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بصمة املخ فى اإلثبات اجلنائى

 م.م. دنيز عالء الدين خرض 

 كلية القانون  والعلوم السياسية / جامعة كركوك

امللخص:
ــة  ــات احليوي ــر القياس ــت أط ــد حقق لق
وتوظيفاهتــا  تطبيقاهتــا  يف  ترسيًعــا 
األمنيــة  املجــاالت  يف  املختلفــة 
والرضوريــة حــول العــامل ، وأصبــح 
هــو  املــخ«  »بصمــة  عمــل  إطــار 
تأكيــد  يف  دقــة  واألكثــر  األحــدث 
 ، املحوســب  العــر  يف  الشــخصية 
ــات  ــم النظــر يف   إثب ــا ت ــر أساًس واألكث
املخالفــات واالعــراف هبــا ، والقضايــا 
ــات  ــكار »بص ــم  إن ابت ــة واملته امللتبس
الدمــاغ« يثبــت  الــراءة ويتعــرف عــى 
األطــراف املذنبــن ، وهــو مــا يكشــف 
ــة  ــات معين ــكار أي بيان ــذا االبت ــه ه عن
حــول املخالفــات التــي يتــم التخلــص 

منهــا داخــل الدمــاغ أم ال ، عــن طريــق 
ــن أن  ــاغ،  يمك ــات الدم ــاس موج قي
ــن  ــا ع ــزة متاًم ــراتيجية ممي ــون اس تك
الكــذب  كشــف  جهــاز  اســتخدام  
إىل  اســتناًدا   ، لإلجهــاد  املســتجيب 
حتــت  يكونــون  األفــراد  أن  فرضيــة 
ــا  ــر عندم ــايس أكث ــي ومح ــط نف ضغ
يكذبــون ، يف حــن أن انطبــاع البصمــة 
الفريــد للدمــاغ يعتمــد عــى إعــداد 
البرشيــة  الذاكــرة  داخــل  البيانــات 
ــة  ــتجابات العاطفي ــن االس ــة،  م الغائب
التــي ال يمكــن االعتــاد عليهــــــا 
بانتظــام ،  عــاوة عــى ذلــك ، يتعــرف 
هــذا االبتــكار بدقــة عــى البيانــات 
 ، الدمــاغ  داخــــــل  اإلحصائيــة 
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 ، والكلــات   ، احلاليــة  والصدمــات 
والتعبــرات ، أو الصــور ويتعــرف عــى 
رد فعــل مرمــج فريــد مــن نوعــه ، 
ويتــم التعــرف عــى التعزيــزات املتعلقة 
باملوجــات الدماغيــة بنــاًء عــى بيانــات 
تكشــف  التــي  والغيــاب  العــرض 
عــن البيانــات ، وليــس األكاذيــب ، 
والتمــدد ، أو اللــوم ، ومــن خاهلــا 
يمكــن تصــور احلصــول عــى البيانــات 
ــتنكرين  ــاغ املس ــل دم ــة داخ املوضوع
ــه  ــات دماغ ــاس موج ــق قي ــن طري ع

برسعــة . 
 ، الكلــات املفتاحيــة: بصمــة املــخ   

الدماغيــة  املوجــات  اجلريمــة، 
املقدمة:

ــئول  ــايس املس ــدر األس ــو املص ــخ ه امل
عــن كافــة أعــال اإلنســان و هــو الــذي 
يقــوم بالتخطيــط، و التنفيــذ، و تســجيل 
مــا حــدث يف اجلريمــة، و مرتكــب 
اجلريمــة الفعــي يقــوم بتخزيــن أحداث 
اجلريمــة يف ذاكرتــه، و بصمــة املــخ هــي 
عبــارة عــن خريطــة لقــراءة اإلشــارات 
الكهربائيــة التــي تصــدر عــن املــخ 
اســتجابة لرؤيــة بعــض الصــور، أو 

ــا . ــة م ــة بجريم ــات املتعلق املعلوم
مصممــة  ليســت  التقنيــة  هــذه  و 

لاســتخدام أثنــاء االســتجواب، إذ أهنا 
ال تتطلــب أيــة أســئلة، أو أيــة إجابــات، 
ــا إذا  ــة م ــف، و بموضوعي ــا تكش إذ أهن
ــودة يف  ــة موج ــات معين ــت معلوم كان
املتهــم أم ال، بغــض النظــر عــن كــذب 
أو صــدق األقــوال التــي يــديل هبــا، 
فاملــخ هــو الــذي يتحــدث فهــي بمثابــة 

ــيء . ــذي ال خيط ــاهد ال الش
و قــد أثبتــت التجــارب أنــه مــن املمكن 
احلصــول عــى أدلــة مــن املــخ أو العقــل 
و يتــم احلصــول عليهــا بأســلوب دقيق، 
و يمكــن االعتــاد عليــه يف اإلجــراءات 
اجلنائيــة و بــدون اللجــوء إىل إجــراءات 
معقــدة، و عديــدة، أو أســاليب غــر 
ــة  ــة لكرام ــان أو منتهك ــة لإلنس حمرج

اإلنســانية .
ــون  ــو ريتشاردس ــور دري ــول الدكت و يق
أعتقــد أنــه عــى مــدار العــرش ســنوات 
القادمــة، ســوف  أو العرشيــن ســنة 
يقــوم ضبــاط الرشطــة، و املحققــون 
ــن  ــدرب ضم ــامل بالت ــاء الع يف كل أنح
القانــون،  لتنفيــذ  العــادي  تعليمهــم 
مكونــات  و  عنــارص  تســجيل  عــى 
يف  الســتخدامها  اجلريمــة،  مــرسح 
ســوف  و  املــخ،  بصمــة  اختبــارات 
ــع أو  ــي ختض ــا الت ــبة القضاي ــل نس تص
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ــوم  ــخ يف ي ــة امل ــار بصم ــم الختب حتتك
ــا  ــن القضاي ــى 70 % م ــام غ ــن األي م
الكــرى، و ال يتوافــر ال ســوى يف 1 % 

 DNA   . مــن القضايــا
و مــن أهــم خصائــص بصمــة املــخ 
ــرة  ــات يف ذاك ــود املعلوم ــة و وج الدق
أن  املتهــم  الشــخص، فــا يســتطيع 
ــي  ــا و ه ــث هب ــا أو العب ــوم بمحوه يق
ــببة  ــر مس ــة، و غ ــر عدواني ــة غ تقني
عــن  للكشــف  العصبــي  للضغــط 
بالتحقيقــات  املتعلقــة  املعلومــات 
التحقيقــات يف مكافحــة  و  اجلنائيــة، 

