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�لعلم و�لكتيبات �لإر�شادية �لقانونية
متهيد

�إن م�رشوع �لكتيبات �لإر�شادية �لق�شائية هو تعاون فريد بني �أع�شاء �ل�شلطة �لق�شائية، و�جلمعية �مللكية، 
و�جلمعية �مللكية يف �إدنربة. وقد �شيغت تلك �لكتيبات �لإر�شادية حتت �إد�رة �ملجموعة �لتوجيهية برئا�شة 

لورد هيوز، لورد �أومربزيل، وهي م�شممة مل�شاعدة �لق�شاة لدى �لتعامل مع �لأدلة �لعلمية يف قاعات 
�ملحاكم. وقد توىل �شياغة هذه �لكتيبات �لإر�شادية علماء مرموقون و�أع�شاء من �ل�شلطة �لق�شائية، ور�جعها 

زمالء مهنة ممار�شون، و�عتمدها كل من جمل�س �جلمعية �مللكية، وجمل�س �جلمعية �مللكية يف �إدنربة. 

يقدم كل كتيب �إر�شادي ر�أيا دقيقا و�شهل �لفهم للق�شية �لعلمية مو�شع �لبحث، مع مر�عاة نطاق حدود �لعلم 
و�لتحديات �لتي ُتر�فق تطبيقه. وقد تتفاوت طريقة ��شتخد�م �لدليل �لعلمي بني �لوليات �لق�شائية �ملختلفة، 

لكن �لعلم �لذي ترتكز عليه و�ملنهجيات �ملتبعة تبقى ثابتة. ولهذ� �ل�شبب لدينا �لثقة �أن هذه �لكتيبات 
�لإر�شادية �شتكون مفيدة للعديد من �لوليات �لق�شائية يف كافة �أنحاء �لعامل، و�شت�شاعدها يف فهم �ملو��شيع 

�لعلمية. 

تر�أ�س �إ�شد�ر هذ� �لكتيب �لإر�شادي حول �لتحليل �جلنائي للحم�س �لنووي �لقا�شي مارك وول، وهو م�شت�شار 
للملكة، و�لربوفي�شورة دمي �شو بالك، �حلا�شلة على و�شام قائد يف �لمرب�طورية �لربيطانية، زميلة �جلمعية 

�مللكية يف �إدنربة. ونحن يف غاية �لمتنان لهما، وللمدير �لتنفيذي للجمعية �مللكية د. جويل ماك�شتون، 
�حلا�شلة على و�شام قائد يف �لإمرب�طورية �لربيطانية، و�لرئي�س �لتنفيذي �ل�شابق للجمعية �مللكية يف �إدنربة 

د. ويليام دنكان، و�أع�شاء �ملجموعة �لتوجيهية للكتيبات �لإر�شادية، وجمل�س �إد�رة �لتحرير، وجمموعة 
�لكّتاب. يرجى مر�جعة �ل�شفحة �خللفية لالطالع على �لقائمة �لكاملة لالأطر�ف �لتي مت توجيه �ل�شكر 

و�لتقدير لها. 

�شري فينكي ر�ماكري�شنان
رئي�س �جلمعية �مللكية 

�لربوفي�شورة دمي جو�شلني بيل بورنيل
رئي�شة �جلمعية �مللكية يف �إدنربة 
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1. �ملوجز 

يعترب �لتحليل �جلنائي لطريقة �مل�شي )“�مل�شية”( �شكال جديد� ن�شبيا من �أ�شكال �لأدلة �مُل�شتخدمة يف 
�ملحاكم �جلنائية يف �ململكة �ملتحدة. هذ� �لتحليل عبارة عن مقارنة ب�رشية مبا�رشة بني ت�شجيلني �أو 

�أكرث بالفيديو ملعرفة �إن كان من يظهر يف �لت�شجيل هو نف�س �ل�شخ�س �أو �أ�شخا�شا �آخرين �عتماد� فقط على 
طريقة �مل�شي. ول يتوفر �شوى قدر �شئيل من �ملادة �لعلمية �لتي يقوم عليه هذ� �لتحليل، وهي يف �أغلبها 

تف�شري ملجالت �أكرث تطور� للتحليل �ل�رشيري للم�شية وحركة �لأع�شاء �لب�رشية، �إىل جانب در��شات معّمقة 
�أحدث م�شتقاة من علم �لقيا�شات �حليوية )�لبيومرتية(. �إل �أنه يجب توخي �حلذر يف �فرت��س �أن �لتقنيات 
�لتي مت تطويرها يف �أحد �ملجالت �لعملية قابلة للتطبيق يف جمال �آخر لأهد�ف خمتلفة متاما. وبالتايل 

ُيعترب �لدليل �لعلمي �لذي يدعم �لتحليل �جلنائي للم�شية، كما مُيار�س �ليوم، حمدود� للغاية. 

حني ُي�شتخدم �لتحليل �جلنائي للم�شية كعن�رش م�شاعد للتعرف ب�شكل قاطع على م�شتبه به، فاإنه ل بد من 
�أخذ �لنقاط �لتالية باحل�شبان: 

•  ل وجود لدليل يدعم �لر�أي �لقائل �إن �مل�شية فريدة من نوعها �شمن �حلدود �حلالية �أو �ملنظورة 
للمقايي�س �مُل�شتخدمة يف �لتحليل �جلنائي للم�شية. 

•  ل توجد حاليا قاعدة بيانات موثوقة ت�شمح باإجر�ء تقييم لوترية ورود �ملو��شفات للم�شية �لطبيعية �أو 
غري �لطبيعية. 

ل توجد معدلت خطاأ ُمثبتة ومن�شورة مرتبطة باملنهجية �ملتبعة حاليا.   •

•  لي�شت هناك در��شات “�شندوق �أ�شود” من�شورة عن مدى �إمكانية �لوثوق باخلبري �جلنائي وتكر�ر 
�ل�شتعانة به. 

ل تتوفر منهجية موحدة لتحليل مو��شفات �مل�شية و�ملقارنة بينها و�إعد�د �لتقارير عنها.   •

�إن ��شتبعاد م�شتبه به على �أ�شا�س �ختالف م�شيته عن م�شية �ل�شخ�س �لذي مت ت�شويره بالفيديو �شيكون 
�أ�شهل حتما من �لتاأكيد ب�شكل قطعي �أنه نف�س �ل�شخ�س. كما ل يوجد �شوى قدر �أقل من �ل�شو�هد �لتي تدعم 

��شتخد�م ت�شجيالت �لفيديو يف هذ� �ل�شياق. فهناك عدة عو�مل مُيكن �أن جتعل �لأفر�د مي�شون بطريقة 
خمتلفة يف �أوقات خمتلفة، ولبد من �لأخذ بهذه �لعو�مل قبل ��شتبعاد م�شتبه به على �أ�شا�س منطقي، علما 

�أن �لأبحاث يف هذ� �ملجال �شئيلة. 

هناك نطاق و��شع من �ملخت�شني ممن مُيكن �عتبارهم حمللني لطريقة �مل�شي، وهذ� لقب لي�س معرتفا به 
قانونيا. حيث لي�شت هناك موؤهالت �أكادميية يف �لتحليل �جلنائي للم�شية كعلم قائم بذ�ته، وبالتايل فاإن 

�ملخت�شني �لذين يعملون يف هذ� �ملجال قد تكون لديهم موؤهالت يف نطاق و��شع من �ملجالت ذ�ت �ل�شلة. 
لذ� فاإن �خللفية �ملهنية �أو �لأكادميية، �أو �ملوؤهالت، �أو �للقب �لر�شمي ملهنة ل�شخ�س ما من غري �ملرجح �أن 

ُتعطي �شورة موؤكدة ل لب�س فيها لكفاءته ك�شاهد خبري فيما يتعلق بالأدلة �خلا�شة بتحليل �مل�شية. 

هذ� �لتقرير مقت�رش على �ملقارنات �لب�رشية. ويجري حاليا �لعمل على تطوير �أ�شاليب موؤمتتة ل�شتخال�س 
�لبيانات من ت�شجيالت �لفيديو و�إجر�ء �ملقارنات لأغر��س �لقيا�شات �حليوية )�لبيومرتية(، كما يتم �لبحث 

يف �إمكانية تعديلها لتالئم متطلبات �لتحليل �جلنائي. ورغم �أن هذه �لأ�شاليب قد تكون و�عدة م�شتقبال، ل 
تز�ل هناك حاجة لختبار�ت دوؤوبة لتربير ��شتخد�مها يف قبول �لأدلة. 
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2. �ملقدمة ونطاق �لبحث

�لتعريف �لف�شفا�س �لذي يعطيه معجم �أك�شفورد للغة �لإجنليزية لكلمة “�مل�شية” باأنها “طريقة �مل�شي” 
ي�شمل �ل�شتعمال �ل�شائع للكلمة. حيث كثريون من �لنا�س مي�شون بطريقة مميزة، وبالتايل فاإن �فرت��س 

�أن �مل�شية قد ت�شاعد يف �لتعرف على �شخ�س ما له ما يربره. وقد مت �عتماد حتليل �مل�شية كدليل يف 
�ملحاكمات �جلنائية لأول مرة يف �ململكة �ملتحدة يف ق�شية �شطو م�شلح عام 2000، ق�شية �مللكة �شد 
�شوندرز، �لتي نظرتها حمكمة �جلنايات �ملركزية �أولد بيلي يف لندن )كيلي 2000(. وقد ت�شمنت �لأدلة 

�شور� ُملتقطة بنظام �لد�ئرة �لتلفزيونية �ملغلقة مل�شية �ملتهم ويبدو مقّو�س �ل�شاقني. وقال طبيب خمت�س 
يف عالج �لأقد�م1 كان يديل ب�شهادته يف تلك �لق�شية كخبري �إن هذ� �لنمط من �مل�شية ينح�رش بن�شبة %5 
فقط من �ل�شعب �لربيطاين. ل يز�ل قبول مثل ذلك �لدليل قليل �حلدوث حتى �لآن، ولكن ُيحتمل �أن ُي�شبح 

�أكرث �شيوعا مع �زدياد ��شتخد�م كامري�ت �لد�ئرة �لتلفزيونية �ملغلقة للمر�قبة يف �لأماكن �لعامة و�خلا�شة. 
كما ُيرّجح �أي�شا �أن �لطرق �لأخرى لت�شجيالت �لفيديو )بالهو�تف �لنقالة مثال( �شوف ُتقَدم يف �ملحاكم 

كاأدلة م�شتقبال. وقد متت �شياغة هذ� �لكتّيب �لإر�شادي بحيث ي�شمل كافة �أ�شكال �لت�شوير بالفيديو. 

ويف حني �أنه ميكن تفهم �لرغبة با�شتخد�م ت�شجيالت �لفيديو بهذه �لطريقة، هناك �أبحاث علمية حمدودة 
جد� مل�شاعدة �ملحكمة يف �تخاذ �لقر�ر فيما �إذ� كان مثل هذ� �لدليل موثوقا بدرجة كافية و/�أو ذ� نوعية 

جيدة مبا يكفي لقبوله، وحتديد �ل�شمانات �ملطلوبة للتاأكد من �أن �لدليل ُيقدم وُي�شتخدم بال�شكل �ل�شحيح. 
مُيكن ��شتخد�م مثل ذلك �لدليل يف �شياقني: للتعرف على ُم�شتبه به من بني جمموعة من عدد من �مل�شتبه 
بهم �مُلحتملني، �أو ل�شتبعاد �شخ�س ما كُم�شتبه به حُمتمل. و�لغر�س من هذ� �لدليل �لإر�شادي هو عر�س 

�أحدث �لأبحاث �لعلمية يف جمال �لتحليل �جلنائي للم�شية، وتوفري �لإر�شاد ب�شاأن كيفية ��شتخد�م مثل هذ� 
�لدليل بناء على در��شة نقدية لتلك �لأبحاث. 

