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يتمثػػاالتجتهػػلعالتي فمػػعالاػػعالتحػػفتفالتياتػػهالاػػعالا ػػبتحاليفتػػفؼال فػػلالتيالتػػهالاػػعال
اتثه،البمفملالتكفالا بتحالتياتهالتي فمعالمتمليزةالمستقفةالالفال  ي ةالتيمشكفةالقفالتمفػعال
ا ػػاالتيتريػػفتحالاػػعالتفتيػػاالا ػػبتحالتياتػػه،الباػػعالمنميػػةالكػػاالا ػػبةالم فػػلالالي سػػاةالتيػػ ال

فػػة،البتيوػػفبؼالتيتػػعالي مػػاالاػػلقعالتيا ػػبتحالبحيػػؾالتسػػاالمػػلالتقتلػػيهالكػػاالمشػػكفةالمػػفاله
   .تيالتهالاعالوففلالمفالهفةالمافػال

ل اليففهػةالم ػهالبثيقػبتفتاطالا بتحالتياتهالتي فمعالمعالا لػفلالتيػا االتفتال ػل ال          
يصػػ االتيلصػػاال ي فػػلالمتيل ػػل ،الكمػػلالت فػػلالتتػػفتااالايمػػلال ي فػػلالاتيػػهالتشػػكاالمهمبحػػةالمػػفال

اتفااػلحال ػيفالتياػلتثيفالاػعالالتيا بتحالتيمتسفسفةالبتيمتفتا ػةالبتيمتكلمفػة،الباػليفمـالمػفالتج
حػػػففالمػػػفالنػػػحعالتيا ػػػبتحالبتفتي فػػػل،التجالمفالن ػػػلؾالتتللقػػػل الحلمػػػل الحفػػػ التفالنػػػحعالتيا ػػػبتحال

بتيتػػعالتسػػفاالحمػػاالتيالتػػهالبتفا ػػهاليفتلكيػػفالاػػعالكػػاالمػػلاليت فػػ الال،تيفئيسػػةاليفاتػػهالتي فمػػع
امشػػكفةالاتثػػه،البقػػفاليهػػفالتيالتػػهالمفالن ػػلؾالهبت ػػاالبتلػػتةالتملمػػل ،البن ػػلؾالتي فيػػفالمػػفال

تعالتتتلجالإي الإحلفةالتلكيفالمبالإي الإحلفةالصػيلمةالييفػااالتياتػهالثباػل الالصػل التيهبت االتي
 .يستففؼالتقفيـالتفبج الهفيفةاليمشكفاحالمفتة

بتيمتأمػػػااليف فيػػػفالمػػػفالتياتػػػبهالتي فميػػػةاليفتػػػعالمفالتيا ػػػةالتياتثيػػػةالتشػػػتماالحفػػػ ال
الفـتػػبؿالتفتي فػػلالبقػػفالياتفػػ الا لػػالفـتي فيػػفالمػػفالتيمكب ػػلحالت،سلسػػية،القػػفاليتلػػ الا لػػ

حتالتيتفتيػػا،البقػػفاليػػفمضالتيػػا االمتػػفالتي  لصػػفالاػػعالتآلاػػف،المبالقػػفاليفرػػ التآلاػػفالتػػبؿالنػػ
تيا االح صفت الالحتالفالم هاليفااالاعالإ ػلفالح صػفالراػف.البتسػت لفت الإيػ الحيػؾالاػ فالمنػـال
تي  لصػػفالتيتػػعالتتلػػ التمفػػػاالتياػػلتثيفالحفػػ البهبفنػػلالبتيتػػػعالتشػػتفؾالاػػعالا ػػبتحالتحػػػفتفال

ال تياتهالتي فمعالتتمثاالايملاليأتع:



ال: بلبحفلتاتيلفالمشكفةالتياتهالبم .1
ال فلالتيالتهالنعالتاتيلفالالالالالالالالال مشكفةالتياتهالمفالافاؿالافـالي االمنـالا بةاليقـب

تيمشكفاحالتإلحفاميةالتيتعالتهفؼالاعالتيمهتمعالبتيت فؼالحف المس التفل.البيص اال
ال  ي تفلال الحف البتيتقلئ  التيم فبملح الهمع الفبف الملنيتفل البتتفيف التيمشكفة افـ

