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 اأهداف الف�صل

عندما تفككت المركبة الف�سائية كولومبيا خالل و�سولها الغالف الجوي لالأر�س في الأول من �سباط عام 
2003 تم اإر�صال محققين جنائيين من مختلف الوكالت الفيدرالية اإلى مواقع الحطام في محاوله لتحديد 

اأ�صباب الحادث، فقد كان هوؤلء العلماء الجنائيين مدربين للك�صف عن الأدلة التي قد تنتهي اأو ل تنتهي في 
نهاية المطاف في محكمه قانونية، وبالمثل عندما انفجرت قنبلة في �صاحة نيويورك تايمز عام 2010،كان 

التحقيق في هذه الحادثة من خالل علماء يمثلوا وكالت متنوعة فيدرالية وعلى م�صتوى الولية.

وفي عام 2010 بداأ العلماء الم�صتقلون والعاملونن لدى الحكومة بدرا�صة �صبب ونتائج انفجار م�صفاة 
البترول ديبوتر هورايزن في خليج المك�صيك، الذي اأ�صفر عن مقتل 11 �صخ�صًا من العاملين، وت�صرب النفط 
75000 برميل من النفط يوميًا في الخليج، وكما ت�صير هذه الأمثلة،  86 يومًا بما يقدر بحوالي  على مدى 

فاإن م�صطلح جنائي forensic ي�صير اإلى �صيء يتعلق اأو يحتمل اأن يتعلق بالقانون ب�صقيه المدني والجنائي.

يحدث هذا النوع من التحقيقات غالبًا عند وقوع  اأحداث غير متوقعة وغير مبررة ول يبدو وا�صحَا عليها 
باإمكانهم  اأن يقرروا العديد من المهام، فقد يكون  للعلماء  ال�صياقات يمكن  اأنها كوارث طبيعية. �صمن هذه 
تحديد ما اإذا كانت عوامل ب�صرية، على �صبيل المثال:اإرهاب، اأو عمل تخريبي، اأو اإهمال قد �صبب الما�صي. 
وت�صاعد المعلومات التي يوفروها في تحديد الم�صوؤولين، ففي ان�صكاب النفط حاول العلماء تحديد لي�س فقط 

كيف وقع النفجار ولكن اأي�صا كيفية وقف الت�صرب والأ�صرار الممتدة التي لحقت بالحياة البرية والبيئة.
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لقد اأ�صبح العلم الجنائي ن�صاطًا مهنيًا �صاماًل وخيار عمل �صائع لدى الطلبة، تقريبَا لكل المهنيين، 
بما في ذلك علم النف�س، حيث اإن لديه تخ�ص�صًا جنائيًا. يتم الخلط لدى كثير من النا�س حول المجالت 
الجنائية المختلفة، ويفتر�صوا اأن المتخ�ص�صين في هذه المجالت يقومون بنف�س ال�صيء على نحو مو�صع، 
اإل انه قد اأ�صبح وا�صحَا، اأنهم ل يقومون بال�صيء نف�صه. وبالرغم  من اأن علم النف�س الجنائي هو مو�صوع 
هذا الن�س، اإل انه من المفيد اأن نبداأ بتو�صيح العلوم الجنائية الأخرى وذلك لغايات المقارنة. وبكلمات 

اأخرى فاإنه من المهم لدى القراء اأن يعرفوا في البداية ما هو غير علم النف�س الجنائي.

The Forensic Sciences  العلوم الجنائية

اللغة  الجنائية، وعلم  الهند�صة  الجنائي،  النف�س  اإلى علم  بالإ�صافة  الجنائية  المهن  الأمثلة على  تت�صمن 
الجتماعي  والعمل  الجنائي،  الحا�صب  وتحقيق  ال�صرعي،  والطب  الجنائي،  المحيطات  وعلم  الجنائي، 
الجنائية.  والمحا�صبة  الجنائي،  الآثار  وعلم  الجنائي،  الإن�صان  وعلم  الجنائي،  الأمرا�س  وعلم  الجنائي، 
ويت�صح محور كل تخ�ص�س من الم�صطلحات، فعلم اللغة الجنائي، على �صبيل المثال يهتم بالتقييم المعمق 
للغة المرتبط بخ�صائ�س الن�س، مثل القواعد، والترتيب، والتهجئة، والمفردات، واأ�صلوب اللغة في كل من 
 )H.C.Black,1990(ت�صخي�س بناء الجملة والجاني اأو لتحديد فيما اإذا كانت عينات الكتابة من نف�س الكاتب
ذلك  اأو خالف  �صيء،  ب�صكل  والمتحلل  العظمي،  الهيكل  على  التعرف  اإلى  الجنائي  الإن�صان  علم  .وي�صير 
من بقايا ب�صرية مجهولة الهوية. وعلم الإمرا�س الجنائي هو ذلك الحقل من الطب الذي يهتم بالأمرا�س 
اأمام المحكمة. يتفح�س اأخ�صائي علم الأمرا�س  وا�صطرابات الج�صم المرتبطة باأ�صئلة قد يتم طرحها 
التي   - كورنول  باتري�صيا  روايات  وفي   CSI،BONES،NCISالتلفزيونية مثل البرامج  في  الجنائية_الم�صور 
تتفح�س جثث �صحايا الجريمة بحثَا عن اأدلة حول وفاة ال�صحية. وغالبَا ما يعمل علم النثربوجيا الجنائية 
اأدلة  اإلى جنب مع محققي جرائم القتل لتحديد المتوفي واكت�صاف  واأخ�صائيي الأمرا�س الجنائية جنبَا 
الفريدة  الأخرى  والخ�صائ�س  والأ�صل،  والطول،  والجن�س،  العمر،  ت�صاعد في تحديد  على وجود موؤامرة 

للمتوفى من بقايا الهيكل العظمي. 