. اإلرهــاب 
و تســتخدم بصمــة املــخ يف املجــال 
اجلرائــم  عــن  للكشــف  اجلنائــي 
املرتكبــة، و معرفــة اجلــاين، و خاصــة يف 
قضايــا القتــل، و االغتصــاب، و غرهــا 
مــن اجلرائــم التــي ال يــرك فيهــا اجلــاين 
أيــة بصــات خلفــه يف موقــع اجلريمــة. 
فهــي أكثــر اتســاعا مــن أي وســيلة 
علميــة أخــرى حيــث تضيــق مــن 
ــر  ــاب و تعت ــن العق ــاة م ــات اجلن إف
و  األمــن،  حتقيــق  يف  فعالــة  وســيلة 
ــريء،  ــة كل ب ــة يف ترئ ــاعدة العدال مس

و إدانــة كل مذنــب .
حيــث تســاعد هــذه الوســيلة الفعالة يف 

اكتشــاف العديــد مــن اجلرائــم، و إزالــة 
ــن  ــث مل يك ــا حي ــن مرتكبيه ــتار ع الس
مــن املمكــن الوصــول اليهــم، و حتديــد 
هويتهــم نتيجــة لغيــاب األدلــة، و عــى 
العكــس تســمح هــذه الوســيلة احلديثــة 
يف إظهــار بــراءة شــخص مكبــل بأدلــة 
أخــرى، تدينــه مثــل الشــهود، كــا أهنــا 
تســاهم يف إصــاح األخطــاء القضائيــة 

.
منهج البحث

هواملنهــج املكتبــي الــذي يعتمدعــى 
الوصــف والتحليــل للظاهــرة وكذلــك 
اســتخدمته  الــذي  املقــارن  املنهــج 
الباحثــة لغــرض املقارنــة بــن نصــوص 
ــن  ــض القوان ــامية وبع ــة االس الرشيع
يف بعــض الــدول األخــرى  وذلــك عــن 
طريــق بيــان أوجــه الشــبه واخلــاف يف 

ــة.  ــل الدراس ــائل حم مس
موضــوع  المهيــة  البحــث:  هــدف 
بصمــة املــخ  وحداثتــه واثباتــه النجــاح 
ــة  ــه بالدراس ــه نتوج ــدة وعلي يف دول ع
عــن طريــق املنهــج   الوصفــي التحليــي 
ــة  ــة بصم ــى ماهي ــوء ع ــاء الض إىل إلق
البصــات  بــن  ومكانتهــا  املــخ  
نتائجهــا  األخــرى، ومــن ثــم دقــة 

وحجيتهــا يف اإلثبــات اجلنائــي.
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ــرف  ــادي تع ــوم امل ــة باملفه أوألً: البصم
البصمــة بأهنــا األثــر املــادي  الــذي 
ــو  ــأي عض ــق ب ــاين ويتعل ــه اجل يرتكب
مــن أعضائــه يف  مــرسح اجلريمــة.  وقــد 
ــه  ــة يف  قول ــارة اىل  البصم وردت األش

ــاىل :  تع
﴿ أَيَْســُب اإلْنَســاُن َألَّــْن َنْجَمــَع ِعَظاَمُه 
ــُه ﴾ 1  َي َبنَاَن ــوِّ ــَى َأْن ُنَس ــَن َع ــَى َقاِدِري َب
فالبصمــة مثــًا مــن خصائصهــا الثبــات 
حيــث ال جيــري عليهــا أي تغيــر  منــذ 
حلظــة  الــوالدة  اىل حلظــة  الوفــاة وتبقى  
ثابتــة ال تتغــر طــوال  احليــاة، بــل 
تبقــى   هكــذا حتــى بعــد الوفــاة وحتلــل 
ــة  ــر يف   راح ــات   تظه ــة، فالبص اجلث
ــي  ــطي وإهبام ــع ومش ــن واألصاب اليدي
القدمــن، 2 وللبصمــة الصفــات  اآلتية:
منــذ  التغيــر   وعــدم  الثبــات  أوالً: 
حلظــة  امليــاد  حتــى انتهــاء العمــر بــل 
إهنــا آخــر  عضــو او جــزء   يتحلــل مــن 

ــوت . ــد امل ــم بع اجلس
ثانيًا-التأثــر  بعوامــل الوراثــة حتــى 

ــم(.  ــن التوائ )ب
جانــب     يف  هبــا    العمــل  أســتمرار   

ثالثــًا-  . اجلنائــي  االثبــات 
رابعًا-هنــاك انــواع عــدة مــن   البصات  
ــات  ــع و بص ــات األصاب ــاك  بص فهن

اليــد و بصــات القدمــن ، وبصمــة 
ــخ . ــوت . إل الص

ثانيًا:  بصمة املخ:
بصمــة املــخ  او  بصمــة الذاكــرة جــاءت  
ــة  مــن تســجيل املــخ لألحــداث اجلنائي
التــي  قــد مــرت بــه اثنــاء مراحــل 
ــى   ــل وأرق ــن أفض ــر م ــة وتعت اجلريم
مــا وصــل  إليــه العقــل البــرشي يف 
ــة  ــي تقني ــث  وه ــث ،حي ــد احلدي العه
ــة  ــهيل مهم ــى تس ــل ع ــة     تعم حديث
ــة   ــد هوي ــل وحتدي ــى الدلي ــول ع احلص
الرشيــك  حتــدد   اجلــاين  الشــخص 
ــا ال  ــا أهن ــة ، ك ــكل دق ــة  ب يف اجلريم
ــد  ــي   ق ــينة الت ــائل املش ــب  لوس تتطل
ــراه أو  ــن اإلك ــون م ــه املحقق ــأ إلي يلج
ــات  ــى اعراف ــول ع ــب للحص التعذي
اواقــوال  املتهــم)او املشــتبه بــه(  ؛ حيث 
ثاثــن  خــال  مــن  إنــه    EEG.«
وصلــة كهربائيــة تعمــل عــى تتبــع 
أنشــطة الدمــاغ التــي ترســل إىل جهــاز«     
ــي  ــارات الت ــك اإلش ــم تل ــذي يرج ال
ــة  تســمى  “ ”وهــي: إشــارات كهربائي
  300 ”P هلــا منهــاج  حمــدد تصــدر مــن

ــمى ــة مايس ــوم برمج ــاز يق ــذا اجله ه
  الدمــاغ عنــد مطابقــة صــورة يشء 
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ــى  ــر ع ــبق أن م ــع س ــورة واق ــا  لص م
ــا .3 ــدث م ــال ح ــخ خ ــه  امل اوعايش
،    “P 300” 4هــو  أول مــن طــور 
ــتعمُا   ــاغ مس ــة الدم ــدد بصم ــة حت تقني

ــل«  ــامل »الري فاروي ــارة الع إش
ــه  ــزة يف عمل ــة املمي ــت العام ،. وكان
ــات   ــي أثب ــة ، ه ــال اجلريم ــذا  يف جم ه
األمهيــة اخلطــرة لتلــك البصمــة يف 
للمجــرم  املدينــة  األدلــة   تأكيــد    
ممــا  غرينــدر«،  يب  »جــي  األمريكــي 
ــام  ــي  ع ــه اجلرم ــات حكم أدى إىل أثب

