تكون العالجة غير واضحة أو باهرة بسبب إشتراك أسباب

أجنبية مع النشاط اإلجرامي في موت الضحية .وجد يكون سابقة لفعل اباعتداء أو باحقه

له مثل التداوي أو الخطاء فيه .ويقوم خبير مسرح الحادث بتحقيق مبدأ عالجة السببية
(رابطة السببية ) بالتعاون مع الطبيب الشرعي وذلك بتوضيح الصلة بين فعل وسلوك
الجاني والنتيجة لهذا الفعل أو السلوك .وفي جرائم القتل بالتسمم يتم تحقيق رابطة أو مبدأ
السببية وذلك بإثبات أن المادة السامة التي وجدت بالسوائل الحيوية لجسم المتسممتماثل
تلك التي وجدت بمسرح حادث التسمم وأنها هي التي أدت إلى الوفاة حيث يقوم خبير
السموم بالفحوصات المعملية للعينات التي تم تحريةها من مسرح حادث التسمم
وكذلكالعينات الحيوية التي يتم أخذها من جسم المتسمم لتحديد المادة السامة بينما يقوم
الطبيب الشرعي بتحديد سبب الوفاة.
الركن المعنوي للقتل العمد:با تقوم الجريمة بمجرد تحقيق الركن المادي بمكوناته حيث
يجب أن يتوافر لها الركن المعنوي وهو يضم العناصر النفسية للجريمة ويعني ذلك أن
الجريمة ليست كيانا ماديا خاص جوامه الفعل وآثاره ولكن إضافة إلى ذلك هي كيان نفسي
وهو يمثل األحوال النفسية لماديات الجريمة والسيطرة عليها.
أهمية الركن المعنوي:للركن المعنوي أهمية تتمثل في النبرية العامة للجريمة ألن األصل
للجريمة يوير الركن معنوي هذا الركن هو السبيل الشارع إى تحديد المسئولية عن الجريمة
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إذ با يسأل شخص عن الجريمة مالم تقم عالجة بين مادياتهم لذلك فإن هذا الركن يتوير
ضمان للعدالة وشرط ألنها با تحقق العقوبة هي للجريمة وأغراضها اإلجتماعية.
لذلك نجد أن هذا الركن في جوهره (جوة نفسية) من شأن الخلق والسيطرة وهذه القوة
هي (األداة) ولكن الركن با يقوم باألداة أيا كانت وانما يتطلب القانون فيها شرطا لكي
تكون معتبرة جانون إلى ذات األهمية القانونية فأداة الجريمة هي جوهر الركن المعنوي.
وجد عبر المشرع السوداني في هذا القانون والقوانين السابقة العقابية عن الركن
المعنوي بعدة تعبيرات في المادة الثالثة من هذا القانون فعبر عنها بالقصد (وجصد الوش)
(سوء القصد) و (العلم) و (اإلحتمال) و(ما يحمل على اإلعتقاد) و (النتيجة الراجحة)
وعبر عن نفيها بعبارة (حسن النية).
وجد سبق وشرحنا هذه العبارة للركن المعنوي بإعتباره القصد الجنائي من جرائم
القتل بإعتبارها الجرائم المهمة وبإعتبارها الركن المعنوي فيها هو القاعدة العامة التي تشمل
كل الجرائم إبا إذا إنقلب القانون جصد خاص كقصد الوش أو التقليد(.)1
الركن المعنوي في جريمة القتل:هو القصد الجنائي ومعناه أن نتتجة إرادة الجاني إلى
أتيان النشاط الصادر منه إيجابياً أم سلبياً ،إلى النتيجة اإلجرامية المقصودة من ذلك

النشاط التي هي إةهاق روح المجني عليه وهو يعلم يقيناً أن فعله هذا يكون الموت نتيجة

راجحة له.

وهنالك القصد الجنائي في القتل شبه العمد والقتل الخطاء ويختلف القصد بإختالف
نوع الجريمة وحسب الوجائع توضح نية الجاني والموجع الذي وجع عليه اإلعتداء والوسيلة
التي استخدمت في الجريمة ونت عنها الموت يحدد جصد الجاني من خالل المصادر التي
استعملها واألماكن التي سبب فيها موت المجني عليه ويحدد جصد الجاني أن كان جتالً

عمداً أو جتل شبه عمد أو جتل خطاء و يمكن تحديد القصد الجنائي من خالل الفعل
الجنائي الذي جام به الجاني على جسم المجني عليه أو من خالل استنطاق مسرح الحادث

()1د .عو
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بناء على اآلثار المادية الموجودة فيه بواسطة خبير مسرح الحادث .أن الدليل الجنائي
ً
المادي يلعب دو اًر كبي اًر ومهماً في البينة واإلثبات حيث يستفاد منه في نفي اباتهام أو
تضييف نطاجه أو إثباته عن طريق استعمال دليل جنائي مادي جاطع الدبالة وكذلك يلعب

دو اًر كبي اًر في إثبات بع

الدفوع التي جد تنتفي بها المسئولية الجنائية أو تؤدي إلى

تخفيفها .

عقوبة القتل العمد في القانون :ونتعر

لعقوبة القتل العمد و هي اإلعدام وجد نصت

المادة  134في الفقرة الثانية من القانون الجنائي السوداني لعام  1991وهي تقول.
(من يرتكب جريمة القتل العمد يعاجب باإلعدام جصاصا فإذا سقط القصاص يعاجب
بالسجن مدة باتجاوة عشرة سنوات دون المساس بالحق في الدية)
فكانت القوانين السابقة تعاجب بالورامة مع اإلعدام أما القانون السوداني الحالي فقد
نصت المادة  0الفقرة الثانية (على أنه إذا تعددت الجرائم فإن الحكم باإلعدام عن أحدهما
يجب ماعداه من عقوبات سوى المصادرة أي أنه با يجوة توجيع أي عقوبة أخرى مع
اإلعدام سوى عقوبة المصادرة) (.)1
فقد نصت المادة  271من جانون العقوبات المصري لسنة  1950 – 1927على
أن (كل من إرتكب جريمة القتل العمد يعاجب باإلعدام أو السجن المؤبد لكي تجوة معاجبة
بالورامة أيضا).
وتنص المادة  271من جانون  1903على أن (كل من يرتكب جريمة القتل العمد
يعاجب باإلعدام أو الدية) ذلك ألن هذا القانون أخذ بالقتل غيلة الذي نص عليه في المادة
 272بأن لكل من يقتل عمدا غيلة أي شخص يعاجب باإلعدام
"كل من يرتكب جريمة القتل العمد يعاجب باإلعدام أو السجن المؤبد  ،كما يجوة
معاجبته بالورامة أيضاً".

()1د .هشام أبو الفتوح – جرائم اإلعتداء علي األشخاص واألموال – وحدة الطبع والنشر والتصدير – جامعة القاهرة
فرع الخرطوم) ،ص.50
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هذا ما نصت عليه المادة ( )271لسنة 1927م و1950م أما جانون 1903م ينص
في المادة ( ) 271علي اآلتي (كل من يرتكب جريمة القتل العمد يعاجب باإلعدام أو
الدية).
أما جانون 1991م في المادة  2/134ينص علي (كل من يرتكب جريمة القتل
العمد يعاجب باإلعدام جصاصاً فإذا سقط القصاص يعاجب بالسجن مدة با تجاوة عشرة

سنوات دون المساس بالدية 1991م .

النشاط اإلجرامي:أن المشرع في أى نبام جنائي با يعاجب على النوايا المضمرة مهما
كانت خبيثة لذلك أن النية اإلجرامية با تشكل لوحدها وبذاتها خطورة على الحياة العامة
ما دامت في ضمير صاحبها .بل حتى ولو أفصح عنها صاحبها شفوياً أو كتابة أو بأي

وسيلة أخرى وتأكدت لدى القاضي ثبوتها فإن صاحبها با يمكن أن يعاجب بجريمة القتل

العمد أو الشروع فيه ما دامت في ضمير الشخص ولم تخرج إلى حية الوجود .ألن القوانين
الجنائية ليس من حقها أن تتعمق في سير أغوار النفس اإلنسانية ألنها ليست محل عمله.
وترتيباً لذلك فإن القتل يتطلب سلوكاً إرادياً ملموساً في العالم الخارجي من شأنه

إحداث الموت فإذا تحققت النتيجة (الوفاة) كانت جريمة القتل تامة واذا لم تتحقق باسباب
خارجة عن إرادة الجاني كانت الجريمة خائبة ولكن يعاجب على الشروع في القتل .وكل
ما يهم في الفعل أن يكون صالحاً إلحداث الوفاة حيث با يهم الوسيلة المستخدمة للقتل.
فمثالً من يلطم شخصاً على وجهه فيموت با يصح أن نسأله عن جريمة القتل إن كان جد
انكر ذلك ألن الفعل وحده با يؤدي إلى الموت  .ولكن

استعمال السالح النار

كالكالشنكوف وغيره من اباسلحة النارية أو مادة حارجة أو مادة سامة أو سالح أبي
كالمدية أو فإس أو ساطور أو غيرها من األدوات التي من شأنها إحداث الموت أو إلقاء
شخص من مكان عال أو تخويفه وةعره فيموت من هذا الخوف أو الةعر يسأل الجاني
عن القتل كما أن هذه األفعال يقصد منها القتل تعتبر أفعال مكونة للركن المادي في
جريمة القتل العمد ألنها تؤدي إلى إةهاق الروح .أيضاً يمكن لخبير مسرح الحادث تحديد
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أن الفعل الجنائي جد أرتكب بدون جصد أي بإهمال وهذا يؤدي إلى تخفيف المسئولية
الجنائية .
وقد يكون السلوك اإلجرامي امتناع:غالباً ما يتخذ فعل اباعتداء صور إيجابية تتمثل في

حركة عقلية تدفعها إلى الوجود إرادة شخص معين نحو ذلك مثال– ضرب الجانى المجني
عليه بعصاة غليبة على رأسه أو طعنه بسكين أو خنجر في صدره أو إطالق رصاصة
عليه أو صعقه بتيار كهربائي أو حقنه بمادة سامه أو خنقه إو إغراجه.
وجد يكون الفعل سلبياً جد يؤدي إلى الموت ويتخذ صور الترك أو ابامتناع عن

اتيان فعل إيجابي يوجب القانون على الشخص أن يأتيه مثالً الممرضة التي تمتنع عن
إعطاء المري

الدواء الذي وصفه له الطبيب في ميعاده فيموت المري

أو امتناع

المولدة عن ربط الحبل السري للمولود فيموت فكل ما يمتنع من هؤباء عن التدخل بانقاذ
المجني عليه بنية جتله يسأل عن القتل العمد.
إذاً ِ
العبرة بمعاجبة كل من تسبب في جتل الوير هي تحقق الرابطة السببية بين فعل

اإلعتداء والنتيجة .وبا يهم بعد ذلك أن يكون الفعل جد ارتكبه الجاني بنفسه أو بصورة غير

مباشرة فالذي يطلق أفعى أو كلب شرس أو إنسان غير مسئول كالمجنون أو الحدث غير
المسئول على آخر بنية أن يقتله يعاجب كقاتل متعمد ويعتبر جاتالً من يرغم شخصاً باإلكراه

على جتل نفسه أو يوحي إليه بأن السلك الكهربائي غير صاعق وبا خطر عليه فيمسكه

فيموت يعتبر مرتكب جريمة القتل العمد (المادة  392من القانون الجنائي الموربي تنص
على (متى كان نشاط الجاني كاف عادة إلحداث الموت فإنه يعتبر جرينة على وجود لنية
القتل ما لم يثبت الجاني العكس أما إذا كانت وسيلة اإلعتداء على الضحية غير كافية
عادةً إلحداث الوفاة وترتب عنها مع ذلك الموت فإن على النيابة العامة إثبات وجود نية
القتل العمد لدى الجاني).1
النتيجة اإلجرامية :تمثل النتيجة اإلجرامية التي تتم بموجبها جريمة القتل في وفاة المجني
عليه والوفاة كعنصر اساسي في الركن المادي في القتل باةم لقيام الجريمة با توني عنها
1

القانون الجنائي الموربي المادة ()392
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إلى نتيجة أخرى غير القتل مهما كانت بليوة ويجب أن يكون المجني عليه الذي إةهقت
روحه إنساناً حي حتى ولو كان هنالك خطا في الوجائع.

كالذى يصوب بندجيته على إنسان في البالم باناً أنه حيوان مفترس أو اسد ثائر

فيقتله يعتبر مرتكب جريمة القتل.

إذا كانت النتيجة اإلجرامية في القتل با تتحقق جانونا ابا بتوجف حياة المجني عليه
توجفاً تاماً ونهائياً فإن تحديد اباع ار

التي ينت منها توجف الحياة تماماً أمر يدخل في

صميم إختصاص الطب الشرعي والذي يعتبر دليل من األدلة الجنائية التي تثبت وجوع

الجريمة .وبا يشترط حصول الوفاة عقب السلوك اإلجرامى مباشرة كالوفاة في الحال بل
يمكن أن يتحقق ذلك األثر بعد فترة من وجوع الجريمة بالمجني عليه كالذى اصيب بعيار
ناري وتم إسعافه وحدثت مضاعفات بعد فترة وتوفي متأثر بجراجه .وفي حالة وجوع هذه
النتيجة فعالً فإنه ليس ما يمنع من إعتبار الواجعة جتالً عمداً ما دامت العالجة السببية بين

النشاط والنتيجة القائمة ومادام جصد الجاني ثابتاً.
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المبحث الثاني

تعريف مسرح الجريمة
هو المكان الذي إرتكبت فيه الجريمة أو جةء منها ويشمل األماكن التي
أكتشفت فيها الجريمة بالعثور علي أداة الجريمة أو أجةاء من أداة الجريمة وجد يكون
مسرح الجريمة في مكان أو في عدة أمكنة وفقاً للجريمة وعناصرها .
يشترط البع

في مسرح الجريمة أن يكون مكاناً يحتوي علي أثار (.)1وفي تقديري

أن هذه الشرط با يضيف جديداً علي التعريف السابق للسببين التاليين :
 -1إذا تعذر العثور علي اآلثار علي الرغم من وجودها أحياناً .
 -2وجود بع

للجريمة .

اآلثار مثل آثار األجدام في مكان ما با يجعله بالضرورة مسرحاً

يختلف مسرح الجريمة في شكله العام من جريمة إلي أخري ولكل جريمة أركانها وعناصرها
وأدوات تنفيذها الخاصة ،وبقدر إختالف تلك األركان والعناصر تختلف اباماكن التي تنفذ
فيها كل جريمة بمراحلها المختلفة .
وكذلك هو المكان الذي إرتكبت فيه الجريمة وجد يكون المكان مولقاً كالمناةل ؛ أو

مكشوفاً كالمةارع والحقول والوديان ؛ وجد يكون جسو اًر كالمصانع والمالعب الرياضية ..
وطبيعة مكان الجريمة هي التي تحدد كيفية العمل به(.)2

األماكن المغلقة :

فهي تكون للمناةل بإختالف أنواعها من مناةل عادية اي كانت مبنية بطرق حديثة

أو تقليدية سواء كانت طوابق أن بدونه أو حتي الشقق فهي أيضاً داخلة في المعني.

والمتحري يقوم بتحديد المكان واإلتجاهات من خالل الرسم الكروكي أو التصوير

الفوتورافي وغيره من اإلجراءات .
()1

فادي عبد الرحيم الحبشي  ،المعاينة الفنية لمسرح الجريمة التفتيش  ،الريا

()2

اللواء محمد ابراهيم عفان – علم التحري الجنائي – الخرطوم – الرباط الوطني  -2443.ص .79
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 ،دار النشر بالمركة العربي للدراسات

األماكن المسورة :

هي تلك التي تكون مسورة بناء أو أعمده أو اإلستادات وميادين

الرياضة المختلفة .وعليه با يمكن أن نوصف النوادي الرياضية واإلجتماعية والثقافية
باألماكن المسورة في حين إنه تدخل في هذا المعني أو التعريف المدارس سواء كانت
أكاديمية أم صناعية أم تجارية بمختلف مصالحها ومستوياتها .
وصف مسرح الجريمة :يوصف المتحري محل الجريمة بعد وصوله إلي المكان وعليه
اإلسراع في وصف المكان ويصف ما هو متعلق بالجريمة وحتي اإلشياء الوير متعلقة

بالجريمة فقد يحتاج لها باحقاً لربط اإلستنتاجات وعليه العمل بقاعدة عدم تحريك أي شيء
جبل وصفه وتصويره ورسمه وأن يكون الوصف دجيقاً وبا تفوته كبيرة أو صويرة إبا بوصفها

ال  ،ويجب أبا يكون الوصف إنشائي ًا
 ،فهو با يستطيع تأكيد أهمية هذه األشياء إبا مستقب ً

جبل بل يكون مفيداً وشامالً له مدلوله  ،ويبدأ الوصف من البعيد ثم يقترب شيئاً فشيئاَ ًً
حتي يص ل إلي مكان الجريمة ويعين محل الجريمة أين هو وكيف وصل إليه المتحري
ويوضح محل الجريمة سواء كان منةل أو مصنع أو فضاء أو غابة أو مكان مهجور(.)1
وبناءاً علي ما تم من معاينة لتحديد اآلثار وامكانها يثبت ذلك بوصف مكان

الجريمة ،وعلي المتحري أن يضع نصب عينيه عدة جواعد.في مقدمة القاعدة الذهبية
التي تقتضي ...بأبا يلمس أو يحرك أو يوير موضع أي شيء جبل أن يصفه وصفاً دجيقاً.

وصف المكان من الخارج  :يوصف من الخارج ما إذا كان أرضاً فضاء وصف اإلتجاهات

كأنه كان شرفاً أو غرباً أو جنوباً أو شماباً  .باإلضافة إلي تحديد الحدود والطرق المؤدية
إليه وصفه إذا كان مولقاً أم مكشوفاً .

وصف المكان من الداخل  :يوصف مثل نوع التربة وطبيعتها " طينية – رملية – طمية
...الخ" وما يوجد بها من ةرع  .كما يجب علي المتحري أن يحرص في تحديد المادة

()1

عقيد شرطة  /محمد الحسن المحامي – المبادئ العامة للتحريات الجنائية – الخرطوم إصدارات رئاسة الشرطة –

2445م ،ص .65

هذه القواعد للها أهمية كبيرة في سرعة الكشف عن الجاني ومن ضرورة إتباعها.
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والمعدن  .والوضع لكل شيء موجود بمسرح الجريمة باإلضافة إلي الوصف الخارجي
(.)1

اإلستعداد واإلنتقال إلي مسرح الجريمة
جبل أن ينتقل المتحري إلي مكان الجريمة عليه أن يتخذ من اإلجراءات ما يكفل
المحافبة عليه ومن معه من المعاونين والخبراء لحين وصوله لمسرح الجريمة  .وجد

يكون هذا في شكل تيم الذي يقع عليه اإلنتقال فو اًر لمسرح الجريمة بعد إصدار التعليمات

من الضابط المسئول لدي ج سم الشرطة الذي يتبع له المتحري وعليه العلم بوجوع الجريمة
جد يكون بأحدي الطرق اآلتية :

 -1العلم بالجريمة  :عن طريق اإلطالع المباشر مثل فتح البالغ .
 -2العلم بواسطة األخبار  :التي تصل إلي علم األشخاص الذين شاهدوا الجريمة أو
علموا بها .
 -3العلم بواسطة الشكاوي أو العرائ

 :اإلجراءات التي تسبق اإلنتقال إلي مكان الجريمة

.
علي المتحري القيام بعدد من اإلجراءات :
 -1إفادة السلطات المختصة " النيابة – القضاء – المباحث الجنائية – األمن ".
 -2اإلتصال بالجهات التي يمكن أن تقدم المساعدة " المعامل الجنائية – الخبراء –
اإلسعاف ".
 -3تأمين اإلتصال بمكان الجريمة (:)2
أوالً  :اإلجراءات قبل اإلنتقال لمكان الجريمة :

 -1إبالغ مراكة األمن والدوريات المتحركة القريبة من مسرح الجريمة لتأمينه .
 -2إرسال جوة للسيطرة علي مكان الجريمة .

()1
()2

اللواء محمد ابراهيم بن عفان – علم التحري الجنائي – الخرطوم – الرباط الوطني – 2443م  ،ص .57
العميد حقوجي  /فتح الرحمن عبد القادر العو

– سلسلة الثقافة القانونية – استاذ بجامعة الرباط الوطني – كلية

الشرطة والقانون  -2446ص .25
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 -3جفل الطرق والممرات المؤدية إلي مسرح الجريمة بواسطة القوة المرسلة التي سبقت
إنتقال المتحري لمسرح الجريمة .
 -0مراعاة البروف المناخية التي يمكن أن تؤثر في مكان الجريمة مثل " ابامطار –
األتربة الهوائية ".
ثانياً  :اإلجراءات والتدابير بعد اإلنتقال لمسرح الجريمة :
 -1تنبيم الدخول لمسرح الجريمة بعد الوصول إليه .
 -2رسم وتصوير مكان الجريمة .
 -3تحديد حركة عناصر الجريمة داخل مسرح الجريمة "
 -0إدارة فريق العمل في محل الجريمة والسيطرة عليه .
 -7وضع حراسة علي مسرح الجريمة .
 -6وضع مراجبة سرية للمتابعة .
اإلنتقال لمسرح الجريمة  :توجب التشريعات الجنائية اإلنتقال إلي مسرح الجريمة كإجراء
من اإلجراءات المبدئية التي يقوم بها المتحري في جميع الجرائم الهامة أو تلك التي يجوة
فيها لرجال الشرطة إلقاء القب

بدون أمر جضائي  .ومن بين القواعد العربية التي نصت

صراحة علي وجوب اإلنتقال لمسرح الجريمة المادة ( )04من جانون اإلجراءات الجنائية
الكويتي والمادة ( )39من األصول الجةائية العراجي والمادة ( )7من جانون اإلجراءات
الجنائية السوداني والمواد (  ) 31 – 20من جانون الجنائية المصري والمادة ( )37من
جانون اإلجراءات الجةائية األماراتي ولإلنتقال إلي مسرح الجريمة أو الجريمة فوائد هي :
 -1التمكن من السيطرة علي الجريمة .
 -2تأمين المنطقة ضد الفوضي واإلضطرابات .
 -3إثبات وجوع الجريمة والتأكد من حجمها وابعادها .
 -0التمكن من مساعدة المتضررين من الجريمة .
 -7العثور علي اآلثار المادية الساخنة .
 -6التعرف علي الجناة .
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 -5التعرف علي المجني عليهم .
 -0العثور علي الشهود .
 -9حصر جرائم المجرمين المجهولين .
العمل في المسرح  :بعد وصول المتحري والفريق العامل معه إلي مسرح الجريمة ليبدأ
مهامه بالعمل علي تأمين مسرح الجريمة  ،ويعقب ذلك القيام بالفحص والتفتيش وتأمين
اآلثار التي يتم العثور عليها .
زيارة مسرح الجريمة :هي إنتقال المتحري إلي مكان الجريمة والقيام بفحص المكان أو
أي شيء أو شخص له عالجة بالجريمة المرتكبة واثبات حالة ذلك المكان وما يتوفر فيه
من أدلة(.)1
ويعرف البعض بأنها  :مشاهدة واثبات الحالة القائمة في مكان الجريمة واألشياء التي

تتعلق بها وتفيد في كشف الحقيقة واثبات حالة اباشخاص الذين لهم صلة بها كالجاني
والمجني عليه(.)2
ونلخص من ذلك أن زيارة مسرح الجريمة هي  :اإلنتقال والمشاهدة والمالحبة المباشرة
لمسرح الجريمة واجراء التحري حول إثبات حالته الراهنة وما يط أر من تويرات علي
األشخاص واألشياء الموجودين في مسرح الجريمة واستنتاج الحقائق منه .
المحافظة علي مسرح الجريمة  :تنبع أهمية مسرح الجريمة من كل أثر مادي خلفه الجناة
علي تلك البقعة  .وتنتفي تلك األهمية وتقل جيمة مسرح الجريمة متي اةره بعد الجريمة
ةائ اًر با عالجة له بالجريمة  ،واضافة إلي مسرح الجريمة أثار أخري أو أحدث في شكله

تويي اًر  ،ومن هنا تأتي ضرورة المحافبة علي مسرح الجريمة ويتحقق ذلك بيقبة المتحري
وتحركه السليم علي مسرح الجريمة (.)3

المحافظة علي النظام في المسرح ويتم باآلتي :
()1

سدران محمد خليفة – سلطة التحري اإلبتدائي في التشريع الجنائي الكويتي – القاهرة أكاديمية الشرطة ،ص.190

()2

فوةية عبد الستار – شرح جانون اإلجراءات الجنائية – القاهرة – دار النهضة العربية – 1906م  ،ص .334

()3

د .محمد األمين البشري – مرشد التحريات الجنائية – الخرطوم إصدارات رئاسة الشرطة 2445م –ص .09
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 -1أبعاد جميع األشخاص المتواجدين بمسرح الجريمة وخاصة الفضوليين منهم.
 -2تأمين مكان الجريمة ويتم عن طريق القوة المرافقة للمتحري .
 -3منع األشخاص من الدخول أو الخروج من مسرح الجريمة إبا بعد إكمال اإلجراءات
.
 -4حماية المشتبه فيهم والمتهمين من التعر

لألذي سواء من أهل المجني عليهم أم

من المواطنين (.)1

ان فحص مسرح الجريمة هو عمل فى غاية اباهمية والمهنية والتخصصية ويتطلب
سنوات عديدة من الخبرة العملية الممتةجة مع التعليم والتدريب المستمر وبا يقتصر النجاح
فى الوصول الى حل القضية على دور شخص واحد بل هو نتيجة تضافر جهود جميع
افراد فريق البحث بمسرح الجريمة والذى يتكون من:

2

 .0وكيل النيابة او ممثل هيئة التحقيق وابادعاء العام

 .8وحدة المباحث فى مركة الشرطة التابع لمنطقة الجريمة .
 .3وحدة البحث الجنائى فى دائرة اباختصاص .
 .4الطبيب الشرعى .

