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اوتعيين فيم اذا كانت االصابة ناتجة عن سالح ناريتحديد 

اضرار المقذوف الناري

(  في االسلحة المحلزنة)يؤدي اصطدام المقذوف بالجلد و هو يدور بشكل لولبي او حلزوني 
وقد يحاط هذا الطوق بطوق آخر يسمى ( الطوق السحجي)الى احداث سحجة دائرية تسمى 

وهو ناتج عن الزيوت و ( الطوق الوسخي)او ( الطوق المسحي)او ( الطوق الزيتي)
متلكها ونتيجة للطاقة الحركية التي ي. االوساخ التي تتعلق بالمقذوف اثناء مروره بالسبطانة 

المقذوف فانه يخترق الجلد مؤديا الى احداث فقدان لالنسجة ، وهو اهم ما يميز الجروح 
.النارية عن بقية انواع الجروح التي ال يحدث فيها فقدان لالنسجة 

ينفذ .ول هذا الفقدان في االنسجة يؤدي الى اختراق الفتحة االختراقية المسماة فتحة الدخ
ام مؤديا المقذوف من خالل الجلد ويصل الى االحشاء محدثا تمزقا فيها ، وقد يصطدم بالعظ

ستقر في الى احداث كسور فيها ، وقد تتناقص طاقة المقذوف الحركية الى الصفر بحيث ي
من داخل الجسم او انه بعد احداثه اضرار داخلية في االحشاء او كسور في العظام يخرج

شكل شق الجسم محدثا فتحة او جرح ، تسمى هذه الفتحة فتحة الخروج، وتكون هذه الفتحة ب
ر ويكون المخرج غير محاط بالطوق السحجي ، اال اذا كان الجسم مستندا على جسم آخ

" .كجدار صلب او حائط"



ويمتاز الطوق السحجي حول فتحة الخروج ان وجد بكونه غير كامل، 
وتمتاز فتحة الدخول بصورة عامة بكونها اصغر من فتحة الخروج و اكثر 

وتكون حافاتها مقلوبة الى الداخل بينما تكون فتحة الخروج . انتظاما منها 
.ذات حافات مقلوبة الى الخارج

تي عدا في الحاالت ال" تكون فتحة الدخول محاطة بالطوق السحجي دائما
لى في يفقد فيها المقذوف حركته اللولبية كما يحدث عند سقوطه من االع

د تشاهد وق( .كاالعراس مثال ) الحاالت العرضية التي تحدث في المناسبات 
(  Hb)هالة او حلقة وردية اللون حول فتحة الدخول ، وهي ناتجة عن تفاعل

نقلب مع غاز الفحم الناتج عن البارود في المسافات القريبة جدا ، وقد ت
نطقة حافات فتحة الدخول الى الخارج في حالة االصابة بطلق ناري في م

.(Buttocks)او المنطقة اآللية ( Breast)شحمية كالثدي

كما ان التفسخ يغير من معالم فتحة الدخول ، وقد تكون فتحة الدخول اكبر
من فتحة الخروج في حاالت االطالق القريب و في حاالت االطالق 

