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 الدنتور حمند الزاسقي 
 جامعة الفاتح

 

, ٚمٔ ْعتكس أْ٘ إٓ  كإْٛ ايًٝيب إؾهايٝات عس٠ٜجرل َٛنٛع ايكتٌ اـطأ ٗ اي
                         ٸ                                               ا٭ٕٚا يهٞ تططح يًٓكاف عً  ٓا نًل ٗ ْٗا١ٜ ا٭َط إٍ قاٚي١ سػُٗا أٚ ع٢ً ا٭قٌ 

                                                . ٭ْٓا ٬ْسغ إٔ اشل٠ٛ تعزاز اتػاعا  َٜٛا  بعس ّٜٛ  تكطٜب ٚدٗات ايٓعط بٌ ايؿك٘ ٚايكها٤
 . بٌ َا ٖٛ أنازّٞ ْعطٟ َٚا ٖٛ ٚاقعٞ عًُٞ

ٛاعس                             ٚمٔ ٖٓا ٫ ْجرل قطاعا  ُٖٚٝا  , ٚيهٔ ٗ نجرل َٔ إٛاطٔ ٬ْسغ إٔ ايك
ايكا١ْْٝٛ ٫ ػس شلا قس٣ بٌ دسضٕا احملانِ ٖٚصا ضادع ـ ؾُٝا ْعتكس إٍ إٔ بعض 

ٌ ايٓكٛم ايكا١ْْٝٛ  . , تكسض بسٕٚ إٔ ٜػبكٗا ْكاف َٛنٛعٞ سط ٖٚٞ َؿاضٜع قْٛا

بٌ أٚد٘ ايككٛض ؾٝٗا ٚايتٓاقهات ا٭َط ايصٟ ٖٚهصا سُٝٓا ٜأتٞ زٚض ايتطبٝل ْت
ٛاٍ إٍ ايتسخٌ ٚتعسٌٜ ٖصٙ ايٓكٛم ٚؾل َا  ٜكتهٞ َٔ إؿطع , ٗ غايب ا٭س

 . ٜعٗط َٔ أٚد٘ ٖصا ايككٛض

, ٖٛ اؿهِ ايكازض  ٚا٭َط ايصٟ زعاْا إٍ إثاض٠ ٖصا إٛنٛع ٗ سكٝك١ ا٭َط
 . ف 0220 / 1 / 22عٔ احمله١ُ ايعًٝا بسٚا٥طٖا فتُع١ ظًػ١ 

ّ بؿإٔ أسهاّ  1102يػ١ٓ  1: =سٝح إٔ ايكإْٛ ضقِ  دا٤ ٗ ٖصا اؿهِ
ايككام ٚايس١ٜ ٚإٕ ْل ع٢ً عكٛب١ دط١ّ ايكتٌ ايعُس ٚدط١ّ ايكتٌ اـطأ إ٫ أْ٘ مل 

ٓكٛم عًٝٗا ٗ إاز٠  َٚا بعسٖا َٔ  10ٜبٌ ْٛع نٌ َُٓٗا سػب أْٛاع اؾطا٥ِ ٕا
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ٌ إش مل ٜبٌ َا إشا ناْت دط١ّ ايكتٌ ايعُس دٓا١ٜ أّ دٓش١ قإْٛ ايعكٛبات إش مل ٜب
. ؾإؿطع ٗ قإْٛ ايككام ٚايس١ٜ إؿاض  ٚنصيو اؿاٍ بايٓػب١ ؾط١ّ ايكتٌ اـطأ

                                 . ؾكس قطض ايس١ٜ عكٛب١ أق١ًٝ بس٫   إيٝ٘ ٚإٕ قطض ايس١ٜ عكٛب١ أق١ًٝ ؾط١ّ ايكتٌ اـطأ
 . ايسّ ٗ دط١ّ ايكتٌ ايعُس َٔ عكٛب١ اٱعساّ ٗ ساي١ عؿٛ أٚيٝا٤

صنٛضتٌ ؾإْ٘ بإعُاٍ  ٚسٝح إْ٘ إظا٤ إغؿاٍ إؿطع ٚقـ نٌ َٔ اؾطّتٌ ٕا
ٛاعس ايتؿػرل ٜتبٌ إٔ إضاز٠ إؿطع مل تتذ٘ إٍ إدطا٤ تػٝرل ٗ ٚقـ نٌ َٔ  ق
دطّيت ايكتٌ ايعُس ٚايكتٌ اـطأ عُا نإ عًٝ٘ ٗ قإْٛ ايعكٛبات ٚإِا أضاز ٗ 

