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 الملخـــص
انبثقتتتشكلةتتتبحثكالباتتتمكالاتتتعلوكلتتتنكاالنتتتع كلالياتتتعالكالنة تتتيثكلالايعييتتتثكاللؤللتتتثكاليتتتوكي يةتتت عك
لايل نتتعكال اا تتوكلاليتتوكلتتنكةتتدن عكانكي تتننكالبنتتعاكالنة تتوكلالا تتع كال  تتبوكلداتتاانك تتنكيةتتل كالي نيتتناشك

اااتتتاانكملللتتتعد كللقتتتنكيبتتتينككالايعييتتتثكاللعنيتتتثكاااتتتاقكللتتتعكياحتتت كلي يتتتنكاالتتتااىكالنة تتتيثكلالا تتتليثكلتتتنق
نكلتتتنكالابتتتعا كاا ع تتتيثكلالل لتتتثكاليتتتوكألحبعاثتتتثكلتتتنكاتتتعلكاالتتتع كمحتتتبكالناا تتتعشكلاانبيتتتعشكال تتتعبقثك

نلنكا تتين اقك تلاطكللع عيتتفكالنة تتيثكلالبننيتتثكليبقتتبك تتعلنادكاتتوكلتتنكنكيقتتعلمكأيكاتتانكأي تيلي كلتتنكاعل تتعك

ال عبثكالةا يثكل لثكاليةعؤلكلهوكمحتبكال بت ككذاكلعكيلااشكلنيفكاع يثإللاا ثكالظالقكال  بثك
هتتمكةتتاياثكلتتنكةتتااا كأذاكلعلتتشكإايلتتعككاللةتتبحثلتتنكلةتتعماكاليتتد كلاا ي تتعمكوال اتت وكليبلتتنكالتتلا ك

كواللايلتتت كلهتتتمكاللحبتتتثكالاتتتعل يينكاابثتتتاكننتتتاعدكللميتتتعدكلايليتتتثكلنةتتتعلكلقعانتتتثكبعلةتتتااا كاااتتتاق كلهتتت
اوكالن لىكب عكليقنل عكلاا كل يليعي عكمحبكاا  ن كلاللاعاشكالةاياثكاليوكي يلنكمحي عكاللايل عشك

لتنكبعاث كللعكي ينكلنكاللا كاللةبحثكلي كاوكا ي عمكهذطكالةاياثكلحظتالقكالاعاايتثكلهتناكلع تعي مك
لتثكللايل عي تعك ن ك مكاا لكبلكالاعدكلنكي ب كهذطكالةتاياثكالبنتعا كل كاناآنلنكانلقكلي بلك  لاادكاوك

هليتثكاللةتبحثكأنكأيكأنا كلحياايتلكللتنكالاتعااينكمتنكالقتعنلنكأنا كلحي ليتاكي تبالاكأيبلنلاكنكأبنادكلنك
لتتتااىكنة تتيثكلاايلعميتتتثكلثقعايتتتثكلايتتبك يع تتتيث كلتتذاك تتت شكالناا تتتثكأيبلتتنكايلتتتعكييللتتنكمن تتتعكلتتتنكآثتتعاكلك

كالاعليثكلنكالياق كلنكااهناقكاليعليث:

كشكالل يقبحيثكلنقكلحبثكالاعل ث  يع كال عبثكالةا يثكلال ا كالنة وكلاليل  عك-

كالبةقكمنكال ع ثكااايبعليثكبينكال عبثكالةا يثكلال ا كالنة وكلاليل  عشكالل يقبحيث ك-

البةتتتقكمتتتنكالةتتتال كاتتتوكال تتتعبثكالةا تتتيثكلال اتتت كالنة تتتوكلاليل  تتتعشكالل تتتيقبحيثكيب تتتعدكللي يتتتااش كك-

كاللااحثكالناا يث كاااي عص كالان  

الل ين تايثكلبتعكاااي ع تينكال حلتوكلانن تعنوكالاعل ثك ثكالاعليثكمحبكلحبثكللقنكأاايشكالناا
اللي تننشكاللاااتلكللحلااحيينكاالليثكلال حيعكلنكالذبلاكلاننعم كللقنكااييتاشكال ينتثكبعللايقتثكال ةتلاايثك

وك222نتعمكووكلعلبتعدكلمتننكان858بحغكمتننكالتذبلاكوكمللعلبث كايكعدكوكلعلب083لاليوكبحغكمننهعكالبحوكو



 

للعلبتث ككعدكوكلعلبت87للعلبتثكللحلاااتلكال حيتعكوكعدكوكلعلبت290نكاللتعلكلحلااحتثكاالليتثكونلعلبث كل نكبحغكمت

للعلبتتتثكلمتتتننكاللحبتتتثكلعاي تتتعصكانن تتتعنوككعدكوكلعلبتتت865ل تتتنكبحتتتغكمتتتننكاللحبتتتثكلعاي تتتعصكال حلتتتوكو
ا ينشكالناا ثكالاعليثكبنعاكثعمككوك نث كللقن08-89للعلبث كلاليوكيياالحكأملعاهمكبينكوكعدكوكلعلب285و

