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طبـي يقـوم بحـل المسـائل الطبيـة والبيولوجيـة التـي تعتـرض  صالطب الشـرعي هـو اختصـا
  .أجهزة التحقيق والقضاء أثناء قيامها بعملها 

مــــــن هــــــذا التعريــــــف نســــــتطيع أن نســــــتنتج ســــــعة هــــــذا االختصــــــاص ، وارتباطــــــه الوثيــــــق 
فهـو مـرتبط بالتشـريح المرضـي ، والفزيولوجيـا المرضـية ؛ . أخرى طبية وغير طبيـة  باختصاصات

ـــم الســـموم  ـــد ، وعلـــم الرضـــوح ، وطـــب األطفـــال وعل ـــر الطبيـــة  .والنســـائية والتولي ـــوم غي ومـــن العل
  .المرتبطة بالطب الشرعي وثيق االرتباط العلوم القانونية والعلوم الجنائية وعلم اإلجرام

  :درسها اختصاص الطب الشرعي المواضيع التي ي
 .تنظيم الخبرة الطبية الشرعية والمواد القانونية واإلجرائية لهذه الخبرة  •
أو المــوت بســبب تــأثير مختلــف ، إجــراء الخبــرة الطبيــة الشــرعية فــي مختلــف األذيــات  •

 .الكيماوية أو البيولوجية أو النفسية  أمالعوامل الخارجية سواء الفيزيائية 
دوافعهـا وطريقـة إجرائهـا، خصائصـها ، الخبـرة ( إجراء الخبرة الطبية الشـرعية لألحيـاء  •

الطبيــة الشــرعية لألذيــات الجســدية ، الحــاالت الجنســية ، الحمــل والــوالدة واإلجهــاض ، 
األذيـــات واألمـــراض المفتعلـــة ، تقـــدير العمـــر ، ، الحالـــة الصـــحية ، الجـــرائم الجنســـية 
 .. ) التأكد من الهوية 

دراسـة المـوت والتغيـرات الحاصـلة فـي الجثـة ، فحـص ( حص الجثـة الطبـي الشـرعي ف •
 ) .الجثة في أشكال الموت المختلفة ، االستعراف على الجثة 

اآلثـــار الدمويـــة ، : ( الخبـــرة الطبيـــة الشـــرعية للقـــرائن الماديـــة ذات المنشـــأ البيولـــوجي  •
 ..) .السائل المنوي ، العرق ، اللعاب ، األشعار 

 . رة الطبية الشرعية أمام المحاكم الخب •

الخبـــرة الطبيـــة الشـــرعية فـــي حـــاالت ســـوء الممارســـة الطبيـــة وتحمـــل العـــاملين الطبيـــين  •
.                                                                                        المسؤولية الطبية المدنية أو الجزائية 
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فـــًا للمشـــرح المرضـــي بثيـــاب الجثـــة والتلوثـــات أو التمزقـــات الموجـــودة يهـــتم الطبيـــب الشـــرعي خال
أثنـاء  فـي عليها ، كما يهتم بالمكان الذي وجدت الجثة فيه ، وباإلضافة إلى األمـراض المكتشـفة

تشــريح الجثــة يهــتم الطبيــب الشــرعي باألذيــات المحدثــة بعوامــل عنــف خارجيــة ، كمــا يــولي فــائق 
للجثـــة كالوحمــات الوالديــة ونــدبات الجـــروح والوشــم والتشــوهات التـــي  االهتمــام للعالمــات المميــزة

أمــــا المشــــرح المرضــــي فيهــــتم أساســــًا بــــاألمراض . تســــاعد فــــي االســــتعراف علــــى جثــــة مجهــــول 
  .وتظاهراتها المورفولوجية 

يمكــن أن يكلــف أي طبيــب مـــن مختلــف االختصاصــات بـــإجراء الخبــرة الطبيــة الشـــرعية   
  .يب معرفة كافية في المبادئ األساسية لهذا االختصاص الممتع ولذلك يجب أن يمتلك الطب