التيرمبال الإزتية الاع التسلحف المف اليمكف التيتع الثـالبمس التفل البمف ال فل، اليتيط االتيحؼ
التيففتسةال البمتبف التيمشكفة التت ف الامبلبع البم  قية الإي التلسيفتحالحفمية تيتبصا
الح لصفنلال البتتفيف التياته اليمشكفة التيمتكلمفة التيصيلمة الاأف الباليتليع بتياته

البمس التفلالمقفبفالامفػالافـالتيالتهاليفمشكفةالافمل الالبتلتل البمتففت .ال
التيا بةالت فالمالقفاليكتش التيالتهالتيم تفغالاعبالالالالالالالال تيا بتحالالكثفتياتهالمفالنحع

اعالتاتيلفالمؼالمبلبعالبففتستهالتساالتيم فضالتيحؼالالص باة،الحف التيفمـالمفالت هالتف ال
يكفاليهاالال .يهالمكثفالمفاءمةاليإلهلاةالحفالهميعالت،سئفةالتيتعالتا فالحف الاليه ي فب

اليكبفال التج  فاؽ، ال ق ة المف التي في  التا ئ الإ مل التياتبه الممف ية المف ت،سئفةال م فاة
تيماتلفال م فبتةالتكبفالإملالاسي ةالهفت المبالاللللةالهفت ،المباليكبفالمهلؿالتياتهتي

تيماتلفالجال يكبفالإملالمتففالاشكاالففؼءالمبالمفالتيص االهفت البيبهه،المباليكبفالتيم فض
اليفائـالتيمشكفةالتيمفتفالففتستفل.الال

باػػعالمهػػلؿالتياتػػهالجاليمكػػفالتيقػػبؿالاأالػػفيةالمبلػػبعالحفػػ الراػػف،الكمػػلالجالتبهػػفال
 كفةالفبفالميفنػل.الميػفالم ػهالق ػاالتيقيػلـال فػحعالتي مفيػةاليتسػفالتيتسػل ؿجاتيػلفالمشػ قلحػفة

 حمػلالإحتالكل ػحالن ػػلؾالالئػفةالمػػلالاػعالففتسػػةالقلػيةالالصػػة،الثػـالإيػػ المؼالتػفالتػػـالتيت ػفؽال
ي ارػعالمفاليث ػعال إييفل،البناالتَـّالحيؾالاملالايهالتيكللية.البتت الاعالنحعالتيتلية،الا فالحيػؾالج

كػبفالتياػلتثبفالقػفالي تيمبتلػيعالتيتػعحفالتيتلكيفالاعالتياتهالاعالتيمبلبع،الإحالكثيفةالنعال
بت ميػػ .البامػػلالتفال )مشػا بنل الاتثػػل البمػػعالحيػػؾالتوػاالهبت ػػاالايفػػلالمتتلهػػةالإيػػ التبلػي 

ال فػلال فاػةالتيهلم ػلحالبالصػةالاػع تيمفتتػاالتيهلم يػةالت،بيػػ ال تمفػاالتياتػبهالتيتػعاليقػـب
تيمبلػبعالحػلفةالمػفالتقتػفت ال تاتيػلفالايأتعنعالتاتلهالمفالتهاالتكتسلاالمفلفتحالتياتهال

مبالمػػفالاػػفاؿالإثػػلفةالمبلػػبعالاػػعالالمبالتيػػفكتبفالتيػػحؼالي  ػػعالنػػحعالتيمػػلفةالمبالتفػػؾ،تجسػػتلحال
يبيػفالإفتفةالتيػفاعالاليتأمػاالاػعالتيمسػأيةال متللػفة،المبالتيبقػبؼالحفيػهالاػفاؿالتيم لي ػةالممػل

الإي المستبػالمفق .الال



يبل التيالتهالمسالاالتاتيلفالتيمشكفةالبم ففتتفل،الكمػلاليبلػ المنميتفػلالبمنميػةال 
 المنميػةالتي تػلئضالتيتػعالسػبؼاليصػاالتييفػلالتياتػهالسػػبتءالتياتػهالحتتػهال،الالػفا الحػفالتبلػي

