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 : المستخلص

ع اعانعهةرددؤ نعيرةدددؤاوو نن2991بعددانعقعدددؤانرددؤةرانررددينعيادن ددنناوددياانبددؤقواين ددننع باع ودد ن ددؤ ن     
بؤ ريضي ؤتنع رةعلدينبؤ بوئين,نع ةننةاةبطنبعرلوينعقبؤحنبهيانع ةقروينر نخال نااعسينعيرةدؤانع بوئنن ةحاوان

 نع ضاانع بوئننع ذانورك نع نوةفؤر ن ننحؤ ينعهرؤ نع بعانع بوئنني ا نعارؤبهن ننع ةقرودينن كدؤ نيبدانرد نحب
ابددطنع بدداعرتنع ةقريوددينبادددوهؤنعيرةدددؤاانيعيبةرددؤ ننرددلنع بوئددينيددديين ةحدوددعنع ةقروددينع رسددةاعرين دد نطاوددعن

نةنيع رةؤثاةنبهؤن.ع عالرؤتنيع ةفؤ التنبو نك نر نع بوئينيع عيعر نعيخاىنع رؤثان
يألبدد نع ةددداانيريعبهددينع ضدداانع بوئددننكددؤ نيبددانردد نااعسددينةلددلنع عالرددؤتنيع ةددننةةرثدد ن ددننع عالرددؤتنننننننن

نع اع وينبو نك نر نع بوئينر نبهينيبو نعيقسؤ نيعيرةدؤانيع ةقروينيع عي رينر نبهينعخاىن.
ع راؤك نعاةدتنع ىنرسةيىنع ةحاوؤتنع بوئويننر نخال نع عالرؤتنع اع وينآقدينع ذكانبا تنربري ينر ننننن

ع رةقي ينع ةننويعبههؤنع عؤ  نع وي ن,ني ع نأكثانأب عءنع عؤ  نةأثاعنبهذهنع ةحاوؤتنيأرلهؤنرااةن لىنرعؤ بينآثؤاهؤن
هننع اي نع فدواةن,نيران عبنعيقسؤ نناياعنبؤا عن ننةغووانع اك نع طبوعنن لبوئينيهينرؤنأطلعن لوهن ورؤنبعان

نع رسةاع نع نغوا نيعألقةؤج نعيسةهالل نيأقرؤط نع ةكقليبن نع ةطيا نبفع  نحد  نيع ذا ن, نع بوئن نبؤ ةيع   ألخال 
يبفع نع عي ريننررؤنأاىنع ىنعابؤلنع قظؤ نع بوئنن لىنع رسةيىنع رحلننيع رسةيىنع عؤ رنن,نيرانكؤ ن لسوؤسؤتن

بلاع نع عؤ  نيخؤدينع رةدارينرقهؤناياعنبؤا عن ننع ةداان ةللنع ةحاوؤتنيرحؤي ينع بوئوينع ااواةنع رةبعين نن
نعيبوؤ ن نحديع ن لى نةحؤ ظ نرسةاعري نةقروي ن حةدوع نيديي نع بااوي نع ةقروي ن لى نع سلبوي نآثؤاهؤ نر  ع ةخفوف

نع رسةدبلوين.نن
ردؤتنرةعدااةنينوةحرلهدؤنع نهذهنع راكالتنع بوئوينبرؤنأضحتن لوهنر نخطياةنةةطلبنريعبهدين ؤبلديني ال

ع علدد نيحدداهنبدد نيبددانردد نةدداخ نع اي ددينردد نخددال نسوؤسددؤةهؤنع بوئوددينيةقظورؤةهددؤنع فعؤ ددين ةةبقددننع حلددي نع ةددننوددة ن
ع ةيد نع وهؤن لرود ن لرادكالتنع بوئودينع ردذكياةنسدلفؤتنيع ةدننودة نحلهدؤنبؤي ةردؤان لدىنعيايعتنع رةعدااةن لسوؤسدين

ؤنبحرؤوينع بوئينيخؤدين ننع عاععنع ذانرانعرةددؤاهننخدال نعكثدانرد نثالثدين دديانع بوئوينيديين ةحدوعنعهاع ه
رضتنر نع دا نع رؤضننيباعوينع دا نع حدؤ ننبأ ردؤتن داةنبعلةدهن دننيضدلنعكثدانسديءعنرردؤنكدؤ ن لودهنرطلدلن

ظد ننع دا نع عااو ن,نرردؤنع دا نةحداوؤتن اوداةنعقعكسدتن لدىنرسدؤانع ةقرودينع رسدةاعرين,ن ددان دؤ نع عداععن دن
ع رؤتنيحايبنيحدؤانعرةدؤاانيسوؤسؤتنبوئوينخؤطئينأاتنع ىنةاهيانااوان لبوئيني قؤداهؤن,ن ةقؤرننايان
عيقسدددؤ نيع ربةرعدددؤتنع باددداوين بدددانضدددغطهؤنع رةيعدددد نيع اعطهدددؤن دددننعسدددةثرؤانريعااهدددؤنعينعطدددالعنع رليثدددؤتن

حداةنع ةحداوؤتنع بوئودينع ريبدياةنينبد نيع قةؤئتنع عاضوين رخلفؤتنع ةقروينيعيقاطينعيرةدؤاوينع ةنن ردتنرد ن
ي دداتنةحدداوؤتنباودداةنكددؤ ن هددؤنعقعكؤسددؤتن لددىنع ةقروددينع رسددةاعرينيع بادداوينوركدد نةلرسددهؤنردد نخددال نرؤادداعتن
 اواةنباي ينعهاعفنعي فوينيبؤيخصنع هدافنع سدؤبلنعييهدينعيسدةاعرينع بوئودين,نيع نعبدا نع ةحداوؤتن دننع بوئدين

ن,نع ةغواعتنع رقؤخوي,نع ةدحانيع بفؤفن,نع قفؤوؤتن,نيع ضيضؤءن.نع عاعروين:نع ةليثنع بوئن
يردد نعبدد نع ةددداان لةحدداوؤتنع بوئوددينيةدلودد نعقعكؤسددؤةهؤن لددىنرسددؤانع ةقروددينع رسددةاعرينيرؤادداعةهؤن,نيبددانردد ننن

ةبقدددننسوؤسدددؤتنبوئودددينيطقودددينذعتنعهددداعفنيع ودددؤتنيرضدددؤرو نقي ودددينرددد نخدددال نعيسدددةفؤاةنرددد نةطبوددددؤتناي ودددين
تنبوئوينقؤبحينحددتنعهاع هؤن ننةدلوصنع ةليثنيع حانر نع ةغواعتنع رقؤخوينيرعؤ بينع قفؤوؤتنيةايواهؤنن سوؤسؤ



ي ننهذعنع ربؤ نة نةبقننبعدنع سوؤسؤتنعأل رؤقودينع رةبعدينبردؤنودال  نيعرعقدؤن ضدالن د نسوؤسدؤتنعخداىنطبددتن
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