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 الوستخلص :
 

ان َجٍيح الىريش الممثُليح   ي  األساسيةح  اضاخ االلرواديح يعذ الىمُ االلروادي الحالي ذحذيا"جذيا" لالفرش     

ميا  فيئراوطاق َاسع ذؤكذ     ان معذل الىمُ فيي الىياذا امجميالي ييؤشش ذي"شةشا" مثا يش فيي الرليوةي (الرُ ةي   

 اسذفع ٌزا الىمُ ، فان الرُ ة  سةضداد َيىخفض معذل الثطالح  

تٍزي الراٌشج في العيشاق اوعااسيا ل روةيش  هالمعىةة ألغ ة،تالىسثح  َيعذ معذل ومُ الرلوةي (الرُ ة   الم ةي      

سفييض ومييُ أَ الٍةا ييي المسييرمي  ييه الييذَسج االلرويياديح  ان المٍمييح الشلةسييةح لٍييزي الذساسييح ٌييي ٌييي ييير  المثييُل 

اذا المح يي اسيرخذا  العالليح الريي ذيشتب مياتةه الثطاليح َمعيذل وميُ الىي إل الرلوةي لذ ذثاط" في العشاق  لمذ لج"وا 

 مىز أجي طُيي    Arthur Okunالري افرشضٍا االلروادي  امجمالي

فان العاللييح ميياتةه ومييُ الىيياذا َإيجيياد فييشم العمييي لييذ ذيي  دساسييرٍا   يي  وطيياق َاسييع الرطثةمةييح،َمييه الىاةةييح 

    Okunاسرىادا"لما يعشف تماوُن 

ان الذساسييح الحالةييح ذ مييي الىييُع   يي  العاللييح ميياتةه الىيياذا المح ييي امجمييالي َمعييذل الثطالييح فييي العييشاق      

 مه اجي ذحذيذ الىاذا الاامه   Okunتاسرخذا  لاوُن 

في االلرواد ضعةفح ،ف"وٍيا   Okun كان معامي إرا إنالفشضةح العامح الري ذرثىٍا ٌزي الذساسح ذىن      إن     

 اورعا ا " ل ةال "في الرلوةي   ذفسش

 الىميُ َالثطاليح كميا الىريشي لرياٌشج  امطاسذىاَل الفوي األَل  ان الذساسح الحالةح ذىمىد شالز فوُل       

َالثطالح في العشاق ميه اليالل دساسيح  يذج  الىمُااللروادي  في ةةه والش الفوي الصاوي َالع  األدبَسدخ في 

الىرييالا الرطثةمةييح  شٍيا مييذ الوين ل جاويية الرطثةميي لعاللييح الىمييُ َالثطاليح  فمييذ الفويي الصالييس ف مؤ يشاخ  أمييا

 َذفسةشاذٍا  

لثطالح في االلرواد العشالي ال ذُجذ  اللح ما تةه الىمُ َا ت"وًن االسرىراجاخ الشلةسةح لٍزي الذساسح ذمص د ا      

روادا"غةش مىيرا َتطالياخ  اط يح َأيىيا"ت"وح   االلرواد العشالي لما يضل ال  ذ  اوطثاق لاوُن اَكه ( تمعى  

صيي تالمطيا. ان تىةيح سيُق العميي غةيش مشويً َيسيةطش   ةيح لطيا. َاةيذ يرم الرواد غةيش مرىيُ.  صد   ي  رلي   

 الذَلح َيرمةض ت"وح لطا. غةش ماص  لعىوش العمي   الىفطي َالزي ذرحا  تً

ه السةاسياخ االلروياديح الريي ذليجع الىميُ َذ ي  َلذ أَهد الذساسح ت"وح مه الىشَسي أجيشاع فويي مياتة      

األوفاق العا  َالزي يعةك صييادج االسيرصماس       الري ذعمي     ذخفةض الثطالح رل  الن السةاساخ األَل  ذعرمذ

السةاساخ الصاوةيح ذمىيي   ي  الثطاليح ميه اليالل ذليجةع االسيرصماساخ الريي ذخ يك  ًفي مشة ح معةىح ،في ةةه او

      فشم العمي   

 