لةتتعهيمكأ ع تتيثكهتتوكال تتعبثكالةا تتيث كلال اتت كالنة تتو ككثأنلاشكلقيتتع كلةتتبحثكالباتتمكالليلثحتتثكبثعثتت
لي يتااشكثعنليتثكهتوكاللااحتثكالناا تيث كاااي تعص ككثثعثت كانتعدكمتنكالياقت كلتنكلاليل  عشكالل يقبحيث

شكالبعاثتتتثكلتتتنقكنتتتعاكاانلاشكلية تتتياكالنيتتتعاا كلبلتتتعكبيالاتتتن  كللقتتتنكاميلتتتنشكالنظايتتتثكاللالنيتتتثكاتتتوكبنتتت
اللقتتتعيي كذاشكال ع تتتثكبعلباتتتمكالاتتتعلوكبلقيتتتع ك كلتتتنكاانبيتتتعشكلالناا تتتعشكال تتتعبقثكانتتتعدكمتتتنكاا تتتيةعن

وبلبع عوكالل الكلنك بلكوالاحتلو كللقيتع كو تلينو كللقيتع كواليتاوكللاابت كال تيلا كلالنتبلكالل تالك
كلنك بلكوالاحلوكبذلك ك

ا ي انتتشكالبعاثتتثكانلتتعاكالنظتتايكالتتذيكيينتتعللكلة تتللينكألكأبثتتاكلتتنكلةتتعهيمكالباتتمكالاتتعلوكبلتتعك
وكاقتتتا ك08لقكلقيتتتع كال تتتعبثكالةا تتتيثكلتتتنكودبعلن تتتبثكلبتتتلكلتتتنكالناا تتتعشكال تتتعبقثكلالنظايتتتعش كللقتتتنكيتتت

اقتتا  ككو82وكاقتتا  كللبتتلنكااليتت امكليبحتتغكاقاايتتفكو8لبلنتتعشكهتتوكالنتتبلكليبحتتغكاقاايتتفكوكثلل متتثكمحتتبكثعثتت
وكاقتتا كلل متتثكمحتتبك02وكاقتتا  كللقتتنكيتتدلقكلقيتتع كال اتت كالنة تتوكلتتنكو88للبتتلنكالياتتنيكليبحتتغكاقاايتتفكو

وك9بحغكمننكاقاايفكووكاقااش كلاللاعلكااايلعموك83لبحغكمننكاقاايفكوأاب ثكلاعاشكهوكاللاعلكالنة وك
 كألتعكاشوكاقتاك6 كلاللاتعلكال قحتوكلبحتغكمتننكاقاايتفكواشوكاقتاك7 كلاللاتعلكالا تلوكلبحتغكمتننكاقاايتفكواشاقاك

وكاقتا كلاليتوكيل متشكبتينكالةقتااشكاليتوكيقتي كاليةتعؤلك89اقاايتفكوكنلقيع كاليل  عشكالل يقبحيثكاقتنكبحتغكمتن
لاليةعؤمكلاليوكةلحشكلاعاشكالايع كاللايحةتث كللقتنكياقت كال تن كالظتعهايكلحلقتعيي كالثعثتثكلتنكاتعلك

وك تتتيثكمةتتتاكلابلتتتعدكلتتتنكذليكاااي تتتعصكاتتتوك86للابلتتتينكالبتتتعلغكمتتتننهمكومانتتت عكمحتتتبكمتتتننكلتتتنكا
بتتعيكا تتياااصكال تتن كالظتتعهاي ككلابتت لل تتيحثكانا تتعايثكااللقتتعيي كالنة تتيثكلاليابليتتث كللقتتنكا تتيانلشك

وك35 3وكمنتتتنكل تتتيلقكنالتتتثكو83 0ل تتتنكيتتتمكانبقتتتعاكمحتتتبكالةقتتتااشكاليتتتوكا تتتحشكمحتتتبكالقيلتتتثكالانلليتتتثكو
بلتعك تيانمكا تحللكاللالتلميينكالليلتاايينكلا تحللكمع تثكنااتثكالةقتا كبعلنااتثكالبحيتثكللياحيلكالةقتااشكا
كلنكاعلكاللؤةااشكاليعليث:يليي كالةقااشكلحلقعيي كالثعثثكا يااصك ن ك

كثكالبحيثكلحلقعيي كالثعثث كبلعكذباك عبقعد مع ثكنااثكالةقا كبعلنااك-



 

ككك ال ا كالنة ول عبثكالةا يثكللقيع كللقيع كامع ثكنااثكالةقا كبنااثكاللاعلكك-

ك كال ا كالنة وللقيع كال عبثكالةا يثكللقيع كمع ثكنااثكاللاعلكبعلنااثكالبحيثكك-

بلعكا يااصكثبتعشكاللقتعيي كالثعثتثكبلايقيتوكاليا اتثكالن تةيثكلألةتعكاقتنكبحتغكثبتعشكلقيتع كال تعبثك
و كألتتعكثبتتعشكلقيتتع كال اتت ك88 3لةتتعكوأبلايقتتثككوكلبحتتغكثبعيتتف83 3الةا تتيثكبلايقتتثكاليا اتتثكالن تتةيثكو

