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  المقدمة 
  

ا نس�انية  أن يع�يش حي�اة آمن�ة ومس�تقرة يتمت�ع بجمي�ع الحق�وق يتمنى كل فرد في المجتم�ع
ن إلتزامات وواجب�ات موالشرعية ويلتزم بإداء جميع ما عليه  الوضعية القوانينالتي تقرھا

  .تجاه القانون والمحتمع
ويطمح أن يطور نفسه فكرياً وإقتص�ادياً وسياس�ياً بم�ا يس�تحقه لق�اء العم�ل المش�روع ال�ذي 

  .ر بحق الغيريقوم به لخدمة المجتمع دون تجاوز على حقوق ا:خرين أو يسبب ضر
عل��ى إقام��ة النظ��ام ف��ي المجتم��ع ل��يحكم س��لوك  ةيعم��ل الق��انون الوض��عي ومب��اديء العدال��

ا<فراد وروابطھ�م ا جتماعي�ة وا<قتص�ادية تت�ولى الدول�ة تطبيق�ه عل�ى ا<ف�راد حت�ى ول�و 
أقتض���ى ا<م���ر إس���تعمال الق���وة ف���ي بع���ض الح���اBت حي���ث يق���وم عن���د تنظيم���ه للع@ق���ات 

ق بين المصالح المتعارض�ة <عض�اء المجتم�ع وس�يلة إل�ى أداء رس�الته ا جتماعية والتوفي
  .قانون Bمعنى له إB بوجود المجتمعلفي أن يوضع إB في الجماعة فا

أو خاص��ة  إن الق��وانين الوض��عية تق��ر حق��وق ا<ف��راد وتحميھ��ا س��واء كان��ت حقوق��اً عام��ة
ي إحقاق الحق ودحر الباط�ل بمختلف الميادين فقد سخر القضاء والمحاكم لتطبيق العدالة ف

وعلني��ة ومج��ردة تطب��ق عل��ى جمي��ع أف��راد  تش��ريعية واض��حةبموج��ب نص��وص وقواع��د 
الش��عب بالتس��اوي وتحت��رم م��ن قب��ل الجمي��ع وف��ي جمي��ع المج��اBت والنش��اطات أن كان��ت 
تص��رفات مادي��ة عملي��ة أو قانوني��ة وك��ذلك ف��ي الوق��ائع ا نس��انية وح��وادث الطبيع��ة والق��وة 

  .القاھرة
كون بع�ض ھ�ذه النش�اطات تاخ�ذ أعم�اBً مھني�ة اختصاص�ية ق�د يخط�يء ال�بعض ف�ي وقد ت

ض�د الغي�ر يس�تحق عليھ�ا الش�خص  لكي يسبب ض�رراً مادي�اً أو أدبي�اً  وأسغGلھا إستعمالھا
  .المسبب جزاءاً قانونياً ضمن المسؤولية التقصيرية عليه

اص الھندس�ي ال�ذي فمن ا ختصاصات التي تسبب مشاكل للغير أو ا:خرين ھ�ي ا ختص�
الھندس�ة (يھتم بالمشاكل الھندسية الت�ي لھ�ا وج�ه ق�انوني والت�ي نس�ميھا ف�ي بحثن�ا ھ�ذا ھ�و 

  ).العدلية
فالشاطات المتعلقة بالھندسة العدلية تشمل تحدي�د ا<س�باب الفيزياوي�ة والتقني�ة للح�وادث أو 

وا:راء ا ستش�ارية  ا نھيارات وا<ضرار التي نتجت عنه بإعداد التق�ارير الفني�ة وا<دل�ة
د في معرفة ا<سباب لھا لتحديد المسؤولية التقص�يرية منھ�ا ف�ي ح�ل المنازع�ات عالتي تسا

  .المتعلقة بھا من قبل المھندس العدلي
  .فالمھندس العدلي ھو المھندس المختص بالقضايا الھندسية المتعلقة بالمشك@ت القضائية
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  الفصل ا"ول
  العدليةماذ نعني بالھندسة 

  
  تعريف الھندسة العدلية/ 1

  :تناول فقھاء الھندسة المختصون بالھندسة العدلية عدة تعاريف منھا
الس�يد ) NSPE(مؤسسة الوطنية  للمھندسين المھنيين في أمريك�ا للمن قبل المستشار السابق  -1

  .ملتن Bنك أعطى تعريفاً شام@ً 
لھندس�ة ف�ي النظ�ام الق�انون وال�ذي يتطل�ب خ�دمات ل يالھندسة العدلية ھي التطبيق العلمي والمھن�

  .قانونية ذات طبيعة وأختصاص ھندسي
فالھندسة العدلية تدخل في تدقيق وفح�ص ا<س�باب الفيزيائي�ة للح�وادث ومختل�ف أن�واع المطالب�ة 

اص والمقاضاة واعداد التقارير الھندسية وتثبيت ا<دلة والب�راھين م�ن خ�@ل الخب�رة وأختصاص�
العلمية بجلسات إدارية أو تحكيمية تتناقل وتت�داول بھ�ا ا:راء ا ستش�ارية لح�ل  بجارھنة بالتالم

  .النزاع الذي يمس الحياة أو الخواص
الرئيس المؤس�س لGكاديمي�ة الوطني�ة (موجز من قبل السيد مارفن سبيكر  فكما اعطى تعري -2

  :للھندسة العدلية وھي) NAFE(ا<مريكية للمھندسين العدليين 
نتدبھم المحاكم في التي ت الفن وعمل ا<ختصاص التطبيقي للمؤھلين من المھندسين الخبراء ھو( 

  ).جلسات التحكيم والقضاء
  

  .الھندسة العدلية وفائدتھا بتقييم المنشآت وإنھياراتھا/ 2
يص��احب ا<نھي��ارات والح��وادث وق��وع أض��رار مادي��ة وخس��ائر ف��ي ا<رواح وتل��ف ف��ي ملكي��ات 

ول�ذلك يتطل�ب  ما ينتج نزاع في الحقوق وتحديد في مسؤولية ھذه الحوادث البالغير الخاصة وغا
لمعرف��ة ا<س��باب والمس��بب عنھ��ا غالب��اً م��ا ي��رتبط  التحقي��ق والتمح��يص ف��ي مث��ل ھ��ذه الح��وادث

  .بدعوى قصائية أو بإحتمال إقامة شكوى من جراء ذلك
ليس دائما ما لم يقترن بع@قة  أن اBستقصاء والتحقيق في مثل ھذه الحوادث غالباً مطلوب ولكنه

فف��ي بع��ض ا<حي�ان يك��ون الغ�رض ا<س��اس م��ن الت�دقيق ف��ي ح��وادث . مباش�رة بش��كوى قض�ائية
  .لغرض معالجتھا وت@فيھا لكي Bتتكرر ھذه الحوادث مستقب@ً  بفة وتحديد ا<سبارالمنشآت مع

لمناقش��ة ) NISB(ي��ة فعل��ى س��بيل المث��ال م��ا تق��وم ب��ه الھيئ��ة ا<مني��ة للنق��ل والمواص��@ت الوطن
والقطارت إذ يشترك في تحديد  التفاصيل الدقيقة والتحقيق بخصوص حوادث التي تقع للطائرات

لھ�دف منھ�ا ھ�و التقلي�ل وتجن�ب تك�رار الح�وادث كقي�ام  ا المسؤولية وا<سباب عدة أختصاص�ات
قي�ق ش�امل الخبراء والمھندسين المختصين بفحص حطام الطائرة وما تحمله م�ن م�واد للقي�ام بتح

الجھ�ات المس�ؤولة بس�رعة  وتام للوقوف على سبب الحوادث التوصيات والنصائح على أن تلبي
ھذه التوصيات للقيام بھا على مافة الطائرات لتجنب تكرار حوادث أخرى خاصة إذا ظھ�ر خل�ل 
فني في تصميم أو تصنيع أحد أجھزتھا أو محركاتھا كما أن المكتب الوطني للمق�اييس ا<ساس�ية 

ة ب�نفس الغ�رض أع�Gه بفح�ص ف�ي المب�اني المنھ�ار يق�وم بالت�دخل والتحقي�ق) NBS(في أمريكا 
Bتس�مح ب�التخلي ع�ن وولمعرف�ة ا<س�باب الفني�ة أو التص�ميمية  نماذج من أنقاض المبنى المنھ�ار

  .تحديد المسؤولية على الجھات المتورطة
ضمن  المنشآت نشاط B ت@ئم وBيدخلمسببات الفنية العلمية منھا والعملية كحوادث الأن معرفة 

تعريف الھندسة العدلية فحسب بل يظھر بشكل منفص�ل وواض�ح ف�ي مي�دان النزاع�ات القض�ائية 
<ن ھ��ذا النش��اط ي��دخل ض��من عم��ل وخب��رة المھندس��ين الع��دليين المختص��ين م��ن خ��@ل التق��ارير 

حقيق�اتھم وب�اكورة أعم�الھم وا:راء والبحوث العملية المتطورة لمثل ھذه الفعاليات والنش�اطات لت
  .الشخصية
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وم��ن الج��دير بالم@حظ��ة أيض��اً أن نوعي��ة التحقي��ق الع��دلي ي��دار تح��ت الض��غط القض��ائي إB أن 
حاBت قليلة نادرة تصل الى قاعدة المحكمة ومع ذلك على المھندس العدلي مھما كان�ت ا<س�باب 

إيماناً بالعدالة وأكثر جدي�ة ف�ي تس�ھيل عليه أن يدلي بالحقيقة وھو أكثر إلتزاماً وعزماً بالقضاء و
مھمة القضاء لحس�م قض�ايا لنزاع�ات لقض�ائية ليك�ون العم�ل المق�دم ص�ادرا م�ن ش�خص مناس�ب 

  .وحقيقي وذي أھلية كمھندس عدلي
أن نتيجة العمل الصحيح والمقنع الذي قام به مھندسون عدليون مختصون قد عزز من أن تك�ون 

الناجح�ة  يج�اد الحل�ول البديل�ة للنزاع�ات المعروض�ة عل�ى  لالھندسة العدلي�ة ف�ي ص�دارة الحل�و
لGجھ��زة والمع��دات وا عتم��اد عل��يھم كخب��راء ف��ي التحك��يم  القض��اء ب��الرغم م��ن التط��ور التقن��ي

والتوصيل في إيجاد تسوية بين ا<طراف المتنازع�ة أو تقب�ل ش�ھادته أو ا س�تدBل عل�ى تقري�ره 
  .في جلسات قاعة المحكمة

  
  لمھندس العدليمؤھ3ت ا/ 3

أن المھارات الفنية والخبرة المطلوبة بالمھندس العدلي يجب أن تكون متنوعة ومجربة في نطاق 
القانون وا<ختصاص والخبرة الھندسية فبعض المؤھ@ت تك�ون ممي�زات شخص�ية ومنھ�ا يعتم�د 

لمھن�ة على الخبرة والممارس�ة العملي�ة الطويل�ة الناجح�ة والت�ي تك�ون Bزم�ة وض�رورية لنج�اح ا
  -:والھندسة العدلية وھي

  .ا<ھلية والكفاءة الفنية -أ
  .ا ط@ع ومعرفة ا جراءات القانونية  -ب
  .المباديء ا<ساسية في أسلوب التحقيق -أسلوب التحري -مھارات المحقق العدلي -ج
  .مھارات واسلوب التبليغ الشفوي والتحريري للتقارير -د

  .الصفات الشخصية -ھـ 
  
  -:والكفاءة الفنية ا"ھلية -أ

ف��ي المقدم��ة المھن��دس الع��دلي يج��ب أن يمتل��ك كف��اءة بين��ة وواض��حة ج��داً ف��ي مج��ال إختصاص��ه 
وتعتب�ر . الھندسي وتعتب�ر الكف�اءة نتيج�ة التعل�يم والخب�رة والممارس�ة العلمي�ة والعملي�ة الص�حيحة

