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المقدمة:
لقد تطور علم البصمات تطورا مذهال فلم تقتصر البصمة على أصابع اليد فقط ،بل توصلل علملا
األدللة الجنائيلة إللى التعلرف عللى الشلخص ملن بصلمات عينيل وأذنيل وأسلنان  .وال يلاال عللم
البصمات يتقدم بسرعة مذهلة من أجل الوصول إلى تحقيق المطابقلة بلين الحقلائق العلميلة الواقعيلة
والقانونية تحقيقا للعدالة.
فالبصمة الوراثية والتي تعود تسلميتها اللى العلالم ياليلر جفلري تعلد ملن الوسلائل الحديثلة فلي
الكشف عن الجرائم واالثبات الجنائي والتي اختلف العلما والفقها في آرائهم حول تعريفها.
كما وتعتبر من الوسائل واالساليب العلمية القاطعة الداللة ذلر أن بهلا ينعقلد الجلام واليقلين للد
القاضي  ،فهي من األدلة التي يمكن للقاضي الجنائي أن يسلتند اليهلا بمفردهلا لللربط بلين الملتهم
والجريمة التي وقعت دونما الحاجة الى تعاياها بادل اخر .
وهذه األدلة تستمد قوتها وحجيتها في االثبات الجنائي من التقلدم التقنلي والفنلي لزجهلاة العلميلة
الحديثللة التلللي تعامللللت ملللع اللللدليل الجنلللائي بمقوملللات الشخصلللية الكامنلللة فلللي الكيلللان االنسلللاني
والمصطبغة بالخصائص الفردية والذاتية التي ينفرد بها عن غيره ويعرف بها.1
لللذا فللان البصللمة الوراثيللة تعللد وسلليلة تقنيللة حديثللة اخللذت تلجللا اليهللا الللدول للكشللف عللن الجنللاة
وتحديد هوية الجاني والتفريق بين االشخاص من خالل تحليل الحامض النلووي التلي تذخلذ ملن
جسد المشتب في والمخانة في بنور المعلومات.
ويأتي استخدام البصمة الوراثية في االثبات الجنائي في ضو ضلرورة االسلتفادة ملن معطيلات
العلوم الحديثة ولمواجهة االساليب المتطورة للمجرمين في ارتكاب جرائمهم.2
كما وبدأت الدول المتقدمة تعطي اهتماما كامال للبصمة الوراثيلة وذللر علن طريلق تنسليم سلجل
قوي للبصمة الوراثية لزفراد ولزثار بغية االستفادة في التعرف علليهم  ،ففلي الواليلات المتحلدة
مثال بدأت اختبلارات االسلتفادة ملن بصلمة الحملض النلووي علام  1988م فلي اكتشلاف الجلرائم
علللى المسللتو المحلللي واالقليمللي  .وفللي عللام 1990م قللام مكتللب التحقيقللات الفيللدرالي يFBI
بإنشا سجل قومي لعينات البصمة الوراثية.
وقلد اقلرت بعلض اللدول العربيللة العملل بالبصلمة الوراثيلة فللي اثبلات النسلب فلأقرت دار االفتللا
المصرية ذلر في القضايا المعروضلة بهلذا الشلأن ملن المحلاكم المختلفلة وملن ذللر القضلية رقلم
 635لسنة 1995م شمال القاهرة.3

1

_ د.عبد العزيز خنفوسي،البصمة الوراثية ودورها في االثبات الجنائي،متوافر على الموقع االلكتروني www.marcodroit.com
2
_ د.عباس فاضل سعيد و د.محمد عباس حمودي ،استخدام البصمة الوراثية في االثبات الجنائي  ،متوافر على الموقع االلكتروني
www.iasj.net
3
_المستشار الدكتور فؤاد عبد المنعم احمد،البصمة الوراثية ودورها في االثبات الجنائي بين الشريعة والقانون ،متوافر على الموقع
االلكتروني www.feqhup.com
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أهمية البحث:
تتجسد اهمية الموضوع فيما يعكس من تطور عللى الصلعيد العلملي والطبلي حيلث تلم اكتشلاف
محتويات النواة والصفات الوراثية التي تحملها الكروموسومات والتي يتعذر تشاب شخصين في
الصفات الوراثية – عدا التوائم المتشابهة – وهي أكثر دقلة وأكثلر تلوفرا ملن بصلمات األصلابع
حيث يمكن أخذ المادة الحيويلة األساسلية لنسلتخر منهلا البصلمة الوراثيلة ملن األجلاا التاليلة :
الللدم ،المنللي ،جللذر ،الشللعر ،العسللم  ،اللعللاب ،البللول ،السللائل االمينوسللييللجنين  ،خليللة البضللة
المخصبة  ،والتي ادت الى التطور في المجال الجنائي حيث من خاللها يتم التعلرف والتأكلد ملن
مرتكبي الجرائم او نفي عالقتهم بالجريمة كجرائم الانا واالغتصاب والسرقة واثبات النسب.

اهداف البحث:
يستهدف البحث تحقيق االهداف التالية:
-1التطرق الى مفهوم البصمة الوراثية وخصائصها.
-2الوقوف على اهمية البصمة الوراثية ومصادر الحصول عليها.
-3البحث في مجال االستفادة من البصمة الوراثية في المجال الجنائي.
-4الوقوف على اهم التطبيقات التقنية في مجال االثبات الجنائي.
-5البحث في حجية البصمة الوراثية في االثبات الجنائي.
-6مشكالت االثبات الجنائي باستخدام تقنية البصمة الوراثية.

اشكالية البحث:
تللتلخص اشللكالية البحللث فللي التسللاذل التللالي وهللو مللد اسللتعمال البصللمة الوراثيللة فللي مجللال
االثبات الجنائي والمشكالت التي تواجه باستخدام تقنية البصمة الوراثية؟
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منهج البحث:
لتحقيق االهداف المجوة م ه ه اا البح ث ا ةف اتب ه الم نهج التحويو الة م ةال
المخطط التال :
المبحث االول :ماهية البصمة الوراثية وخصائصها واهميتها.
المطلب االول :تعريف البصمة الوراثية وخصائصها.
الفرع االول :تعريف البصمة الوراثية.
الفرع الثاني :خصائص البصمة الوراثية.
المطلب الثاني :اهمية البصمة الوراثية ومصادر الحصول عليها.
الفرع االول :اهمية البصمة الوراثية.
الفرع الثاني :مصادر الحصول على البصمة الوراثية.
المبحث الثاني :مجاالت االستفادة من البصمة الوراثية في االثبات الجنائي
المطلب االول :االستفادة من البصمة الوراثية في االثبات الجنائي.
الفرع االول :استخدام الحمض النووي في الكشف عن الجريمة.
الفرع الثاني :اهم التطبيقات التقنية في مجال االثبات الجنائي.
الفرع الثالث :حجية البصمة الوراثية في االثبات الجنائي.
المطلب الثاني :مشكالت االثبات الجنائي باستخدام تقنية البصمة الوراثية.
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المبحث االةل :ماهية الب مة الةجاثية ةخ ائ ها ةاهميتها
ان التعرض لماهية البصمة الوراثية يتطلب ان نتناول التعريف بهلا وبيلان خصائصلها واهميتهلا
في االثبلات الجنلائي فضلال علن ضلرورة بيلان مصلادر الحصلول عليهلا ونسلرا لحداثلة البصلمة
الوراثية فقد تعلددت اآلرا واالتجاهلات حلول تعريفهلا ملن الفقهلا والعلملا  ،كملا وال يوجلد فلي
الفقل اإلسللالمي تعريلف ب هللا ،إال إن هلذا ال يمنللع ملن وضللع تعريلف فقهللي لهلا ،وذلللر ألن الفقل
اإلسالمي إنما يتعامل مع الواقع في ضو القواعد واألدلة الشرعية .
وسوف نخصص المطلب االول من هذا البحث لبيان تعريف البصمة الوراثية وخصائصها واملا
المطلب الثاني فنعلالج فيل اهميلة البصلمة الوراثيلة ومصلادر الحصلول عليهلا وذللر عللى النحلو
التالي:

المطوب االةل :تعجيف الب مة الةجاثية ةخ ائ ها
استخدام البصمة الوراثية في االثبات الجنائي يتطلب منا البحث في الجانب العلمي لها ومفهومها
وتقنية استعمال البصمة الوراثية ومد اهميتها في االثبات الجنائي.
ولقللد تعللددت تعريفللات البصللمة الوراثيللة ومللرد ذلللر الللى االخللتالف فللي وضللع تعريللف محللدد
ومنضبط لها ،ومرجع ذلر هو حداثة هذا المصطلح الذي لم يعرف اال منذ عام 1953م .4
وسوف نستعرض هنا عدة تعريفلات للبصلمة الوراثيلة وتهلتم الدراسلة بلإيراد التعريلف المناسلب
للبصمة الوراثية والذي هو محل اتفاق بين جانب كبير من الفقها والعلما .
وفي هذا المبحث سنورد مفهوم البصمة الوراثية من الناحيلة اللغويلة وملن الناحيلة االصلطالحية
وكذلر تعريفها في الفق االسالمي والتعريف العلمي لها مع بيان خصائصها.
لللذلر سللوف نقسللم هللذا المطلللب الللى تعريللف البصللمة الوراثيللة يفللرع اول وخصللائص البصللمة
الوراثية يفرع ثاني .

