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 الملخص

إٌ انخأيم فٙ انًؼشفت ،أطٕنٓا ،ٔجزٔسْا يظادسْا ، طبٛؼخٓا ، ٔقًٛخٓا ،           

شكهٓا ٔايكاَٛخٓا ،حثٛش جًهت يٍ انًشاكم انفهغفٛت انخٙ حشكم بًجًهٓا يٕضٕػاث 

َظشٚت انًؼشفت انخقهٛذٚت، ْٔزا انبحث انز٘ أقذيّ ٚخُأل يٕضٕع َظشٚت انًؼشفت 

انفهغفٙ اإلَغاَٙ ٔيُّ انفكش انفهغفٙ انحذٚث انز٘  انخٙ أخزث يكاَت يًٛضة فٙ انفكش

( حٛث ٚشكم انبحث فٙ َظشٚت انًؼشفت ػُذِ يحٕس ْزِ اسبينىزايٍ فالعفخّ )

انشعانت َظشاً ألًْٛت انبحث انًؼشفٙ ػُذِ َٔذسة انذساعاث انًؼشفٛت حٕنّ .        

ٙ نُظشٚت فقذ كاٌ انشغم انشاغم نهفالعفت انًحذثٍٛ إٚجاد حؼشٚف ػاو ٔيٕضٕػ

ٔيا ْٙ يظادسْا ؟ ْٔم بئيكاٌ اإلَغاٌ انٕطٕل إنٗ  ؟انًؼشفت ٔيارا حؼُٙ 

انًؼشفت ؟ ٔكٛفٛت قٛايٓا ؟ ٔيا ْٙ انششٔط انٕاجب حٕافشْا نخحققٓا ػهٗ ٍَحٕ ٚشًم 

انُشاط انفكش٘ انبشش٘ ؟ ٔيا قًٛت ْزِ انًؼشفت ؟ نزنك ٔجذث يٍ انًّٓى انبحث ػٍ 

نًثم ْزِ انًشاكم انًؼشفٛت ٔغٛشْا ، ٔكاٌ ْزا ْٕ انحهٕل انخٙ قذيٓا اعبُٕٛصا 

انغبب انشئٛظ فٙ اخخٛاس٘  نٓزا انًٕضٕع . ٔألجم اَجاص انٓذف يٍ ْزِ انشعانت 

بحثج ػٍ : )َظشٚت انًؼشفت انؼقهٛت  الفصل األولجاءث خطخٓا فٙ ثالثت فظٕل. فٙ 

ٔل حؼشٚف فٙ انفهغفت انحذٚثت انًبكشة(ْٕٔ ٚخكٌٕ يٍ يبحثٍٛ حُأل انًبحث األ

َظشٚت انًؼشفت ٔقضاٚاْا ٔيزاْبٓا ٔػالقخٓا باالبغخًٕنٕجٛا أيا انًبحث انثاَٙ 

فخحذثج فّٛ ػٍ َظشٚت انًؼشفت فٙ انفهغفت انحذٚثت ٔأطٕنٓا انخأسٚخٛت ػُذ فالعفت 

 انَٕٛاٌ يغ بٛاٌ انًؼاَٙ انؼايت انًجشدة ..