ت�ه وش�ھادته ف�ي الشھادة وا جازة الرسمية لممارسة ھذه المھنة ھي إجازة ضرورية لتحديد كفاء
  .قاعة المحكمة كمھندس عدلي

الذي لديه خلفية وأرضية ثقافية محترفة وواسعة ومتراكمة م�ن س�نين عدي�دة ان المھندس العدلي 
من النجاح في أختصاصه الھندسي يكون فعاBً ومؤثراً في تقريره وتوصياته وشھادته أمام قاعة 

كف�اءة الفني�ة أق�ل ت�أثير ويش�تركون كمس�اعدين المحكمة بينم�ا يك�ون المھندس�ون قليل�و الخب�رة وال
  .شراف المھندس العدلي الكفوءإوب

وبذلك يك�ون المھن�دس الع�دلي المحت�رف والن�اجح ل�ه مكان�ة خاص�ة وعض�وية فعال�ة ونافع�ة ف�ي 
المحاكم والمجتمعات الھندسية المتقدمة وذات ا<ختصاصات المناسبة والم@ئمة لھا لكونه يساھم 

حقيقة وتوضيحھا أمام المجتمع بم�ا يتمت�ع م�ن مص�داقية ش�ھادة الخبي�ر ال�ذي في مصداقية قول ال
يشير إليه الوسط ا جتماعي العلمي بما يتمت�ع ب�ه المھن�دس الع�دلي م�ن إحت�رام وتق�دير بمس�توى 

  .المتميزين في المھنة
  
  -:ا:ط3ع ومعرفة ا:جراءات القانونية -ب

ت��ه الفني��ة ومؤھ@ت��ه التقني��ة ان يل��م بمعرف��ة يتطل��ب عل��ى المھن��دس الع��دلي با ض��افة ال��ى كفاء
بھا في المرافعات القضائية كونھا مفردات  المتعلقة إستخدام ا جراءات القانونية والمفرداتكيفية

محددة وموضوعة من قبل المشرع وبشكليتھا يجب إتباعھا من قبل المھندس العدلي حتى Bتھمل 
وشرعية منتجة يأخذ بھا الحاكم ق�راره عل�ى ض�وء تقاريره ويكون مؤثراً في الجلسات القضائية 
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حجت�ه القانوني�ة أو ش�رعية رأي المھن�دس  المقدم في الوقت المطلوب وبعكسه قد يفق�دھذا التقرير
العدلي إذا لم تتخذ وتطبق الشكلية المطلوبة في ا جراءات القانوني�ة ويح�رم الم�دعي أو الم�دعي 

  .ع عن حقهعليه با ستفادة من المھندس العدلي للدفا
  
  -:المباديء ا"ساسية في أسلوب التحقيق -)أسلوب التحري(مھارات المحقق  -ج

وخبرة التح�ري الجي�د إض�افة  المھندس العدلي الذي يكلف بمھمة المحقق عليه أن يمتلك مھارات
ال��ى النش��اط والدق��ة وا جتھ��اد ف��ي عمل��ه ب��التحقيق وجم��ع الحق��ائق الموثق��ة م��ن الوس��ط با<دل��ة 

  .ن التي يعتد بھا القانونوالبراھي
. ة القانونية م�ن قض�ية ال�ى أخ�رى أو م�ن نظ�ام ال�ى آخ�رثقأن كمية المعلومات تختلف ومقدار ال

مس�ؤولية ح�ادث طي�ران  نفمث@ً الكمية الكبيرة من المعلومات المفصلة بالدليل القاطع للتحقيق ع
بح�ادث الطي�ران يوج�د ھن�اك أكثر من أن يكون التحقي�ق ف�ي ح�ادث س�يارة، فف�ي التحقي�ق  قانوناً 

م�ن تس�جيل ا<ص�وات ومعلوم�ات الطي�ران أو رحل�ة الطي�ران بينم�ا ) الصندوق ا<س�ود(تسجيل 
إذا  التحقيق بحادث السيارة تكون حرية المحقق في الحصول والوصول إلى الدليل محدداً خاصة

داً عل�ى تق�ارير يك�ون ال�دليل مقص�وراً ومح�دعديدة بعد الحادث وربما  تحدث التحقيق بعد سنوا
  .الشرطة والصور الفوتوغرافية والتسجيل الخطي <قوال الشھود إن وجدت

كما قد تشمل أغلبي�ة التحقيق�ات عل�ى أم�ور كثي�رة منھ�ا يفي�د التحقي�ق وقس�م آخ�ر بعي�د ع�ن ھدف�ه 
وفصل العوامل المساھمة في معرفة الحقيقة والمنتجة ولذلك على المحقق أن يقوم بعملية التحليل 

لفق�رات الت�ي ل�يس لھ�ا ع@ق�ة بالموض�وع وممك�ن ا س�تفادة م�ن ا<خي�رة ك�دليل مس�اعد ق�د عن ا
  .يستفاد منھا المھندس العدلي في الوصول الى قناعة خاصة له بعد فحص النتائج ا<خرى

كما قد تظھر ف�ي بع�ض ا<حي�ان تن�اقض وإخ�ت@ف ف�ي المعلوم�ات المتض�منة ف�ي مل�ف القض�ية 
  .أن يحلھا ويعالجھايجب على المھندس العدلي 

تعتبر الطريقة المثلى لجمع المعلومات ھي حماية الدليل الم�ادي المت�وفر وال�ذي يج�ب المحافظ�ة 
أو حتى ق�د تس�بب ب�ه تغيي�راً بس�يطاً  عليه تحت أية ظروف يمكن إذ تسبب ضرراً أو تلف الدليل

  .لمرافعات القضائيةونتائجھا في ايؤثر تأثيراً جذرياً على نوعية وصحة التحقيق يصعب فھمھا 
ب��ر أم��راً مھم��اً وحرج��اً لجم��ع المعلوم��ات والمحافظ��ة عل��ى ال��دBئل ف��ي موق��ع عتكم��ا أن الوق��ت ي

يم أو التل�ف أثن�اء وبع�د الحري�ق أو الح�وادث الص�ناعية أو طالحادث خاصة المع�رض من�ه ب�التح
ا س�تجابة  ك يتطل�بانھيار المباني الذي يتطلب فيھا عمليات ا<طفاء أو ا نقاذ أو التنظي�ف وب�ذل

  .الفورية لمثل ھذه الحوادث وبشكل مرن بالتكييف <ي تغيير طاريء
حص في المقاييس المصممة أو الخ�واص المادي�ة للم�واد فأن جزءاً من عمل التحري ھو إعادة ال

المستعملة في المشروع وفق إنتاجھا أن فحصھا م�ن فش�ل أو نج�اح حي�ث يق�وم المھن�دس الع�دلي 
يم والفحوصات المختبرية ونتائجھا على ضوء معرفته الفنية والتي قد تجد إخت@فاً بتدقيق التصام

  .أو تجاوزاً في المقاييس المعتمدة من قبل المصمم ا<ساس كان السبب في الحادثة
إن ا<ھمي��ة والض��رورة ف��ي مھ��ارات التح��ري ف��ي الت��دقيق ق��د B تج��د تناس��باً وتوافق��اً ف��ي مھ��ارة 

فليس من الضروري أن يكون المصمم خبيراً عدلياً جيداً بإعتب�ار أن المصمم عند نفس الشخص 
المصمم والمختص له إط@ع أكثر في ا<سس والمعايير العلمية الموضوعة لتجنب الفشل والتأكد 
م��ن ص��حتھا إض��افة ال��ى عملي��ة تجدي��د المف��اھيم المتط��ورة الت��ي تس��تجيب ال��ى القي��ود والمق��اييس 

م�ن خ�@ل  المھندس المختص البارع الى قناعة بمعالجة الفشل ربما يصل. ا<ساسية الموضوعة
معرفته بالمس�ببات عل�ى ض�وء التحقي�ق ال�ذي ق�ام ب�ه ووض�ع إقت�راح ح�ل تص�ميمي وب�ديل لك�ي 

  .يت@في الكارثة في المستقبل
وقد يصل المھندس العدلي الى معرفة سبب الحادث بعد التحقيق بسبب خطأ ف�ي التص�ميم أو ف�ي 

  .إستعمال المواد غير صالحة مختبرياً وعملياالتنفيذ أو في 
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  -:أسلوب ومھارة إعداد التقارير. د
ومقنع��اً ف��ي إع��داد التق��ارير والتبلي��غ عم��ا وص��ل إلي��ه م��ن  عل��ى المھن��دس الع��دلي أن يك��ون لبق��اً 

معلومات وقناعة خ@ل عملية التحقي�ق والت�دقيق فلربم�ا يلتق�ي المھن�دس الع�دلي بوس�ائل ا ع�@م 
ي��ه أن يك��ون م��ن اللباق��ة والكياس��ة والدق��ة ف��ي إدBء بالمعلوم��ات ويس��تغلھا فرص��ة حي��ث يج��ب عل

لتعريف نفسه بالمحافظ�ة عل�ى أس�مه وس�معته وبن�اء ثق�ة الن�اس والعام�ة فيم�ا يطرح�ه م�ن أم�ور 
واضحة ودقيقة ومفيدة وبأسلوب دبلوماسي دون ا دBء ببيانات معينة وأخرى قبل أوانھا أي بعد 

  .االتأكد من حقيقتھ
كما تعتبر المھارة ف�ي كيفي�ة طرحھ�ا وإفھ�ام المقاب�ل وإقناع�ه بھ�ا عل�ى ش�كل ش�ھادات ش�فوية أو 

ومع�د لھ��ذا الغ��رض بأس��لوب بس��يط  بتحريري�ة ف��ي المحكم��ة أو ف��ي جلس�ات عام��ة تقري��ر مكت��و
  .فيه من فائدة وصحة وحقيقة بوفه المقابل بكل شغف وثقة بما ھو مكتقومفھوم يتل

س الع��دلي ك��دور الش��خص الم��تعلم المثق��ف ف��ي توض��يح القض��ايا المعق��دة ھن��ا يب��رز دور المھن��د
الع��اديين ال��ذي Bيملك��ون ثقاف��ة عالي��ة عل��ى فھ��م تل��ك المواض��يع  وتبس��يطھا وف��ق فھ��م ا<ش��خاص

والقض��ايا إذ تعتب��ر الق��درة بأس��لوب الط��رح بإس��تخدام أمثل��ة عملي��ة بس��يطة يفھمھ��ا المقاب��ل بلغ��ة 
تخدامھا لتقريب ظاھرة أو مسألة معقدة ألى م�دارك المتلق�ين واضحة أثرھا البين والجوھري  س

أو المستمعين حتى يقتنعوا بوجھة النظر أو الرأي الذي يتوصل إليھا المھندس العدلي عند أدBئه 
مل�ف القض�ية أثن�اء برأيه أو شھادته أمام المحاكم خاصة إذا كان التقري�ر خطي�اً حي�ث يحف�ظ ف�ي 

المرافع�ة حي�ث  و التحقي�ق أثن�اء قرير وثيقة أساسية رسمية معتمدةإذ يصبح التالقضائي  التحقيق
التحقي�ق  وقة على جدارة وقوةثالقيمة والمو يؤثر ما في التقرير من ميزة وغزارة في المعلومات

  .الذي له ا<ثر النوعي على نتائجه مما يسھل القاضي إتخاذ الحكم المناسب على قرار المحكمة
منھ�ا كمرج�ع م�ادي كإثب�ات  لذه التقارير مفص�لة بنت�ائج ودBئ�ل يس�تدكما أن في الغالب تكون ھ