التحديد  وجه  على  الحكومية  الوكالت  رعاية  اأو  نفقة  تحت  العادة  في  الجنائية  المختبرات  تكون 
المختبرات  العاملين في هذه  العلماء  ويتوقع من  والمدنية،  الجنائية  الق�صايا  المادية في  الأدلة  لفح�س 
اإعداد التقارير وتقديم ال�صهادة في قاعة المحكمة حول الأدلة المادية اإذا دعت ال�صرورة لذلك. وبالتناوب 
الذين  العلماء  توظيف  اأو  تعاقدي  اأ�صا�س  على  الحكومية  للوكالت  الخدمات  الخا�صة  المختبرات  توفر 

يقومون بعمل اأبحاث م�صتقلة.

الب�صمات  حول  والخا�صة  الحكومية  وال�صهادة  الفح�س  مختبرات  من  كل  من  العلماء  ي�صاأل  قد   
ال�صامة  والمواد  الحرائق  وحطام  والمتفجرات  والمقذوفات،  النارية  والأ�صلحة  ال�صعر،  واألياف  الكامنة، 
والأدلة الأخرى ذات ال�صلة، التي عثر عليها في اأو بالقرب من م�صرح الجريمة اأو الحادث الماأ�صاوي. تكون 
بع�س المختبرات الجنائية اأف�صل من غيرها في التحقيق في بع�س الأنواع المعينة من الأدلة، فعلى �صبيل 
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المثال، لعب المختبر التابع لإدارة الغذاء والدواء )fda( دورًا اأ�صا�صيا في التحقيق بق�صية التالعب بالمينج 
اأ�صخا�س في حادث انهيار   7 1982 حيث توفي  الكبرى التي حدثت في الوليات المتحدة الأمريكية عام  
6 مخازن مختلفة،  تايلنول، تم �صراء هذه الكب�صولت من  �صيكاغو وماتوا مبا�صرة بعد تناولهم كب�صولت 
وكان من �صمن ال�صحايا فتاة عمرها 12 عامًا، وامراأة قد عادت لتوها من الم�صت�صفى بعد عملية ولدة، 
و3 اأفراد من عائلة واحدة. ك�صف التحقيق الكيميائي اأن الكب�صولت قد �صرمت بال�صيانيد، وطور كيميائييو 
اإدارة الغذاء والدواء تقنيات ت�صابه الب�صمات التي ت�صمح لل�صلطات بتتبع عودة الدواء اإلى الم�صنع والموزع 
 .90% نقاء  بدرجة  البوتا�صيوم  �صيانيد  اأنة  على  ال�صيانيد  مركب  تحديد  وتم   )Stehlin,1995  ( المحددين 
وي�صتخدم هذا المركب في العادة في ال�صناعات الم�صتخدمة في الطالء الكهربائي المعدني وال�صتخال�س 
المعدني، وعملية الت�صوير الفوتوغرافي، وعملية تجهيز الأفالم ال�صينمائية. ول�صوء الحظ، وبالرغم من 
اأن ال�صم قد تم تحديده، وتم تتبع الم�صدر اإل انه لم يتم العثور على الفاعل، وا�صتمر مختبر اإدارة الغذاء 
والدواء بتطبيق تقنيات الب�صمة لتحديد اأ�صول ال�صيانيد. ومنذ عام1980 طور الكيميائيون في  fda تقنيات 

 .)Stehlin.1995( لفح�س اأكثر من 250 من ال�صموم الأكثر �صمية المتاحة عموما للجمهور

تبعت  التي  الخبيثة  الجمرة  من  الخوف  مثل  من  والأحداث  الجماعي  العنف  تهديدات  ازدياد  ومع 
عن  الك�صف  اأ�صاليب  اأ�صبحت  ووا�صنطن،  نيويورك  في  الإرهابية  والهجمات   ،2001 �صبتمبر   11 اأحداث 
اإلى  اأعاله حا�صمة على وجه الخ�صو�س. وبالإ�صافة  المواد الكيميائية ال�صريعة مثل تلك التي تم و�صفها 
المخاوف المتعلقة بالإرهاب، فان التقنيات الجنائية حا�صمة بحيث يمكن اأن تعالج الجرائم الأكثر �صيوعَا 
مثل التجار بالمخدرات وجرائم الحا�صوب ونطاق وا�صع من جرائم ذوي الياقات البي�صاء التي تنطوي على 

الوثائق المزورة. و�صوف ن�صلط ال�صوء على عدد معين من هذه التقنيات اأدناه. 

مثال على العلم الجنائي: علم الحشرات الجنائي 
                 Example of Forensic Science: Forensic Entomology

غالبَا ما توظف المختبرات الجنائية علماء متخ�ص�صين في علم الح�صرات الجنائي، وهو درا�صة الح�صرات 
وعلى  مهمًا جدًا  التخ�ص�س  هذا  اأ�صبح  وقد  القانونية،  بالم�صائل  �صلتها  المف�صلية من حيث  وعالقاتها 
نحو متزايد في التحقيقات الجنائية والمدنية، فعلى �صبيل المثال، يمكن ا�صتخدام التحقيقات الح�صرية 
من غزو النمل الأبي�س لدعم الدعاوي المدنية التي تتعامل مع العقارات، ومكافحة الآفات اأو المنازعات 
بين المالكين والم�صتاأجرين. وفي �صياق اآخر فقد يكون علم الح�صرات الجنائي مفيدًا في تحقيقات تلوث 
الغذاء، اإذ يحاول العلماء تحديد اأين حدث التلوث مثاًل، في اأي معمل اأو مخزن ومتى حدث وفيما اإذا كان 
هذا التلوث عر�صيًا، اأو نتيجة محتملة لتدخل ب�صري )اإذا كان فعاَل نتيجة اإهمال اأو بق�صد اإجرامي، اإل اأن 

هذا يترك للمحاكم لتقرره(.
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ي�صتخدم علم الح�صرات في التحقيقات الجنائية لتحديد وقت الوفاة )الفترة التالية للموت(، ومكان 
الوفاة، وو�صع اأو تحريك الجثة، وحالة الوفاة، فعلى �صبيل المثال، كون الح�صرات �صوف تتغذى اأوًل على 
مناطق الأن�صجة الناعمة مثل العيون والقنوات الأنفية، واأي جروح مفتوحة، فاإنها �صوف تهمل غالبًا الج�صد 
غير التالف، الذي �صيكون في حالة ت�صلب �صليم. وبناًء على ذلك كثيرًا ما توفر اأدلة ل تقدر بثمن حول 

طبيعة الوفاة.