(االطالق من بندقية الصيد)الخردقي 



-(:مسافة االطالق)تعيين مسافة واتجاه االطالقة -

اصة وما يناقش هنا يتعلق باالسلحة المحلزنة فقط لوجود صفات خ

" .بالنسبة لالسلحة الملساء تناقش الحقا

اذا تم االطالق على شكل تماس مع الجلد مع ممارسة الضغط اثناء 

ة ، االطالق تكون فتحة الدخول كبيرة اكبر من قطر فوهة السبطان

اتجة وتشاهد سحجة او كدمة حول الفتحة االختراقية او فتحة الدخول ن

ات الغاز)عن ضغط الفوهة على الجلد ، وتدخل جميع نواتج االطالق 

مى الى داخل االنسجة مكونة ما يس(و اللهب و مخلفات احتراق البارود 

.بالكهف او المنجم البارودي لدخولها االنسجة على شكل كتلة



ك باخذ يمكن تحديد منطقة الدخول والتوصل بالفحص التشريحي وذل

ؤدي قطعة جلدية وارسالها الى المختبر للتحري عن البارود ، وقد ي

حم تفاعل الهيموغلوبين مع غاز احادي اوكسيد الكاربون او غاز الف

اتجة الناتج عن احتراق البارود الى تكون هالة او فتحة وردية اللون ن

تصل عن كربوكسي الهيموغلوبين و هذه قد تشاهد في الفتحات التي

.اليها غازات االحتراق

أما في الجمجمة و نتيجة لوجود السائل في داخل الجمجمة وبسبب

الشظايا ضغط الغازات تحدث كسور تسمى بالكسور االنفجارية وتكون

.العظمية متجهة الى الخارج 

.التمييز بين فتحة الخروج و الدخول الصعوبة وقد يكون من 



ففي سم 3أذا كانت المسافة بتماس دون ضغط او قريبة من التماس بمسافة حوالي 

سم تقريبا تكون فتحة 3والذي يستمر حتى مسافة ونتيجة لفعل الغازات هذه الحالة 

جة لفعل الدخول نتيجة لتمزق الجلد غير منتظمة او نجمية او صليبية الشكل ونتي

ي نهايته او المالبس او الشعوطة في الشعر مع انتفاخ فالجلد اللهب يشاهد حرق في 

(.سم15-10)، و يستمر تاثير  اللهب الى مسافة 

وهو الحرق والشعوطة  حتىتاثير اللهب ، يشاهد ( سم3)أما في المسافات التي تلي 

سم تستمر ذرات الكاربون المحترقة 15وبعد هذه المسافة (سم15-10)مسافة 

رقة و هو عبارة عن ذرات كربونية محت( االسوداد الكربوني)ببتكوين ما يسمى 

داد مكونة دائرة سوداء حول فتحة الدخول ، و يمكن غسله بالماء ،و يستمر االسو

الوشم و بعده يوجد مايسمى ب(سم45-40)الكربوني بالظهور حتى مسافة 

(  سم60)وهو عبارة عن ذرات كربونية غير محترقة تنغرز حتى مسافة البارودي 

او في البارود الدخني وتعتمد كثافة الوشم( سم90)في البارود النقي و حتى مسافة 

ة كبيرة في تركيزه او سعة انتشاره على المسافة ، فتكون كثافة المخلفات البارودي

.المسافات القريبة 



أما بعد (سنتيمتر45الى 40يبقى االسوداد الكاربوني حول مدخل الطلق الناري الى مسافة اطالق تتراوح بين )

.سم فتختفي جميع نواتج االطالق و تشاهد الفتحة االختراقية محاطة بالطوق السحجي 90مسافة 





-:أتجاه االطالق 

لزنة والمناقشة هنا عامة بالنسبة لجميع انواع االسلحة الملساء و المح

لى تكون فتحة الدخول دائرية الشكل اذا كان اتجاه االطالق عموديا ع

كل الجسم و بيضوية الشكل اذا كان اتجاه االطالق مائال و تكون بش

اذا كان االطالق( الجرح الميزابي او القاربي )قارب او ما يسمى ب

.بزاوية حادة 

هناك حاالت اطالق قريبة التشاهد فيها مخلفات البارود حول /س

ما هي هذه الحاالت ؟..الفتحة األختراقية 

و هي حاالت يفصل فيها بين جهاز االطالق و الجسم حاجز /ج

د عليعا الخ ،فتتجمع مخلفات البارو..كستارة مثال او خوذة عند الجنود 

.و ينقذف المقذوف فقط من الجسم 



و ذلك برسم خط وهمي بين فتحة الدخول و -:الجانييحدد موقع 

الية الخروج ، تكون الكثافة البارودية او كثافة مخلفات البارود ع

.بالقرب من موقع الجاني و تقل كثافتها في الجهة االخرى 

-خلفي أو أعلى-يكون اتجاه االطالق من االمام الى الخلف يسمى أمامي

اليمنىفمثال في االنتحار في المنطقة الصدغية . أسفل

يكون أتجاه االطالق الى األعلى و الى اليسار بحيث تكون فتحة 

قد يستقر المقذوف داخل الجسم)الخروج في المنطقة الجدارية اليسرى 

وفي حالة صعوبة العثور عليه نستعين بالفحص الشعاعي كما أن 

العثور على ظروف فارغة متجمعة في مكان الحادث قد يشير الى 
.مكان الجاني 



-:أعطاء فكرة عن طبيعة و كيفية األصابة -

-:و يعتمد ذلك على 

ابا ففي الحاالت االنتحارية قد يكون الشخص مص/ظروف الحادث. أ

ون وتك. بمرض عقلي أو يعاني من أزمة نفسية أو مالية أو عاطفية 

مرتبة الغرفة التي فيها الشخص المنتحر مقفولة من الداخل و االثاث

و قد . عدم وجود عالمات المقاومة على عكس الحاالت الجنائية أي 

ا الحاالت أم. يترك الشخص المنتحر رسالة يوضح فيها أسباب أنتحاره 

قد تحدث العرضية فعادة ما تشاهد في االطفال نتيجة لعبهم بالسالح او
.عند الكبار نتيجة تنظيفهم السالح 