  .تعتمد كإجراءات قانونية في المرافعات القضائية
  -:مھارات أخرى

مس�اعدة للمھن�دس الع�دلي يستحس�ن أن يل�م بھ�ا إص�حاب ھ�ذا ا<ختص�اص  ىھناك مھارات أخ�ر
  .ةتساعد في تسھيل مھمة عمله  ستخ@ص النتائج الناجحة بوضوح ودق

الجيدعلى مباديء علم النفس وعلم ا جتماع أمراً مفيداً في عمل المھندس العدلي  يعتبر ا ط@ع
حادث�ة أو معرف�ة أس�باب أنھي�ار بناي�ة كم�ا  عند توليه مھمة تحقيق أو تدقيق في كشف عن أسباب

  .تعد معرفة علم التصوير مھارة مفيدة وضرورية في بعض ا<حيان
العدلي خبراء أو أختصاصيين لھ�م خب�رات أو مھ�ارات ف�ي ن�وع خ�اص  غالباً ما يوكل المھندس

يكون لھم الماما في ج�زء ول�و يس�ير منھ�ا لغ�رض إدراك مايطرح�ه ھ�ؤBء الخب�راء المختص�ون 
والنادرون يستفاد منھا المھندس العدلي من آرائھم وإقتراحاتھم لتعزي�ز موقف�ه وأس�ناده إل�ى رأي�ه 

  .لكفوءوتكون ھذه الميزة ھامة للمحقق ا
  

  -:الصفات الشخصية -ھـ 
إضافة إلى المھارات السابقة فالمھندس العدلي المؤثر أو المدقق في تصميم حوادث ا<بنية يتمتع 

  .بميزات شخصيبة معينة
من أھم الصفات التي يجب أن يتمتع بھا المھندس العدلي الكفوء ھ�و تمتع�ه بالمب�اديء ا<خ@قي�ة 

أھم الصفات التي يجب أن يتحلى بھا في نط�اق ا<ختي�ار للش�ھادة العالية والتي تعتبر من أرقى و
  .أو أي عمل ھندسي آخر يكلف به

يعد المھندس العدلي في تحديد المسؤولية والمشورة الھندسية العدلية في منصب صاحب الس�لطة 
عملھا تمقاب���ل الس���معة العلمي���ة والعملي���ة والشخص���ية لجمي���ع الجھ���ات المس���ؤولة فينبغ���ي أن يس���

وبأس�لوب س��ھل ومت��درج حي��ث عل�ى المھن��دس الع��دلي أن يك��ون  قس�ھا بثق��ة وبقناع��ة وبح��ويمار
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ق��ادراً ف��ي الحف��اظ عل��ى الموض��وعية والنزاھ��ة ف��ي البح��ث ع��ن الحقيق��ة وف��ي مواجھ��ة الض��غوط 
  .المستمرة للحصول على قرار عادل ومحق لكافة الخصوم

  .لع@قة وموضوع الحدث ا كما تعتبر المرونة ميزة شخصية ومطلوبة في التفاعل بين أطراف
لتح�رك الس�ريع والتنق�ل ف�ي مس�احة الح�دث أو ا<نھي�ار لZط�@ع  ا كما يتطل�ب المھن�دس الع�دلي

الحدث وتثبيت الم@حظات المنظورة المھمة التي تفيد التحقيق لمعرف�ة الس�بب  مكان موقعياً على
  .وإستعماله كدBئل إثبات عند تثبيت رأي أو في تقريره الشخصي

لصعب التنبأ بنتيجة التحقيق وإتجاھه في مستھل ا<مر وب�ذلك يتطل�ب م�ن المھن�دس الع�دلي من ا
والمعاكس�ة و بأس�وأ ا حتم�اBت  وا تجاھات المؤيدة ةمرونة كبيرة في وضع الطلبات وا ستفاد

   .رضيات التمھيديةفلتشمل الموضوعية والقدرة على طرح أفكار جديدة عندما Bتدعم الحقائق ال
 جھة أخرى على المھندس العدلي الحقيقي أن يص�ون ويح�افظ عل�ى الثق�ة ف�ي كفائت�ه خ�@لومن 

الجلسات والمرافعات القضائية وغالباً ما يرتبط ا<ستجواب ال�دقيق للش�ھود أو الخب�راء بتح�ديات 
س��تعدوا أو يھي��ؤا يالمھني��ة ق��د يقع��ون ص��رعى لھ��ا إذا ل��م  علني��ة لس��@متھم الشخص��ية أو بكف��ائتھم

  .للرد لمثل ھذه التحدياتأنفسھم 
بص�ورة جماعي�ة وفعلي�ة م�ع الب�اقين  عل�ى العم�ل يمل�ك الق�درة  وأخيراً على المھندس الع�دلي أن

  .خاصة إذا كان ھو في أغلب ا<حيان المنسق لفريق المحققين
وقد يكون عضو في فريق ا<خص�ائيين المس�اعدين أثن�اء عملي�ة جم�ع المعلوم�ات أو ف�ي مرحل�ة 

  .حقيق أو يتعاون المھندس العدلي مع محققين آخرين لتقديم مھام محددة أو متنوعةا<ختبار بالت
متعلق بالتحقيق وبذلك تع�د  مثل ھذه الفعال وا<عمال التعاونية مطلوبة لتقليل الجھد أو الوقت نأ

المھارات الشخصية الجيدة ھي مھارات جوھرية للحفاظ على ع@قات العمل والتعاون ا يج�ابي 
 .ل ھذه الظروفوتحت مث

  
  -:المسؤوليات ا"خ3قية المھنية -4

ف��ي ح��وادث اBنھي��ارات وص��لت ال��ى مرحل��ة ل��م يس��بق لھ��ا مثي��ل م��ن  إن نط��اق الن��زاع القض��ائي
العقدين الماضيين ومع ھذا التزايد وصل القضاء أن يكون الحاجة إل�ى مختص�ين ف�ي  في النشاط

فت أنتباھھم ميدان الھندسة العدلية م�ن خ�@ل الھندسة للخدمة كشھود أو خبراء فكثير من الناس ل
ھذه العروض أو ما يجنيه المھندس الع�دلي م�ن أج�ر ش�ھري محت�رم وم�ن فائ�دة مالي�ة جي�دة ف�ي 

ولس�وء الح�ظ أن بع�ض ا<ف�راد وال�ذين يفتق�رون ال�ى . بالھندس�ة فق�ط مواجھة عرض المسؤولية
  .يالمھارات أو ا ختصاص كونھم عديمي الكفاءة للمھندس العدل

ول��ذلك أخ��ذت المجتمع��ات الحض��رية والمتقدم��ة خط��وات توجيھي��ة للمھ��ن أن تبن��ى عل��ى أس��اس 
اخ@قية وخاصة في مجال الھندسة العدلية منھا على مج�ال ن�دوات أو مق�اBت أو جلس�ات ح�وار 
ف�ي مج�ال ا<ع�@م أو حت�ى ف�تح دورات تثقيفي�ة وتعليمي�ة ال�ى المع�ايير ا<خ@قي�ة الص�حيحة ف�ي 

  .ندسة العدليةالمھنة كالھ
أن الخ@فات ا<خ@قية في المھن�ة العدلي�ة تنبث�ق م�ن ج�وھر حقيق�ي أن بع�ض الجھ�ات المختص�ة 
دائماً توكل محامين كمھندسين عدليين لحل الخ@ف أو يوكلون ليدافعوا عن وك@ئھم أثناء النظ�ر 

  .في نزاع قضائي أمام المحاكم
حت�ى إذا ل�م تك�ون الحقيق�ة  ةومعرفة الحقيق� ثبحفعلى المھندسين العدليين أن يكونوا نزيھين في 

فعلى المھندس العدلي أن يتحلى بالمب�اديء ا<خ@قي�ة عل�ى الموض�وعية وأن . من صالح الموكل
محترم ويعتمد على شھادته لص�الح كشاھد أو خبير  همستقبله الھندسي وسمعته ھو إنعكاس بدور

بما  هإقناع وكيل توجب على المھندس العدليالموكل ومعالجته لبعض الخ@فات المحتملة بينما يس
أن قس��ما م��ن المح��امين الخص��وم يناقش��ون الخب��راء . يتمت��ع بكف��اءة فني��ة ولباق��ة لتص��حيح الخط��أ

الع��دليين ليمثل��وا دور ال��دفاع ع��ن وجھ��ات النظ��ر مخالف��ة أو بمعلوم��ات معاكس��ة مفي��دة للموك��ل 
ف وھن�ا يخ�دم الخبي�ر الع�دلي وتساعد على عملي�ة ص�نع وإص�دار الق�رار ي�ؤدي ال�ى حس�م الخ�@



  
  
  
 

 8

الموضوعي النزيه وبشكل جيد من خ@ل النظر في القضية أو يسند الموقف الضعيف للموكل إذا 
مان�ة والمص�داقية Gكان ذي حق أن مثل ھذه الطريقة تعتبر طريقة محترم�ة ف�ي تأس�يس س�معة ل

  .والكفاءة للمھندس العدلي
لع�دليين الكف�وئين أم�ر ش�ائع وص�حيحاَ بش�رط أن يعتبر إخت@ف وجھات النظ�ر ب�ين المھندس�ين ا

تك��ون مس��تندة عل��ى النزاھ��ة والكف��اءة ول��يس عل��ى الخ��داع أو ع��دم الكف��اءة كم��ا أن ا<نھي��ارات 
والحوادث تقع بأس�باب متع�ددة وق�د تك�ون عوام�ل معق�دة مرتبط�ة بعض�ھا ب�بعض ا:خ�ر فيعتب�ر 

خب��راء متع��ددين طريق��ة جي��دة للبح��ث  التفس��ير النبي��ل بتن��وع ال��رأي م��دعوماَ با<دل��ة المعب��رة م��ن
ومعرف��ة الحقيق��ة وأس��بابھا ف��المھم ا<خ��ذ با عتب��ار كاف��ة العوام��ل المس��اھمة والمس��اعدة لتقري��ب 

  .وجھات النظر
الخ�@ف أو تس�ويته لض�عف م�ا  في بعض ا<حيان يعتبر قرار الحكم القضائي قراراً صعباً لحسم

ذا فش@ً أو إحباطاً للمھن�دس الع�دلي ال�دؤوب ال�ذي قدم له من دBئل أو حقائق في القضية يعتبر ھ
اس��تھلك جھ��داً كبي��راً لي��دعم ال��دليل الحقيق��ي فعن��د إع��ادة النظ��ر ف��ي ھ��ذا الق��رار أو رده م��ن المھ��م 
التذكر أن الغرض ا<ساسي الذي يعتمده القضاء ويستند إليه ھو إثبات الدBئل والبراھين المعتمد 

أن تحل�ي المھن�دس  ،ثبات الحقيق�ة النھائي�ة ا<ساس�ية والجوھري�ةبھا قانونياً لكي يتسنى للقاضي إ
العدلي بالصفات ا<خ@قية يتطلب منه أن يكون مجتھ�داً ف�ي عملي�ة ا<س�تجواب والت�دقيق خاص�ة 
في ا<س�تجوابات الش�فوية أو العلني�ة وأن  تمح�ص وت�درس جمي�ع النت�ائج وا<س�تعداد لك�ل تغي�ر 

  .شك فيھا فعليه توضيح ھذه الشكوكطاريء في المعلومات وحتى أن وجد 
كما يجب التدقيق بإھتم�ام خ�اص ف�ي القض�ايا المرتبط�ة والمرتكب�ة عم�داً فعل�ى المھن�دس الع�دلي 

حيث يمكن . المحافظة على السرية التامة وحماية السمعة الشخصية لجميع الجھات أثناء التحقيق
ھ�ا ال�ى وس�ائل ا ع�@م ت�ؤدي ال�ى للبيانات الغير واضحة أو غي�ر المھم�ة الت�ي تس�ربت قب�ل أوان