4

_محسن العبودي لقضاء وتقنية الحمض الن ووي (البصمة الوراثية ) المؤتمر العربي االول لعلوم االدلة الجنائية والطب
الشرعي،جمعة لرياض،نايف العربية للعلوم االمنية،الرياض2007،م،ص.4
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المجع االةل :التعجيف بالب مة الةجاثية
البصمة الوراثية لغة
مشتقة من الفعل بصلم بصلما  ،خلتم بطلرف اصلبع  ،ويالبصلمة اثلر الخلتم باإلصلبع يالبصلم
فوت ما بين طرف الخنصر الى البنصر ،فالبصمة عند االطالق ينصرف ملدلولها اللى بصلمات
االصلللابع ،ونعنلللي بعبلللارة البصلللمات ياالصلللابع كلللل انلللواع البصلللمات ذات الخطلللوط الحلميلللة
كبصمات راحة اليد وكعب القلدم باإلضلافة اللى بصلمات االصلابع .والبصلمة عبلارة علن بعلض
الخطوط الباراة التي تحلاذ بهلا خطلوط اخلر منخفضلة تتخلذ اشلكاال مختلفلة عللى جللد اصلابع
اليدين والكفين من الداخل وعلى اصابع وباطن القدمين ،وان طلرق اسهارهلا ال يتيسلر اال عللى
االسطح الملسا على اساس ان خال من المرتفعات والمنخفضات التي تمنع ملن تكاملل البصلمة
ومعرفة بصمات االصابع تذدي الى االستدالل على مرتكبي الجرائم فهي ال تتشاب اطالقا حتلى
في اصابع الشخص الواحد.5
وقد اقر مجمع اللغة العربية بمصر لفس البصمة بمعنى اثر الختم باألصابع فقول :بصم بصما أي
ختم بطرف اصبع .
أي ان البصللم كلمللة عربيللة اصلليلة تعنللي الفللارق بللين االصللبعين  :الخنصللر ،او تعنللي الغلسللة
والكثافة وقد تولد منها معنى جديد اقره مجمع اللغلة العربيلة فلي مصلر وهلو :اثلر الخلتم بطلرف
االصبع بعد دهن بمادة مخصوصة تشب المداد االسود لتنطبع الخطوط الدقيقة في بنان االصابع
على ورق او قماش ونحو ذلر ،فيسمى هذا االثر المطبع "بالبصمة" ولكل انسان بصلمة اصلابع
خاصة ب تمياه عن غيره وقد توسلع فلي هلذا المعنلى حتلى صلار اللفلس يسلتعمل االثلر المنطبلع
على شي مطلقا مما يتميا ب صاحب عن غيره كما في استعمال البصمة الوراثية.6
وفي القاموس المحيط :يالبصمة :هي ما بين طرف الخنصر إلى طرف البنصر ورجلل أو ثلوب
ذو بصم :غليس .7
البصمة الوراثية في االصطالح
عرفهللا سللعد الللدين الهاللللي بانهللا " العالمللة او االثللر الللذي ينتقللل مللن االبللا الللى االبنللا او مللن
االصول الى الفروع " .وعرفها في مكان اخر بانها تعيين هوية االنسان عن طريق تحليل جا
او اجاا من حامض الدنا المتمركا في نواة أي خلية من خاليا جسم .8
وقد حاول اللبعض و ضلع تعريلف للبصلمة الوراثيلة بانهلا "معلوملات خالصلة تخلص شخصلا ملا
والتي تمياه عن غيره فهي وسيلة بيولوجية لتحديلد شخصلية الفلرد ولهلذا السلبب فهلي يمكلن ان
تعتبر معلومة شخصية تحدد الهوية ومعلومة تتعلق بالصحة".9
5

_د.عباس فاضل سعيد و د.محمد عباس حمودي،استخدام البصمة الوراثية في االثبات الجنائي ،يتوفر على الموقع االلكتروني
www.iaasj.net
6
_المستشار الدكتور فؤاد عبد المنعم احمد،البصمة الوراثية ودورها في االثبات الجنائي،يتوفرعلى الموقع االلكتروني
www.feqhup.cm
7
_الفيروزي االبادي،القاموس المحيط،الطبعة السابعة،مؤسسة الرسالة،2003،ص.108
8
_الكعبي،2006،ص،43نقال عن (سعد الدين مسعد الهاللي،البصمة الوراثية وعالقتها الشرعية،مكتبة الكويت الوطنية،الكويت الطبعة
االولى،2001،ص25وص.)35
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ويعرفها الدكتور عبد الهادي مصلباح فلي كتلاب عللم الوراثلة علام  1997بانهلا تتلابع االحملاض
االمينية بتسلسل معين في المادة الوراثية لشخص ،وهلذا التسلسلل ملا هلو اال اللذي يعطلي االملر
للجين بإسهار صفة او وسيفلة معينلة تتغيلر للو تغيلر هلذا التسلسلل فلي موضلوع واحلد فقلط ملن
ترتيب الحمض النووي.10

تعرف البصمة الوراثية في الفق االسالمي
بانها البن ية الجينية نسبة الى الجينات أي المورثات التفصيلية التي تدل على هوية الشخص بعين
وهي وسيلة ال تكاد تخطأ في التحقق من الوالدية البيولوجية والتحقق من الشخصلية واثباتهلا وال
سيما في مجال الطب الشرعي وهي ترقى الى مستو القرائن القوية التي يأخذ بها اكثر الفقهلا
في غير قضايا الحدود الشرعية وتمثل تطورا عصريا عسيما التلي يلذهب اليهلا جمهلور الفقهلا
في اثبات النسب المتنااع في .11
كما ان مجللس المجملع الفقهلي االسلالمي فلي دورتل السادسلة عشلر بعلد االطلالع عللى تعريلف
البصمة الوراثية الذي سبق اعتماده في دورت الخامسة عشر ونص "البصمة الوراثية هي البينة
الجينية نسبة الى الجينات أي المورثات التي تدل على هوية كل انسان بعين " .وان نتائج البصمة
الوراثية تكاد تكون قطعية في اثبات نسبة االوالد الى الوالدين او نفيهم عنهما.12
وان الخطللأ فللي البصللمة الوراثيللة للليس واردا مللن حيللث هللي وامللا الخطللأ فللي الجهللد البشللري او
عوامل التلوث ونحو ذلر وبنا على ما سبق قرر مجلس المجمع الفقهي انل ال ملانع شلرعا ملن
االعتماد على البصمة الوراثية في التحقيق الجنائي واعتبارها وسيلة اثبات في الجرائم التي ليس
فيهللا حللد شللرعي وال قصللاص لخبللر يادرذوا الحللدود بالشللبهات .وذلللر يحقللق العدالللة واالمللن
للمجتمع ويذدي الى نيل المجرم عقاب وتبرئة المتهم وهذا مقصد مهم من مقاصد الشريعة.13
المعنى العلمي للبصمة الوراثية
هنالر عدة اتجاهات لتعريف البصمة الوراثية من الناحية العلمية ومنها:
البصمة الوراثية :عبارة علن صلورة لتركيلب الملادة الحامللة للعواملل الوراثيلة للحملض النلووي
ي DNAالذي يحتوي على الصفات الوراثية لإلنسان.14

9

_د.عباس فاضل سعيد و د.محمد عباس حمودي،البصمة الوراثية في االثبات الجنائي،يتوفر على الموقع االلكتروي www.iasj.net
10
_د.عبد الهادي مصباح،علم الوراثة،الدار المصرية اللبنانية،الطبعة االولى،1997،ص.109
11
_عبد الدايم،2008،ص 83نقال عن (اعمال ندوة الوراثة والهندسة الوراثية والجينيوم البشري والعالج الجيني-رؤية اسالمية-
المنعقدة في الكويت في الفترة  25-23جمادى االخر 1419ه 15-13/اكتوبر ،1998ج-2ص-1050منشورات المنظمة االسالمية
للعلوم الطبية-الكويت عام 1421ه2000/م)
12
_ملحق بقرار المجمع الفقهي برابطة العالم االسالمي بشأن البصمة الوراثية ومجاالت االستفادة منها،يتوفر على الموقع االلكتروني
www.gulfkids.com
13
_ملحق بقرار المجمع الفقهي برابطة العالم االسالمي بشأن البصمة الوراثية ومجاالت االستفادة منها،يتوفرعلى الموقع االلكتروني
www.gulfkids.com
14
_عبد الدايم،،2008،ص 88نقال عن (عبدهللا عبد الغني غانم واخرون،دور البصمة الوراثية في مكافحةالجريمة،بحث مقدم لمؤتمر
الهندسة الوراثية بين الشريعة والقانون،عام ،1998ج)13293
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وفللي اتجللاه اخللر عرفللوا البصللمة الوراثيللة بانهللا تتللابع االحمللاض االمينيللة بتسلسللل معللين وهللذا
التسلسل هو الذي يعطي االمر للجين بإسهار صفة او وسيفة معينة تتغير للو تغيلر هلذا التسلسلل
في موضع واحد فقط من ترتيب الحمض النووي.15
وأول من اطلق مصطلح كما ذكرنا سابقا هو عالم الوراثة االنجلياي "الير الجفري" في جامعلة
ليستر بانجلترا سنة  1985عندما اجر فحوصا روتينيلة لجينلات االنسلان فاكتشلف ذللر الجلا
المميا في تركيلب ي DNAوهلو المميلا لكلل شلخص مثلل بصلمات االصلابع ،فاسلماه بالبصلمة
الوراثية ا و بسلمة الحلامض النلووي .وقلال فلي بحثل اللذي نشلره فلي علام 1985م "انل اكتشلف
مناطق صغيرة في الحمض النووي ،وهي عبارة عن جايئلات متكلررة بطلول ي 15-10جايئلا
اطلق عليها يجيني ساتااليد بمعنى "االقمار الصغيرة الطائرة" ويمكن االستفادة منها في وجود
خالفات بين هذه المناطق من كائن ألخر  .وان احتمال ان تتشاب بصمتان لفردين تكاد ان تكون
صفرا او ان اردت الدقة فاالحتمال واحد من مليون مليون من المستحيل ان نجلد شخصلين لهملا
نفس البصمة الوراثية اللهم اال كل توأمين متطابقين .واقترح جفري اسلتخدام هلذه التقنيلات لحلل
16
مشكلة تحديد الهوية لكل انسان بما فيها اثبات االبوة الطبيعية
وفي ديسمبر 1985م تم وصف الطريقة إلجرا البصمة الوراثية تفصيليا ،باإلضلافة اللى اثبلات
ان باإلمكان استخدام اثار لللدم والنطلاق الموجلود عللى المالبلس القطنيلة بعلد وتنبلأ جفلري لهلذه
التقنية ان تحدث ثورة في مجال االشخاص المتهمين باالغتصاب وغيرهم.
وفي نهاية  1987م انشأ شركة باسم يسل مارر وتعني يعالم الخلية وهلي االوللى فلي تحاليلل
البصمة الوراثية واعترف بها عالميا.
وفلي ملارس  1994م شللرح البرفسلور جفلري كيللف اسلتطاع مختبلره ان يقللوم باسلتنتا البصللمة
الوراثية من اثر اللعاب الملحق على طابع بريد.17
كما يمكن ان تعرف البصمة الوراثية بانها هي تعيين هويلة االنسلان علن طريلق تحليلل جلا او
اجاا من حمض ال ي DNAالمتمركا في نواة أي خلية من خاليلا جسلم ويسهلر هلذا التحليلل
في صورة شريط ملن سلسللتين كلل سلسللة بهلا تلدر عللى شلكل خطلوط عريضلة مسلسل وفقلا
لتسلسل القواعد االمينية على حمض ال ي. DNA
وهي خاصة لكل انسان تمياه عن االخلر فلي الترتيلب وفلي المسلافة ملا بلين الخطلوط العرضلية
وتمثللل احللد السلسلللتين الصللفات الوراثيللة مللن االب صللاحب المللا وتمثللل السلسلللة االخللر
الصفات الوراثية من االم صاحبة البويضة.18