 .5اول رجل شرطة يصل الى مسرح الجريمة .
 .2خبراء ابادلة الجنائية وهم :
 )0خبير مسرح الحادث
 )8المصور الجنائى
 )3خبير البصمات

 )4الخبير الكيميائى

 )5خبير فحص اباسلحة والمتفجرات .
 )2خبير الحرائق وابانفجارات .
()1
2

العقيد محمد عبد اهلل الطريفي – ص .9

د .هشام عبد الحميد فرج – معاينة مسرح الجريمة  ،ص .00
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يتوجف نجاح مهمة فريق البحث على نجاح جميع افراد فريق البحث بمسرح الجريمة فى
العمل فى تناسق وانسجام فيما بينهم وتفهم كل فرد لمهام باجى افراد طاجم البحث وبابد
من وجود جائد ذو خبرة وشخصية جوية للسيطرة على الموجع والتنسيق بين افراده ويحتوي
هذا المكان على ابادلة الجنائية واآلثار المادية الناتجة والمتأتية عن ارتكاب الجريمة وجد
يكون هذا المسرح مكاناً مولقاً (مبنى ،مستودع) أو مكان مكشوفاً (حقل ،ساحة ،برحه أو

حديقة أو طريق عام أ صحراء أو طافحة على شاطئ النهر أو البحر أو أي مكان آخر

يمكن أن يكون جةء من مراحل ارتكاب الجريمة .ويمكن القول بإمكان وجود عدة مسارح
للجريمة الواحدة ،مرتبطة بمكان اإلعداد لها ومكان تنفيذها وبالمكان الذى نقلت له الجثة
بعد جتلها أو مكونات الجريمة وآثارها بهدف التمويه والتضليل.
وفي مسرح الجريمة يستطيع المتحري او النيابة او المحقق او الخبير البدء في
البحث عن الجاني وكشف النقاب عن األدلة الموجودة والمؤيدة لالتهام أوالبراءة ومسرح
الجريمة هو المكان ابامثل إلعادة تمثيل الجريمة بعد الكشف عنها والقب

على الجاني.

و من اساسيات العمل في التحري في جريمة القتل هو انتقال ضابط الشرطة المسئول او
وكيل النيابة إلى مسرح الجريمة فور تلقيهم البالغ غالباً ما يكون استقباله عن طريق
الهاتف حيث يطلب المبلغ او المتصل المساعدة من الشرطة لشخص مصاب او سمع

صوت اطالق نار او مشاجرة عنيفة وذلك عبر الهاتف او يكون البالغ بحضوره شخصيا
لقسم الشرطة بابالغ الشرطة عن جريمة جتل وجعت واول اباعمال التى يجب ان يقوم بها
اول شرطى يستقبل البالغ ان يسجل المعلومات اباتية :
 )1وجت استقبال البالغ .
 )2اخذ العنوان التفصيلى لموجع الجريمة .
 )3سؤاله للمبلغ هل يعرف الجانى واسمه ماهى اوصافه ومالبسه وطوله ولونه واى
مميةات خاصه وماهى اوصاف السيارة التى كان يستقلها الجانى لونها ونوعها ورجم
لوحة المرورهل ماةال الجانى بالموجع ام هرب .
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 )0على الشرطى الذى تلقى البالغ اخطار اجرب دورية شرطة للتحرك للمكان مسرح
الجريمة .
 )7اخذ اسم وعنوان ورجم تلفون المبلغ .
 )6ويطلب منه ايضا المحافبة على مسرح الجريمة لحين وصول الشرطة وذلك لمنع
دخول اى شخص لمسرح الجريمة حتى باتتوير معالمه والعبث بمحتوياته وجد يكون
المبلغ هاتفيا هو الجانى نفسه وعلى الشرطى مالحبة ذلك من خالل طريقة كالمه
جد يكون مرتبكا او مطربا وعليه فى هذه الحالة استدراجه فى الحديث حتى يتم القب
عليه من دون علمه .
 )5يجب على الشرطى ان يسجل المكالمات اليا او اباستعانة بجهاة تسجيل وبما أن
الشرطى الذى تلقى البالغ من اول الحاضرين لمسرح الجريمة ابا انه جد يتفاجاء
بعنف من بع
القب

لالشخاص الموجودين مثل عنف الجانى نفسه لكى يقاوم عملية

او عائلته او اجاربه او يكون العنف نابع من اهل واصدجاء المجنى عليه الذين

يرغبون فى ابانتقام كذلك جد يجد الشرطى اجارب المجنى عليه فى حالة هستيرية من
اباسى والحةن بدرجة عالية وغير عقالنية .
وفى مثل هذه البروف يجب ان يكون الشرطى غير متهور وأن يحاول الحفاب على مسرح
الجريمة وبا يترك اباسلحة فى اماكنها بل يجب عليه سرعة التقاط هذه اباسلحة الموجودة
بمسرح الجريمة حتى باتستخدم ضده او ضد اى شخص اخر فى الموجع وتكون اباولوية
المحافبه على حياته وحياة الموجودين فى مسرح الجريمة وليس المحافبة على مسرح
الجريمة فقط .
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المبحث الثالث
وصف ورسم وتصوير وتحديد األدلة والمعاينة

تفتيش مسرح الجريمة

يعتبر التفتيش من إجراءات جمع األدلة التي تلةم التحقيق واهم القواعد العامة للتفتيش
هي:1
 -1إجراء التفتيش بأجصي سرعة ممكنة حتي با تضيع اآلثار واألشياء .
 -2إجراء التفتيش بصورة مفاجئة حتي با تتاح الفرصة للجاني إلخفاء اآلثار .
 -3مراعاة القانون وعدم التعسف في إستعمال الحق القانوني للتفتيش .
 -0إتخاذ تدابير الحيطة واألمان لمنع اإلعتداء علي القائمين بأمر التفتيش .
 -7إجراء التفتيش بشكل منبم يبدأ من نقطة معينة وينتهي بها .
 -6مراعاة القواعد القانونية التي تحكم التفتيش (.)2
ولعل الواية من سرعة التفتيش هو وجود األثر الذي خلفه الجاني من الجريمة علماً بانه

أي تباطئ أو تأخير فيه يؤدي إلي فقدانه مما يصعب عليه مواصلة التحري والهدف من

فجائية التفتيش هو عدم إعطاء الجاني فرصة أو مةيداً من الوجت في إخفاء معالم جريمة

ونجد أن نفسية المتهم حالة إرتكاب الجريمة هو دافع لإلنتقام أو تحقيق رغبة ولكن فور
إرتكابه للجريمة ينصرف فهمه وعقله إلي الخروج من مسرح الجريمة حتي با يتورط بالقب
أو أن يشاهد واحد وبعد ذلك يحاول التخلص من اآللة أو أآلداة التي إرتكب بها فعله
فيقوم بوضعها في مكان با يصعب في العثور عليه والسبب في ذلك أن ذهن الجاني تلك

1

د .جدري عبد الفتاح آدلة مسرح الجريمة ص  97األسكندرية

( )2مسرح الوفيات المشتبه فيه – د .أمين فوده وأخرين  ،ص .79
37

اللحبة يفقد عنصر الذكاء وعملياً من السهل جداً حصول الشرطة علي أداة الجريمة في
مطلع اإلجراءات وهذا يرجع إلي فجائية التفتيش (.)1
خطوات التفتيش هي :
 -1التصوير الجنائي لمسرح الجريمة .
 -2رسم كروكي أولي لمسرح الجريمة .
 -3دخول المتحري لمسرح الجريمة .
 -0اإلذن بدخول الخبراء وفقاً لألسبقية المحددة وعلي ضوء بروف الجريمة .
 -7البحث علي التويرات في مسرح الجريمة ومتابعتها .
 -6البحث علي اآلثار وتعريفها باألرجام ووصفها .
 -5إبهار اآلثار غير الواضحة .
 -0وضع اآلثار وتأمينها .
رسم محل الجريمة :
بابد من إجتران الرسم بالوصف والتصوير لمحل الجريمة ألعطاء وكالة النيابة أو
المحكمة فكرة واضحة عن الحدث اإلجرامي الذي يتم إرتكابه وذلك بموجب الكروكي الذي
يعده المتحري وفي بع

األحيان تنتقل المحكمة إلي موجع الحدث لعدم وضوح عمليات

الرسم والوصف والتصوير أو في حالة عدم ةيارة المتحري محل الجريمة.
في الرسم هناك إعتبارات يجب أن تراعي وهي جياس المسافات بمقياس موحد
إمتار أو أجدام ،ومن الخطأ القياس باألمتار أو األجدام ثم القياس بالخطوة ويجب أن يكون
القياس موحداً ويكون بالتحديد وليس بالتقريب .

العوامل األساسية لرسم محل الجريمة :

 -1توضيح اإلتجاهات األربعة – ش – ج – ش – غ .
 -2يقوم المتحري بضبط المسافات .
()1
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 -3يوضح الكروكي ما له عالجة بالجريمة .
 -0عمل كروكي وجتي في محل الجريمة واتمام الرسم بالمكتب .
 -7عمل جياس رسم موحد  1سم يمثل  14أمتار .
 -6إستخدام الرموة التقليدية كالبئر والمسجد والمدرسة ...الخ .
كيف يرسم محل الجريمة :
يمكن عمل رسومات مختلفة لمحل الجريمة حسب مخيلة المتحري ألنه شاهد محل
الجريمة ويمكنه عمل خريطة بطريقة توصل المعلومات إلي ذهن القاضي بسهولة .
فإذا كان محل الجريمة غرفة هناك طريقة تسمي رسم الحجر علي شكل الصليب
وفي هذه الطريقة ترسم الجدران كأنما وهي علي المستوي السطحي لألر

وهذه الطريقة

توضح بسهولة آثار الدماء واألعيرة النارية علي الحيطان والسقف وما يوجد علي أرضية
الورفة من جثة وغيرها .
يوضح علي الرسم مقياس الرسم ورجم البالغ وتاريخه والمادة ووحدة الشرطة وساعة
وتاريخ الرسم وأسم المتحري ورتبته  ،أما إذا كان محل الجريمة فضاء أو وادي فيمكن
للمتحري أن يستخدم مهاراته في رسم محل الجريمة ويمكن تحديد اباشياء بالرموة وأن
يصطحب معه بع

المعدات الالةمة (.)1

يتم وصف مسرح الجريمة
إبتدأء من الخارج إلى الداخل أي وصف المكان تدريجاً
ً
وحتى المكان الرئيسي الذي توجد فيه الجثة ويسمى مسرح الحادث ابابتدائى ومكان تواجد
الجثة ليس بالضرورة ان يكون هو مكان حدوث الجريمة فقد تحدث الجريمة فى مكان
يصاب فيه المجنى عليه ثم يتحام ل على نفسه ويتحرك لمكان اخر تحدث فيه الوفاة وجد
ينقله الجانى لمكان اخر ايضا لمحاولة اخفاء الجثمان لذلك فى بع

اباحيان يوجد اكثر

من مكان لمسرح الجريمة باباضافة للمسرح ابابتدائى وهذه اباماكن هى اماكن التخطيط
والتحضير واباعداد للجريمة واماكن الدخول لمسرح الجريمة واماكن تنفيذ الجريمة واماكن
()1
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اخفاء معلم وادوات الجريمة واماكن الهروب من مسرح الجريمة ويمكن تلخيصها فى
اباماكن التالية

1

 .0مكان الجريمة الحقيقى الذى حدثت فيه اباصابة .
 .8مكان حدوث الوفاة .

 .3مكان وجود اى اثر مادى يتصل بالجريمة ويشتمل وجود اجةاء من الجثة .
 .4اداة نقل الجثة سيارة أو غيرها من أدوات النقل.
 .5مكان دخول الجانى .

 .2مكان هروب الجانى .

 .7منةل الجانى أو منةل المجني عليه .

ومن اهم النتائ السريعة لفحص مسرح الجريمة هى تضييق دائرة المشتبه فيهم من خالل
تحديد اباسلوب اباجرامى للجانى فى اجتحام المسرح وارتكاب الجريمة التى نستطيع غالبا
معها تحديد جنس الجانى وعمره التقريبى وسمات شخصيته وبالتالى يمكن استبعاد
المشتبه فيهم الذين با تنطبق عليهم المواصفات المشاهدة فى معاينة مسرح الجريمة ثم
الوصف التفصيلي لكل األشياء التي توجد في مسرح الجريمة ويكون ذلك بعد تفتيش
المكان في صورة تقرير مفصل يوضع في ملف القضية واهم عناصر هذا التقرير:
 ساعة وتاريخ ومكان وجوع الحادث.
 اسم الشخص او المحقق أو النيابة التي جامت بوصف المسرح.
 اسماء الموجودين بمسرح الجريمة والتحري معهم وعالجتهم بالمجني عليه.
 كما يبين أن الوجت كان نها اًر أو ليالً أوممطر أوهنالك أترية أو غبار ومستوى
اإلضاءة عالى أو منخف

أو مبلم تماما وموجع الجثة سواء كانت في الشارع

أو الوابة أو داخل منةل أو في غرفة ..الخ وذلك جبل البدء في التحقيق.
 وصف المكان الداخلي ووصف الجثة وحالتها بالتفصيل ثم يبين المتحري أو
المحقق البروف واألدلة والقرائن التي تؤيد اباتهام وتؤكد أنها جريمة جتل ثم توضح
1
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في التقرير نتائ البحث عن البصمات واألدلة التي وجدت واسماء الخبراء وتوضح
األجراءات التي اُتخذت بشأن الجثة وتحويلها إلى المشرحة بعد أخذ اإلذن من
النيابة بدفنها ثم توجيع الشخص الذي جام بإجراء التفتيش (شرطة أو نيابة).

 الرسم الكروكي – وهو مجرد عمل تخطيط تقريبي لمكان الحادث ومكان وجود
الجثة وتحديد الشوارع وأسمائها والمباني المجاورة والمعالم الباهرة الرئيسية حول
مسرح الجريمة وكذلك رسم الورف إن كان مسرح الجريمة منةل أو حو

حمام

داخل المنةل أو الحديقة وأنواع األشجار المةروعة ويوضح الرسم الكروكي اباشياء
التي بالقرب من الجثة واإلشارة إليها بخطوط على الهامش وكتابة أسمائها ويوضع
هذا الكروكي في ملف القضية ويقدم كمستند إتهام أمام المحكمة.
 تصوير مسرح الجريمة
وأما التصوير الفتوغرافي هو التقاط صو اًر فتوغرافية جبل إجراء أي عمل فني أو تحريك

الجثة وكذلك تصوير المكان بالفيديو معناها (الكتابة بواسطة التصوير) 1لذلك يمكن ان
تخدم هذه الصورة إجراءات المعاينة حيث تنقل صورة واضحة وثابتة با يتطرق إليها الشك
للعدالة وحتى تكون الصورة مثالية ان تتم إعادة تمثيل الجريمة وتسجيل مراحلها بالصورة
ويمكن أن يساعد في عملية التصوير المتهمين ان تم القب

عليهم أو يمكن اباستعانة

برجال الشرطة بشرط أن تكون إعادة التمثيل دجيقة وبعناية فائقة ثم اباهتمام بعمل رسم
توضيحي يحدد أماكن التصوير في كل صورة بأبعادها الثالثية ةاويتها وارتفاعها ومسافتها
من ا لجسم الذي تم تصويره وكذلك من األهمية تصوير مكان األصابة بقع الدم والسوائل
التي على األر

أو على المالبس وكذلك تصوير األسلحة وغيرها من األدوات التى تم

استخدامها في الحادث والتي تم العثور عليها بمسرح الجريمة وكذلك تصوير الجثة كامالً
او تصوير الوجه اذا تعذر ذلك حتى يتم نشرها عبر وسائل اباعالم للتعرف عليها اذا

كانت مجهولة الهوية كما يجب تصوير المكان من الخارج واألفضل استعمال الصور

1
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الملونة التي تبين المعالم باأللوان األصلية المختلفة ومواكبة التطور والتقدم التقني في
مجال التصوير (الفوتوشوب).
 تحرية األدلة

1

يجب حفب األدلة في برف مولق حتى با تتعر

للتلف أو التلوث وارسالها فو اًر للمعمل

الجنائي لفحصها ومضاهاتها ويجب مراعاة اآلتي-:

 -اباشياء التي تحمل البصمات يجب تحريةها بحيث با يختلط بعضها ببع

.

 المالبس التي عليها بقع دم او السوائل يلةم لفها بعناية وكل على حده. اباسلحة سواء كانت نارية او بيضاء مثال (السكين او فاس او عصاة تلف كلعلى حده باباوراق ويكتب عليها رجم المعروضات ونمرة القضية وكذلك اباسلحة
النارية مثل المسدس والكالشنكوف أو الخرطوش أو الطلقات النارية توضع في
صناديق وكذلك بقايا المفرجعات وأغلفتها تحفب في صناديق كحرة لألدلة وتكون
محكمة ومقفلة مع وضع عالمات واضحة لبيان محتويات كل حرة وأسمائها ويرفق
كشف باألشياء المحرةة مع طلب إجراء فحصها بالنسبة لكل حرة وكتابة اسم
الضابط المسئول الذي اجرى الضبط وترسل هذه العينات إلى المعامل الجنائية
لفحصها والتأكد من مطابقتها ومضاهاتها مع اآلثار األخرى التي وجدت عالقة
بالجاني او المجني عليه .ولكل مسرح جريمة بابد ان يكون له جائد على كل
اباشخاص الموجودين فى مسرح الجريمة سواء كانوا رجال شرطة ام شهود ام
مشتبه بهم .ويعتبر اول رجل شرطة يصل لمسرح الجريمة هو جائد مسرح الجريمة
وذلك حتى وصول ضابط برتبه اعلى منه وهكذا يتم تسليم جيادة مسرح الحادث
من ضابط الى ضابط حسب اباجدمية حتى تصل القيادة الى المحقق الجنائى
المختص بعد وصوله ويجب ان يحترم كل الموجودين فى مسرح الجريمة ج اررات
القائد وينفذوها بعد التشاور واباتفاق معه على كل الخطوات والتفاصيل المطلوبه
طبقا لطبيعة الجريمة وجائد المسرح يجب ان يكون ملما الماما تاما بكل اساليب
1
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التحرى الحديثة والمتطورة بمرور ابايام حتى يحقق اباستخدام ابامثل لالمكانيات
المتاحه لدى التخصصات المختلفة لفريق مسرح الجريمة .
 المعاينة والتفتيش
المعاينة نوعان ،معاينة فنية وتقوم بها الشرطة والنيابة والمعاينة القضائية هي التي
تقوم بها المحكمة للتحقيق من األدلة بمسرح الجريمة.
المعاينة الفنية هي ابانتقال السريع لمعاينة مسرح الجريمة عند تلقى البالغ عن
الحادث ثم عملية التحرى والتحقيق بمسرح الجريمة ولها أهمية خاصة عند كشف
كثير من الوجائع الجنائية اذ تكون الماديات التي تخلفت وتم الكشف عنها ابلغ من
األدلة على إثبات واجعة أو نفيها من أجوال الشهود كما تحدد بع

المعلومات

بشكل دجيق ومنضبط .
والمعاينة يطلق عليها عادة (إثبات حالة) 1وخاصة عند المصريين ويراد بهذا إثبات حالة
األشخاص واأل شياء واألمكنة ذات الصلة بالحادث ويكون ذلك من خالل رؤيتها بمسرح
الجريمة وفحصها فحصاً مباش اًر ودجيقاً ومتى انتقل الضابط أو وكيل النيابة أو المحقق

إلى مسرح الجريمة عليه القيام بمعاينة المكان واثبات ما يباشره في مرحلة التحري وأن
يستدعي الخبير الذي يباشر المعاينة ويكون تحت إشرافه واجراءات المعاينة عملية لنقل
صورة حية وصحيحة وكاملة لمسرح الجريمة و تعتبر كالمسجل وكالتصوير حيث تنقل
الحقيقة المادية للعدالة وتختلف عملية المعاينة من مسرح آلخر وفق لطبيعة الحاث ومكانة
ومالبساته .لذلك با يمكن وضع جاعدة معينة يهتدى بها وانما يجب أن تكون فى ذهن
الضابط المسئول أو النيابة صورة احتمالية لكيفية وجوع الجريمة و أركانها المختلفة ففي
جريمة القتل فأنه يجب العناية بذكر الحالة التي وجدت عليها الجثة من ناحية وضعها
سواء كانت داخل منةل أو في الحوش او داخل الورفة .أو فى العراء أو فى الوابة ...
الخ (.ثم بابد من إعطاء وصف تفصيلي لما يبدو على الجثة من آثار دون المساس بها)
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– ومحاولة بيان اباصابات إن وجدت وكذلك وصف الحالة العامة للمكان الذي توجد به
الجثة من ناحية بعثرة المحتويات أو بعضها أو كانت مرتبة ومنبمة ثم حالة األبواب
والنوافذ سواء كانت مفتحة أم مولقة أو مكسرة الةجاج وكل ما يالحب المعاين دون أن
يترك شيئ ًا ويكون دجيقاً جداً وذلك ثم يقوم بتفتيش مسرح الجريمة منةل أو ساحه أو حوش

أو غيره من األمكنة التي لها عالجة بمسرح الجريمة ويتفقد آثار العراك واألجدام وحالة

الجثة اذا كانت في العراء وفي كل األحوال ينتدب الضابط كل من الخبراء والطبيب
الشرعى وجصاص األثر ،وفني البصمات ،والكالب البوليسية وغيرهم من الخبراء الذين
يساعدوه على إكتشاف الجريمة ولكن يجدر بالذكر أنه ينبوي على المعاين عدم المساس
بأي شئ ولكن عليه المحافبة واجامة حراسة عليه حتى يحضر الخبراء المختصون في
رفع األدلة المادية التي تركها الجانى من أثار جنائية بمسرح الجريمة ألن مسرح الجريمة
يحمل األثار الكثيرة التي تركها الجاني أثناء إرتكابه الجريمة سواء كانت هذه األثار ناتجة
من جسمه كبصمات اباصابع أو أثار األجدام أو جطرات وبقع الدم أو البول أو الشعر أو
جطعة لحمه أوحيوانات منوية أو أجةاء من مالبسه ومنديل أو الطاجية أو الحذاء أوراق
كان يحملها مثل بطاجة إثبات الشخصية للجاني أو لويره (ولكن بابد من وجود أثار
ومخلفات للجاني كانت عالقة على الجاني) 1ويجب على المعاين أن يراعي الترتيب
المنطقي والواجعي في إثبات المعاينة بحيث ينقل صورة واضحة لكل من يطلع على تقرير
المعاينة كما يجب على المعاين عمل رسم كروكي لمسرح الجريمة ورسم تخطيطي للجثة
ومكانها وأخذ الصورة الفتوغرافية وصور الفيديو إذا أمكن ذلك وضع جميع التحريات
والرسومات والكروكي والصور في ملف البالغ .كما يتصل بالمعاينة إعادة تمثيل كيفية
وجوع الحادث (فإذا كانت المعاينة عبارة عن صور صامتة لمسرح الجريمة فإن إعادة
التمثيل تعتبر نقل صورة متحركة له) .2وعند تمثيل كيفية وجوع الحادث يحضر كل من له
صلة أو شأن وبابد من حضور المتهم أو المتهمين حتى ولو كانوا منكرين ووكيل النيابة
1

لواء عبد العةية حمدي – كشف الجريمة بالوسائل العلمية  -دار المطبوعات  1990القاهرة ،ص 22

2

د .حسن صاق المرصفاوي ،مرجع سابق ،ص 139
02

وضابط الشرطة المتحري والخبير المعاين والخبراء الذين شاركوا في الفحص وعلى
المتحري أن يتبين وصف تفصيلي إلعادة كيفية وجوع الجريمة واثبات كل ما يصدر من
أجوال وأفعال من له صلة بالواجعة الجنائية (فكثي اًر ما نقلت او تعددت بع

العبارات

العفوية التي تؤدي إلى كشف الجريمة)( 1وعند تمثيل الحادث يمكن اباستعانة بالمتهمين
أنفسهم أو أفراد من المباحث أو الشرطة أو من المواطنين) 2وحتى تكون المعاينة كاملة
وتتم بصورة صحيحة ودجيقة ينبوي على الضابط المسئول عمل اآلتي:
 رسم خطة للتحري تتفق مع حالة الجريمة التي امامه. السير جدماً في اإلجراءات دون تأثير بشخصية الجاني أو المجني عليه وأن بايترك لعاطفته فرصة التحكم على تصرفاته.