  .ويته على الجھات البريئةفت يتعذر ءسمعة الشخصية والتي تشكل إعتداالا ساءة ب
كم��ا أن كف��اءة التص��ميم الھندس��ي ف��ي نط��اق ا<س��تجواب تعتب��ر مس��ؤولية المحق��ق لتحدي��د مقي��اس 

ف��ي أساس��يات  المھن��ة ف��ي وق��ت التص��ميم إذ يؤخ��ذ بنظ��ر ا عتب��ار المق��اييس الجاري��ة والمعتم��دة
  .التصاميم الھندسية فھي مقاييس B ع@قة لھا بإختبار الكفاءة

المھندس  إن جميع ھذه المؤھ@ت ھي أسس وعوامل للوفاء عملياً للخبير العدلي يجب أن يمتلكھا
عام�ل م�ع الن�اس تھذه المھام بشكل ناجح ومنتج له أث�ره وس�معته ف�ي ال العدلي الذي يكلف وينجز

  .صفي ھذه ا ختصا
  
  نوعية العم3ء والمشاريع -5

العم@ء ھم الجميع من لھم مصلحة شخصية ولھم ع@ق�ة بالح�ادث أو ا<نھي�ار فالمھن�دس الع�دلي 
ل أو ممثل المدعي في حال رفع الدعوى أو ق�د يك�ون الوكي�ل مث�ل الم�دعي علي�ه ييقوم مقام الوك

عام�ة أو دائ�رة رس�مية أو  في رد الدعوى سواء كان مم�ث@ً كالح�اBت الشخص�ية أو ع�ن جمعي�ة
المھن�دس الع��دلي عم�ل مس��تقل ش�ركة خاص�ة أو عام��ة كم�ا أن ف��ي بع�ض الح��اBت يك�ون العم��ل 

يستعين بعدد كاف من المستشارين عند الحاجة كما ھو الح�ال ب�التحقيق ال�ذي دار م�ن ھيئ�ة مث�ل 
)NTSB (دس العدلي قد التي تدار من قبل أكثر من مئة محقق ففي مثل ھذه التحقيقات فان المھن

  .يستعان به كمعاون أو مشارك في توجيه العمل ضمن عدد من ا<ختصاصيين
أما إذا كان�ت الحادث�ة تح�ت وط�أة تحقي�ق ض�من الوس�ط الع�ام ك�الحوادث الص�ناعية الرئيس�ية أو 
أنھي��ار منش��أ أو بناي��ة نش��أ عنھ��ا فق��دان ف��ي ا<رواح م��ع أض��رار جس��يمة ف��ي ھ��ذه الحال��ة يس��أل 

بإعداد تقرير يستقصي من الواقع وخبرته العملية والعملية بينما التحقيق  ويكلفالمھندس العدلي 
  .الرسمي مستمر على الوقائع من جانب الدولة أو القضاء

وقد يساعد تقري�ر المھن�دس الع�دلي ف�ي إنج�از العم�ل والوص�ول ال�ى الحقيق�ة بأق�ل مش�اكل وأق�ل 
  .و حوادث السيارات والمرورشھادات إذا كان السبب ھو نضوح السقوف أو الواجھات أ
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  -:تأثير الخبرة وا"ختصاص في تطبيق العدالة والتطور العلمي -6
في ميدان التحقي�ق القض�ائي ق�د Bي�ؤدي ال�ى نتيج�ة كامل�ة يكش�ف الحقيق�ة كامل�ة ليكش�ف الخلفي�ة 

بم��ا يتمت��ع ب��ه م��ن خب��رة  المس��تمدة م��ن تل��ك لحال��ة المعين��ة وھن��ا يب��رز دور المھن��دس الع��دلي
ص بالمساھمة في عمل تدقيق وتحقيق علمي عن حادثة ما لتقديم رأيه وتوصياته مستندة وإختصا

الى أسس وبيانات وحقائق معينة بما يكشف الحقيقة وتنور العدالة بما يسھل مھمة القضاء بإتخاذ 
  .الحكم الذي يستند على ھذه الحقائق

حق�ل أختصاص�ه ليب�رھن آرائ�ه كما أن للمھن�دس الع�دلي دوراً ف�ي نش�ر معلومات�ه وإكتش�افه ال�ى 
وأكتشافاته مقارنة مع ما معمول به وا<خطاء العملية التي تؤثر على متانة المنشأ وقوته وتجنب 
تك��رار ا<نھي��ارات أو الح��وادث الناتج��ة منھ��ا م��ن جھ��ة أخ��رى وھ��ذا مايش��ابه دور خبي��ر الط��ب 

م��ن جھ��ة وإعتم��اد  الع��دلي أو ا<ختص��اص ف��ي جمي��ع المعلوم��ات ونش��رھا وقاي��ة للص��حة العام��ة
القضاة في المرافعات القضائية لتقاير الطب العدلي وما تؤثر ما يدور فيھا من حقائق وتوصيات 

  .إتخاذ القرار لحكم من جھة ومن دوره في التقدم العلمي في مھنة الطب العدلي وتطوره في
  ھم على وبنفس الطريقة يستطيع المھندسون العدليون بتطوير إمكانياتھم وتطوير مؤھGت

  .التصاميم ااتقدم في علم الھندسةالتطبيقي
  
  -:عمل الھندسة العدلية صنطاق تطبيق وفر -7
ذين ل�ن فرص العمل في نطاق الھندسة العدلية متوفرة وواسعة خاصة للمھندسين المختص�ين ال 

  -:لديھم كفاءات ومھارات معروفة مقترنة برغبة لعمل في مجال الھندسة العدلية وھي
ع�ات القض�ائية الت�ي تخ�ص المش�اكل الت�ي لھ�ا زل المھندس الع�دلي كمحك�م أو خبي�ر للمناتوكي -أ

  .وجه ھندسي فني
المشاركة في التحقيق والتدقيق عن أس�باب ا<نھي�ارات والح�وادث لGبني�ة المش�يدة وح�وادث  -ب

  .الطرق والطيران والحريق والمعامل ا<نتاجية والصناعية
لبح��وث والتحالي��ل العلمي��ة ف��ي الم��ؤتمرات الھندس��ية لتط��وير لمناقش��ات وا ف��ي ا المس��اھمة -ج

التصاميم وطرق التنفي�ذ وأختي�ار الم�واد المس�تعملة نح�و ا<فض�ل وا<م�تن مم�ا يس�اھم ف�ي متان�ة 
  .المنشأ وتحسين ا<نتاج مما يمنع أو يقلل ا<نھيارات والكوارث

مل والمھنسين أو المقاولين في يكون المھندس العدلي كمحكم في النزاعات العقدية بين رب الع-د
  .أمور العقد التي لھا وجه قانوني

ومعرف��ة أخطائھ��ا الفني��ة  دراس��ة التش��وھات وا<نھي��ارات والح��وادث والوق��وف عل��ى أس��بابھا -ه
لغ��رض التوجي��ه ف��ي معالج��ة القياس��ات الخاطئ��ة فيھ��ا فني��اً كج��زء لتط��وير ا<س��س المعتم��دة ف��ي 

  الحوادث وا<نھيارات في المستقبلل من ھذه الھندسة من جانب وم@فاة أو التقلي
أن مھم��ة المھن��دس الع��دلي مھن��ة تتطل��ب كف��اءة وخب��رة وأختصاص��اً وتجرب��ة ف��ي مج��ال المعرف��ة 

والمرون�ة ش�أنه ش�أن القاض�ي ف�ي  إضافة الى شخصيته تتمتع أخ@ق عالي�ة ف�ي النزاھ�ة واللباق�ة
  .المحكمة

ن العدليين أن تعد لجنة على مس�توى رفي�ع م�ن ولذلك أن المقترحات لتي تتطلب أختيار المھندسي
  أصحاب ا<ختصاص لفحص وأختيار صاحبي الطلبات بعد إدخالھم دورةتكميلية

  
ختبار على إجازة كفاءة خاص�ة لمھن�ة أختصاصية بھذا الشأن ومنح من ينجح أو الذي يتفوق با<

  .المھندس العدلي تؤھله أن يقوم بأعمال ھذه المھنة
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  الفصل الثاني                       
  

  التعلم من اDنھيارات                    
  
  -: المقدمة. 1

تش��غيل , التص��نيع ,اBنش��اءات , الكثي��ر م��ن الق��وانين والعل��وم المس��تعملة ف��ي التص��اميم 
المع��دات والمنتج��ات الھندس��ية ق��د ت��م استحص��الھا م��ن خ��@ل ال��تعلم م��ن دراس��ة اس��باب 

  .اBنھيارات والحوادث
ان اBتصاBت المتعددة اBوجه حول اسباب الفشل او اBنھيارات والحوادث تنتج غالبا كما 

  .تحسينا في التطبيقات العلمية في التصاميم الھندسية 
في ھذا الفصل يلخص تاريخ تحليل اBنھيارات بم�ا ل�ه ع@ق�ة بالتص�اميم الھندس�ية وك�ذلك 

  .م مناقشتھا تعريف اBنھيارات واBسباب الجذرية ل@نھيارات يت
س��تطيع ان يس��اھم بش��كل كبي��ر ف��ي عملي��ة ال��تعلم ونق��ل المعرف��ة م��ن يفالمھن��دس الع��دلي 

  .الحوادث واBنھيارات واستعالھا في مجال التصميم 
العدلية يمكن مقارنتھا ف�ي مج�ال الط�ب كعل�م اBم�راض ال�ذي لع�ب اBخي�ر دورا ة فالھندس

  .ھاما واساسيا في تطوير العلوم الطبية 
ن المش��اريع والمنتج��ات الناجح��ة وم��ا تصاص��يين اBع@مي��ين يعلن��ون دائم��ا ع��ر اBخان دو

يشابھھا وكذلك عن الطرق الھندسية الحديثة وطرق اBنشاء وطرق عمليات التصنيع الت�ي 
تتجلى بقصص النجاح اكثر من قصص الفش�ل وھ�ذا بس�بب ان العدي�د م�ن اBختصاص�يين 

بتط��وير الس��يطرة النوعي��ة ف��ي التص��اميم وانت��اج ال��ذين كرس��وا ون��ذروا انفس��ھم م��ن العم��ل 
لتظ�افر الجھ�ود م�ن المعلوم�ات  منھ�االمعدات والمنتجات الھندسية وقد جاء الفضل اBكب�ر 

الم��اخوذة ع��ن اBس��باب الفني��ة ع��ن اBنھي��ارات والح��وادث عل��ى ي��د اBختصاص��يين حي��ث 
ع���رف ان ال���تعلم م���ن الممارس���ة بم���ا فيھ���ا دراس���ة اBنھي���ارات تك���ون مھم���ة ف���ي تق���دم 

  .اBختصاصات اBھندسية 
  
  .من درس اDنھيارات مفھوم المحاولة والخطأ لتقدم العلوم . 2

س�ي لمھن�ة الھندس�ة ف�ي جمي�ع يمفھوم التعلم من درس اBنھيارات ھ�و ش�ئ مب�دأي وتاسان 
  .مجاBتھا 

ان مقاييس ونظرية التص�ميم ومنھ�ا المق�اييس العملي�ة وط�رق اBنش�اء والتص�نيع تط�ورت 
ي�ات واBس��س رتقلي�ديا م�ن خ�@ل عملي�ة ال�تعلم م�ن المحاول��ة كمث�ال عل�ى ذل�ك تط�ور النظ

والتصنيعية الى نظريات حديثة تس�تعمل اBن م�ن خ�@ل تط�ور ت�اريخ الھندسية واBنشائية 
وBت وما نتج ااBنشاءات من السابق الى اBن ومعضمھا جاء من القيام بالتجارب بعدة مح

منھا من خطأ ونتائج سلبية او ايجابية حتى استقرت كما ھي عليه اBن ويؤكد ان المستقبل 
  .ن بفضل مفھوم المحاولة والخطأ  ان تتطور وان تتقدم نحو اBحس@كفي