15

_عبد الدايم،2001،صص 88نقال عن (عبد الهادي مصباح،ادم وحواء من الجنة الى افريقيا،الطبعة االولى،1997،الدار المصرية
اللبنانية بالقاهرة)
16
_المستشار الدكتور فؤاد عبد المعم احمد،البصمة الوراثية ودورهما في االثبات الجنائي بين الشريعة والقانون،يتوفرعلى الموقع
االلكتروني www.feqhup.com
17
_ال مستشار الدكتور فؤاد عبد المنعم احمد،البصمة الوراثية ودورها في االثبات الجنائي بين الشريعة والقانون،يتوفر على الموقع
االلكتروني www.feqhup.com
18
_د.عبد العزيز خنفوسي،البصمة الوراثية ودورها في االثبات الجنائي،يتوفرعلى الموقع االلكتروني www.marcocdroit.com
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المعنى القانوني للبصمة الوراثية
تعللرف البصللمة الوراثيللة بانهللا "الهويللة الوراثيللة الثابتللة لكللل انسللان التللي تتعللين بطريللق التحليللل
الوراثي وتسمح بالتعرف على االفراد بيقين شب تام".19
كمللا وتعللرف بانهللا معلومللات خالصللة نخللص شخصللا مللا والتللي تميللاه عللن غيللره فهللي وسلليلة
بيولوجية لتحديد شخصية الفرد ولهذا السبب فهي يمكن ان تعتبر كمعلومة شخصية تحدد الهويلة
وكمعلومة تتعلق بالصحة.20

المجع الثان  :خ ائص الب مة الةجاثية
تعتبر البصمة الوراثية ادق وسيلة عرفت حتى االن ففي تحديد هوية االنسان وذللر الن نتائجهلا
قطعيللة ال تقبللل الشللر والسللن ،وبهللذا فللان اختيللار الحللامض النللووي لتحديللد الهويللة بفضللل نتللائج
ا الختبللارات التقليديللة فيمللا يتعلللق بتحديللد هويللة االشللخاص عللن طريللق الطللب الشللرعي ،فاحللد
المشاكل التي لم تجد حال في الطلرق التقليديلة هلي فحلص الملادة الجسلدية المختلطلة املا بالنسلبة
الختبار الحامض النووي فال يشكل مثلل هلذا االخلتالط ايلة مشلكلة فلي الكشلف علن تركيلب هلذا
الحامض ،ولذلر اهميت في قضايا القتل الجنسي بصفة خاصة.
يضاف الى ذلر ان جائي الحامض النووي شديد المقاومة وثابت في الجو الجاف وان ملادة هلذا
الحامض ال تتلف ويمكن حفسها واستخدامها لعدة سنوات اذا تم هذا الحفس بطريقة صحيحة كملا
ان تركيب جائي الحامض النووي ال يختلف من خلية الخر  ،فالحلامض النلووي فلي أي خليلة
دموية يطابق تماما الحامض الموجود في مادة حيوية ،بمعنى ان الحلامض النلووي للد االفلراد
متطابق في كل خاليا الجسم وال يتغير اثنا الحياة.21
ومن هنا نستخلص ان البصمة الوراثية تنفرد ببعض الممياات عن غيرها من االدلة البيولوجيلة
االخر ويمكن بلورتها في االتي: 22
 _ 1ان عمل البصمة الوراثية في ان تسلسل القواعد النيتروجينيلة يختللف ملن شلخص اللى اخلر
وال يتشاب في شخصلان عللى وجل االرض اال فلي حاللة التلوأم المتماثللة والتلي اصللها بويضلة
واحللدة وحيللوان منللوي واحللد ورغللم كثللرة عللدد القواعللد النيتروجينيللة فللي الحمللض النلووي فللان
احتمال تطلابق تسلسللها فلي شخصلين غيلر وارد ،للذلر تعتبلر البصلمة الوراثيلة هلي قرينلة نفلي
واثبات قوية ال تقبل الشر.
 _2اسهللرت الدراسللات العلميللة الحديثللة مقللدرة الحمللض النللووي ي DNAعلللى تحمللل السللروف
الجوية السيئة المحيطة وخصوصا ارتفاع درجلات الحلرارة حيلث يمكلن عملل البصلمة الوراثيلة
من التلوثات النووية او الدموية الجافة والتي مضى عليها وقت طويل ،ويمكلن عملهلا كلذلر ملن

19

_ Jean Christophe Gallaux: L’ empreinte genetique, la preu par fatie 1991
20
_H- Guany., B, m Knopppers. Information enetique et com municatin endroi 1990. p 546-605
21
_بحث عن اهمية البصمة الوراثية في اثبات الجريمة،يتوفرعلى الموقع االلكتروني www.mohamah.net
22
_المستشار الدكتور فؤاد عبد المعم احمد،البصمة الوراثية ودورها في االثبات الجنائي بين الشريعة والقانون،يتوفرعلى الموقع
االلكتروني www.feqhup.com
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بقايللا العسللام وخصوصللا عسللام االسللنان ،هللذا بجانللب ايللة تلوثللات بيولوجيللة مرفوعللة مللن مكللان
الحادث مثل الشعر والجلد والدم والتلوثات المنوية.
 _3النتيجة النهائية لعمل البصمة الوراثية تكون على صورة خطوط عرضية تختلف في السمر
والمسافة نتيجة اختالف شخص من شخص الى اخر كونها صفة لكلل انسلان تميلاه علن االخلر،
وهذه النتيجة سهل قرا تها وحفسها وتخاينها في الكمبيوتر لحين الحاجة للمقارنة.
 _4اصبحت بصمة الحمض النووي –البصمة الوراثية -قرينلة نفلي واثبلات قويلة ال تقبلل الشلر
جعلها وسيلة معترف بها في جميع محاكم اوروبا وامريكا في جرائم القتل واالغتصلاب والللواط
والجللرائم الجنسللية وجللرائم السللرقة ،الن الجللاني فللي الغالللب يتللرر مخلفللات ادميللة فللي مسللرح
الجريمة او على جسم المجني علي في صورة تلوثات دموية نتيجة لجرح بسلبب العنلف او عنلد
محاولت الهلرب ،او تلوثلات منويلة او تلوثلات لعابيلة عللى اعقلاب السلجائر او االكلواب او بقايلا
مأكوالت او اثر شعر ادمي او جلد بشري تحت اسافر المجني علي او الجاني.
ومن ممياات بصمة الحمض النووي مقاومتها لعوامل التحلل والتعفن كما يمكن عملهلا ملن اللدم
السللا ئل او الجللاف حتللى لللو مضللى عليهللا شللهورا هللذا بجانللب ان لكللل انسللان علللى وجل االرض
صفات الوراثية الخاصة ب منذ نشأت وتبقى معل حتلى مماتل وال يتشلاب مطلقلا ملع أي شلخص
اخر حتى لو كان اخاه يما عدا التوأم المتماثلة من بويضة واحدة .
من هذه االثار جميعلا يمكلن عملل بصلمة الحملض النلووي ويمكلن اللربط بلين الملتهم والجريملة
بواسلطة هلذه االثلار حيلث ان قرينلة الحملض النلووي هلي قرينلة نفلي او اثبلات قويلة الن قرينلة
التشللاب فللي بصللمة الحمللض النللووي بللين االفللراد غيللر واردة ،وهللذا هللو السللر فللي قللوة البصللمة
الوراثية.23
وبعد الخوض في مفهوم البصمة الوراثية وخصائصها يوصلنا الحديث الى ضلرورة البحلث فلي
اهمية البصمة الوراثية ومصادر الحصول عيها يمطلب ثاني

23

_المستشار الدكتور فؤاد عبد المنعم احمد،البصمة الوراثية ودورها في االثبات الجنائي بين الشريعة والقانون،يتوفر على الموقع
االلكتروني www.feqhup.com
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المطوب الثان  :اهمية الب مة الةجاثية ةم ادج الح ةل عويها
للبصمة الوراثية اهمية كبيرة كملا اثبتلت الدراسلات والتجلارب واالختبلارات فلي المجلال العلملي
والطبللي والجنللائي ،كمللا و تتعللدد مصللادر الحصللول علللى البصللمة الوراثيللة فللي الجسللم االنسللاني
وبالتالي تتوسع دائرة االدلة الماديلة وبنلا عللى ذللر سلوف يلتم تقسليم هلذا المطللب اللى فلرعين
ي الفللرع االول اهميللة البصللمة الوراثيللة ،و يالفللرع الثللاني مصللادر الحصللول علللى البصللمة
الوراثية.
المجع االةل :اهمية الب مة الةجاثية
للبصللمة الوراثيللة اهميللة واسللعة فللي العديللد مللن المجللاالت ومنهللا فللي المجللال الجنللائي وقللد ذكللر
االستاذ عبد العايا الخنفوسي بعض منها في النقاط االتية:24
_1هي أساس الفصل الدقيق فلي جلرائم السلرقة والقتلل واالغتصلاب ،إذ يمكلن اسلتعمال أي
شي متخلف عن المجرم في مكان الجريمة يكجا ملن جللده أو لحمل أو دمل أو شلعره أو
مر عليها وقت طويل.
لعاب أو مني  ، ...والتي يُمكن استخالص) (DNAمنها ولو ّ
_2يتيح استخدام البصمة الوراثية اكتشاف آالف الجرائم التي قيّدت ضلد مجهلول ،وفتحلت
بلرأت البصلمة الوراثيلة مئلات األشلخاص ملن جلرائم القتلل
التحقيقات فيهلا ملن جديلد ،وقلد ّ
واالغتصللاب ،كمللا أدانللت آخللرين ،ولع ل ّل مللن أشللهر الجللرائم التللي ارتللبط اسللمها بالبصللمة
الوراثية هي قضية الدكتور "سلام شلبرد" اللذي أديلن بقتلل اوجتل ضلربا حتلى الملوت فلي
عام  1955أمام محكمة أوهايو بالواليات المتحدة األمريكية ،أين تحولت القضية إللى رأي
عام ،ووسط الضغط اإلعالمي أغلق ملف كان يلذكر احتماليلة وجلود شلخص ثاللث ُوجلدت
آثللار دمائل علللى سللرير المجنللي عليهللا أثنللا المقاومللة ،وقضللى الللاو الللدكتور "سللام" فللي
السجن عشر ي 10سنوات ،ثم أعيدت محاكمت عام  ،1965وحصل على برا ت التلي للم
يقتنع بها الكثيرون حتى جا عام  ،1993وهذا حينما طلب االبن الوحيد للدكتور سام فلتح
القضية من جديد ،وتطبيق اختبار البصمة الوراثيلة والتلي أكلدّت ّ
أن اللدما الموجلودة عللى
السرير ليست دما الدكتور "سام شبرد" ،بل دما صديق العائلة ،وأدانت البصلمة الوراثيلة
وأسدل الستار على أطول محاكملة فلي التلاريا علام  ،2000وهلذا بعلد أن حلدّدت البصلمة
الوراثية كلمتها في هذا الخصوص ي. 2
 _3تقللوم الواليللات المتحللدة األمريكيللة وبعللض الللدول األوروبيللة حاليللا بتصللنيف حمللض
الـ ) (DNAلجميع المواليد ،وهذا ليسهل تعيين هوية يشخصية من يُخطف ملنهم ،ويسلهل
العثلور عليل  .وهلذا يسللاعد أيضلا فلي المسللتقبل البعيلد فلي سللهولة معرفلة هويلة األشللخاص
ال ُجنللاة أو المجنللي عللليهم مللن هللذال األطفللال ،وبالتللالي إيجللاد حلللول للجللرائم بفتللرة امنيللة
قصلليرة ،فلللو افترضللنا ّ
أن الجاائللر قامللت بإدخللال البصللمة الوراثيللة لجميللع المواليللد علللى
األنسمة الحاسوبية ،فقد تأتي فترة من الامن ليست ببعيدة يكون فيهلا جميلع سلكان الجاائلر
لهلللم ) (DNAمخل ّ
للان عللللى النسلللام الحاسلللوبي ،فبمجلللرد وقلللوع الجريملللة يجلللري وضلللع
24