الطبيـــب الشـــرعي هـــو طبيـــب حصـــل علـــى شـــهادة اختصـــاص فـــي الطـــب الشـــرعي بعـــد   
وبســـــبب ســـــعة هـــــذا االختصـــــاص وتعقـــــده نشـــــأت . الحصـــــول علـــــى إجـــــازة فـــــي الطـــــب العـــــام 

وعلـم السـموم  ، يوعلـم النسـج الطبـي الشـرع ، كعلم الخلية الطبي الشرعيّ  : اختصاصات دقيقة
  .، وعلم الحشرات الشرعي وطب األسنان الشرعي ، وعلم المصول الشرعي ،الطبي الشرعي

  :يختلف الطبيب الشرعي في ممارسته للمهنة عن الطبيب السريري في عدة نقاط   
تنحصر العالقة في الممارسة السـريرية بـين الطبيـب المعـالج والمـريض ، والطبيـب فـي هـذه  - ١

فـي حـين أن الطبيـب الشـرعي ، الحالة خاضـع لمبـدأ المحافظـة علـى السـر الطبـي بصـرامة 
  .لع على تقريره جهات متعددة إذ تط يعمل في جو من العلنية النسبية ، 

ة عميقـة وصـراحة تامـة ، فـالمريض يشـكو لطبيبـه تسود عالقة الطبيب المعالج ومريضـه ثقـ - ٢
بينمــــا تختلــــف نظــــرة الشــــخص . آالمــــه كمــــا يشــــعر بهــــا فعــــًال ، كــــي ينــــال العــــالج الفعــــال 

المفحوص إلى الطبيب الشرعي اختالفـًا بّينـًا ، فالضـحية تبـالغ فـي شـكواها علـى أمـل إنـزال 
 .عداء وكراهية أشد العقوبة بالمعتدي ، والمتهم ينظر إلى الطبيب الشرعي نظرة

في الممارسة العملية للطب الشرعي ثمة عالقات متعددة ومتناقضة فهناك الطبيب الشرعي  - ٣
والجـاني ، والضــحية ، وقاضـي التحقيــق ، ومحـامي الــدفاع ، وأخصـائي العلــوم ، ، والمـتهم 
 الخ ، أما في الممارسة السريرية فهناك طرفان فقط في العالقة..، ورجال الشرطة الجنائية 

 .هما الطبيب والمريض 
  
  

  : أهم الصفات التي يجب أن يتسم بها الطبيب الشرعي 
حــال أن تلعــب  يوال يجــوز بــأ، فالوقــائع هــي األســاس فــي صــياغة التقريــر : الموضــوعية  - ١

  . العواطف و التخمينات الذاتية  دورًا في النتيجة التي يعطيها الطبيب الشرعي 
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وقد يودي به إلى حبـل المشـنقة ، ، الشرعي مصير المتهم يحدد تقرير الطبيب : االستقامة  - ٢
 . أن يكون طبيبًا شرعيًا جيدًا  هضميرًا حيًا ال يمكن كأو إلى سجن مؤبد ، ولذا من ال يمتل

البد للطبيب الشرعي من معرفة جيدة بالقانون ، ويحبذ أن يكون ملمًا بعلم : سعة االطالع  - ٣
ويــتقن قــراءة الوجــوه بفراســته التــي يمكــن أن يطورهــا الــنفس ، فيعــرف دوافــع الســلوك الشــاذ ، 
كمـا يجــب أن يكـون لديــه اطـالع علــى العلـوم الجنائيــة خـالل ممارسـته المهنيــة مـع الــزمن ، 

 . وعلم اإلجرام
يمكــــن أن يتعـــرض الطبيــــب الشـــرعي لمضـــايقات وتهديــــدات مـــن أطــــراف :الصـــبر والجـــرأة  - ٤

ايقات ، ومحتاطـًا لمـا يمكـن أن يتعـرض متعددة ، فعليه أن يكون مستعدًا لتحمل هـذه المضـ
  .    له من أذى خاصة مع تطور الجريمة المنظمة 

  

  
  
  

       
  

  
  
  
  
  
  