 إنعون تص��اميمھم عل��ى الم@حظ��ة اBنش��ائبة الس��ابقة ويض��ون ؤفف��ي الس��ابق ك��ان البن��ا
على الكثير من طرقھم وتص�اميمھم وم�ا  ياBنھيارات قادتھم الى فھم جديد للسلوك اBنشائ

  .في التصميم واBنشاء قابل ذلك من تحسينات وتطوير 
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  تعريف اDنھيار . 3
كي نعطي مفھوم اBنھيارات نتائج اكيدة وھامة بجب ان تبدأ في مناقشة المشاكل التنفيذية ل

  .التي ادت الى الكارثة 
فالتعريف الشامل ل@نھيار كم�ا ھ�و ع�رف م�ن مجل�س الھندس�ة الع�دلي للجمعي�ة اBمريكي�ة 

ب�ول اBنھي�ار ھ�و اخ�ت@ف غي�ر مق –) 1982(للمھندسيين المدنيين كما اوضحھه ليون�ارد 
ف��التعريف واس��ع بم��ا يكف��ي ان يحت��وي عل��ى مش��اكل م��ن  –ب��ين اBداء الفعل��ي والمتوق��ع 

جھ�ادات عالي�ة او تش�ويھات بالغ�ة او فش�ل الم�واد ف�ي عمرھ�ا او إالتع�رض ال�ى , ضمنھا 
  .عدم م@ئمة انظمة السيطرة البيئية والنوعية 

ت كثي�ر للبح�ث ف�ي وق� أن يص�رفوبذلك يتمكن المھندس العدلي بع�د الت�دقيق والتمح�يص 
ھذه المسائل لمعرفة اسباب اBنھيار ويتم تصميم نتائج ھذه التحريات البحوث والتي تك�ون 

  .ذات فائدة اقتصادية كبرى الى المصممين واصحاب اBم@ك ومشغلي اBجھزة 
  
  اسباب اDنھيارات . 4

او عوام��ل  ي��نجم اBنھي��ار م��ن اس��باب مختلف��ة منھ��ا مش��اكل تقني��ة او اخ��رى مادي��ة وعملي��ة
  .واخطاء اBنسان التنفيذية 

دھا او فصلھا من بعضھا يكثيرا ما تكون اBسباب الرئيسية للفشل او الحوادث يصعب تحد
والتي تس�بب  ةكم واتحاد ھذه اBخطاء والعوامل المتداخلااBخر وربما تكون السبب ھو تر

خاص��ة المرتبط��ة الغم��وض والص��عوبات ف��ي تحدي��دھا ومعرف��ة مس��ببھا لتحدي��د المس��ؤولية 
  . بالدعاوي والمرافعات والمنازعات القضائية التي تسببھا حاBت اBنھيار 

الفق��رات ) الجش��ع ,اBھم��ال ,ع��دم الكف��اءة ,الجھ��ل (ر ھ��و اان المص��در الرئيس��ي ل@نھي��
  .اBربعة التي يتبعھا ويدقق فيھا المھندس العدلي لمعرفة سبب اBنھيار 

حي��ان ال��ى ظ��روف بيئي��ة وح��وادث طبيعي��ة مختلف��ة تع��رض المش��روع ف��ي بع��ض اBيكم��ا 
  .تاريخيا عما حدث سابقا او غير متوقعة من قبل المصمم لم ياخذھا في الحسبان 

ف��ي حال��ة البن��اء للمنش��اءات المدني��ة ربم��ا تتج��اوز نت��ائج المخ��اطر الطبيعي��ة مث��ل الن��ار 
المق�اييس المقبول�ة  التنبؤات غي�ر المتوقع�ة ض�من, الرياح الشديدة , الزBزل ,الفيضانات ,

  .عمليا وھندسيا
وحتى في ھذه الحاBت ربما يكون في سوء اختي�ار الموق�ع ي�ؤدي او يس�اعد عل�ى مخ�اطر 

  .طبيعية 
رك��ز المق��ال  ع��ن الس��بب الرئيس��ي ف��ي يعن��د مناقش��ة اBنھي��ار ف��ي الص��حف المختص��ة 

ية اجرائي�ة ون�ادرا اBنھيارات ان كان تقنيا او تنفيذيا على ان سبب اBنھيار ھو امور تنفيذ
عتب��ر ح��دوث اBنھي��ار س��ببه تقني��ا عل��ى اعتب��ار ان معض��م القض��ايا التقني��ة متط��ورة يم��ا 

ومدروس��ة ومس��يطر عليھ��ا م��ن الناحي��ة الفني��ة النوعي��ة ول��ذلك ان نش��ر وتعم��يم المعلوم��ات 
س�وف يس�اعد بتنبي�ه اھ�ل المھن�ة  الجديدة حول اBخطاء التنفيذية التي ادت الى اBنھي�ارات

BنھواBخطاء لت@في الك�واؤث واBارات ف�ي المس�تقبل ي�ختصاص في تغيير وتطوير ھذه ا
ط��ور تمنھا ع��دم ض��اس��باب شخص��ية او تھذيبي��ة م��ن  يوع��ادة تعتب��ر اBس��باب التنفيذي��ة ھ��

ؤولية وق�د تك�ون ع�دم وض�وح س�او التسبب وع�دم المدة للشخص يومتابعة المعلومات الجد
ذلك تعتبر خطط بث المعلومات التوجيھية واBع�@م في المخططات والتعليمات المعطاة وب

بنش��ر م��ا ھ��و جدي��د ومفي��د للمھن��ة وتطويرھ��ا ام��ر ض��روري لمس��اعدة وتط��وير ب��رامج 
  .لمقاييس العالميةواعادة النظر في االسيطرة النوعية 
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Bنھيار الھيكلي للمباني و المنشـأت على الشكل التاليتصنف اسباب ا:-  
  
  لموقع كمدرج ھبوط الطائرات سوء اختيار اBرض او ا-أ

ض��عف تنظ��يم البرن��امج وتوقع��ات العم��ل المتض��اربة او غي��ر الواض��حة والعج��ز ف��ي  -ب
  .ماھية المشروعلتعريف واضح 

  
اBخطاء التصميمية او الحسابيه او سوء استخدام متطلبات الص�يانه و المتان�ة و اBم�ان -ج

  .الكمية المتوقعة للعملاو استعمال مواصفات غير كافية او قاصرة للمواد او 
  
  .من حوادث الحفريات او حوادث المعدات او عدم التوافق مع التصميم: أخطاء البناء -د
  
اس��تعمال م��واد رديئ��ة او ع��دم ج��ودة الم��واد وت��دھور المش��روع وفش��ل اBنت��اج ورداءة  -ه

  .العمل
  
ي استعمال المواد التغير المستمر الغير مدروس في البناء و اBساءة ف: اBخطاء العملية -و

ربم�ا يج�د المھن�دس الع�دلي . اBولية الفاشلة في البناء و عدم فحصھا و التأك�د م�ن جودتھ�ا
اسباب اخرى من العوامل المدرجة اع@ه تك�ون جميعھ�ا عوام�ل مس�اھمة و مس�اعدة عل�ى 

  .اBنھيار و الفشل
  
كمواقف الس�يارات و السمنت و الحديد  في ينتج اBنھيار من التأكل و الصدأ في المباني-ز

الذي اصبح امرا شائعا في السنوات اBخيرة فربما B تكون موصفات الموادالمانعة للص�دأ 
او تسرب المياه كافي�ة حي�ث ت�ؤدي ال�ى التش�قق ث�م التص�دع ال�ذي ق�د تس�اھم اخط�اء البن�اء 

 وق�د تك�ون.بعجز او عدم استعمال المواد المانعة للتسرب و التي تس�ارع ف�ي عملي�ة التأك�ل
  .المواد المانعة رديئة وفيھا خلل Bتعمل وB تتفاعل بشكل جيد لتمنع التأكل

  
  .ربما يتحمل المالك او العامل المسؤولية بسبب ضعف او عدم الصيانة

  
  
  است3م وجمع المعلومات ونشرھا-5

ل��دى المھن��دس الع��دلي دور مھ��م ف��ي جم��ع المعلوم��ات ونش��رھا و الت��ي تخ��ص المعلوم��ات 
ملة و الت���ي لھ���ا ع@ق���ة بالتحقيق���ات العدلي���ة م���ا ن���تج عن���ه لمعرف���ة اس���باب الدقيق���ة و الش���ا

  .اBنھيارات او الحوادث و التي بامكانھا التأثير على تحسين مھنة الھندسة و انتاجاتھا
م��ات ف��ي الع��الم عل��ى جم��ع ونش��ر المعلوم��ات و اBعم��ال المنف��ذة ظتعم��ل العدي��د م��ن المن

ت وان معظم ھذه المنظمات قد طورت خططھا ف�ي الفاشلةالتي ادت الى حوادث و انھيارا
ھم منھا في مجال التربة  توزيع المعلومات بين المحامين والمھندسين المختصين في مجاBت

ف��ي مج��ال المواص��@ت للط��ائرات و القط���ارات و  وو الكونكري��ت و الس��دود و الجس��ور
دنية و الميكانيكي�ة اBبراج و المطارات و في مجال جميع صنوف الھندسة المعمارية و الم

و الكھربائي��ة و النووي��ة وب��ذالك يمتل��ك المھندس��ون الع��دليون مس��ؤولية المش��اركة ف��ي ھ��ذه 
  .شرھا مستقب@  تقاءالمشاريع في جميع الحوادث و الكوارث و اBنھيارات و اسبابھا 



  
  
  
 

 13

ة و غالب��ا م��ا تعتب��ر النتيجةع@ق��. نظم��ة الھندس��يةBيعتب��ر تش��ييد المب��اني بع��دد كبي��ر م��ن ا
م�ات و نش��رھا كم��ا B تظھ�ر عملي��ة انج�از جمي��ع المعلو.لمش�روع لموق��ع دقي�ق B مثي��ل ل�ه

  .مباشرة مرة واحدة 
فقد تظھر مشاكل انجاز العمال اBنھائية و التي تكون مكلفة بسبب تنخ�ر الس�قوف و اوج�ه 

  .المباني نتيجة باستعمال مادة اضافية رديئة
اكل الممكنة ان تقع عليھابع�د اس�تعمالھا و الت�ي ان مستخدمي ھذه المادة غير مدركين للمش

  .في المرافعات القضائيه عند استعمال ھذه المادة ممكن تتفاقم عليھم
ن طري�ق نش�ر المعلوم�ات ع�و لذالك يجب ان يحذر استعمال مثل ھ�ذه الم�واد ف�ي المب�اني 

  .بعد التأكد من عدم فعاليتھا وضررھا على المبنى
  
   مھندس المختصاDنھيارات ورد فعل ال. 6

يعتبر المجتمع الصناعي ف�ي الوق�ت الحاض�ر م�ن اكث�ر المجتمع�ات عرض�تا لخط�ر نت�ائج 
Bنھي��ارات والح��وادث فق��د ازدادت مراك��ز الس��كان الحض��رية المكثف��ة س��واءا للك��وارث ا

  .الطبيعية والصناعية 
س��ان او فش��ل الم���واد ننت��اج اBإلخطر ة@ت الص��ناعية ھ��ي اكث��ر اBم��ور عرض��يفالتس��ھ

  ئج فاجعة على سبيل  المثال امستعملة فعندما يقوم الفرد بخطأ ما ستكون له عواقب ونتال
اوق��ع عام��ل بن��اء مفت��اح رب��ط عل��ى ش��بكة كھرب��اء خ��@ل عمل��ه ف��ي مش��روع مم��ا ادى ال��ى 

  .ضرر متسلسل اBحداث الذي بلغ ذروته خسارة جسيمة وتاخير العمل فيه لمدة طوبلة 
فشل المعدات الى فقدان وخسارة مئ�ات م�ن اBرواح ف�ي  وبمكن ان يؤدي خطأ اBنسان او