اؾسٜس تػٝرل ايعكٛب١ ؾكط ٖا ٜعين بكا٤ ٚقـ نٌ َُٓٗا ع٢ً َا نإ عًٝ٘ ٗ  ايتؿطٜع
       ٶ                                                    . ٚبٓا٤  ع٢ً شيو ٜتعٌ ٚقـ دط١ّ ايكتٌ ايعُس بأْٗا دٓا١ٜ ٚٚقـ  قإْٛ ايعكٛبات

ٓكٛم عًٝٗا ٗ قإْٛ ايككام ٚايس١ٜ بأْٗا دٓش١  . .+ . . دط١ّ ايكتٌ اـطأ ٕا

, ؾإغؿاٍ                         , ٚإٕ دا٤ َتأخطا  ق٬ًٝ  ا إٛنٛعؾاحمله١ُ ايعًٝا قك١ ٗ إثاض٠ ٖص
يتشسٜس ٚقـ شلاتٌ اؾطّتٌ ٚنع اشل٦ٝات ايؿها١ٝ٥ أَاّ إؾهايٝات  1ايكإْٛ ضقِ 

 . عس٠ ٚغاق١ َٔ سٝح ايتهٝٝـ

ٓكٛم عًٝٗا ٗ ٖصا ايكإْٛ ٖٚٞ ) ايس١ٜ ( يٝػت َٔ  ثِ إٕ ايعكٛب١ ٕا
سٝح إٔ =٫ دط١ّ ٫ٚ عكٛب١ إ٫ بٓل+ . ٚ ايعكٛبات اييت ٜعذلف بٗا قإْٛ ايعكٛبات

, قس ٜط٣ ؾٝ٘ ايبعض  , ؾٗصا اؿهِ ؾ٬ َع٢ٓ يٛدٛز اؾط١ّ بسٕٚ ايٓل ع٢ً عكٛبتٗا
أْ٘ سػِ ا٭َط ٚاعتدل ايكتٌ اـطأ دط١ّ َٔ دطا٥ِ اؾٓض ٭ْ٘ ٫ َع٢ٓ شلصا ايٛقـ 

َط ايصٟ . ؾايكتٌ ع٢ً شيو دط١ّ دسٜس٠ َػتشسث١ ا٭ إ٫ إشا نإ إٛقٛف دط١ّ
 . اغتًعّ اغتشساخ عكٛب١ دسٜس٠ نصيو مل ٜعطؾٗا قاْْٛٓا ايٛنعٞ ٖٚٞ ايس١ٜ

                                , =ؾايككام+ مل ٜهٔ َعطٚؾا  عٓسْا                                 ٖٚصا ٜكسم أٜها  ع٢ً ايكتٌ ايعُس
. ؾُٗا ع٢ً  ٚنصيو إعطا٤ شٟٚ اجملين عًٝ٘ اؿل بٌ ٖصا ايككام ـ اٱعساّ ـ أٚ ايس١ٜ

 . : إَا ٖصا أٚ شاى زٍشيو عكٛبتإ أقًٝتإ عٔ ططٜل ايتبا

, ٫ٚ َٓاقؿ١  , ٫ ْطٜس ٖٓا إٔ ْتعطض ٕػأي١ ايكتٌ ايعُس ٚعكٛبت٘ َع شيو
, ْٚعين ب٘ َٛنٛع اؿل ٗ اؿٝا٠ ٌٖ ٖٛ  َٛنٛع ٗ غا١ٜ ا٭١ُٖٝ ٚاـطٛض٠ ٖٓا

 . سل يًؿطز أٚ سل يًذُاع١ ٫ هٛظ ايتؿطٜط ؾٝ٘ أٚ ايتٓاظٍ عٓ٘

اـطأ نُا دا٤ ٗ ٖصا ايكإْٛ ٚتؿػرل  ْطٜس ٖٓا ؾكط َٓاقؿ١ َػأي١ ايكتٌ
 . احمله١ُ ايعًٝا ي٘
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 299مٔ ْعطف إٔ ايكتٌ اـطأ َهٝـ دٓش١ ٗ قإْٛ ايعكٛبات ايًٝيب ) َاز٠ 
ٛازخ إطٚض  . ع ٍ م . ( ٚإٕ ٚقـ باؾٓا١ٜ ٗ بعض ايؿطٚض نايكتٌ خطأ ٗ س