_عبد العزيز خنفوسي،البصمة الوراثية ودورها في مجال االثبات الجنائي،يتوفر على الموقع االلكتروني
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عينة ) (DNAعلى جهاا الحاسوب ،ويسهر اسم الشخص من معلوماتل الكامللة المخانلة
على الجهاا ،وهذا ما نتمنى من الحكومة الجاائرية أن تقلوم بل وفلق اإلمكانيلات المتلوفرة
حاليا لديها.
وللبصمة الوراثية اهمية اخر تتمثل في-: 25
* إثبلللللللللللللللللللات درجلللللللللللللللللللة القرابلللللللللللللللللللة بلللللللللللللللللللين األفلللللللللللللللللللراد:
يمكن استخدام البصمة الوراثية إلثبات درجة القرابة في األسرة و معرفة األقارب من غير
األقارب  ،و ذلر في حاالت ادعا القرابة بغرض اإلرث بعد وفاة أحلد األثريلا  ،و كلذلر
في حاالت الهجرة خاصة إلى دول أوروبا و أمريكا إذ يدعي المهاجر الذي يحملل الجنسلية
األوروبيللة أو األمريكيللة أن األشللخاص الللذين بصللحبت هللم أوالده و يطلللب تسللهيل دخللولهم
البالد و حصولهم على اإلقامة الشرعية  ،و من ثم الجنسية  ،و تطبق الجوااات في أوروبا
و أمريكا تنقية الحمض النووي لمعرفة حقيقة هذه االدعا ات  ،و يتم ذلر بأخذ عينة دم من
هذال األشخاص و مقارنة األنماط الجينية لهم  ،و يمكن اللجو إلى البصمة الوراثية أيضا
في حاالت القبض على مجرمي شرا أو اختطاف األطفال و وجود عدد ملن األوالد للديهم
 ،و ذلللر إلرجللاعهم إلللى ذويهللم  ،ففللي إحللد القضللايا تللم القللبص علللى امللرأة كانللت تقللوم
باختطللاف األطفللال  ،و عنللد قيللام الشللرطة بتفتلليش منالهللا وجللدت تسللعة أطفللال  ،و أدعللت
المرأة أن ثالثة من هذال األطفال هم أبنائها حيث أنها تاوجت من رجلين أنجبت اثنين من
األول و من الثاني واحدا  ،و بعد إجرا التحقيقلات الالاملة أمكلن التعلرف عللى ثالثلة ملن
األطفال المفقودين من آبائهم و سلموا إليهم  ،و تقلدم أب فقلد ابنتل منلذ فتلرة طويللة فطلبلت
الشرطة فحص هذه القضية في المختبرات الجنائية و إثبات نسب األطفلال البلاقين أو نفليهم
عن األشخاص المتقلدمين  ،و بلإجرا فحلص الحملض النلووي ثبلت أن ثالثلة ملن األطفلال
الباقين لديها هم أبنا لها و أنهلا و بشلكل قلاطع األم الحقيقلة لهلم  ،و أن اوجهلا الثلاني هلو
األب الحقيقلللي لطفلهلللا الثاللللث  ،أملللا األطفلللال الثالثلللة البلللاقون فسللللموا إللللى دار الرعايلللة
االجتماعية  ،و بعد ذللر تقلدمت املرأة مدعيلة أنهلا أم طفللة ملنهم و تلم إثبلات ذللر بفحلص
الحمض النووي.
*تحد يلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللد الجلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللنس:
تحديللد الجللنس ل ثللار البيولوجيللة مهللم فللي علللم الطللب الشللرعي و علللم اآلثللار القديمللة و
األنثروبولوجيا التي تبحث في أصل الجنس البشري و تطوره  ،ففي مجال الطلب الشلرعي
يعتبر تحديد الجنس ل ثار البيولوجيلة المختلفلة فلي مسلرح الجريملة عنصلرا مهملا بالنسلبة
لجرائم القتل  ،و يمكن معرفة ما إذا كانت تللر اآلثلار تخلص ذكلرا أم أنثلى و ذللر بفحلص
الحمض النووي في الكروموسومات الجنسلية الموجلودة فلي نلواة الخليلة كملا سلبق ذكلره ،
فإذا كانت )  ( XYفإن اآلثار تعود إلى ذكر  ،و إذا كانت )  ( XXفإنها ترجع إللى أنثلى ،
و بذلر يمكن استبعاد  % 50من الناس .
25

_اهمية البصمة الوراثية ودورها في االثبات الجنائي،يتوفر على الموقع االلكتروني www.admelamer.com
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*اختبللللللللللللللللللللللللار سللللللللللللللللللللللللبب المللللللللللللللللللللللللوت المفللللللللللللللللللللللللاج :
أن حدوث قصور دملوي لعضللة القللب و تكلراره نتيجلة لحلدوث تصللب الشلرايين التاجيلة
يذدي إلى ارتفاع نسبة الطفرة الجينية ي حلدوث تعلديل طفيلف فلي تتلابع النيوكليوتيلد  ،و
اكتشاف تلر الطفرة في الحمض النووي بعضلة القلب يسهل سبب فهم الموت المفلاج فلي
صغار السن و استبعاد أي شبهة جنائية.

المجع الثان  :م ادج الح ةل عوى الب مة الةجاثية
تتنوع مصادر البصمة الوراثية فمن الممكن ان يستخلص الحمض النلووي ملن علرق
االنسان او من الدم او من أي خلية من خاليا جسده  ،وسنسلط الضو عليها تباعا.26
اوال :الدم
الدم مصدر جيد للحصول على الحمص النووي  ،ولكلن لليس كلل مكونلات اللد م تسلتخدم
لذلر  ،فكلرات اللدم الحملرا الناضلجة تحتلوي عللى نلواة  ،وبالتلالي يمكلن الحصلول عللى
عينللة مللن الحمللض النللووي منهللا  ،لللذا تللتم عمليللة الللتخلص مللن كللل مكونللات الللدم وااالتهللا
بطريقللة علميللة خاصللة  ،وثللم تفجيللر كللرة الللدم البيضللا والللتخلص مللن كللل البروتينللات
والكربوهيلللدرات والمكونلللات اخلللر ماعلللدا ال  ، DNAحيلللث تلللتم تنقيتللل ملللن الراسلللب
والشوائب  ،ويحفس في درجة حرارة معينة تبلل  -35-فلي انابيلب خاصلة  ،واللدم املا ان
يكللون سللائال يمكللن اخللذه مللن الشللخص نفسل او قللد يكللون بشللكل بقللع  ،وفللي الحالللة الثانيللة
تسلتخدم اسللفنجة خاصللة لهلا قابليللة علللى امتصلاص بقعللة الللدم دون ان تمتلا بللاي شللوائب
اخر كما يمكن ان يكون الدم جافا ان يكون فاقدا للما وفي هذه الحالة يتم كشط بقع اللدم
من على السطح بحذر وتعالج بحيث يستخلص منها الحمض النووي.
ثانيا  -:االنسجة والعسام .
يتم رفع هذه العينات بواسطة مالقط  ،يمسر الملقط بواسطة قفااات خاصة لمنع تلوت
العينة ،ثم تنقل الى انابيب بالستيكية ويسجل عليها نلوع العينلة  ،ومكلان الحصلول عليهلا ،
وحجمها  ،باإلضافة الى تاريا الحصول عليها  ،حيث يمكن تحديد هوية الشخص المتلوفي
منذ سنوات من خال عال الحمض النووي من عينة من عسام  ،ومقارنتها ملع البصلمات
المحفوسة في بنور البصمات الوراثية او مع اشخاص معينين .

26

_اين اس هاشم رشيد،تحليل البصمة الوراثية ومدى حجيتها القانونية في مسائل االثبات القانوني (دراسة مقارنة) ،ص،218يتوفر على
الموقع االلكتروني www.iasj.net
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ثالثا  -:الشعر .
تعللد الشللعرة مصللدرا بيولوجيللا للداللللة علللى البصللمة الوراثيللة  ،حيللث يمكللن التقللاط الشللعر
بواسلطة مالقلط وحفسهلا فلي انابيلب بالسلتيكية عللى ان يلتم رفعهلا ملن الجلذر وذللر ان االخيللر
يحتوي على خاليا غير معقدة تعامل بشكل خاص الستخالص الحمض النووي منها.

وملن خلالل ملا تقلدم نصلل اللى ضلرورة مراعلاة األملور التاليلة عنلد التعاملل ملع عينلات ال
:27DNA
-1ضرورة ارتدا قفااات خاصة عند رفع العينات  ،لكي ال تختلط مع شوائب واشليا اخلر
تذثر على نتيجة الفحص.
-2توضع العينات في انابيب بالستيكية خاصة مع تدوين كافة المعلوملات الخاصلة بكلل عينلة،
مثل مكان الحصول عليها ،وحجمها ،وتاريا الحصول عليها ،بشكل دقيق.
-3ضرورة حفس العينات في ثالجات وبدرجات حرارة منخفضة للمحافسة علي .

27

_ ايناس هاشم رشيد،تحليل البصمة الوراثية ومدى حجيتها القانونية في مسائل االثبات القانوني (دراسة مقارنة) ،ص،218يتوفر على
الموقع االلكتروني www.iasj.net
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المبحث الثان  :مواالت االاتماد مه الب مة الةجاثية ف االثبات الونائ
على الرغم من مرور وقت قصير على اكتشاف بصلمة الجينلات ،إال أنهلا اسلتطاعت عملل تحويلل
سريع من البحث العلملي النسلري إللى العللم التطبيقلي ،اللذي يسلتخدم حلول العلالم وخصوصلا فلي
الحاالت التي عجات وسائل الطب الشرعي التقليدية التي ال نجد لها حال مثل قضلايا إثبلات البنلوة
ضمن مسائل النسب ومختلف الجرائم الجنسية كانلت كاالغتصلاب أم غيلر جنسلية ،وجلرائم القتلل
والسطو وغيرها .كما يمكن بالفعل استقصا األجنة البشرية للتعرف على حقائق كانت تبدو لوقت
غير بعيد مستعصية ،إذ أصبح من الممكن التأكد من هوية المفقودين ،وكذلر التعرف على ضحايا
الكوارث والكشف عن هوية الجثلث التلي تفحملت أو تحلللت وتعلذر معرفلة أصلحابها .فضلال علن
استخدامها في مجالها األصلي الخصب وهو المجال الطبي المحض ،لتشخيص األمراض الوراثية
عنلد األ ّجنلة واألطفلال حلديثي العهلد بلالوالدة ،والكشلف علن الجينلات الحامللة للملرض اللوراثي،
ومعالجتها لمنع استمرار العامل الجيني المورث للمرض. 28
وقد جا هذا المبحث في مطلبين ياالول االستفادة من البصمة الوراثية فلي االثبلات الجنلائي و
يالثاني مشكالت االثبات الجنائي باستخدام تقنية البصمة الوراثية.