بالمخدرات، حيث  الأحيان في تحقيقات التجار  الجنائي في بع�س  الح�صرات   ويمكن تطبيق علم 
اإنتاج  اإبراز مكان  الح�صرات في  المخدرات، وي�صاعد تحديد هذه  الأحيان في  الح�صرات قي بع�س  توجد 
اإذا قد تم ا�صتراك  اإثبات فيما  اأو تغليفها، وفي بع�س الحالت ي�صتطيع علماء الح�صرات  هذه المخدرات 
Mumcuoglu,Gallili,Reshef,Brauner,& فردين مع بع�صهما  من خالل الحم�س النووي للجثة اأو قمل الراأ�س

Grant,2004.  وي�صتطيع علم الح�صرات اأي�صا الم�صاعدة في تحديد فيما اإذا تمت الإ�صاءة لالأطفال من قبل 

اآبائهم اأو مقدمي الرعاية عمدًا با�صتخدام الدبابير اأو النحل للدغهم كنوع من العقاب. ولح�صن الحظ هذه 
الأمثلة نادرة جدَا. 

Another Example: Questioned Documents مثال آخر: الوثائق المشكوك بها

ل يزال ي�صتخدم علم اآخر في المختبرات الجنائية وهو فح�س الوثائق الم�صكوك بها. يحلل هذا العلم الكتابة 
اليدوية، والخطوط المطبوعة، و�سحة التواقيع، والتعديالت في الوثائق،و الورق المتفحم اأو التالف بفعل 
المياه، ودللة الأحبار والأوراق، وعمليات ت�صوير الم�صتندات، واأدوات الكتابة، وت�صل�صل الكتابة، والعنا�صر 
الأخرى للوثيقة لإثبات موؤلف الكتاب و اأ�صالته. غالبَا ما ت�صمى هذه العملية بفح�س الوثيقة الم�صكوك بها 
اأو تحليلها  questioned document examined or analysis.وقد تكون الوثيقة الم�صكوك بها �صيكًا، اأو ر�صالة 
اأو  اأو نموذجًا �صريبيًا  اأو �صجاًل ا�صتثماريًا،  اأو�صية،  اأو ا�صتالم،  اأو طلب ائتمان  اأو عقد ا�صتراك،  تهديد، 
�صجاًل طبيًا )R.Morris,2000(.يمكن تطبيق تحليل الوثيقة الم�صكوك بها على العديد من اأنواع التحقيقات، 
واإحراق  والتفجيرات  والبتزاز،  الجن�صية،  والجرائم  والنتحار،  والقتل،  والحتيال،  الن�صب  فيها  بما 
للتوقيع،  يت�سمن فح�س جنائي  قد  المثال:  �سبيل  بها،على  الم�سكوك  الخطوط  فيحلل  عمدَا.  الممتلكات 
اأو حتى كتابات الحائط على الجدارR.Morris,2000( (.وقد  اليد، ومقالت في نموذج  ر�صالة مكتوبة بخط 
يطلب من فاح�س الوثيقة الجنائي درا�صة اأ�صل الكتابة على جدران البناء، وتقديم الآراء حولها، وا�صترداد 
اأو موديل الآلت  التجارية  العالمة  اأو تحديد  الأ�صطح،  اأنواع مختلفة من  اأو مطمو�صة على  كتابة محفورة 

.   R.Morris,2000الطابعة اأو لوحات المفاتيح، والطابعات، والآلت الزخرفة، والأحبار، وعمليات الطباعة

اإل  اأداة ل يعرف عنها  الجنائي، وهي  الحبر  بتحليل  وثيقَا  ارتباطا  الجنائي  الوثائق  ويرتَبط تحليل 
او  وثائق معينة  تاريخ  تغيير  تم  ما  اإذا  لك�صف  الأحيان  بع�س  ت�صتخدم في  التي  الجريمة  لمكافحة  القليل 
التالعب بتاريخ الوثيقة. ويتم معظم تحليل الحبر في يومنا الحا�صر من قبل الخدمات ال�صرية الأمريكية 
�صجل   7000 من  اأكثر  مع  حبر  لعينات  العالم  في  مكتبة  اأكبر  يحوي  الذي  الجنائية،  الخدمات  ق�صم  في 
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الذين  من  الخا�صين  الجنائيين  الخبراء  من  �صغيرة  مجموعة  اأي�صا  وهناك   .)Maremont,2003,p.A4(

اأو  الختراع،  براءة  ونزاعات  الأول،  المقام  في  الطبية  الممار�صة  �صوء  لدعاوي  الحبر،  بتحليل  يقومون 
اأكبر فعالية ب�صوره خا�صة في فح�س  المتنازع عليها. ويكون  تحليل  الو�صايا  التي تنطوي على  الق�صايا 
الحبر في اأقالم الحبر، الذي يحتوي على مجموعة متنوعة من الأ�صباغ المختلفة وخ�صائ�س التجفيف. 
وقد لعب تحليل الحبر دورًا مهمًا في اإدانة القاتل الجماعي جوان كورونا عام 1973، الذي قطع اإرباأ اإرباأ 
25 من العمالة المهاجرة قرب مدينة يوبا، كاليفورنيا )Maremont,2003(. اإل اأنه يتم ا�صتخدام الحبر في 

الغالب في التحقيقات المتعلقة باحتيال الأعمال، اأو في حالت نادرة من قبل خدمات الإيرادات الداخلية 
لق�صايا  �صريبة الدخل.