 . ٖٚصٙ إؾهاي١ٝ ضَا ضدعٓا إيٝٗا ٗ َٓاغب١ أخط٣

طأ  . ع م 11ٚاغتج٣ُٓٔ أسهاّ إاز٠  1ضقِ  ٚدا٤ ايكإْٛ . ٍ ساي١ ايكتٌ ـا
, ؾكس اغتعٝض عٔ ٖصٙ                                       ؾٗٛ ٚإٕ نإ َعاقبا  عًٝ٘ ٗ ا٭قٌ باؿبؼ 299ٚأيػ٢ إاز٠ 
ِٗ ٗ ا٭َط ٖٓا إٔ ايكإْٛ وًٝٓا إٍ غٛض٠  , أٚ ايعؿٛ بسٕٚ ز١ٜ ايعكٛب١ بايس١ٜ . ٕٚا

          ×:  ايٓػا٤ ٚبايتشسٜس إٍ قٛي٘ تعاٍ

   ÷  : ص90طايٓػا٤ . 

تعاضف عًٝ٘  ٖٚصٙ اٯ١ٜ يٝؼ ؾٝٗا َا ٜؿرل إٍ عكٛبات دٓا١ٝ٥ ز١ْٜٛٝ بإع٢ٓ ٕا
ٚايكإْٛ ايٛنعٞ  . بٌ ضداٍ ايؿك٘ 

,  , ٚإٕ نإ يًػطا١َ أقطب , ؾٝ٘ َع٢ٓ ايتعٜٛض , ع٢ً ؾطض ٚدٛزٙ تلؾشت٢ ايع
, ؾتشطٜط ايعبٝس سٝا٠ شلِ ؾهإٔ ايؿاعٌ عٛض ْاع١ إػًٌُ عٔ ؾكس  ؾٗٞ سٝا٠ عٝا٠

 . . . َػًِ سط بآخط سط ؾٗصٙ بتًو

أَا ايس١ٜ =ؾٗٞ تعٜٛض َسْٞ باعذلاف احمله١ُ ايعًٝا ْؿػٗا ٗ ايطعٔ اؾٓا٥ٞ 
. ٚتتدًل ٚقا٥ع اؿهِ  ) غرل َٓؿٛض ( 1999 / 1 / 11م دًػ١  11 / 111ضقِ 

إطعٕٛ ؾٝ٘ إٔ ٚايسٟ اجملين عًٝ٘ قس تكسَا يػطؾ١ ا٫تٗاّ بكشٝؿ١ إزعا٤ باؿل إسْٞ 
تِٗ , َع اؿهِ شلُا                                                           خًكا ؾٝٗا إٍ طًب اؿهِ بتٛقٝع عكٛب١ اٱعسّا قكاقا  عل ٕا

ٛادٗت٘ ٚٗ َاي٘ بايس١ٜ َٚكساضٖا َ ا١٥ ٚٔػٕٛ أيـ زٜٓاض ٖٚٛ َا ٜعازٍ امثٔ ٗ َ
. ٫ هٛظ ٭ٚيٝا٤ ايسّ إٔ هُعٛا  . . . ٚسٝح إْ٘ = . . َا١٥ ْاق١ بػعط ايػٛم اؿايٞ

ٚاسس , ٚناْت إاز٠ ا٭ٍٚ َٔ ايكإْٛ  . ٕا نإ شيو . بٌ ايككام ٚايس١ٜ ٗ ٚقت 
                      ٔ قتٌ ْؿػا  عُسا  إشا                                         ّ تٓل ع٢ً أْ٘ =ٜعاقب باٱعسّا قكاقا  نٌ َ 1102يػ١ٓ  1ضقِ 