لتحليل �مل�شية معان خمتلفة باختالف �لأفر�د )�نظر �لق�شم 5(. ويقت�رش هذ� �لكتيب �لإر�شادي على مقارنة 
مبا�رشة بالنظر لثنني �أو �أكرث من ت�شجيالت �لفيديو من قبل �شاهد خبري ملعرفة �إن كانت �لت�شجيالت لنف�س 

�ل�شخ�س �أو لأ�شخا�س خمتلفني �عتماد� فقط على منط �مل�شية. لكن ل ي�شمل هذ� �لكتيب حتليل �لكمبيوتر 
ل�شور �لفيديو، و�لذي ُيعرف بالتحليل �لبيومرتي للم�شية2، ول �لأوجه �لأخرى لتحليل �مل�شية من منظور 

طب �لأقد�م، مثل حتليل �آثار �لأقد�م. معظم فهمنا �حلايل لطريقة �شري �لأ�شخا�س قد جاء من جمالت 
�لتحليل �ل�رشيري للم�شية و�لآلية �حلركية �لبيولوجية، �إىل جانب م�شاهمات من علوم بيومرتية �أحدث و�أقل 

قدر�. ويف حني �أن تركيز هذ� �لكتيب �لإر�شادي ين�شب على �لتحليل �جلنائي للم�شية، كان من �ل�رشوري 
�أحيانا �لإ�شارة �إىل �لبحوث من هذه �حلقول �لعلمية �لأو�شع نطاقا. 

ت�شجيالت �لفيديو �أكرث من جمرد طريقة م�شي �ل�شخ�س. فقد تلتقط �أي�شا، على �شبيل �ملثال، مالب�شه وبع�س 
عاد�ته �لأخرى كالتدخني. ومدى غنى هذه �ملادة �لب�رشية يعني �أن �لدليل �مل�شور على �لفيديو له دون 

�شك �أهمية �أكرب مما مُيكن ��شتخال�شه من حتليل �لطريقة �لتي مي�شى بها �ل�شخ�س. وهذ� �لكتيب يركز ح�رش� 
على �ملعلومات �لتي مُيكن �حل�شول عليها من ت�شجيالت �لفيديو فيما يتعلق بنمط �مل�شية. 

2  �لتحليل �لبيومرتي للم�شية هو جمال ي�شهد تطور� �رشيعا ومنو� كبري� يف قاعدة �لأدلة. ولكن در��شة جني ورو�س )2015( قد �أظهرت بو�شوح “�لفجوة” بني علم �لقيا�شات 
�حليوية )�لبيومرتية( و�لتحليل �جلنائي، ول بد من �لفرت��س �أن �لأ�شاليب �ملنا�شبة لأحدهما لي�شت بال�رشورة قابلة للتطبيق على �لآخر. �أما در��شة بو�رشيكة و�آخرين 

)2011( فقد بحثت يف بع�س �مل�شاكل �لتي متت مو�جهتها �أثناء تطبيق �أ�شاليب ��شُتخدمت يف �لتحليل �لبيومرتي للم�شية على �لتحريات �جلنائية، ولكن �ل�شتنتاجات 
�لتي تو�شلت �إليها �لدر��شة ��شتعر�شت �لعديد من �لعقبات �لتي تو�جه �لتطبيق �لعتيادي �إىل جانب �خلال�شة �لتي قدمتها عن �لإمكانيات �لتي توفرها تلك �لأ�شاليب. 

ونحن ل نعلم حاليا �أن كانت تلك �لأ�شاليب �لتي توفر �لأدلة قد ��شُتخدمت يف ق�شية جنائية. 
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3. علم حتليل طريقة �مل�شي

1.3 �لتعريف

ركزت جمموعات خمتلفة من �ملتخ�ش�شني على جو�نب خمتلفة لتحليل �مل�شية. ومن �ملهم �إدر�ك ذلك، 
حيث �أن خبري� مرموقا يف �أحد جو�نب حتليل �مل�شية لن يكون بال�رشورة موؤهال لالإدلء بر�أيه يف جانب 

�آخر. ويت�شمن �لق�شم 5 من هذ� �لكتيب �ملزيد من �لتفا�شيل حول �ملجالت �لأخرى �ملتعلقة بتحليل �مل�شية 
و�لأخ�شائيني �ملعنيني بها. 

يركز هذ� �لكتيب �لإر�شادي على �لتحليل �جلنائي للم�شية، و�لذي مت تعريفه باأنه “�لتعرف على �شخ�س 
�أو �أ�شخا�س �إما من م�شيتهم �أو من �شمات م�شيتهم، وعادة من يكون ذلك من خالل ت�شجيالت �لد�ئرة 

�لتلفزيونية �ملغلقة، و�إجر�ء �ملقارنة مع ت�شجيل ل�شخ�س معلوم” )در��شة بريت�س و�آخرين 2015، ودر��شة 
كيلي 2000(. ويجب �أي�شا تو�شيع �لتعريف لي�شمل �لتعرف �ل�شلبي، �أي ��شتبعاد �ل�شخ�س �مل�شور 

على �ل�رشيط من كونه �مل�شتبه به �ملعلوم. ويركز هذ� �لكتيب �لإر�شادي على ��شتخد�م مثل ذلك �لدليل 
يف �ملحاكم، ولكن هناك �إمكانية ��شتخد�م نف�س �لأ�شاليب كاأدو�ت للتحري �لقائم على �ملعلومات 

�ل�شتخبار�تية دون �أن ت�شكل جزء� من �لدليل �لقانوين �لر�شمي. 

ويعتمد �لتحليل يف معظمه على �لر�أي �ل�شخ�شي للخبري مبا يخ�س ت�شابه �شمات طريقة معينة يف �مل�شي 
يتم �لتعرف عليها �شمن لقطات معينة من �رشيط �لفيديو. قد يكون لتلك �ل�شمات مثال �شلة بالطريقة �لتي 

مي�شي بها �ل�شخ�س، �شو�ء كان مقو�س �ل�شاقني، �أو �أن ركبتيه ت�شطكان �أثناء �مل�شي، �أو �أن قدميه متيالن �إىل 
�لد�خل �أو �خلارج. ورغم �أن حتليل �مل�شية غالبا ما يركز على �لأطر�ف �ل�شفلية من �جل�شم، مُيكنه �أي�شا �أن 

ي�شمل مفا�شل و�أجز�ء من �جل�شم باأكمله. كما قد ي�شمل �لتحليل �أي�شا ��شتخد�م بر�مج كمبيوتر ب�شيطة مُتّكن 
من قيا�س �لأطو�ل و�لزو�يا من �شور فردية �لتقطت بالفيديو )در��شة لينري�ب ولر�شن 2014(3. ويف حني �أن 
تلك �لرب�مج �لكمبيوترية قد تعطي نتائج عالية �لدقة )�أجز�ء من �لدرجة على �شبيل �ملثال(، فاإن ��شتخد�مها 

يتطلب عموما �لتعرف بالنظر على �شمات �مل�شية على لقطات �لفيديو، وبالتايل تعتمد �لنتائج على �خلربة 
�ل�شخ�شية، و�لتي على �لأرجح �شتكون �أقل دقة بكثري. �إل �أنه ل توجد در��شات معروفة ُتبنّي مدى �لدقة يف 

�لتعرف على هذه �ل�شمات بالنظر. 

جتدر �ملالحظة �أن هذه �لأدو�ت خمتلفة متاما عن �خلو�رزميات �ملعقدة �لتي ت�شتخل�س بيانات �أكرث تعقيد� من ت�شجيالت �لفيديو يف �لتحليل �لبيومرتي.   3

2.3 قاعدة �لأدلة �لعلمية: در��شة �ل�شندوق �لأ�شود 

ُيعترب �لتحليل �جلنائي للم�شية تخ�ش�شا حديثا، وهو ل يز�ل بطبيعته خا�شعا �أ�شا�شا للر�أي �ل�شخ�شي. 
و�أف�شل طريقة متوفرة لإر�شاء قاعدة علمية لالأ�شاليب �ملعتمدة على �لر�أي �ل�شخ�شي يف �لإجر�ء�ت 

�لقانونية هي ما ُيعرف “بدر��شة �ل�شندوق �لأ�شود”. ففي مثل هذه �لدر��شة ُيعطى جمموعة من �ملحللني 
�ملخت�شني �أزو�جا من ت�شجيالت �لفيديو متاثل تلك �مُل�شتخدمة عموما يف �إجر�ء�ت �ملحاكم، وُيطلب منهم 

�كت�شاف �لتطابق. بع�س تلك �لت�شجيالت تكون لنف�س �ل�شخ�س، و�أخرى تكون لأ�شخا�س خمتلفني. وُت�شتخدم 
�لنتائج حل�شاب �ملر�ت �لتي مت فيها باخلطاأ �عتبار ت�شجيالت ل�شخ�شني خمتلفني على �أنها متطابقة )ن�شبة 

�لتعرف �لإيجابي �خلاطئ(، وعدد �ملر�ت �لتي مل يتم فيها �كت�شاف �لتطابق بني ت�شجيلني لنف�س �ل�شخ�س 
)ن�شبة �لتعرف �ل�شلبي �خلاطئ(. 

مل ُتن�رش �أية در��شات �شندوق �أ�شود مو�شعة وذ�ت نوعية جيدة عن �لتحليل �جلنائي للم�شية. و�لدر��شة 
�لوحيدة �لتي تقرتب من هذ� �لنموذج هي تلك �لتي �أجر�ها بريت�س و�آخرون )2013 �أ( و�لتي ُطلب فيها 
من �شبعة “حمللني ذوي خربة” �أن يتعرفو� على من ُيطابق �أحد �لأ�شخا�س �مُل�شتهدفني يف م�شيته من 

بني خم�شة م�شتبه بهم. وكانت ن�شبة �خلطاأ يف هذ� �لتمرين 29% )�أي �أنه قد مت �لتعرف على �مُل�شتبه به 
�ل�شحيح فقط يف 71% من �لختبار�ت(. 

خال�شة �لقول، مل يتم �إجر�ء �أية در��شات �شندوق �أ�شود ب�شكل مبا�رش من �أجل �لتحقق من �شحة �لتحليل 
�جلنائي للم�شية. ودر��شة �ل�شندوق �لأ�شود �لوحيدة �لتي تنطبق ب�شكل غري مبا�رش تفيد �أن ن�شبة �لتعرف 

�لإيجابي �خلاطئ عالية لدرجة غري مقبولة. 
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�أحد �لأوجه �لتي تربط بني �لتحليلني �ل�رشيري و�جلنائي للم�شية هو �أن �لعديد من �ل�شمات �لهامة هي زو�يا 
ُتقا�س بالدرجات. وقد يكون ذلك ز�وية مف�شل مثل ز�وية �نحناء �لركبة، وهي �لز�وية �لتي بني �لفخذ 

و�ل�شاق عند �لنظر من �جلانب، �أو ز�وية جزء من �جل�شم مثل �لز�وية �خلارجية للقدم، وهي �لتي بني �لقدم 
وجهة �ل�شري كما ُت�شاهد من �لأعلى )�ل�شكل 1(. يف �لتحليل �ل�رشيري للم�شية، ُتقا�س �لزو�يا با�شتخد�م �أجهزة 

متطورة قادرة على �أخذ �ملقايي�س باأبعاد ثالثية حتت ظروف مثالية. �أما يف �لتحليل �جلنائي، فيكون 
تقدير �لزو�يا من خالل لقطة فيديو ثنائية �لأبعاد، وغالبا ما يكون ذلك يف ظروف لي�شت مثالية. وهكذ�، 
فاإن �لكثري من �لعلم �مل�شتق من �لتحليل �ل�رشيري للم�شية ينطبق على �لتحليل �جلنائي للم�شية، ولكن من 

�ملهم �لتذكر �أن �لأخري بطبيعته �أقل دقة و�أكرث �عتماد� على �لتقدير �ل�شخ�شي. 