Computer Evidence Recovery استعادة دليل الكمبيوتر

التي  البيانات  النا�صئة، فمعظم  المعلومات  فعليًا  ي�صترد  اأن  الثابت  القر�س  لأي �صخ�س مر بخبرة  يمكن 
والمهنيين  وموظفيهم،  ال�صيا�صيين  تّعلم  وكما  على ذلك،  ا�صتعادتها. عالوة  يمكن  مفاجئة  ب�صورة  تفقد 
البارزين وال�صخ�صيات العامة، من اأن ر�صائل البريد اللكتروني ل تختفي حتمًا في الف�صاء اللكتروني حتى 

مع ال�صغط على مفتاح الحذف.
ي�صمى ا�صترداد دليل الكمبيوتر اأي�صا ال�صترداد الجنائي للبيانات، ويت�صمن تحليل البريد اللكتروني 
والنترنت، جنبًا اإلى جنب مع القر�س ال�صلب المتطور، والقر�س المرن، واآليات تن�صيط ذاكرة البيانات 
التي يوجد لها اأ�صل، والمجزاأة، والملغية. ويكون اأخ�صائي ا�صترداد دليل الكمبيوتر مدربًا للبحث، وتحليل 
اأو  التفتي�س  اأمر  لتنفيذ  وفقَا  الت�صغيل  اأنظمة  من  متنوعة  مجموعة  من  النا�صئة  المغناطي�صية  الو�صائط 
اأمر ال�صتدعاء. فبدون وجود تدريب متخ�ص�س، ل ين�صح اأن يقدم �صابط اإنفاذ القانون الذي لديه اأمر 
تفتي�س بفتح اأي ملف على جهاز الكمبيوتر الم�صتبه من قبل ال�صخ�س الم�صتبه به بق�صية احتيال من خالل 
اأو  الرئي�صي لالأخ�صائي  فالهدف  الأطفال.  اإباحية وجن�صية عن  بتوزيعه مواد  ي�صتبه  اأو �صخ�س  النترنت 
اأو �صورة هذه الو�صائط. ت�صتخدم  البيانات كما هي دونما تعديل الو�صائط الأ�صلية  المحقق هو ا�صترداد 
هذه المهارات �صمن مجموعة متنوعة وا�صعة من التحقيقات، مثل الحتيال المالي، والختال�س، والتحر�س 
الجن�صي، وجن�س الأطفال، وتخريب المواقع، و�صرقة الهويات، وتزوير الوثائق، وقر�صنة المواقع، والتجار 
اإح�صار  القانون في  لإنفاذ  رئي�صية  اأداة  الكمبيوتر  دليل  ا�صترداد  الأموال. فقد كان  بالمخدرات، وغ�صيل 
روبرت هان�سن ليمثل اأمام العدالة، بعد اأن تورط في عملية تج�س�س لح�ساب التحاد ال�سوفييتي ورو�سيا لمدة 

. FBI 15 عامًا، خالل فترة عمله كعميل لدى

تت�صمن عملية ا�صترداد بنية الكمبيوتر تحلياًل لقدرة ا�صتيعاب الكمبيوتر، واإعدادات الوقت والتاريخ، 
واأق�صام القر�س ال�صلب، و�صالمة نظام الت�صغيل والبيانات، وتقييم فيرو�صات الجهاز، والملفات، والبرامج. 
كما يت�صمن التحليل غالبًا التقييم الدقيق لبيانات الظل shadow data،  وهي عبارة عن معلومات تبقى على 
القر�س ال�سلب والذاكرة، حتى بعد م�سح البيانات، اأو تلفها، اأو �سياعها ظاهريًا. يتورط العديد من النا�س 
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اأو ا�صتخدام البرمجيات  اأنهم من خالل الحذف  باأ�صكال متنوعة من الن�صاطات غير القانونية معتقدين 
الم�صممة لتغطية الم�صارات �صيكونون اآمنين، وهم ل يدركون باأن خبير ا�صترداد بيانات الكمبيوتر المدرب 
جيدًا يمكنه الدخول في الغالب الى اأي معلومة تم اإر�صالها اأو ا�صتقبالها، فعلى �صبيل المثال، ي�صنف كل 
من روديل و�صميث 2008 الأ�صلوب الذي تم ا�صتخدامه في ق�صية ا�صتغالل اأطفال اأنها عبارة عن ا�صترداد 

البيانات من الأقرا�س  CD-RW الذي قام الم�صتبه به بمحوها. 

�صبيل  فعلى  الخطاأ.  ارتكاب  من  ال�صخ�س  لتبرئة  قوية  اأداة  الجنائي  البيانات  ا�صترداد  يكون  وقد 
المثال،  ي�صف كالرك، )2002( ق�صية رجل اأعمال ناجح ي�صكن في حي راٍق، متزوج ولديه طفالن، كان قد 
اتهم في ق�صية ا�صتغالل الأطفال جن�صيَا والترويج لها. ففي م�صاء اأحد الأيام، ظهرت ال�صرطة على باب 
اأمر تفتي�س، وقامت بالحجز على كمبيوتره واقتادوه الى ال�صجن، واتهموه بترويج ا�صتغالل  منزله ولديها 
الأطفال جن�صيًاَ، وعلى الرغم من اأنه قد اأنكر بقوة التهم الموجهة اليه، وات�صل محاميه مع خدمة ا�صترداد 
البيانات الحا�صوبية، التي كان بمقدورها ان تو�صح ان المواد الإباحية قد تم تخزينها على جهازه في تواريخ 
 Trojanلم يكن فيها هذا الرجل في المدينة. فعلى ما يبدو، انه قد قام بتحميل فايرو�س ح�صان طروادة
horse  الذي مكن المخرب cracker من الدخول اإلى جهاز الكمبيوتر الخا�س به. ) يتم التفريق اأحيانا بين 