المطوب االةل :االاتماد مه الب مة الةجاثية ف االثبات الونائ
التحقيقات الجنائية من اهم المجاالت التي يستخدم فيهلا تقنيلات الحملض النلووي  DNAحيلث ان
التقدم في علم الوراثة والبيولوجيا الجايئية باإلضلافة اللى التحليلل االحصلائي جعلل ملن الممكلن
تطبيق تلر التقني ات لتحديد االشخاص ومعرفلة الجلس بصلورة اكثلر قلدرة ملن العواملل الوراثيلة
التقليدية االخر .29
وبنا على ذلر سوف يتم تقسيم المطلب الى ثالثلة افلرع ياالول اسلتخدام الحملض النلووي فلي
الكشف عن الجريمة و يالثاني اهم التطبيقات التقنية في مجال االثبات الجنائي و يالثالث حجية
البصمة الوراثية في االثبات الجنائي.

28

_ بن صغير مراد حجيّة البصمة الوراثية ودورها في إثبات النسب -دراسة تحليلية مقارنة لمدى انسجام تعديالت قانون األحوال .
الشخصية الجزائري الحديثة مع الفقه اإلسالمي ، 2013 ،ص.233
29
_د.ابراهيم صادق الجندي،تطبيقات تقنية البصمة الوراثية  DNAفي التحقيق والطب الشرعي،الرياض،2000،ص.113
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المجع االةل :ااتخدام الحمض النةةي ف الكشف عه الوجيمة
ﻴعد اﺴﺘﺨدام الﺤاﻤض الﻨووي ﻤن الوﺴاﺌل العلﻤﻴة الﺤدﻴﺜـة الﻤـﺴﺘﺨدﻤة فـلي الكشلف عن الﺠرﻴﻤة
رغﺒة في الﺘوﺼل إلى ﺤقﻴقة الجلرﻴﻤة المرتكبلة وﺴﻴلة إﺜﺒاﺘهـلا ﺒغﻴة ﺘقلﻴل فرص الﺨطأ القﻀاﺌي
وﺼﺒ األدلة ﺒالﺼﺒغة العلﻤﻴـة وﺘعـدد ﻤﺠـاالت اﺴﺘﺨدام الﺤاﻤض الﻨووي على ﻨﺤو ﺴلف ﺒﻴاﻨ ،
ﺒﻴد إن اللجو إلى هذه الطرﻴقة ،إﻨﻤا ﻴعﺘﻤد على عدة اعﺘﺒارات أهﻤها :30
أةالً :إن ﺘقرﻴر اﺴﺘﺨدام هذه الطرﻴقة ﻤعقود لﺠهات الﺒﺤث والﺘﺤقﻴـق والﻤﺤاكملة ،وال ﺘﻤلر ﺠهة
أﺨر ﺘقرﻴر ذلر ،ﺒﺤﺴﺒان ﺘلر الﺠهات الﻤﻨـوط ﺒهـا الﺘوﺼل إلى ﺤقﻴقة الﺠرﻴﻤة ووﺴﻴلة إﺜﺒاﺘها.
واللجللللللللو إلى اﺴﺘﺨدام هذه الوﺴﻴلة ﻤﺘرور ﺘقدﻴره إلى الﺠهات الﻤﺸار إلﻴها سللللللللابقا ،حسللللللللبما
ﺘﺴﺘسهره ﻤن ﻨﺘاﺌج الﺘﺤقﻴقات وﺠﻤع أدللللة ،فإذا ارﺘأت اﻨ ال ﺴﺒﻴل اال إللللى لهذه الطرﻴقة فلللليس
هنار إشكال ،ﺒاعﺘﺒاره ﻤﻤا ﻴدﺨل في ﺼﻤﻴم اﺨﺘـﺼاﺼاﺘها اللجو وﺨاﺼة ﺠهة القضا فالقاﻀي
الﺠﻨاﺌي ﻤن واﺠﺒ أن ﻴﺘﺤر وﻴﻨقب عن الﺤقﻴقة وذلر بكافة الطرق ﺴوا ﻨص علﻴها القاﻨون أو
لم ﻴﻨص علﻴها ،إعﻤاال لقاعدة ﺤرﻴة االﺜﺒات في الﻤﺴاﺌل الجنائيلة وللقاﻀي أن يلجلأ فلي ذلر إللى
الطرق الﻤﺸروعة أو التلللي ﻴقرها العلم .ولقد أﺠاا القاﻨون للﺨﺼوم فلللي القﻀﻴة طلب ﻨدب ﺨﺒﻴر
في الﻤـﺴاﺌل الفﻨﻴـة الﺒﺤﺘة ﻤن الﻤﺤقق أو الﻤﺤﻜﻤة ،وان ﺘﺴﺘﺠﻴب إلى طلب الﺨﺼم في ذلر ﻤﺘـى
كان الدفع ﺠدﻴا .فﻤﺘى كلان الدفاع قد ﺘﻤﺴر ﺒطلب اﺴتكملال الﺘﺤقﻴـلق لﺘعﻴـلﻴن فـلﺼﻴلة الﺤﻴواﻨات
الﻤﻨوﻴة وﻤعرفة ﻤا إذا كانت ﻤن فﺼﻴلة آدﻤـي أم ال ،وكانت الﺤقـاﺌق العلﻤﻴة الﻤﺴلم ﺒها في الطب
الﺤدﻴث ﺘفﻴد إمكان ﺘعﻴﻴن فﺼﻴلة الﺤﻴوان الﻤﻨوي ،فاﻨـ يكلون ﻤﺘعﻴﻨا على المحكملة إن ﺘﺤقق هذا
ﹰ وهو الطﺒﻴب الﺸرعي – أﻤا وهي لم ﺘفعل اكتفلا ﺒﻤا
الدفاع الﺠوهري .عن طرﻴق الﻤﺨﺘص فﻨﻴا
على الﺤادث ال ﻴﻤﻜن ﻤع ﺒﺤث الفﺼاﺌل ،فإﻨها ﺘﻜون قد أﺤلت
قالﺘ ﻤن أن فوات ﻤدة طوﻴلة
ﻤعﻴﺒا ﺒاإلﺨالل ﺒﺤق الدفاع وﻤن
ﻨفﺴها ﻤﺤل الﺨﺒﻴـلر فلي ﻤﺴالة فﻨﻴة ﺒﺤﺘ  ،وﻤن ﺜم ﻴﻜون حكمهلا ﹰ
الﻤقرر إن الﻤﺤكملة ال ﺘلﺘام ﺒإﺠاﺒة طلب ﻨدب ﺨﺒﻴر فهي على ﺤد ﺘعﺒﻴـلر محكملة الﻨقض الﺨﺒﻴر
عرﻀا على الﺨﺒﻴر،
ﹰ
األعلى في كل ﻤا ﻴﺴﺘدعى ﺨﺒرة فﻨﻴة ،فﻤﺘى قدرت اي ﺤالـة ﻤعﻴﻨة ال تقض
ألن سروف الﺤادﺜة أو أوراق الدعو ﺘـلللﺸﻴر ﺒذاﺘها إللللى الرأي الواﺠب األﺨذ ﺒ  ،فإﻨها تكلللون
ﺒذلر قد فﺼلت في أﻤر ﻤوﻀوعي ال إﺸراف محكمة الﻨقض علﻴ .31
ثاني اً :أن ﺘﻜون الﺠرﻴﻤة ﻤن الﺠراﺌم التلللي ﺘﺤﺘا إللللى ﺨﺒرة فﻨﻴة واﺴﺘﺨدام الﺤـلللاﻤض الﻨووي
الكتشللافها وﺒﻴان ﺤقﻴقﺘها ،والوﺼول إلللى ﻤرتكبهللا .وﻴﻨﺒﻨي على ذلر  ،اﻨ ال يجللوا اللجللو إلى
هذه الوﺴﻴلة الكتشاف الﺠراﺌم التي ﻴمكن اللجو إلى أﺴالﻴب أﺨر الكتشافها  ،ﺤﻴث أن الوﺴاﺌل
الﺘقلﻴدﻴة غﻴر مكلفة ،اﺴﺘعداده لﺘﺤلﻴل ) ، (DNAإلﺜﺒات الﻨﺴب ﺒوﺴاﺌل اإلﺜﺒات الﺸرعية.
ثالث اً :الﺒﺼﻤة الوراﺜﻴة وﺴﻴلة فعالة فلللي ﻤﺠال الﺒﺤث عن الﺤقﻴقة ﻤن ﺤﻴـلللث إثبلللات الﺠرﻴﻤة أو
ﻨفﻴها ﺒدقة ﺘاﻤة  ،ﺒالﻨسر إلى الﻤااﻴا التي ﻴﺘﻤﺘع ﺒها  ،فاﺨﺘﺒار الﺤـلاﻤض الﻨووي فى ﺘﺤدﻴد الهوﻴة
30

_ محسن العبودي ،القضاء وتقنية الحامض النووي (البصمة الوراثية) ،المؤتمر العربي األول لعلوم األدلة الجنائية والطب الشرعي،
جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ،الرياض ،2007 ،ص.12