 . طًب٘ أٚيٝا٤ ايسّ ٜٚػكط ايككام بايعؿٛ ٖٔ ي٘ اؿل ؾٝ٘ ٚتهٕٛ ايعكٛب١ ايس١ٜ

َٚكته٢ ٖصا ايٓل أْ٘ ٫هٛظ ٭ٚيٝا٤ اجملين عًٝ٘ إٔ ٜطًبٛا َٔ احمله١ُ 
ٚاسس , ٚإِا عًِٝٗ إٔ ىتاضٚا بٌ طًب  ايككام َٔ اؾاْٞ ٚإيعاَ٘ بايس١ٜ ٗ ٚقت 

 . .+ . . س١ٜايككام ٚبٌ اي

سْٞ ؾ٤ٞ آخط ؾاظ اؿهِ بايككام ٖٚصا  ؾًٛ ناْت =ايس١ٜ ؾ٤ٞ ٚايتعٜٛض ٕا
س١ْٝ ٗ ايسعاٟٚ اؾٓا١ٝ٥ ) َاز٠                                                                               ايتعٜٛض طبكا  يًكٛاعس ايعا١َ ٗ اٱزعا٤ باؿكٛم ٕا



 ةـريــمـة األســعــلـة الجـامــجـــم

 العدد الثالث ثاهيةالس نة ال 

 _______________________________________________________________________________________________  292 

 . . ٍ ( . ز . ا َٚا بعسٖا م 001

١ٝ بأٟ َع٢ٓ , ؾٗصا ا٭خرل يٝؼ عكٛب١ دٓا٥ ؾإشا ناْت =ايس١ٜ+ ٖٞ تعٜٛض َسْٞ
عاْٞ  . َٔ ٕا

: ؾإؿطع ايٛنعٞ ي٘ اؿل ٗ اغتشساخ اؾطا٥ِ  قس ٜكاٍ ٖٞ عكٛب١ َػتشسث١
ٚاغتشساخ ايعكٛبات اييت ٜطٜس نصيو ؾ٬ نرل ٗ شيو اييت ٜطٜس . ؾكس اغتعاض َٔ  , 

ايؿطٜع١ اٱغ١َٝ٬ بعض اؾطا٥ِ َػُٝاتٗا ٗ ٖصٙ ايؿطٜع١ نايؿطب ٚايكصف ٚاؿطاب١ 
, ؾ٬ تجطٜب عًٝ٘  , ٚاغتعاض َٓٗا نصيو بعض ايعكٛبات نايتععٜط ٚايككام ٚغرل شيو

 . إشٕ ٗ إٔ ٜػتعرل عكٛب١ =ايس١ٜ+

, ؾاؾًس ٚايككام عكٛبات بس١ْٝ شلا أقٌ ٗ قإْٛ  ٚيهٔ ٖصا ا٭َط ٫ ٜػتكِٝ
, أَا ايس١ٜ نعكٛب١ دٓا١ٝ٥ ؾًٝؼ شلا أقٌ ٗ ٖصا ايكإْٛ أٚ ست٢ ٗ ايكإْٛ  ايعكٛبات

سْٕٞا  . كاضٕ ٚيهٓٗا ؾهط٠ َس١ْٝ تطبل سٝاشلا أسهاّ ايكإْٛ ٕا

                                                                       ثِ إٕ ايعكٛب١ اؾٓا١ٝ٥ تهُٔ ٚظٝؿتٗا ٚؾكا  ٕا ٖٛ َػتكط بٌ ايؿ٬غؿ١ ٚؾكٗا٤ 
. =ؾٗٞ تسؾع يًُتهطض  ايكإْٛ ٗ ايطزع ٚايتدٜٛـ ٖٚٛ َا ٫ ٜكسم ع٢ً ؾهط٠ ايس١ٜ

 .  ايعكٛبات إاي١ٝ =ايػطاَات+َٔ اؾط١ّ ٚيٝؼ ـع١ٜٓ احمله١ُ+ نُا ٖٛ ايؿإٔ ٗ

, ٚيهٔ                                                            , ٚثاْٝا  ؾايعكٛب١ ست٢ تهٕٛ ضازع١ ٫بس إٔ تهٕٛ قكك١ ايتطبٝل         ٖصا أ٫ٚ 
. ٚإشا نإ ا٭َط                                                               ايس١ٜ ٖٞ زا٥ُا  أَط َؿهٛى ؾٝ٘ ٭ٕ ٭ٚيٝا٤ ايسّ اؿل ٗ ايعؿٛ عٓٗا