يحاول  الذي  ال�صخ�س  وهو   ،hackerوالمقر�صن الكمبيوتر،  اأجهزة  يخترق  الذي  وهو  الكمبيوتر،  مخرب 
الختراق من خالل الح�صول على ثقوب في كودات اأجهزة الكمبيوتر لإثبات راأي مهين او عمل مزحة(. 
وقد تمكن متخ�ص�س الكمبيوتر في الق�صية اأعاله من اإثبات ان �صخ�صًا ما اآخر قد خزن المواد الإباحية 

على كمبيوتر ال�صخ�س دونما علمه. 

وكما هو وا�صح من التو�صيحات ال�صابقة تتطلب تحقيقات الجنائية في العادة خبرة  في الكيمياء، 
توفر  من  الرغم  وعلى  الحا�صوب.  تكنولوجيا  علم  فيها  بما  الأخرى،  العلوم  او  الفيزياء،  البيولوجيا، 
التلفزيون، والأفالم، والروايات الم�صهورة لأمثلة عديدة من الر�صومات البيانية لأدلة الفحو�صات الجنائية. 
اإل اأن التحقيق العلمي على نطاق وا�صع المطلوب للعمل في المختبرات الجنائية يكون في الغالب غير موؤكد. 
وي�صور العلماء تقليديَا و�صولهم اإلى المعدات الأحدث فنيَا، واإنهم يكونوا في اغلب الأحيان براقين ولديهم 
حياة عاطفية معقدة. ويعبر العديد من الطالب عن اهتمامهم ال�صديد بالعلوم الجنائية وينظروا بجدية 
للمتابعة المهنية في الحقل دون مجهود كامل منهم لمعرفة ماهيته وما هي المتطلبات لتحقيق اأهدافهم. 
يت�صمن حقل العلوم الجنائية نوع مختلف جدًا من الإعداد، واختالفَا كبيرا من حيث الم�صمون، كما يتطلب 
اي�صَا تح�صيرات واإعدادات ذات اعتبارات خا�صة، ومع ذلك، فهناك �صبل مختلفة لدخول هذا المجال كما 

هو مو�صح في الن�س التالي:

 Forensic Psychology: An Overview علم النفس الجنائي: لمحة عامة

من ال�صعب تعريف علم النف�س الجنائي بدقة، ك�صاأن العديد من تخ�ص�صات في علم النف�س. وكما كتب 
جون بركجهام عام 1999، اذا �صاألت مجموعة من اخ�صائي النف�س الذين يتفاعلون مع النظام القانوني 
البع�س  و�صيجيب  بنعم،  منهم  العديد  �صيجيب  جنائي؟  نف�س  اأخ�صائي  اأنت  هل  الوظائف،  بع�س  �صمن 
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اإلى �صهادته الخا�صة في المحكمة،  اإ�صارة  الأمر. وفي  اأنهم ل يعرفون في واقع  الأغلبية ف�صتقر  اأما  بال، 
يعتمد.   هذا  كالتالي:  �صيكون  دقة  الأكثر  الحالي  الرد  فاإن  ال�صوؤال،  هذا  �صوؤاله  عند  انه  بركجهام  ي�صير 
اأدبيات  اأن الأدبيات المهنية للمو�صوع تتبنى واحدًا من تعريفين م�صهورين. ت�صير بع�س  ي�صير بركنجهام 
علم النف�س الجنائي على نحو مو�صع باأنه درا�صة وتطبيق المعرفة النف�صية في النظام القانوني، في حين 
اأكثر �صيقَا، بتحديد علم النف�س الجنائي على انه تطبيق وممار�صة  اإتباع نهجَا  اأن بع�س الأدبيات تف�صل 
نحن  التالي:  التعريف  قدمنا  قد  ونحن   )Bartol&Bartol,1987( القانوني  بالنظام  يتعلق  الذي  النف�س  علم 
جوانب  تتفح�س  التي  البحثية  المبادرة   )1( من   كل  انه  مو�صع،على  نحو  على  الجنائي  النف�س  علم  نرى 
ال�صلوك الإن�صاني المرتبط مبا�صره بالإجراءات القانونية. )2( الممار�صة المهنية لعلم النف�س �صمن النظام 
القانوني، اأو الت�صاوري مع النظام القانوني، الذي ي�صمل القانون المدني والجنائي على حد �صواء. ويقترح 
النف�س  علماء  معظم  “يعرف  �صيقَا:  تعريفَا   )Bringham,1999 في  موثق   (   Ronald roesh رو�س  رونالد 
ال�سريرية  الممار�سة  في  ينخرط  الذي  ال�سريري  النف�س  اأخ�سائي  اإلى  لالإ�سارة  اأ�سيق  نحو  على  المجال 
�س. 279(  وقد يكون هذا التعريف مقيد جدَا ب�صبب ت�صمنه تخ�ص�س يدعى  �صمن النظام القانوني” ) 
اإ�صافة  اإلى ذلك، فاإنه ي�صتثني ال�صريرين   .”forensic clinical psychology”علم النف�س الكلينكي الجنائي
من بين اأولئك الذين يقدمون خدمات الإر�صاد للنزلء، ويقومون بالمهام الأخرى المتعلقة بالإ�صالح. ومن 
ناحية اأخرى يت�صمن التعريف المو�صع ال�صريرين فقط )والذين ي�صموا بالممار�صين( ولكنه ي�صمل اأخ�صائي 
واأخ�صائي  ال�صناعي،  والتنظيمي  والتجريبي،  والمعرفي،  والإر�صادي،  والتطوري،  الجتماعي،  النف�س 
الم�صترك هو م�صاهماتهم  فالرابط  �صريرين،  ولي�س جميعهم  بع�صهم  يكون  الذين  المدار�س.  النف�س في 
في النظام الق�صائي. ونحن ندرك ان هناك فقط ح�صة �صغيرة من عملهم �صننطرق له في هذا ال�صياق. 