ٔانًُٓج انشٚاضٙ فٙ انًؼشفت( يٍ  يٕضٕع )اعبُٕٛصا الفصل الثانئ حُأنج فٙ 

خالل أسبؼت يباحث فخُأنج فٙ انًبحث األٔل اعبُٕٛصا إَغاَا ٔإَخاجا فهغفٛاً أيا 

انثاَٙ فخُأنج فّٛ انًؼشفت ٔإطالح انؼقم أيا انًبحث انثانث فبحثج فّٛ انًُٓج 

ٛت انشٚاضٙ ٔانًؼشفت انفهغفٛت ايا انًبحث انشابغ فخُأنج فّٛ انبذٚٓٛاث انشٚاض

حكهًج ػٍ  انًزْب األحاد٘ ػُذ اعبُٕٛصا  الفصل الثالثٔانًاْٛاث انفهغفٛت . ٔفٙ 

حٛث ٚخكٌٕ يٍ ثالثت يباحث حُأنج فٙ انًبحث األٔل انخؼشٚفاث ٔٔجٕدْا فٙ 



يؼشفت اعبُٕٛصا أيا انًبحث انثاَٙ فخحذثج فّٛ ػٍ انفكش ٔانٕجٕد ػُذ اعبُٕٛصا ٔ 

انحب االنٓٙ ػُذ اعبُٕٛصا . ٔقذ ٔجذث يٍ انًبحث انثانث حؼشضج  فّٛ نًؼشفت 

انضشٔس٘ ٔأَا أحؼشع نٓزا انفٛهغٕف انز٘ حخظم أفكاسِ بأفكاس انغابقٍٛ ٔانالحقٍٛ 

أٌ اػخًذ يُٓجاً ٚقٕو ػهٗ أعاط اقخباط انُظٕص يٍ انًظادس األعاعٛت نهفٛهغٕف 

يٍ انًذسٔط ٔححهٛهٓا ٔبٛاٌ طهخٓا بانغابقٍٛ ٔانالحقٍٛ ٔػضذ األحكاو بُظٕص 

انًظادس ٔانًشاجغ األخشٖ ،َٔقذْا يغ يشاػاة انغٛاق انخأسٚخٙ نظٕٓس األفكاس ػُذ 

انفالعفت ٔنٓزا اػخًذث ػهٗ يؤنفاث اعبُٕٛصا األعاعٛت ٔحأنج يقاسَت أفكاسِ يغ 

 أفكاس يٍ عبقّ يٍ انفالعفت . 

 فضالً ػٍ رنك حأنج بٛاٌ آثأس أفكاس اعبُٕٛصا ػهٗ انفالعفت انالحقٍٛ ػهّٛ . 

ٔقذ أعخخذو اعبُٕٛصا انًُٓج انُٓذعٙ فٙ طشح افكاسِ انفهغفٛت ٔرنك نخأثشِ بُٓذعت 

اقهٛذط يٍ جاَب ٔيٍ جاَب أخش فاَّ كاٌ ٚؼاسع ٔبشذة انًُٓج انًغخخذو يٍ قبم 

سجال انكُٛغت انٕٛٓدٚت فٙ طشح أفكاس ٔقضاٚا انذٍٚ انٕٛٓد٘، ٔنكٙ ٚخجُب 

ْزا انًُٓج فٙ ػشع أفكاسِ ٔنكٙ ًٚكٍ  اعبُٕٛصا انخظادو يغ ْؤالء حأل اعخخذاو

 انقشاء يٍ انُخبت ػهٗ فهغفخّ ٔرنك فٙ يحأنخٓى فك سيٕص انًُٓج انُٓذعٙ .

أٌ عبب قٕل اعبُٕٛصا بٕحذة انٕجٕد ٔسفغ شؼاس انفهغفت ًٚكٍ إسجاػّ إنٗ اَّ أساد 

نطٕائف أٌ ٚقضٙ ػهٗ انُظشة انفٕقٛت انخٙ احغًج بٓا انطائفت انٕٛٓدٚت بانُغبت نبقٛت ا

فاهلل أ انجْٕش ٔانطبٛؼت، شٙء ٔاحذ ٔاإلَغاٌ جضء يٍ ْزِ انطبٛؼت، ارٌ  فال ٕٚجذ 

فشق بٍٛ إَغاٌ ٔأخش ألَٓى بانُٓاٚت جضء يٍ انجْٕش، فٕٓ بزنك قذ غانظ شؼاس 

(( فٕجذٔا فّٛ خطش ػهٗ يؼخقذاحٓى فأسادٔا انخخهض  شعة هللا المختارانٕٛٓد )) 

 ش . يُّ، يًا كهفّ انشٙء  انكثٛ

ٔاخٛشاً ال بذ يٍ انقٕل أَٙ قذ بزنج أقظٗ جٓذ٘ فٙ انٕقٕف ػهٗ انًظادس 

ٔانًشاجغ انًخؼهقت بأعبُٕٛصا نخؼضٚض انشعانت بكم يا ْٕ يفٛذ فؼغٗ أٌ أكٌٕ قذ ٔفقج 

فٙ اَجاص ْزا انؼًم بًا ٚشضٙ اعاحزحٙ يؼخزسة ػٍ كم ْفٕة غٛش يقظٕدة فحغبٙ 

 يا اَجضث ٔفٕق كم ر٘ ػهى ػهٛى .



 

 