ايؿطم بُٝٓٗا                                                             نصيو ؾايس١ٜ ) أٚ ايتعٜٛض إسْٞ ( ٫ وُٞ سكا  عاَا  بٌ خاقا  ؾ
س١ْٝ ا٭ٍٚ ًَو يًُذتُع ٚا٭خط٣ ًَو  نايؿطم بٌ ايسع٣ٛ اؾٓا١ٝ٥ ٚايسع٣ٛ ٕا
يكاسبٗا ي٘ إٔ ٜطؾعٗا ٚي٘ إٔ ٫ ٜطؾعٗا ٚي٘ اؿل نصيو ٗ ايتٓاظٍ عٓٗا ٗ أٟ َطس١ً 

 . . ٍ( . ز . إ م 020ناْت عًٝٗا ايسع٣ٛ ) َاز٠ 

ٛنعٞ ايًٝيب ٫ ٜعاقب ع٢ً ايكتٌ , ؾإٕ قإْٛ ايعكٛبات اي ٚإشا نإ ا٭َط نصيو
 . , َع٢ٓ إٔ ايكتٌ اـطأ غرل فطّ اـطأ

, ؾشٝح ٫ عكاب ٫ دط١ّ ٖٚصا  ؾ٬ َع٢ٓ يًذط١ّ إ٫ إشا نإ ٖٓاى عكاب
ِٗ ٖٛ قت٣ٛ ٖصا                                               ؼكٌٝ ساقٌ ؾًٝؼ َُٗا  إٔ ٜكٓـ ؾعٌ َا بأْ٘ دط١ّ , بٌ ٕا

هاَ٘ َٔ ايؿطٜع١ اٱغ١َٝ٬ ـ أٚ ٖهصا ٜػتُس أس 1. ؾايكإْٛ ضقِ  ايتذطِٜ ٚشاى ايعكاب
ٚايؿطٜع١ اٱغ١َٝ٬ اييت ٜػتُس قاْْٛٓا ايٛنعٞ أسهاَ٘ َٓٗا تكطض ايعكاب ٗ  ٜبسٚ ـ 

 ×ص 101:  طايٓشٌ ÷      ×:  اؾطا٥ِ ايعُس١ٜ ؾكط
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   ÷ ا٥س٠  . ص11:  طٕا

 . , أَا اـطأ ؾ٬ عكاب عًٝ٘ ؾايعكٛب١ َكطض٠ ؾكط عٔ اؾطا٥ِ ايعُس١ٜ

,  , أثاضت إؿه١ً ٚيهٔ مل تعٌُ ع٢ً سًٗا ؾاؿه١ُ ايعًٝا ٗ ٖصا اؿهِ
أثاضت إؿه١ً ٚسل شلا إٔ تجرلٖا َٔ سٝح إْ٘ ٗ ايتطبٝل ايعًُٞ هس ضداٍ ايكها٤ 

تهٝٝـ ايكاْْٛٞ شلصا ايٓٛع َٔ ا٭ؾعاٍ ٚغاق١ ؾُٝا ٜتعًل َا ٜػتٓسٕٚ عًٝ٘ ٗ اي
: ؾكس عطؾٓا إٔ ايكتٌ اـطأ دٓش١ ـ  با٫ختكام ٚيهٔ ٖصا ايتهٝٝـ ٫ ٜؿٝس ٗ ؾ٤ٞ

 . , ٚيهٔ َاشا بعس ! ْعِ

ٚإدايؿات أٟ إٍ  ؾايٓٝاب١ ايعا١َ غٛف ؼٌٝ ٖصٙ ايكهاٜا إٍ قه١ُ اؾٓض 
. ٚسٝح إٕ ايٓٝاب١ ايعا١َ ٖٞ  ٗ ٖصٙ ايكهاٜا احمله١ُ اؾع١ٝ٥ إدتك١ بايٓعط

إدتك١ بطؾع َٚباؾط٠ ايسع٣ٛ اؾٓا١ٝ٥ ؾٗٞ سُٝٓا ؼٌٝ قه١ٝ َا إٍ احمله١ُ 
, ؾٗصا َعٓاٙ أْٗا تطًب بتٛقٝع ايعكٛب١ إٓكٛم عًٝٗا ٗ  إدتك١ ٚمل تأَط عؿعٗا