يالحظ كل من ديماتيو وماركز وكرا�س وبيرل)2009( اأن عدم وجود توافق في الآراء حول تعريف علم 
النف�س الجنائي وتحديد  الأن�صطة التي يت�صمها  قد ا�صتمر. فهناك اختالف كبير حول نطاق علم النف�س 
الجنائي وما هي الأن�صطة، مثل” الأبحاث، والتقييم، والعالج، والأدوار التي ينبغي اعتبارها مجاَل ح�صريَا 
�س. 185(. واأ�صاروا اإلى ان عدم الر�صا المتزايد مع المفاهيم ال�صيقة. موؤخرَا  لعلم النف�س الجنائي” ) 
قد اأدى الى تاأييد جمعية النف�س قانونية امريكية للتعريف المو�صع )انظر لجنة مراجعة المباديء التوجيهية 
المتخ�ص�صة بعلم النف�س الجنائي،2006، من �صاأنها اأن تتبنى م�صاهمات الباحثين كما المعالجين النف�صيين 
الممار�صين وبالرغم من ذلك، وفي �صيغتها الأخيرة للمبادئ التوجيهية ) Committee,2010(، ل تزال تف�صل 

المجموعة نهجَا اأ�صيق من ذلك الذي تم اتخاذه في هذا الن�س.

في هذا الن�س �صن�صتمر بتبني التعريف الأو�صع لعلم النف�س الجنائي، لكن �صنركز ب�صوره اأ�صا�صية على 
الممار�صة الجنائية وما يعمله اأخ�صائي النف�س فعليَا في هذا المجال. و�صنوؤكد على التطبيق المهني للمعرفة 
والمفاهيم والمبادئ النف�صية في اأنظمة العدالة الجنائية والمدنية. ال انه ينبغي ان يكون مفهومًا اأن هذا 
التطبيق يجب ان ي�صتند الى البحث القوي؛ وعليه فاإن البحث في تعريفنا الأ�صلي) )Bartol&Bartol,1987 لم 
يختِف. وتت�صمن ممار�صة علم النف�س الجنائي كما �صنتعامل معها هنا: التحقيق، والدرا�صات، والتقييمات، 
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والم�صورة للمحاميين والآراء ال�صت�صارية، واأداء ال�صهادة او البينة لم�صاعدة في ت�صوية النزاعات المتعلقة 
في الحياة او الممتلكات في الق�صايا المنظوره اأمام المحاكم او الهيئات الق�صائية القانونية الأخرى. كما 
اأنها ت�صتطيع تطويق المواقف قبل و�صولها الى المحكمة وقبل ان يتم متابعة هذه المواقف بقرار محكمة. 
كما تت�صمن ان�صطة متنوعة على النحو التالي:�صهادة قاعة المحكمة، وتقييمات ح�صانة الطفال، وفح�س 
والموظفين  للمجرمين  ال�صريرية(  )العيادية  الطبية  والخدمات  القانون،  لنفاذ  المر�صحين  واختبار 
وتطبيق  تقييم  الجريمة،  علم  في  النظرية  وبناء  البحث  تت�صمن  اأنها  كما  ال�صالحية.  الموؤ�ص�صات  في 
التدخل،والوقاية،والعالج للمجرمين ال�صباب، وار�صاد �صحايا الجريمة. وقبل عقد من الزمان تقريبَا، فقد 

لحظ كل من تو�صيلو، ودي فيليب�س، وديني، ود�صيرني )2002(،

كفاءة  الق�صايا،مثل  من  متنوعة  لمجموعة  ال�صهود  �صهادة  لتقديم  الكلينيكين  عدد  زيادة  يظهر 
الإعاقة،  اأو  ال�صخ�صية  والإ�صابة  الأطفال،  وح�صانة  الجنائية،  والم�صوؤولية  المحكمة،  اأمام  المثول 
والمالئمة للعمل في اإنفاذ القانون. بالإ�صافة الى هذا التوجه الكبير في علم النف�س ال�صريري وعلم النف�س 
الع�صبي)neuropsychology(، فهناك طلب على المعالجين النف�صيين التطوريين والتجريبيين من اأجل اآراء 

الخبراء ب�صاأن م�صائل مثل م�صداقية �صهادة �صهود العيان وك�صف الكذب )�س.377(.

وا�صتمر هذا النمو، وقد انعك�س هذا في تطوير المنظمات المهنية المكر�صة للبحث والممار�صة في 
الحقل، فهناك زيادة ملحوظة في عدد الكتب والدوريات التي تركز على المو�صوع، وتطوير برامج التدريب 
 DeMatteo,Marczyk,et(الجامعية وبرامج الدرا�صات العليا، وو�صف معايير للممار�صين العاملين في هذا العلم
al.,2009;Heilbrun&Brook,2010;Otto&Heilbrun,2002( )انظر المحور 1.1 الذي يبين الموؤ�صرات التاريخية 

لعلم النف�س الجنائي(. 