كذلك ق�د . المواطنين  من نھيار مسكن الى اBBفإھدد انھيار جسر او في يفربما . حادث 
كم�ا ح�دث ف�ي الھن�د ف�ي ش�ھر ) غ�از المثي�ل(بؤدي حادث صناعي لتسرب غاز قاتل مث�ل 

الخط�ر ال�ى نت�ائج ش�ديدة الى خسارة عشرات اBBف من البشر ومع تزايد  1994ديسمبر 
الح��وادث فق��د اظھ��رت بع��ض اBتجاھ��ات المختص��ة لوض��ع ض��غوط جدي��دة ف��ي التص��ميم 

  .والتنفيذ ومخططات البناء 
ان عملية التصميم وانشاء المباني الحديثة تستلزم تطور كثير م�ن المختص�ين ف�ي الھندس�ة 

ومطلوب�ة ف�ي انج�از  ان تنسيق العمل بين ھؤBء المختصين قد اصبح مھمة ملحة. والبناء 
حت�اج التخص�ص كثي�را م�ن الثق�ة ف�ي ال�نفس والتنس�يق ب�ين يالعمل بالش�كل المطل�وب كم�ا 

  اBطراف ومناقشة المشاكل وطرحھا مشتركا لمعالجتھا منعا من حدوث انھيار او خلل ما 
واخيرا قد استعمل الحاسوب متقدما على كافة اBساليب ف�ي الص�ناعة والمس�اھمة ف�ي ح�ل 

  .التي تصادف العمل  المشاكل
فيمكن الحاسوب ان يقوم بعملية جمع المعلومات بصورة سريعة جدا وايجاد الحل ب�دB ان 

  .وقت للتفكبر العميق يقوم بھا المصمم والذي يستغرق 
للتحقي�ق  متخدم Bعطاء بدائل وخيارات بشكل اوسع كما انه اس�تخدسمكن للحاسوب ييكما 

طرة النوعية للمواد ومن ضمنھا زبادة المساھمة يكد من السوالتأBعادة النظر في التصميم 
ل��ه بالك��اد آي��رى العدي��د ان الحاس��وب م��ا ھ��و اB ا الح��ظ ولك��ن لس��وء. ف��ي عملي��ات البن��اء 

  .تستطبع ان تسرع في عملية التصميم فقط 
بعتبر موض�وع ت�وفر وانتش�ار ب�رامج الحاس�بة المتخصص�ة موض�وع ذات اھمي�ة ويظھ�ر 

يج�ب  ل�ذلكوء اس�تعمال ب�رامج الحاس�بة س�ممون غي�ر كف�وئين بص�ق�وم ماBحتمال عن�دما ي
  .اBستعانة بمحترفين ومختصين ومؤھلين للعمل في الخبرة الضرورية Bحكام الھندسة 
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  ارات ياDنھ ضخطط تخفي. 7
يھ���تم المھندس���ون الع���اديون اش���د اBھتم���ام عن���دما يتعل���ق اBم���ر بض���روف اBم���ن الع���ام 

  .للمجتمعات 
دة قي��د الحرك��ة B تس��تجيب للنت��ائج العملي��ة ت��دعم ي��ح��الي B ت��زال مش��اريع عدف��ي الوق��ت ال

الم�ؤتمرات  خلق�ت لق�د،اBنھيارات ضالقاعدة الرئيسية لمجالس المختصين في خطط تخف�ي
العلمية المتداخلة في تقليل اBنھيارات والحوادث في البناء او اBختصاص�ات اBخ�رى م�ن 

ديدة التي صادفت المختصين والمھندس�ين عن�د الت�دقيق خ@ل نشر اBخبار والمعلومات الج
اذ يق��وم مختص��ون يمثل��ون نطاق��ا واس��عا م��ن اBنظم��ة , ف��ي اس��باب فش��ل بع��ض المش��اريع 

واBھتمام��ات لھ��ذه اBم��ور وم��ن خ��@ل الح��وار والف��رص المتبادل��ة Bس��تبدال المعلوم��ات 
ومات وفتح اBتصاBت وعرض العيوب اBجرائية والتنفيذية الحرجة من خ@ل تبادل المعل

  .بين اBنظمة 
ع��رض ف��ي الحاس��وب واBنترن��ت م��ن مش��اريع ف��ي توثي��ق اكث��ر وض��وحا ل��دور يام��ا م��ا 

المؤسس��ات والجھ��ات المتنوع��ة ف��ي انش��اء الص��ناعة ف��ي تط��وير منتجاتھ��ا والوق��وف عل��ى 
  .التقليل من حوادث الفشل واBنھيارات وص@بيتھا ومتانتھا 

ة والح�وار العلم�ي الھ�ادف ف�ي شة ساھمت بشكل جيد في المناقوان الطرق الجديدة المبتكر
معالج��ة كثي��ر م��ن المش��اكل والنزاع��ات اكث��ر مم��ا ي��دار وي��تم اثن��اء المرافع��ات القض��ائبة 
التقليدي��ة ومنھ��ا تعزي��ز الثق��ة الت��ي تش��جع التع��اون المس��تمر ف��ي التطبي��ق العمل��ي ف��ي نج��اح 

  .المشاريع وتقليل الحوادث واBنھيارات والخسائر 
وضبط  وترتيب تيوتدعم استعمال الحاسبة بنجاح المساعدة في نقل المعلومات مع اBنترن

  .يم المراقبة والتنسيق بين التصميم والتنفيذ واBنتاج ظاBجراءات وتن
كم�ا تس��تعمل ط�رق عملي��ة ومنظ�ورة لجم��ع وتع��اون بنش�ر المعلوم��ات المنف�ذة ع��ن طري��ق 

  .العمارة مراكز معلومات خاصة في مھنة الھمدسة و
ان الثقة ببرامج الس�يطرة النوعي�ة وط�رق اBتص�اBت نوعي�ة مع�ززة بمش�اريع كبي�رة م�ن 
قب��ل المص��ممين ف��ي عملي��ات البن��اء واBنت��اج اص��بحت الح��افز اBساس��ي والمحف��ز لنج��اح 

  .واBنھيارات والتقليل منھا المشاريع لمعالجة اBخطاء والحوادث 
ع�الم عدي�دة تض�م مختص�ين ومخلص�ين ومب�دعين كما توجد ھيئات وجمعيات وطني�ة ف�ي ال

في عملھم لغرض تبادل المعلومات واقامة الن�دوات العلمي�ة ونش�ر المعلوم�ات لتحس�بن م�ا 
ن الح�وادث كم�ا ان المھندس�ين في مھنھم من عطاء تستفاد منھا اBنسانية جمعاء بالتقليل م

ط��ط تخف��يض نس��بة بخ ح��ات والتوص��يات والتطبيق��اتاليين ع@ق��ة كبي��رة ف��ي اBقترالع��د
نتائج المستحصلة فيھا ومنع تكرار ال فيمن نشاطات بأBھتمام والتحقيق  يةارات اBنياBنھ

  .تارانفس الطرق واBساليب التقليدية السابقة منعا من تكرار اBنھي
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  الفصل الثالث
  الفحص واDستقصاء Hعمال الھندسة المدنية
Civil Engineering Investigation  

  
 

  -:المقدمة  -1
لغ��رض من��ه تعري��ف الق��ارئ اة ي��ة العدلني��ش��رح الھندس��ة المد بھ��ذا الفص��ل يتن��اول باس��ھا

النشاطات واBجراءت بعملي�ة الفح�ص واBستقص�اء Bعم�ال الھندس�ية  ةوالمھندسين بنوعي
ومتان��ة المنش��ات لمعرف��ة مة ت��ؤثر عل��ى بني��ة ية عن��د ح��دوث انھي��ار اوتش��ققات جس��ني��المد

ل المادي عنھا واستحصال النتائج العملية كمعلومات تفي�د التحلي�ل واس�تنباط اBسباب بالدلي
  الخ@صة المطلوبة من عملية ھذا الفحص والتدقيق 

لقي��ام بھ��ذا الفح��ص لرة ف��ي ھ��ذا المج��ال كعنص��ر اساس��ي للمھن��دس الع��دلي ب��كم��ا ت��دخل الخ
م�ن س�قوف  والذي س�وف يترك�ز عل�ى اعم�ال الھندس�ة المدني�ة وخاص�ة الھياك�ل اBنش�ائية

س�س احتس�ابھا ومتانتھ�ا وك�ذالك ب�الطرق أسس بتص�اميمھا وأواعمدة وجسور وواجھات و
كلن���ا نع���رف ان ھ���ذا  ،النوعي���ة عل���ى مواردھ���ا المس���تعملةالتقني���ة بتنفي���ذھا والس���يطرة 

  الجامعة كدروس او اقسام مخصصة له س في كليات الھندسة راBختصاص Bيوجد وB يد
وان وجد ف�ان م�ا كن�ت عن�ه  ,عنه سابقا بطريقة تعريفية مفيدةكما Bيوجد من نشر اواعلن 

م�ن مف��ردات نراھ��ا متض��اربة اBراء ومختلف��ة النت�ائج Bتعط��ي وض��وحا وتطابق��ا ع��ن ھ��ذا 
  ية واBنھيارات لماBختصاص وBيوجد اھتمام فيه اBنادرا اما اBن فنتيجة للتطورات الع

والمعلومات الجديدة على شكل  ء في اBراجديا وتبادBتطلب دراسة وحوارا تالحديثة التي 
  مام تمثل ھذا اBختصاصتية او جمعيات خاصة بھا باBھلمجھود شخصية او بندوات ع

  .اBجتماعي واBقتصادي واBنساني لما له من اثر على اBمن 
  
  انواع الفحص واDستقصاء _ 2

ق انش��اء اBعم��ال ة مح��اوBت واس��عة وكثي��رة ف��ي نظري��ات التص��ميم وط��رني��للھندس��ة المد
الكافي�ة ف�ي عملي�ة  ةرب�قليل من المصممين الكفوئين تم�ت مش�اركتھم ولھ�م الخ نالجديدة لك

Bنھارات وبشكل جيد باستثناء عدد محدد من لھم موھبه خاصة وفردي�ة أصاءفحص واستق
  تصاميم وا ببصيرة في ملوبعد نظر وفراسة في اساسيات الھندسة استطاعوا ان يع

ت��ة وجس�ارتة وخبرت��ه أاب ال��ذين يعتب�رون بمنزل��ة المخت�رع بجرس�حات الالمنش�ات وناطح��
  ية موكفاءتة العل

ومتابع�ة التط�ور العلم�ي ال�ذي لكن مفتاح الكفاءة والمقدرة لجميع ساحات العلم ھي الخبرة 
ول��ذلك عل��ى المھن��دس الم��دني ال��ذي يري��د أن يتح��ول إل��ى .يح��دث ف��ي مج��ال إختصاص��ه 

وا<ستقص�اء  في مج�ال الفح�ص أن يھتم ويطور خبرته مھندس عدلي في إختصاصه عليه
المدني���ة  م���ال الھندس���ةعأ  ىل���كح���وادث ا<نھي���ارات والتش���ققات الجس���يمة الت���ي تطرأع

  .ممارسات التطبيقية ودراسة وثائق ومصادر الفحص واBستتقصاءالب
من الؤس�ف ان ھ�ذه المعلوم�ات والدراس�ات والوث�ائق الخاص�ة لمث�ل ھ�ذا اBختص�اص ف�ي 

ر ليس��ت بالس��ھوله الحص��ول عليھ��ا بص��فة كت��ب اوبح��وث اومص��ادر وان ض��احال الوق��ت
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وجدت فما دون في ھذا الموضوع تج�دھا غي�ر ص�الحه او غي�ر كامل�ة وق�د Bتج�د اBجاب�ة 
  ص قد تنشر تقارير عن ھذا الموضوع بتفاصيل عامة Bن مجاBت اBختصا على سؤالك