 إعطاء التعليمات واألوامر الالةمة لحفب األمن في مكان الحادث وعمل الحراسةالمشددة له وعدم السماح بدخول األشخاص غير المسئولين والمسموح لهم بدخوله
وعدم السماح لنفسه و لويره مس أو تحريك أي شئ من مسرح الجريمة جبل وصول
الخبير المختص.
 إسعاف المصابين بإستدعاء األطباء واباسعاف. إنتداب الخبراء الذين يرى اباستعانة بهم في هذه الجريمة. التحفب على المتهمين وتفتيشهم واباهتمام باباشخاص الذين جاموا بالبالغ ومعرفةعالجتهم به ثم القيام بفصل المتهمين عن بعضهم البع
كل واحد على حده.

والشهود ايضاً يستجوب

 بعد إجراء المعاينة المحافبة على مسرح الجريمة واجامة حراسة له وختمه بالشمعاألحمر واجامة سياج بحبل إذا كان في العراء واجامة الحراسة باحتمال الرجوع له
مره أخرى واعادة تمثيل الجريمة فمتى انتهت الحاجة يسلم المكان لصاحبه إذا كان

1
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03

منةل او حديقه ويترك في العراء أو الصحراء مع وضع عالمة تميةه اذا دعت
الضرورة الرجوع اليه مرة اخرى.
وتتلخص المعاينة الفنية وكاننا نصور مسرح لجريمة جتل دائماً ما أكرر أن المحقق عليه

أن يتصور أنه لن يدخل إلى مسرح الجريمة ليجد كل األدلة جاهةة امامه بل أنه في كثير
من األحيان يصبح مسرح الجريمة أشبه ما يكون بورفة مليئة بابالواة مهما كانت بساطة

تنفيذ الجريمة.

00

الفصل الثاني

مصادر االدلة الجنائية وأنواع البصمات وخصائصها
المبحث اباول :األدلة الجنائية

المبحث الثانى :انواع البصمات وخصائصها

المبحث الثالث :اباثار المادية وانواعها

07

المبحث االول

اإلدلة الجنائية بمسرح الجريمة
الدليل لوه هو المرشد والدال للطريق السليم ويقال على (لسان العرب أن الحق بين
فهو بائن) 1وجوله تعالى "آيات بينات" 2في اباصطالح جال الذمشخري الدليل هو الحجة
الواضحة لقوله تعالى (فإن ةللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن اهلل عةية حكيم)

3

" والدليل هو كل ما يبين الحق ويبهره من الحج الشرعية " 4وعرف جانون اباثبان
السوداني لسنة 0994م المادة  4كلمة بينه (يقصد بها أي وسيلة يتم بها اثبات أو نفي أي
واجعة متعلقة بدعوى او نةاع امام المحكمين او الموفقين).

5

وجد عرف العلماء الجنائيين الدليل الجنائي بأنه (البرهان القائم على المنطق والعقل في
إطار من الشرعية األجرائية باثبات صحة إفت ار

او لرفع درجة اليقين األجناعي أو

حفبها في واجعة محل خالف) 6والسمات األساسية المحددة للدليل الجنائي والتي تتمثل
في أنه برهان يقوم على المنطق والعقل ويهدف إلى األجناع بما يكفل الحرية في اسلوبه
وشكله ووجوعه ويدفعني القيود على إطالجه إبا بما كان مرتبطاً بالشرعية النبامية األجرائية
أنواع األدلة الجنائية:

األدلة الشرعية القانونية:هي مجموعة األدلة التي حددها المشرع وعين جوة كل منها
بحيث با يمكن اباثبات بويرها كما با يمكن للقاضي أن يعطي أي دليل منها جوة أكثر
مما أعطاها المشرع ومن األدلة القانونية القوانين والسوابق القضائية وعرفتها المادة 42
من جانون اباثبات 0994م والتي جاء نصها( 7القرينة بأنها ابامارة الدالة على إثبات أي
1

انبر لسان العرب ج  13ص 65

2

سورة آل عمران اآلية 95

3

سورة البقرة اآلية 249

4

الطرق الحكيم بابن القيم الجوةية

5

جانون اباثبات السوداني لسنة 1990

6
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بناء على الوالب من اباحوال) .والقرينة في اللوة مأخودة من المقارنة وهي
واجعة أو نفيها ً
المصاحبة والمالةمة.
والقرينة شرعاً عرفها الجرجاني من متأخري الفقهاء (بأنها أمر يشير إلى المطلوب)

1

وهنالك أدلة جانونية وضعها ا المشرع واعطاها جوتها في اباثبات وتعتبر من القرائن وجود
األدلة المادية كاألثر والخط والبصمة ونحوها (وبما ان بينة اثر الخط تعتبر جرينة جانونية
تساعد على التعرف على الجانى ابا ان شراح القانون لهم راى اخر لكن بينة خبير الخطوط
با تكفى وحدها لتاسيس ادانة عليها بل تحتاج للتعضيد ببينة اخرى ) 2وجد جضت المحكمة
فى جضية حكومة السودان ضد/امال حسين بيومى (ان خبير الخطوط الذى يعد تقري ار
لتقديمه للمحكمة يجب ان يحضر امامها ويوضح ما تضمنه تقريره اذ بايقبل التقرير بدون
حضوره على اساس ان خبير الخطوط باتشمله المادة  889من جانون اباجراءات الجنائية
لسنه  0990اما بينة خبير الخطوط كقرينة جانونية فانه يجوة ان تقدم فيها بينة رأي وليس
مهما ان يكون الشاهد جد شاهد وعاين الشخص المعنى وهو يكتب بل يكفى ان يكون جد
استلم عددا مناسبا من المستندات التى من المفتر

انها كتبت ووجعت منه (وجاء فى

جضية حكومة السودان /ضد /الطيب محمد جمعة بان بينة الراى الخاصة بخط اليد ليس
من الضرورى ان تكون صادرة من خبير ) 3وتعتبر أيضاً من القرائن بينة الشريك وبينة

المحتضر .و(من المسلم به أن حكم اإلدانة يجب أن يبنى على دليل جوى لكى تقتنع

المحكمة بوجوع الجريمة من شخص معين فال يجوة أن تبنى اإلدانة مجرد اباستدبال
ويخطئ القاضي إذا أعتمد على وسائل اباستدبال وحدها كسند لحكمه ولكن با بأس من
أن تدعم وتؤاةر األدلة القائمة بالفعل).4

1

التصديقات للجرجاني ص 115

2

حكومة السودا ن ضد/سعيد عبد الفتاح مجلة اباحكام القضائية 1960ص 34

3

مجلة اباحكام القضائية 1961م ص19 .

4الوسيط في جانون اباجراءات الجنائية احمد فتحي سرور ص 359
05

األدلة الجنائية المادية:هي التي تنبعث من عناصر مادية وتختلف األدلة المادية باختالف
أنواع الجرائم المرتكبة ومن هذه األدلة المادية البصمات سنتناول الحديث عنها في مبحث
منفصل وهنالك خلط بين الدليل المادي واألثر المادي.
الدليل المادي (بأنه حالة جانونية تنشأ من استنباط امر مجهول من نتيجة فحص
علمي أو فني ألثر مادي تخلف عن جريمة .وله من الخواص ما يسمح بتحقيق هويته أو
ذاتيته) 1أما األثر المادي فإنه (كل ما يمكن إدراكه ومعاينته بالحواس .سواء كان جسم ًا

ذا جرم أو مجرد لون أو شكالً أو رائحة) 2كأثر استعمال آلة ووجود بقع دموية أو مخلفات

ملموسة بمسرح الجريمة أو غيرها من اآلثار وبذلك يكون األثر المادي مصد اًر للدليل

ال بعد الفحص والمعالجة.
المادي وجد يشكل هذا األثر دلي ً

وهنالك مناه للفحص يتم فيها فحص األثر المادي الذي وجد بمسرح الجريمة أما

أن يتم الفحص طبيعياً أوكيميائياً على أساس تحديد الخواص الكيميائية والطبيعية لمادة
األثر المجهولة باباعتماد على األجهةة ذات التقنية العالية والفحص الطبيعي يكون دائم ًا

بالمقارنة والمضاهاة كما في حالة مقارنة بصمات األصابع ومضاهاة الخطوط اليدوية

ومضاهاة أثر األسلحة النارية على المقذوفات واألطراف الفارغة .وهذه المقارنات تتم
بإستخدام الميكروسكوب بأنواعه المختلفة أو بإستخدام العين المجردة من ِجبل الخبراء
والجهات المختصة المعنية بجمع األدلة الجنائية با تقتصر على المحقق او المتحري فقط
بل هنالك جهات أيضاً ذات اختصاص يطلق عليهم فريق مسرح الجريمة ويشمل خبراء

التصوير الجنائي ،خبراء البصمات ،خبراء األسلحة ،خبراء التةييف والتةوير خبراء الكيمياء
الجنائية ،خبراء السموم والمخدرات ،خبراء فحوص الواصل الوراثية وخبراء الفحوص

الحيوية األطباء الشرعيون وغيرهم ).(DNA
(إذ أن األثر المادي هو كل ما يعثر عليه المحقق الجنائي في مسرح الجريمة أو
في جسم المجني عليه ،أو مالبسة أو يحمله الجاني نتيجة تفاعله مع المجني عليه ويمكن
1
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إدراكه ومعاينته بإحدى الحواس أو بواسطة األجهةة العلمية والتحاليل الكيميائية) 1ومن
ذلك نجد أن مصادر األثار الجنائية هي مسرح الجريمة ،والجاني ومالبسه وأدواته ،المجنى
عليه ومالبسه ومن اهم العوامل التي تؤثر على األثار الجنائية المادية بمسرح الجريمة
هو التدخل الخارجي لمسرح الجريمة والعوامل الطبيعية وعدم اباهتمام بالتحرك السريع
للمسرح من ِجبل المحقق وعدم وضعه للتدابير الالةمة التي سبق أن تم ذكرها في الفصل
األول.
األدلة الجنائية القولية :الدليل القولي الذي يتمثل فيما يصدر عن الوير من أجوال تؤثر
في جناعات القاضي (مثل اعتراف المتهم امام القاضي وشهادة الشهود وافادة الخبير امام
المحكمة وكل من يمثل امام المحكمة ويدلي بشهادته جوباً أو أشارة تسمى أدلة جولية .ومن

ابادلة القولية كما ذكرنا اباجرار وهو اخبار شخص بواجعة تثبت مسؤلية مدعى بها عليه

كما جاء فى الماده  05من جانون اباثبات السودانى لسنه  0994واباجرار جد يكون جضائيا
او غير جضائى وجد عرف الحنفية اباجرار بانه اخبار عن ثبوت حق للوير على نفسه

2

وعرفه المالكيه بانه خبر يوجب حكم صدجه على جائله فقط بلفبه او بلفب نائبه 3وعرفه
الشافعيه بانه اخبار يتناول كل اخبار سواء كان عاما او خاص 4وعرفه الحنابله بانه
اباعتراف وهو ابهار الحق لفبا او كتابة او اشارة 5ويذهب معبم الفقهاء بان اباجرار هو
سيد ابادلة باعتباره شهادة ابانسان العاجل البالغ فى مواجهة نفسه وبا يوجد دليل افضل
من هذا اباجرار واباجرار ليس حجة فى ذاته انما هو خاضع دائما لتقدير جاضى الموضوع
وبا يعفى سلطة اباتهام او المحكمة من البحث عن ادلة اخرى خوفا من رجوع المقر عن
اج ارره .

1

مرجع سابق د .منصور عن المعايطي

(2تبين الحقائق للةليعى ج3صفحة 8
 (3الخرشى ج 2صفحة ) 27

(4مونى المحتاج ج 8صفحة ) 832
(5المونى ج 5صفحة ) 032
09

واالقرار اما قضائى او غير قضائى  :فاباجرار القضائى هو اباجرار بواجعة فى اثناء
اجراءات الدعوى المتعلقة بها امام القاضى واباجرار غير القضائى هو اباجرار بواجعة بعيدا
عن القاضى او النيابة او الشرطة ولالجرارصور عديدة ااما ان يكون صراحة او دبالة
ويكون بالفب اوالكتابة ويكون باباشارة المعهوده من اباخرس الذى بايعرف الكتابة ويشترط
فى المقر ان يكون عاجال ومختا ار وغير محجور عليه وبالغ سن المسؤلية الجنائية وبا يعتد
باباجرار اذا كذبه باهر الحال او كان نتيجة باكراه او اغراء ويعتبر اباجرار حجة على
المقر وحده بان له وباية على نفسه دون غيره وجاء فى تحفه الفقهاء ( ان الرجوع عن
اباجرار او الشهادة با يصح بعد جضاء القاضى فى التعاةير ويصح جبله اما فى الحدود
فان الرجوع يورث شبهة تد أر بها الحدود .
ومن ابادلة القولية شهادة الشهودوالشهادة هى المعاينة و سمى اباداء شهادة لذلك
اشار النبى صلى اهلل عليه وسلم فى جوله (اذا رايت مثل الشمس فاشهد وابافدع) وجيل
انها مشتقة من من الحضور الى مجلس القضاء باداء وجوله تعالى (وهم على ما يفعلون
بالمومنين شهودا) 1صدق اهلل العبيم وجيل بمعنى انها العلم وجوله تعالى( واهلل على كل
شئ شهيد )

2

و عرفها جانون األثبات السوداني ( الشهادة بانها البينة الشفوية لشخص عن ادراكه لواجعة
تثبت مسؤلية مدعيها على اخر امام المحكمة )

3

والشهادة هى التصريح الصادق المدلى به فى مجلس القضاء والمصحوب بتعبير
اشهد ويقصد به اثبات واجعة او نفيها ولفب الشهادة يتضمن معنى اليمين والشاهد يخبر
عما شاهده او سمعه بحيث يجعل القاضى كالمشاهد للمشهود للشهادة جيمة كبيرة فى
اباثبات وفى الشريعة اباسالمية كل مسلم مكلف شرعا بابافصاح للعدالة بما لديه من
معلومات علمها بنفسه تيقنا وهى امانة يلةم ادائها عند استلةام ابامر لها وذلك لقوله
1سورة البروج اباية 7

2اباية  9من سورة البروج
3

المادة 23من جانون اباثبات السودانى لسنه 0994
74

تعالى (وألياب الشهداء اذا ما دعوا ) 1وجوله صلى اهلل عليه وسلم ( باضرر وباضرار
)وجوله صلى اهلل عليه وسللم ( اكرموا الشهود فان اهلل تعالى يستخرج بهم الحق ويدفع بهم
البلم) والشهادة طرق من طرق اباثبات الشرعية ويجب ان يكون الشاهد بالوا وعاجال
وممية للوجائع التى يشهد بها فال تقبل شهادة المجنون والسكران والصبى ويرى ابامام مالك
رضى اهلل عنه ان شهادة غير البالوين تعد جرينة حال بان من شروط الشهادة البلوغ 2وان
يكون الشاهد عالما بالوجائع التى يؤدى اباستشهاد عنها على وجه الدجة دون تردد او شك
وباتكون للشاهد عالجة او صلة بالمشهود لصالحه وان يكون الشاهد مبص ار وغير اصم
وبا مكره وجاء فى المبسلوط ( فال تقبل شهادة اباعمى فى الحدود والقصاص لما فيها من
شبهه ) 3وان تكون الشهادة فى مجلس القضاء ويجب ان تكون بلفب اشهد وان يكون
الشاهد عدبا اى مستقيما (وجد رى الفقهاء المتاخرين جواة جبول شهادة غير المسلم من
اهل الذمة جياسا على جواة جبول شهادته فى الوصية)

4

بان رف

جبول شهادة غير

المسلم فى حالة الضرورة جد يؤدى الى ضياع الحقوق وجد اخذ المشرع السودانى مبدأ
المالئمة مراعاة التكوين اباجتماعى والدينى فى السودان)5وجاء فى جبول الشهادة من اى
شخص سواء كان مسلم او غير مسلم بان النص جاء مطلقا دون جيد واضح ودون لبس
او غمو

)

6

(وشهادة اباخرس مقبولة عند مالك والشافعى وابن المنذر اذا فهمت اشارته بانها
تقوم مقام نطقه فى اباحكام كطالجه ونكاحه وتكون واضحة)(7وجاء ان اباخرس يكون

1
2
3

سورة البقرة اآلية 202

تهذيب الفروق للقرافي ج  0صفحة 112

المجلد المبسوط  20صفحة 100

4علم القضاء ادلة اباثبات باحمد الحصرى ج 0صفحة 74
5جانون اباثبات لسنه 0923

6مباحث فى التشريع الجنائى اباسالمى محمد فاروق النبهانى صفحة 832
7العقوبة محمد فتحى بهنس صفخة 98
71

اهال للشهادة ب شرط ان يكون الور

من اشارته مفهوما وان كان اباخرس ممن يكتبون

فال بد من اداء شهادته كتابة).
األدلة الجنائية الفنية :هى البينة التى يقدمها الفنيون الجنائيو ن الذين يرافقون المحقق
لمسرح الجريمة حين تلقيه البالغ وهم :
 .0الطبيب الشرعى.

 .8خبير مسرح الجريمة .
 .3خبير البصمات .

 .4خبير الحرائق والمفرجعات.
 .5خبير اباسلحة والذخائر .
 .2خبير الخطوط .

 .7خبير رفع اباثار جصاص اباثر .
 .2خبير التصوير الجنائى .
 .9خبير الكيمياء .

 .01خبير السموم والمخدرات .

وكل واحد من هؤبا المختصون له دور مهم جدا بمسرح الجريمة يقوم به للوصول إلى
اكتشاف الجريمة والتعرف على الجانى وذلك من خالل معايتنهم لمسرح الجريمة وجد
سبق ان ذكرنا ان المحقق عند تلقيه البالغ واجب عليه اخطار جميع الخبراء المختصون
بالعمل الجنائى بان عملهم مكمل لبع

ويهدف دائما للكشف عن الجريمة والمجرم من

خالل عملهم المشترك ومثال ذلك نجد ان مهمة الطبيب الشرعى بمسرح الجريمة تتلخص
فى اباتى: 1
 .0ان الطبيب الشرعى مسؤل عن اجراء الفحوص الالةمة لتحديد سبب وبروف

وكيفية حدوث الوفاة هل الوفاة جنائية ام انتحارية ام عرضية و هل اسباب الوفاة
باهرة بسبب الطعنات او اباصابة النارية او غير باهرة وتحتاج إلي اجراء الصفة
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التشريحية للجثمان وبا يبدأ الطبيب الشرعى اجراءات الفحص ابابعد التاكد من
اجراء التصوير ورفع البصمات الالةمة بمسرح الجريمة.
 .8وكذلك يقوم الطبيب الشرعى بتحديد ذمن الوفاة التقريبى من خالل مالحباته
للتويرات الرمية بالجثة مثل درجة ح اررة الجسم والرسوب الدموى والتيبس الرمى

والتعفن الرمى.
 .3وكذلك يجب عليه تحديد اباصابات الموجودة بجثة المجنى عليه وطبيعتها وهل
هى حيوية حدثت جبل الوفاة ام غير حيوية حدثت بعد الوفاة.

 .4تحديد مدى تطابق اباصابات مع السالح الموجود بمسرح الجريمة.
 .5فحص اليدين عن عالمات المقاومة واباثار المادية.

 .2يقوم الطبيب الشرعى بفحص مالبس المجنى عليه عن اثار التماسك والعنف

وفحص جيوبه عن المخدرات او الخطابات والنقود والبحث عن اى شى يفيد فى

التعرف على جثة المجنى عليه واى دليل يدل على التعرف على الجانى وهل هى
لذكر ام بانثى واوصافها ولونها وحجمها وكل مايتعلق بما يفيد من معرفتها.
 .7رفع اباثار المادية الموجودة على جسد او مالبس اوحذاء المجنى عليه ،كذلك
يقوم الطبيب الشرعى بفحص المنطقة القريبة والمحيطة بالجثة ومالحبة انتشار

البقع الدموية وحجمها وشكلها.1
 .2اباشراف على نقل الجثة للثالجة اذا كانت لشخص مجهول الهوية او تسليمها
لذويها لدفنها

 وتختصر مهمة خبير مسرح الجريمة فى اباتى :
 .0يعتبر خبير مسرح الجريمة من اهم الخبراء حيث يتم بموجبه التعرف على الجريمة
وطبيعتها ومرتكبها لذا نجد ان خبير مسرح الجريمة يقوم بمهام عبيمة متضامنة

مع باجى افراد فريق التحقيق وهى تحرية ورفع اباثار المادية بمسرح الجريمة

1لد .حسن صادق المرصفأوي – الموصفواي في التحقيق الجنائي – منشاة المعارف اإلسكندرية – بدون تأريخ ص4
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وتحديد ممر امن لجميع افراد البحث الجنائى بمسرح اتلجريمة ويقوم ايضا خبير
مسرح الجريمة بتقديم ابارشاد والتوجيه لجميع فرق التحقيق.