ومن اأجل غاياتنا، �صيق�صم علم النف�س الجنائي اإلى اأق�صام فرعية: علم النف�س ال�صرطي، وعلم نف�س 
الجريمة والنحراف، وعلم ال�صحايا وخدمات ال�صحايا، وعلم النف�س القانوني، وعلم النف�س ال�صالحي. 
ويميل علم النف�س ال�صرطي، وعلم النف�س الجنائي، وعلم النف�س القانوني لأن يكونوا فروعَا تطبيقية لعلم 
النف�س الجنائي، في حين يميل علم نف�س الجريمة والجنوح وعلم ال�صحايا وخدمات ال�صحايا نحو التركيز 
على البحوث. ومع ذلك، ينبغي الإ�صارة الى اأن كل فرع لديه الجوانب البحثية، والجوانب التطبيقية على 
من  واحد  مجال  في  البحوث  يجرون  الذي  النف�صيين  لالأخ�صائيين  يمكن  ذلك،  على  عالوة  �صواء.  حد 
علم النف�س الجنائي الت�صاور مع الممار�صين في المجالت الأخرى او تدريبهم. وبالمثل، ت�صاعد الخبرة 
ال�صريرية لأخ�صائي النف�س التطبيقي في تطوير النظرية واقتراح الفر�صيات لأخ�صائي النف�س البحثي. 
الوقت  قلة  لديهم هي  ال�سائعة  ال�سكوى  بالرغم من  البحث،  الممار�سين في  العديد من  ينخرط  واأخيرَا، 

والم�صادر للقيام بذلك.
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المحور 1.1  المؤشرات التاريخية في علم النفس الجنائي
FOCUS 1.1 HISTORICAL BENCHMARKS IN FORENSIC PSYCHOLOGY

1893 اإجراء التجربة النف�صية الأولى على علم نف�س ال�صهادة من قبل ما يحين من جامعة كولومبيا 

)beitrage zur psychologie( 1903 اأن�صاأ لوي�س وليام �صترن من األمانيا دورية للتعامل مع علم النف�س في �صهادة المحكمة
]contributions to the psychology of testimony[

1908 ن�صر كتاب هيغو من�صتربيرغ on the witness stand،  ويمكن القول اأنه واحد من اأوائل الكتب المتخ�ص�صة 

المفكرين  بع�س  الجنائي،واعتبر  النف�س  علم  في  من�صتربيرغ  مهنة  الكتاب  الجنائي.اأطلق  النف�س  علم  في 
من�صتربيرغ ا�صتاذ علم النف�س من هارفارد، بمثابة الأب لعلم النف�س الجنائي.

اأوائل اأخ�صائيي النف�س  الذين �صهدوا في محاكمة جنائية،  J.VARENDONCK من  1911 كان جي فارندونك 

التي عقدت في بلجيكا.
1913 اأول مرة تقدم الخدمات النف�صية �صمن الموؤ�ص�صات الإ�صالحية الأمريكية )اأ�صالحية للن�صاء في ولية نيويورك(.

1917 طور وليام مار�صتون اأول جهاز حديث لك�صف الكذب.

1918 اأول نظام ت�صنيف لل�صجناء و�صع من قبل علماء النف�س، الذي ان�صاأ من قبل اإدارة الإ�صالحيات بولية 

نيوجير�صي. واأ�صبحت نيوجير�صي اأي�صا اأول ولية توظف اأخ�صائي علم النف�س بدوام كامل وبراتب منتظم.
State v. Driver,1921(. (1921 اأول مرة ي�صهد اأخ�صائي نف�س اأمريكي في قاعة محكمة ك�صاهد خبير

في  ي�صهد  نف�س   اأخ�صائي  اأول  ويرزبيرغ،األمانيا،  جامعة  في  النف�س  علم  اأ�صتاذ  ماربي،  كارل  اأ�صبح   1922

محاكمة مدنيه.
1922 ح�صل وليام مارت�صون وهو اأخ�صائي نف�س محامي على تعيين في كلية علم النف�س الجنائي كاأ�صتاذ في 

علم النف�س القانوني في جامعة اأمريكية، اأجرى مارت�صون اأي�صا اأول بحث تطبيقي على نظام هيئة المحلفين.

1931 ن�صر كتاب  legal psychology لهوارد بيرت�س_اأول كتاب في المجال الجنائي يكتب من قبل اأخ�صائي نف�س.

.Legal and Criminal Psychology،1961 حرر هانز تو احد اأوائل الن�صو�س في علم نف�س الجريمة

قبل  من  مقدمة  الإجرامي  ال�صلوك  في  لالختبار  وقابلة  �صاملة  نظرية  اأول  ايزنيك  جي  هانز  ا�صتنبط   1964

. Crime and Personality اأخ�صائي نف�س ون�صرها في كتاب الجريمة وال�صخ�صية
1968 ي�صبح مارتن ريزر اأول اأخ�صائي نف�س �صرطي بدوام كامل في الوليات المتحدة الأمريكية.وتم توظيفه 

من قبل اإدارة �صرطة لو�س انجلو�س، وا�صبح له دور فَعال في تاأ�صي�س علم النف�س ال�صرطي كمهنة.
1972 بتوجيه وقيادة الجمعية الأمريكية لعلم النف�س الإ�صالحي، و�صتاين�س برود�صكاي، وروبرت لونيون، وا�صر 

با�صت،اأ�صبح علم النف�س الإ�صالحي معروفًا كعمل مهني.
1974 تم تطوير اأول برنامج علم نف�س قانوني متعدد التخ�ص�صات في جامعة نبرا �صكا_ لنكولن.

1978 توافق جمعية علم النف�س الأمريكية على فترة التدريب الكلينكي في الإ�صالحيات لإدارة الموؤ�ص�صات الإ�صالحية.

1978 يبداأ المجل�س الأمريكي لعلم النف�س الجنائي بمنح ال�صهادة المهنية للدبلوما�صيين في علم النف�س 

الجنائي.
مبادئ  الأمريكية  القانون  النف�س  علم  وجمعية  الجنائي  النف�س  لعلم  الأمريكية  الأكاديمية  تن�صر   1991

توجيهية متخ�ص�صة لأخ�صائي النف�س الجنائي.
2001 تعترف جمعية علم النف�س الأمريكية بعلم النف�س الجنائي كتخ�ص�س.

