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 الملخص
مما الشكاايال أاااالمكالبام بفاا هالفال بتاا البام بوااًالاتاا الوحيبيال  اا شيالحفأحأاا يال اا الب  أاا ال
يكاا والباممبمااوالحمحبمتااًالملماا هالباااايوالحباممبمااوال،واا الفااوبالنااحبمعالحب  بالم  م اا الحمم  اا ال حب 
با ظااايال اااا الممبم  ااا الححهااا   الباااايبمكالأماااوالمكالباممبماااوالأحبمااااالب كالملماااًال يأاااو الماااكال

ح،ت العال  تا البزلماًالبز يةأاًالحبا حةأاًالبابا الف باهالبتاووالباممبماوالبامفايتالف ا ال ل بااال 
ال ا الطأ بتا الم ا   ال:الحمطأ  ااعالحباا ح فال ا البفناطالب يأا الاااال ً الٌبِفَما ف ً الممأواًالمفِحَفٌأا  وما

ِنااكال بم ااَسالماا الأم ااوالمااكالبام كاايعالح ماا َ البابتاا أَسعالحفنااَكالبابفاايَ عالحال باوطااَ عالحفف
فوااظعالمحال كا ي المحال فااحال اايعالحماكالم اا ال  اوالفا هالحبهااف يال بإلفايب الحماياالبإلفن نا ه

حبفاا ح الباويبنااًالم  امااًالماا بالبامحهااح الالمااكال ااي الوحيالبام بفاا هال اا المحبمتااًالماا  البزلمااًعال
البمتأاوعالمكا وًالباويبناًعالمممأاًالباويبناًعالمماوب )باف فا ال أتا الفومالباويبنًالفم وماًالم تمأاًالأب ا ح ال

باويبنااااًعالمناااالوًالباويبنااااًعال اااايحاالباويبنااااًعالمماااا  الباويبنااااًالحفااااوحوم عالماااا ت الباويبنااااًالحالموحبباااااعال
أو  الباف ف الباهحمال،و البام بف هالبامفايأًالماكال طحبهالباويبنًعالباويبن هالبان ف ًعال مالف وال ايال

 الفأ اليؤأبت الحين ابت عالح ل بت الح،اووم الح اوم بت الحم كاطبت عال امالأب ا ح الباف فا الأ اوال اايالباب يأا
ف زلماًالبز يةأااًالحبا حةأاًال اا الباممبمااوالبامفايتعالحمف حاااًاليفااوالمظ ميما عالحبكاا أ المنااف فت عال
احهوالحفااًالمحاليحكاباالم بفأاًالم وحم بأاًالابناتمال ا المحبمتاًالبزلماًالبز يةأاًالحبا حةأاًالفاومالماكال

هالبام بفا هالبا  ماًالحبام بفا بام بف هالباك فأًعال مالم بف هالبامنا موعال امالبام بفا هالبامويناأًعالعالحال
بام م أااًالحبام بفااًالباحط أااًالمااكال ااي الباب ااي ال،واا البافاايبم الحبز كااطًالحبا ااوم هالباباا الأمااسالمكال
ب حمالفت ال  الم بفًالزوبمالحبمفت البام او الالبام احطالفتا البا أا مالفااالاوفاا ظال،وا البماكالممبماوالمفاي  ال

ال.باففأفً
 
 
 

 