خبير البصمات :
يقوم خبير البصمات برفع البصمات الموجودة على اباسطح واباشياء اباخرى بمسرح

الجريمة ومضاهاتها بالبصمات التى تم العثور عليها من الجانى او المشتبه فيهم ويفيد
ذلك بتضييق دائرة اباتهام والوصول للجانى من خالل تطابق بصماته بالبصمات التى تم
رفعها من سرح الجريمة.
 خبير الحرائق والمفرقعات
يقوم خبير الحرائق والمفرجعات بفحص الماده الحارجة وتحديد شدة اباحتراق واسباب
الحريق هل هو بفعل فاعل او التماس كهربائى وجهة الصنع وكذلك يقوم بتحديد اباضرار
والتلف الذى نت عن الحريق.1
 خبير االسلحة والذخائر

يقوم خبير اباسلحة والذخائر بفحص اباسلحة التى استخدمت فى ارتكاب الجريمة

والتى تم العثور عليها بمسرح الجريمة ومعرفة العيار النارى لهذه اباسلحة وهل هذا هو
السالح الذى اصاب المجنى عليه وذلك من خالل فحص المقذوف او البرف الفارغ الذى
يوجد بمسرح الجريمة.
خبير الخطوط  :يقوم خبير الخطوط بفحص ومقارنة الخطوط التى وجدت على بع
المستندات التى وجدت بطرف الجانى او المجنى عليه بالخطوط او الكتابة بواسطة الجانى
بعد القب

عليه ومضاهاة ومقارنة هذه الخطوط ومن خالل هذه المقارنة يمكن تحديد

الجانى او المجنى عليه.
خبير رفع االثار (قصاص االثر )

1
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يقوم خبير رفع اباثار برفع اثار اباجدام او اثار اباطارات او اى اثر على ابار
والتى توجد بمسرح الجريمة بالطريقة الفنية التى يعرفها هو ومقارنتها باثار الجانى او باثار
السيارة التى تم العثور عليها.
 خبير التصوير الجنائى :
التصوير الفوتغرافى (:التصوير الجنائى ينقسم الى تصوير فوتورافى وتصوير بالفيديو

والرسم التخطيطى) 1وتكمن اهمية التصوير الفوتورافى فى اعادة تخليق مسرح الجريمة
اباصلى وكذلك تعمل على تنشيط ذاكرة المحقق واستعادة التفاصيل الهامة التى ينساها
وتعمل ايضا على تكوين راى شخصى جديد للمحقق الذى ينابر مسرح الجريمة وايضا
تكمن اهمية التصوير فى تنشيط ذاكرة الشهود وتوضيح تفاصيل مسرح الجريمة وعالجة
اباشياء الموجودة بالجثة وتوضح اباصابات الموجودة بالجثة ويراعي عند التصوير لمسرح
الجريمة استخدام افالم ملونة وأفالم ابي

واسود وان الصور الملونة تعطى انطباع

حقيقى عن مسرح الجريمة ولكن فى بع

اباحيان تكون التفاصيل غير واضحة فى

الصور الملونة باثر البصمة الوير باهرة وفى كل اباحوال اذا استطعنا ان ناخذ صور
ملوثة وصور ابي

واسود يمكننا الوصول الى افضل نتائ التصوير وكذلك على فنى

التصوير ان يعمل على ابهار العالجة بين اباشياء فى مسرح الجريمة والتدرج فى
التصوير من النبرة العامة الشاملة لمسرح الجريمة الى النبرة الخاصة لكل شى ويبدأ
التصوير من خارج المسرح وحتى يصل الى مركة مسرح الجريمة المتواجدة به الجثة
وكذلك تصوير المدخل ابامامى او الممر المؤدى للمبنى او المنةل المتواجد به الجثة او
المحيط الخارجى لمكان تواجد الجثة بمسرح الجريمة الخارجى وايضا يقوم بتصوير مدخل
الشقة او الورفة المتواجد بها الجثمان ويشمل تصوير مسرح الجريمة الداخلى عدة غرف
فى المنةل ا جد يشمل الشقة باكملها مع التركية على الورفة الموجود بها الجثمان وتصوير
حالة ابابواب والشبابيك وتصوير المناطق المجاورة لمسرح الجريمة وتصوير مناطق وجود
اثار العنف بمسرح الجريمة وتصوير مناطق وجود اى اثر مادى مثل البقع الدموية
1معاينة مسرح الجريمة – دكتور هشام عبد الحميد فرج
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واباسلحة واداة الجريمة وابابرف الفارغة والشعر واى دليل مادى اخر وتصوير اى
بصمات باهرة موجودة فى مسرح الجريمة جبل رفعها وتصوير مدخل ومخرج الجانى
المتوجع لمسرح الجريمة عدم اضافة اى مادة او عالمة اخرى بعد التصوير ويتم التصوير
جبل مالمسة او تحريك اى شى من محتويات مسرح الجريمة وعند تصوير الجثة يجب
مراعاة تصوير الجثة جبل تحريكها والتركية على ابهار وضع الجثة فى مسرح الجريمة

1

وعالجته ب اباشياء المحيطة به وتصوير الجثة تصوير عام من الجانبين ثم يبدأ تصوير
الجثة عن جرب وتصوير اباصابات الموجوده بالجثة والتى احدثت الوفاة وذلك جبل غسل
الجثة فى مسرح الجريمة وبعد غسل الجثة فى المشرحة ويجب وضع مسطرة مدرجة
بجانب الجرح لتوضح ابعاده ويجب تصوير الجثة فبل نقلها إلسعافها ويتم ايضا تصوير
شهود الواجعة واباشخاص الفضوليين بمسرح الجريمة وتصوير الجانى اى تلوثات دموية
على يديه او جسمه او مالبسه واى اصابات موجودة على يدين او جسم الجانى واى اثار
مادية مرئية على مالبس الجانى ويفضل اخذ اكبر عدد ممكن من الصور على ان تشمل
جميع اباثار المادية ةغير المادية االموجودة بمسرح الجريمة وتحفب هذه الصور بطرف
المصور الجنائى على الفيلم الذى تم تصويره لكل حالة مستقلة ويسلم الفيلم للمعمل
الجنائى للتحمي

ويتم توثيق هذه الصور وتوضيح اسم المصور الجائى ملتقط الصور

وتسجل هذه المعلومات فى سجل شامل يجعل الصور الفوتورافية جديرة بالقبول امام
المحكمة.2
التصوير بالفيديو :اصبح استخدام كامي ار الفيديو فى تصوير مسرح الجريمة شائع ويعطى
نتائ ممتاةة فى فحص الحوادث الجنائية ومن مميةات التصوير بالفيديو يعطى وصف
حى وحقيقى لمسرح الجريمة وتسجيل اجوال المجنى عليه جبل وفاته وتبرة اهمية هذه
ابافادة امام المحكمة وكذلك يتم تسجيل اجوال الجانى وتعتبر جرينة هامة فى حالة تويير
المتهم للقصه وانكاره باعترافه والمحافبة على احداث المسرح كاملة للمراجعة المستقبلية
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عن حالة المسرح وجت اكتشاف الجريمة والتعرف على اباثار وتحديد مواضعها ووضع
الجثة واباصابات المشاهدة بها وحالة ابابواب والشبابيك والحجرات واباثاث وحالة
اباضاءة فى مسرح الجريمة والمنطقة المحيطة بها وحالة الطقس وتنشيط ذاكرة المحقق
والشهود ويجب على فنى التصوير بالفيديو بذكر التاريخ والوجت ومكان الجريمة واسمه
ويبدأ التصوير بالتسلسل المنطقى لالحداث من الخارج للداخل والتحرك ببطءبالصورة فى
كل انحاء المسرح ويتم التصوير جبل اجراء اى تويير من جبل المحققين او خبراء مسرح
الجريمة او الطبيب الشرعى

ويتم تصوير الجثة ووضعها واباصابات المشاهدة

والمجوهرات وكل ما يتعلق بالجثة ويتم تصوير جميع اباثار المادية فى موجعها مثل البقع
الدموية واباسلحة والشعر وغيرها من اباثار الموجودة بمسرح الجريمة ويتم تصوير مراحل
وجمع ورفع اباثار المادية وتصوير اجوال المتهم ومالحبة بهور العصبية وعالمات
ابارتباك عليه عند ت وجيه اباسئلة المعينة اليه ويركة على التصوير غلى النقاط التى
اثارت عصبيته وارتباكه ويتم تصوير المجنى عليه واباثار المادية المتعلقة به واباصابات
الباهرة وكل اثر مادى متعلق بجسمه ويتم تصوير الشهود الحاضرين الواجعة وكل شخص
له صلة بمسرح الجريمة ويكتب على الشريط اسم صاحب الجثة ووجت انتهاء التصوير
واسم المصور ويحفب بملف القضية.
الرسم التخطيطى  :ان الرسم التخطيطى لمسرح الجريمة هو عبارة عن رسم خطى بسيط
يشير الى موضع ومكان وجود الجثة وعالجته باباشياء الثابته بمسرح الجريمة وهو
اضافة جيدة للتقرير المكتوب والصور الفوتورافية الماخوذة لمسرح الجريمة ويمتاة الرسم
التخطيطى عن الصور الفوتورافية بامكانية حذف التفاصيل غير الضرورية التى تبهر
فى الصور الفو تورافية وذلك بابراة اباثار الهامة والتركية عليها وهو ما يجعله اداء
مفيدة وهامة لمسرح الجريمة وان الرسم التخطيطى هو طريقة سهلة اكثر تاثي اًر لبيان
ابعاد الموجع وتحديد مكان الجثة واباثار المادية ومكان تواجد اداة الجريمة واى شى

هام فى مسرح الجريمة. 1
1
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وتكمن اهمية الرسم التخطيطى بمسرح الجريمة فى تنشيط ذاكرة المحقق وتنشيط
ذاكرة الشهود وتنشيط ذاكرة المجنى عليه والجانى المتعاون وتوضيح وتوصيل المعلومة
للمحكمة بسهولة.
والخبير المختص بالرسم التخطيطى هو المحقق بمسرح الجريمة ويجب عليه القيام
بمعاينة المسرح بصورة شاملة لياخذ فكرة عامة للموجع وتحديد اباشياء التى يريد رسمها
وابعادها ومسافاتها با ستخدام مقياس رسم معين ويتم الرسم على الورق النباتى ابي
لسهولة الرسم عليه ويتم الرسم بالكيفية التى وجدت عليه ويستخدم المصطلحات والعبارات
المتعارف عليها فى الرسم التخطيطى ويعتبر الرسم التخطيطى التحضيرى اثر مادى با
يجب توييره او تعديله بعد عمل الرسم التخطيطى النهائى ويجب اباحتفاب به فى ملف
القضية حتى با يعتر

الدفاع امام المحكمة على عدم وجوده او طلب الدفاع اجراء

مقارنة بين الرسم التخطيطى التحضيرى والرسم التخطيطى النهائى .
وكذلك يقوم خبير التصوير الجنائى بحفب هذه الصور وجميع اباثار التى توجد بمسرح
الجريمة وذلك خوفا من ضياعها او العبث بها وذلك للتعرف على الجانى اوالمجنى عليه
بواسطة وسائل اباعالم المختلفة اذا كان المجنى عليه مجهول الهوية.

 خبير الكيمياء
يقوم خبير الكيمي ا بفحص اباثار الكيميائية الموجوده على الجثة او متعلقة باى شى
موجود بمسرح الجريمة مثل الحبوب او اى ماده كيميائية تم استخدامها فى ارتكاب
الجريمة وذلك من خالل الفحص والتحليل للوصول للجانى.
 خبير السموم والمخدرات
يقوم خبير السموم والمخدرات بفحص الحبوب المخدرة او المادة السامة التى تناولها
المجنى عليه وذلك بفحص اباكل او بفحص البراة او اخذ عينة من المعدة ومقارنتها
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بالمادة السامة او المخدرة التى وجدت بمسرح الجريمة وهذا يفيد فى تحديد ومعرفة
الجانى من خالل المخدرات او المادة السامة التى وجدت بطرفه مع المادة السامة او
المادة المخدرة التى تم العثور عليها بمسرح الجريمة والتى تم فحصها من الجثة او
عن طريق فحص دم الجانى عن وجود مادة مخدرة بجسمه تتطابق مع المادة المخدرة
التى وجدت بمسرح الجريمة والور
والمقصود به ما ماينت

من بينه الخبير المختص هى شهادة فنية فقط.1

من رأي الخبير حول تقرير دليل مادي او جولي جائم في الدعوى

وهو عادة ما يقدمه الخبراء في مسائل فنية بايستطيع القاضي أو جميع المحاكم الجنائية
بحكم تكوين أعطائها الحكم بشأن مسألة فنية تحتاج فيها لرأي الخبير وهي تسمى بينة
أهل الرأي وتكون عادة في جرائم القتل لتوضيح سبب الوفاة امام المحكمة إذا كان التقرير
غير واضح او فحص نتيجة اباعيره النارية أو توضيح نتيجة فحص بقع دم او حيوانات
منوية أو مادة كيميائية أو بيولوجية وجدت بمسرح الجريمة وبا يتم األخذ بهذه البينة إبا
بواسطة خبير مختص.لكن نجد ان بع

المحاكم جد درجت على ان بينه خبير الخطوط

وحدها باتكفى لتاسيس ادانة عليها بل تحتاج للتعضيد ببينة اخرى وجد جضت المحكمة
فى جضية حكومة السودان  /ضد /امال حسين بيومى 2ان خبير الخطوط الذى يعد تقري ار
لتقديمه للمحكمة يجب ان يحضر امامها ويوضح ما تضمنه تقريره اذ بايقبل التقرير
دون حضوره على اساس ان خبير الخطوط با تشمله المادة() 089من جانون اباجراءت
الجنائية لسنه  0990اما بينة خبير الخطوط كقرينة جانونية فانه يجوة ان تقدم فيها رأى
وليس مهما أن يكون الشاهد جد شاهد وعاين الشخص المعنى وهو يكتب بل يكفى ان
يكون جد استلم عددا من المستندات التى من المفتر

انها كتبها او وجعها الجانى وجاء

فى جضية حكومة السودان  /ضد /الطيب محمد جمعة 3بان الرأى الخاص بخط اليد ليس
من الضرورى ان تكون صادره من خبير.
1

أنبر حكومة السودان ضد سعيد عبد الفتاح – مجلة اباحكام القضائرة 1960م – ص 34

2

مجلة اباحكام القضائية  – 1951ص 116

3

مجلة اباحكام القضائية 1961م – ص 19
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المبحث الثاني

البصمات حقائقها وأنواعها
تعريف البصمة الوراثية وبيان خصائصها

البصمة الوراثية عبارة عن عملية عةل للحام
بواسطة إنةيمات خاصة تقسم هذا الحام
ومن ثم يتم تصنيف أجةاء الحام

النووي  DNAعن مصادره الحيوية

إلى مواجع جيد حيث يكون له تسلسل معين.

النووي التي يتم الحصول عليها بهذه الطريقة بواسطة

الهجرة الكهربائية التي تتمثل في أن يوضع على أطراف هالمية تحت مجال كهربائي
المحلول الذي يحمل أجةاء الحام

النووي ،وبطريق خاصة يتم جعلها مرئية ويتم التميية

بين األجةاء ووضع عالمات على كل منها يمكن أن تبهر منه الركيةة (التصوير
اإلشعاعي الذاتي) وذلك يترك خطوط واضحة إلى حد ما والمقارنة من حيث العدد والمكان
الخاص بصورتين إشعاعيتين يتيح الوصول إلى هوية مصدرها البيولوجي(.)1
والحام

النووي عبارة عن مادة كيميائية تتحكم في تطوير شكل الخاليا واألنسجة

في جسم اإلنسان ،فهو بمثابة خريطة خاصة بتطوير الجسم محفوبة في داخل كل خلية
من خالياه(.)2
والحللام

النووي يختصل ل ل ل ل ل للر بللاألحرف  DNAوهي الحروف األولى لمصل ل ل ل ل ل للطلح

 Deory Nevulice Acidاي الحام

النووي وهي أيضاً عبارة عن مركب كيميائي

معقللد ذو وةن جةئي عل ك
لال با يمكن للكللائن الحي اباسل ل ل ل ل ل للتونللاء عنلله يعرف  DNAوهي
اختصل للار لكلمة الحام

النووي الديوكسل للي منةوع األكسل للجين والحم

النووي هو الذي

يحملل المعلوملات الوراثيلة ويكون من خيطين دائرين النيوكليوثيلدات على شل ل ل ل ل ل للكل حلةون
ويوجللد هللذا الحم
وترجع أهمية الحم

في أنويللة الخاليللا للكللائنللات الحيللة لللذا يطلق عليلله الحم

النووي

النووي إلى أن الل ل ل ل ل ل ل ل  DNAفي الخلية يشلمل جميع الكروموسات

( )1د.جميل عبد الباجي ،أدلة اباثبات الجنائي والتكنولوجيا الحديثة ،ص.57 :
( )2محمود محمد عبد اهلل ،األسس العلمية والتطبيقات ،ص.851 :
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بداخل نواة الخلية وتشل ل ل ل ل للكل كروموس ل ل ل ل ل لات نباماً ،وهذا النبام أو الترتيب هو الذي يحدد
خصائص كل فرد باعتبار أنها تختلف من شخص آلخر.
التعريف االصطالحي للبصمة الوراثية :
أجتهد العلماء المعاصرون في وضع تعريف جامع مانع لبيان ماهية البصمة الوراثية
إبا أن تعريفاتهم تباينت مبني ومعني وذلك على النحو التالي:
عرفها الدكتور سعد الدين هاللي بأنها( :العالمة أو األثر الذي ينقل من اآلباء إلى
األبناء أو من األصول إلى الفروع)( ،)1كما له تعريف أخر يقول فيه( :إنها تعيين هوية
اإلنسان عن طريق تحليل جةء أو أجةاء من حام

 DNAالمتركة في نواة أي خلية

من خاليا جسمه) ،وعرفها دكتور رمسيس بهنام بأنها( :المادة الحاملة للعوامل الوراثية
والجينات في الكائنات الحية) وعرفها دكتور عبد اهلل غانم بأنها( :صورة لتركيب المادة
النووي  DNAالذي يحتوي على الصفات

الحاملة للعوامل الوراثية أي هي صورة الحم

الوراثية لإلنسان أو بمعنى أدق هي صورة تابع النيوكليوثيدات التي تكون جةء الحام
النووي الوراثي  ،DNAوجيل إنها وسيلة من وسائل التعرف على الشخص عن طريق
مقارنة مقاطع الل  ،)2()DNAوجد جامت ندوة الوراثة والهندسة الوراثية والجينوم البشري
للمنبمات اإلسالمية للعلوم الطبية بوضع تعريف للشفرة الوراثية جالت فيها( :هي البنية
الجينية نسبة إلى الجينات الموروثات التفصيلية التي تدل على هوية كل فرد بعينه وهي
وسيلة با تكاد تخطئ في التحقق من الوالدية البيولوجية والتحقق من الشخصية)( ،)3وجد
أجر المجمع الفقهي اإلسالمي لرابط ة العالم اإلسالمي بمكة المكرمة التعريف آنف الذكر
إبا أنه أضاف إليه( :بأنها تدل على هوية كل إنسان بعينه وأنها وسيلة تمتاة بالدجة)(.)4

( )1الجوانب القانونية والشرعية لإلثبات الجنائي بالشفرة الوراثية ،محمد أحمد غانم ،ص.37 :
( )2المصدر السابق ،ص.37 :
( )3ندوة الوراثة والهندسة الوراثية ،المنبمة اإلسالمية للعلوم الطبية الكويت1722/17/15 ،م ،ص.175 :

( )4القرار السابع بشان الشفرة الوراثية ومجابات اباستفادة منها ،الدورة السادسة عشر 1488/17/83هل ،المجمع الفقهي
اإلسالمي ،مكة المكرمة.
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ونستخلص من التعاريف السابقة للشفرة الوراثية أنها تدور حول معنيين جمعهما
تعريف المنبمة اإلسالمية للعلوم الطبية في عبارتين دجيقتين هما :التحقق من الوالدية،
والتحقق من الشخصية .
وبما أن موضوع بحثنا يتناول إثبات جرائم القصاص سينصب الحديث عن المعنى
الثاني وهو التحقق من الشخصية.
خصائص البصمة الوراثية:يعتبر تحليل الل ( DNAالبصمة الوراثية) ،وسيلة فعالة في
مجال البحث عن الحقيقة من حيث إثبات الجريمة أو نفيها بدجة تامة حيث توجد في كل
خلية في جسم اإلنسان بطاجة با يمكن تةويرها فيمكن مقارنة منطقة الحام
يعتمد عليه في مكان وجوع الجريمة بمنطقة الحام

النووي الذي

النووي للمادة أو الخلية المأخوذة من

المتهم ،ووجود منطقتين متطابقتين يعتبر دليالً شبه مطلق على أن الخلية هي لنفس
الشخص ،فيما عدا حالة وجود توأم آحادي البويضة حيث با يمكن الجةم بذلك.

وتعتبر البصمة الوراثية أدق وسيلة عرفت حتى اآلن في تحديد هوية اإلنسان ،وذلك
ألن نتائجها جطعية با تقبل الشك والبن ،وبهذا فإن اختيار الحام

النووي لتحديد الهوية

بفضل نتائ اباختبارات التقليدية فيما يتعلق بتحديد هوية األشخاص عن طريق الطب
الشرعي ،فإحدى المشاكل التي لم تجد حالً في الطرق التقليدية هي فحص المادة الجسدية

المختلطة مثل الحيوانات المنوية المخلوطة باإلف ارةات المهبلية ،أما بالنسبة باختبار

الحام

النووي فال يشكل مثل هذا اباختالط أية مشكلة في الكشف عن تركيب هذا

الحام

 ،ولذلك أهميته في جضايا القتل الجنسي بصفة خاصة بحيث تختلط الحيوانات

المنوية للجاني باإلف ارةات المهبلية للمجني عليها.
يضاف إلى ذلك أن جةئى الحام
وأن مادة هذا الحام

النووي شديد المقاومة وثابت في الجو الجاف

با تتلف ويمكن حفبها واستخدامها لعدة سنوات إذا تم هذا الحفب

بطريقة صحيحة ،كما أن تركيب جةئي الحام
فالحام

النووي با يختلف من خلية ألخرى،

النووي في أي خلية دموية يطابق تماماً الحام
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الموجود في أي مادة حيوية،

بمعنى أن الحام

النووي لدى األف ارد متطابق في كل خاليا الجسم وبا يتوير أثناء

الحياة(.)1
وبذلك يمكن مقارنة المادة الحيوية إلحدى الخاليا مثل الخلية الدموية ،بمادة أخرى
مثل الوشاء المخاطي لودة الفم ،وجد أثبتت بعد ذلك التجارب واباختبارات إن لكل مخلوق
 DNAمنفرد في الشكل والطول والمميةات ومواجع الترسيب ماعدا التوأم الذي يأتي من
بويضة واحدة.
ومن المعروف أن الل  DNAيوجد في أنويه جميع الخاليا باستثناء كريات الدم
الحمراء حيث با يوجد فيها نواة ،ولذلك يمكن استخراج سائل النواة الل  DNAبسهولة من
جذور الشعر وكرات الدم البيضاء والعبام واف ارةات اإلنسان كالمني واللعاب والفضالت.
وعلى أثر نجاح البصمة الوراثية في تحديد هوية األشخاص اعتمد مكتب التحقيقات
الفيدرالية بالوبايات المتحدة األمريكية طريقة اختبار سائل نواة الخلية  DNAكأحد الوسائل
المعتمدة في إجراءات البحث الجنائي(.)2
تعتبرالبصمات من اباثار ابانطباعية شانها شان القرائن و األدلة المادية كاألثر والخط
وهنالك عدد كبير من انواع للبصمات مثل بصمة اباصابع وبصمة ابارجل وبصمة العين
وبصمة الصوت وبصمة الحام

النووى وسنتناول الحديث عن كل نوع على حده ومن

أهم أنواع البصمات بصمات األصابع وهي من أهم األدلة المادية بمسرح الجريمة وهو
اباثر المنفرد الذى يحتوى على كل الخصائص المطلوبة لالستعراف على الشخص حيث
ان فرصة تواجد شخصين يحمال نفس اثر البصمة حوالى واحد الى  24بليون شخص
ولقد مضى مائة عام على إعتبار بصمات األصابع كدليل جنائي امام المحاكم لتحديد
هوية األشخاص وجد تأكد علمياً عدم وجود شخصين لهما بصمتان متطابقتان في الخطوط

( )1البوليس العلمي آو فن التحقيق ،د .رمسيس بهنام ،ص ،37 :منشأة المعارف باإلسكندرية 1773م.

( )2الشفرة الوراثية لإلنسان ،د .أحمد مستجير ،ص ،818 :سلسلة كتب ثقافية يصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون
واآلداب ،الكويت.
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وطبعات راحة اليد حتى لو كانا تؤأمين تأكيدًا لقولة تعالى (إيحسب األنسان أن لن نجمع
عبامه * بلى جادرين على أن نسوي بنانه) 1صدق اهلل العبيم.