31

_ د.احمد مستجير  ،الشفرة الوراثية لإلنسان  ،القضايا العلمية االجتماعية لمشروع الجينوم البشرى  ،سلسلة كتب ثقافية شهرية
يصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون واألدب  ،الكويت  ،عالم المعرفة  ،ص .٢١٢
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ﻴفﻀل عن ﻨﺘاﺌج االختبللللللللارات الﺘقلﻴدﻴة فﻴﻤا ﻴﺘعلق ﺒﺘﺤدﻴد هوﻴة األشللللللللاخص عن طرﻴق الطب
الﺸرعي.32
وعلى أﺜر ﻨﺠاح الﺒﺼﻤة الوراﺜﻴة في ﺘﺤدﻴد هوﻴة األﺸـﺨاص اعﺘﻤـلد ﻤﻜﺘـلب الﺘﺤقﻴقات الفﻴدرالﻴة
ﺒالوالﻴات الﻤﺘﺤدة األﻤرﻴﻜﻴة طرﻴقة اﺨﺘﺒار ﺴـاﺌل ﻨـلواة الﺨلﻴـلة ي DNAكلأﺤد الوﺴاﺌل الﻤعﺘﻤدة
في اجرا ات الﺒﺤث الﺠﻨاﺌي.
جابعاً :وﻤﻤا ﺘﺠدر اإلﺸارة إلﻴ إن ﺠاي الﺤاﻤض الﻨووي ﺸدﻴد الﻤقاوﻤة وﺜاﺒت فى الﺠو
الﺠاف  ،وان ﻤادة هذا الﺤاﻤض ال ﺘﺘلف وﻴﻤﻜن ﺤفسها واﺴﺘﺨداﻤها لعدة ﺴﻨوات إذا ﺘم هذا
الﺤفس ﺒطرﻴقة ﺼﺤﻴﺤة .كما ان ﺘركيب ﺠـاﺉ الﺤاﻤض الﻨووي ال ﻴﺨﺘلف ﻤن ﺨلﻴة ألﺨر
ﹰ الﺤاﻤض الﻤوﺠود في أي ﻤادة ﺤﻴوﻴة  ،ﺒﻤعﻨى
فالﺤاﻤض الﻨووي في أي ﺨلﻴة دﻤوﻴة ﻴطاﺒق ﺘﻤاﻤا
33
إن الﺤاﻤض الﻨووي لد الفرد ﻤﺘطاﺒق في كل ﺨالﻴا الﺠﺴم وال ﻴﺘغﻴر أثنا الﺤﻴاة .
ﹰ كبيلللرا فلللي إثبلللات االﺘهام الﺠﻨاﺌي عن طرﻴق الوﺼول إلى الﺠاﻨي
خاما اً :لعﺒت الﺒﺼﻤة دورا
الﺤقﻴقي ﻤن ﺨالل ﺘﺤلﻴل آﺜار الدما أو الﺴاﺌل الﻤﻨوي أو أي ﺨلﻴة ﺒﺸرﻴة ﻴﺘم العﺜور علﻴها على
ﻤﺴرح الﺠرﻴﻤة.34
الخالصة ان في موضوع الدعو الجاائية يجب تمييا وجهين الدعو بحد ذاتهلا وتعيلين كلائن
بشري بواسطة هيكليت الوراثية .على صعيد الدعو كل اشكال البراهين مقبولة شرط ان يكون
البحث عنها قد اجري بصورة شرعية وفق قانون المحاكمة الجاائية مما يفتح الباب واسلعا املام
طلبات الدراسات الوراثية.
فف ي مرحللة التحقيلق بإمكلان السللطة المذهللة بعملل الشلرطة القضلائية اللجلو اللى شلخص كفلذ
للقيام بفحوصات وخاصة لتحليل البصمات الوراثية.
بالنسبة الى الخبير تبقى المسألة االساسية نوعية اخذ العينة فغالبا ورغم تطور التقنيات يبقى اخذ
العينة العامل الذي يحد من مصداقية النتيجة العلمية.
وفي مرحلة التحري بإمكان القاضي القيام باي عمل يعتبره مفيلدا إلسهلار الحقيقلة  ..وهلو بلذلر
مخول اللجو الى االختبارات الوراثية لدراسات ال  .DNAفي الواقع ينتج علن ذللر ان القضلا
تحت غطا احترام القوانين يستطيع اللجو الى هذه التكنولوجيا .مملا يعنلي ان العلملا المكلفلين
بتطبيقها يتحملون مسذولية اساسية.35

32
_د .احمد مستجير  ،الشفرة الوراثية لإلنسان  ،القضايا العلمية االجتماعية لمشروع الجينوم البشرى  ،سلسلة كتب ثقافية شهرية

يصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون واألدب  ،الكويت  ،عالم المعرفة  ،ص .٢١٢
33

_ جميل عبد الباقي الصغير  ،أدلة اإلثبات الجنائي والتكنولوجيا الحديثة(أجهزة الرادار -الحاسبات اآللية – البصمة الوراثية) -دراسة
مقارنة  ،دار النهضة العربية ،القاهرة  ٢٠٠٢ ،ـ ص.63
34
_ رمسيس بنهام  ،البوليس العلمي أوقﻑ التحقيق  ،منشاة المعارﻑ باإلسكندرية  ١٩٩٦ ،ص .١٥٠
35
_د.فؤاد شاهين،البصمات الوراثية،عويدات لللنشر والطباعة،2003،ص.96
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المجع الثان  :اهم التطبيقات التقنية ف موال االثبات الونائ
لبيان التطبيقات التقنية للبصمة الوراثية في مجال االثبات الجنائي سوف نعرض بعض الحاالت
إلبراا اهمية هذه التقنية في االثبات الجنائي:36
_1حالة عائلية معقدة  :في اطار تحقيق اولي وبطلب من مدعي عام الجمهورية .طلب من خبيلر
القيللام ببحللث عللن البنللوة فللي السللياق التللالي :فتللاة عمرهللا  13سللنةي cقامللت باجهللاض جنينهللا
وفوجئللت مللع الجنللين ي dعنللد مللدخل العمللارة فأبلغللت السلللطات القضللائية بللذلر .فأعلنللت انهللا
تعرضت لالغتصاب من قبل خالها ي aاخ امها .من جهة اخر ابرا التحقيق القضائي عالقات
خاصة بين هذه الفتاة واو امها ي. b
صادر مدعي عام الجمهورية خبيرا للقيام بالتحليالت الجايئية التي تمكن من تأكيلد هلذه االقلوال
او نفيها.
لقللد مكنللت دراسللة تعدديللة اشللكال ال  DNAالتللي تشللمل  6مسللبارات و  9تضللخيمات جينيلة مللن
اسهار ان الشخص  aيأي خالها لم يكن والد الجنين ولكن الفرد  bياو االم هو االب.
اايللت التهملة علن  aبنسلبة  %100ملن المسلبارات وبنسلبة  %67ملن االنسملة المضللخمة .ان
احتمال ابوة الشخص  bتفوق .0,99999
_2البحث عن االمومة :قرر قاضي تحقيق المحكمة البدائية نسرا لوجود عناصر اتهامية مالحقة
 xبتهمة خطف طفل بموجب المادتين  224.1و  224.5من القانون الجاائي .نسرا للمواد 156
ومللا يليهللا مللن قللانون اصللول المحاكمللات الجاائيللة قللرر القاضللي نسللرا لخطللورة االمللور تعيللين
خبيرين لمعرفة ما اذا كانت السيدة  xهي فعال االم البيولوجية للطفل .y
اجريت الدراسة انطالقا من  6مسبارات و 9انسمة تضخيم .ان احتمال امومة السيدة  xللطفل y
هو  10قوة  15أي مليون مليار.

_ 3بقعة دم على سالح ابيض :وجد سكين عند شخص متهم بان مقترف لجريملة اغتيلال بسلالح
ابيض .هنار متهمان اخران احتجاا ايضا احتياطيا.
اسهر التحليل االولي للتأكد من االصل البشري للدم ان ليس دما بشريا .وقد اكدت دراسة تعددية
اشكال ال  DNAهذه النتائج.
 _4مللن أبللرا القضللايا التللي اسللتخدمت فيهللا تحاليللل البصللمة الوراثيللة فللي الواليللات المتحللدة
األمريكيللة هللي قضللية الللرئيس األمريكللي السللابق" بيللل كلينتللون" ،ومواقعت ل جنسلليا لللـ"مونيكللا

36

_ا.فؤاد شاهين،البصمات الوراثية،مرجع سابق.
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لونيسكي "المتدربة بالبيت األبيض ،واضطراره لالعتراف بواقعة الانا بمجرد التلويح ل بتحليل
عينة من سائل المنوي الموجود على قطعة يالفستان األارق من مالبس مونيكا.37
وبالتالي فان مرتكاات الدراسة التي يتم بنا عليها اسلتخدام التقنيلة فلي االثبلات الجنلائي تختللف
من جريمة لزخر فال يستند دائما لتحليل بقع الدم فمثال قد تأخذ من :38
 -1من خالل شلعرة رأس واحلدة تلم إيجادهلا فلي حللق إحلد الضلحايا أو تحليلل اللعلاب
الموجود على عقب السجائر والطوابع البريدية التعرف على الجاني.
 -2يمكن ملن خلالل فحلص العينلة التلي تذخلذ ملن محلل الجريملة تحديلد جلنس صلاحبها
ي الجللاني ذكللرا كللان أم أنثللى وصلللة القرابللة بينل وبللين الجللاني عليل معرفللة جنسللية
البشري ي اصفر ،ابيض ،هندي ،أسيوي ،إفريقي .
 -3في حوادث االغتصاب يمكن اخذ مسحة من المجني علي تحتوي على مني وإسنادها
إلى صاحبها الجاني وفي حالة التعدد يمكن إسناد كل مسحة إلى مصدرها ،كما يمكن
معرفللة الجللاني مللن خللالل شللعرة قللد تكللون سللقطت مللن المغتصللب متخلفللة فللي جسللم
الضحية.
 -4فللي حللوادث السللرقات يمكللن اخللذ عينللة مللن آثللار تركللت فللي محللل الجريمللة بسللبب
استخدام العنف ،قيمكن إجرا المطابقة بين هذه العينة والعينلة الملأخوذة ملن المشلتب
في .
 -5في قضايا الانا يمكن إثبات انا الاوجة بتأكيد العينة المأخوذة منها بتخالف الاو .
 -6العينات المأخوذة من الفم :هذا النوع من العينات يتعمم اكثر فاكثر فهو بسليط بلالطبع
ولكن يتطلب احترام القواعد الدقيقة خاصة فيما يتعلق بمرحلة التقاط خاليا جدار الفم
بالحر من جهة وبحفس المسحة قبل معالجتها في المختبر من جهة اخر .39

المجع الثالث :حوية الب مة الةجاثية ف االثبات الونائ
إن اللدليل المسلتمد ملن فحلص اآلثلار البيولوجيلة بتقنيلة البصلمة الوراثيلة فلي اإلثبلات
الجنائي ،ل قيمت وقوت االستداللية المقامة على أسس علمية وفنية ،وتفصيل ذلر:
أةال ً :الدليل المستمد من تقنية الحامض النووي ل قيمت وقوت االستداللية المقامة عللى
أسس علمية وفنية .مما الشر في أن الدليل المستمد من تقنية البصمة الوراثية هو دليل
مادي مستمد من مقارنة نتائج تحليل البصمة الوراثية ملع األثلر البيوللوجي اللذي عثلر
37

_د.عبد العزيز خنفوسي،البصمة الوراثية ودورها في مجال االثبات الجنائي،يتةفر على الموقع االلكتروني
http://www.marocdroit.com
38
_ محسن العبودي ،القضاء وتقنية الحامض النووي (البصمة الوراثية) ،المؤتمر العربي األول لعلوم األدلة الجنائية والطب الشرعي،
جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ،الرياض.2007 ،
39