تيهل يػػػة،البحفػػػ التيالتػػػهالتفاليتػػػففالميلػػػل المهػػػلؿالتيمشػػػكفةالبتػػػفبفالنػػػحتالالـكل ػػػحالسػػػف يةالمم
مبالوػػلنفةالمػػلالال،تيمهػػلؿ.البيمك  ػػلالت فيػػ التيمشػػكفةالال فػػل:الالمبلػػبعالمػػلاليكت لػػهالممػػبا

مشػكفةالمبالسػ تؿاليتتػلجالتهلاػة.البم  ػ التاتيػلفالال،اػفاؼ مبالقلػيةال،تتتػلجالتيػ التلسػيف
ملفبمػػػةالبمتػػػففةالت  ػػػفالحػػػفالالةحاػػػلفتحالبتلػػػت تياتػػػهالي  ػػػعالصػػػيلمةالتيمشػػػكفةالاػػػع

ال.تيملمبفال

بجاتيلفالمشػكفةالتياتػهالاصػبفةالهػلفةاليت ػيفالمفاليتػففالتيالتػهالمهػلؿالمشػكفتهال    الالالالال
باقػػػل الي  ي ػػػةالتاصصػػػهالبتبهيفلتػػػه.الثػػػـاليػػػفحـالحيػػػؾالاقفتءتتػػػهالمػػػفالتيمصػػػلففالتيماتفلػػػةال

اتيػػػهاليبوػػػ القفتءتتػػػهاليمبلػػػبعالاتثػػػه،البن ػػػلاليسػػػت يعاليفم فاػػػة،البكػػػحتالتتفيفػػػهاليمػػػلاليقػػػفمال
تيالتػػػهالمفاليت ػػػفؼالحفػػػ المبهػػػهالتيتشػػػلاهالبتجاػػػتفاؼال ػػػيفالففتسػػػتهالبتيففتسػػػلحالت،اػػػفػال
تيسػلاقةالبكػحتال يػلفالت،بهػهالتيتػعالسػػتليفالاتثػه،البكػحتاليسػت يعالالقتػفتفالمفاليصػي المشػػكفتهال

تبصػاالاعالصبفةالمسئفةالاتثيةالمتففةالكعاليكثػ الهفػبفعالجكتشػلؼالحفاقػلحالهفيػفةاليػـالي
 .إييفلالميفعالبيثفؼال حيؾالتيم فاةالتي فميةالاعالمهلؿالتاصصه

بمملاليبص الاهالاعالنحتالتيملػملفالمجاليتسػفعالتيالتػهالاػعالتتفيػفالمشػكفته،الامػفال
 لتيةالقفالي ف التيالتهالمشػكفتهالحفػ الففهػةالك يػفةالمػفالتي مبميػةالمبالمشػكفةالحفػ الففهػةال

لاليفففتسػة،البمػفالليقةالهفت ،ال االيت يفالمفالت ػف الحفػ الحقػاالبتعاليم فاػةالمػفػالتسػتتقلقف
ن ػػػلالاػػػ فالتجنتمػػػلـالاليمملفسػػػلحالتياتثيػػػةالتيتػػػعالتسػػػلحفالحفػػػ التاتيػػػلفالتيمشػػػكفةالي ػػػفالمػػػفال

 .ت،نميةالاعالنحتالتيململف

بمػػػفال ػػػيفالت،مػػػبفالتيمفمػػػةاليفالتػػػهالتيتػػػعالتسػػػلحفعالحفػػػ التاتيػػػلفالمشػػػكفتهالتيقػػػفتءةال
التي لقفةالاعالتيمفتهعالتي لمةالبتيمقلجحالبتيففتسلحالتيمسػتيةالباتػاالتيفسػلئاالتي فميػةالمػف
ملهسػػػػػػتيفالالبفكتػػػػػػبفتع،البتيت ػػػػػػفااليفاستشػػػػػػلفةالتياتثيػػػػػػةالباتػػػػػػاالتيا ػػػػػػفتحالتيشاصػػػػػػيةال