وكون ضحية االنتحار عادة من الذكور و يقل / فحص الضحية .ب

ك استخدام السالح الناري عند االناث ، وقد يشاهد المنتحر وهو ممس

و ( حيوي االصمئالل ال) بالسالح بقوة نتيجة لحصول التشنج الموتي 

بجانب في بعض الحاالت الجنائية قد يترك الجاني السالح المستخدم

م في الضحية و من غير المستبعد ان يضع سالحا آخر غير المستخد
.الجريمة بجانب الضحية 

ن في حالة يصعب تمثيل التشنج الموتي بوضع السالح بيد الضحية ال
صعب فصله التشنج الموتي تكون الضحية ممسكة بالسالح بقوة بحيث ي

لة على يد المنتحر او الجاني في حاقد تشاهد مخلفات بارودية . ج

بطانة استخدام المسدس ذو البكرة لعدم احكام سد الفوهة الخلفية للس

ضحية او فتعود قسم من مخلفات البارود بعد االطالق فتشاهد على يد ال

د كما ق( الوميض الخلفي او االرتدادي )الجاني تسمى هذه الظاهرة ب
.يشاهد رذاذ موتي 



سدس حيث تستخدم االسلحة قصيرة السبطانة كالم/ نوع السالح . د

عادة في االنتحار ولكن قد تحدث حاالت انتحار بأسلحة طويلة 

السبطانة و محلزنة ، وهنا يجب األخذ بعين األعتبار طول ذراع 

أمكانية الشخص و المسافة بين فوهة السبطانة و زناد المسدس لتحديد
.وصول اليد الى الزناد 

ففي الحاالت االنتحارية يكون مكان األصابة أما في /مكان االصابة .ه

أو منتصف الجبين( او اليسرى عند األعسر )المنطقة الصدغية اليمنى 

أو في جوف الفم (Oral Cavity) أو في منطقة القلب أو أعلى

البطن ، أما في الحاالت الجنائية تكون االصابة في أي مكان من 
.الجسم



يكون االطالق من اتجاهات مختلفة /اتجاه األطالق .و

أسفل في الحاالت-أمامي ،أعلى-خلفي ، خلفي-أمامي

الجنائية ، أما في الحاالت االنتحارية في المنطقة 

سار الصدغية اليمنى يكون األتجاه الى األعلى والى الي

سرى حيث تكون فتحة الخروج في المنطقة الجدارية الي

ألعلى وفي الجروح الجنائية المفتعلة يكون االتجاه من ا

ث أثناء الى األسفل ، أما في الحاالت العرضية والتي تحد

تكون من تنظيف السالح أو نتيجة لعب األطفال بالسالح ف

.األسفل الى أعلى 



األصابات النارية المفتعلة

تكثرررر مشررراهدتها فررري الحرررروب حيرررث يقررروم الشرررخص عرررادة برررأجراء و 

االصررابة فرري منطقررة السرراق و يكررون أتجرراه االطررالق مررن االعلررى الررى 

قرد يقروم وقد يقوم الشخص برفرع المالبرس، و لغررض التظليرل. االسفل 

الشررخص بوضررع قطعررة مررن القمرراش قبررل اجررراء االطررالق حيررث تشرراهد 

مخلفررات االطررالق علررى قطعررة القمرراش ثررم يرمرري القطعررة لكرري تتجمررع

مخلفررات االطررالق علررى هررذه القطعررة موحيررا الررى أنرره أطررالق مررن مسررافة 

ويمكررن التوصررل الررى كررون االصررابة " سررم 90أكثررر مررن "ليسررت قريبررة 

جرراه مفتعلررة وذلررك مررن خررالل القصررة الكاذبررة الترري يرويهررا الشررخص و أت

جرود االصابة من االعلى الى االسفل ومسرافة االصرابة القريبرة و عردم و
.تمزقات في المالبس 