المؤسسات والھيئات المختصة في كل  نت اBتصاBت والتعاون بيأومحددة ولكن عندما بد
ما بشكل حوارا اومناقش�ات ھالمراس@ت واBتصاBت الشخصية بين دول العالم إضافة ألى 

تناولت اBراء من جميع اBطراف سواءعلى شكل شخص�ي او رس�مي او اختصاص�ي ف�ي 
مؤتمرات دولية علمي�ة جامع�ة ب�دا ھ�ذا اBختص�اص ينم�و ويعط�ي ثم�اره واص�بح ماينش�ر 

ة وبقي���ة ني���س���ة المدي���ة وعملي���ة عل���ى مس���توى الھندفائ���دة علميعل���ن ويكت���ب عن���ه ذو و
  .اBختصاصات اBخرى 

   :وقيم لسبيين  مفيد صكانت لھذا النوع من المعلومات والتفصي@ت لھذا اBختصا
Bلما يتواصل من نتائج تعتبر طفرة ونوعي�ة عملي�ة وفراس�ة و تبص�رة عالي�ة لمعالج�ة  :او

اسباب اBنھيار عند القيام بتدقيق اBنظمة المعتمدة في التص�اميم والتنفي�ذ  اBخطاء ومعرفة
   .لمنع تكرارھا في المستقبل

اء ثنشا كام@ من مواد وتصاميم امنلمعرفة السلوك الحقيقي الطبيعي لوھو المھم جدا :ثانيا 
وقع تاو الم ةباستعمال صنع النماذج المشابھة وتعريضھا لنفس القوى المؤثر هاBنھياروبعد

  وعن طريق .خضوعھا لنفس البيئة والمحيط التي تعرض اليھا المنشا ثيرھا اضافة الى أت
  .فھم نتائج جميع النماذج وتوحيدھا نحصل على نتائج ايجابيه للفحص واBستقصاء

بھذه التجارب المنفصلة نستحصل على نتائج اBستتقصاءبالتنس�يق الجدي�د لجمي�ع الح�اBت 
س�باب حقيقي�ة أيعطينا نتائج فني�ة وحقيقي�ة نوعام�ا يمك�ن ان يؤخ�ذ بھ�ا ك والمؤاثرات سوف

ي��ة ك��ذالك ل@نھي��ار اض��افة ال��ى ماتق��دم باس��تعمال التج��ارب عل��ى نم��اذج تش��ابه ھيك��ل او بنا
الخارجي��ة والداخلي��ة  ىالمنش��ا وس��لوكياتة قب��ل واثن��اء اBنھي��ار واخض��اعھا ال��ى نف��س الق��و

يط�ة بھ�ا س�وف حس الض�روف البيئي�ة واBجتماعي�ة المالحقيقية المؤثرة عليھ�ا فع�@ م�ع نف�
ي�ا أبھ�ا كنتيج�ة وتحل�ي@ ور تعطي نتائج قيمة قريب�ة ال�ى الواق�ع والحقيق�ة الت�ي س�وف يعت�د

   .وحكما
م�ا ك�ان للھذه النتيجة اصبح اعتماد الفاحص القيام بالتجارب المتنوعة ف�ي فح�ص المنش�ا ك

ي��ة لعل��وم وق��وانين لماھمي��ه عملي��ة وع ذل��ك مطلوب��ا واص��بح ھ��ذا الن��وع م��ن اBستقص��اء ل��ه
  .الھندسية المدنية 

ان احتمال تعارض اBھتمام في قوانين الھندسة المدنية اكث�ر م�ن اBنظم�ة اBخ�رى بس�بب 
خل ھذه القوانين في تصاميم الھندسة المدنية اضافة الى العدد الكبي�ر م�ن الم�واد اتعقيد وتد

وت�دخل ف�ي محتوي�ات اعم�ال الھندس�ة المدني�ة اBولية والمنتج�ات الص�ناعية الت�ي تس�تعمل 
ك�ل مرحل�ة م�ن اي�ن  المدنية يجب أن توضح في ولذلك إن الھندسة العدلية <عمال الھندسة

ش�ركة لك�ي يك�ون منص�فا لك مع المشروع كش�خص او ذيبدا وما ھو المطلوب وما ع@قة 
  .ية وتقريره أوموضوعيا في اعطاء ر

مي�ة اش�ھادة العالان تكون له ملكة خاصة تتمثل ف�ي لي دباختصار مطلوب من المھندس الع
قرار ومقدرة على اBجابة على ك�ل الالضرورية والخبرة الطويلة فيھا والحزم في الراي و

الخص��وم باBقن�اع بال��دليل الفعل��ي مھم��ا كان�ت كف��اءة وق��وة الخص��م تس�اؤل او تع��ارض م��ع 
ه بتمتع�� هي��أتدBل عل��ى رGس��طة لوالقابلي��ة ف��ي نق��ل وت��داول اBدل��ة والق��رائن الثبوتي��ة البس��ي

م�د يس�تند عتبثقافة علمية ذاتية شخصية والتي في بعض اBحيان تحتاج الى مخرج علمي م
  . هالي
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فكما ان الوكيل المفوض ھو محام او وسيط للمدعي او المدعي عليه ك�ذالك ف�ان المھن�دس 
  ي يكون منقبا Bستخراج الحقيقه العدل

  
  طرق وأسلوب نشاط الفاحص-3
طريقة وأسلوب نشاط المھندس العدلي ف�ي الفح�ص تختل�ف كلي�ا حس�ب الن�وع والش�كل  إن

والموض��وع نظ��را لتعقي��د معظ��م الح��اBت وت��داخ@تھا ولك��ن Bتخ��رج ع��ن س��ياق الفعالي��ات 
ا<ساسية المذكورة بالجدول أدناه لكن بالض�رورة يك�ون بموج�ب الت�رقيم الم�درج أو تت�ابع 

  . الزمن
شاطات في آن واحد ولكنھا يجب أن تكون ض�من خط�ة مدروس�ة بعدة ن وقد يقوم الفاحص

ومستمرة ويمك�ن إع�ادة النظربھ�ا ف�ي ك�ل مرحل�ة ت�نقح بھ�ا وبموج�ب متطلب�ات الض�رورة 
  .والحاجة

تب�دأ ف�ي التحلي�ل وا ض�افة والح�ذف وإع�ادة والتدقيق في حاBت ا<نھيار  فنظرية الفحص
  . النظر والتنقيح وتدوين الم@حظات والثوابت

عض الفاحصين قد طور وأحكم بإتقان أسلوبه بإتباع كارت للمعلومات المعد لھذا الغرض ب
عند إجراء الفحص في إم@ئه با<رقام والقياسات والم@حظات التي تك�ون قيم�ة نس�بة ال�ى 

  . نشاطه وإختصاصه
أما في الحاBت المعقدة فمن الممك�ن أن توض�ح تفاص�يل إض�افية عل�ى ھ�ذا الك�ارت لجم�ع 

  .ومات في جميع الحاBتالمعل
  

  -:جدول الخطوات المشتركة في جمع المعلومات أثناء الفحص
يجب أن يحصل المھندس العدلي تفويض رسمي يعتد به قانونا لمزاولة عمله في فحص -1

  . الشىء المنھار
تصاميم،خرائط،إس��لوب (جم��ع خلفي��ة بمعلوم��ات أو وث��ائق ع��ن ماھي��ة الش��ىء المنھ��ار  -2

  )المستعملة ،السيطرة النوعية التنفيذ،المواد
  .زيارة الموقع والتوصية ا<ولية بذلك بعد إلقاء نظرة عليه-3
خطة  جراء الفحص مع تحديد ما مطلوب من تھيئ�ة أش�خاص ومع�دات  ج�راء وضع -4

  .ال@زم
  .فحص شامل للمحتويات الموجودة في الموقع وا<ضرارالتي حدثت أثناء ا نھيار-5
  .تغطي مساحة الموقع كليا جمع نماذج كافية-6
  .ماھي التحلي@ت النظرية <سباب ا نھيار بموجب قوانين الھندسة المدنية المعتمدة-7
 ما تم من إجراء تحلي@ت مختبرية أثناء التنفيذ على مواد العمل وكذلك نتائجھا بعد أخ�ذ-8

  .نماذج بعد ا نھيار ومطابقتھا 
وحي�دھا وع@قتھ�ا الس�لبية أوا يجابي�ة ف�ي نظري�ة جمع ا<رق�ام والمعلوم�ات والنت�ائج وت-9

  .ا نھيار لتثبيت الرأي الذي تم التوصل اليه إضافة الى المقترحات والتوصيات 
كتاب��ة التقريرموق��ع م��ن المھن��دس الع��دلي وتقديم��ه ال��ى الجھ��ة المس��ؤولة أو ص��احب  -10

  .ألطلب
ل تلفونيا بالمھندس العدلي بعد ا<تصاادة يبدأ بطلب من العميل عإن فحص الشىء المعني 

ي�تم ش�رح المش�كلة وم�ا ھ�و إداري�ة  أو برسالة أو تكليف رس�مي م�ن جھ�ة قض�ائية أو فني�ة
موجود لفض النزاع القائم بين ا<طراف لتحديد سبب أو مسؤولية إنھيار ف�ي المنش�أ مع�ين 
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حسب عمارة ،ناطحة سحاب ،أو منشأ مدني آخر وعادة يتم إختيار نوعية المھندس العدلي 
   .ا<ختصاص والكفاءة والسمعة ونوعية طلب العميل

الش��ىء ا<ول ال��ذي يج��ب أن يتق��رر ھ��و م��ا ھ��و وأي��ن المش��روع ؟ وم��ا ھ��و مفت��اح وس��بب 
  المشكلة؟

أن ي��تم الق��رار يج��ب أن B يس��تجيب المھن��دس الع��دلي <ي طل��ب م��الم ي��تم التأك��د م��ن إل��ى 
جود أھمية عل�ى ق�راره وأن B تظھ�ر نوعية وجدية العمل وا<حتراز بعدم أخذ النزاع المو

أو يكشف أية معلومات مفادھا إتفاق أو تعھد إذا ك�ان غي�ر مقتن�ع ب�ه أو يوج�د ش�ىء ع�الق 
أم�ا إذا ت�م ق�رار المھن�دس الع�دلي بقب�ول توكي�ل العمي�ل فيج�ب أن  ليمنع التفويض والتوكي

ونوعي�ة العم�ل  ءب�دبد لثاني بتحديد إ تفاق والتعھ�يبدأ النشاط ا<ولي با<تفاق مع الطرف ا
وھدفه وموقع ا نھيار وشروط التعاقد وا<جر الذي يتفق عليه لكي يتسنى يعد ذل�ك وض�ع 
خط��ة العم��ل والمباش��رة ب��ذلك بع��د تفھ��م أولي��ات المش��كلة م��ن العمي��ل ودراس��ة مرتس��ماته 

أو من ينتدبه ووثائقه والظروف التي طرأت عليه حيث يتطلب جلسات متكررة مع العميل 
ء ذلك يتم زيارة المشروع والقيام بفحوصات واسعة تشمل الموقع بشكل عام ومنطق�ة وأثنا

  .ا نھيار بشكل خاص
إن الھدف من نشاط ھذه الفحوصات والتدقيق ھو لمعرف�ة أس�باب ا نھي�ار أو التش�ققات او 

  -:التشوھات الظاھرة وبذلك يتم تقرير ما يلي
  . ليةكيف حدث ا نھياروأسبابه وآثارھا المستقب -1
  . ألعمل ألمطلوب بما ھو متيسر في وقت ا<نھيارماھو  -2
  .كفاءة وقابليه وأنواع ألمكونـــــات ومقاومتھا وسلوكيتھا أثنــــاء أ<نھيار -3
إن معرفه ماحدث في أ نھيار وأسبابه قد ي@حظ بشكل بسيط وواضح ومحتم�ل أن يك�ون  