3.3 قاعدة �لأدلة �لعلمية: �لأدلة غري �ملبا�رشة

يف غياب �لأدلة �ملبا�رشة �لقائمة على �لتجربة، فاإن فائدة �لتحليل �جلنائي للم�شية تعتمد على �لعلم 
�لذي يقوم عليه، و�لذي ُي�شتمد باأغلبيته من �لتحليل �ل�رشيري للم�شية، ومن علم �مليكانيكا �حليوية. و�أحد 

�لتحديات �لتي تو�جه تقييم قاعدة �لأدلة للتحليل �جلنائي للم�شية هو �أنه غالبا ما تكون هناك حاجة لفهم 
�لأبحاث �لتي �ُجريت لأحد �لأغر��س )�لتحليل �ل�رشيري للم�شية( يف �شياق بحث �آخر )�لتحليل �جلنائي 

للم�شية(. وما يزيد �لأمر تعقيد� هو تبني �إطار وم�شطلحات �شمن �لتحليل �ل�رشيري للم�شية جرت �شياغتها 
ب�شكل �شبه ح�رشي من جانب �أخ�شائيي طب �لأقد�م يف �ململكة �ملتحدة. وهذه �مل�شطلحات تكون �أحيانا 

خمتلفة متاما عن تلك �لتي ي�شتخدمها �أخ�شائيو �لتحليل �ل�رشيري للم�شية و�أخ�شائيو ميكانيكا �حلركة 
على نطاق �أو�شع، رغم �أنه كانت هناك حماولت موؤخر� للتوفيق بني �مل�شطلحات )بريت�س و�آخرون 2015(. 

ومثل تلك �مل�شائل �ملتعلقة بامل�شطلحات قد جتعل �لأمر �شعبا على �لقا�شي �أو هيئة �ملحلفني لتقييم ما 
�إذ� كان ر�أي �خلبري قائما فعال على �لأدلة، �أو �أنه على �لأرجح ر�أي �شخ�شي. كما قد ينجم �رتباك �إذ� تقدم 

�أكرث من �شاهد خبري باآر�ء مت�شاربة. 

كذلك يختلف �لتحليل �ل�رشيري عن �لتحليل �جلنائي للم�شية من حيث �أن جمع �لبيانات يف �لأول يكون 
خُمططا له �شلفا ويجري حتت ظروف مثالية )بالن�شبة لبع�س �جلو�نب مثل �لإ�شاءة وو�شع �لكامري�( 
مع �شخ�س متعاون )على �لأغلب يرتدي �لقليل من �ملالب�س لتجنب �إخفائها لأجز�ء �جل�شم �لتي يلزم 

مالحظتها( ويوؤدي مهمة مر�شومة )�مل�شي باجتاه معني يف حميط غري مزدحم وب�رشعة حمددة(. وغالبا 
ما يكون لدى �ملر�شى �إعاقات معينة ينجم عنها منط معني للم�شية يختلف ب�شكل ملحوظ عن �أنو�ع �مل�شية 

�ملتوقعة من �لنا�س ب�شورة عامة. وعلى �لرغم من �أن �ملقارنة �ملبا�رشة بني �لتحليلني لي�شت ب�شيطة، 
فاإن ذلك يعني �أن �ملحلل �جلنائي للم�شية يو�جه م�شاعب غري متوقعة �أكرب بكثري من تلك �لتي يو�جهها 

�ملحلل لل�رشيري، ويجب �أل ُيفرت�س بال�رشورة �أن �لنتائج �مل�شتخل�شة من �لتحليل �ل�رشيري مُيكن بالتايل 
تطبيقها على �لتحليل �جلنائي. 

�ل�شكل 1

زو�يا �ملفا�شل و�أجز�ء �جل�شم. ز�وية �نحناء �لركبة هي �لز�وية بني �لفخذ وعظمة �ل�شاق. و�لز�وية �خلارجية 
للقدم هي �لز�وية �لتي تتخذها �لقدم بالجتاه �لذي مي�شي به �ل�شخ�س. وُيالحظ �أن �لعامل �ل�شخ�شي يتدخل 

بع�س �ل�شيء يف ر�شم هذه �خلطوط وبالتايل �لز�وية �لتي ُتقا�س بينها. 
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�لدر��شات �لعلمية �مل�شممة خ�شي�شا لتوفري �أ�شا�س لالأدلة فيما يتعلق بالتحليل �جلنائي للم�شية مل تبد�أ 
بالظهور �إل موؤخر�، وجودتها �لعلمية متفاوتة. هناك ميل لقبول بع�س �لآر�ء كبديهيات رغم عدم وجود 

�أدلة تدعمها، �أو �لقليل منها فقط. و�أحد �لأمثلة �لهامة هو �فرت��س �أن لكل �شخ�س طريقة م�شي معينة 
خا�شة به )مثال در��شة كري�شان و�آخرون 2015(. وعند �ل�شت�شهاد ببع�س �لآر�ء، غالبا ما تكون هذه 
ماأخوذة من بحوث �شابقة و�لتي كانت قد تقبلت تلك �لآر�ء كبديهيات غري مبنية على دلئل جتريبية 

تدعمها. وبالتايل فاإن �لأق�شام �لتالية �شوف تبحث يف �لقاعدة �لعلمية لالأدلة �خلا�شة بالأوجه �لرئي�شية 
للتحليل �جلنائي للم�شية، وذلك من خالل كل من �لتقييم �ملو�شوعي و�ل�شخ�شي. 

1.3.3 �إىل �أي مدى تعترب م�شية كل �شخ�س مميزة؟ 

�إن �لقول باإمكانية �ل�شتناد �إىل حتليل �مل�شية للتعرف على �شخ�س ما ب�شكل قاطع تقوم على �فرت��س 
�أ�شا�شي مفاده �أن لكل �شخ�س م�شية مميزة خا�شة به. ومعظم �لأبحاث �إما تاأخذ بذلك كاإحدى �لبديهيات، �أو 
تنقل عن مر�جع ثانوية تعود �إىل �لأعمال �لأولية ملور�ي )1967( �أو وينرت )1979، 2009( و�لتي كان فيها 

هذ� �لر�أي تخمينا غري ُمثبت. 

عند �أحد م�شتويات �لتحليل، ميكن �عتبار �أية مقايي�س متكررة على �أنها و�شيلة للتعّرف على هوية �ل�شخ�س. 
فاإذ� كان يبدو �أن �شخ�شني لديهما نف�س �ملقايي�س، حينها مُيكن فح�س تلك �ملقايي�س بدقة �أكرب �إىل �أن 

يتم �لتو�شل �إىل فارق بني �ل�شخ�شني يف نهاية �ملطاف. ولكن ذلك ينطوي على �لفرت��س �أنه بالإمكان 
�أخذ �ملقايي�س بدقة �أكرب. مل يتم �ثبات دقة �ملقايي�س �لتي توؤخذ من ت�شجيالت �لفيديو، بينما قابلية تكر�ر 
�ملقايي�س ُمثبتة وموثقة ب�شكل جيد يف حال �أُِخذت �أثناء �لتحليل �ل�رشيري للم�شية حتت ظروف مثالية )�أن 
يكون �ل�شخ�س مرتديا �لقليل من �ملالب�س، و�أن يتم ��شتخد�م �أجهزة قيا�س متطورة لتتبع مو�قع �لعالمات 

�مُلل�شقة على ج�شمه(. ويف �لتحليل �ل�رشيري للم�شية، ميكن �أن تتفاوت قابلية �لتغري يف قيا�س زو�يا 
�ملفا�شل )ز�وية �نثناء �لركبة �أو حترك �لقدم �إىل �خلارج مثال( مبقد�ر ±5° )ما ُيعرف فنيا بالنحر�ف 

�لقيا�شي، ماغينلي و�آخرون 2009( عند ��شتخد�م �أنظمة قيا�س ذ�ت تقنية عالية، و�أن تكون �أعلى قليال 
)±6°( عندما يجري �ملعالج �لفيزيائي فح�شا �رشيريا للمري�س )فو�شانغ و�آخرون 2003، ماكدويل 
و�آخرون 2000(. ول ُيحتمل �أن تكون �ملقايي�س �ملاأخوذة من ت�شجيل �لفيديو �أكرث موثوقية من تلك 

�ملقايي�س. وعلى هذ� �لأ�شا�س، فاإن �حتمال �خلطاأ يف �لقيا�س بحدود ±5° رمبا يكون �أف�شل ما مُيكن توقعه. 
وباملقارنة، فاإن متو�شط �حتمال �لتغري يف زو�يا �ملفا�شل بني �لبالغني هو ما بني ±4° و ±7° )موريل 

و�آخرون 2017، باو و�آخرون 2014، �شبيت�شيايل و�آخرون 2014(. وعليه يكون من �ملنطقي �حلكم باأن �لدقة 
يف �أ�شاليب �لتحليل �جلنائي للم�شية هي دون �ملطلوب بكثري بحيث ل ميكن �عتبار طريقة م�شي �شخ�س ما 

فريدة من نوعها. 

من �لأمور �ملتعلقة بهذ� �ملو�شوع مدى قابلية �لتغري �لتي تطر�أ على م�شية �لفرد مع مرور �لزمن. فحتى 
لو �أخِذت �ملقايي�س بدقة �أكرب، ذلك لن ُيفيد �إذ� تغريت طريقة م�شي �ل�شخ�س �ملعني يف �لفرتة ما بني 

�أخذ �ملقايي�س. فطريقة م�شي �ل�شخ�س �لذي مي�شي على �أر�شية م�شتوية يف موقع د�خلي وبال�رشعة �لتي 
يختارها يكون �لتغيري فيها ل ُيذكر )عادة �أقل من 1°( خالل يوم و�حد �أو على �متد�د �أ�شبوع )ماغنلي 

و�آخرون 2014( �أو حتى خالل عدة �أ�شهر )ماتوف�شكي و�آخرون 2012(. �إل �أن طريقة م�شي �ل�شخ�س تتفاوت 
ب�شكل و��شح متاما ح�شب �رشعة م�شيته )كريتلي و�آخرون 1985، �شو�رتز و�آخرون 2008، يانغ و�آخرون 

2014�أ(، ومو��شفات �لأر�شية �لتي مي�شي عليها )فونغ و�آخرون 2008، مينز و�آخرون 2003، و�نوب 

و�آخرون 2014(، وح�شب �زدحام �ملحيط �لذي يتحرك فيه )ريد و�آخرون 2006(، و�إذ� كان يحمل �أ�شياء 
ثقيلة )ماجومد�ر و�آخرون 2010(، �أو عندما يكون متعبا )ر�دز�ك و�آخرون 2017(، وحتى حينما يكون 
يتحدث عرب �لهاتف �لنقال )�شيمور و�آخرون 2016(. ويعتمد ذلك �أي�شا على نوعية �حلذ�ء �لذي يلب�شه 

)كرونني 2014، فر�نكلني و�آخرون 2015(. كما �أن �لتعر�س لإ�شابة، �أو كون �ل�شخ�س حتت تاأثري �لكحول 
�أو خمدر�ت �أخرى، لهما �أي�شا �أثر و��شح يف �إمكانية تغري منط م�شيته، وكذلك هي �حلال بالن�شبة لالإ�شابة 

�لد�ئمة �أو �ل�شفاء منها. و�أخري�، ولأن ��شتخد�م �لتحليل �جلنائي للم�شية قد �أ�شبح مو�شع �هتمام �لعامة، فقد 
يتعمد �لأ�شخا�س �مل�شي بطريقة خُمتلفة لتفادي �لتعرف عليهم. 