 . ايكإْٛ ع٢ً ٖصٙ اؾط١ّ

                                    ٓس اٱزا١ْ ؟ غٛف ٜكاٍ يٓا ستُا  إْٗا ٚيهٔ ايػ٪اٍ ٖٛ أٜٔ ٖٞ ٖصٙ ايعكٛب١ ع
, ٚ٭ٕ ايعكٛب١ إسع٢ بٗا ٖٓا يٝػت َٔ سل  =ايس١ٜ+ ٚيهٔ شيو َطزٚز عًٝ٘ َا قسَٓا

تهطض َٔ اؾط١ّ ؾً٘ اؿل ٚسسٙ ٗ إطايب١ بٗا  اجملتُع ٗ تطبٝكٗا , بٌ َٔ سل ٕا
س١ْٝ ( ٫ تسخٌ إشٕ ٗ اختك أٚ ايتٓاظٍ عٓٗا ,  اقات ايٓٝاب١ ايعا١َ, ؾٗصٙ ايسع٣ٛ ) ٕا

سْٞ سعٞ باؿل ٕا , ؾاحملانِ إدتك١  , ٚإشا مل ٜهٔ ٗ ا٭َط دط١ّ دٓا١ٝ٥ بٌ ٕا
س١ْٝ ٚسسٖا  . بايٓعط ٗ ايتعٜٛض ٖٞ احملانِ ٕا

٫ٚ ّهٔ إٔ ٜعذلض عًٝٓا َعذلض ٖٓا بايكٍٛ إٕ ٖصٙ اؾطا٥ِ تعاٌَ َعا١ًَ 
تهطضاؾطا٥ِ اييت ٜتٛقـ ضؾع ايسع٣ٛ ايع١َُٝٛ ؾٝٗ , ؾإشا نإ  ا ع٢ً ؾه٣ٛ ايططف ٕا

, ٚيهٔ اـكِ  ا٭َط نصيو ؾ٬ ّهٔ يًٓٝاب١ ايعا١َ ضؾعٗا إ٫ إشا اؾته٢ قاسب ايؿإٔ
 . ٫ ٜػًِ بصيو ؾ٬ تكاؽ ٖصٙ ع٢ً تًو

ٚيهٔ ٕاشا ٫ تعاقب ايؿطٜع١ اٱغ١َٝ٬ بعكٛبات ز١ْٜٛٝ ع٢ً ايكتٌ اـطأ ٚؾل 
 . ؾُٗٓا ٭سهاّ ٖصٙ ايؿطٜع١ ؟

ْعتكس إٔ ايؿطٜع١ اٱغ١َٝ٬ ٫ تعاقب ٗ ايسْٝا ع٢ً اؾطا٥ِ إ٫ تًو اييت  مٔ
, أٟ اؾٓا٠ ايصٜٔ ٜطتهبٕٛ دطا٥ِ عُس١ٜ ) ايعكا٠ ( ِٖٚ أٚي٦و ايصٜٔ  ُجٌ عسا٤ يًسٜٔ

تتذ٘ إضازتِٗ إٍ كايؿ١ أسهاّ ايؿطع كايؿ١ قطو١ ؾِٗ ايصٜٔ ٜعكٕٛ اهلل َا أَطِٖ 
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 . ٖٓا دا٤ت ؾهط٠ إعك١ٝـ أٚ َا ْٗاِٖ عٓ٘ ـ َٚٔ 

٠ ٭سهاّ ايؿطع ,  ؾإعك١ٝ أٚ ايعكا٠ ٖٞ اييت تذلدِ ٖصا ايعسا٤ أٚ ايعسٚا
 . ؾايعكا٠ ٚسسِٖ َٔ ٜػتشل ايعكاب

أَا ايصٜٔ ٜطتهبٕٛ =دطا٥ِ خط١ٝ٦+ ؾًسِٜٗ ب٬ ؾو إُٖاٍ ٚطٝـ ٚضع١ْٛ ٚعسّ 
ؿطز . استٝاط , ٫ ٜطتهب  ات. اخل ٚيهٔ بػبب ٖصا اٱُٖاٍ ٚايطٝـ ٚأخٛات ٖصٙ ٕا