 .بتجتتللظالامحكفتحاليألاكلفالتيمتبتافةالإي الحنفالتيالتهالبقحالت فااليفل



بق ػػاالمفاليصػػي التيالتػػهالمشػػكفتهاليت ػػيفالمفالي ػػف التسػػل جتهالحػػفالمػػفػالتنتملمػػهال
ؾالمفتهػػعالبففتسػػلحالاليمشػػكفة،البمػػفػالتتللقفػػلالمػػعالمنفتاػػهالتيالصػػةالبتيمسػػتق فيةالبنػػاالن ػػل

تبيفػػػػل،البنػػػػاالمػػػػفالتيسػػػػفاالتيبصػػػػبؿالإيػػػػ التيمقػػػػليياالتيماتفلػػػػةالتيفازمػػػػةاليفبصػػػػبؿالإيػػػػ ال
مافهلتفػػػلالبنػػػاالتيبقػػػحالبتيهل ػػػاالتيمػػػلفؼاليسػػػم اليفالتػػػهالاليقيػػػلـال فػػػحعالتيففتسػػػةالبح ػػػفال
ت  يػػ الإهػػفتءتحالتياتػػهالنػػاالسػػيكبفالن ػػلؾالسػػفبية...الإيػػا.البتفتياػػلالحفػػ المػػلالسػػ  الاػػ فال

يف،الت،بيػ .المفالتصػلغالاػعالنيئػةالحاػلفةالتقفيفيػةالمشكفةالتياتهالتصلغالاػعالإتػفػالصػبفت
تتففالتي فاقلحال يفالتيمتريفتحالتيماتفلةالاعالتياتػه،البت،اػفػالاػعالصػبفةالتسػل ؿالتاتػهال
حػػفالإهلاػػلحالتت فػػاالتيقيػػلـال ػػ هفتءتحالم ي ػػةاليفبصػػبؿالإييفػػل.الاشػػف المفالكػػاالسػػ تؿالمػػفال

اػػفاؿالت،سػػئفةاليت ػػيفالمفاليكػػبفالنلفاػػلالالتثػػلالحػػفالإهلاػػةالإهفتئيػػةالبيػػياالاقػػطالإهلاػػةالمػػفال
تيمفتهعالبتيكتاالتي فميةالتيمتاصصةالالإلللاةالإي اللفبفةالمفالتكػبفالت،سػئفةالمصػلمةال
اصبفةالم  قيةاليتفبالتيبتتفالم فلالييسفاالا فالحيػؾالتتاػلعالإهػفتءتحالم  قيػةاليفبصػبؿالإيػ ال
 تلئضالتياته،البمملاليبص الاهالن لالمفالي يفالتيالتػهالت،سػئفةالحفػ ال لسػهالمػفةالماػفػالا ػفال

يلمتفلالاػػعالتإلهلاػػةالح فػػلال ػػ هفتءتحالاتثيػػةالم ي ػػةالصػػيلمتفلالبيت ػػفؼالحفػػ الم  قيػػةالصػػ
ال.بنكحتالإي المفاليتففنلالتتفيفتالفقيقلاليص االتلتيحالمؼالح صفالمفالح لصفع

إفالتيالتهالتيهلفالنبالتيحؼاليلعالح بت هالاتيهاليتففالمتريفتتهالتململ البكيػ اليمك ػهال     
مفاليقيسػػػػفلالاصػػػػبفةالمكثػػػػفالتتفيػػػػفت الببلػػػػبتل الم ػػػػهاليل ػػػػفالهيػػػػفت الي  ي ػػػػةالتيمػػػػ فضالتيػػػػحؼال

اللاتيػػػلفالتي  ػػػبتفاسػػػتافـ،النػػػاالنػػػبالمػػػ فضالبصػػػلعالمبالتهفي ػػػعالمبالتػػػلفياعالمبالمسػػػتعالي
ت  يفالبتل الحفالت،اكلفالتيكفيةاليمبلبعالتياته،الالياتهالامثلاةالمبيبفالبتي  بتفالتيػحؼال
ي  ػػفالح ػػهالإ مػػلالنػػبالتسػػـاليفػػحتالتيمبيػػبفالاكفمػػلالكػػلفالتي  ػػبتفالبثيػػ التيصػػفةالا  ي ػػةالتياتػػهال