 5  .1999
ــازم   ــكل ح ــد بش ــتخدمته اهلن ــا اس  ك
ــة ،   ــنوات يف قضي ــع س ــد بتس ــا بع في
ــة  ــت الطالب ــام 2008، حكم ــي ع فف
تــدرس  التــي  شــارما«،  »أديتــي 
بعقوبــة  األعــال،  إدارة  ختصــص 
ــن   ــة وعرشي ــدة اربع ــد مل ــجن املؤب الس
عامــًا   وذلــك بتهمــة  تســميم  خطيبهــا 
أن  بعــد  أوديــت هبــارايت«  الســابق« 
أطعامــه حلــوى ملوثــة  بــادة الزرنيــخ. 
ــا  ــا الهن ــه منه ــا وغضب ــوى خافه بدع
فســخت اخلطوبــة   والرتباطهــا بعدهــا 

ــر   .     ــل اخ برج
ــها يف  ــن نفس ــرًا ع ــارما كث ــت ش  دافع
ــاورت    ــكوك س ــن الش ــة، ولك املحكم

القــايض »شــاليني برانســالكر جويش«.  
واســتعانة املحققــن بتقنيــة بصمــة  املــخ 
ــة  ــة بصم ــا ،   أن عملي ــح بعده واتض
املــخ  التــي  أجريــت للمتهمــة أظهــرت  
لدهيــم معرفــة كبــرة  عنــد املتهمــة  
بــادة الزرنيــخ، وبتفاصيــل اجلريمــة 
ــل  ــي قت ــة الت ــد  الطريق ــها، و حتدي نفس

ــابق  . ــب الس ــا اخلطي هب
اهلنــد  يف  الرشطــة  ان  الواقــع  ويف 
تســتعمل بصــات املــخ  منــذ ســنة  
2003. ويف هــذا املجــال يذكــر  ضبــاط 
ــة  ــات الدماغي ــذه البص ــة إن ه الرشط
إىل  الوصــول  يف  كثــرًا  ســاعدهتم 
ــامهت  ــاعدهتم وس ــايل س ــة، وبالت األدل
يف  عمليــة توجيــه االهتــام نحــو املجرمة 
مســتغرقة  وقتــًا وجهــدًا قليلــن مقــارن 

ــرى.  ــاليب اخ باس
عــادة  ُيطلــب  الطريقــة،  هــذه  »ويف 
ــة  ــًا يف غرف ــوس صامت ــم اجلل ــن املته م
ــتمع إىل  ــا يس ــذ، بين ــا نواف ــرة ب صغ
رشيــط مســجل عليــه جمموعــة مــن 
ــة.  ــط باجلريم ــا مرتب ــوالت بعضه املق
ــتبه  ــا املش ــة يرتدهي ــة دماغي ــوىل قبع وتت
هبــم، وتضــم 30 وصلــة مــن األســاك 
ــم   ــاغ، ث ــطة الدم ــع أنش ــة، تتب الكهربي
ترســل املعلومــات إىل جهـــــاز يدعــى  
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6.  )EEG(
وتوصــل  عــدد مــن  علــاء األعصــاب 
إذا  عــا  تكشــف  التقنيــة   هــذه  أن 
ــابقة   ــة س ــه معرف ــه لدي ــتبه ب كان املش
بموضــوع أو  يشء لــه عاقــة باجلريمة، 
مثــل أداة اجلريمــة مثــًا ، أو اإلصابــات 

ــه.7 ــي علي ــا املجن ــاب هب ــي يص الت
ــم  ــن أه ــخ: م ــة امل ــة بصم ــة تقني  أمهي
ــر  ــة وتوف ــخ الدق ــة امل ــات  بصم صف
ــا  ــخص ، ف ــرة الش ــات يف ذاك املعلوم
يســتطيع املتهــم أن يقــوم بالتخلــص 
منهــا باملحــو   أو يعبــث  هبــا وهــي تقنية 
ــط   ــبب أي ضغ ــة ، وال تس ــر عدواني غ
عصبــي، مــن اجــل  الكشــف عــن  اي  
معلومــات هلــا عاقــة بالتحقيقــات 
ــح   ــي تكاف ــات الت ــة ،أوالتحقيق اجلنائي
ــخ ىف  ــة امل ــتخدم بصم ــاب، وتس اإلره
املجــال اجلنائــى للكشــف عــن اجلرائــم 
املرتكبــة ، ومعرفــة اجلــاين ، وخاصــة ىف 
ــم  ــاب واجلرائ ــل ، االغتص ــا القت قضاي
األخــرى التــي مل يــرك فيهــا اجلــاين أي 
بصــات يف مــرسح   اجلريمــة،  اجلريمــة 
هــي أكثــر شــموالً مــن أي طريقــة 
علميــة أخــرى ألهنــا تقلــل مــن نطــاق 
ــر  ــاب وتعت ــن العق ــاين م ــات اجل إف
آمنــة وتســاعد يف إنــزال عقوبــة عادلــة. 

بــريء ، وإدانــة كل مذنــب ، فهــذه 
الطريقــة الفعالــة تســاعد عــى اكتشــاف 
وفضــح   ، اجلرائــم  مــن  العديــد 
مرتكبيهــا ألنــه ال يمكــن الوصــول 
إليهــم ، والتعــرف عليهــم لعــدم كفايــة 
األدلــة. عــى العكــس مــن ذلــك ، 
تســمح هــذه الطريقــة احلديثــة بإظهــار 
بــراءة الشــخص املقيــد بأدلــة أخــرى ، 
ــح  ــاعد يف تصحي ــاهد. س ــه كش وتدين

ــة . 8 ــاء القضائي األخط

خصائص بصمة املخ:
أ - ميزات بصمة املخ

22%. الدقــة العاليــة ؛ حيــث أن اختبــار 
بصمــة املــخ  يتصــف  بدقــة  األداء مكن 

ــبتها اىل . تصل نس
يف    اجلريمــة   معلومــات  ثبــات   -2
داخــل عقــل اجلــاين  بشــكل اليســتطيع   

ــا.  ــث هب ــا أو العب ــص منه التخل
ــتغناء  ــة  يف األس ــذه الطريق ــد  ه 3-تفي
ــتخراج  ــة يف  اس ــائل العنيف ــن    الوس ع
املعلومــات مــن املشــتبه فيــه. 4-يمكــن  
ــا   ــراد مه ــع األف ــع   مجي ــتخدامها م اس
كانــت حاالهتــم  النفســية او وضعياهتــم   

اجلســمية. 
التكاليــف  قليلــة  طريقــة   5-أهنــا 
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ــة   ــة الوراثي ــة  البصم ــع طريق ــة م مقارن
DNA

 6- فاعلــة يف كل  أصنــاف اجلرائــم، 
إىل   حتتــاج  وال  احلــاالت    كل  ويف  

وجــود أدلــة ماديــة.
اجلهــد  تقلــل   أهنــا  يف   تســهم   -7  
البحــث  املبــذول  خــال عمليــات 

9 اجلنائــي.
   