وهي من األدلة القوية التي توجد في مسرح الجريمة وتقرير الخبير أو فني البصمات
الذي يجري عليها الفحص أما أن تكون هذه البصمة التي وجدت بأحد المضبوطات هل
هي للمتهم أو أنها غير مطابقة وتتةايد جيمة البصمات إذا أمكن متابعة المجرم في سجل
البصمات التي جد تؤخذ من األشخاص الذين لديهم سوابق جضائية أو جد ارتكبوا جرائم
مماثلة أو إلجراءات وجائية جد تؤخذ بصمات أي مشتبه فيه وتوضع بسجالت األدلة
الجنائية (الفيش) وهذه البصمة تؤخذ ألي شخص اراد العمل باألجهةة األمنية أو القضائية
أو العدلية بمضاهاتها إذا كان جد سبق أن تمت إدانه أو أتهامه بجريمة تخل بالشرف
واألمانة وتحفب هذه البصمات في المكان المحدد لها بحيث يمكن الرجوع إليها متى ما
دعت الحالة والضرورة .والقرآن الكريم أوضح عدم مطابقة البصمات مهما كانت درجة
القرابة بين اباشخاص وهي من معجةة الخالق جل جاللة حيث نةلت في اآليتين  3،4من
سورة القيامة جبل أو منذأكثر من أربعة عشر جرناً من الةمان وهي من المعجةات التي با

يستطيع المخلوق مهما بلغ درجة من العلم أن يأتي بمثلها وهذا يدل على علمه جل جالله
ومعرفته للعلوم وفسرته و حللته األنبمة الرياضية وهي علم البصمات.
والبصمة أصبحت وسيلة أساسية في تحقيق الشخصية والبصمات حجة جاطعة
وفق ما نص عليه القرآن الكريم واألنبمة الوضعية من تشريعات وجوانين جنائية.

لذلك تعلب الخبرة الفنية دو اًر هاماً في كشف الحقيقة وخاصة في القضايا الجنائية والمدنية

والبصمة تعتبر من البينات الرئيسية التي تعتمدها المحاكم في إصدار الحكم (بان علم
البصمات جد توصل إلى نتيجة واحدة وهي إستحالة تطابق بصمتين بأصبعين لشخص

واحد وعدم تطابق بصمتين لشخصين مختلفين).2

1

اآليتان  3و 0من سورة القيامة

2

ضياء الدين حسن فرحات – البصمات ص  37منشاة المعارف اباسكندرية2447
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وتحدث البصمات حين يمسك المجرم شيئاً أو يسند نفسه عليه بيده وتتكون

البصمات بصفة عامة الخطوط الحلمية التي ترسب المادة الدهنية والعرق على الشئ الذي
يلمسه وكذلك تحدث إذا كانت اباصابع ملوثة بمادة غريبة كالدم وغيره.

(بصمات األصابع ترجع إلى وجود خطوط رفيعة محفورة في بشرة الجلد واباجةاء
السطحية من األدمة إلى تحتها وتتواجد هذه الخطوط في أجةاء الجسم ولكنها تكون أكثر
وضوحاً بالجلد الخالي من الشعر وبهذا تبهر بجلد راحة اليدين واألصابع أو بجلد باطن
القدم وتتخذ هذه الخطوط أشكاباً محددة ومختلفة بين كل شخص وآخر)

1

وطرق إبهار الخطوط ونقلها بايتيسر إبا على اباسطح الملساء على اعتبار أنها

خالية من المرتفعات والمنخفضات التي تمنع من تكامل البصمة وأهم مكان لوجود آثار
البصمات في مسرح الجريمة هي األماكن التي يمكن للجاني مالمستها وجت إرتكابه
للجريمة مثل باب المنةل أو النافذة أو خلف الدوباب أو درج المكتب والتبربيةة واألدوات
التي يمكن حملها مثل الكوب أو األطباق وغيرها من اباشياء الموجودة بمسرح الجريمة.
وترفع البصمة باألبهار والتصوير من محل الحادث ويجري مضاهاتها بحجمها
الطبيعي على بصمات األشخاص المشتبه فيهم وأساس تلك المضاهاة هو إتفاق البصمتين
أي بصمة الجاني مع البصمة الموجودة على األشياء التي وجدت بمسرح الجريمة .ويقوم
الخبير بمضاهاة الخطوط الموجودة بكل بصمة على األخرى وتأخذ هذه الخطوط أشكاباً

متعددة ومختلفة وبا تتشابه في بصمتين من بصمات ابانسان (إما ما نصفه بالتقسيم

الرئيسي فقد بايخرج هذه التقسيم عن أربعة أنواع وهي (المستدير والمتحدر يمن والمتحدر
يسار والخيمي)

2

وعند المضاهاة يلةم تحقق اثني عشر عالمة من العالمات المميةة لهذه الخطوط
في بصمتين على األجل من أجل الجةم بأنهما لشخص واحد ومحدد ولكن بابد من التنويه
أن هنالك من األم ار

التي تةيل وتوير وتشوه البصمة مثل مر

الجةام الذي يةيل

1دجددرى عبد الفتاح ادلة مسرح الجريمة ص33
2

لواء د .جدري عبد الفتاح الشهاوي – البحث الفني – الدليل المادي – التحقيق الجنائي – ص 141
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البصمة كلياً .وعندها يستحيل رفع البصمات وتنعدم أهمية البصمة في تحقيق الشخصية

في هذه الحابات.

وباشك أن أستخدام الحاسب اآللي الكمبيوتر وما يخةن به من معلومات أهمية
كبيرة إذ با يمكن مقاومة اباجرام داخل دولة أو تبادل مكافحة اإلرهاب بين الدول إبا إذا
توافر جد اًر من المعلومات وخاصة المنبمات اإلجرامية واإلرهابيين والجريمة المنبمة وكبار

المجرمين المافيا وغيرهم من عتاة المجرمين واثبتت المؤشرات أن شبكة المعلومات جد

تحقق الكثير من المعجةات في مجال ضبط المجرمين وهكذا يتأكد لنا أن عامل السرعة
في استخالص المعلومات با يقل اهميته عن توافر البيانات ذاتها.
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المبحث الثالث

اآلثار المادية بمسرح الجريمة
تعريف األثر في اللغة:

األثر بالفتح في لوة العرب يطلق على عدة معان منها بقية الشئ :كقولهم سمنت

الناجة على أثاره أي بقية شحمه ومنه اآلثار.

العالمة :ومنه جوله تعالى{ :أَو أَثَاركة ِّمن ً ِعلكم ِإن ُكنتُم ً ِ ِ
ين}(.)1
صادج َ
َ
َ
()2
ب َما جَ َّد ُموا َوآثَ َارُهم} .
الخبر :ومنه جوله تعالىَ { :وَنكتُ ُ

األجل :ومنه جول الرسول " من أحب أن يبسط له في رةجه وينسأ له في أثره
فليصل رحمه"(.)3
واألثر بفتح فسكون خالصه السمن ،وجيل هو اللبن إذا فارجه السمن.
ك اللّهُ َعلَيَنا}(.)4
واآلثر بالمد وفتح الثاء فصله وجدمه ،ومن جوله تعالى{ :لَقَد آثَر َ
والتأثير :إبقاء األثر في الشئ ،يقال :أثر الشئ تأثي اًر إذا ترك فيه أث اًر(.)5

وهكذا يتضح إن كلمه األثر في اللوة لها معان كثيرةً منها الخبر والعالمة وبقية
الشئ ،والمعني المناسب فيها بقية الشئ وأثره.
تعريف األثر عند المحدثين:
يرى بع

المحدثين إن األثر مرادف للحديث سواء أكان الحديث مرفوعاً أو موجوفاً،

ومن العلماء من يقول :األثر أعم من الحديث ،فالحديث خاص بالرسول (ص) ،واألثر
ما جاء عن الرسول وغيره من الصحابة والتابعين.

( )1سورة األحقاف اآلية.4 :
( )2سورة يس اآلية.117 :
( )3أخرجه البخاري في كتابه البيوع ،فتح الباري يشرح صحيح البخاري ،ج ،8ص ،81 :صحيح مسلم يشرح النووي
ج ،13/8ص.115 :

( )4سورة يوسف اآلية.71 :
( )5لسان العرب ،بابن منبور مادة أثر ،ج ،1ص.187 :
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وجيل :إن الحديث ما جاء عن الرسول (ص) واألثر ما جاء عن الصحابه إلى هذا
ذهب فقهاء خراسان فيقولون :الخبر ما روى عن الرسول (ص) واألثر ما يروي عن
الصحابة(.)1
تعريف األثر في الفقه اإلسالمي:
األثر عند الفقهاء هو ما يترتب على الشئ وهو المسمى بالحكم(.)2
فمثال يقولون في تعريف العقد :ارتباط إيجاب بقبول على وجه مشروع يبهر أثره
في المحل(.)3
وهذا األثر هو انتقال المعقود عليه إلى المشتري في عقد البيع مثال – وانتقال الثمن
إلى البائع وهذا في الواجع الحكم الذي نت وترتب على ذلك العقد(.)4
وبعد تعريف األثر في اللوة وعند الفقهاء يمكن إن يقال في تعريف األثر :هو حاصل
الشئ ونتيجته المترتبة عليه ،وبهذا يبهر ابارتباط الواضح بين التعريف اللووي والفقهي
لألثر.
إما تعريف األثر في القانون فان المشرع السوداني في جانون المعامالت المدنية لسنة
4891م ومذكرته التفسيرية لم يتعر

فيها لبيان حقيقة األثر وان كان يفهم من نصوص

القانون وخالل كتابات شراحه أنهم يقصدون باألثر ما يترتب على الشئ من أحكام تتعلق
بتنفيذه ،أما جانون اإلثبات والقانون الجنائي فلم يعرفا األثر وعلى هذا فالمقصود بأثر
البصمة الوراثية في إثبات جرائم القصاص ,األحكام والنتائ التي تترتب على جبول بينة
البصمة الوراثية كدليل إثبات يرجى إلى ترتيب جرار اإلدانة في جرائم القصاص.
يعرف اباثر بانه اى شى مادى ملموس حقيقى سواء كان صوي ار ام كبي ار يمكن من
خالله اثبات او نفى سؤال عن جريمة وان الهدف من البحث فى مسرح الجريمة هو
( )1تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي للسيوطي ،ج ،1ص ،124 :ط :دار الكتب الحديثة ،الطبعة الثانية 1733م.
( )2جواعد الفقه للمفتي ،ج ،1ص ،124 :ط :دار الكتب الحديثة ،الطبعة الثانية 1733م.
( )3عقود المعامالت في الفقه اباسالمي ،د .محمد سيد أحمد ،ص ،124 :الطبعة الثانية 1777م.

( )4انبر الوسيط في شرح القانون المدني ،د .عبدا لر اةق السنهوري ،الجةء ،8ص ،313 :طبعة دار النشر للجامعات
المصرية 1758م.
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ايجاد العالجة والرابطة بين الوجوه المختلفة لمسرح الجريمة وهى المجنى عليه والجانى
واباثار وهذا هو اباساس العلمى الذى تقوم عليه نبرية ابانتقال والمبادلة ومن
الناحية العلمية يجب اعتبار اى شىء وكل شىء موجود بمسرح الجريمة اث ار الى ان
يثبت عكس ذلك لذلك يجب التحفب على مسرح الجريمة باطول فترة ممكنة بان اباشياء
التى جد تبدو فى اليوم اباول غير هامة جد تصبح بعد ذلك ذات جيمة ذهبية
ان اباثر المادى هو مصدر الدليل المادى ومن الممكن ان يكون اباثر المادى دليالماديا
بعد فحصه اما جبل فحص اباثر المادى فال يجوة لنا ان نطلق عليه دليل مادى حيث ان
كل اثر مادى ليس بالضرورة ان يكون دليل مادى ومثال ذلك وجود اثر بصمة يعطى
دليل لدخول صاحب البصمة لمسرح الجريمة ولكن ليس بالضرورة ان يكون صاحب تلك
البصمة هو مرتكب الجريمة فقد يستطيع تقديم سبب جوى مقنع لوجوده بطريقة مشروعة
جبل حدوث الجريمة او بعدها كالشرطى او الطبيب او اى شخص اخر دخل مسرح الجريمة
بور

اسعاف المجنى عليه او بسبب الفضول

()1

وجد يحتوى مسرح الجريمة الجنائى على العديد من اباثار والهدف من البحث فى
مسرح الجريمة هو الجمع والحفاب على هذه اباثار عن طريق البحث المنهجى لمسرح
الجريمة والحصول على كل هذه اباثار جدر المستطاع بمجرد التعرف على الشىء انه اثر
يجب توثيقه وجمعه وحفبه وفحصه معمليا ولكن يجب ان يتم ذلك بطريقة جانونية
بحيث يصبح اباثر مقبوبا كدليل امام المحكمة ويجب التعامل مع كل اثر على حده
وبحذر شديد حتى بايلوث اى اثر اباثر اباخر .
وتنقسم اباثار المادية من حيث بهورها بالعين المجردة الى :
اثار مادية ظاهرة واثار مادية غير ظاهرة

االثار المادية الظاهرة:

( )1انبر الوسيط في شرح القانون المدني ،د .عبدا لر اةق السنهوري ،الجةء ،8ص ،313 :طبعة دار النشر للجامعات
المصرية 1758م.
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هى التى يمكن رؤيتها بالعين المجردة دون حاجة الى مواد مبهرة او موضحة او
وسائل فنية بابهارها فهى مثل ابابرف النارية الفارغة والمقذوفات واداة الجريمة التى
ارتكبت بها الجريمة مثل السالح النارى او السكين او غيرها من ابادوات واباشياء التى
تم العثور عليها بمسرح الجريمة
اما االثارالمادية الغير ظاهرة :
هى اباثار التى با يمكن رؤيتها بالعين المجردة وتحتاج لوسائل فنية لكشفها مثل
مسحوق ابالمونيوم او الجرافيت بابهار البصمات الوير باهرة على اباسطح الالمعة او
كاشف بنةدين لكشف الدماء على المالبس والسجاد والمفروشات الموسولة من التلوثات
الدموية او باستخدام اباجهةة البصرية كالعدسات المكبرة واباشعة السينية او اباشعة فوق
البنفسجية

()1

وان الجانى مهما كان حريص على اخفاء اثار جريمته حتى وان كان من معتادى
اباجرام فالبد ان يترك اثار مادية فى مسرح الجريمة ويتوجف نجاح عملية البحث فى
مسرح الجريمة على جدرة الباحث على التوصل لكل اباثار المادية الموجودة فى مسرح
الجريمة سواء كانت اثار باهرة او اثار غير باهرة وان الحصول على اباثار المادية
الوير باهرة جد ئؤدى الى كشف بروف الجريمة وتحديد شخصية الجانى ويلعب المحقق
دور كبير جدا فى تحديد وجمع اباثار والمحافبة عليها وذلك من خالل:
 .1تحديد حدود مسرح الجريمة وكيفية دخوله وتحديد ما اذا كان هنالك اثر جابل للتحطيم
يستدعى ابانتباه الشديد للمحافبة عليه.
 .2توثيق اباثر بتصويره وعمل الرسم التخطيطى له.
 .3محاولة تخيل تسلسل احداث الجريمة وكيفية حدوثها حيث يساعد ذلك كثي ار فى
اكتشاف اباثار المادية ويجب ان يكون تفكير الباحث والمحقق عن اباثار مرن
بحيث اذا اكتشف اى اثر يدل على تسلسل مختلف لالحداث عما تخيله فعليه ان

( )1عقود المعامالت في الفقه اباسالمي ،د .محمد سيد أحمد ،ص ،124 :الطبعة الثانية 1777م.
51

يعيد حساباته على ضؤ المستجدات وان مرونه الباحث تعتبر هى مفتاح نجاحه فى
تفسير ماحدث بمسرح الجريمة.
 .0اعتبار اى شى وكل شى فى مسرح الجريمة اثر الى ان يثبت عكس ذلك.
 .7التحفب على مسرح الجريمة اكبر وجت ممكن حيث انه على الرغم من الفحص
الدجيق لمسرح الجريمة من الممكن نسيان اثر بسهولة وبالتالى يمكن الرجوع مرة
اخرى للحصول على اباثر(..)1
 .6عدم التاثر بما جاء بالتقرير المبدئى لرجل الدوريات ابامنية عندما وصل لمسرح
الجريمة فى بداية ابامر وعدم التاثر باى معلومات مبدئية يتم الحصول عليها فى
مسرح الجريمة ولكن يجب اباستماع الى هذه اباراءبعناية ثم يتم التوصل الى الراى
بعد التاكد من ان هل الوفاة جائية ام انتحارية ام عرضية ام طبيعية وماهى طريقة
الوفاة وهل هنالك محاولة عبث بالمسرح لتضليل المحقق مثل الحرق العمد او محاولة
ابهار الوفاة على انها حادث سطو او انتحار وهل هنالك اكثر من سبب محتمل
للوفاة وهل ةمن الوفاة يتفق مع حالة المسرح والجثة والبقع الدموية بالموجع رطبة
ام جافة والت ويرات الرمية للجثة رسوب او تيبس او تعفن وفى حالة وجود اداة فى
مسرح الجريمة هل الجروح المشاهدة بالجثة تتفق مع هذه اباداة وهل اباداة ماخوذة
من مسرح الجريمة ام من مكان اخر مختلف واذا كانت اباداة سالح نارى هل توجد
ابراف فارغة او مقذوفات تتفق مع عيار هذا السالح وهل توجد فتحات دخول باعيرة
نارية بالجثة وهل توجد ثووب نارية بابار

او الحائط او السقف.

 .5ويجب التعامل مع اباثار فى مسرح الجريمة بحةر وعناية شديدة وذلك من خالل
البحث عن اباثار وتتم حسب طبيعة الموجع وحجمه مدى تعقده وهنالك خمس
طرق رئيسية مقبولة عالميا للبحث فى مسرح الجريمة وهى

الطريقة الطولية

وتستخدم بكفاءة اذا كان مسرح الجريمة له اركان محدده وهى طريقة سهلة وسريعة
ويمكن ان تتم بمحقق واحد حيث يبدأ التحرك من احد اركان المسرح طوليا والطريقة
( )1عقود المعامالت في الفقه اباسالمي ،د .محمد سيد أحمد ،ص ،124 :الطبعة الثانية 1777م.
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الدائرية او الحلةونية او عقرب الساعة وتستخدم هذه الطريقة بمسرح الجريمة الصوير
ويبدأ من مركة المكان او محيطه الخارجى ثم يتحرك بطريقة دائرية حتى يصل
لنهاية المكان وطريقة العجلة وهى يتجمع الباحثين فى مركة مسرح الجريمة اى
مكان تواجد الجثة ثم يتحركو جطريا للخارج والطريقة الطولية العرضية وهى يتحرك
الباحث طوليا وعرضيا حول مسرح الجريمة وطريقة تقسيم المسرح الى مربعات ويتم
مسح كل مربع لوحده حتى يكتمل المكان .
األثر المادي:

هو كل شيء تعثر عليه الشرطة أو المحقق الجنائي ،أو يدرك بإحدى

الحواس،أو بواسطة األجهةة العلمية،أو المحاليل ،في مسرح الجريمة ،أو على جسم
الجاني،أو على المجني عليه،أو بحوةتهما ،سواء كان:
جسماً ذا حجم ،مثل اَلة حادة ،جةء من مالبس،مقذوفاً نارياً..الخ.
لوناً ،مثل بقع دموية ،مني،أصباغ..الخ.

شكالً ،مثل بصمات األصابع ،اَثار الحبال حول الرجبة -كما في الخنق والشنق.

الدليل المادي :الدليل المادي هو ما يستفاد من األثر المادي ويتحقق به ألثبات،أو هو
جيمة األثر المادي التي تنشأ بعد ضبطه وفحصه فنياً ومعملياً.ولذلك،فوجود صلة إيجابية

ال:
بين األثر المادي والمتهم دليل مادي على نفي الجريمة .فمث ً

* البقع الدموية :هي أثر مادي ،ويقدم لنا فحص فصائل الدم ،وبصمة الحام

النووي

ال مادياً على إثبات أو نفي التهمة عن شخص ما.
 ،DNAدلي ً

* بصمة األصابع :هي أثر مادي ،ومقارنة البصمات تقدم لنا دليالً مادياً على مالمسة
صاحب البصمة للجسم الذي يحملها.

ال على نوعية األداة
* الجروح بالجثة :هي أثر مادي ،وفحصها يقدم لنا دلي ً
المستخدمة،وضبطها بحوةة المتهم هو دليل مادي ضده[.]1

 -1إبراهيم صادق الجندي،الطب الشرعي في التحقيقات الجنائية،أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية،مركة الدراسات

والبحوث،205،الريا

،2444 ،ص .167
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أنواع اآلثار المادية:اآلثار المادية بمسرح الجريمة ،أما ان تكون باهرة أو خفية .
اآلثار الباهرة :يقصد بها اآلثار التي يمكن رؤيتها بالعين المجردة .وغالبا ما تكون واضحة
المعالم ،مثل عصا ،أو فأس ،أو سكين ،أو حجر ،أو سالح ناري  ...الخ .
أما اآلثار الخفية  :فيقصد بها اآلثار التي با يمكن رؤيتها بالعين المجردة ،وتقتضي
الحاجة اباستعانة بالوسائل الفنية والكيميائية إلبهارها .
من األشياء الضرورية التي توجد في مكان الكشف ،وباإلمكان عمل مسح شامل لها "
دون تجاهلها” ،ما يلي :
جثة القتيل  .2 .بصمات األصابع  .3 .الدم  .0 .البقع الدموية .7 .األسلحة بمختلف
أنواعها (بما فيها األسلحة البيضاء)  .6 .حبل  .5 .جطع جماش ملطخة بالدماء .0 .
جطع ةجاج مكسور .9 .أعقاب سجائر وطفايات  .14 .ألياف وشعر موجودة في مكان
الكشف .11.األحذية .12 .األشياء الموجودة في سلة المهمالت .13 .األدوية .10 .أشياء

أخرى إن وجدت .

أما األشياء التي تؤخذ من الجثة  ،فهي:

الدم  .الشعر .مسحة شرجية ( تؤخذ بمعرفة الطبيب العدلي).مسحة مهبلية ( تؤخذ بمعرفة
الطبيب العدلي)أيضاً .مسحة فمية ( من الفم )  .األبافر .مالبس القتيل  .الحذاء .محتويات

المعدة -الكبد -الطحال -الرئة -البول من المثانة(جميع هذه المحتويات ضرورية في حابات
التسمم ( وتؤخذ بمعرفة الطبيب العدلي ). .

األشياء التي تؤخذ من المتهم  :بصمات األصابع  .الدم .الشعر .األبافر .المالبس .الحذاء او

الجوراب.اللعاب .البول .عينة من السائل المنوي -في حدود  ml 2.7تقريبا .1

يرعى الكشف عنها في القضايا الجنسية  :المجني عليها أو الضحية.
األشياء التي ا
غطاء السرير .غطاء الوسادة .مناديل الورق .بصمة أصابع األيدي .بصمة أصابع األرجل.
البقع المنوية .البقع الدموية .الشعر المتساجط  .مالبس داخلية للمجني عليه أو المجني عليها

 -1إبراهيم صادق الجندي،الطب الشرعي في التحقيقات الجنائية،أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية،مركة الدراسات

والبحوث،205،الريا

،2444 ،ص .167
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.الواجي الذكري .األدوية .المشروبات واألكواب الةجاجية .السجائر والطفايات .األسلحة بمختلف

أنواعها  .القيء أو إف ارةات الفم في القضايا الجنسية .المالبس الموجودة في الحمام إذا تم توييرها
من جبل المجني عليها .

أهمية اآلثار المادية:لآلثار المادية أهمية كبيرة في ما يلي:
كشف الومو

المحيط ببع

النقاط في بداية عملية البحث الجنائي ،كالتأكد من صدق

أجوال المجني عليه  ،والشهود المشتبه فيهم.

 .1اإلستدبال على ميكانيكية وكيفية إرتكاب الجريمة.

 .2إيجاد الرابطة بين شخص المتهم والمجني عليه ومكان الحادث عن طريق اآلثار المادية
التي تركها أو إنتقلت إليه من مكان الحادث.

 .3التعرف على شخصية المجني عليه[.]1

كيفية تجميع االثارالمادية بمسرح الجريمة :

 جمع اباثار مع اتخاذ اباحتياطات الالةمة للحفاب على اباثر وتتم عبر:

طريقة ابالتقاط اليدوى وهى تستخدم فى جمع اباثار الكبيرة الباهرة مثل المالبس والشعر

والبقع الكبيرة واجةاء الةجاج وتتمية هذه الطريقة بسهولتها وعدم استهالكها للوجت ولكن من

عيوبها تلوث اباثر نتيجة تعرق اليدين ولكن يمكن ارتداء جفاةات اثناء ابالتقاط اليدوى لالثر.
.