 .تيتعالسيتا فلالتيالتهكفملالكلفالحيؾالمالاالالي ساةاليإلهفتءتحال

بيشػػػػػػيفالتي  ػػػػػػبتفالاػػػػػػعالصػػػػػػيلمتهالمبال  لئػػػػػػهالتيػػػػػػ التيمشػػػػػػكفةالتي فميػػػػػػةالبح لصػػػػػػفنلال 
بمتريفتتفلالبتي فاقػلحال ػيفالنػحعالتي  لصػفالمبالتيمتريػفتحالبمهػلجحالتيت  يػ الاػعالصػيلمةال

تيػػهاليػػتـالصػػيلمةالالالإليهػػلزمػػبهزةالت ت ػػفالتاتصػػلفت اليفمشػػكفة.البيتميػػزالح ػػبتفالتيمشػػكفةال
ةالبتتفةالتقفـالف يةالشػلمفةاليهبت ػاالتياتػهالبما ػلفع.الباػعال لػاالتي  بتفالاعالهمفةالمبالحالفال



تيبقػػحاليتميػػزالتي  ػػبتفالاليشػػمبؿالتيػػهالجاليػػ ثفالتجيهػػلزالاػػعالتي  ػػبتفالحفػػ اللػػفبفةالحكػػفال
ال.ح لصفالتيمشكفةالمبالمتريفتتفلالبتي فاقلحال ي فل

المفته ةالتيملفةالتيمت فقةالامبلبعالتياته: .2
حالتيصػػػفةالاليمبلػػػبعالحفػػػ التيالتػػػهالمفته ػػػةالتي وفيػػػلحالبتيففتسػػػلحالتيسػػػلاقةالحتال
ةالحفيهالتجاتيلفالبتيحؼاليصا المبقعالتنتملمػهالبت شػرليه.البت ت ػفالا ػبةالمفته ػ تيحؼالبقع

تجف يلحالمػفالالالا ػبتحالتياتػهالتي فمػعالتيمفمػة،التيػهالمػفالافايفػلاليقػفـالتيالتػهالت فيػفال
نبالتيهفيفالتيحؼالسيقفمهالمباليلػيلهالحفػ التيم فاػةالبتتفيػفالتج ػلفالتيمفه ػعال اتثه،البمل

بمػػفال .تياتػػهالإلشػػكلييةتيػػ التيتتفيػػفالتيػػفقي الالالإللػػلاةسػػي تمفع،التي وػػفؼالتيػػحؼال مب
تيلػفبفؼالمفاليفػػتـالتيالتػهال همػػعالتيم فبمػلحالمػػفالشػت التيمصػػلففالاشػكاالياػػفـالمنػػفتؼال

بحيػؾالالجحتمػلفالحفػ المػلاليتتلهػهالتياتػهال)منػفتؼالتياتػهالمبالمسػئفةالال،تيففتسةالمبالتياته
ال.ميفالتيمليفةالبتستافااالتيم فبملحالتيمليفةالمفال،تياته المث لءالحمفيةالتياته

بت ػػػػفالتياتػػػػبهالبتيففتسػػػػلحالتيسػػػػلاقةالامثلاػػػػةالتهػػػػفالتجسػػػػلاالتيػػػػحؼاليفتكػػػػزالحفيػػػػهال
تيالتػػهالبتسػػلاالتيتتفيػػاالتيػػحؼالت تفػػعالتييػػهالففتسػػته البيكػػفالحفيػػهالتفاليكػػبفالمتتػػففت المػػفال
هميػػػػػػعالتجتهلنػػػػػػلحالتيلكفيػػػػػػةالبتي قلئفيػػػػػػةالبتيمهتم يػػػػػػةالتيتػػػػػػعالتشػػػػػػكاالشاصػػػػػػيتهالبتتػػػػػػففال

بمفالجاليلتػػػفاالصػػػتةالكػػػاالمػػػلالال،تيالتػػػهالا ػػػفتيفيبيبهيتػػػه.الامػػػفالتيلػػػفبفؼالمفاليكػػػبفال
اػلي بفةالإيػ التيمصػلففالبتيتأكػفالمػفالصػتةالتيم فبمػلحالتيمػحكبفة.البمػفال يقػفمعال ػاالمفاليقػـب