عيوب بصمة املخ
ــواع  ــًا اىل ان ــة قياس ــا مرتفع 1- تكلفته
ــة  ــدا بصم ــرى ماع ــات األخ الفحوص

ــة. الوراث
2-تطلــب    وجــود أفــراد هلــم خــرة و 

كفــاءة عاليــة يف االداء .
3- تتطلــب العثــور عــى الشــخص 
اليمكــن   فبدونــه  الفحــص  حمــل 

. تنفيذهــا  
4-تتطلــب حتضــر بوجــود معلومــات 
ــة  ــة ملواجه ــن اجلريم ــة ع ــرة وافي كث
غيــاب  حالــة  يف  هبــا،  الشــخص 
ــح  ــار  يصب ــة  فاالختب ــات كافي معلوم
ــج  ــق النتائ ــن حيق ــدوى ول ــم اجل عدي

املرجــوة منــه .10
ــراف   ــة   اع ــكلة  يف حال ــاك مش 5- هن
شــخص  مــا بوجــوده يف  أثنــاء اجلريمــة 

وشــهادته بذلــك، فيصبــح مــن العســر  
التفريــق  بينــه وبــن  اجلــاين.  

ــر  ــن توف ــد م ــب   التأك ــن الصع 6- م
ــراف اجلريمــة   ، وذلــك يف  وجــود     أط

ــرايض.  ــاق أو  ال االتف
ــاز  ــن اجله ــدر ع ــي تص ــج الت 7-النتائ
أو  جمــرم   الشــخص  أن  تعنــي    ال 
بــريء، لكنهــا متنــح  إشــارات يتــم 
ــده  ــرد  عن ــا  أن الف ــتخاص منه االس

معلومــات عــن اجلريمــة أو ال  .

دور بصمة املخ يف األثبات اجلنائي
ال  يتقيــد القــايض  يف  األثبــات اجلنائــي  
أو يف   نظــام االثبــات احلــر بنوعيــة 
األدلــة املتوفــرة  واســتثناء بموجــب 
ــاد   ــم االعت ــك يت ــون، لذل ــص  القان ن
ــى   ــة ع ــة   للموافق ــد املرشوعي ــى  قي ع
ــاد  حكــم  ــم اعت أي دليــل، ولذلــك يت
بصمــة املــخ  يف  األثبــات اجلنائــي  مــن 
خــال   مرشوعيتــه املتوفــرة  والتكييــف 

ــه.  ــاص ب ــوين اخل القان
يف  املــخ  بصمــة  مرشوعيــة  أثبــات 

اجلنائــي األثبــات 
بخصــوص   خمتلفــة  آراء   هنــاك  
ــور   ــن منظ ــخ  م ــة امل ــة بصم مرشوعي
ــه  ــم  الفق ــد انقس ــوين، وق ــه القان الفق
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ــة  ــذ ببصم ــوص  األخ ــوين بخص القان
ــن  ــي  إىل  رأي ــات اجلنائ ــخ  يف  األثب امل

ــأيت : ــا ي ــا في نوردمه
ــخ يف  ــة امل ــد لبصم ــرآي  املؤي     أوالً: ال

ــي ــات اجلنائ األثب
ــاد   ــرآي  اعت ــذا ال ــاب ه ــد  أصح يؤي
بصمــة املــخ  بشــكل  مطلــق  يف  كل 
املوضوعــات  اجلنائيــة، ويعطيهــا  قيمــة 
اعــى مــن  قيمــة االدلــة  التقليديــة 
كاألعــراف وشــهادة الشــهود هلــذه 

ــة:  ــباب التالي األس
1- يتيــح هــذا الــرأي  إجبــار الشــخص 
للقيــام باجــراء بصمــة املــخ ، مــن أجــل 
ــم  ــيًا أي قي ــة متناس ــل اىل  احلقيق التوص

اخــرى.
2- تعتــر  بصمــة املــخ  جــزء مــن    
الكشــف الطبــي الــذي يعتــر  مــن 
األمــور االيضاحيــة  التــي جيــب  مأمور 
الضبــط القضائــي  التزامــًا باملــادة ) 24(  
ــة.  أن  ــراءات اجلنائي ــون األج ــن قان م

ــا  جيمعه
3- يمكــن  للمحقــق أن يســتعن  بــأي 
ــات  ــاعده  يف  إثب ــة تس ــيلة مرشوع وس
اجلريمــة، يف حالــة توفــر   أدلــة   تدينــه 
وتؤكــد  املعنيــة  اجلريمــة  جمــال  يف 
ــى رشط   ان ال   ــة ؛ ع ــه  للجريم ارتكاب

ــى وان  ــرد، حت ــة الف ــى  حري ــر  ع تؤث
ــون  ــا بالقان ــوص  عليه ــر  منص كان غ
كعمليــة الكشــف باســتخدام  الــكاب 

البوليســية.11
اليمكــن  التســاهل مــع املتهــم   -4
ان وجــدت  أدلــة  وافيــة تــدل عــى 
ألن  اجلنحــة؛  أو  اجلنايــة  ارتــكاب   
يف  األهــم   هــي  املجتمــع  مصلحــة 
مــن  الرعايــة  مــن    أكثــر  التقديــر 

املتهــم. مصلحــة 
ــار املتهــم عــى   5- القاعــدة عــدم  إجب
تقديــم دليــل ضــد نفســه،   اســتثناءات 
كــا يف  القبــض عــى املتهــم وتفتيشــه، 
بعــض  إجــراء  أو  أخــذ بصاتــه،  أو 
الفحــوص والتحاليــل عليــه، كل هــذه 
إجــراءات قــد تشــكل   يف حالــة وجــود 
دليــل إدانــة ضــد املتهــم،  ومل  يقــل 
ــًا عــى   أحــد بمنعهــا أو إهنــا متثــل تعدي

ــه. ــن حقوق ــى  أي م ــم أو ع املته
6- عــدم  حجــب أي وســيلة  وســائل  
ــات  ــتخدمة يف  األثب ــا  املس التكنولوجي
ــاكًا   ــر    انته ــرشط ان التعت ــي  ب اجلنائ
ــم . ــة املته ــخصية أو كرام ــة الش للحري

7-ســامة األســاليب العلمية املســتقرة 
تعتــر مســألة غــر قابلــة للنقــاش  الن 
ــر  ــا ، وتعت ــى عليه ــي  يبن ــل الفن الدلي
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بصمــة املــخ جــزء منهــا، ألهنــا خاصة 
أكاديميــة  وتقيــات  علميــة  جتــارب 
ــن    ــدرت م ــا ،  ص ــن هب ــن الطع اليمك
ــل  ــة الحتتم ــة  متخصص ــز   علمي مراك
التشــكيك هبــا  يف  أي مرحلــة مــن 