2006 تو�صي لجنة مراجعة المبادئ التوجيهية المتخ�ص�صة لعلم النف�س الجنائي بالتعريف الأو�صع الذي 

يت�صمن البحث كما الممار�صة التطبيقية.



الجزء األول: مقدمة34

تاليًا بع�س الأمثلة على المهام التي قد تطلب من اأخ�صائيي النف�س الجنائيين ) اعتمادًا على تخ�ص�صاتهم( 
للقيام بها: 

Police Psychology  علم النفس الشرطي

• م�صاعدة اإدارات ال�صرطة في تحديد جداول المناوبة المثلى لموظفيها.	
• م�صاعدة ال�صرطة في تطوير الملفات ال�صخ�صية النف�صية للمجرمين المكررين.	
• اإن�ساء اإجراءات فح�س موثقة وفَعالة لمواقع �سباط اإنفاذ القانون في دوائر ال�سرطة المتنوعة.	
• تدريب �سباط ال�سرطة على كيفية التعامل مع المواطنين المختلين عقليَا.	
• تقديم خدمات الإر�ساد لل�سباط بعد اإطالق النار.	
• تقديم خدمات الدعم لعائالت �سباط اإنفاذ القانون.	

Psychology of Crime and Delinquency علم نفس الجريمة واالنحراف

• تقييم ا�صتراتجيات تدخل ما قبل المدر�صة الم�صمم  لمنع  ال�صلوك العنيف خالل  �صن المراهقة. 	
• اجراء الدرا�صات على تطور المر�س العقلي. 	
• الت�صاور مع الم�صرعين والوكالت الحكومية كم�صت�صار �صيا�صة بحوث على الوقاية من المطارده.	
• الت�صاور مع العاملين بالمدر�صة لتحديد ال�صباب الم�صطربين الذين يحتمل ان يكونوا خطيرين.	
• تطوير اختبار نف�صي لتقييم الخطر  لدى المختلين عقليا.	

Victimology and Victim Services علم الضحايا وخدمات الضحية

• تقييم و معالجة ال�صخا�س �صحايا الجريمة او ال�صهود في الجريمة.	
• اجراء التقيمات النف�صية لق�صايا ال�صابة ال�صخ�صية المتعلقة باأ�صياء، مثل : حوادث ال�صيارات، 	
• واعتماد المنتج، والتحر�س الجن�صي، والتميز العن�صري، والهمال الطبي، وتعوي�س العمال.	
• تعليم وتدريب مزودي خدمة ال�صحايا على ردود الفعل النف�صيه ل�صحايا الجرام، مثل ا�صطراب 	

ما بعد ال�صدمة.
• 	 death notification الموت  اعالم  خدمات  يقدموا  الذين  ال�صخا�س  اولئك  وا�صاد  ودعم  تقييم 

services

• تعليم مقدمي الخدمات عن اثر التعددية الثقافية عندما يطلب �صحايا ال�صحة العقلية خدمات 	
الدعم.
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Legal Psychology علم النفس القانوني

• اجراء تقييمات ح�صانة الطفال، وتقييمات مخاطر الزيارة، وتقييمات ال�صاءه لالطفال.	
• المجتمعيه 	 ال�صتق�صائية  الدرا�صات  المحلفين من خالل  هيئه  اختيار  في  المحاميين  م�صاعده 

ومنهاج البحث الخرى.
• اداء تقييمات كفاءة المدعي عليه للمثول امام المحكمة.	
• اجراءات 	 و�صحة  النزاعات،  وحل  الح�صانة،  قرارات  ب�صان  والمحاكم  المحاميين  مع  الت�صاور 

التقييم الم�صتخدمة، في تقييم الحالت النف�صية المختلفة.
• اإجراء تقييمات الكفاءة للمحكمة المدنية.	

Correctional Psychology علم النفس االصالحي

•  و�صع اجراءات اختبار موثوقة لمواقع �صابط ال�صالح في الموؤ�ص�صات ال�صالحية.	
• تقييم ال�صجناء الذين يدخلون ال�صجن لكل من �صحتهم النف�صية ومالئمتهم لبرامج ال�صجن.	
• توفير العالج الفردي والجماعي لل�صجناء.	
• تقييم فعالية برامج الجناء الحداث والبالغين، مثل برامج ت�صالح ال�صحية والجاني، معالجة 	

المتهمين بق�صايا جن�صية، او برامج التعليم ال�صحي.
•  تطوير برنامج ادارة ال�سغوط للموظفين في ال�سالحيات .	

تجدر ال�صاره اإلى اأنه �صيتم اخت�صار القائمة اأعاله اذا كان لنا ان نعتمد تعريفا ا�صيق لعلم النف�س 
الجنائي، كما ويدر�س اأخ�صائيو النف�س الجنائيون في الكليات والجامعات ويقومون باإجراء البحوث التي 
 miranda rights ،ترتبط بالنظام القانوني،مثل البحوث على �صهاده �صهود العيان، و�صمولية حقوق ميرندا
الف�صول  معظم  في  الن�س  مربعات  لك  �صنقدم  الكتاب  هذا  وخالل  المحلفين،  هيئة  قرارات  ،واتخاذ 

المهنيين الذين انخرطوا في هذا الن�صاطات.
ت�صمل بيئة العمل لدى اأخ�صائيي النف�س الجنائيين، ولكن لي�صت على �صبيل الح�صر، على ما يلي:

• الممار�صة الخا�صة. 	
• محاكم ال�صرة، محاكم المخدرات، محاكم ال�صحة النف�صية، ادارات حماية الطفال.	
• خدمات ال�صحايا.	
• محاكم وبرامج العنف المنزلي.	
• وحدات ال�صحة النف�صية الجنائية )الحكومية او الخا�صة( 	
• برامج معاملة الجناة بق�صايا جن�صية.	