_د.فؤاد شاهين،البصمات الوراثية ،مرجع سابق.
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عليل فلي مسلرح الجريملة أو تخللف ملن المجنلي عليل أو الجلاني  ،فلل قيمتل وقوتل
االستداللية المقامة على أسس علمية وفنية ال يوهن منها ما يستنبط الطاعن في طعن
من احتمال وجود تماثل غير تام بين مقارنة نتائج تحليلل البصلمة الوراثيلة ملع عينلات
المجني علي أو المشتب فيل  .ولكلي تتمتلع تقنيلة البصلمة الوراثيلة بقيملة اسلتداللية أن
تتجنب مواقع الخطأ وتتمثل في اآلتي:
_1مسرح الجريمة :وهو كل مكان شهد أحد فصول ارتكاب الجريمة سوا أكان مكانا
واحدا أم أكثر  ،ونطاق كل مكان يضم اآلثار المتخلفة عن الجريمة ،كالجرائم المتعلقة
بقضايا الانا واللواط والقتل واالغتصاب وغيرها من القضايا التي يمكن أن يكون فيها
دور للبصمة الوراثيلة .فمسلرح الجريملة يعتبلر المصلدر األول اللذي يعلول عليل فلي
البصمة الوراثية ،فإذا ملا وقلع خطلأ أثنلا رفلع العينلات البيولوجيلة ملن مكلان الحادثلة
سوا في طريقة الرفع أو تعرض العينة لتلوثات بيئية كالرطوبة  ،أد ذلر إلى ضياع
وفساد العينة المرفوعة  ،وهو ما يترتب علي فقدان الدليل المادي وضياع بسبب عدم
االنضباط وأخذ الحيطة والحذر في الموقع.40
_2حقل البصمة الوراثية يالمعمل الجنائي  :يعلد المعملل الجنلائي فيملا يخلتص بل فلي
فحلص أدللة القضلايا سلوا أكانلت متعلقلة بجلرائم غيلر أخالقيلة أو النسلب  ،إلااللة
الغموض في تلر القضايا ويتمثل وقوع الخطلأ فلي حقلل التحاليلل البيولوجيلة فلي فسلاد
العينات وعدم صالحيتها ،أخطا في بطاقات تعلارف األدللة سلوا بتعريلف خلاط أو
بتبديل أو بطمس للبيانات المدونة وأخطا في جمع وحفس الدليل من الناحيلة الفنيلة،41
باإلضافة إلى ما تقدم فان يتطلب توافر الدراية الفنية في الشخص القلائم بعمليلة الرفلع،
وحفلس العينلات بلالطرق الفنيلة الالاملة عقلب رفعهلا بلدون إجلرا تحليلل لحلين ورود
عينات المقارنة.
ثانيا ً :الدليل العلملي المسلتمد ملن تقضلية البصلمة الوراثيلة ،شلأن شلأن أي دليلل آخلر
يخضع القتناع القاضي الجنائي وتقديره .طبقا لمبدأ حرية االقتناع للقاضي تقدير رأي
الخبير فيأخذ ب أو يرفض كليا او جائيا ،ولكنها ال تستطيع أن تفند رأي الخبير بأقوال
الشهود وإنما تستطيع أن تفنده برأي خبير آخر وللمحكمة أن تأخذ برأي الخبير ولو للم
40

_ محمد محمد منيب  ،معاينة مسرح الجريمة  ،رسالة دكتوراه مقدمة لكلية الدراسات العليا – أكاديمية لشرطة وراجع أيضًا عبد الواحد
إمام مرسي  ،البصمة الوراثية ورياح التغيير في مجال الكشف عن الجرائم  ،مؤتمر الهندسة الوراثية بين الشريعة والقانون  ،مشار إليه
المجلد الثاني ص .٨٣٦
41
_أبو الوفا محمد إبراهيم ،مدي حجية البصمة الوراثية في اإلثبات في القانون الجنائي الوضعي والفقه اإلسالمي ،بحث مقدم لمؤتمر

الهندسة الوراثية بين الشريعة والقانون ٧- ٥مايو  ٢٠٢جامعة اإلمارات كلية الشريعة والقانون المجلد الثاني ،ص  ٦٨٥وراجع دكتور
عبد هللا عبد الغني غانم ،دور البصمة الوراثية في مكافحة الجريمة ،بحث مقدم للمؤتمر المشار إليه المجلد الثالث ص.69
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يكلن جااملا فلي المسلالة التلي طللب إليل إبلدا اللرأي فيهلا إذا كانلت وقلائع اللدعو
باإلضافة إلي تذدي إلي إقناع المحكمة ،وللمحكمة أن تأخذ رأي الخبير في أمر لم يكن
محل طلب منها ،متى كان متصال بالمأموريلة ومفيلدا فلي إسهلار الحقيقلة .إن البصلمة
الوراثية إاا ذلر ،تخضع لتقدير المحكمة وسلطتها في استخالص الوقائع وتقدير أدلة
الدعاوي المطروحة أمامها. 42

المطوب الثان  :مشكالت االثبات الونائ بااتخدام تقنية الب مة الةجاثية
أن اإلثبات الجنائي باستخدام تقنية البصمة الوراثية يثير عدة مشاكل قانونية وتتعلق هذه المشلاكل
بالقاضي أو المتهم ،كمبدأ حرية القاضي الجنائي في تكوين اقتناع من تقنية البصمة الوراثية وهي
دليل علمي حاسم ،ثم إلى أي مد تستطيع المحكمة ان تلام المتهم بتقديم عينة من  ،وأخيرا أن أخذ
العينة من المتهم يتطلب المساس بسالمة جسده  ،كما أن المعلومات التي سوف يتم الحصول عليها
من بصمت الوراثية تحوي على معلومات عن  ،مملا يعنلي المسلاس أيضلا بحرملة حياتل الخاصلة
وهذين الحقين مصانين بموجب النصوص العقابية  .وهذه اإلشكاالت هي:43

أةال ً :تقنية الب مة الةجاثية ةمبدأ حجية القا

ف تكةيه قناعته:

تعتنق أغلب التشريعات اإلجرائية ومنها التشريع العراقي مبدأ حرية القاضلي الجنلائي فلي تكلوين
قناعت  ،والذي مذداه أن ال يتقيد القاضي عند التأسليس لحكمل بنلوع أو أنلواع معينل ملن األدللة .
ويكون ل مطلق الحرية فلي تقلدير قلوة اللدليل المقلدم فلي جميلع مراحلل اللدعو  .44غيلر أن هلذا
المبدأ أخذ يواج تحديات جدية بسهور األدلة العلمية واالسلتعانة بهلا فلي إثبلات الجريملة ونسلبتها
إلى المتهم أو نفيها عن  ،ويترتب على سهور نسام اإلثبات باألدلة العلمية أن يتعاسم دور الخبرا
في القيام بدور فعال في إبدا خبرتهم الفنية فيما يعرض علليهم ملن قضلايا تتعللق بالحاسلب اآلللي
وشبكات أو تتعلق بالجانب الطبي كالبصمة الوراثية ،45حيث تتطلب األدلة العلميلة تلوافر خبلرات
فنية غريبة على التكوين القانوني للقاضي لذلر قد يثار أن نسام اإلثبات بوسائل علمية حديثة ومنها
البصمة الوراثية من شأن أن يطغى على نسام االقتناع القضائي  ،فيجعل للخبير القول الفصل ،وال
42

_محمود محمود مصطفي دور األطباء في الكشف عن الجرائم وعن األدلة بحث منشور في المجلة التربية للدراسات األمنية  ،المجلد

الثاني العدد  ٢ص ١٤٠
43
_محمود نجيب حسني  ،شرح قانون اإلجراءات الجنائية  ،ط ،3دار النهضة العربية  ،القاهرة  ، ١٩٩٨ ،ص.71

_44محمد حسين الحمداني ،البصمة الوراثية ودورها في اإلثبات الجنائي ،كلية الحقوق  ،جامعة الموصل ،مجلة الرافدين
للحقوق  ،المجلد  ، ١٣العدد  ، ٤٩السنة  .2005 ،١٦ص.348
45

_أمال عبد الرحيم عثمان  ،الخبرة في المسائل الجنائية  ،دراسة قانونية مقارنة  ،القاهرة  ، 1994 ،ص.11
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يبقلى للقاضلي إال اإلذعلان للرأي الخبيلر دون أي تقلدير ملن جانبل  .و ان وسلائل اإلثبلات العلميلة
الحديثة ال تتعارض مع مبدأ حرية القاضي فلي تكلوين اقتناعل  ،وأن األملر ال يعلدو اتسلاع مجلال
االستفادة بالقرائن وأعمال الخبرة في إطار قناعة القاضي وحسب ما يستريح إلي ضميره.46
ان سلمات األدللة العلميلة قلد تلدفع اللبعض إللى االعتقلاد بأنل بمقلدار اتسلاع مسلاحة األدللة العلميلة
بمقدار ما يكون انكماش وتضاذل حرية القاضي الجنائي في االقتناع .47إال أن هذا التصور ليس
في محل ألن يجب التميا بين أمرين ،أولهما القيمة القانونية القاطعة للدليل العلمي والتي تعتبر من
المسللمات فلي نسلر القاضلي ،وثانيهملا السلروف والمالبسلات التلي وجلد فيهلا هلذا اللدليل وهلذه
األخيرة تدخل في نطاق التقدير الذاتي للقاضي ،فمجلرد تلوافر اللدليل العلملي ال يعنلي أن القاضلي
ملام بالحكم مباشرة دون بحث السروف والمالبسات باإلدانة أو البلرا ة فاللدليل العلملي لليس آليلة
معدة لتقرير اقتناع القاضي.

ثانيا ً :مدى إمكانية إلزام المتهم بتقديم عينة:
إن المقارنة بين ما عثر علي من بقايا وأثار على مسرح الجريمة أو المجنى علي أو عليهملا معلا
تستلام بالضرورة أخذ عينة أو خليلة ملن جسلم الملتهم ،وفلي هلذه الحاللة فلإن األملر ال يخلر علن
فرضيتين:48
المج ية األةلى :إعطا حلق الخيلار للملتهم فلي قبلول أو علدم القبلول للخضلوع الختبلار البصلمة
الوراثية وفي هذه الحالة فإن ردود الفعل المترتبة على هذا الفرض تتمثل بأمرين:49
 معاقبة المتهم الذي يرفض إعطا عينة من  ،والحقيقة أن العقاب هنا موج للرفض بحد ذاتل ،غيلر أن هلذا األملر منتقلد ألنل كلان يجلب أن تكلون العقوبلة التلي توقلع فلي حاللة رفلض الملتهم
الخضوع الختبار البصمة الوراثية مساويا لتلر العقوبة التي سيتم توقيعهلا عليل فلي حاللة مطابقلة
عينتل للعينلة التلي تلم العثلور عليهلا ،ففلي هلذه الحاللة قلد تحلث هلذه العقوبلة الملتهم عللى التعلاون
والمثول لالختبار.50

46
_محمود نجيب حسني  ،شرح قانون اإلجراءات الجنائية مرجع سابق  ،ص .٧٢

_أمال عبد الرحيم عثمان  ،الخبرة في المسائل الجنائية مرجع سابق  ،ص .12
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48

_هاللي عبد االله احمد  ،حجية المخرجات الكومبيوترية في المواد الجنائية  ،دراسة مقارنة  ،ط  ، ١دار النهضة العربية  ،القاهرة ،

 ، ١٩٩٧ص ٤٦
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_د .رمضان االلفي  ،نحو سياسة جنائية فاعلة تسهم في تحقيق العدالة الجنائية  ،دار) النهضة العربية  ،القاهرة  ، ١٩٩٦ ،ص
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_د .جميل عبد الباقي الصغير  ،أدلة اإلثبات الجنائي والتكنولوجيا الحديثة(أجهزة الرادار -الحاسبات اآللية – البصمة الوراثية) -