ــوى. ــل الدع مراح
  8-ال يتــم اعتــاد أدلــة قوليــة يف حالــة  
ــي   ــي املبن ــل الفن ــع  الدلي ــا م تعارضه
عــى  شــواهد حســية اليمكــن  تكذيبــه 
ــخ(   ــة امل ــن بصم ــتمد م ــل املس )الدلي
ــايل  ــل غ ــو دلي ــويل  ه ــل الق ألن  الدلي
يعتمــد عــى  نفســية الشــاهد أو املتهــم  
ــزات  ــن ممي ــل  م ــذا الدلي ــه ه ــا  حيمل ب
التمســك بالقيــم واملبــادىء  أو التخــي  
ــل يف   ــور أو خل ــود قص ــا، أو وج عنه

ــة. ــة األدراك واملاحظ ملك
9 – تــم اعتــاد الدليــل القــادم مــن 
املحاكــم   أ  يف  املــخ  بصمــة  اختبــار 
ــة  ، حيــث تعتــر  ــة واألمريكي األوروبي
دليــل  نفــي أو إثبــات، كــا أهنــا تشــكل 
دليــًا  نســتمد  منــه قــوة االثبــات  
ــدر  ــي تص ــات  الت ــوة االثب ــة لق مقارب
األصابــع،  بصــات  وجــود    عــن 
للحكــم  دليــًا  يشــكل  ان  ومكــن 

األدانــة.12 أو  بالــراءة 

ثانيــًا: الــرآي  الرافــض لبصمــة املــخ يف 
األثبــات اجلنائــي

يرفــض أصحــاب  هــذا الــرآي  االعتاد  
عــى  بصمــة املــخ يف  األثبــات اجلنائــي 
هنائيــًا،  ويعتمــدون  يف  رفضهــم  اعتــاد  
ــي  اىل   ــات اجلنائ ــخ  يف  األثب ــة امل بصم

ــة : ــة التالي األدل
ــات  ــم  إثب ــزام املته ــدم إل ــدأ ع 1-مب
ــق  ــم احل ــون للمته ــه يك ــه؛ إذ إن براءت
ــن  ــذ م ــا يؤخ ــت؛ ف ــزام الصم يف  الت
ــه وهــو  ســكوته مســوغ أو ســند ألدانت
مــا يعــرف بحــق الصمــت، وعــى  
النيابــة العامــة تقديــم الدليــل عيــل 
ــخص.  ــوبة اىل الش ــة املنس ــوت التهم ثب

 1 3

  2-الجيــوز  إجبــار املتهــم عــى  إجــراء 
بصمــة املــخ   ألنــه    يتخالــف  مــع 
ــات،  ــة األثب ــان، ورشعي ــوق األنس حق
،  ألن    االخــذ هبــا  الــازم  اللذيــن 
ــان،  ــم األنس ــن جس ــل م ــذ أي  دلي أخ
حتــى وأن كان دليــًا معلوماتيــًا، يعتــر  
ــواز  ــدم ج ــة  بع ــدة القائل ــًا للقاع خرق
أجبــار  الشــخص عــى أن  يقــدم دليــأًل 

ــه . 14 ــد ذات ض
3-االعتــاد عــى االختبــارات العلميــة 
الثابتــة بســبب كوهنــا اليمكــن   إدراكها 
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وإعــادة اختبارهــا، ومــن هنــا أتــى  
األعتادعليهــا  كأدلــة علميــة، بينــا يتــم 
ــل  ــل   مص ــرى مث ــرق اخ ــر اىل ط النظ
الكــذب  احلقيقــة وجهــاز 15كشــف 
طــرق   اهنــا  املغناطييــي   والتنويــم 
بمؤثــرات  عليهــا   التأثــر  يمكــن 
ــة،  ــر حمسوس ــة، وغ ــة حمسوس خارجي
فالبعــض منهــا ممكــن  التحكــم هبــا 
الصعــب    مــن  اآلخــر  وبعضهــا   ،

ــا . ــم  هب التحك
4-هنــاك نــوع مــن  التحفــظ عنــد 
الفقهــاء  وأغلــب  املحاكــم  اغلــب  
حــول قبــول األدلــة املتأتيــة  عــن بصمة 
ــق  قــدر وايف   ــدم حتق ــبب ع ــخ بس امل
مــن االقنــاع العقــي ، وتأييــدًا هلــذا 
املنحنــى  فقــد قــررت  إحــدى املحاكــم 
األمريكيــة  ، رفــض األخــذ ببصمــة 
ــات  ــى   االثب ــي ع ــل علم ــخ كدلي امل
حــن  قــررت   احلكــم عــى  املتهــم  
ــم  ــة  رغ ــم االدان ــلوتر بحك ــي س جيم
أن اختبــار  بصمــة املــخ  أثبــت أن مــخ 
ــن  ــات ع ــه  معلوم ــر في ــلوتر التوف س

تفاصيــل اجلريمــة املتهــم فيهــا.   16
  5-القانــون او املحاكــم مل يقبــل بصمــة 
املــخ ألنــه يعترهــا نــوع مــن   االكــراه 
ــران   ــا يعت ــوي  ، وألهن ــادي  أو املعن امل

بصمــة املــخ   تطبيــق األكــراه بنوعيــه .
ــتخدام  ــات   أس ــذه اجله ــل ه 6-التقب
ــل  ــي  تعم ــات الت ــن التقني ــوع  م أي ن
ــر   ــر املص ــة تقري ــاس بحري ــى  املس ع
وتقديــر  التفكــر   عــى   املقــدرة  أو 
ــم؛ ألن   ــا املته ــو برض ــى ل ــع حت الوقائ
هــذا األمــر يتعلــق باحلقــوق  األساســية 
يمكــن   وال  املجتمــع،  يف   لألنســان 
ــا . 17 ــص منه ــا  أو التخل ــازل عنه التن
توجــه  ان  يمكــن  التــي  األنتقــادات 
ــخ ــة امل ــتخدام بصم ــد الس ــرأي املؤي لل
يف  اثباتيــة  قــوة  املــخ    لبصمــة   -1
ــة  ــتخدام بصم ــد الس ــار املؤي رآي التي
املــخ  أقــوى مــن  مجيــع األدلــة بــا 
ــه يقلــب  فيهــا االعــراف الشــفهي  ألن
ــى  ــب، وحت ــى عق ــًا ع ــات  رأس األثبات
ــخ   ــة امل ــان   بصم ــة ف ــال املعارض يف ح
ــى  ــة ع ــن األدل ــا م ــى غره ــدم ع تتق

ــد. 18 ــه  اح ــامل يثبت ــو م ــات وه األثب
2-يعتــر هــذا االجتــاه ان كل التقنيــات 
املأخــوذ هبــا أثنــاء  اجــراء اخــذ العينــة 
عليــه،  القبــض  او  الشــخص  مــن 
ــؤدي اىل  ــراءات ت ــا اج ــه، كله وتفتيش
نتائــج ضــد الشــخص ، كلهــا  تقنيــات 
املبــادىء  فيهــا  ويراعــى   حمــددة   
االساســية حلقــوق وحريــة االنســان    
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املتهــم وحــق املجتمــع يف معاقبــة اجلاين 
،  بينــا يعتــر تقنيــة اجــراء بصمــة 
املــخ هوقيــاس مــع الفــارق وأنــه عــى 