, ٚيهٓٗا غ١٦ٝ  قاسب٘ َعك١ٝ ؾ٬ ّجٌ عسا٤ يًكِٝ اييت دا٤ت بٗا ايؿطٜع١ اٱغ١َٝ٬
:  ُش٢ بايتؿهرل عٓٗا ٫ٚبس إٔ تهٕٛ ٖصٙ =ايػ١٦ٝ+ دا٤ت َٔ إغا٠٤ اغتعُاٍ اؿكٛم

ٛادسٜٔ                                                                               نإغا٠٤ اغتعُاٍ َايو بٓسق١ٝ ايكٝس َج٬  ؾاْطًكت َٓٗا ضقاق١ أقابت أسس إت
, ٚايصٟ  , َٚٔ أغا٤ اغتعُاٍ قٝاز٠ َطنبت٘ اٯي١ٝ ؾأقاب أسس إاض٠ خطأ ؾكتً٘ َع٘ خطأ

. ٚقؼ ع٢ً شيو بك١ٝ اٱغا٤ات َٔ ٖصا ايٓٛع  أغا٤ بٓا٤ دساض ي٘ ؾٛقع ع٢ً داض ي٘ ؾكتً٘
 . ٚسذتٓا ؾُٝا ْكٍٛ ْك١ًٝ ٚعك١ًٝ

ـ ُع ( ْؿػ٘ ٜٗتسٟ بأسهاّ ؾطع١ٝ اجملت 1أَا اييت ٖٞ َٔ ايٓكٌ ؾايكإْٛ ضقِ ) 
ٚايكطإٓ ايهطِٜ ٜكٍٛ ٗ آ١ٜ ايٓػا٤ ٖصٙ اايكطإٓ ايهطِٜ )  ْعط زٜباد١ ٖصا ايكإْٛ ( 

 . ص90:  طايٓػا٤ ÷       ×بايصات 

٭ٕ ايٓتٝذ١ ٫ ,  , أَا اـطأ ؾ٬ ؾايصٟ ٜتعًل ٘ب ايتشًٌٝ ٚايتشطِٜ ٖٛ ايكتٌ ايعُس
: ٫  , ٚإشا نإ ا٭َط نصيو ؾ٬ ْتكٛض إٔ ٜكاٍ ي٘                           زاض٠ ايؿاعٌ ٚيهٔ ضغُا  عٓ٘ؼسخ بإ

 . ٫ ّهٔ إٔ ٜهٕٛ ي٘ قٌ ٓاتكتٌ خطأ ؾايٓٗٞ ٖ

,  ايكتٌ اـطأ ٠                                              ٚثاْٝا  ؾإٕ ٗ ايكتٌ اـطأ عتل أٚ قٝاّ ُٖٚا نؿاض,          ٖصا أ٫ٚ 
ٚايٓسّ                                           ٚايهؿاض٠ تعين َعٗطا  َٔ َعاٖط ايتٛب١ ٚايٓسّ َٔ عٌُ ايكًٛب اييت ٗ  , ٚايتٛب١ 

, َٚا ىتًر ٗ ايػطا٥ط ٫ ٜعًُ٘ إ٫ خايكٗا ٚخايل ٖصٙ  ايكسٚض ٫ َٔ عٌُ اؾٛاضح
ٛاْٝٓٓا ايٛنع١ٝ يهُاشلا  . ايؿطٜع١ اييت تٗتسٟ بٗا ق

ٛا ٗ ايكتٌ اـطأ ؾ٬ ٜٛقـ                                                                     ٚمٔ يػٓا بسعا  ٗ شيو ؾايؿكٗا٤ إػًُٕٛ اختًؿ
, يهٔ ؾٛات ايٓؿؼ إعك١َٛ قطّ  ؾاقس ا٭١ًٖٝعٓس بعهِٗ بتشطِٜ ٫ٚ إباس١ نؿعٌ 

, ٚقٌٝ يٝؼ َشطّ  ثِ ؾٝ٘إ, اـطأ قطّ ٫ٚ  , ٚقاٍ بعهِٗ يصيو ؾٝ٘ ايهؿاض٠,       ؾطعا 
 . (1)٭ٕ احملطّ َا أثِ ؾاعً٘ ٖٚصا ٫ أثِ ؾٝ٘