دراسة مقارنة  ،دار النهضة العربية ،القاهرة  ، ٢٠٠٢ ،ص .71
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 علدم معاقبلة الملتهم لرفضل الخضلوع الختبلار البصلمة الوراثيلة إال أن للقاضلي أن يعتبلر هلذاالرفض دليال ضده .ولكن ال يمكن اعتبار هذا الرفض دليال ضده .ألن األمر يتعلارض ملع نسلام
حرية األدلة وهو النسام الذي تبنت معسم التشريعات اإلجرائيلة ،وملن ثلم ال يمكلن اعتبلار رفلض
المتهم دليال قاطعا على مسذوليت عن الجريمة المرتكبة.51

المج ية الثانية :إجبار المتهم على الخضوع الختبار البصمة الوراثية ،وهلو ملا أخلذت بل بعلض
التشريعات ،ولكن ينبغي أن يكون األمر بنا على قرار قاضي التحقيق المخلتص أو النيابلة العاملة
ياإلدعا العام  ،إضافة إلى أن المتهم يجب ان يكون متهما بارتكاب جريمة تحملل وصلف جنايلة
أو جنحة ،وأن يكون االختبار في المعامل والمختبرات المحددة من قبل المشرع مع المحافسة على
حقوق وحريات األفراد في إطار الشرعية اإلجرائية.52
ثالثا ً :المااس باالمة الواد ةحجمة الحيا الخا ة
يثير استخدام تقنية البصمة الوراثية في مجال اإلثبات الجنائي البحث فلي مسلألة السلالمة الجسلدية
للمتهم ،وكذلر الحق في حرمة حيات الخاصة ،كما يأتي:53
 -1حق المتهم في سالمة جسده :ويحدد حق اإلنسان في سالمة جسده ثالثلة عناصلر ،األول هلو
الحق في المحافسة عللى الوضلع الصلحي اللذي عليل الجسلد وهلذا يشلمل الجانلب البلدني والعقللي
والنفسي لإلنسان ،والثاني الحق في االحتفاس بكل أجاا مادة الجسلد سلليمة  ،فللذلر يعتبلر اعتلدا
كل فعل ينقص من الجسد شيئا .أما العنصر الثالث هو الحق في التمتع بانعدام اإلحساس بلاأللم،
فاالعتدا يتحقق بأي فعل يذدي إلى إحساس المجني علي باأللم الذي لم يكن موجودا أو ايادة في
قدر األلم الموجود أصال ،والحق في سالم الجسد حق مصان بموجب جميع التشريعات الدسلتورية
والجنائية .غير أن اختبار البصمة الوراثية يتطلب الحصول على خلية من جسم اإلنسان .ألن في
سل الوضع العلمي الحالي ال يمكن إجرا هذا البحث إال على الدم والحيوانات المنوية والشلعر أو
أي نسيج خلوي ) ،(DNAفاللعاب ال يحتوي على كمية كافيلة ملن البصلمة الوراثيلة إال أن مسلحة
من الغشا المخاطي للفم ،والذي يتكون من خاليا جدارية ،يحتوي عللى كميلة كافيلة ملن )(DNA
وعلى ذلر فال بد من اقتطاع جا من الجسم حتى يمكن إجرا اختبار البصمة الوراثية  ،مملا يعلد
مساسا بالسالمة الجسدية للمتهم والمحمية بموجب نص القلانون .وملع ذللر فلإن الحلق فلي سلالمة
الجسد ليس حقا مطلقا فالكثير من التشريعات تقيد هذا الحق خدمة ألغراض العدالة.54
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_هاللي عبد االله احمد  ،حجية المخرجات الكومبيوترية في المواد الجنائية ،مرجع سابق ،ص .٤٦
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_هاللي عبد االله احمد  ،حجية المخرجات الكومبيوترية في المواد الجنائية ،مرجع سابق ،ص .47

53
_د .احمد فتحي سرور  ،الحق في الحياة الخاصة  ،مجلة القانون واالقتصاد  ،ع  ، ٥٤القاهرة  ، ١٩٨٧ ،ص.٣٥
54
_د .ماهر عبد شويش  ،شرح قانون العقوبات  ،القسم الخاص  ،ط  ، ٢دار الكتب للطباعة والنشر  ،الموصل  ، ١٩٩٧ ،ص

.١٨٤

25

- ٢حق الخصوصية :يعد احترام الخصوصلية ملن اهلم حقلوق اإلنسلان وواجبلات القلانون ،وملن
حق هذا الفرد أن يحتفس بها بعيدا عن إطالع الغير ،فالفرد ال يعيش فقط على الخبا وال يحيلا فقلط
لمصالح المادية وإنما يلام لحيات حقوق ملتصقة بشخصيت ومالاملة لهلا ،55وقلد كفللت الشلرائع
السماوية حريات اإلنسان وخصوصيات قبل أن تكفلها القوانين الوضلعية .وقلد تعلرض الحلق فلي
الحيلاة الخاصلة إللى أاملة حقيقيلة وعاملة ترجلع بشلكل أسلاس إللى التطلور العلملي والطبلي
والتكنولوجي السريع والمطرد والذي سمح باإلطالع أو المساس بحق الخصوصية .مما يستدعي
القول إلى أي مد تعتبر البصمة الوراثية كوسليلة اختبلار لتحديلد هويلة المتهملين تلدخال فلي حلق
الخصوصية لهم فاالعتراض الرئيسلي هلو أن اختبلار البصلمة قلد يعطلي معلوملات علن الشلخص
الخاضع ل أكثر من المطلوب لتحديلد هويلة العينتلين  ،وأن هلذه المعلوملات اإلضلافية ذات طلابع
شخصي جدا نسرا لكونها معلومات وراثيلة وكلذلر قلد تتليح اختبلارات البصلمة الوراثيلة إمكانيلة
تحديد صلة القرابة بين شخص وآخر .فهذه الخواص تجعل من البصمة الوراثية معلومة أسمية .56

55
_د .فوزية عبد الستار  ،شرح قانون العقوبات – القسم الخاص ،دار النهضة العربية،القاهرة ،1982،ص.1
56

_ د .جميل عبد الباقي الصغير  ،المصدر السابق  ،ص.71
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الخاتمة:
ان البصمة الوراثية هي البنية الجينية التفصيلية التي تدل عند ذوي االختصاص علي هوية كل فرد
بعين  ،وهي من الناحية العلمية وسيلة ال تكاد تخطي في التحقق من الوالدية البيولوجية والتحقلق
من الشخصية .
فالبصللمة الوراثيللة هللي تعيللين هويللة اإلنسللان عللن طريللق تحليللل جللا أو أجللاا مللن حمللض
الـ )(DNAالمتمركا في نواة أي خلية من خاليا جسم .
وتعد الهندسة الوراثية جا ا من الثورة البيولوجية الحديثة التي استطاع الميدان الجنائي
االستفادة من تطبيقاتها فلللي حلللل الجلللرائم من خالل اكتشاف البصمة الوراثية عن طلللريق تحليل
الحامض النووي ي DNAالموجلللود فللللي مكللللان الجريمللللة ،وقد غير هللللذا االكتشاف الكثير من
مجريات أنسمة القضا في الدول المختلفة ،األمر الذي تسارعت من أجل الندوات والمذتمرات
العالمية لدراست .
فع ينة دم أو خصلة شعر أو بقعة بول أو قطعة عسم أو كشط جلدي أو عينة مخاط أنفي أو فموي
أو سيجار أو حيوانلات منويلة تقلود الجهلات القضلائية إللى تحديلد هويلة الجلاني ملن خلالل علال
الحامض النووي بتلر العينة ثم يتم تحديد البصمة الوراثية لل ويلتم علال الحلامض النلووي ملن
المتهمين ومقارنة البصمة الوراثية التي تم العثور عليها في مكان الجريمة مع الحامض النلووي
لكل متهم في الجريمة والتي من خاللها يتم تحديد الجاني واستبعاد المتهمين االخرين.
ف كل جريمة تترر ورا ها من الدالئل والعالمات ما يتوصلل بل إللى معرفلة الفاعلل مهملا حلاول
المجرمون طمس معالم الجريمة وإخفا آثارها ،وقد أثبتت الجرائم العلمية المخبرية التوصل إلى
المجرمين بواسطة القرائن المادية التي تخلف الجريمة.
وقد اتجهت الدراسات الحديثة إلى أن البصمة الوراثية لها ما يمكنهلا ملن التعلرف عللى الجريملة
وكشف مرتكبيها من خالل اآلثار المادية التي تركها الجاني في مسرح الجريمة.
فمثال تستخدم تقنية  ADNفلي تحليلل العينلات الجنائيلة لتحديلد الشلخص المشلتب فيل فلي جلرائم
القتل واالغتصاب ،وذلر من خالل تطابق بصمت الوراثية مع البصمة الوراثيلة التلي تنبثلق ملن
اآلثار البيولوجية الموجودة بمسرح الجريمة يالحادث أو نم المجني علي مثلل نقطلة دم أو بقعلة
لسائل منوي أو الشعر المناوع بجذوره أو اللعاب أو الجلد أو العسام أو خاليا آدمية أخر .
إن استخدام تقنية البصمة الوراثية في اإلثبات الجنائي يثير مشاكل عدة يقف في مقدمتها المساس
بحقوق وحريات األفراد مملا يسلتدعي تنسيمهلا تشلريعيا وبشلكل واضلح ضلمن إطلار الشلرعية
اإلجرائيلة كملا فعللت بعلض التشلريعات وكملا ملر ذكلره  .بحيلث يكلون المسلاس بهلذه الحقلوق
والحريات بالقدر المسموح ب قانونا خدمة ألغراض العدالة.
إن مبدأ حرية القاضي الجنائي في تكوين قناعت الذي تبنت أغلب التشريعات اإلجرائية يجب أن
ينسر إليل فلي الوقلت الحاضلر بنلوع ملن المرونلة ،وخصوصلا عقلب الثلورة التكنولوجيلة التلي
يشلهدها العلالم  ،ودخلول بعلض الوسلائل العلميلة الحديثلة كالبصلمة الوراثيلة فلي مجلال اإلثبلات
27

الجنائي وسهور بوادر ما يسمى بنسام اإلثبلات العلملي  .إذ أن هلذه األدللة العلميلة الحديثلة ذات
نتائج علمية حاسمة ال يمكن إثبات عكسها .ومن ثم ال يمكن جعل دليل البصمة الوراثية الحاسلم
خاضع لمبدأ حرية القاضي في تكوين قناعت  ،فالذي نراه هو أن هذا المبلدأ يأخلذ ملداه الكاملل
في حالة وجود األدلة التقليدية  ،أما في حالة علدم وجودهلا ووجلود األدللة العلميلة ذات النتلائج
التي ال تقبل إثبات عكسها كالبصمة الوراثية  ،فالقاضي ليس ل إال أعمالها وإصدار الحكم بنا
عليهلا إذا اقتنلع بلالسروف والمالبسلات التلي وجلد فيهلا هلذا اللدليل إذ تلدخل هلذه السلروف
والمالبسات ضمن مبدأ حرية قناعت .
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