ملخص الرسالة
إٌ يينت انٌعبطت يف األًساق ادلبنْت راث لًْت يف اجملخًؼبث ادلخخهف اننبيْت ًغري اننبيْتً ,ىِ يينت متبسط
ينز صيٍ بؼْذ ,إٌ ششكبث انٌعبطت يٍ ابشص األشخبص يف عٌق األًساق ادلبنْت ,حْث متبسط
ششكبث انٌعبطت يف األًساق ادلبنْت أَشطخيب كًينت ينظًت لبئًت بزاهتب ػٍ طشّك حنظْى لبٌََِ يؼني
ّهضو يٍ ّشغب يف يببششهتب ،أٌ ّكٌٌ شخظب اػخببسّب ,أُ يٍ لبم انشخض ادلؼنٌُ بؼذ احلظٌل ػهَ
حشخْض يٍ اذلْئت بزنك ،عٌاء يف انمبٌٌَ ادلظشُ أً انمبٌٌَ انؼشالًِ ،يف انمبٌٌَ ادلظشُ ّخخز ىزا
انشخض ادلؼنٌُ شكم ششكت يغبمهت أً حٌطْت ببألعيى عٌاء كبَج انششكت يظشّت أً
أجنبْت ،أيب يف انخششّغ انؼشالِ ًفمبً نهمبٌٌَ ادلؤلج نغٌق األًساق ادلبنْت ّخخز انشخض ادلؼنٌُ شكم
ششكت أً يظشف ،عٌاء كبَج انششكت ػشالْت أً أجنبْت ًكزنك ادلظشف إال أَو مل حيذد ىزا
انمبٌٌَ شكم انششكت ،أيب يف يششًع لبٌٌَ األًساق ادلبنْت فئَو ّخخز انشخض ادلؼنٌُ شكم
ششكت يغبمهت أً راث يغئٌنْت زلذًدة عٌاء كبَج ػشالْت أً أجنبْت ،أً ّخخز انشخض ادلؼنٌُ
شكم حهْف ينفظم ادلظشف عٌاء كبٌ ػشالِ ىزا احلهْف أً أجنيب.
ًال جيٌص نششكت انٌعبطت أٌ حخٌعط يف األًساق انيت متهكيب ً ،نكٍ ىزا اخلطش نْظ يطهمبً حْث
جيٌص ذلب رنك ً ،نكٍ بأٌ حمٌو بخكهفت ششكت ًعبطت أخشٍ ببنخٌعط ال ًاحلكًت يٍ ىزا احلظش
ىٌ خشْت يٍ أٌ حضحِ ششكت انٌعبطت مبظهحت انؼًْم يف عبْم يظهحخيب انشخظْت.

إٌ ػًهْبث ادلمبطت ًانخغٌّت ال حنفز بني أطشاف ػمٌد انبْغ أً انششاء ،أً بني انٌعطبء كم ينيى يف يٌاجيت
انٌعْط آخش يببششة ،بم جتشُ بني كم ًعْط يٍ جبَب ً ،ششكت اإلّذاع ادلشكضُ يٍ جبَب
آخش ،ػهَ أعبط رلًٌع ػًهْبث انششاء ًانبْغ انيت أجشاىب يف هنبّت كم ٌّو بٌسطت.
ًحمٌو ادلغئٌنْت ادلذَْت نششكت انٌعبطت ػهَ أعبط اخلطأ ًاجب اإلثببث ألٌ انخضاو ششكت انٌعبطت ىٌ
انخضاو ببزل ػنبّت انشجم احلشّض ىزا يف انمبٌٌَ ادلظشُ  ،أيب انمبٌٌَ انؼشالِ فئٌ ادلغئٌنْت ادلذَْت نششكت
انٌعبطت حمٌو ػهَ أعبط اخلطأ ادلفرتع؛ ألٌ انخضاييب ىٌ انخضاو بخحمْك َخْجت ًىٌ حنفْز انؼًهْت بم حضًٍ
حنفْزه انؼًهْت ً ،ال حغخطْغ دفغ ىزه ادلغئٌنْت إال بئثببث انغبب األجنيب.