مكتباػل الاػعال تيت ّاػهالإيػ ال ق ػةالنػعالم ػهالاػعالكثيػفالمػفالت،تيػلف،التيكػفاـالتيػحؼاليكػبفال تيمفػـ
تػػعالتػػـالتي يئػػةالتي تياتػػهالتيقيػػلـالاػػه.الاقػػفالتكػػبفالاليتػػلبؿاتػػهالمػػلالقػػفالجالي   ػػ الحفػػ المػػلال

حفػػ الالتجحتمػػلفتيم لسػػاال ت  يػػ التفػػؾالتيففتسػػةالايفػػلالماتفلػػةالباليتػػليعالقػػفالجاليكػػبفالمػػف
بمػػفالتيمفػػـالال.تيالصػػةالاليالتػه مبالتيم فبمػػلحالتيمػأابحةالم فػػلالاػعالتيففتسػػةالتسػت تلهلتفل

مفاليتػػفاالتيالتػػهالحفػػ الحػػفاالت،اكػػلفالبتآلفتءالتيماتفلػػةالاشػػكاالمتػػبتزف.الاػػفااليكتلػػعال
بم لقشػػةالتآلفتءالفالعالت يػػفالبهفػػةال وػػفع،ال ػػاالج ػػفالمػػفالحكػػمػػثفاال ػػحكفالتآلفتءالبت،اكػػلفالتيتػػ

اشػكاالم  قػعالاتيػهال تيم لقلػةالمػعالتبلػي السػ االتأييػفالتيالتػهالمػثفا اليػفمؼالفبفالميػفع
ال.تيالتػهاليػفمؼالفبفالراػػف يػتمكفالقػلفغالتيفسػليةالمػفالافػػـالت،سػالاالتيتػعالمفحالإيػ التأييػػف

التيالتػػهالاليتتفيػػاال بتقتػػفت ال تفلػػةالتيػػف طال ػػيفالتآلفتءالتيماالبمتلبيػػةبمػػفالتيمفػػـالمفاليقػػـب



ام لقشػػتهال ماكػػلفالهفيػػفةالمبال وفيػػلحالهفيػػفةالاػػعال لػػاالتيمهػػلؿ،الالجحتمػػلفالحفػػ المػػلالقػػلـ
البتتفيففلالاعالماتف المفتتاالتياته.

البلعالقلئمةالاليمفتهعالتيمت فقةالالياته: .3
تبتافالتيمصلففالمتفالتيمقليياالت،سلسيةاليصفاتيةالتياته،الب هلتػه،الااقػففالمػلالال

  ػػبع،البما ػػب ،البمشػػلنف،البمسػػمبع،الاقػػففاليتػػبتافاليفاتػػهالمػػفالمصػػلففالمت بحػػةالمػػفالم
فالتصػفالتيمصػلفف،البتيففتسػلح،البتياتػبهاليمػلال ملاليا هالحف التج مئ ػلف،البتجفتيػل ،البت 

يه ػاالتيالتػهالحفػ الإيمػلـالتػلـال كتػاالتػبؿالمبلػبعالتياتػهالقػفيمل ،البتػفيثل المػفالشػأ هالمف
اكػػاالتيففتسػػلحالتبيػػه،البتي فيقػػةالتيتػػعال فهفػػلالتياػػلتثبفالاػػعالم ليهػػةالتيمبلػػبع،البكيليػػةال
م لقشػػتفـ،البتي تػػلئضالتيتػػعالتبصػػفبتالإييفػػل،البف مػػلالمفػالتج ػػفاعالحفػػ الكػػاالنػػحتالإيػػ التقتػػفت ال

 . هبت االمافػالما ف،البمشما
ال:الالتجتيةبيمكفالتيبقبؼالحف المنميةالنحعالتيمفتفةالمفالافاؿالتيم  يلحال