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ٚاٱع٬ٕ ـ  ْٞ. عبس اجملٝس ايسٜبا ْعط زا( 1) ٚايتٛظٜع  كاضٕ ـ ايساض اؾُاٖرل١ٜ يًٓؿط  : ايتؿطٜع اؾٓا٥ٞ اٱغ٬َٞ ٕا
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 , ايعكٛبات عٔ اؾطا٥ِ ايعُس١ٜ َكطض٠ يًطزع                     , ؾهُا أؾطْا غابكا  أَا زيٌٝ ايعكٌ
ٖٚٛ أبًؼ َٔ قٍٛ ايعطب قبٌ ْعٍٚ  ÷   : ×: قاٍ تعاٍ  ٚايتدٜٛـ

 . ٖصا ايكطإٓ =ايكتٌ أْؿ٢ يًكتٌ+

 ٚٚد٘ ا٫غتس٫ٍ ٖٓا إٔ ايصٟ ٜطتسع ٖٞ ايطٚح اٯامث١ اييت أؾطظت إضاز٠ ايؿط 
, ٚايتٗسٜس  , ٖٚصا ايٓعٚع ٜذلدِ إٍ اـاضز عٔ ططٜل إضاز٠ ايؿعٌ اجملطّ ٚايعسٚإ

. ٚيهٔ ٗ اؾطا٥ِ (1)ايتؿهرل اٯثِ َٔ إٔ ٜتؿاعٌ ٗ اـاضزبايعكٛب١ ٜكس ّٚٓع 
                                                                     , ايعكٛب١ ٫ تطزع ؾ٦ٝا  ٭ٕ ايٓتٝذ١ =ايكتٌ اـطأ+ مل تهٔ ٚيٝس٠ ٖصٙ ايطٚح  اـط١٦ٝ

 . ايؿطٜط٠ اٯامث١ ٚإشا ؾكست ايعكٛب١ ٚظٝؿتٗا ؾٗٞ ْٛع َٔ ايػًٛ ٗ ايعًِ ٚايعسٚإ

ٚادب شلا  أٚ                                   ؾٗصا ايكتٌ اـطأ =٫ ّجٌ نطضا  عاَا   اعتسا٤ ع٢ً ق١ُٝ عا١َ 
٠ َٚٔ ثِ يٝؼ يسٜ٘ يًُذتُع زٜٔ  ا٫سذلاّ ؾايؿاعٌ بٗصا ايتكطف اـاط٧ مل ٜعًٔ ايعسٚا

تهطض َباؾط٠ ؾكط ٖٚصا ٖٛ  ٜٓبػٞ تػسٜسٙ , ٚايسا٥ٔ اؿكٝكٞ ٗ ٖصٙ ايع١ًُٝ =ٖٛ ٕا
سْٞ بعٝٓ٘ أٚ ايس١ٜ سٜٔ قطعا  زؾعٗا ايتعٜٛض ٕا يهٔ ٌٖ َٔ , ٚ                                  . ٖٚٞ ٚادب١ ع٢ً ٕا

ٛادب ع٢ً ايسا٥ٔ قبٛشلا سْٞ قبٍٛ ايتعٜٛض ؟ ! اي سع٢ باؿل ٕا  . , ٌٖٚ ع٢ً ٕا

 : ٚبعس

ؾكس عطؾٓا إٔ احمله١ُ ايعًٝا قس تعػؿت ٗ تؿػرلٖا ٚتأًٜٚٗا قاٚي١ إٔ تػتؿٝس 
َٔ َؿطزات ايكإْٛ ايٛنعٞ يتشٌ إؿانٌ ايعايك١ أَاّ اشل٦ٝات ايكها١ٝ٥ سُٝٓا 

إٔ ْعطف نٝـ تػتطٝع إٔ  ٞبكٚ,  ش١ يتهٝؿ٘ ع٢ً ايكتٌ خطأاغتعاضات ٚقـ اؾٓ
                                                                     تػتعرل إٛقٛف ٖٚٛ اؾط١ّ ٚإ٫ ٜبك٢ ٖصا ايٛقـ َعًكا  ٗ اشلٛا٤ بسٕٚ قٌ ٜكع 

 . إؿه١ً ! …عًٝ٘ ٖٚصٙ ٖٞ 
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 َٚا بعسٖا . 