العرضيةاألصابات النارية 

لعرب تحدث هرذه االصرابة اثنراء تنظيرف السرالح او نتيجرة

االطفررررال بالسررررالح ، وتكررررون مسررررافة االطررررالق قريبررررة 

،واالتجرررراه مررررن االسررررفل الررررى االعلررررى وقررررد تحرررردث فرررري 

المناسررربات و االعرررراس اصرررابات عرضرررية عنرررد سرررقوط 

ت الجلرد ، المقذوف وهو فاقد لحركتره اللولبيرة فيسرتقر تحر

ا وقد يصل الرى السرحايا او يشراهد داخرل الردماي ، فري هرذ

تحة النوع من االصابات ال يشاهد الطوق السحجي حول ف

.الدخول لفقدان الحركة اللولبية



-:نوع السالح المستخدم في الجريمة بذاته تحديد 

نعتمرد فري هرذا علرى بصررمات االصرابع و علرى البقرع الدمويرة الموجرر. ودة 1
على السالح

لمشرتبه نقارن عيار المقذوف فيما أذا كان يوافق قطر سبطانة السرالح ا2.
فيه 

نالحظ األخاديد التي تتركها الحلزونة على المقذوف و تتم مقار. نتهرا مرع 3
األخاديد الموجودة في السالح المشتبه فيه

برارود يتم أخذ مسحة من الوجه الداخلي للسربطانة للتوصرل الرى نروع ال4.
والزمن المنقضي على األطالق 

نالحظ اذا كان السالح صالحا لالستعمال أم ال. 5 .

يشم السالح للتأكد من حداثرة أسرتخدامه مرن وجرود رائحرة البرارود ال. تري 6
تدل على حداثة االستخدام 



حالرة العثرور علرى المقرذوف فري داخرل الجسرم أو خارجرهفي .7

ندوق مررن فيجررري بررأطالق تجريبرري للسررالح المشررتبه فيرره فرري صرر

القطن أو حوض من الماء بعد ذلك نشاهد المقذوف الخرارج ، و

، ففي تتم مقارنته مع المقذوف الذي عثر عليه بالمجهر المقارن

انة علرى حالة حدوث تطابق باالثار المجهرية التي تتركها السبط

ود الرى المقذوف فهذا يعني أن المقذوف الذي تم العثور عليره يعر

.السالح المشتبه فيه



لسرالح حالة العثور علرى الظرروف فري مكران الحرادث نسرتطيع تمييرز افي .8

يعرود المحلزن القصرير السربطانة مرن الظررف القصرير أمرا الظررف الطويرل ف

الرذي الى سالح طويل السبطانة وترتم مقارنرة الظررف التجريبري مرع الظررف

سالح تم العثور عليه ، وفي حالة التطابق فهذا يعني أنه يعود لنفس ال

و ذمضرروف كرل سرالح لره ) قاعدة الظرف فكرة عن نوع السرالح تعطي .9

(قاعدة معينة

الناريفيما أذا أشترك أكثر من شخص واحد في األطالق التوصل -5•

لرى كررون فري حالرة أسررتخدام سرالحين مختلفررين فيكرون مررن السرهولة التوصررل ا

ان أكثر من شخص قد أشترك في االطالق النراري ، أمرا أذا أسرتخدم الشخصر

ات ، سالحين مرن نفرس النروع أو العيرار فتعتمرد فري هرذه الحالرة عردد االطالقر

ائردة مرن فزيادة العدد عن ذلك المحدد في السالح فقد يعنري أن االطالقرات الز
.مسدس آخر



دأثار اللهب على المالبس والجل



الخروجمعلومات عامة عن فتحتي الدخول و 

ذوف قررد تشرراهد فتحترري دخررول فرري مقررذوف واحررد نتيجررة لتشررظي المقرر

(Fragmentation )،قبل وصوله الى الجسم ألصرطدامه بعرارض

بقيرت وقد تشاهد فتحة خروج واحدة أذا خرجت أحدى القطعتين بينما

األخرررى مسررتقرة داخررل الجسررم ، وقررد تشرراهد فتحررة دخررول واحرردة و 

جررة فتحترري خررروج مررن تكسررر او تشررظي المقررذوف داخررل الجسررم نتي
.ألصطدامه بالعظام 

 د تشرراهد فتحترري دخررول وفتحترري خررروج لمقررذوف واحررد وذلررك عنررقررد

دخررول المقررذوف مررن منطقررة مررن الجسررم كالررذراع و خروجرره منهررا ثررم 
.دخوله الى منطقة أخرى كالصدر و خروجه منها 