و��شتناد� �إىل حمدودية �لدقة يف �أخذ مقايي�س �مل�شية، و�لتفاوت يف طرق �مل�شي بناًء على �لعديد من 
�لعو�مل �ملختلفة، فلي�س بالإمكان حاليا �عتبار م�شية �أي فرد على �أنها فريدة من نوعها. وتقر در��شة 
بريت�س و�آخرين )2016�أ( �أنه �إذ� كانت �مل�شية فريدة “فاإن تفردها يكون عند م�شتوى يتطلب مقايي�س 

دقيقة”، و�أنه نظر� ملحدودية �إمكانية �أخذ �ملقايي�س من ت�شجيل فيديو، فاإن “�لتحليل �جلنائي للم�شية، 
كما هو مُمار�س �ليوم، لي�س قادر� على حتديد هوية �ل�شخ�س”4. ومت�شي �لدر��شة �إىل �لقول �إن “�شمات 
�مل�شية �لتي مُيكن متييزها هي �شمات تتو�جد على م�شتوى �رشيحة معينة من �ل�شعب، �أي �أنها �شمات 

ُتالحظ لدى �رشيحة من �ملجتمع، وبالتايل ُتظهر �إمكانية تطابقها ولي�س تفّردها”. وتخل�س در��شة لر�شن 
و�آخرين )2008( �إىل نتيجة م�شابهة �إذ ترى �أنه “ميكننا �لقول، بقدر معقول من �لثقة، �إن �مُل�شتبه به 

رمبا هو �جلاين، ولكن لي�س بالإمكان �جلزم بالتعرف على �جلاين ب�شكل قاطع”. �إذ� كان غياب �لدليل على 
�لتفرد مقبول، فاإن وجود مو��شفات حمددة �شمن �رشيحة من �ملجتمع يجب �أن يكون معروفا لكي يكون 

بالإمكان ح�شاب ن�شبة �خلطاأ. 

4  جتدر �ملالحظة �أن �لتحليل �لبيومرتي للم�شية ي�شتعني بعمليات ��شتخال�س �ملعلومات من �لكمبيوتر للح�شول على بيانات �أكرث دقة وتعقيد� )مثال لر�شن و�آخرون 
2010، باتاكي و�آخرون 2011( وهذ� ما يجعل �إمكانية هذ� �لتحليل للتعرف على �لأفر�د خمتلفا عن �لتحليل �جلنائي للم�شية �لذي يعتمد على ت�شجيالت �لفيديو كما هو 

ممار�س �ليوم. 
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2.3.3 مدى �شيوع �ملو��شفات �لفردية للم�شية 

يركز جزء كبري من �لتحليل �جلنائي للم�شية على �لتعرف على مو��شفات حمددة للم�شية )ز�وية �نحر�ف 
�لقدم �إىل �خلارج هي �أحد �لأمثلة، �نظر �ل�شكل 1( و�لتي ُت�شري �لتقارير �إىل �أنها غري �شائعة. و�إذ� ما لوحظت 

مو��شفات غري �شائعة يف �ثنني �أو �أكرث من لقطات �لفيديو، فاإن �حتمال �أن يكون �لت�شجيلني لنف�س �ل�شخ�س 
هو �أكرب مما لو متت مالحظة مو��شفات �شائعة.  

�أُطِلق موؤخر� يف �ململكة �ملتحدة م�رشوع لإن�شاء قاعدة بيانات حول تكرر بع�س من �شمات �مل�شية 
�لتي مت �لتعرف عليها لدى �لتحليل �جلنائي للم�شية ل�شكان �ململكة �ملتحدة، ولكن �لنتائج مل ُتن�رش بعد 

)بريت�س و�آخرون 2016�أ(. �إل �أن هناك عدد� و�فر� من �لدر��شات �لتي ت�رشح طرق م�شي �لب�رش و�ختالفاتها. 
و�لدر��شات �لقيا�شية يف هذ� �ملجال )كريتلي 2006، روز وغامبل 2006( غالبا ما تقدم بيانات على 
�شكل ر�شوم بيانية ت�شجل �لنمط �ملتو�شط للحركة، ومتثل �ختالف �مل�شية بني �لأ�شخا�س. وقد �أظهرت 

در��شة حديثة )بينزوين و�آخرون 2014( تو�فقا كبري� بني جمموعات �لبيانات �لتي مت جمعها ب�شكل م�شتقل 
يف �أ�شرت�ليا و�لوليات �ملتحدة من حيث �لختالفات يف طرق �مل�شي بني �لأفر�د. ونظر� لكون �ملقايي�س 
مثل �لنحر�ف �ملتو�شط )�لذي ي�شري �إىل �ملقايي�س �ملتو�شطة( و�لنحر�ف �لقيا�شي )�لذي ي�شري �إىل نطاق 

�لتغيري( معروفة، فاإنه بالإمكان ح�شاب �حتمال تكر�ر ورود �إحدى �ملو��شفات �شمن �ملجتمع. وتتوفر تلك 
�لبيانات من حتليل �مل�شية �لذي ُيجرى يف خمترب�ت جمهزة، ومُيكن ��شتخد�مها لتقدير وترية توزع وجود 

تلك �ملو��شفات بناء على �لبيانات �ملاأخوذة من �لفيديو. ولي�س من �لو��شح ملاذ� ل ُيقدم �لتحليل �جلنائي 
للم�شية تلك �لبيانات، �إل فيما ندر. 

وبينما تتوفر بيانات على نطاق و��شع عن حركة �ملفا�شل و�أع�شاء �جل�شم من �حلو�س و�لأطر�ف �ل�شفلية، 
فاإن �ملعلومات عن حركة �لأذرع و�جلزء �لعلوي من �جل�شم و�لر�أ�س �أقل �شيوعا. ويعود ذلك جزئيا لكون 

حركة �لر�أ�س و�لأذرع يف �حلياة �ليومية تعتمد حلد بعيد على �ل�شياق �لذي مي�شي به �لفرد )�إن كان ب�شحبة 
�أحد، �أو يحمل �أغر��شا، �أو على ر�شيف مزدحم، �أو ي�شري �شعود� على مرتفع( ولي�س لأنها بال�رشورة جزء 

متاأ�شل من طريقة م�شي �لفرد. 

من �ملهم فهم �أن بع�س �ل�شمات مُيكن �أن تكون �أكرث فائدة يف �لتمييز بني �لأفر�د من �شمات �أخرى. ولكي 
تكون �شمة ما مفيدة، يجب �أن تكون ثابتة عند �شخ�س ما وخمتلفة ما بني �لأ�شخا�س، و�أن تكون تلك 

�لختالفات قابلة للقيا�س. وكانت در��شة يانغ و�آخرون )2014ب( قد جمعت بيانات عن م�شية 12 رجال 
بالغا ومعافى ي�شريون يف خمترب لدر��شة �أمناط �مل�شي. وجاء يف �لتقرير �أن زو�يا �لركبة و�لكاحل يف 
منت�شف دورة �مل�شي �ختلفت بدرجة �أقل بني �لأفر�د، بينما زو�يا �لورك كان فيها �أكرب ن�شبة �ختالف، 

ما يفيد �أن زو�يا �لورك هي �لأكرث نفعا يف �لتمييز بني �لأفر�د. ورغم ذلك، فاإن �لختالف بني �لأفر�د يف 
ز�وية �لورك هي 5° فقط )�نحر�ف قيا�شي(، ومن غري �ملرجح �كت�شافه نظر� لالفتقار �إىل �لدقة يف �لأ�شاليب 

�حلالية لتحليل ت�شجيالت �لفيديو. 

�مل�شاألة �لأخرى هي �لتعرف على مو��شفات متعددة. فاإذ� كان من �ملتوقع ورود �إحدى �ملو��شفات يف 
و�حد من كل ع�رشة �أفر�د يف �ملجتمع، و�أخرى يف و�حد يف كل خم�شة �أفر�د، فقد يدفع ذلك �إىل �ل�شتنتاج �أن 

�جلمع بني هاتني �ل�شفتني �شوف َيِرد فقط يف و�حد من كل 50 فرد� يف �ملجتمع )x 5 10 = 50(. وي�شح 
ذلك فقط �إن كانت �ل�شفتان م�شتقلتني �إح�شائيا، وهذ� نادر� ما يحدث يف حتليل �مل�شية. وعليه، فقد خل�شت 

در��شة بيرت�س و�آخرون )2016�أ( �إىل �أن و�حد� من كل 14 �شخ�شا تكون ركبته �ليمنى منحرفة �إىل �لد�خل، 
وو�حد� من كل 17 �شخ�شا تكون قدمه �ليمنى منحرفة �إىل �لد�خل. وح�شب قاعدة �لبيانات، توجد �ل�شفتان 
معا يف 1 من كل 27 فرد�، ولي�س يف 1 من كل 238 فرد� كما هو متوقع لو كانت �ل�شفتان م�شتقلتني. و�إىل 
�أن ُيعرف م�شتوى موثوقية تلك �ملقايي�س �أو �ل�شمات، يجب �لتعامل بحذر مع �لتقدير�ت ب�شاأن مقد�ر �لثقة 

�لتي ُتكت�شب عن طريق �لتعرف على مو��شفات متعددة غري �شائعة. 

3.3.3 �إىل �أي درجة ميكننا �لتمييز بني �لختالفات يف �مل�شية؟ 

يعرف معظم �لنا�س �أ�شخا�شا لهم م�شية مميزة بحيث يكونون متاأكدين �أنه بالإمكان �لتعرف عليهم من 
م�شيتهم. �إل �أنه يجب �لنتباه �إىل �أن �لتعرف على �ل�شخ�س يعتمد عموما على �لعديد من �لعو�مل، ويربط 

�لنا�س ل �شعوريا �ملعلومات عن م�شيته مع معلومات �أخرى مثل �ملكان �لذي يرونه فيه، وما يرتديه، ورمبا 
حجم ج�شمه وقو�مه، �أو �لأ�شو�ت �لتي ت�شدر عن حذ�ئه �أو مالب�شه. كما جتدر مالحظة �أن �إمكانية متييز 

بع�س �لأ�شخا�س من خالل مو��شفات خا�شة مب�شيتهم تعني �أن معظم �لنا�س لي�س لديهم تلك �ملو��شفات. 
و�أي�شا فاإن معرفة �ل�شخ�س ب�شكل جيد هي �أي�شا عامل متغري هام يجب �أخذه باحل�شبان، وهذ� عموما ما ل 

ُيطبق يف �لتحليل �جلنائي للم�شية. 
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ُيقال يف �لدر��شات �لأكادميية �أن �لب�رش “يجيدون متاما” �لتعرف على �لأ�شخا�س من م�شيتهم )كما هو 
م�رشوح باإيجاز يف �مللحق(. وهذ� عموما تف�شري ف�شفا�س للنتائج. فالدر��شات متيل للرتكيز على تقدمي 

نتائج مبنية على �ختبار�ت �إح�شائية و�لتي توؤكد ب�شكل عام �أن �لنتائج ل ُيحتمل �أن تكون قد ح�شلت 
بال�شدفة. ويف �لتحقيقات �جلنائية، حيث يكون م�شتوى �لأدلة مرتفعا، فاإن ن�شبة �لتعرف �خلاطئ على 

�لأفر�د - و�لتي ترت�وح عموما بني 20% و50% )�نظر �لق�شم 6 لالطالع على �ملر�جع( - هي �إحدى �لنقاط 
�لتي تثري قلقا بالغا. 