. -1إبراهيم صادق الجندي،الطب الشرعي في التحقيقات الجنائية،مصدر سابق ص .71
. -2إبراهيم صادق الجندي،الطب الشرعي في التحقيقات الجنائية،مصدر سابق ص .71
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الفصل الثالث

األدلة الحيوية وغيرها من اآلثار الناتجة من األسلحة
المبحث األول :اثر األدلة البيلوجية بمسرح الجريمة

المبحث الثاني:اثر األدلة الناتجة عن اباحتكاك بمسرح الجريمة

المبحث الثالث :اثر األدلة البالستية (األسلحة والمتفجرات) بمسرح الجريمة
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المبحث األول
األدلة البيولوجية بمسرح الجريمة

يمكن العثور داخل مسرح الجريمة على األدلة البيولوجية واألدلة البالستية واألسلحة
النارية واألدلة الناتجة عن المتفجرات وآثار مادية أخرى.
وتشمل األدلة البيولوجية[:] 1
 ٠النسي

العضوي ويتضمن ،الجلد ،الجهاة العضلي ،األعضاء الداخلية ،العبام،

األسنان ،الدماغ ،القلب
 ٠الدم -ويمكن العثور على آثار الدم على الجاني ،على الضحية ،على الثياب ،في
مسرح الجريمة وعلى األداة المستخدمة في إرتكابها.
 ٠الشعر
 ٠األبافر
 ٠أدلة نتيجة عن اباحتكاك ،العرق ،اللعاب ،المخاط ،الوائط ،البول ،المني ،اإلف ارةات
المهبلية.
ويمكن العثور أيضا على اآلثار البيولوجية على المالبس بما فيها األحذية ،األجنعة،
واألسلحة المستخدمة في ارتكاب الجريمة سالح ناري ،سكين وغيرها من األدوات[:]2
يتكون الدم من خاليا الدم وتشمل كرات الدم الحمراء التي تكسب الدم اللون األحمر حيث
يحتوى على هيموجلوبين الدم ويقدر عددها بحوالي خمسةماليين خليةلكل مليمتر مكعب
من الدم باإلضافة الى كرات الدم البيضاء التي تحوى على كرات الدم على ابانتجين
المحدد للفصيلة.

 -1إبراهيم صادق الجندي،الطب الشرعي في التحقيقات الجنائية،أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية،مركة الدراسات
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 يتكون الدم من البالةما التي توجد بها خاليا الدم وتحتوى البالةما على مضاد الفصيلة
وتكمن أهمية وجود البقع الدموية في مسرح الجريمة بأنها تعطى تصور مبدئى عن
ةمن الوفاة من خالل:
 تكون البقع الدموية رطبة بعد حدوث الوفاة بوجتقليل ومشاهدة البقع الدموية جافة يشيرإلى مضى وجت أطول على حدوث الوفاة حيث أن جفاف الدم يحدث بعد مرور
ساعة اذا كان الجو باردا واجل من ذلك إذا كان الجو حا ار باإلضافة الى تأثير درجة
الح اررة على سرعة جفاف البقع الدموية فان كمية الدم تؤثر على ذلك أيضا فإذا كان
الدم على هيئة نقاط صويرة فأنها تجف بسرعة وأما إذا كانت البقعة الدموية كبيرة فإنها
تبدأ الجفاف من الحواف الى ان تجف بالكامل في فترة تتراوح من  18الى  36ساعة
ويعتمد ذلك على طبيعة السطح الموجودة في البقعة ومدى اتساعها ودرجة ح اررة الجو.
 البقع الدموية الحديثة يكون لونها احمر لوجود الهيموجلوبين فى صورة ميتهيموجاوويناو هيماتين والبقع الدموية القديمة جدا يكون لونها اسودلوجود الهيموجلوبين فى صورة
الهيماتوبورفين[]1
 أيضا تكمن أهمية البقع الدموية بمسرح الجريمة فى تحديد المسافة التي جطعتهابقعةالدم الناةفة من جسم المجني عليه حتي وصولها الى ابار
التي تسقط من ارتفاع منخف

حيث ان بقع الدم

تكون مستديرة او على شكل نجمة وكلما ةادت المسافة

كلما ةاد وجود نتوءات حول مركة البقعة.
 وتكمن اباهمية ايضا فى تحديد ما اذا كان المجني عليه متحرك ام ساكن والبقعةالدموية على شكل فاكهة الكمثرى تدل على تحرك المصاب بعد اصابته او تدلعلى
ابعةالحركةاتجاهرس الكمثرىيتمالوصول الى مكان
أ
سحب الجثة من مكانها اباصلى وبمت
الجثة او المجنى عليه اباصلى
 وتكمن ايضا اهمية البقع الدموية بمسرح الجريمة في تحديد سبب الوفاة وذلك من
خالل شكل البقع الدموية اذا كان شكل البقع الدموية شكل رةاة او طرطشة وهى
 -1جالل الجابري،الطب الشرعي القضائي،المكتبة القانونية ،364،الدار الدولية ودار الثقافة،عمان،244،ص 05
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تحدث نتيجة تفجر الدم الشريان نتيجة القطع المفاجئ للشريان كما فى حابات ذبح
العنق.
 وايضا تحدد البقع الدموية بمسرح الجريمة ان انتشار الدم على الجدران واباثاث
وابار

يدل على حدوث عنف مصاحب للجريمة وترجيح حدوث مقاومة من المجنى

عليه للجاني ولذلك يجب رفع عينة من كل بقعة منفصلة باحتمال العثور على فصيلة
دم عالقة بمالبس الجاني او جسمه تعود لفصيلة المجني عليه وبهذا تكون دليل جوى
إلدانته بجريمة القتل.
 تحديد أن صاحب الدم كان موجود بمسرح الجريمة وذلك من خالل الفحص وتحديد
بصمة الحم

النووي التي تعطى نتائ ايجابية كاملة با تقبل الشك وذلك بوجود اى

بقعة دموية عالقة بالشخص من نفس الفصيلة التي تعود للمجني عليه تدل على وجود
بمسرح الجريمة حتي يثبت العكس[.]1
 ايضا تدل البقع الدموية بمسرح الجريمة على ان ما اذا كانت الجثة نقلت منموضعها
ام با وذلك من البحث فى مسرح الجريمة عن حجم الدم الموجودبمسرح الجريمة بو اةرة
بجانب الجثة يؤكد ان الوفاة حدثت في هذا المكان وعدم وجود دم بجوار الجثة فى
الحابات التي كانتتقتضي خروج الدم بو اةرةمثالصابات الطعنة او السالح النارى يرجح
نقل الجثة منمكانالوفاة اباصلىوفىاحيان كثيرة ينقل الجاني جثة المجنى عليه من مكان
الوفاة بابعاد الشبهة عنه .وتعتبر بقع الدم التي توجد في مسرح الجريمة على األر
أو على الجاني أو علىالضحية أو على الثياب أو على األداة المستخدمة في ارتكاب
الجريمة من األدلةالحاسمة لما لها من أهمية في تصوير احداث الجريمة لذلك يجب
على المحقق أو الخبيرالفني البحث عن البقع الدموية والتحفب عليها .وعلىمن يقوم
بالبحث على جميع المواجع ثم يستدعي المعامل الجنائية المختصة في تحليل الدم ثم
يقوم الخبير بأخذالعينات وفحصها عن طريق المايكروسكوب المجهر والفحص
الكيميائي والتصوير الطيفي ويتم التعرف عليها وعلى نوعيتها ولكن يجب اإلسراع في
 -1جالل الجابري،الطب الشرعي القضائي،المكتبة القانونية ،364،الدار الدولية ودار الثقافة،عمان،244،ص 09
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ذلك حتي بايتعفن الدم ويتوير بفعل األكسدة وعةلها من المواد الكيميائية ثم يضاهي
نتيجة الفحص بالعينات المأخوذة من الجاني أو المشتبه فيهم بالعينات المأخوذة من
المجني عليه أو عليهم ويتوجف ذلك على خبرة الخبير ومدى إلمامه وممارسه
بالعماللفني المعملي .ومن األشياء المهمة التي يقوم بها المحقق المختص أو الخبير
الفني بحثبقع الدم في كل اباتجاهات حيث يحاول الجاني عقب ارتكابه للجريمة إةالة
ما علق به من الدماء وأي آثار أخرى بالتخلص منها واخفائها بعيداً عن مسرح الجريمة
غالبا ما تكون داخل الحمام وماسورة الماء بالحو

لذلك يجب على المحقق القيام

بتفتيش جميع األماكن المجاورة لمسرح الجريمة مثل حديقة المنةل واألحوا

وغيرها

من األماكن التي يمكن للجاني أن يتخلص من آثار الجريمة فيها.وتختلف طريقة رفع
البقع الدموية على حسب حالة الدم وكميته والسطح الموجودعليهويلةم المحقق أو الفني
المختص برفع عينات الدم والبقع الدموية من حيث شكلها ولونها وحجمها وموجعها
وتقدير ارتفاع سقوطها ورسم كروكي لها وتصويري ووضع مقياس لها واذا كانت كمية
البقعة الدموية كبيرة كبركة دماء يت م رفعها بقطارة او حقنة او ماصة وتفرغ فى وعاء
معقم ويكفى سحب خمسة سنتميتر مكعب من البقعة الدموية ألغ ار

التحليل ثم تنقل

فو ار الى المخبر او يتم حفبها في الثالجة ولكن باتحفب في الفريةر لكى باتتجمد هذه
البقع وتفقد خواصها بسبب الرطوبة العالية واذا كانت كمية الدم بالبقعة الدموية جليلة
يتم رفعها بوضع مسحة جطنية خالصة من القطن او جطعة شاش في البقعة باستخدام
ملقاط وتركها تمتص الدم ثم تترك المسحة تجف فى الهواء العادى.بعيدا عن التعر
المباشر باشعة الشمس او اى مصدر حرارى ثم توضع في انبوبة اختبار معقمة او
وعاء معقم وترسل للمعمل للتحليل ومن أفضل الطرق للتحفب عليها هو حياةة الشئ
الذي ترسبت عليه بقع الدم المراد فحصه جافة وعلى سطح غير نافذ مثل الةجاج او
ابار

الصلبة والحجرية يتم كشط البقعة الدموية بمشرط معقم او شفرة موس حالجة

جديد ثم توضع هذه البقعة الدموية في وعاء معقم واذا كانت البقعة الدموية الجافة
على سطح نافذ التي يمكن حملها مثل المالبس والبالط او الس ارميك أو الماليات أو
04

المراتب والموكيت والمفروشات األخرى والمنديل والترابية واألوراق والدوباب وغيرها من
المنقوبات.تؤخذ هذه المنقوبات التي بها بقعة الدم الجاف وتحفب في مكان معقم ونبيف
حتي يتم ارسالها للمعمل لفحصها واما البقع الجافة التي ترسبت على األشياء والتي با
يمكن حملها أو حياةتها كالدماء العالقة على جدران المنةل أو الحائط أو عمود الكهرباء
او اباشياء الثابتة الصلبة باألر

في هذه الحالة تؤخذ عينة الدم يكشطها بآلة حادة

وتوضع على ورجة نبيفة وحم لها في ةجاجة أو أنبوب ةجاجي نبيف وتحفب بمكان
آمن حتي يتم فحصها ومضاهاتها [.] 1
عد من الفحوصات المهمة في عمل الطب العدلي ،وذلك من
على ان فحص الشعر ُي ُ
خالل عملية المقارنة التي يقوم بها الخبير للكشف عن الشعر في القضايا المختلفة،
وخاصة جرائم المقاومة،فوالبا ما نشاهد الشعر على سالح أو آلة حادة ،أو مالبس المجني
عليه ،أو على مالبس الجاني ،ومقارنته مع الشعر األصلي لهؤباء ،آخذين بعين اباعتبار
الصباغ المستعملة ،وتفرجة الشعر مع األلياف النباتية ،وأنواع من الشعر الحيواني.
وبابد من اإلنتباه الى ان الشعر المصبوغ يفقد لمعته غالبا ،ويكون غير متفق اللون في
كافة أجةاء طوله .فقد يكون غامقا في طرفه ،وباهتا في جاعدته ،باألخص بعد وجت طويل
على صبغ الشعر ،ويكون،عالوة على ذلك ،جافاً ،وسهل الكسر.وبعد أسبوع تقريبا من

القص تبدأ ةوايا الشعر باباستدارة .وبعد مرور أسبوعين من القص تستدير الةوايا .وهكذا
حتى تصبح مدببة كما كانت باألصل بعد مرور شهر تقريبا .
طريقة رفع الشعر :يرفع الشعر بواسطة ملقاط غير مسنن أو شريط باصق ثم يترك يجف
في الهواء العادي ويوضع مفرود في ورجة تطوى فوجها بعضها ثم توضع فى برف وتؤخذ
بعد ذلك عينات من شعر المجني عليه او الجاني من اباماكن المختلفة منيتم للمقارنة
ويكتب المحقق استمارة تحليل يجدد فيها مكان العثور على الشعر وبروف الوفاة ثم يطلب
ابافادة عن -:

 -1جالل الجابري،الطب الشرعي القضائي،مصدر سابق،ص .60
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 هل الشعر الذي تم العثور عليه شعر طبيعي ام صناعى ام الياف ويتم التعرف على
ذلك من خالل وجود طبقات في الشعر الطبيعى وعدم وجودطبقات في الشعر الصناعى
وابالياف.
 هل الشعر ادمى أم حيواني ويتم التعرف على ذلك من الفروق الواضحة بين الطبقات
الثالثة للشعر ابادمى والحيواني.
 هل الشعر لذكر أم بانثي ويتم التعرف على ذلك من خالل اباصباغ وطول الشعر
وفحص الكرومورونات الجنسية الموجودة بخاليا الشعر وهل الشعر يعود للشخص
المشتب ة فيه ويمكن التعرف على ذلك من خالل فصيلةالدم وبصمة الحم

النووى

ومقارنتها بالشخص المشتية فيه بنسبة .%177
وأهمية الشعر في كشف الجريمة تكون هنالك عناية فائقة بتفتيش وفحص مسرح
الجريمة ويحتاج ذلك األمر لتأني وصبر وبحث دجيق بالبحث على مالبس المجني عليه
ومالبس الجاني وأجسامهم يجب أن يتم فحصها فحصا دجيقا للبحث عن الشعر او الخيوط
األخرى ،ألن فحص هذه الشعيرات او الخيوط األخرى لها فائدة كبيرةحيث يثبت أن العينة
المأخوذة من جسم الجاني أو جسم المجني عليه أو منمالبسهما وتحديد مصدره سواء كان
من الجاني أو المجني عليه تؤكد هذه الشعيراتعالجة كل منهم بالجريمة ويستعمل في
البحث عن الشعر في مسرح الجريمة (مصباح كشاف وةوج من المالجط الصويرة)1والشعر
الذى يتم العثور عليه على جسم او في مكان معين يلف في جطعة نبيفة من الورق
ويكتب على الورجة المكان الذيوجد فيه ويفضل ترتيب كافة الشعيرات للحصول على صورة
شعر مميةة لمختلف الشعيرات) ،2وعينات الشعر يستحسن أن يأخذها الخبير المختص
إللمامه بالكيفيةالتي تحفب بها ،وكذلك تؤخذ عينات الشعر من المتهمين والمحني عليه أو
عليهم في جرائم القتل والحوادث جبل دفن الجثة وذلك حتي يتمكن فني المعمل الجنائي
من مضاهاة الشعر التي حصل عليه من مسرح الجريمة مع الشعر المأخوذ من األفراد
1
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المعنيين بالجريمة .وبا يفوتني أن أذكر أن التقدم العلمي والطبي له األثر الكبير فياكتشاف
الجريمة والمجرمين ويكاد ينعقد اإلجماع على مشروعية اإلجراءات المعملية الجنائية
واباخذ بنتائ تحاليلها سواء كان للدم أو البول أو الشعر والبصمات ورفعها على مختلف
أنواعها وغيرها من اإلجراءات كأدلة إثبات في المسائل الجنائيةالتي يتوجف عليها إدانة
المتهم أو برائته ومن األمثلة الي جاءت في الكتب الفقهية( :أن سيدنا اإلمام على بن
ابي طالب رضي اهلل عنه (بأن الجاني أو المجني عليه إذا ادعى أنه اخرص أمر بإخراج
لسانه ونخسه أي طعنه بأبره فإذا خرج الدم أحمر فهو صحيح وان خرج أسود فهو
أخرس).1
آثار األظافر :تبهر اَثار األبافر في جرائم العنف ،كالسرجة واستخدام الضرب،وفي

جرائم الخنق،والقتل ،و اباغتصاب ( نتيجة لمقاومة المجني عليها ) ،وفي تعاطي
المخدرات ،وأثناء التسمم..الخ.

جلد يكون لألبلافر أهميلة كبيرة ،حيلث يقوم الخبير بلالكشل ل ل ل ل ل للف عليهلا ،وغلالبلا ما يالحب،
نتيجة للمقاومة ،وجود آثار دماء ،أو طبقات من جلد أو لحم الجاني ،ملتص للقة باألبافر.
من هنا يمكن مقارنتها مخبرياً باآلثار الموجودة على جسل ل ل ل ل ل للم الجاني ،باهرياً أو مخبرياً،
والتعرف على الجاني من خاللها .وبابد من د ارس للة الس للحجات على وجه أو جس للم الجاني
أيضاً ،لتحديد مصدرها ،وعمرها.

جانونياً تعتبر هذه اآلثار جوة مقارنة فقط [. ] 2

األلياف:تنقسم األلياف الى عدة أنواع:

أ -ألياف طبيعية :وهي إما حيوانية ،كالص ل ل ل ل ل للوف والحرير الطبيعي،أو نباتية ،مثل القطن
والكتان والتيل.

1الطرق الحكيمة ،ص 00-05
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03

ب -ألياف ص ل ل ل للناعية :مثل:الحرير الص ل ل ل للناعي،أو الفس ل ل ل للكوة،ويحض ل ل ل للر بإذابة س ل ل ل للليلوة
القطن.والصل ل للوف الصل ل للناعي،أو الفيكار،ويحضل ل للر من فول الصل ل للويا.والنايلون:الداكترون،
والبوليستر ،وتحضر من مشتقات البترول.
فحص األلياف
-1اللفلحللص اللملجلهللري :للملعللرف ل ل للة نللوعلي ل ل للة األللي ل ل للاف.فلملثلالً:اللقلطللن -يلبلهللر حللللةونللي
الشكل.الكتان -يبهر على شكل أعواد الخيةران.الصوف الطبيعي"شعر حيواني" -يتكون

من  3طبقللات.جميع األليللاف الص ل ل ل ل ل ل لنللاعيللة ليس لهللا تركيب لاً ممي اًة -تبهر على ش ل ل ل ل ل ل لكللل
إسطوانات شفافة.

 -2الفحص باألش ل للعة فوق البنفس ل للجية،أو بإس ل للتخدام جهاة  Spectrophotometerذا
األشلعة تحت الحمراء ،حيث تتباين درجة إشلعاع األلياق على حسلب نوعها عند تعرضها
لهذه األشعة -لكل نوع من األلياف طول موجة خاص.
األهمية الجنائية لفحص األلياف:
 -1التعرف على الجلاني عنلدملا يترك اَثلار ألليللاف مالبسل ل ل ل ل ل لله بمسل ل ل ل ل ل للرح الجريملة نتيجللة

تمةجها،أو عندما يأخذ جماشل لاً من محل الحادث لحمل المس للروجات،وأخفاؤها.وتضل لبط هذه
األجمشة بحوةته.

 -2التعرف على حرفة الجاني،سل ل ل ل ل لواء كان عامالً أو موبفاً ،من خالل الةي الممية

ونوع القماش.

 -3التعرف على األدلة المستخدمة في جرائم الخنق بالحبال أو بالمالبس [.]1
آثار األسنان:يمكن اإلستفادة من اَثار األسنان في التحقيق الجنائي ،كاآلتي:

 -1بد ارسللة ما بفم القتيل من تركيبات صللناعية تعويضللية ،وعرضللها على أطباء األسللنان
العاملين في منطقة الضحية ،للتعرف على هوية المجني عليه.
 -2اَثار األسلنان التي جد يتركها الجاني في مسرح الجريمة على جطعة جبن أو شوكوباته
أو تفاحة أو خيارة،فيمكن عمل جالب من ال ارتنيكول ،وهي المادة التي يسل ل ل ل ل ل للتخدمها أطباء

 -1إبراهيم صادق الجندي،الطب الشرعي في التحقيقات الجنائية،مصدر سابق ،ص .214-249
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األس ل ل ل للنان لعمل جالب على األش ل ل ل للياء األخرى ،كالفواكه مثالً ومقارنته بأس ل ل ل للنان المش ل ل ل للتبه

فيهم.وتتم المقارنة من حيث دور الفك ،حجم األسل ل ل ل ل ل للنان،الفجوات التي بين األسل ل ل ل ل ل للنان،أو
عالمات مميةة من إعوجاج ،وغيره[.]1
أماكن البحث عن اَثار األسنان

 -1على الجاني،أو المجني عليه ،حيث تترك األس ل ل للنان اَثارها في ص ل ل للورة عض ل ل للة اَدمية
على الجلد اآلدمي أثناء المقاومة والعنف.ويجب التفرجة بين العضل ل ل ل ل للة اآلدمية والعضل ل ل ل ل للة

الحيوانية ،من خالل اآلتي:
 العضة اآلدمية تكون موةلية الشكل،أو على شكل جوسين شبه متقابلين. العضة الحيوانية تكون عبارة عن خطين متواةيين. -2في مسرح الحادث ،حيث تترك األسنان اَثارها على بقايا المأكوبات.
طرق رفع ومقارنة اَثار األسنان

 -1يجب أخذ مسحة لعابية لتحليل الل  DNAجبل رفع اَثار األسنان.

 -2اَثار األسل ل للنان غير الوائرة :تُرفع بأخذ الصل ل للور الفوتوغرافية لها ،وتقارن مع الصل ل للور
الفوتوغرافية المأخوذة لقالب أسنان كل من المجني عليه،أو المتهم ،والمشتبه فيهم.
 -3اَثار األسللنان الوائرة:تُرفع بعمل جالب للعضللة اآلدمية،سلواء كانت على الجلد،أو بقايا
المأكوبات ،وتقارن مع جالب عضة أسنان المجني عليه،أو المتهم ،والمشتبه فيهم.
 -4المقارنة عن طريق الميكروسكوب األلكتروني.
األهمية الفنية الجنائية لفحص األسنان واَثارها

 -1التعرف على المجرمين في العللديللد من الجرائم ،مثللل جرائم اباغتص ل ل ل ل ل ل للاب ،واللواط،،
والقتل ،والسل للرجة ،وذلك عن طريق فحص آثار األسل للنان التي يتركها الجاني على المجني
عليه،أو المجني عليها،في ص ل ل للورة عض ل ل للة،أو في مس ل ل للرح الحادث -على بقايا المأكوبات

 -1جالل الجابري،الطب الشرعي القضائي،مصدر سابق ،ص.60-65
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والفواكلله،أو التي يتركهللا المجني عليلله،أو المجني عليهللا -على الجللاني أثنللاء المقللاومللة،
ومقارنتها بقالب أسنان المتهم والمشتبه فيهم،أو المجني عليه[.]1
جانونياً:هذه وس ل لليلة إثبات ونفي با تقبل الش ل للك ،حيث ان لكل إنس ل للان بص ل للمة أس ل للنان

تميةه عن غيره.

 -2التعرف على الجثث المجهولة في كثير من الحوادث ،مثل:
 حوادث القتل الجنائي التي يقوم فيها الجاني بتشويه الجثة،أو التمثيل بها ،وتقطيعهاالى أش ل ل ل ل ل للالء،أو القيام بحرجها،إلخفاء معالم الجريمة،أو العثور على الجثة في حالة تعفن
وتحلل.
 حوادث الطيران ،والقطارات ،والحرائق ،والكوارث الطبيعية ،حيث تشللوه الجثث بفعلالحريق ،أو بتناثر أجةائها نتيجة الحادث.
في مثل هذه الحوادث يص ل ل للعب التعرف على ص ل ل للاحب الجثة المتعفنة،أو المتناثرة،أو
المتفحمة ،عن طريق األوص للاف الجس للدية وبص للمات األص للابع.وانما ،يمكن التعرف على
مثل هذا النوع من الجثث عن طريق فحص األسنان.
وهذه الوس ل لليلة تأكيدية،جانونياً ،حيث إن األس ل للنان تقاوم التعفن والتحلل.كما أنها تتحمل

درجات الح اررة العالية.