ــًا   19. ــبق متام ــس ماس العك
ــى  ــذًا ع ــرآي مأخ ــذا ال ــذ ه 3- يأخ
طريقــة بصمــة املــخ بأهنــا تشــابه عمليــة 
ــول  ــب  حلص ــراف بالتعذي ــذ االع اخ
عــى االعــراف واهنــا تنقــل مســؤولية  
االثبــات مــن جانــب املجتمــع   اىل 
ــه  ــات من ــذ املعلوم ــا تأخ ــم ، ألهن املته
الراديــًا ، بــل هــي افضــع مــن التعذيب 
ــام  ــار ام ــاك خي ــب هن ــه يف التعذي الن
املتهــم ان اليعــرف امــا هنــا فــل اخيــار 
اخــر امامــه    فالنتيجــة يف كلتــا احلالتــن 

ــبة %10.   بنس
بتلــك  اخلــاص   رأهيــم  4- كذلــك 
اســتخدامها   بمحدوديــة   التقنيــة 
منهــا.   والفائــدة  قدرهتــا  ملحدوديــة 
 5- تــم رفــض اســتخدام تقنيــة بصمــة 
املخ مــن قبــل جهــات ســيادية أمريكية، 
حيــث فشــلوا يف  تقديــم اجابــات حول  
ــات  ــخ للجه ــة امل ــراع بصم ــن اخ ع
الســيادية يف امريــكا   مثــل  حــق امللكيــة 
الفكريــة  حــول تأثــر  تنــاول العقاقــر  
يف  نتائــج األجــراء، وامكانيــة حــدوث 
خطــأ يف االجــراءات مــا يمكــن أن 

ــج . ــأ يف النتائ ــؤدي اىل خط ي
بصمــة  اخــراع  اعتبــار  يمكــن   -5
الختبــار   مطــور  شــكل  هــو  املــخ 
ــه  ــه ل ــايل يوج ــذب، وبالن ــص  الك فح
ــاز  ــه إىل  جه ــي وج ــد  الت ــس  النف نف
ــل  ــراع مص ــذب، او الخ ــص الك فح
االحــكام  قلــة  احلقيقة,وكذلــك  
ــراء،  ــذا االج ــد ه ــي تؤي ــة االت القضائي
و ايضــا ظهــور أحــكام قضائيــة مغايــرة  

ترفــض االخــذ بــه. 20
6-  مــن رشوط قبــول الدليــل العلمــي  
العــام  القبــول  اجلنائــي  القضــاء  يف 
غــر  وهــو  االختصــاص،  ألهــل 

موجــود  يف حالــة بصمــة املــخ . 
االنســان  مــع حقــوق  7-يتعــارض 
ومنهــا حــق املتهــم يف  التــزام الصمــت، 

ــك .     ــق ذل ــا اليتحق وهن
ــؤولية  ــدد املس ــص ال حي ــذا الفح 8- ه
ــؤولية  ــال املس ــخص فمج ــة للش اجلنائي
واســع هنــا :   هــل هــو فاعــل، رشيــك 

ــاهد؟ .  ، ش
هــذه  ترفــض   ذلــك  عــى   وبنــاء 
ببصمــة  االخــذ  الســيادية   اجلهــات 
املــخ   كدليــل كاف ّ بذاتــه لألثبــات 
مــن  وتعــده  اجلنائــي،  القانــون  يف 
ــل مجــع املعلومــات والتحــري عــن  قبي
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اجلريمــة كإجــراء التحــري عــن املتهــم، 
البوليســية، اىل   الــكاب  واســتعراف 
ــك  ــراءات، كذل ــن االج ــك م ــر  ذل غي
ــخ  ــة امل ــم بصم ــاق اس ــون  إط يرفض
توافــر رشوط   لعــدم  عليــه، وذلــك 
البصمــة فيــه، وإنــا هــو إشــارات تتــم 
ــات  ــام معلوم ــال نظ ــن خ ــا م ترمجته
بوجــود  يفيــد  متخصــص  بوســاطة 
عــن  الشــخص  لــدى  معلومــات 
الدراســة أن  أو ال، وتــرى  اجلريمــة  
يطلــق عــى  هــذا االجــراء صــورة 

فحــص املــخ عــن اجلريمــة.
موقــف الترشيــع والقضــاء مــن الدليــل 

املتولــد عــن بصمــة املــخ
قــد يكــون  ملــن يســتعمل  اختبــار  
ــه     ــتبه ب ــخص مش ــى ش ــخ ع ــة امل بصم
ــي   ــل  علم ــه  دلي ــد  لدي ــم  يتول أو مته
ــن أن  ــث ال يمك ــة، بحي ــع الدالل قاط
يشــكك بــه  حســب  قــول أهــل اخلــرة 
واالختصــاص، ولكــن املــوف خيتلــف 
ــم  ــاء ألهن ــع والقض ــل  الترشي ــع أه م
يواجهــون رأيــن  أمــا يكــون مطابقــا او 
قــد  قــد يكــون مغايــرا ملــا توصــل إليــه 
ــن:21 ــا أجتاه ــأ هن ــك نش ــراء، لذل اخل
ــى    ــد ع ــع املعتم ــف الترشي ــا: موق أوهل

ــل بصمــة املــخ. دلي

ثانيهــا:  موقــف  القضــاء  اجلزائــي 
املعتمــد عــى   دليــل بصمــة املــخ.

ــل  ــى   دلي ــد ع ــع املعتم ــف الترشي  موق
بصمــة املــخ. 

ــري  ــال عــى ذلــك   املــرشع اجلزائ كمث
ــم   ــن  22ويف معظ ــن  املرشع ــة م وطائف
العــامل مل حيــددوا يف ترشيعاهتــم  دول 
الدليــل  ماهيــة   كافيــة  وبصــورة 
العلمــي الناتــج  مــن بصمــة املــخ، 
وإنــا ضمــوا اليــه  نصــوص عامــة 
اجلزائيــة  اإلجــراءات  قوانــن  يف 
ــون  ــل  واليك ــة  الدلي ــرشط مرشوعي ب
اجــل  مــن  باإلكــراه  مســتخلصًا   
يف  األنســان   حــق  عــى  احلفــاظ 
خصوصيتــه وحفظــًا لكرامتــه، ولذلــك   
ــة  ــة الكافي ــوه    األمهي ــن مل يعط املرشع
يف اإلثبــات ومل يعتــروه كدليــل  حاســم 
ــص  ــث »ن ــوي عــى  احلجيــة حي حيت
إ  707ق  املــادة  املــرشع اجلزائــري يف 
ــل  ــات دون تفصي ــة اإلثب ــى أدل ج ج ع
وتوضيــح كاآليت: جيــوز إثبــات اجلرائــم 
بــأي طريــق مــن طــرق اإلثبــات ماعــدا 
ــون  ــا القان ــص فيه ــي ين ــوال الت األح
عــى غــر ذلك....”.وكذلــك فعــل    
املرشعــون  األردنيــون  حيــث نــص 
ــة يف اجلنايــات واجلنــح  ــه » تقــام البين أن
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ــات”  ــرق اإلثب ــع ط ــات بجمي واملخالف
23ونفــس الــيء فعلــه    املــرشع  يف   