يجب مالحظة �أن تلك �لدر��شات قد �عتمدت ب�شورة �أ�شا�شية على ت�شوير متو��شل للم�شية )ت�شوير يلتقط 
20 �شورة بالثانية �أو �أكرث(. وغالبا ما يكون �لت�شوير بالفيديو �حلديث له قدرة �لتقاط �شور برتدد بطيء 

بحيث ينتفي ذلك �لإح�شا�س باحلركة �مل�شتمرة )�أقل من 8 لقطات يف �لثانية(. وقد �أظهرت �لدر��شات 
�لأقدم �أنه من �مل�شتحيل فعليا �لتمييز بني �لأ�شخا�س �عتماد� على �ل�شور �لثابتة لنماذج نقاط �ل�شوء5 

)كوزلو�شكي وكاتنغ 1977(، بينما توؤكد �لدر��شات �لأحدث �أن �لقدرة على �لتعرف على �شمات �مل�شية 
تنخف�س مع �نخفا�س �رشعة �لفيديو يف �لتقاط �ل�شور )عدد �ل�شور �مُللتقطة يف �لثانية( )بريت�س و�آخرون 

.)2014

4.3.3 باأي درجة من �لدقة باإمكاننا �أن ن�شّنف قدرتنا على �لتمييز بني �لنا�س بال�شتناد �إىل بيانات 

م�شيتهم؟
بغياب �ملقايي�س �ملو�شوعية، غالبا ما تعتمد �ملحكمة على درجة �لتقدير �ل�شخ�شي لل�شاهد �خلبري مبدى 

ثقته بالتحليل �لذي يقدمه. لي�شت هناك در��شات تناولت هذ� �جلانب ب�شكل مبا�رش، ولكن �ثنتني منها 
)بريت�س و�آخرون 2016ب وكوزلو�شكي وكاتنغ 1977( قد تناولتا �لتالزم بني �لثقة يف �تخاذ �لقر�ر على 
�أ�شا�س بيانات �مل�شية ودقة تلك �لقر�ر�ت. وقد حت�شنت �لدقة يف �تخاذ �لقر�ر مع وجود �لثقة، ولكن حتى 

عندما �أظهر �ملحللون �أعلى م�شتويات �لثقة بقر�ر�تهم، كان 1 من كل 6 قر�ر�ت خاطئا يف �لدر��شة �لأوىل، 
و1 من كل 3 يف �لدر��شة �لثانية. وكان �مل�شاركون يف تلك �لدر��شات من �لطالب، ولكن يف غياب �لدر��شات 

حول �ملخت�شني �لذين كانو� يلعبون دور �ل�شهود �خلرب�ء، فقد �أظهرت �لنتائج �أنه لبد من توخي �حلذر 
بالن�شبة لقبول �لتقييم �لذ�تي للثقة.

4. �أف�شل �ملمار�شات �حلالية يف �لتحليل �جلنائي للم�شية

ل يتوفر نهج قيا�شي من�شور عن مقارنات �لتحليل �جلنائي للم�شية. وُتظهر مر�جعة لق�شايا حديثة جرى 
فيها تقدمي �أدلة عن طريق �لتحليل �جلنائي للم�شية �أنه مل يتم بعد تطوير نهج “قيا�شي يف هذ� �ملجال”، 

�شو�ء ر�شمي �أو غري ر�شمي، للتحليل �أو لتقدمي �لأدلة. وهناك ف�شل عن هذ� �ملو�شوع يف در��شة �أو�شع نطاقا 
عن طب �لأقد�م �جلنائي )دمياجيو وفرينون 2011(. كما ل بد من �لتذكر �أن �ملوؤلفات هي عموما م�شادر 
مرجعية ثانوية، ولي�شت من �مل�شادر �لرئي�شية �لتي جندها عادة يف من�شور�ت جرت مر�جعتها من قبل 

زمالء �ملهنة. فهذ� �لنوع �لأخري من �ملن�شور�ت يقدم م�شتوى عاليا من �لأدلة �لعلمية عموما لكونها قد متت 
مر�جعتها من قبل زمالء �ملهنة، بينما يف �ملوؤلفات قد يطرح �ملوؤلف بع�شا من �أفكاره حتى لو كانت غري 

ُمثبتة ول يوؤيدها �ملجتمع �لعلمي. 

�لتحليل �جلنائي للم�شية هو �أ�شا�شا عملية �حلكم فيما �إذ� كانت عينة �لفيديو �لتي يظهر فيها �شخ�س غري 
معروف عند م�رشح �جلرمية �أو قربه يطابق ت�شجيل �لفيديو �لذي ُي�شتخدم كمرجع عن �شخ�س �آخر معروف 
يف موقع خُمتلف. ذلك يتطلب حتليل �لت�شجيلني، �لعينة و�ملرجع، ثم مقارنة �لتحليلني مع بع�س. وتتحقق 
�أف�شل ممار�شة يف �إيجاد �لتطابق عموما عندما يجري حتليل �لعينة و�ملرجع ب�شكل م�شتقل، ثم مقارنتهما 

بعد ذلك. ولعل �لو�شع �لأمثل هو �أن يتوىل �إجر�ء �لتحليل مر�قبان م�شتقالن، و�أن ُيجري �ملقارنة مر�قب 
ثالث. �إل �أنه يف �لظروف �لو�قعية لي�س بالإمكان عموما حتقيق �ل�شتقاللية �لفعلية، وعادة ما يتوىل خبري 
و�حد �إجر�ء �لعمليات �لثالث. يف تلك �حلالة، مُيكن �تخاذ بع�س �خلطو�ت �لب�شيطة ل�شمان تنفيذ �لعمليات 

�لثالث باأكرب قدر ممكن من �ل�شتقاللية. ومن �لبديهي �أن �أهم تلك �خلطو�ت هي �أن تتم �لعمليات �لثالث 
بالتتابع، مع ترك فارق زمني معقول بني �لو�حدة و�لأخرى. و�أول ما يجب حتليله هو بيانات فيديو �لعينة، 

وذلك ل�شمان �أل يكون �ملحلل يبحث، عمد� �أو ل �شعوريا، عن �شمات معينة معروفة �شاهدها يف �لفيديو 
�ملرجع حتدد مو��شفات مميزة لل�شخ�س. وتوثيق تاريخ وتوقيت �لبدء و�لنتهاء للعمليات �لثالث يوفر 

�لدليل على حماولة حتقيق �ل�شتقاللية. 

5  در��شة نقاط �ل�شوء ُتظهر �حلركة مل�شادر نقطة �ل�شوء على ج�شم �ل�شخ�س �لذي مي�شي �أمام خلفية �شود�ء، ولي�س بالت�شوير �لكامل بالفيديو. 
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1.4 �لتحليل

يبتدئ معظم �لتحليل �جلنائي للم�شية بتقدمي �رشيط �لفيديو من جانب �جلهة �لتي جُتري �لتحقيق �أو �لفريق 
�لقانوين �ملد�فع عن �ملتهم. وعموما يكون هناك عينتان �أو �أكرث من لقطات �لفيديو، ويكون �ملطلوب هو 

معرفة �حتمال �أن تكون �للقطات لنف�س �ل�شخ�س �أم ل، وذلك من خالل �ملقارنة بينها. ولدى ت�شليم لقطات 
�لفيديو للمحللني، يتم �إبالغهم �أي�شا عن �ل�شياق �لذي �ُشجلت فيه، وعن �أية تعديالت لحقة �أُجريت عليها 

)مثل تكبري �ل�شورة �أو �شغط حجمها �أو حتوير �ملحتوى �أو �لقتطاع منه(. ويتوقع معظم �ملحللني �أن 
يت�شلمو� �لبيانات بال�شيغة �لرقمية، و�أن تكون �لبيانات �مل�شورة قد فقدت بع�شا من جودتها �إذ� كانت 

قد ُنقلت من �رش�ئط فيديو عادية، �أو �إن جرى �شغط حجمها لت�شهيل نقلها. كما يجب �أن تتوفر �لت�شجيالت 
�لأ�شلية لأغر��س �ملقارنة �إذ� دعت �ل�رشورة. 

ُيقّيم �ملحلل لقطة �لفيديو ليحدد �إن كانت جودتها كافية ملقارنتها مع ت�شجيل �آخر. وقد �أُعدت در��شة 
دمياجيو وفرينون )2011( �أد�ة حتليل كدليل �إر�شادي لتقييم جودة �لت�شجيل، وهي مو�شحة يف �جلدول )1( 

�أدناه. ولكن ل يتوفر �شوى قدر �شئيل من �ل�رشح عن كيفية ��شتخد�م تلك �لأد�ة بدقة، �أو �أين تكمن �أعلى 
درجة من جودة �لت�شجيل يف ت�شل�شل �ل�شور �مل�شار �إليه على �لكمبيوتر بال�شهم ذي �لر�أ�شني. ورغم �أن 

�لعنو�ن �لأ�شلي للجدول )وهو ُم�شتخدم هنا �أي�شا( يقول �إن هذه �لأد�ة هي �أي�شا لتقييم جودة �لت�شجيل 
مبو�شوعية، �إل �أن ��شتخد�مها قائم بالأ�شا�س على �لتقدير �ل�شخ�شي. وقد قدمت در��شة لحقة )بريت�س 
و�آخرون 2013( �رشحا لعملية تطوير تلك �لأد�ة، لكنها ل ُتعطي تو�شيحات �إ�شافية عن �لأد�ة نف�شها. 

وعند تقييم جودة �ل�رشيط، قد يلجاأ �ملحلل لتح�شني نوعية �ل�شور عن طريق تعديل �لفارق يف �ل�شوء 
ن يف �شجل  و�ل�شمات �لأخرى للحد من تاأثري �لإ�شاءة �ل�شعيفة �أو �لظالل �أو �لنعكا�شات يف �ل�شور. وُتدوَّ

�لق�شية كافة �لتعديالت �لتي �ُدخلت على �لبيانات يف ن�شخة �لت�شجيل �لذي يعمل �ملحلل عليه.

�جلدول 1

م�شودة منوذج لتقييم جودة لقطة فيديو �شمن �شياق توفري �لأدلة )دمياجيو وفرينون 2011(. جتدر 
�ملالحظة �أن �لأف�شلية عموما هي للعو�مل �مُلدرجة على �جلانب �لأمين من هذ� �جلدول، �إل �أن ذلك ل ي�شح 
د�ئما. فمثال “�ل�شطوع �لز�ئد” مُيكن �أن يطم�س بع�س �لتفا�شيل بنف�س �لقدر كما يف حالة “�لإعتام �لز�ئد”. 