وعن طريق فحص األس ل ل ل للنان ،يمكن التعرف على ص ل ل ل للاحب الجثة من خالل معرفة
المعلومات التالية:
أ -تقدير عمر الجثة عن طريق بهور األسل ل للنان اللبنية واألسل ل للنان الدائمة ،ومدى تآكل
األسنان وجذورها.
ب -تحديد فص ل ل ل لليلة الدم ،وبص ل ل ل للمة الحام

النووي للجثة من خاليا النخاع ،والرجوع

الى كل من له مفقود للتعرف على ص ل للاحب الجثة.ويعتبر إس ل للتخدام األس ل للنان ،والعبام
عامة،كمص ل ل ل للدر للحام

النووي أمر حديث ،حيث يمكن إس ل ل ل للتخراجه بنجاح من عينات

يرجع عمرها الى اَباف السنين.
 -1علي سلمان البيضاني ،وسائل الطب العدلي  ..في اكتشاف غمو
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ج -تحديد بع

التشوهات الخلقية والمعلومات الوراثية ألسنان الجثة.

د -معرفللة بع

العالمللات المطبوعللة على طللاجم األس ل ل ل ل ل ل لنللان والتركيبللات السل ل ل ل ل ل للنيللة(من

أسل ل للنان) ،والحش ل ل لوات ،والتيجان ،التي تُثبت على األسل ل للنان ،وتعتبر مميةة للشل ل للخص عن
غيره.
وهناك أمثلة كثيرة أثبتت أهمية األسنان في األستعراف  Identificationعلى الجثث
المحترجة أو المشوهة بالتعفن والتحلل والتمةق.ومن الحوادث الشهيرة في التأريخ:
التعرف على بقل للايل للا جثل للة هتلر وحبيبتل لله إيفل للا براون المحترجتين عن طريق فحصاألسنان.
التعرف على جثللة الللدكتور بللاركمللان -عللالم الطللب الللذي جتللله ةميللله وجطع جثتللهوأرحقها في فرن المختبر[.]1
التعرف على جثلة األمريكيلة في حلادث طلائرة ،عن طريق طاجم أسل ل ل ل ل ل للنانها المطبوععليه الحروف األولى لطبيب األسنان الذي عمل الطاجم لها.
 -3معرفة س ل ل ل ل للبب الوفاة في حابات التس ل ل ل ل للمم المةمن بالس ل ل ل ل للموم المعدنية ،مثل:الةرنيخ،
الرصل للاص ،الةئبق ،النحاس،الراديوم ،حيث تترسل للب هذه السل للموم باللثة وجذور األسل للنان،
وتترك أث اًر يدل عليها بالتحليل،أو باللون.وبا تتأثر هذه السل ل ل ل للموم بالتعفن.ويمكن الكشل ل ل ل للف
عنها باألسنان بعد مرور مئات السنين[.]2

المبحث الثاني

اثر األدلة الناتجة عن االحتكاك بمسرح الجريمة
في كثير من الجرائم توجد بقع وتلوثات ،ومرادفها  ، Stainsفي مكان الحادث ،أو
بمالبس ،أو بجسم المجني عليه،أو المتهم ،بأشكال وصور مختلفة ،والوان
متباينة..يمكن،عن طريق فحص هذه البقع والتلوثات ،معرفة كيفية وجوع الجريمة ،أو
الحادث ،من شكل هذه البقع ،واتجاه سقوطها،ومصدرها ،ومادتها .ويمكن أيضاً،عن طريق
 -1علي سلمان البيضاني ،وسائل الطب العدلي المصدر السابق .في اكتشاف غمو
 -2إبراهيم صادق الجندي،المصدر السابق ،ص .210 -211
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إجراء بع

األختبارات المعملية ،إرجاع هذه البقع الى مصدرها ،مما يساعد على التعرف

على المجرمين والفاعلين الحقيقيين.
أنواع البقع والتلوثات
من أهم البقع الحيوية المنشأ،أي التي مصدرها جسم اإلنسان،هي اآلتية:
-1البقع والتلوثات الدموية.
-2البقع والتلوثات المنوية.
-3البقع والتلوثات اللعابية.
الع َرجية ،تلوثات القيء ،البول ،البراة[.]1
-0البقع َ
بصمة العرق:
أمكن تحليل عرق األشخاص بواسطة التحليل الطيفي للتعرف علي عناصره.وجد
أكتشف العلم أن لكل شخص بصمة عرق خاصة به تميةه عن غيره .وتعتبر رائحة عرق
الجسم أحد الشواهد في مكان الجريمة .لهذا تستخدم الكالب البوليسية المدربة في شمها،
والتعرف علي المجرم من رائحته.
وننوه بأنه في الماضي لم يكن بمقدور األدلة الجنائية الحصول علي دليل با ُيري
هذا ُ
بالعين المجردة،الى ان أخترعت األجهةة التي أصبحت تتعرف على الدليل وت اره .العدسات
المكبرة هي أول أداة استخدمت في هذا المجال .وماةالت تستخدم في مسرح الجريمة،
كفحص أولي سريع.
بعشرت
ا
واليومتستخدم عدسات الميكروسكوب الضوئي المركب لتكبير صور األشياء أكبر
مرات من العدسة المكبرة العادية .وفي عام  1920استخدم الماسح الميكروسكوبب
اإللكتروني ،وأعطي صو ار ثالثية األبعاد مكبرة ألكثر من  174ألف مرة .وهذه الطريقة
تستخدم في التعرف علي اآلثار الدجيقة جداًالمكونة من المواد ،كالدهانات أو األلياف.

البول

. -1إبراهيم صادق الجندي،الطب الشرعي في التحقيقات الجنائية،المصدر السابق ،ص .150
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يعتبر البول من مخ رجات ابانسان للتخلص من ابامالح الذائدة بالجسموجد يترك الجاني
هذا اباثر بمسرح الجريمة وذلك عند وجود اثر بول علىابار

او على البالص او المرتبة

او متعلق بأي جسم بمسرح الجريمة وهنابابد من اخذ عينة لهذا البول وترفع هذه العينة
عن طريق جطارة او مسحة جماش ثم تجفف فى الهواء العادى وتوضع فى انبوبة اختبار
معقمة او وعاء معقمواذا كان البول موجود على جطعة مالبس يمكن تحرية المالبس
باكملها او جصالجةء الملوث بالبول وترسل للمعمل الجنائي لفحصها وذلك بمقارنة
عينةالبول التي وجدت بمسرح الجريمة او بمالبس الجاني او مالبس المجني عليه بعينة
من بول الجاني او المجني عليه وذلك عن طريق بصمة الحم

النووى للبول• 1

اللعاب :مواضع البحث عن البقع والتلوثات اللعابية:
-1التلوثات اللعابية التي جد يتركها المجرم :تتواجد غالباً على:
أ -بقايا الطعام في مسرح الحادث ،كتفاحة أو موة ،مثالً.

ب -عقاب السجائر،واألكواب الةجاجية،بمسرح الجريمة.

ويذكر ،ان ألعقاب السجائر الموجودة بمسرح الجريمة أهميتها الجنائية ،حيث يمكن
ُ
من خالل اللعاب الموجود عليها ومقارنته باللعاب الخاص بالشخص المشتبه به ،ان تؤكد
ان هذا اللعاب يخص صاحب أعقاب السجائر التي وجدت بمكان الواجعة .
ج -مكان العضة اآلدمية على جسم،أو مالبس المجني عليه،أو المجني عليها.
د -البصاق في مسرح الحادث.
ه -طابع البريد ومباريف الرسائل،وذلك في حابات الطرود الملوومة ،ورسائل التهديد،
واألختطاف ،حيث يستخدم اللعاب في لصق األبرف وطوابع البريد.
 -2التلوثات اللعابية التي جد يتركها المجني عليه،أو المجني عليها :تتواجد غالباً:في مكان
العضة اآلدمية على جسم أو مالبس الجاني.

يستفسر المحقق الجنائي في األستمارة التي يرسلها مع العينات الى المعمل المختبر/
الجنائي ،عن ما يلي:
1اصول جانون اإلجراءات الجنائية د .احمد فتحي سرور ص 336
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أ-هل البقعة لعابية أم با ؟
يمكن معرفة ذلك بواسطة إختبار النشا واليود للكشف عن األنةيمات الهاضمة
للنشا.فإذا كانت البقعة لعابية ُيشاهد لوناً أحم اًر ،يتحول الى األصفر باألنبوبة التي تحتوي
على البقعة المشتبه بها ،وكذلك باألنبوبة التي تحتوي لعاب ،وذلك لتحلل النشا بفعل
األنةيمات الهاضمة له ،والتي توجد في اللعاب .أما األنبوبة التي فيها جطعة غير ملوثة،
واألنبوبة التي فيها جطرات ماء،فيبل اللون األةرق لبقاء النشا دون تحليل.
ب-هل البقعة اللعابية لذكر أم أنثى؟ يتم معرفة ذلك بفحص الخاليا البشرية الموجودة في
اللعاب للكشف عن الكروموسومات الجنسية ،التي تكون في الذكر  XYوفي األنثى -XX
كما أوضحنا ذلك في السابق.
ج-ألي شخص تعود البقع اللعابية ؟
يمكن معرفة ذلك عن طريق تحديد الفصائل الدموية ، ABOحيث ان  % 04من
الناس يفرةون المادة المسؤولة عن تحديد فصيلة الدم بسوائلهم،كاللعاب،
والمني،والعرق.وكذلك عن طريق فحص بصمة الحام

النووي.

األهمية الفنية الجنائية لفحص البقع والتلوثات اللعابية
التعرف على المجرمين في العديد من الجرائم المختلفة ،مثل جرائم السرجة ،والقتل،
واألغتصاب ،وذلك عن طريق بصمة الحام

النووي ،DNAالتي يمكن تحديدها من

فحص التلوثات اللعابية الموجودة في مسرح الجريمة،أو لدى المجني عليه ،ومقارنتها
ببصمة المتهم،أو المشتبه به .وهي -كما أسلفنا م ار اًر -وسيلة نفي أو إثبات بنسبة 144

.%وبذا يمكن الربط بين المتهم والجريمة ،وتحديد شخصية صاحب اللعاب[.]1

المخاط :جد يترك الجاني بقعا أخري غير الدم مثل المخاط فيمكن وجوده على الجاني او
المجني عليه او في مسرح الجريمة ويجب على المحقق األهتمام بهذه العينات وحفبها
في أنبوب إختبار نبيف وارسالها للمعمل الجنائي لفحصها ومضاهاتها والتعرف عليها[]2
 -1إبراهيم صادق الجندي،الطب الشرعي في التحقيقات الجنائية،مصدر سابق ،ص .243-241
 -2د .مديحة فؤاد الحضري ،الطب الشرعي والبحث الجنائي ،اإلسكندرية ،دار المطبوعات الجامعية  ،ص ص706
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البقع المنوية:البقع المنوية تتخلف في حابات اإلغتصاب والةنا والفسق على المالبس أو
على الفراش.أما البقع المنوية الرطبة،فهي تتمية برائحة تشبه رائحة العجين او اللحم
النيئ.وفي هذه الحالة يتم التحرة على هذه البقع ،وفحصها مجهرياً.

أما إذا كانت البقع جافة ،فإنها تأخذ شكل خريطة ،ويجب التحرة عليها بحذر ،بحيث

با تتكسر ،ومن ثم فحصها مجهرياً بعد ترطيبها بمحلول الل .Salineكذلك يجب على
المحقق مالحبة اآلثار األخرى على المشتبه به ،ألنه جد تكون البقع المنوية أثر إحتالم

أو إستحالم ،أو مواجعة أخرى ،فيجب اإلنتباه الى اَثار العنف والمقاومة .فحص البقع

المنوية  ،فحص بقع المني(من حيوان أو حيوانات منوية) هو أحد اباختبارات المهمة التي
تحدث غالبا في حوادث القتل ،واباغتصاب ( التحرش الجنسي – الةنا – اللواط – المواجعة
) .ويكون التعامل مع هذا اباختبار على نحو العينات المأخوذة من مسرح الجريمة ،أو
من المبرةة الجرمية ،المرسلة من مراكة الشرطة ،أو النيابة ،سواء كانت مالبس المجني
عليها ،أو الجاني ،أو مسحات مهبلية مأخوذة من الضحية (المجني عليها ) ،أو مسحات
شرجية في جضايا المواجعة واللواط[. ]1
أنواع االختبارات :
 . 1معرفة هل البقع لسائل منوي من عدمه :باستخدام األشعة فوق البنفسجية ()U.V
لتحديد مكان البقع على المالبس واألسطح المختلفة .
 .2نقل البقع وفردها على شرائح ،واستعمال األصباغ الخاصة ،بها وفحصها على المجهر،
لتحديد الحيوانات المنوية-إن وجدت .
 .3التعامل معها في وسط موذي ،باستخدام طريقة  ،Gel diffusionأى التفاعل بين
الجسم المضاد والمولد المضاد . antigen + antibody :ويستخدم هذا اباختبار في
حالة عدم وجود حيوانات منوية في البقعة المشتبه بها ،ذلك ألنه با يمكن ،أحيانا،نفي
وجود السائل المنوي ،نب ار لوجود بع

األشخاص الذين يقومون باباعتداء جنسيا على

 -1إبراهيم صادق الجندي،الطب الشرعي في التحقيقات الجنائية،مصدر سابق ،ص 246
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الضحية ،وجد يكون الجاني عقيما مثال ،أو حدث انحالل وتكسر لشكل الحيوانات المنوية،
نتيجة لعمر البقعة ،أو بتأثير البروف الجوية ،التي تتعر

لها البقعة جبل الحصول

عليها.
البقع الدموية
لكي نعرف طبيعة البقع والتلوثات الدموية بابد من معرفة الدم ومكوناته.
فالدم هو سائل جلوي هةيل يتكون من خاليا أو كريات الدم الحمراء Erythrocytes
وكريات الدم البيضاء  Leukocytesوالصفائح  ،Plateletsوانةيمات ،وبروتينات ،
ومواد عضوية تحيط بها طوال وجودها في الجهاة الدموي ،وتنقل األكسجين والوذاء.
ويشكل الماء النسبة الوالبة فيه.والنسبة األكبر من الدم مكونة من البالةما ،Plasma
والتي تتكون من نحو  %70من الماء .ويحتوي المصل ، Serumوهو جريب للصفرة،
خاليا بيضاء ،وصفائح دموية .وتحتوي النسبة األكبر من الدم غير السائل على كرياتالدم
الحمراء ،والتي يةيد عددها عن كريات الدم البيضاء بل  744مرة للواحدة[. ]1
وبينما يهتم العلماء بكريات الدم البيضاء  ، Leukocytesيهتم علماء الطب الشرعي
أكثر بكريات الدم الحمراء ، Erythrocytesومن بعدها المصولSerumفعبر المصل،
يستطيع التحليل تحديد مدة عينة الدم ،ألن المصول تتخثر بعد دجائق محدودة من تعرضها
للهواء -فيقوم المختبر بفصل المصول غير المستفيد منها عن البقية .
البحث عن البقع الدموية
أشرنا الى ان الدم يتكون من جةئين أساسيين ،هما:
 -1خاليا الدم :وتشمل كريات الدم الحمراء ،وكريات الدم البيضاء  ،والصفائح .ويعود
اللون األحمر للدم للهيموغلوبين  Hbالموجود بكريات الدم الحمراء.ويتوير اللون بتكوين
مركبات الهيموغلوبين.

 -1إبراهيم صادق الجندي،الطب الشرعي في التحقيقات الجنائية،أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية،مركة الدراسات
والبحوث،205،الريا

،2444 ،ص .167
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 -2البالةما  :Plasmaفي البالةما تسبح كريات الدم ،وتحتوي البالةما على الهرمونات
واألنةيمات والبروتينات،وعلى مضادات فصائل الدم.أما كريات الدم،فتحتوي على
األنتيجين  Antigenالمحدد لفصيلة الدم.
وبابد ان نعرف بأن البقع الدموية حتى لو كانتصويرة جدا ،فهي مهمة جداً في حالة

اباشتباه ب ان البقع الموجودة على مالبس المشتبه به هى البقع التي تخص جثة
القتيل.ويمكن معرفة مصدر البقع الدموية الجافة حتى ولو مرت عليها سنوات دون تعرضها
لعوامل جوية تؤثر في تكوينها.ويمكن تحديد فصيلة الدم ومعرفة صاحبها.
إن البحث عن البقع والتلوثات الدموية يجب ان يتم بشكل منتبم ،وبدجة،في جميع
الجرائم،وذلك لما لها من أهمية كبرى في حل غمو

معبم الجرائم ،وفي التعرف على

المجرم،أو على أسباب الوفاة[.]1
وغالباً ما تُشاهد البقع الدموية على:
 -1الجثة ومالبسها.
 -2المتهم،سواء بجسمه ،وبا سيما تحت األبافر،أو بمالبسه ،وخاصة في حواف األكمام
والجيوب وبطانتها ،وحول فتحة السراويل،أو داخل الحذاء.
-3

مسرح

الحادث،خاصة

في

األرضية

حول

الجثة:الجدران،جبضات

األبواب،النوافذ،الخةائن،صنابير المياه،اآلثاث المنةلي ،وباسيما حواف الموائد والكراسي،
وأسفل المفروشات.ولذلك يجب على الخبير الجنائي رفع جطع اآلثاث والسجاد ألنها كثي اًر

ما تخفي تحتها بقعاً وتلوثات دموية.

 -0إطارات السيارات في حوادث دهس األشخاص[.]2
لون البقع الدموية
با يكون لون البقع الدموية أحم اًر دائماً ،وانما يختلف اللون بحسب ما يلي:
 -1إبراهيم صادق الجندي،المرجع السابق ،ص .165
 -2إبراهيم صادق الجندي،الطب الشرعي في التحقيقات الجنائية ،مصدر سابق ،ص 156
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أ-عمر البقعة:
 البقع الدموية الحديثة :تذوب بسهولة في الماء ،ويكون لونها أحمر لوجود الهيموغلوبينفي صورة أوكسي هيموغلوبين.
 البقع الدموية القديمة:تذوب بصعوبة في الماء ،ويكون لونها بني بسبب تحولالهيموغلوبين الى ميتهيموغلوبين،أو هيماتين ،وتذوب في األحما
 -البقع الدموية القديمة جداً:با تذوب في الماء ،وتذوب في األحما

والقلويات المخففة.
والقلويات المركةة،

ويكون لونها أسود لتحول الهيموغلوبين الى هيماتوبورفيرين.
ب-غسل البقعة الدموية:

يجعل لونها أصفر ،وجد يصعب رؤيتها بالعين المجردة.
ج -كمية الدم المنسكب في البقعة:
البقع صويرة الحجم تكون غير واضحة ،ويصعب رؤيتها.
د-طبيعة ولون السطح الذي توجد عليه البقعة:
شدة لون السطح،أو غسله ،يجعل البقع الدموية الموجودة عليه غير واضحة ،ويصعب
رؤيتها بالعين المجردة.ولذلك يستعان على إبهارها باألضاءة الصناعية القوية،أو باألشعة
فوق البنفسجية  Ultravioletحيث تسلط األشعة على السطح المشتبه به في وجود البقعة
غير المرئية به.فإذا حدث لمعان،أو سطوع ،بدرجات مختلفة،دل ذلك على إحتمال وجود
بقع دموية ،حيث ان لكل سطح ،أو مادة ،شدة لمعان[.]1
أشكال البقع الدموية ومدلوباتهايختلف شكل البقع الدموية حسب حالة الشخص المصاب
من حيث السكون والحركة ،أو الوجوف والرجود،الى غير ذلك من أوضاع مختلفة أثناء
تلقيه األصابة،كما يلي:
-1بقع دموية كمثرية /عرموطية /الشكل:
سبب تكوينها:سقوط الدم يميل من جسم متحرك أثناء نقل الجثة أو الشخص المصاب.
 -1إبراهيم صادق الجندي،الطب الشرعي في التحقيقات الجنائية ،مصدر سابق ،ص .156-157
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أهميتها:تدل البقع الكمثرية على نقل الجثة من مكانها األصلي،أو تحرك الشخص
المصاب بعد األصابة.وبتتبع هذه البقع نصل الى مسرح الحادث الحقيقي ،حيث يدل رأس
الشكل الكمثري على إتجاه الحركة أثناء النقل.
-2بقع دموية دائرية الشكل:
سبب تكوينها:سقوط الدم عمودياً من جسم ساكن على سطح أفقي.

أهميتها:تفيد في تحديد مسافة السقوط لمعرفة وضع الشخص أثناء تلقيه األصابة..

فمثالً:

-جطرات دائرية بحدود واصحة تدل على سقوط الدم من علو منخف

( حوالي  72سم).

جطرات دائرية بحدود متفرجة تدل على سقوط الدم من علو مرتفع( حوالي  2-1متر).جطرات دائرية بحدود متفرجة بقطرات ثانوية تدل على سقوط الدم من علو أكثرإرتفاعاً(أكثر من  2متر).

 -3بقع دموية متناثرة على شكل رذاذ :سبب تكوينها :تفجر الدم نتيجة جطع شرياني-

كما في حالت الذبح الجنائي ،أو اإلنتحاري،أو جطع شريان اليد،أو أثناء إختراق السالح
لجسم الضحية.
أهميتها :تفيد في تحديد مكان المجني عليه أثناء تلقيه األصابة ،حيث توجد البقع
المتناثرة على أجرب األشياء من المجني عليه،أي أنها تدل على موضع الجثة ،ومسرح
الحادث الحقيقي.
تلوثات ولطخات دموية:
إذا كانت على الجدران او الفرش،أو أي سطوح أخرى ،فإنها تدل على األحتكاك بيد ملوثة
بالدماء ،أو على العنف والمقاومة أثناء األصابة.
* إذا كانت الجثة وما حولها في صورة برك دموية،أو بقع كبيرة الحجم،فإنها تدل على ان
هذا المكان هو الذي تمت فيه الجريمة ،وتكون نتيجة إنسكاب الدم لفترة ةمنية على األر
مباشرة من المجني عليه[.]1
 -1إبراهيم صادق الجندي،الطب الشرعي في التحقيقات الجنائية ،مصدر سابق ،ص .156
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* إذا كانت على األر

في صورة لطخات طولية وذيول ،فإنها تدل على جر الجثة،

وعلى المكان الذي سحبت منه ،حيث تكون شدة تراكم التلوثات واللطخات كثيفة في
البداية ،وتخف تدريجياً كلما إمتدت مسافة الجر.كما تنت أيضاً عندما يةحف الشخص

بعد األصابة[.]1

األهمية الجنائية للبقع الدموية
حاليا هو الدليل المعروف و األكثر شيوعاً وأهمية
يوضحالدكتور فوةي بن عم ارن بأن الدم ً

في عالم العدالة اإلجرامية.فلطخة الدم ليس هناك بديل لها  ،سواء في األهداف الطبية أو

القضائية .وجودها دائما يكون له عالجة باألشياء المشتبه بها ،ومن ضحية ألخرى ،وفي
مشاهد العنف[.]2
كيفية نقل الدم الى المختبر او المعمل الجنائي
 -1بالنسبة للبقع الموجودة على الحواف اليابسة،كاآلثاث ،والجدران،فانه يمكن كشطها
باَبات حادة بعد التأكد من غسلها مقدماً لتفادي النتائ المضللة.ثم توضع في علبة مولقة
وترسل للمختبر الجنائي.