الاه. المبج ال:الت مئ لفالتيالتهالمفالتبتافالتيمصلففاليفاتهالتيحؼاليقـب
سػػفلـالتي فمػػلء،ال ثل يػػل ال:الإتل ػػةالتيالتػػهالاليففتسػػلح،البتياتػػبهالتػػبؿالمبلػػبعالتياتػػه،البت 
بتياػلتثيفالق فػػهالاػػعالت ػػبيفع اليي ػػفمالمػػفالتيػهالت تفػػبت،الايلػػي الإيػػ التي فػػـالهفيػػفت ،الكمػػلالمفال

حفيفػػػلالمػػػفالشػػػأ هالمفاليليػػػفالاػػػعالتاتيػػػلفالمالػػػاالتيم ػػػلنضالاػػػعالم ليهػػػةالقلػػػليلالالتج ػػػفاع
تيالتػػػهالمػػػعال ػػػبؿالتيمملفسػػػة،البتجشػػػترلؿالتياتػػػه.البتيت ػػػفؼالحفػػػ التيمصػػػلففاليكتسػػػ فلال

الالياتبه.
مملالالي ساةاليفالتهالتيم تفغالايمك ػهالتيت ػفؼالحفػ المصػلففالتياتػهالمػفالتيبسػلئاالالالالالالالال
التجتيةالال:

ال مبج ال:التيمبسػبحلحالتي فميػة،البفبتئػفالتيم ػلفؼالتيصػلففةالحػفالنيئػلحالحفميػةالفاي ػة،التفتػػـز
فالاػػػأقفاـال ااػػػةالمػػػفالتي فمػػػلءالمقػػػليياالحفيمػػػة،الفقيقػػػةاليف شػػػف الإحالمفالمػػػلالي  شػػػفالايفػػػلالمتػػػفال

التيمتاصصيف،المفب ل الاعال فليةالكاالاتهالم فلالقلئمةالاليمصلفف،البتيمفتهع.
ثل يػػل ال:التيػػػفبفيلحالتي فميػػػةالتيمتاصصػػػةالتيتػػػعالتفػػػتـال  شػػػفالتي تػػػلجالتي فمػػػعالاػػػعالتقػػػاالمػػػفال
تقػػبؿالتيم فاػػة،البيالػػعالمػػلالي  شػػفال فػػلال،سػػفباالتيتتكػػيـالتي فمػػع،المػػفب ل الاػػعال فليػػةالكػػاال

بمػفالتيتقػلئ التيم فباػةالمفال شػفالكتػلا،الب ا ػهالمسػفاالالبمفته ػه.اتهالم فػلالمصػلففع،ال



مػػفال شػػفالاتػػهالاػػعالفبفيػػةالمتاصصػػة،الت تمػػعالإيػػ الم سسػػةالحفميػػةالم تػػفؼال فػػل،الاػػ فال
اتػػػػبهالممثػػػػلؿالنػػػػحعالتيػػػػفبفيلحالت ػػػػفالمصػػػػففت المػػػػفالتيمصػػػػلففالتيم تمػػػػفةالاػػػػعالمهليفػػػػل.الإفال

تيمكتاػلحالتيفبفيلحالتقاالاكفالح فؼالم هالتيقفيا،البيكفالمكثػفعالمػلالزتؿالم مػبفت الاػعالفاػبؼال
ال.

بتيفسلئاالتيهلم ية،التيصلففةالحفالهلم لحالحفؼالح فلالتجيتػزتـالاػليم فضالالثليثل ال:التياتبه
حفيفػػػلاليليػػػفالاػػػعالإثػػػفتءالتيمػػػلفةالتي فميػػػة،البتيتبهػػػهالإيػػػ الإتاػػػلعالالاػػػلج فاعتي فمػػػعالتيتػػػفيه،ال

ت،سػػػفباالتيسػػػفيـ.الكمػػػلالتفػػػتـالا ػػػاالتيهلم ػػػلح،البتيم سسػػػلحالتي فميػػػةال بلػػػعالافػػػلفاال
يفاتػػبه،البتيمبلػػبحلحالتيتػػعالتمػػحالففتسػػتفل،البمػػ  الففهػػلحالحفميػػةال،صػػتل فل،المبالمػػلال

القلـالاهالمسلتحتفلالمفالاتبه.
ال
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