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 -ملخص  -

 

رغم صعوبة التنقل في أروقة متعددة من  ووابنا الث نل الفي نفي فني حد وا ند         

إال أد أمننًاك ذاننيا لننحي م ننت ح ك أبننداك   وربصننب ال فيصنن  صننعوبت  فنني  ننعة ا ر ننحة 

الث ثحننة لتيننج البوابننا و  ننا   بننل وفنني إميببحننة العثننور لينن  مو ننو   بصنن  فيننج 

 البوابا وصحعاب في ذل وا د .

ولعل مو نو  ب ثننب انيا م جنم ونداك لهنً  ذانيا ف وقند دفعنني سلنج الانبوي         

الخفي اليي   دوه ا مل فني إميببحنة الت نًو  نوث أذثنً مو نولبس الفي نفة أصنبلة 

وصننصحصحة   والننني باننب ت الصحتبفح  قننب   والفي ننفة الاثحعحننة   والفي ننفة العصيحننة   فالنن  

ه الص  ة اي الو حدة لصو ولنب   فصب دفعنني ب نوه اختحبر ايا الصو و  . ولح ت اي

أ ضننبك   اننو سلننج التعننبر  الننيي أبدفنن  الدرا ننبس ال د ثننة والصعبصننًة بننح  التف ننحً 

الهبجي م  واة والتف نحً اللني من  وانة أخنًا   والنيي أدا الث نل فحن  الن  القان  

إروننب  التننبب بننح  التف ننحً   منن  واننة   ومنن  واننة أخننًا أدا بننثع  الثننب ثح  النن  

أ داصب ال  الخً م تند   في سلنج الن  إ بنبد بعن  النقنبش الص نتًذة بحناصنب وذنيلج 

ال  ف و ل التعنبر  الن  مبنًد خين  فني ا لفنبا بنح  التف نحً   لنحي أذثنً..... ولنم 

 ي  ايا ا مً مايثنب ومقصدبب ا  بس بقدر مب فًذ  ب ثننب لين  إبنًاك فينًة الهبجحنة 

الحوبببحة   ليلج لم  ي  ف د دبب  ر او ذأبصوسج لايا الث ل  ومب تعيق باب في الفي فة

فقححداك لنب   بقدر مب ذبد م بولةك منب إل ببد ويور انيه الفينًة ذفينًة ولنحي ذصفانوب أو 

تمصايح    في الفي فة ال ببقة لي  أر او وصوالك الن  ف د نداب االصنا  ي لنند 

ثق  من  معنبدت ف نحً إلحانب انيه الفينًة ايا ا خحً   واليي لنم  ين  م نتهًقبك لينل منب  ن

ب يل وا ح ف ذصب وبء في ثنب ب الث ل . وووود ايه الفينًة رغنم لندب صنًا ت  فني 

وذصنب  ننًا  –وب نابدة أر ناو سافن   –رغنم صنعوبت   –فيج الصً ينة ف أمنً مصين  

ف ولايا وبءس الً بلة منق صة لي  ث ثة فصنوث   وذنل فصنل لين  ث ثنة  -فحصب بعد 

 أو أذثً أو اقل ب  ا مايا ذل فصل .مثب ل 



وقد التصدبب في الفصنل ا وث وفني الصث نل ا وث منن  بوون  اخنإ لين  إبنًاك       

ا فيبر الًجح ة لند الف  فة ال ببقح  ل قًاش   وم بولة إ بنبد ونيور الفينًة الهبجحنة 

ابنًك قً ثبك م  فيج ا فيبر   فوكلننب الصث نل ا وث منن  لين  خص نة مقبصند ب  نا 

 فيج ا فيبر. 

أمننب الصث ننل الثننببي منن  اننيا الفصننل فقنند فنبولنننب فحنن  فيننًة الهبجحننة لننند ذننل منن                       

ت ال وف ابجحح  و نقًاش   فني الصقصند ا وث منن    ثنم لنند تأف شنود  فني الصقصند 

 الثببي.

ر ناو   فينبد أمب الفصل الثببي والثبلل فقد خصصنباصب ليث ل في الفيًة لند أ      

مو ننو  الفصننل الثننببي اننو فيننًة الهبجحننة فنني العيننوب الن ً ننة لنننده ب ننقحاب ت الفي ننفة 

الاثحعحة   ومب بعد الاثحعة   وقد مادبب لايا الفصل بق صة أر او ليعينوب وأاصحنة ذنل 

مناب   وغب ة ذل ليم أ ضب ب نيل لنبب فني الصقصند ا وث   ثنم أفثعننبه بأربعنة مثب نل 

وصحن  فينج الصثب نل أد بصنباي بنح  تفي نفة الاثحعنة ومنب بعند الاثحعنة  وقد  بولنب في 

 واصب مو ولبد لم  فصل أر او بحناصب ب يل قاعي أبداك.

أمب الفصل الثبلل فقد خصصنبه لث ل فيًة الهبجحة في العيوب العصيحة لند أر ناو      

ب فحن  الصداخينة وق صنبه لي  ث ث مثب ل وعينب ا وث مناب بصثببة فوشئة ليفصل  بولن

  ثنم  -  ثبب سذًبباب في مو نعاب  –بح  ب ً ة النفي لند أر او والعيوب العصيحة 

 خصصنب الصث ل الثببي لث ل فيًة الهبجحة في ا خ ق والثبلل في ال حب ة .

مادبب ليً بلة ببلث ل في الصعنن  اليهنوي واالصنا  ي لصفنًدة تالهب نة  و وقد        

 لنب الت ًو في  وء فيج الصعببي لي  شوث الً بلة.تالهبجحة  لحت ن  

    

 