�ل�شورة

م�شو�شة جد� و��شحة جد� 
تباين �لألو�ن �شعيف جد� تباين �لألو�ن جيد جد� 

�إعتام ز�ئد �شطوع ز�ئد 
�لإ�شاءة  

�إ�شاءة �شيئة جد� �إ�شاءة جيدة جيد� 
وجود ظالل كثرية ل وجود للظالل 

وجود �نعكا�شات كثرية ل وجود لالنعكا�شات 
�جتاه م�شدر �ل�شوء �شيئ �جتاه م�شدر �ل�شوء جيد  

�لجتاه  
من �لأمام �أو �خللف مبا�رشة من �جلانب مبا�رشة 

معدل �رشعة �للقطات  

�شل�شلة من �ل�شور �لثابتة �ن�شياب م�شتمر لل�شور 

�ل�شخ�س نف�شه يف �للقطة  

ل يظهر �أي من �جلزء �لأعلى من �جل�شم يف �للقطة كامل �جلزء �لأعلى من �جل�شم ظاهر يف �للقطة 
ل يظهر �أي من �جلزء �ل�شفلي من �جل�شم يف �للقطة كامل �جلزء �لأ�شفل من �جل�شم ظاهر يف �للقطة 

يتحرك ببطء �شديد يتحرك ب�رشعة كبرية 
خطوتان �أو �أقل يف �للقطة ع�رش خطو�ت �أو �أكرث يف �للقطة 

�ملالب�س غري منا�شبة لإجر�ء حتليل للم�شية �ملالب�س منا�شبة لإجر�ء حتليل للم�شية 
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يهدف �ل�شتعر��س �لأول ملقطع �لفيديو �إىل تقييم �ملعلومات �ملتوفرة و�ملقاطع من �لت�شجيل �لتي يجب 
�أن تخ�شع لتحليل �أكرث تف�شيال. ويجري حينها تفح�س تلك �ملقاطع بحثا عن �أدلة على مو��شفات عامة 

مل�شية �ل�شخ�س، ويعقب ذلك �رشح �أكرث تف�شيال ملفا�شل و�أجز�ء معينة يف �جل�شم. يبد�أ بع�س �ملحللني 
عملهم بالعتماد على قائمة ُمعدة �شلفا للتدقيق يف �شمات �مل�شية �لتي يعتربونها مفيدة للتحليل �جلنائي 

للم�شية )بريت�س و�آخرون 2016�أ، دمياجيو وفرينون 2011، لر�شن و�آخرون 2008(. ولكن هناك تباينا 
كبري� بني قو�ئم �لتدقيق �مُلعدة �شلفا من ناحية بنيتها �لإجمالية وتطبيقها بالتف�شيل. در��شة دمياجيو 
وفرينون ُتفّرق بني �شمات �مل�شية )�ملو��شفات �ملحددة للمفا�شل و�أجز�ء �جل�شم( و�لأ�شكال )�أي �لأمناط 

�لأعم للحركة و�لتي ت�شمل جمموعة من �ملفا�شل(. ومن �لو��شح �أن �لقائمة يف هذه �لدر��شة متاأثرة بخربة 
طبية، و�أن معظم �لأ�شكال وبع�س �ل�شمات ل ُيحتمل �أن تتو�جد يف �أ�شخا�س دون �أن يكونو� م�شابني بحالة 

طبية معينة )مثل م�شية من لديه �شلل ن�شفي �أو �شلل �شفلي(. ومييل ُمعظم �أخ�شائيي �لتحليل �جلنائي 
للم�شية �إىل تقييم ما �إذ� كانت تلك �ملو��شفات موجودة، غري �أنه من �ملفيد �أن تكون هناك �أي�شا دلئل على 

�ملر�ت �لتي تتكرر فيها تلك �ملو��شفات. وترى در��شة دمياجيو وفرينون )2011( �إنه يتوجب على �ملحلل 
عند هذه �ملرحلة �أن ُيقّيم ما �إذ� كان �لتعرف على �ملو��شفات قد تاأثر بعو�مل لها عالقة بالت�شجيل )مثل 
م�شتوى �لإ�شاءة وز�وية �لروؤية( �أو بال�شخ�س نف�شه )مثل �أن يكون ما�شيا على �أر�س غري م�شتوية �أو �أنه 

مي�شي ب�رشعة �أو ببطء غري �عتياديني(. وهناك �أهمية خا�شة لعتبار�ت ز�وية �لروؤية. ففي حني �أن �مل�شية 
على �لطبيعة هي ثالثية �لأبعاد، فاإن لقطة �لفيديو ثنائية �لأبعاد، و�ملعلومات �لتي مُيكن �كت�شابها ب�شاأن 
�شمات معينة للم�شية تعتمد حلد بعيد على و�شعية �لكامري� بالن�شبة لل�شخ�س �لذي �شورته، و�لجتاه �لذي 

كان ي�شري به. 

ويبدو �أنه لي�س هناك �شوى �لقليل من �لت�شاق يف �لت�شجيل �لر�شمي للبيانات �أو يف �شيغة تقدمي تقارير 
�لتحليل �جلنائي للم�شية. حيث يجب �أن يت�شمن �لتقرير تقييما عاما لنوعية ت�شجيالت �لفيديو، ولأية 

مالحظات �شمن مقاطع معينة من �لت�شجيل )مُيكن دمج ذلك مع تو�شيف �لنتائج �أو جتميعها يف مكان 
�آخر �إن كان ذلك يح�ّشن من و�شوح �لتقرير(. كما يجب �أن ي�شجل �لتقرير �ملو��شفات �لتي مت �لتعرف عليها، 

مع �لإ�شارة بو�شوح �إىل �ملقاطع من �لت�شجيل �لتي تدعم �أية مالحظات. غالبا ما تكون هذه �ملو��شفات 
“حركية”، وهي تظهر فقط عندما تتم م�شاهدتها كمقطع من ت�شجيل فيديو. ويف بع�س �حلالت �لأقل 

حدوثا، ُتعر�س تلك �ملو��شفات يف لقطات حمددة من بيانات �لكامري�، و�لتي مُيكن ��شتخال�شها ك�شور 
ثابتة وت�شمينها يف �لتقرير لتدعم �ل�شتنتاجات �مُل�شتخل�شة. يف تلك �حلالة جتب �لإ�شارة �إىل ما �إذ� 

كانت �للقطات �لثابتة متثل �لنمط �لعام، �أم حالت حمددة كال�شتد�رة و�لنطالق �أو �لتوقف �إلخ. ويف 
�لو�شع �لأمثل، ينبغي �أن يكون �لتقرير �شفافا مبا يتيح للقارئ �أن يفهم بالكامل كيف مت �لتو�شل �إىل تلك 

�ل�شتنتاجات. 

2.4 �ملقارنة

حاملا يتم حتليل كل من ت�شجيلّي �لفيديو ورفع تقرير منف�شل بكل و�حد منهما، يتعني على حملل �مل�شية 
�أن يقارن كال �لتقريرين ملعرفة �إن كانا لنف�س �ل�شخ�س، �أو �إن كان ��شتبعاد �ل�شخ�س ممكنا. ذلك يتطلب 

�لتعرف على �ل�شمات �ملوجودة يف كال �لت�شجيلني، وتلك �ملوجودة يف �أحدهما ولي�س يف �لآخر. ول بد 
للمقارنة �أي�شا من �أن تاأخذ باحل�شبان �أية مالحظات ب�شاأن نوعية �لبيانات �أو جو�نب �أخرى، مثل �لفو�رق 

يف كيفية وتوقيت ت�شجيل �للقطتني �ملختلفني، و�لتي ميكن �أن توؤدي �إىل ��شتنتاجات خاطئة. وكما يف 
�لتحليل، يجب ت�شجيل �ملقارنة باأ�شلوب �شفاف يتيح للقارئ فهم كيف مت �لتو�شل �إىل �ل�شتنتاجات. 

ويتطلب ت�شمني �ل�شور يف �لتقرير لدعم �ملقارنة حر�شا خا�شا، كما تبنّي من �إحدى �لق�شايا �لتي ��شتهرت 
�إعالميا )لر�شون و�آخرون 2007(. ففي �ملقارنة، ُيعر�س زوج من �ل�شور �أو مقاطع من �لفيديو ماأخوذة 

من ت�شجيالت خمتلفة �أطول و�لتي تبدو مت�شابهة جد�. �إذ� مت �لتعرف على تلك �ل�شور �أو �ملقاطع على �أنها 
مو��شفات لل�شخ�س يف تقريرين م�شتقلني ومنف�شلني عن �لت�شجيلني، عندها يكون دليل �لتطابق قاطعا. 

ومن جهة �أخرى، �إذ� تفّح�س حملل �مل�شية كال �لت�شجيلني معا بدقة من �أجل �إيجاد زوج من �للقطات ُتظهر 
�أعلى درجة من �لتطابق، عندها قد يكون �لدليل باطال. 

مت �عتماد جمموعة من �ملقاربات �ملختلفة لتبيان قوة �ملقارنة. ويف قائمة �لتدقيق للعنا�رش �ملختلفة يف 
در��شة لر�شن و�آخرين )2008( مت ت�شنيف �ملقارنة على �أنها فقط “َتطاُبق”، �أو “ل َتطاُبق”، �أو “�ملقارنة 

غري ممكنة”. ول ت�شمل �لقائمة ت�شنيف “عدم �لتطابق” )�لت�شجيالن ل�شخ�شني خمتلفني ب�شكل و��شح( و�لتي 
لها معاٍن خمتلفة عن “ل تطابق” )لي�س هناك �أدلة كافية لال�شتنتاج �أن �لت�شجيلني هما لنف�س �ل�شخ�س(. 

وقد يكون �لبديل هو ��شتخد�م مقيا�س من �شت درجات �أو�شت به جمعية مزودي علم �لتحليل �جلنائي 
)2009( لال�شتخد�م يف كافة جمالت علم �لتحليل �جلنائي وفق ما يعر�شه �جلدول )2(6. ويجب مالحظة 

�أن �لقيا�س م�شمم لال�شتخد�م يف ت�شنيف �ل�شتنتاج �لنهائي، ولي�س كل مو��شفة على حدة. 

6  در��شة نقاط �ل�شوء ُتظهر �حلركة مل�شادر نقطة �ل�شوء على ج�شم �ل�شخ�س �لذي مي�شي �أمام خلفية �شود�ء، ولي�س بالت�شوير �لكامل بالفيديو.
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هذ� �ملقيا�س ي�شاوي بني �ملر�دفات �للفظية ومعدلت �لحتمال )ن�شبة �حتمال وجود مطابقة �شحيحة 
مقارنة بن�شبة �حتمال �ملطابقة غري �ل�شحيحة(. وبدون وجود در��شات “�ل�شندوق �لأ�شود”، لن يكون 
بالإمكان ح�شاب معدلت �لحتمال �لر�شمية. ولكن ن�شبة 17% )�أي 1 من 6( من �لتعرف �خلاطئ على 

�ل�شخ�س، وهي �لن�شبة �لأدنى )�لأف�شل( يف جمموعة �لدر��شات �مُلدرجة يف �جلدول 3 )�مللحق(، ُتعادل 
ن�شبة �لحتمال 5، وبالتايل تعني “تاأييد� �شعيفا للدليل �مُلقرتح”. ولعله من �ل�شعب ��شتخد�م مر�دف لفظي 
غري “تاأييد �شعيف للدليل �مُلقرتح” لو�شف �لدليل �لذي تقدمه �لأ�شاليب �ملتبعة حاليا يف �لتحليل �جلنائي 

للم�شية. كما مُيكن ل�شتخد�م جد�ول مثل �جلدول 2 �أن يو�جه �لنتقاد�ت من حيث �أنه، �إذ� كانت ن�شبة 
�لحتمال معروفة، فاإن جمرد ذكرها يعطي �أو�شح دللة على قوة �لتطابق. و�إذ� كانت غري معروفة، فلن 

يكون هناك دليل ل�شتخد�م مر�دف لفظي معني. 

ت�شري در��شة دمياجيو وفرينون )2011( �إىل �أن قوة �ل�شتنتاج تعتمد جزئيا على مدى ندرة �ملو��شفات �لتي 
مت �لتعرف عليها لدى �رشيحة من �لنا�س، ول بد من مر�عاة �أن ذلك غالبا ما يكون جمرد تقدير �شخ�شي 

يف �لوقت �حلا�رش. ومن مز�يا ��شتخد�م قائمة �ملو��شفات �ملقرتحة يف در��شة بريت�س و�آخرون )2016�أ( 
هو �أنه يجري جتميع قاعدة بيانات عن درجة �شيوع تلك �ملو��شفات يف �أو�شاط �ل�شعب �لربيطاين )رغم �أن 

�لدر��شة �ملن�شورة تقدم �رشحا عن �ملنهجية �لتي ��شُتخدمت يف تطوير قاعدة �لبيانات ولي�س عن �ملعلومات 
�لتي تنطوي عليها(. 