ســوريا     24وكذلــك فعــل املــرشع 
ــي يف  ــرشع الفرن ــذا امل ــري  ، وك امل
ــة  ــراءات جزائي ــون إج ــادة 472قان امل
ــأي  ــم ب ــات اجلرائ ــوز إثب ــص: » جي بن
ــك    ــات«، ولذل ــرق اإلثب ــن ط ــق م طري
مــن خــال متابعــة  النصــوص ســابقة  
اىل  أن املرشعــن مل  نتوصــل  الذكــر  
ــو  ــخ أي مل ينص ــة امل ــى بصم ــو ع ينص
بــل  عنهــا  املتولــد  الدليــل  عــى  
اســتخدموا  صيغــة واحــدة شــاملة  
بجميــع  يكــون  اإلثبــات  أن   « تفيــد 
طــرق اإلثبــات ، وهــذا إن دل عــى يشء 
ــن  ــز ب ــدل عــى أن املــرشع مل يمي ــا ي إن
دليــل وآخــر مــن حيــث احلجيــة حتــى 
وإن كان دليــل علمــي مســتنبط مــن 

ــم« ــخ املته م
  موقــف  القضــاء اجلزائــي املعتمــد عــى   
ــا ســابقًا  دليــل بصمــة املــخ.  كــا علمن
أن العلــاء أتفقــوا     عــى أن وجــود  
الذاكــرة  املــخ مرتبطــة يف  موجــة يف 
ــن  ــؤولة ع ــي  املس ــمى  p 300، ه تس
حيــس  أن  دون  الذكريــات  اســتعادة 
اإلنســان بذلــك، وهــذا بتأثــر  الشــحنة 
ــن  ــي تصدرع ــة الت ــة اإلجيابي الكهربائي

مــخ اإلنســان عنــد   التعــرف عــى 
يشء معتــاد  عليــه ، وبالنتيجــة   يتعامــل 
القــايض اجلزائــي مــع الدليــل العلمــي 
باســتخدام   عليــه  حصــل   الــذي 
مــا  يف حالــة  فمثــًا   املــخ،  بصمــة 
ألرتكابــه  مــا  بشــخص  أشــتبه   إذا 
ــكن ذات   ــتخدمًا س ــل مس ــة قت جريم
حقــق   عندمــا  ثــم  أخــرض  مقبــض 
ــة،  ــة باجلريم ــه عاق ــد  أن ل ــه وج مع
ــر  ــة الكمبيوت ــال شاش ــن خ ــذا م وه
التــي كان يســتخدمها وجيلــس  أمامهــا 
ــاين  ــط البي ــاع اخل ــرت ارتف ــي أظه والت
إىل أعــى قمــة بتأثــر تأثــر املوجــة 
p300نتيجــت عــن  اســرجاع ذاكرتــه 
ــم  ــدأن ت ــة بع ــاح اجلريم ــورة س لص
عــرض  الســكن ذو املقبــض األخــرض 
ــن    ــدًا ع ــة ج ــدو خمتلف ــي تب ــه، وه علي
باقــي الســكاكن ذات املقابــض بألــوان 
اخــرى والتــي كان اخلــط البياين  يســتقر 
ــم عرضهــا  ــا  ت ــد حــد معــن  عندم عن
ومــن  .وعليــه   فيــه   املشــتبه  عــى 
خــال نــص  القانــون اجلزائياجلزائــري 
وجدنــا  أن املــرشع مل يعتــر بصمــة املــخ 
ــذا  ــار إىل ه ــا أش ــي، وإن ــل علم كدلي
ــًا ملوقفــه مــع     األمــر  بصفــة عامــة ماث
باقــي األدلــة، فنجــد يف  نــص املــادة ال 



282

بصمة املخ فى اإلثبات اجلنائى

2م 
02

1  
ل  

ــو
يـل

   أ
  4

8  
د /

عد
ال

ــري  :« أن  ــي  اجلزائ ــون  اجلزائ 707قان
املــرشع وعــى غــرار باقــي الترشيعــات 
ــاع  ــدأ األقتن ــد  مب ــد اعتم ــرى ق األخ
الشــخيص للقــايض اجلزائــي، حيــث  
بــن   أنــه يمكــن   إثبــات اجلرائــم 
ــدا  ــات ع ــرق اإلثب ــن ط ــة م ــأي طريق ب
ــون  ــا القان ــص فيه ــي ين ــوال الت األح
ــدر  ــايض أن يص ــك، وللق ــر ذل ــى غ ع
اخلــاص”  القتناعــه  تبعــا  حكمــه 
ــون  ــادة 312قان ــح  يف  امل ــذا واض .وه
ــون مل  ــث أن القان ــراءات ج ج ، حي اج
ــؤال  ــذا الس ــوى ه ــاء س ــع للقض يض
ــم  ــاق واجباهت ــن كل نط ــذي يتضم ال

ــخيص؟. ــاع ش ــم اقتن ــل لديك ه

فــإن  ســبق   ملــا  ونتيجــة  وبالتــايل 
ــر  ــة يف تقدي ــق احلري ــه مطل ــايض ل الق
مجيــع األدلــة بــا فيهــا الدليــل العلمــي 
الناتــج  عــن بصمــة املــخ، كــا  أن 
املحكمــة العليــا اعتمــدت   بصفتهــا 
أعــى هيئــة قضائيــة مبــدأ ينــص:« 
عــى   أن القــايض يعتــر اخلبــر األعــى 
أو خبــر اخلــراء  ألن القــايض بالرغــم 
ــع  ــي يتمت ــة الت ــلطة التقديري ــن الس م
ــد  ــه مقي هبــا إزاء الدليــل العلمــي إال أن
ــة  ــا يف حال ــكام وتعليله ــبب األح بتس

ــم  ــة  » ورغ ــرة الفني ــذ باخل ــدم األخ ع
قضائيــة  حالــة  نجــد  مل  كلــه  ذلــك 
جزائيــة تــم اعتــاد بصمــة املــخ يف 
ــادات  ــا    اجته ــا وجدن ــا   ،  بين حكمه
ــط  ــارج املحي ــر وخ ــر اجلزائ ــدول غ ل
العــريب  ولعــل أبــرز هــذه الــدول  هــي 
الواليــات املتحــدة األمريكيــة )الدولــة 
ــث  ــخ( ، حي ــة امل ــفت بصم ــي أكتش الت
طــورت أحــدى  الــرشكات األمريكيــة   
نظــام بصمــة املــخ واســتعملته اجلهــات 
التحقيقيــة  يف عــدد مــن  املحاكــات 
أمههــا قضيــة املتهــم تــري  هلارينجتــون   
ــوده  ــدم وج ــار ع ــن  االختب ــد ب ، وق
ــن  ــة( ، وضم ــكان احلادث)اجلريم يف م
الرتــكاب  حــدد  االــذي  الوقــت 
ذلــك  أدى  وقــد  جنائيــًا  اجلريمــة 
ــوض  ــة  الغم ــي إىل أزاح ــل العلم الدلي