 -2إذا كانت بقعة الدم في أحوا

الوسيل،فانه يتم رفعها بقطعة مبللة،ثم ترسل للمختبر

الجنائي.
 -3إذا كانت البقعة على مالبس او مناشف،فانه يتم التحرية على هذه األشياء وارسالها
للفحص.
 -0حين وجود بقع دم رطبة،فانه يتم إرسالها في إنبوبة إختبار للمعمل الجنائي.
طرق التحري عن ماهية البقعة
 -1إختبار البنةدين :وهي طريقة غير جاطعة ،وذلك ألن البقع الناتجة من عصير بع
الفواكه ُيعطي نفس اللون.ويتلخص األختبار بإستعمال محلول البنةدين(ماء األوكسجين)
 -1إبراهيم صادق الجندي،الطب الشرعي في التحقيقات الجنائية ،مصدر سابق ،ص .159-155
 -2جالل الجابري ،الطب الشرعي القضائي ،مصدر سابق ،ص .92 -06
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المحضر حديثاً ،وذلك بان يتم دعك جطعة من ورق الترشيح بالبقعة الجافة ،ثم تُومر في
المحلول.فإذا تلوث باللون األخضر أو األةرق كانت البقعة دم.
 -2إختبار المالكيت :يتم تحضير محلول مالكيت على النحو التالي:
 1غم ليكومالكيت  144 +سم مربع حام

الخليك  144 +سم مكعب ماء مقطر.

الطريقة :يكشط جةء من البقعة الجافة على ورجة ترشيح ،ثم تالمس بنقطة من المحلول
عن طريق جضيب من الةجاج.فإذا كانت البقعة دماً تلون المحلول بلون غامق.
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المبحث الثالث
جبل الخو

أثر األدلة البالستية واألسلحة والمتفجرات بمسرح الجريمة

في آثار األسلحة النارية بابد من التعرف على األسلحة النارية وطبيعتها

وأنواعها.
الس ل للالح  Weaponبالمفهوم العس ل للكري هو أداة تس ل للتعمل أثناء القتال لتص ل للفية أو ش ل للل
الخصللم أو العدو أو لتدمير ممتلكاته أو لتجريده من موارده .و يمكن أن يسللتعمل السللالح
لور

الدفاع ,الهجوم ,أو التهديد .وعدا هذا فأن الحياة اليومية تش ل ل ل للهد إس ل ل ل للتخدام الكثير

من األسل لللحة األخرى،ولذا فان تعبير السل للالح على الصل للعيد العملي يمكن أن يطلق على
كل ما يمكن أن يحدث ضلر ار مادياً .وبذلك تتفرع األسلحة إلى عدة أنواع -من البسيطة،
انطالجا من الهراوة ،إلى الصل ل ل للارو العابر للقارات .ونجد ان للمفرجعات المنتش ل ل ل لرة نوعان
وهي التي تحدث إذا إختلطت بمادة مشل ل ل ل ل ل للتعلة مثل الواة أو مادة جابلة لإلشل ل ل ل ل ل للتعال مثل
البنةين ونوع آخر مركة مثل الديناميت والنتروجلسرين وما شابههما[.]1
أنواع األسلحة النارية:األسلحة النارية ومرادفها  Ballisticهي في أبسط صورها نوعان
رئيسيان تبعاً لخاصية التجويف السبطاني ،وما إذا كان التجويف أملساً أو محلةناً ،وهما:

-1أسلحة ملساء السبطانة Non-rifled

وهي أس لللحة طويلة الس للبطانة أو الماس للورة ،مثل بنادق الص لليد ،وبا يوجد داخل الس للبطانة
س ل ل ل ل ل ل ل للدود وخ للدود.وتطلق ه للذه البن للادق ع للدداً من الق للذائف الصل ل ل ل ل ل للويرة ،تسل ل ل ل ل ل للمى الرش

.Shotsوتس ل للتعمل عادة في الص ل لليد او الح ارس ل للة.ويطلق على ذخيرتها إس ل للم الخرطوش ل للة،
وهي عبارة عن برف مصنوع من البالستيك أو الكرتون أو المعدن ،ويوجد بداخله حاجة
من اللباد يفصل بين البارود والرش.
-2أسلحة محلةنة السبطانة /سبطانة مخشخشة Rifled
يحتوي التجويف الداخلي للسللبطانة في هذه األسلللحة خدوداً وسللدوداً( عدد الخدود

عدد

السدود) كمجرى حلةوني ألعطاء طاجة كبيرة للمقذوف،وتتجه الى اليمين او الى اليسار.

 -1د .أحمد ابو الروس ،البحث الجنائي ،دار المطبوعات ،جامعة مصر1991 ،م ،ص 703
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وتطلق هذه األسلحة جذائف مفردة ،تسمى المقذوف الناري  Bulletوتنقسم الى :
أ-أسل ل ل ل ل ل لللحللة جصل ل ل ل ل ل لليرة السل ل ل ل ل ل للبطللانللة ،طول السل ل ل ل ل ل للبطللانلة حوالي  1221بوصل ل ل ل ل ل للة ،وتعرف
بالمس ل ل للدس ل ل للات.وهي نوعان :مس ل ل للدس أبو محالة(غير أوتوماتيكي) ومس ل ل للدس ذو اإلطالق
الذاتي( أوتوماتيكي).مقذوفاتها جصيرة غير مدببة.
ب-أس ل ل ل لللحة طويلة الس ل ل ل للبطانة ،طول الس ل ل ل للبطانة حوالي  322جدم ،كالبنادق العس ل ل ل للكرية،
والرشاشات .مقذوفاتها طويلة ومدببة.
وهكذا ،فمن خالل المقذوف وش للكله ،يمكن التعرف على نوع الس للالح الناري المس للتخدم
في الجريمة ،وفيما إذا كان سالحاً أملساً او ذا سدوداً وخدوداً،سالحاً جصي اًر أو طويالً.

مكونات الطلقة النارية:

تتكون الطلقة النارية من:
-1البرف :توجد بقاعدته كبسولة اإلشتعال ،ويحوي داخله البارود.
 -2كبسل للولة اإلشل للتعال:عبارة عن غالف نحاسل للي دجيق ،يوجد بقاعدة البرف ،به خليط
من فلمنات الةئبق ،ومس ل ل ل ل ل للحوق الةجاج ،وكلورات البوتاسل ل ل ل ل ل لليوم.فإذا طرجت أبرة األطالق
الكبسل ل ل للولة فان إحتكاك مسل ل ل للحوق الةجاج بفلمنات الةئبق يولد ش ل ل ل ل اررة يةداد توهجها بفعل
األوكسل للجين المتصل للاعد من كلورات البوتاسل لليوم ،وتمتد هذه الش ل ل اررة المتوهجة الى البارود
فيش للتعل بدوره وتتص للاعد منه غاةات ولهب ودخان .اَثار الس للالح تتش للكل نتيجة اإلطالق
على السطح الخارجي للبرف وعلى كبسولة اإلشتعال.

 -3البارود :يوجد داخل البرف.وهناك نوعان من البارود ،وهما:البارود األس ل للود والبارود
األبي

،أو عديم الدخان.
في الوجت الحاضل ل للر،جل إسل ل للتخدام البارود األسل ل للود بصل ل للورة كبيرة ،وحل محله البارود

األبي

في جميع األس لللحة النارية ،وهو يتكون من النيتروس للليلوة والنيتروغلسل لرين.عندما

يشتعل البارود يتصاعد منه الواة.وينقسم الى جسمين:األول – يسير مع المقذوف الناري،
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ويدفعه الى خارج الس ل ل للبطانة.والثاني -يدفع البرف للخلف.وتتخلف اَثار البارود على كل
من المجني عليه أو المصاب ،وعلى مستخدم السالح.]1[ .

جروح األسلحة النارية المحلةنة:
-1عالمات اإلطالق المالمس المحكم Hard Contact
عندما تكون فوهة السل للبطانة مالصل للقة للجسل للم ،مع ممارسل للة ضل للوط على الجلد إثناء
اإلطللالق ،نلج ل ل للد ان جلمليللع نلواتل

اإلطللالق(اللملق ل ل للذوف،أبلخلرة ملع ل ل للادن،نلواتل

إحلتلراق

البارود،غاةات األختراق،أثر اللهب ،الدخان،حبيبات البارود المحترجة) تدخل الجس ل للم عبر
فتحة الدخول.ويختلف شكل فتحة الدخول حسب مكان األصابة،وكما يلي:
أ -اإلطالق المالمس في الرجبة واألطراف والبطن والص للدر في األس لللحة النارية المحلةنة
يتمية بل:
 فتحة دخول دائرية الشل ل ل ل للكل ،حيث تس ل ل ل ل للتوعب األنس ل ل ل ل للجة كمية الواة ،فيحدث تهتكباألنسجة المجاورة لمسار الجرح.
 األسوداد بسبب الدخان ،والحرق بسبب اللهب لحواف فتحة الدخول فقط. عللدم وجود نمش بللارودي حول فتحللة الللدخول ،حيللث ان جةيئللات البللارود المحترجللةوغير المحترجة تترسب داخل مسار الجرح.
عالمات اإلطالق البعيد Distant
في حالة األطالق بأس لللحة نارية محلةنة من بعد أكثر من  124264س للم ،وحس للب نوع
السالح ،ونوع البارود ،نجد ما يلي:
 فتحلة دخول دائريلة الشل ل ل ل ل ل للكل ،حوافها منتبمة ومقلوبة للداخل ،ومحاطة بالتسل ل ل ل ل ل للحالدائري والطوق المسحي.
 -تنعدم جميع اَثار نوات إحتراق البارود حول فتحة الدخول.

 -جد يستقر المقذوف بالجسم،أو نجد فتحة خروج غير منتبمة ،حوافها للخارج.

 -1إبراهيم صادق الجندي،الطب الشرعي في التحقيقات الجنائية ،مصدر سابق ،ص .119 -111
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لتبعد حابات األنتحار والحابات العرض ل ل ل ل ل للية من
في هذا النوع من األص ل ل ل ل ل للابات تُس ل ل ل ل ل ل ُ
الش ل ل للخص ذاته.أكثر األحتمابات:حادث عرض ل ل للي من ش ل ل للخص اَخر،أو جتل جنائي ،وهو

األكثر ترجيحاً في هذا المجال[.]1

جروح األسلحة النارية الملساء:
-1عالمات اإلطالق المالمس

 فتحة دخول واحدة دائرية،جطرها يسل للاوي عيار البندجية ،ممةجة الحواف -بسل للبب التأثيراإلنفجاري(الثوران) للواةات.
 تشاهد الحشوات داخل الجروح. أثر التسح بفوهة السبطانة. األس ل ل للوداد والحروق لحواف فتحة الدخول ،تكون بص ل ل للورة خفيفة -في اإلطالق المحكمالتماس.وبصورة واضحة – في اإلطالق غير المحكم،أو في حالة وجود مالبس.
 في حالة األطالق المالمس للرأس باألس ل ل لللحة النارية الملس ل ل للاء تكون األص ل ل للابة مدمرة،أنس ل ل ل ل ل للجة المخ بس ل ل ل ل ل للبب التأثير اإلنفجاري

وفتحة الدخول نجمية الش ل ل ل ل ل للكل ،وتخرج بع
للواةات.
-2عالمات اإلطالق شديد القرب

اإلطالق شديد القرب بأسلحة نارية ملساء هو إطالق غير مالمس وحتى  17سم.
عالماته :تشل ل للبه اإلطالق المالمس،إبا أن األسل ل للوداد والحروق للجلد تكون أكثر إتسل ل للاعاً،
مع وجود نمش بارودي كثيف وضيق حول فتحة الدخول.
الخاتمة

الحملد هلل والشل ل ل ل ل ل للكر هلل اللذي أنعم علينللا بنعمللة العقللل والفهم والعلم ونحمللد اهلل كثي اًر

على تهيئتنا للقيام بهذا العمل الش ل للاق الذي اخذ مني الكثير من الوجت واحمد اهلل على ما

اسل ل ل ل ل للتفدت من هذا البحث وأتمنى أن أكون جد جدمت عمالً ينتفع منه كل من يقرأه وتعمل
-1إبراهيم صادق الجندي،الطب الشرعي في التحقيقات الجنائية ،مصدر سابق ،ص 123 -124
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الجهات المختصل ل ل للة بتوصل ل ل للياتي حتى ينعم هذا البلد الطيب بابامن واإلسل ل ل للتقرار في بل
نبام يسوده العدل والمساواة وأختم جولي هذا بالحمد هلل رب العالمين كما بدأت به.
أوألً :النتائج:
 .0الوصللول إلى الور

المنشللود والحصللول على األدلة الداموة من مسللرح الجريمة بابد

من من وجود جهلد جملاعي يبلذلله كافة العاملين في حقل األمن العام وأن يكون هناك
عمللل جمللاعي في مسل ل ل ل ل ل للرح الجريمللة وهللذا العمللل الجمللاعي ينبع من الفريق العللامللل
المتكامل.
 .7اإلهتمام الش ل ل للديد من ذوي الش ل ل للأن في البالغات التي تأتي إليه وخاص ل ل للة في حابات
الوفاة وعليه أن ينتقل فو اًر مع اسل ل ل ل ل ل للتدعاء كافة الجهات التي يمكن أن تسل ل ل ل ل ل للاعده في
إنجاة مهمته .

 .6كما يتض ل ل ل ل للح أنه من األهمية الكبرى للدليل الجنائي المادي في البينة واإلثبات حيث
تقوم أجسل ل ل ل للام الشل ل ل ل للرطة الجنائية باباس ل ل ل ل للتعانة الفنية باإلدارة العامة لألدلة الجنائية في
البالغللات الجنللائيللة التي توليلله التحري ألخللذ العينللات البيولوجيللة المطلوبللة للفحص أو
تقوم بعدم التحرية والحفب الجيد للعينات والمعروض ل للات المتحص ل للل عليها من مس ل للرح
الحادث و األدلة التي توجد بمسل للرح الجريمة من أهم المؤش ل لرات التي تعين المحققين
في معرفة مالبسات أي جضية ما .
.5

يجب تدوين كل شل ل ل ل للئ يتعلق بالجريمة حتى يكون هذا المحضل ل ل ل للر سل ل ل ل للجالً حافالً

لجميع اإلجراءات التي يتخذها المتحري أو المحقق بص ل للدد تلك الجريمة لذلك بابد ان
يجد هذا المحضل ل ل ل ل ل للر اإلهتمام الكافي بابد من تسل ل ل ل ل ل للجيل كل ما يقوم به المتحري من

تفتيش ومعاينة وأجوال الشلهود إثباتاً ونفياً واستجواب المتهم وحالة إستدعائه من النيابة
والق اررات التي أتخ ل للذت والتي تتعلق بشل ل ل ل ل ل للخص المتهم أو المجني علي ل لله أو تحرية
المضل ل ل للبوطات واألسل ل ل لللحة والمواد وغيرها وحفبها على ذمة التحقيق أو إرسل ل ل للالها إلى
المعمل الجنائي .
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 .0طريقة التعرف بواسل ل ل ل ل ل للطة الكالب البوليسل ل ل ل ل ل للية ذات التدريب الجيد ويكون ذلك في
طابور العر

الذي يضللم عش لرة أشللخاص على األجل من بينهم المتهم ثم يشللم رائحة

األثر المأخوذة من مسللرح الجريمة ثم يقوم بشللم األشللخاص الذين في الطابور ويمسللك
بصاحب رائحة األثر إذا كان من بينهم.
 .9التعرف بواسطة البصمات التي تؤخذ من مسرح الجريمة وذلك عن طريق المضاهاة.
.14

التعرف بواسللطة الصللور الفوتوغرافية وذلك عن طريق عر

الصللور ومن بينها

صورة المتهم على الشهود للتعرف عليهم.
.11

وكذلك التعرف بواس ل ل للطة أس ل ل لللوب اإلجرام ألن لكل مجرم أس ل ل لللوبه الخاص في

إرتكاب جريمته ،مما يس للاعد على التعرف عليه اذا ما ارتكب احدى الجرائم المش للابهة
لجرائمه المسجلة لدى الشرطة.
.12

تعتبر تقنية فحص الحم

النووى من أحدث الوسل ل ل للائل العلمية إذ تكمن أهميتها

في فص ل لللها النهائي لمعبم القض ل للايا خاص ل للة جض ل للايا النس ل للب فهي تنفي وتثبت عكس
فصائل الدم التي تنفي وبا تثبت .
.13

إن تمية البص ل ل ل ل ل ل لملة الوراثيلة يرجع إلى طبيعتهلا التي تقلاوم عواملل التحلل لفترات

طويلة جد تصل إلى عدة شهور.
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ثانياً :التوصيات-:

 .1إلحاق ض ل للابط الش ل للرطة فور تخرجه بفرجة بحثية ،فترة با تقل عن س ل للنة حتى يتعلم ما
هو جديد ومتطور في علوم الشرطة ومكافحة الجريمة بصورة علمية.
 .2تطوير أسل ل للاليب العمل في المعامل الجنائية وتخصل ل لليص مواد لد ارسل ل للة األدلة الجنائية
لمس ل للرح الجريمة بص ل للورة عملية وفعلية ود ارس ل للة األس ل للاليب الحديثة والتقنيات المتقدمة
مثل الحاسب اآللي وشبكة المعلومات .
 .3ربط الحم

النووي ( )DNAبالرجم الوطني .

 .0ةيادة فعالية دراسة المواد المتخصصة في البحث الجنائي والمعملي.
 .7عمل دورات تدريبية شل للخصل للية تخص ل لصل للية في مجابات أدلة مسل للرح الجريمة والبحث
الجنائي حتى تتعابم الخبرات لديهم وتنمية جدراتهم في مجال البحث الجنائي.
 .6عقلد دورات تللدريبيللة في علم البحللث الجنلائي الفني للعللاملين في مجللال الحقلل الجنللائي
خاصة المتحرين وأفراد المباحث الجنائية.
 .5نش للر الثقافة وس للط المواطنين وتوعيتهم للمحافبة على العينات والمعروض للات واآلثار
المادية المتخلفة عن جرائم القتل حتى بايضيع أو ينهدم الدليل .
 .0تدريس منه في علوم األدلة الجنائية بكليات القانون بالجامعات السودانية
 .9ضلرورة وضع إستراتيجية أمنية وذلك بالتخطيط العلمي الميداني واألخذ بةمام المبادرة
المؤثرة في كافة األص للعدة األمنية باإلض للافة إلى التنس لليق بين كافة األجهةة الش للرطية
واألمنية لتحقيق تلك اإلستراتيجية .
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المصادر والمراجع
أوالً :القرآن الكريم .

 .1إبراهيم صادق الجندي،الطب الشرعي في التحقيقات الجنائية،أكاديمية نايف العربية
للعلوم األمنية،مركة الدراسات والبحوث،الريا

.2444 ،

 .2إبراهيم صادق الجندي،الطب الشرعي في التحقيقات الجنائية،أكاديمية نايف العربية
للعلوم األمنية،مركة الدراسات.
 .3إبراهيم عبيد نايل – المرشد السري ،دار النهضة الدولية  1990القاهرة.
 .4ابن منبور مادة أثر ،لسان العرب ،ج.1
 .5أحمد مستجير ،سلسلة كتب ثقافية يصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب،
الكويت.
 .6أكرم نشأت إبراهيم ،ا"لقواعد العامة في جانون العقوبات المقارن" ،الطبعة األولى،
1990م.
 .5جالل الجابري،الطب الشرعي القضائي،المكتبة القانونية ،الدار الدولية ودار
الثقافة،عمان2441،م..
 .2جميل عبد الباجي ،أدلة اباثبات الجنائي والتكنولوجيا الحديثة،
 .9حسن صادق المرصفاوى  ،المحقق الجنائى  ،دار المعارف اباسكندرية .1994
 .14حسن صادق المرصفأوي ،الموصفواي في التحقيق الجنائي ،منشاة المعارف
اإلسكندرية – بدون تأريخ .
 .11رمسيس بهنام ،البوليس العلمي آو فن التحقيق ،منشأة المعارف باإلسكندرية 1773م.
 .12سدران محمد خليفة – سلطة التحري اإلبتدائي في التشريع الجنائي الكويتي – القاهرة
أكاديمية الشرطة.
 .13الشيخ ذين العابدين الحنفى البحر الرايق ،دار الكتب العلمية 1995م.
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 .10الشيخ موفق الدين ابى محمد بن جدامة المقدسى  ،الموني ،دار احياء التراث العربى
، 1907ج.9
 .17ضياء الدين حسن فرحات – البصمات ص  37منشاة المعارف اباسكندرية2447
 .16عبد الحفيب بن عبداهلل المالكي مجلة ابحوث األمنية العدد  22لسنة 1023هل
 .15عبد العةية حمدي – كشف الجريمة بالوسائل العلمية  -دار المطبوعات 1990
القاهرة.
 .10عبد اهلل أحمد النعيم – القانون السوداني – النبرية العامة للمسئولية الجنائية –
الطبعة األولي – 1906م .
 .19عبد اهلل الفاضل عيسي – شرح القانون الجنائي لعام 1991م مدعم ًا،د.ت.

 .87عبدا لر اةق السنهوري،الوسيط في شرح القانون المدني ،الجةء ،8طبعة دار النشر
للجامعات المصرية 1758م.
 .21عبدا لقادر عودة  ،التشريع الجنائي اباسالمى مقارناً بالقانون الوضعي  ،الجةء األول
 ،مطبعة مؤسسة الرسالة.

 .22احمد الدرديرى العدوى ،الشرح الكبير ،دار الفكر بيروت  ،ج. 0
 .23عو

محمد – جرائم اإلعتداء علي األشخاص واألموال – مطبعة مصر الحديثة

لطباعة والنشر – تاريخ الطباعة 1969م.
 .20فادي عبد الرحيم الحبشي  ،المعاينة الفنية لمسرح الجريمة التفتيش  ،الريا

 ،دار

النشر بالمركة العربي للدراسات األدبية والتدريب 1994 ،م.
 .27فتح الرحمن عبد القادر – سلسلة الثقافة القانونية – جامعة الرباط الوطني – كلية
الشرطة والقانون 2440م.
 .26فتح الرحمن عبد القادر العو

– سلسلة الثقافة القانونية – استاذ بجامعة الرباط

الوطني – كلية الشرطة والقانون .2446
 .25فوةية عبد الستار – شرح جانون اإلجراءات الجنائية – القاهرة – دار النهضة العربية
– 1906م .
146

 .20جدري عبد الفتاح الشهاوي – البحث الفني – الدليل المادي – التحقيق الجنائي .
 .29جدري عبد الفتاح سهاوى البحث الفني (الدليل المادي ،عالم الكتاب القاهرة 1991مل.
 .34لسان العرب ج . 13
 .31محمد ابراهيم عفان ،علم التحري الجنائي – الخرطوم – الرباط الوطني .2443.
 .78محمد أحمد غانم ،الجوانب القانونية والشرعية لإلثبات الجنائي بالشفرة الوراثية.
 .33محمد األمين البشري – مرشد التحريات الجنائية – الخرطوم إصدارات رئاسة الشرطة
2445م .
 .30محمد الحسن الشريف المحامي – المبادئ العامة للتحريات الجنائية – الخرطوم
2445م 1025-هل .
 .75محمد سيد أحمد ،عقود المعامالت في الفقه اباسالمي ،الطبعة الثانية 1777م.
 .36محمود نجيب حسنى" ،شرح جانون العقوبات القسم العام"  ،المجلد األول ،منشورات
الحلبي الحقوجية  ،بيروت  ،بدون تاريخ طبع .
 .35مديحة فؤاد الحضري ،الطب الشرعي والبحث الجنائي ،اإلسكندرية ،دار المطبوعات
الجامعية .
 .72المفتي  ،جواعد الفقه ،ج ،1ط :دار الكتب الحديثة ،الطبعة الثانية 1733م.
 .39مهند صالح الحماية الجنائية للجسم البشري ،دار الجمعة الجديدة – اباسكندرية
1994م.
 .04هشام أبو الفتوح – جرائم اإلعتداء علي األشخاص واألموال – وحدة الطبع والنشر
والتصدير – جامعة القاهرة فرع الخرطوم .
 .01يس عمر يوسف ،النبرية العامة للقانون الجنائي السوداني لسنة1991م ،طبعة
2446م .
 .02يس عمر يوسف -الشرح في القانون الجنائي السوداني لعام 1991م ،القسم الخاص
– مطبعة الخرطوم للنشر والطباعة 2441م.
 .03جانون اباثبات السوداني لسنة 1990
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 .00القانون الجنائي السنة 1991م.
 .07جانون العقوبات السوداني السابق 1927
 .06مجلة اباحكام القضائية 1961م.
 .05مجلة اباحكام القضائية 1960م.
 .00مجلة اباحكام القضائية . 1951
 .09مجلة األحكام القضائية لسنة 1999م.
 .74مجلة األحكام القضائية لعام .1962
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