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 :الملخص

فنننلفوتوغرغفيوفتنننخفرنننخيتعفاو نننيفعين،نننخذفوت،عننن نتلوفغ، نننافع وتخرننن فغررنننغوتنفواننن،خافوت، نننغيتلفغوتوتنننات تتلفغوت ت،تنننخ تتلف

غوترشنن تيتهففنننفوت ننغي وفغسنن ف،ننخي فع نن ففغوتر  غتننغيتتلوفغررننغيمفوت،وننخفتيفوتو تننهفغواريخفننخمفوتوياننوتهفتيي تننهفوتو تننه

وتوغرغفيوفتتلفرع خفت، وي فوتولفوترش تينفعخريخفخرهخفوت، ريوهفوتولفوتوغرغفيوفنفوتر يت يفغوتيس،ننوف ختانيتختتهفغوتر عتيتنهوف

 نتلفتعنيافت نخفغوتر  تعتهفوففت غيفوتو خلفعرحيتذفوألش خذفوت،ي تهفغت ت ف تخفرهخفعي تهفرش تيتهفي ت  وفغ،لفعتلففن اافوت،عن

(فوتننايفو شننيفت وانن ف، ياننر فEric Johnosوانن،خفا، ننخففنننفنننختيفوتوغرغفيوفتننخفوترشنن تيتهوفغفننغفواننيف  يتنن فتغفخ اننلف

 يت فتغفخ الفوريخفخًفي ت وَفتي،عف،خفعتلفوتايتختتهفغوت،وخفت،ته.فغسن فبعنمفعخت يوانهف وتوغرغفيوفتهفوت خ هوفغفر رعيفون،خذ

 يتن فتغفخ انلف،نلفوارينخمفوت،ونخفت،نوف خ نهففننفتغحخرن ف وتونهفوتهنذوف افو هنخفر رين ففننفو  فيفيفوتر خيبفعتلفون،نخذف

ر خغتهنخفوتو نييفواريننخمفوت،ونخفت،نفوت ننخ يفنينلف نن،افوتو نني وفاف نن،افوت  ننذفوتعنخرلوفغفناوف،ننخفتانعفحنن وًففخ ن،فعت ه،ننخوف

ر،ننمفعخت،وخفت،تننهفع ننيه.فغولفاننيتختتر ففغتي ي ننخف  ننغذفع نن يف ننحهفوتونني وفغولفون،ننخذف يتنن فتغفخ اننلوفاننيتختتهوفا

فوتوغرغفيوفتهوفعش يهخفوتغوس نف فعف تلفرا،تهف، هي فعختايتختتهفوتغوس ته.

ولفف خ فاغوعرف ونرعخيومفغ،حخاتي(فن  فوتر خرف غيففغرغفيوفتهفر ر،نفتيايتختتهفوتغوس ته.فغس فبعمفعختعحثفغوت يوانهفف

يفتيش ذفوت هخ نفتي نغي فت نغيفوت، نغيفوتوغرنغفيوفنفعرح تن فريت نهف حهفات وفف،ع ف،لفغاعف، ررفويفر ،تيف،ياغ

فغن،ذف،يا،خمف اوفتايفوأل،ي. وتر غتيوفغاوغتهفوتر غتيوفغوريخمفوإلاخا فغرغات هخو

ت رعيف، هيفوت  خ فوت، خ يتلف يت فتغفخ الف،نلفونهنيف، نغيففغرنغفيوفنففننفوت نيلفوتغوحن فغوت شنيغلفتر نغ فوانختتبف

غوغين فويتن ففيفيفو ر،خ هخفوتو ييفتي، ياهفوتايتختتهوفوترنفغاعفعهخفوريخفنخف خ نخفعن . توغرغفيوفتهو تخفخر فوتع يتهفو

 هخ،خًففنف  رخجف غيمفر ر، فنيلفف ي ف،اع هف،ي عهف،لفو بيف،لف،غاغ فغ ،يهخف، خفعريت  ف ع ونت فترههيففنفوت هختنهف

غسن ف خ نمفف نخ فع ن فوترحوهنخمفوت،بنخي فحنغذفران،تهفوحن ففغوتايفوريقفنيتن فوانيف وتانيتختتهفوتغوس تنه(.  غح  ف،ر خ،يهو

واريخفخمفوتو تهفعختايتختتهفوتغوس تهف غيفيفتر عيفنلفي ىفغي،غافغوح،يفر،بذفوتغوسعفبيفغرر  ومف تلفوت،غوسعفوت خععففننف

،شن غيتهفوت خع نهف،نلفوت  ذفوتعخرلوفغورح مفوتايتختتهفوتوغرغفيوفتنهف،نعفوتونلفوترشن تينففخنر،ن مفنينلفوألن،نخذفوت  يتنهفوت

وت،غنن.ف افررش ذف،لفنختيف،ع نفنيلفوت تخذفغوح،يفوتت ههوفغس فرههيفعروخ تذفغوس تهف،عخشي فسغتهفي وفغوترنفر  فيااف

،لفوتايتختتهفغس فوريقفع  فوت  خ فنيتهنخفوانيفوتانيتختتهفوتغوس تنهفغوترننفري،نعفوت  تانتلوفوتح ت نهفغوت تنخذففررشن ،لففننف

 سختبفف نفغوح .

ف خ فوت  ت ف،لفوتريهتاومفغوأل غومفوترنفتيبفرغوفيفخفاار  و،هخففنف  رخجف غيففغرغفيوفتهفر ر،ننفتيانيتختتهفوتغوس تنهف

 خت،يان،خمف وت،خ ترنخم(فغريهتناومفو،نخ لفوتر نغتيفغفنقفوتينغفوت نخيفوت، ن،يفتن ففننفوت، رنرفوت،عن  نفوت،يانغيوفو نغو ف

.ف ن  فوت  نخ فغوت، هنيغلفتيونلفون،نخذف يتن فتغفخ انلفعي هنخفانيتختتهف، خ يفوإلاخا وفغ  ااغويومفوت،ن بيومفوت خ نه

غوس تنهفأللف، ختيرهننخفوتع ننيتهفتي،غاننغنخمفتننيفر ننلف خت ،اننت تهففنننفيغ  هننخفوغفرييت تننهوفوغفر  تعتننهفوغفريبتيتننهوفغت  هننخف

فر ا ف تلفوار  ويفوألش خذفوتغوس تهفوترنففنف،لفوفيفوتا،خمفوت،،تا فتيوغرغفيوفتخ.ففف

ون،خذف يت فتغفخ انلفننلففتنيمف،نلف، نغييفوتوغرغفيوفتنخففننفن نيمف ونهفوتهنذفوتشن ت  وف،نعفن،نقفشن ت ففننففر،تام

وتو ي وفغوت،هخي فوتوخ  نهففننفر وتنافن،يتنخمفوتري تنبفغوت،ناجفتي رنخمفوت، ريونه.فت رعنيف يتن فتغفخ انلف، ان ففغرغفيوفتنخف

وتوغرغفيوفتهف خ ه.فغرر خغذفوتغيسنهفوتعحبتنهفوتانتي فوتاورتنهفوتايتختتهفوتغوس تهفوترنف خيمفوح فوريخفخمفوتايتختتهفنخ،هفغ

 .تي، غيفوت خت،نفويت فتغفخ الوفغوبيفحتخر فنيلفي تر فوتوغرغفيوفتهوفغنيلففلفوتايتختته

 . وتغوس ته.ويت فتغفخ الوفوتايتختتهفوتوغرغفيوفتهوفوتر غتيفوتيس،نوفوتايتختتهففالكلمات المفتاحية:
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