و كألتعكلقيتع كاليل  تعشك96 3و كلبحتغكثبعيتفكبلايقتثكألةتعكو93 3النة وكبلايقثكاليا اثكالن ةيثكاقنكبحغكو
بلتتعككو 93 3و كألتعكثبعيتفكبلايقتتثكألةتعكاقتتنكبحتغكو93 3الل تيقبحيثكاقتنكبحتتغكثبعيتفكبلايقتتثكاليا اتثكالن تتةيثكو

كيكلحقيع  ا يااصكالالدكالل يعاك

نيبينكلنكذلككأنكاللقعيي كالثعثثكييلي كبنااثكمعليتثكلتنكالثبتعش كلب تنكل علاتثكالبيعنتعشكإا تعايعدك
كل حشكالناا ثكالاعليثكلحنيعااكاآلييث:يك كل نو35 3لاايبعاكنالي عكمننكل يلقكو

ين تامكلت كلتعك كلحبثكالاعل ثكبعل عبثكالةا يثكمحبكالاغمكلتنكةت لاهمكبتعل ا كالنة تو كلهتذاكيييلك-
اتتعاشكبتتفكاانبيتتعشكلالناا تتعشكال تتعبقثكأنكال تتعبثكالةا تتيثكي لتتلكمحتتبكالعيتتثكاااتتاانكلتتنكان تتعبثك

كثكوبلبع عوكلكوالاحلو ك بعالااىكالنة ا ليثكلنكايمكاليقحيلكلنكآثعاهعكال حبيثكبناا

بكالتاغمكلتنكالظتالقكبلعكيل حشكالناا ثكالاعليثكإلبكأنكاللحبثكالاعل يينكييلي لنكب تلثكاليةتعؤلكمحتك-
الااهنثكال ياثكاليوكيايلكب مكلهمكبذلككاكي ب لنكلا   مكاللاياكمحبكنظاي مكلحل تيقبلكلاكييةت كهتذطك

النيياثكل كناا ثكوالانعبووكللبن عكين امكلت كاانبيتعشكاااتاقكاليتوكيؤبتنكمحتبكأنكاليةتعؤلكي ت  كلتنك
نيكالظتتالقكالاعاايتتث كبلتتعكيل تتحشك تتل ك تتعبثكالةتتانكلي تتعمنطكمحتتبكيالتتوكال تت علكلللاا تتثكلياتت

بتتينكلي يتتاكال تتعبثكالةا تتيثكللي يتتاكاليل  تتعشكالل تتيقبحيثككإياعبيتتثمع تتثككنالناا تتثكالاعليتتثكإلتتبكلاتتلك
لبتتذلككبتتينكال تتعبثكالةا تتيثكلال اتت كلالنة تتوكاتتوكاتتينكيل تتحشكالناا تتثكالاعليتتثكإلتتبكلاتتلنكمع تتثك

عاحتتث كبلتتعكبةتتةشكالناا تتثكمحتتبكلاتتلنكاتتال كنالتتثكبتتينكال اتت كالنة تتوكلاليل  تتعشكالل تتيقبحيثكالليةك تتحبيث
إا عايعدكمحبكلقيع كال ا كالنة وكلاليل  عشكالل يقبحيثكيب عدكللي ياكاللااحتثكالناا تيثكل تعل كاالليتثك

للاتتتتلنكاتتتال كنالتتتتثكل نليتتتثكللي يتتتتاكايكأنكاللاااتتتلكالليقنلتتتتثكوال حيتتتعوكأبثتتتتاكةتتت لاادكبتتتتعل ا كلاليةتتتعؤمك
نة وكل عل كانن عنو كألعكبعلن بثكللي ياكالان كاقنكلانكإنفكغياكاااي عصكمحبكلقيع كال ا كال

كنالكإا عايعدكمحبكاللقعيي كالثعثثكلحناا ثكالاعليث 



 

مينثكالبامكالاعلوكييلي كبعل عبثكلاليةعؤلكلي عنوكلنكال ا كالنة وكانياعبوكنيبينكلنكذلككأنك

فكاا ع تتيثكلهلتعكال تتعبثكلاليةتعؤلكلالتتذيكاللنةتدكاللاتتلنيكانكال ينتثكييليتت كبتدهمكلظتتعهاطكلا عا تكيذ
ي نكلنكلا ثكالنظاكاللالنيثكلاة ادكلحنللكالةا وكنالكالل يقبلكلهلكا تياعبثكلبي يتثكلحلاتلنكالبةتايك

 إ ااكلعكيي اىكإليفكلنكنلاغلكلاعاشكياايلكلينلياكمحبكال  ينكاللعنيكلالنة و 

 