ويدقق إحتس�اب وقي�اس ألنظري�ات ألھندس�يه  ففي ألحــــــاله أ<خيره يجب أن يبحث, معقدا
وك�ذلك تعم�ل نم�اذج مص�غره م�ن ,ألمھندس ألمصمم من أولي�ات ألمش�روع وحقيق�ه ألموق�ع

ألموق��ع ي��تم تعريض��ھا أل��ى نف��س الق��وى وألم��ؤثرات ألحقيقي��ه أو ألمفروض��ه حت��ى يؤس��س 
سوح ب�ه ف�ي ألسياق ألمدعوم أو ألمخمن لGنھيار لذلك ألموقع لمعرفه ماتم تجاوز حدود ألم

  .قابليه ألتحمل وألمتانه للمواد ألمستعمله ألمكونه للمشروع
  
  فحوصات ألموقع وجمع ألنماذج  -4

ا والخ�رائط ألمعتم�ده <نش�ائه وألس�ماحات قلنا على ألمھندس ألعدلي مراجعه تصاميم ألمنش
ل والم�واد والقوانين ألھندسيه ألتي أستند أليھا وكذلك تقارير ألمھندس ألمنفذ على سير ألعم

ألمستعمله أ<وليه فيھ�ا أو ألتكميلي�ه وألفحوص�ات ألمختبري�ه وتقاريرھ�ا ف�ي كاف�ه المراح�ل 
وأثره ماھو مفيد له خاصه بالس�يطره ألنوعي�ه س�وف تك�ون ل�ه فك�ره عام�ه ع�ن المش�روع 
وبعد زيارته للموقع سوف يضع خطه تفصيليه بأجراء ألفحص ألموقعي محددا موقع ألبدء 

والعينات وألصور ألفوتوغرافيه وعدد أعضاء ألعاملين معه وتھيئ�ه كارت�ات وأخذ ألنماذج 
جمع ألمعلومات وأ<دوات وألمكائن ألتي سوف يحتاجھا أثناء نشاطه ف�ي ألفح�ص وأدوات 

  .أ<مان والوقايه التي يجب أن تكون متوفره أثناء ألعمل
د وألعم�ل قربھ�ا متوقع�ه لتواجافي ھبوط وأنھيار أ<بنيه أشكال وأنواع تكون ألخطوره في 

الفاحص�ين أن يأخ�ذ بنظ�ر أ<عتب�ار عام�ل أ<م�ان  ةم�رلذا يج�ب عل�ى رئ�يس ز,ولكل وقت
  .وبشكل مدروس لكل حركه من قبل بقيه أعضاء ألزمره على بقيه أ<خرين
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أن عمليه ألتخلص من أ<نقاض وتنظيفھا عمل ضروري ومفيد ولكن يج�ب أن ي�تم بأتف�اق 
قس��ام ويھي��أ مس��احه جي��ده للفاحص��ين بالعم��ل بس��رعه <ستحص��ال دون ت��أثير عل��ى بقي��ه أ<

  .وأحتساب كثير من ألمعلومات ألمطلوبه ألتي يستفاد منھا في الفحص
يستفيد ألمھندس ألعدلي من أجراء ألفحص موقعيا ومن ألتجارب ألتي تخضع أليھا ألنماذج 

خ@ل خبرته ألطويل�ه وألعينات ألتي تجمعھا في وصف وتحليل أBنھيار نظريا وعمليا من 
ونت��ائج فح��ص نم��اذج وجم��ع ألمعلوم��ات م��ن ھ��ذا ألموق��ع ناھي��ك ان ألوق��ت مھ��م <ج��راء 

  .عمليات ألفحص بما يتناسب مع ألدقه والوقت ألم@ئم له
ه ف�ي العم�ل وعل�يھم أن تكما أن رئيس زمره ألفاحصين عليه أن يحدد كل شخص مس�ؤولي

ومامسموح به من نشاط يقوم أثناء الفحص يفھموا ويعلموا بشكل واضح حدود ص@حيتھم 
ھل لديھم تصريح قانوني بدخول ألموقع؟ ھل يحق لھم أخذ ألنموذج أو ألعينه ب�دون  -:مث@

  ؟ ةأو معرفة أ<خرين أو رئيس ألزمرة أستشار
ألمجموع��ه أل��ى ألموق��ع <ج��راء الفح��ص ق��د  ةإن ت��أخير زي��اره ألمھن��دس ألع��دلي او مباش��ر

أو أندثار أثر له قيمه أو معنى لGنھيار وقد يس�اعد كنقط�ه ض�وء  يؤدي الى ضياع أو تلف
  .الى ماتسعى أليه ألمجموعه

  -:ألمعدات
ك����ل ش����خص ف����ي ألمجموع����ه ألفاحص����ه يج����ب أن تك����ون معدات����ه ألخاص����ه ج����اھزه 

حتى يتمكن من ألقيام في عمله ) كالم@بس ألواقيه ومعدات أنقاض وأدوات يدويه(ومتوفره
  .لموقع <خذ عينات ونماذج للفحصخاصه عند زيارته ألى أ

  
  لفحصاتدوين ألمعلومات وألقياسات والم3حظات في سجل  -5

ستمراروبش��كل ت��ام لك��ل حرك��ة او نش��اط إف��ي س��جل الفح��ص يج��ب ان ت��تم دائم��ا وب ةالكتاب��
  -:للفاحص ويجب ان يتضمن مايلي

  .مخططات لكل الموقع مرتبة ومرقمة ومنظمة ومحتوية على اBبنية _
  .ك الفاحص ونشاطه ھو يكون تثبيت وتاشير المشيدات اثناء وما يتبع اBنھاران سلو_
  .تفاصيل المخططات لمناطق الربط واBتصال الحرجة والمھمة في اBبنية _
  .ثقال ميتة أقائمة جرد بمواد البناء المشيدة والمستعملة في البناءك_
  .فحص المواد التالفة_
  تتضمن المخططات وBB بعاد التفصيلية  سجل في تفصي@ت اBبنية واقسامھا_
  .شرح ل@وجه المتشققة والتي فيھا كسور _
  .محضر سجل الى النماذج الماخوذة وارقامھا _
  .فكرة عن الظروف البيئية المحيطة بالموقع والتي اثرت عملية وقت اBنھيار _
  .سجل وترقيم بالصور الفوترغرافية الماخوذة _
  حادثات واBستفسارات من اBخرينالم محضر سجل لمناقشات_
الكامل��ه يج��ب ايض��ا ان تت��وفر Bس��تعمالھا عندالقياس��ات مث��ل المزول��ة  ادوات القياس��ات_  

  .ك وغيرھا سممقاييس ل@طوال والوالفيرنية وشريط فوBذي وكذلك 
القياسات التفصيليه والدقيقة ينصح ان تقاس على فترات ويثبت في السجل كافة القياسات _

  .والحسابات الفنية يجب ان تتم اثناء اBستعمال كلما تطلب ذلك  وتدام
ظ��ات ليس��ت حيظھ��ر ان م��ن التفاھ��ة ان يق��ال ان الترتي��ب والتنظ��يم واكم��ال العم��ل والم@

  .اBنھيار وھذا اBشياء مھمة جدا ضرورية في فحص 
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ة جعھ�ا بع�د س�نوات متقدم�ة وخاص�ة ف�ي حال�افالفاحص ربما يحتاج لھ�ذه الم@حظ�ات وير
  .عات والمقاضاةاالنز

Bن أو المناقشةالشاھد كخبير اختصاصي يحتاج الرجوع الى ھذه الم@حظات في المحكمة 
وف��ي مح��ل نظ��ر وردم��ن قب��ل  للمحكم��ة  ظ��ات ف��ي ھ��ذه الحال��ة تص��بح قرين��ةھ��ذه الم@ح

و )اBلبوم��ات(يفض��لون فص��ل س��ج@ت و مح��افظ الص��ور الخص��وم قس��م م��ن الفاحص��ين 
خ�رين يفض�لون آو المأخوذة عن بقية النشاطات واBعم�ال اBخ�رى المخططات و النماذج 

جمعھا وحفظ كل ما تم تسجيله في سجل واحد كبير والذي يحفظ جميع النشاطات و حركة 
الفاحصين حتى تكون كافة المعلومات متواجدة مرة واحدة بعيدة عن التلف او ض�ياع قس�م 

و حس��ب  اح��دالتنظ��يم و الت��رقيم و ام��ن اBوراق و المعلوم��ات وك��ذالك يبق��ى الترتي��ب و 
   .ةمراحل الفحوصات اليومي
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  الخ3صة
ري ظفي المجال التطبيقي العملي وBفي الن لھندسة العدلية معرفة واھتمام سابق Bل تكن لم

اBك���اديمي حي���ث ان الدراس���ات اBكاديمي���ة الھندس���ية ف���ي جمي���ع جامع���ات الع���الم Bيوج���د 
اص للدراسات تحت عن�وان الھندس�ه العدلي�ه باعتب�ار ان معطياتھ�ا وموادھ�ا Bتش�به اختص

وغيرھ���ا ف���ي اختصاص���ھا ة او الكھربائي���ة ني���اقس���ام الھندس���ه اBخ���رى مث���ل الھندس���ه المد
Bھتمام بھ�ا اBا:ون�ة ف�ي وقوانينھا ھذا من ناحية اضافة الى كونھا غير معروفة ولم يتم ا 

جمعي��ات Bب��راز ھ��ذا الن��وع م��ن الھندس��ة نظ��را للتق��دم وت اBخي��رة عن��دما تش��كلت ھيئ��ا
التكنول��وجي ال��ذي حص��ل وزي��ادة المش��اكل والنزع��ات واBخط��ار الت��ي تض��رر منھ��ا رب 

من المھندسين المبدعين المھتمين م�ن  العمل او الغير برزت الحاجة لمثل ھذا اBختصاص
س�ية خاص�ة الت�ي لھ�ا اث�ر المواض�يع الھنداصحاب الخيرة والتجربة الطويل�ة لمعالج�ة ھ�ذه 

وب��النظر لحاج��ة القط��ر ال��ى اختص��اص ھندس��ي . ووج��ة ق��انوني للمتعاق��دين واBخ��رين 
ممزوج بمعلوم�ات قانوني�ة بالعم�ل الھندس�ي بش�كل ع�ام وخاص�ة ف�ي قط�اع التش�ييد نتيج�ة 
للتقدم العلمي والحضاري في ھذا الجانب وكثرة النزاعات واBراء في ھذا المج�ال اض�افة 

ار المھندس�ين ال��ى معلوم�ات قانوني�ة وعقدي�ة لتنفي��ذ واBش�راف عل�ى المق��اوBت ال�ى اقتص�
وحسم وتسوية الخ@فات الناشئة بين اطرف العقد وخاصة مع الش�ركات المقاول�ة اBجنبي�ة 
التي قامت وتقوم بتنفيذ مش�اريع التنمي�ة ف�ي القطروبالش�كل ال�ذي يمك�نھم م�ن اداء مھ�امھم 

Bفق�د قم�ت وفق�ا لقواع�د العدال�ة والق�انون دة ق�اعط�راف المتبصورة س�لمية لحماي�ة حق�وق ا
وللعدال�ة يمانا مني لخدمة ش�عبي ووطن�ي وللمس�يرة الھندس�ية بإعدادھذا البحث المتواضع إ

ب��الرغم م��ن ص��عوبة ومحدودي��ة المص��ادر الت��ي اعتم��دت عليھ��ا ف��ي البح��ث وفق��دانھا م��ن 
ت تغن�ي ھ�ذا البح�ث وتط�وره ض�افااوإالمكتبة العربية واك�ون ش�اكرا ان وج�دت تع�دي@ت 

  .بالمستوى الذي ننشده ونتمناه 
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