5. �ملخت�شون بتحليل �مل�شية وموؤهالتهم

بالنظر للنطاق �لو��شع من �أ�شاليب حتليل �مل�شية، هناك �أمناط عديدة من �لأخ�شائيني �لذين مُيكن �عتبارهم 
حمللي م�شية. وهذ� �للقب غري حممي قانونا، لذلك ل يوجد تعريف ر�شمي ملن ُي�شمح، �أو ل ُي�شمح، لهم 
مبمار�شة ذلك. ولي�شت هناك موؤهالت �أكادميية خا�شة بالتحليل �جلنائي للم�شية بحد ذ�ته، لذلك فاإن 

�لعاملني يف هذ� �ملجال قد تكون لديهم موؤهالت يف جمموعة كبرية من �ملجالت ذ�ت �ل�شلة. ومن �لنادر 
يدل �ملوؤهل �لعلمي لل�شخ�س بو�شوح على درجة �لتدريب �لذي ح�شل عليه يف جمال حتليل �مل�شية )ولي�س 

من �ملرجح �أن يكون هناك �أية متطلبات حمددة للتدريب على �لتحليل �جلنائي للم�شية(. وبالتايل، على 
�لأرجح لن تعطي �خللفية �ملهنية �أو �لأكادميية �أو �ل�شجل �ملهني لأي فرد تاأكيد� و��شحا على كفاءته 

ليكون �شاهد� خبري� مبا يخ�س �أدلة �لتحليل �جلنائي للم�شية. 

وهناك �لآن عدد ب�شيط من �لأ�شخا�س ممن �أ�شبح لديهم �هتمام خا�س بالعمل ك�شهود خرب�ء، وطّور 
بع�شهم �أ�شلوبا ر�شميا يف �إعد�د وتقدمي مو�دهم. ولكن لي�س هناك ما يدل على �أن �آر�ءهم �أكرث �شو�با من 

�آر�ء �أفر�د �أقل م�شاهمة بخربتهم يف �ملحاكم ولي�س لهم �شفة ر�شمية. 

1.5 �ملحلل �جلنائي للم�شية

حتتفظ جمعية �لعلوم �جلنائية، وهي ذ�تية �لتنظيم، ب�شجل للخرب�ء ي�شمل �لأخ�شائيني �حلا�شلني على 
ت�شنيف ممار�س معتمد للتحليل �جلنائي. ويف �لوقت �حلا�رش هناك 3 من �أ�شل 16 خبري� م�شجال حتت 
م�شمى حملل جنائي للم�شية. ولكن ل توجد متطلبات ر�شمية لت�شجيل �ملخت�شني يف هذ� �ل�شجل ب�شفة 

�شاهد خبري. 

متنح �جلمعية �شهادة كفاءة مهنية، و�لتي طورتها من خالل �لعمل مع جمموعة �شغرية من �ملخت�شني 
بالتحليل �جلنائي لالأقد�م “كنموذج قوي عن �شهادة خم�ش�شة لهذ� �لغر�س و�لتي تخترب معرفتهم 

وكفاءتهم للعمل كمخت�شني يف �لتحليل �جلنائي لالأقد�م”. وهذ� �لنموذج “ُيطبق حاليا على �ختبار 
�لكفاء�ت يف كافة جمالت �لتحليل �جلنائي”. وُيذكر �أن برنامج �إعد�د �ملخت�شني بالتحليل �جلنائي 

لالأقد�م متاح فقط للموؤهلني �ملخت�شني بالأقد�م. وت�شري �لإعالنات �لدعائية لدورة تقام حاليا يف يوَمي 
عطلة نهاية �لأ�شبوع �إىل �أن �ل�شخ�س �ملهتم بالتحليل �جلنائي لالأقد�م �شُيزَود “بالإعد�د �لأ�شا�شي �ملطلوب 

لتمكني �ملمار�س من خو�س �ختبار�ت �لكفاءة �لتي تنظمها �جلمعية يف ثالثة جمالت للتحليل �جلنائي 
لالأقد�م” )و�لتحليل �جلنائي للم�شية هو �أحدها(.  

وُتعترب جامعة هادرزفيلد حاليا موؤ�ش�شة �لتعليم �لعايل �لوحيدة يف �ململكة �ملتحدة �لتي متنح �شهادة 
بكالوريو�س يف �لتحليل �جلنائي لالأقد�م، و�لتي ميكن �حل�شول عليها بالدر��شة ملدة ثالث �شنو�ت بنظام 

 Health & Care لدو�م �لن�شفي لأخ�شائيي طب �لأقد�م �مل�شجلني لدى جمل�س مهن �ل�شحة و�لرعاية�
.Professions Council

�جلدول 2

مقيا�س �لأدلة �لذي �قرتحته جمعية مزودي علم �لتحليل �جلنائي )2009( 
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2.5 �ملحلل �ل�رشيري للم�شية 

يوفر �لتحليل �ل�رشيري للم�شية معلومات لالأطباء وغريهم من �لعاملني يف �ملهن �ل�شحية لكي يتمكنو� 
من حت�شني �ملعاجلة �لتي يو�شون بها للمر�شى، وتقييم مدى كفاءتها. �إن حتليل �مل�شية �لذي يقوم على 

�ملالحظة يعتمد على ما ير�ه �خلبري �لطبي بنف�شه، وذلك مهم د�ئما جلر�حي �لعظام، وجر�حي �لأع�شاب، 
و�ملعاجلني �لفيزيائيني، و�شانعي �لأطر�ف �ل�شناعية، و�شانعي �ل�شماد�ت و�لأربطة، و�ملهند�شني 

�لبيولوجيني، و�أخ�شائيي طب �لأقد�م. وخالل �لأربعني �شنة �ملا�شية �أ�شبح ��شتخد�م حتليل �مل�شية بو��شطة 
�لأجهزة و�لت�شوير ثالثي �لأبعاد �أكرث �شيوعا يف �ملر�كز �لتخ�ش�شية �لتي ت�شتخدم �أنظمة تعقب بكامري�ت 

متخ�ش�شة و�أجهزة �أخرى لقيا�س حركة �ملري�س. وُيقدَّم �لتحليل عموما على �شكل ر�شوم بيانية للم�شية 
ُتظهر كيف يتحرك �جل�شم خالل �ل�شري. وبع�س �لأخ�شائيني �ل�رشيريني ي�شورون �ملر�شى بالفيديو لتحليل 

طريقة م�شيهم، رغم �أن ذلك لي�س �شائعا متاما، ومعظم �لتحليل لتلك �لت�شجيالت يقوم �أ�شا�شا على �لر�أي 
�ل�شخ�شي. 

ولعل �أهم فارق بني كافة �أ�شكال �لتحليل �ل�رشيري و�لتحليل �جلنائي للم�شية هو �أن �لتحليل �ل�رشيري يكون 
مق�شود� ويف ظروف م�شبوطة ووفق مقايي�س معينة. حيث ُيطلب من �ملري�س عموما �أن يخلع من مالب�شه 

ما يكفي لإمكانية روؤية �أع�شاء �جل�شم �ملعنية، كما ُيطلب منه �مل�شي بطريقة معينة يف بيئة ُمعّدة لهذ� 
لها، وعلى �شطح  �لغر�س )يكون �ملري�س عادة حايف �لقدمني، ومي�شي بخط م�شتقيم بال�رشعة �لتي يف�شّ

منب�شط ل عو�ئق فيه(. وُين�شح يف حتليل �مل�شية �لقائم على �ملالحظة �ل�رشيرية �أن يجل�س �لأخ�شائي 
مبكان لري�قب م�شية �ملري�س من مو�قع مرجعية حمددة، وُيطَبق هذ� �ملبد�أ بدقة �أكرب يف حتليل ت�شجيالت 

�لفيديو عن طريق توجيه �لكامري�ت نحو خط �ل�شري. 

وكذلك ُيفرت�س عموما يف �لتحليل �ل�رشيري للم�شية �أن �لتباين بني �لأ�شخا�س �لأ�شحاء �شئيل، وبالتايل 
يكون �لرتكيز على �لتعرف على �ل�شمات غري �لطبيعية يف �لبيانات �لتي متّيز �لأفر�د ذوي �حلالت 

�ل�شحية �ملختلفة. لكن ما يحد من �إمكانيات هذ� �لأ�شلوب هو �أنه حتى يف �لأ�شخا�س �لذين يعانون من 
�أو�شاع �شحية معينة، فاإن تلك �ل�شمات قد تكون دقيقة لدرجة �أن ي�شعب متييزها عن جمموعة كبرية من 

�لأ�شحاء، حتى با�شتخد�م �أكرث �أنو�ع �لتكنولوجيا تطور�. 

�أخ�شائيو �لتحليل �ل�رشيري للم�شية يف �ململكة �ملتحدة هم عادة �إما �أطباء يجب �أن يكونو� م�شجلني 
لدى �ملجل�س �لطبي �لعام، �أو �أنهم �أخ�شائيو �شحة م�شاندون ويجب �أن يكونو� م�شجلني لدى جمل�س مهن 

�ل�شحة و�لرعاية7. ومن �ملرجح �أن يكون �أكرث �لأطباء خربة بتحليل �مل�شية هم جر�حو �لعظام و�لأع�شاب، 
و�خ�شائيو طب �إعادة �لتاأهيل.

�أخ�شائيو �ل�شحة �مل�شاندون ذوي �خلربة يف جمال حتليل �مل�شية هم يف �أغلب �لأحو�ل من �ملعاجلني 
�لفيزيائيني، و�شانعي �لأطر�ف �ل�شناعية، و�شانعي �ل�شماد�ت و�لأربطة، ومعاجلي �لأقد�م، �أو باحثني/ 
مهند�شني طبيني )خمت�شني بامليكانيكا �حليوية(. ويقت�رش �لدخول �إىل تلك �ملهن حاليا على �حلا�شلني 

على موؤهالت علمية ذ�ت �شلة ومبرتبة �ل�رشف، �إل �أن بع�س �أخ�شائيي �ل�شحة �مل�شاندين �لأقدم كانو� 
قد دخلو� �ملهنة مبوؤهالت بديلة. �أما �ملحللون �ل�رشيريون للم�شية، فكثريون منهم موؤهلون علميا بدرجة 

ماج�شتري �أو دكتور�ه. وهناك �لآن �لقليل من �جلامعات �لتي متنح درجة �ملاج�شتري يف �لتحليل �ل�رشيري 
للم�شية �أو حتليل �حلركة �أو ما �شابه، ولكن تركز تلك �جلامعات على حتليل �مل�شية مب�شاندة �لأجهزة.

وجتدر مالحظة �أن �لتدريب �لر�شمي على حتليل �مل�شية ي�شكل مكونا �شغري� جد� من تلك �ملوؤهالت، و�أن 
معظم �لأطباء و�لعاملني يف �ملهن �ل�شحية كان باإمكانهم �حل�شول على موؤهالتهم �لعلمية دون �أية 

�ختبار�ت ر�شمية يف هذ� �ملجال. وُيدر�س �لتحليل �ل�رشيري للم�شية كاأ�شلوب لتقييم �أو�شاع �ملر�شى، 
و�ل�شرت�شاد به لختيار �ملعاجلة ملن يعانون من �شعوبات بامل�شي ب�شورة طبيعية. ويكون �ملمار�شون 

قد در�شو� �مل�شية “�لطبيعية”، ولكن ما تعلموه ُيركز ب�شكل د�ئم تقريبا على �شمات �مل�شية �لتي يت�شارك بها 
�جلميع، يف حني �أن �لرتكيز يف �لتحليل �جلنائي للم�شية ين�شّب على �شمات �مل�شية �لتي تختلف من �شخ�س 

لآخر. و�لتحليل �ل�رشيري للم�شية ُيدّر�س بطريقة تختلف على �ختالف �ملهن �ل�شحية، وبالتايل تختلف 
�مل�شطلحات �مُل�شتخَدمة ب�شكل و��شع. 