 يشررراهد الطررروق السرررحجي حرررول فتحرررة الررردخول فررري جميرررع

يررة و المسررافات عرردا فرري حالررة فقرردان المقررذوف لحركترره اللولب

الرة تكون حافات فتحة الردخول مقلوبرة الرى الرداخل عردا فري ح

ة االطررالق فرري منطقررة شررحمية كالثرردي و تكررون حافررات فتحرر
.من حافات فتحة الدخول" الخروج أقل انتظاما

وج في حالة عدم التوصرل الرى كرون الفتحرة فتحرة دخرول أو خرر

ات يمكرررن األسرررتعانة برررالفحص المختبرررري للتحرررري عرررن مخلفررر

فرري منطقررة األصررابة أذا كانررت COالبررارود وعررن غرراز الفحررم 

.مسافة األطالق قريبة



أصابات بنادق الصيد او األصابات الخردقية

تركيب عتاد أو خرطوشة بندقية الصيد

امرل تكتتكون الخرطوشة من الظرف الرذي يتكرون مرن قاعردة نحاسرية و 

ف، فرري منتصررف قاعرردة الظررر" بررالورق المقرروى و توجررد كبسررولة أيضررا

ية أو يوضع البارود في داخل الظرف بعرد ذلرك ترأتي الكررات الرصاصر

اجز يفصل ما برين البرارود و الكررات الرصاصرية حر( .الصجم)الخرادق

أو الصووف المضوغوط أو ( موادة صوناعة السوجاد)الجووت مصنوع مرن 

و ( الخب الرداخلي)أو ( الحشار الداخلي)، ويسمى هذا الحاجز بالفلين 

رب وظيفتررره الفصرررل مرررابين البرررارود و الكررررات الرصاصرررية لمنرررع تسررر

) سرمى تغطى الكرات الرصاصية بحاجز آخر لمنع تساقطها ي..الغازات

( .الخب الخارجي ) أو ( الحشار الخارجي 





-:تعيين مسافة االطالق في األصابات الخردقية 

من مسافة . تشاهد فتحة مركزيرة -( :سم90)ياردة واحدة نصف الى 1

ات أكبرر مرن قطرر فوهرة السربطانة تنرتج هرذه الفتحرة عرن دخرول مخلفر

خررج و الخبين الى داخل الجسم وقد تالرصاصية األطالق و الكرات 

.بعض الكرات الرصاصية الى الخارج 

من مسوافة يواردة الوى ثوالث يواردات . تشراهد فتحرة مركزيرة واحردة-:2

د محاطرررة بفتحرررات صرررغيرة ناتجرررة عرررن الكررررات الرصاصرررية و تفقررر

الفتحة الكرات الرصاصية قابليتها على الخروج خارج الجسم وتكون

المركزيررة مقرنصررة الحررواف و قررد تشرراهد سررحجة قربهررا ناتجررة عررن 
.اصطدام الخب 



عند مسافة اكثر من ثالث ياردات . ة وتشاهد تختفي الفتحة المركزي-:1

" قررطفتحررات للخرررادق ف"فتحررات متعررددة صررغيرة ناتجررة مررن أنتشررار 

جاهرات مختلفرة ولحساب المسافة تقاس المسافة بين أبعد فتحتين فري أت

طترين و يؤخذ معردل االنتشرار الخردقري أي نأخرذ المسرافة برين أبعرد نق

للخرررادق فرري أتجاهررات مختلفررة و نقسررمها علررى عررددها و هنررا تقرراس 

فأذا كران معردل ( سم2.5)المسافة بأجزاء الياردة و التي هي البوصة 

( يراردات10)بوصات فهرذا يعنري ان المسرافة 10االنتشار الخردقي 
.ياردة واحدة = أي أن كل بوصة في معدل األنتشار الخردقي 

تمأل يقاس عيار السالح الخردقي بعدد الكرات الرصاصية التي 

أما بالنسبة ألتجاه األطالق فيتعين كباقي أنواع. التجويف البطاني
. األسلحة 



-:أنواع أخرى من المقاذيق 

هناك الطلقات و المقذوفات المطاطية و البالستيكية التي 

ما تؤدي " لتفريق المظاهرات و التجمعات ونادراتستعمل عادة 

د الى أضرار جسيمة أو وفاة أما البنادق الهوائية فتستعمل لصي

ما تسبب أذى كبير أو وفاة " الطيور و العصافير و نادرا

ل لألنسان ولكن قد تصيب العين و يمكن أن تفقؤها وربما تص

.للجوف القحفي 