ــا. ــن القضاي ــر م ــن الكث ع

النتائج
1- أن البصمــة الوراثيــة و بصمــة املــخ 
تعتــران  مــن وســائل اإلثبــات اجلنائــي 
العلميــة احلديثــة   و التــي يســتفاد منهــا  
يف  اســتنباط الدليــل العلمــي ومــن ثــم 
ــل  ــن اج ــي م ــايض  اجلزائ ــدم  للق يق
أزاحــة  الغمــوض عــن الكثــر مــن 
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ــة   ــا  اجلنائي القضاي
2-  ســامهت تقنيــة بصمــة املــخ  يف  
ــا. ــة إىل مرتكبيه ــبة اجلريم ــي أو نس نف
بــن  مســتمر   اجلــدل  مــازال   -3
ــخ  ــة امل ــد لبصم ــق مؤي ــن فري الفريق
وفريــق معــارض العتــاد بصمــة املــخ 

اثبــات احلــدث اجلرمــي. يف 
ــي   ــاء اجلزائ ــف القض ــف موق 4- اختل
موقــف  عــن  العربيــة     الــدول  يف 
القضــاء اجلزائــي يف الواليــات املتحــدة 

األمريكيــة.
5- يعتــر اختبــار بصمــة املــخ معارض 
ــع  ــارض م ــه يتع ــرد  ، ألن ــوق الف حلق
حقــوق االنســان ومنهــا حــق املتهــم يف  

التــزام الصمــت.
6- يمكــن اعتبــار اخــراع بصمــة املــخ 
ــص   ــار  فح ــور الختب ــكل مط ــو ش ه

ــذب،  الك
وبالتــايل يوجــه لــه نفــس  النقــد  التــي 

وجــه إىل  جهــاز فحــص الكــذب.
ــؤولية  ــدد املس ــص ال حي ــذا الفح 7- ه
ــؤولية  ــال املس ــخص فمج ــة للش اجلنائي
واســع هنــا     هــل هــو فاعــل، رشيــك 

، شــاهد.

التوصيات
1- رضورة أن يتجــه  املــرشع العــريب 
ــم  ــة لتنظي ــق األداة الترشيعي ــن طري ع
اســتخدام األســاليب العلميــة احلديثــة، 

ــخ. ــة امل كبصم
ــواد  ــة م ــن اجلنائي ــن القوان 2-  تضم
جديــدة  ونصوصــًا قانونيــة، مــن أجــل  
أن تســمح باللجــوء إليهــا، ورضورة 

ــي.  ــات اجلنائ ــا  يف اإلثب ــل هب العم
ــل  ــرات و معام ــاء خمت 3-رضورة انش
ــى  ــخ، ع ــة امل ــار بصم ــا  اختب ــم فيه يت
أن تكــون حتــت ســيطرة  وزارة العــدل.
4-رضورة اعتــاد بصمــة املــخ مــن قبل  
ــتخبارات  ــل األس ــة مث ــات االمني اجله
واألمــن الوطنــي ، واســتعاهلا كوســيلة 
عــن  الكشــف  يف  حديثــة  علميــة 
ــا  ــل وقوعه ــا قب ــة منه ــة والوقاي اجلريم
مبكــرًا، وخاصــة يف اجلرائــم اإلرهابيــة، 
ــة ــات اإلرهابي ــة املخطط ــك بمعرف وذل
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الغامضــة، جريــدة الــرشق االوســط ، لنــدن، 
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االمــارات، 21 يوليــو 2019   



287

 م.م. دنيز عالء الدين خضر 
2م

02
1  

ل  
ــو

يـل
   أ

  4
8  

د /
عد

ال

-2حممــد عبــد الكريــم العبــادي، القناعــة 
الوجدانيــة للقــايض اجلزائــي ورقابــة القضــاء 
الطبعــة  مقارنــة،  حتليليــة  دراســة  عليهــا، 

 1430-10 األردن،    الفكــر  دار  األوىل، 

 
. ALEXANDRA J. ROBERTS, 

EVERYTHING NEW IS OLD AGAIN: 

BRAIN FINGERPRINTING AND 

EVIDENTIARY ANALOGY, Yale Journal 

of Law and Technology by an authorized 

administrator of Yale Law School Legal 

Scholarship Repository, volume 9 article 7 

in 2007Michael Smith’s Law Blog, “Brain 

Fingerprinting” as Evidence of Criminal 

Guilt? see site at http://smithblawg.

blogspot.ae/2014/08/brain-fingerprinting-

as-evidenceof.html, accessed Mar4,2016; 

Federal Agency Views on the Potential 

Application of “Brain Fingerprinting, Report 

to the Honorable Charles E. Grassley, U.S. 

Senate , GAO-02-22 , October 2001. See 

this subject is available at site: http://www.

au.af.mil/au/awc/awcgate/ gao/d0222.

pdf, accessed Feb23,2016 ;Dhiraj Ahuja 

and Bharat Singh, Brain fingerprinting, 

see at Journal of Engineering and 

Technology Research Vol. 4(6), pp. 98-103, 

November 2012 Available online at http:// 

www.academicjournals.org/ , accessed 

Feb26,2016 ; J. Peter Rosenfeld, “BRAIN 

FINGERPRINTING:” A CRITICAL 

ANALYSIS In Press 2005 for The Scientific 

Review of Mental Health Practice, available 

at site: http://www.srmhp.org/index. html , 

accessed Feb6,2016.  



288

بصمة املخ فى اإلثبات اجلنائى

2م 
02

1  
ل  

ــو
يـل

   أ
  4

8  
د /

عد
ال

Abstract

 Biometrics frameworks have accelerated 

their various applications and applications 

in security and essential areas around the 

world, and the “brain fingerprint” framework 

has become the latest and most accurate in 

personal confirmation in the computerized 

age, and the most basic proving and 

acknowledgment of wrongdoing, ambiguous 

and accused issues have been considered. 

“Brainprints” exonerate the innocence and 

identify the guilty parties, which is what 

this innovation reveals any specific data 

about irregularities that are eliminated 

inside the brain or not, by measuring brain 

waves. It could be a completely distinct 

strategy from the innovation of the stress-

responsive polygraph, based on the premise 

that individuals are under more emotional 

and emotional stress when they lie, while 

the unique finger impression of the brain 

is based on the preparation of data within 

human absent memory. of unreliable 

emotional responses regularly, moreover, this 

innovation accurately recognizes statistical 

data within the brain, present shocks, words, 

expressions, or images and recognizes a 

unique programmed reaction, brainwave-

related reinforcements are recognized based 

on presentation and absence data revealing 

data, not lies, stretching, or blame, and from 

which data acquisition can be visualized 

Placed inside the brain of the detractors by 

quickly measuring his brain waves.

Key  Words : Brainprint, crime, brainwaves

Brain print in criminal evidence
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