3.5 حملل طريقة �جلري

�أ�شبح حتليل طريقة �جلري �أكرث �شيوعا يف متاجر �لأدو�ت �لريا�شية يف �ل�شنو�ت �لقليلة �ملا�شية. حيث 
ُت�شتخدم ت�شجيالت �لفيديو )و�أحيانا �لأجهزة �لتي ُتعطي بيانات ثالثية �لأبعاد( لُتظهر كيف يجري 

�لريا�شي على جهاز �مل�شي من �أجل تقدمي �لن�شح له ب�شاأن �حلذ�ء �لريا�شي �لذي ينا�شبه. ومُيكن �أي�شا 
�إ�شد�ء �مل�شورة ب�شاأن طرق معينة يف �لتدريب �لتي مُيكن للريا�شي تبنيها لتح�شني طريقته يف �جلري. وقد 

ُيعترب ذلك مثال حمدد� عن �ل�شتخد�مات �لأو�شع لت�شجيالت �لفيديو �لأعم و�أ�شاليب حتليل �حلركة مب�شاعدة 
�لأجهزة �لتي تهدف �إىل تعزيز �لأد�ء و�حلماية من �لإ�شابات يف نطاق و��شع من �لألعاب �لريا�شية. 

لي�س هناك �إطار تنظيمي ل�شبط �إجر�ء حتليل طريقة �جلري يف متاجر �لأدو�ت �لريا�شية، كما ل مُيكن 
�فرت��س وجود خربة معينة لدى �لعاملني يف تلك �ملتاجر. لكن من جهة �أخرى، هناك �أ�شخا�س ذوو 

موؤهالت عالية جد� )دكتور�ه وما فوق( يعملون يف �لتحليل �لعلمي لكيفية جري �لريا�شيني �ملحرتفني �أو 
حركتهم ب�شورة �أعم. 

7  يف �ململكة �ملتحدة يتوجب على �أخ�شائي �مليكانيكا �حليوية �لذي يعمل يف جمال �لتحليل �ل�رشيري للم�شية �أن يكون م�شجال كباحث �أو مهند�س �رشيري لدى جمل�س 
مهن �ل�شحة و�لرعاية، وُيعترب “�أخ�شائي �شحة م�شاند” يف هذ� �ل�شياق. 
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4.5 �ملحلل �لبيومرتي للم�شية

يقوم �لتحليل �لبيومرتي للم�شية على �فرت��س �أن لكل فرد طريقة م�شي خا�س به، وبالتايل مُيكن ��شتخد�م 
�لطرق �ملوؤمتتة للتعرف عليه. هناك �هتمام و��شع بتطوير مثل تلك �لتقنيات ل�شتخد�مها من قبل مقدمي 

خدمات �لأمن و�ملر�قبة يف �لقطاعني �لعام و�خلا�س. و�لغر�س من �لتحليل هو �لتعرف على �ل�شخ�س 
مب�شاعدة �لأجهزة من خالل ��شتخال�س �لبيانات من ت�شجيالت �لفيديو، و��شتخد�م �لكمبيوتر لتحليل 

�لنمط �لعام للحركة. وهذ� يختلف عن �لتحليل �جلنائي للم�شية، و�لذي يعتمد عموما على �لر�أي �ل�شخ�شي 
للخبري )ولي�س على �لربجميات �ملوؤمتتة(، وعلى �أوجه معينة من طريقة �مل�شي )ولي�س على طريقة �مل�شي 

مبجملها(. ومن �ملهم �إدر�ك �أنه يف �لتعرف على �مل�شية مب�شاعدة �لأجهزة يتم توظيف جمموعة بيانات 
�أو�شع بكثري وبر�مج كمبيوتر متطورة لتعليم �لأجهزة، وهي و�شائل ل ُت�شتخدم حاليا يف �لتحليل �جلنائي 

للم�شية. و�لتحليل �لبيومرتي للم�شية يكاد يكون حكر� على خرب�ء �لإح�شاء و�لباحثني يف جمال �مليكانيكا 
�حليوية )من حملة �لدكتور�ه وما فوق(. وت�شتخدم �لتطبيقات �حلديثة جمموعة متنوعة من �لأ�شاليب 

�لإح�شائية، مبا يف ذلك �لتعلم �لآيل، من �أجل حتليل بيانات �مل�شية. ومثل ذلك �لتحليل ل يتطلب د�ئما 
فهما عميقا مل�شية �لإن�شان. 
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Appendix: Studies cited as evidence that 
humans can identify people by their gait 

Study Observers Task p-valuee % incorrect

Light pointsa

Cutting and 
Kozlowski 1977

7 friendsb 
(undergraduates)

Choose target from 
6 individuals

<0.005 62%

Kozlowski and 
Cutting 1977

6 friendsc 
(undergraduates)

Specify gender <0.05 37%

Troje et al. 2005 18 students Learn to distinguish 
7 individuals

after 1st  
training session

n/a 47%

after 4th  
training session

n/a 17%

Video (CCTV) film

Birch et al. 2013 7 ‘experienced 
analysts‘

targetd from 5 
individuals

< 0.05 29%

from same angle n/a 21%

Stevenage  
et al. 1999 
(Experiment 2) 

48 ‘participants’ Choose targetd from 
6 individuals

<0.0005 50%

Studies cited as evidence that humans can identify people by their gait

TABLE 3 

a   Light point studies presented the movement of point sources of light attached to the walker’s body against 
a black background rather than full video.

b 7 mutual friends who had to identify each other from light point gait data.

c Similar study but the task was to specify gender rather than identify individuals.

d   Analysts were presented with video of a number of individuals and asked to identify which matched a 
different video of a target individual.

e  A p-value is the probability that the result (or a more extreme result) could have occurred by chance. 
Statisticians generally assume that a p-value of less than 0.05 is required to conclude that this is unlikely.
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ملحق: در��شات مقتب�شة كدليل على �إمكانية �لتعرف على 
�أ�شخا�س بناء على م�شيتهم 

در��شات مقتب�شة كدليل على �إمكانية �لتعرف على �أ�شخا�س بناء على م�شيتهم 

a   Light point studies presented the movement of point sources of light attached to the walker’s body against 
a black background rather than full video.

b  7 mutual friends who had to identify each other from light point gait data.
c  Similar study but the task was to specify gender rather than identify individuals.
d  Analysts were presented with video of a number of individuals and asked to identify which matched a 

different video of a target individual.
e  A p-value is the probability that the result (or a more extreme result) could have occurred by chance. 

Statisticians generally assume that a p-value of less than 0.05 is required to conclude that this is unlikely.
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فيما يلي قائمة باأ�شماء �أع�شاء �ملجموعات      
�مل�شاركني يف �إ�شد�ر هذ� �لكتّيب �لإر�شادي. وقد 

�شارك �لأع�شاء ب�شفتهم �ل�شخ�شية ولي�س كممثلني 
عن موؤ�ش�شاتهم، و�رشحو� عن �حلالت �لتي 

يوجد فيها �أي ت�شارب يف �مل�شالح. �إ�شهاماتهم 
كانت مبنية على خرب�تهم �ل�شخ�شية وح�شن 
تقديرهم. وتعرب �جلمعية �مللكية و�جلمعية 

�مللكية يف �إدنربة عن خال�س �لتقدير لهم على تلك 
�ل�شهامات. 

�مل�رشفون على �لكتيب �لإر�شادي
�لقا�شي مارك وول، م�شت�شار للملكة

�لربوفي�شورة دمي �شو بالك، زميلة �جلمعية �مللكية 
يف �إدنربة

�إد�رة �لتحرير
مفو�س �لأمن �آندرو كوبي
�لربوفي�شور تيم ثيولوغ�س

�لربوفي�شور د�نييل وولربت، زميل يف �أكادميية 
�لعلوم �لطبية، زميل يف �جلمعية �مللكية

جمموعة �ملوؤلفني
�لربوفي�شور ر�مي عبود

�لربوفي�شور ريت�شارد بيكر
�لربوفي�شورة جويل �شتيبنز

�شكر وتقدير
ما كان لهذ� �مل�رشوع �أن يتحقق لول �لدعم 

و�مل�شاهمات من جمموعة من �لأفر�د، ونخ�س 
منهم بال�شكر: 

لورد توما�س، لورد كومغيث، كبري ق�شاة �إجنلرت� 
وويلز 2012 – 2017

لورد كارلوو�ي، رئي�س �ملحكمة �ملدنية �لعليا يف 
��شكتلند�، و�لقا�شي �لعام

�شري جون �شيكيل، زميل كلية �لعلوم �لطبية يف 
�ململكة �ملتحدة، زميل �جلمعية �مللكية، نائب 

�لرئي�س و�شكرتري �ل�شوؤون �لبيولوجية يف �جلمعية 
�مللكية 

�ملجموعة �لتوجيهية للكتيبات �لإر�شادية
لورد هيوز، لورد �أومربزيل )رئي�شا(

�لربوفي�شورة دمي �شو بالك، زميل �جلمعية �مللكية 
يف �إدنربة 

لورد بر�كاديل، م�شت�شار للملكة
د. ويليام د�نكن

�شري ت�شارلز غودفري، زميل �جلمعية �مللكية
دمي �وتولين لي�رش، زميل �جلمعية �مللكية

د. جويل ماك�شتون
�لربوفي�شورة �آجنيال ماكلني، زميل �جلمعية �مللكية
�لربوفي�شورة نييف ِنك د�يد، زميل �جلمعية �مللكية 

يف �إدنربة 
�لقا�شية �آن ر�فرتي
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�جلمعية �مللكية هي زمالة ذ�تية �لإد�رة ت�شم �لعديد من �أبرز 
علماء �لعامل �لذين ميثلون كافة جمالت �لعلوم و�لهند�شة 

و�لطب. �لغر�س �لأ�شا�شي للجمعية، منذ ن�شاأتها عام 1660، هو 
�لإعالء من �شاأن �لتفوق �لعلمي وت�شجيعه ودعمه، و�حلث على 

تطوير �لعلوم و��شتخد�مها خلدمة �لإن�شانية. 
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�جلمعية �مللكية يف �إدنربة، �لتابعة لالأكادميية �لوطنية يف 
�إ�شكتلند�، هي موؤ�ش�شة خريية تعليمية ر�ئدة تعمل ب�شكل 

م�شتقل وغري م�شّي�س لتحقيق �ملنفعة �لعامة لكافة �أنحاء 
��شكتلند�. تاأ�ش�شت �جلمعية مبوجب ميثاق ملكي عام 1783 

من قبل �أن�شار “�لتنوير �لأ�شكتلندي”، وهي ت�شم �لآن قر�بة 
1600 زميل من قطاعات و��شعة من �لخت�شا�شات. وي�شمل 

عملها متويل �لأبحاث، وقيادة �لعمل يف �لتحقيقات �لعلمية 
�لكربى، ور�شم �ل�شيا�شات �لعامة، وتنظيم فعاليات يف كافة 

�أرجاء ��شكتلند� للحث على �ملعرفة و�لتعلم. 
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