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 المقــدمــة

تخطييياطمواريييلوشرمواهويييشاةمتيييلمهر ايييةمت يييلنمهصييياموار ظريييةما يييرا م  يييلاصامه ييي م
واكراةموا  ا ةملوا لهاةمواجارةمري موفريشورمات  ايسمرىيتليمرميا مري موارخشجيا م لم

مواخررا مريموارىت هل.
لوار ظرةمواتيمفمت لنمهصيه موامر ايةمشهرياماي متكيل م يارشةمه ي متيلراشمو تااجاتصيام

ر ا مريييموارىييت هلم لماتلجييامه اصيياموا جييلةموايي مهر اييةموفىييت  اةمريييم ااييةمريي موامييا
ملجلرمرائضمهاامرااة.مو موافولمارك مو ما لرموا مت رلمتكااافمراااةمهات ة.

رافختااشموا  احما فشرموار اىاما مرلماؤريموا متطلاشمواجاهيمرييموف تاجايةم
مفمواخررةملخىاشةموا اف.لت  اسمش اموا اف،ملوفختااشمواخاطئماؤريموا م م

لاصييييه موفىييييهاامرييييا مخطييييلو موفختايييياش،مواتلظاييييف،مواتطهايييي ماجييييام هطاؤتييييام
وفتراةموا  ليماريمر وآ موفالوةمرم اصامت  مرىؤلااةمكهاشةمفجيلموفختاياشموفر يلم
ا رلوشرمواهوشاةمواتيمتمرلماخررةموا الف،مر ينماميرمكاراياعموهيرورم شريةم ظافيةملهىيمشم

وا ييشلشيمت ييرانمواخررييةموفجراااييةمهييرةوعمريي م ارييلموفرتمييةمل  تصيياةعممرتلو يي ،مهييلمريي 
هاامارلموايهيمايلرعمىيااشو موا يالفمرييمرل يفمواىيااشو ما يافمواي مهاي متميلاضم
وامار ا موارجزيماكيماومشلومهااى طةملوا فلهملوا ارةمواهوتاةملفجلموكتفيائصنمو ت يارااعم

ملوجتراهااعمل فىااع.
مااجييةمواتمييلاضماييرمتيي  اشم ييليمىيياااملهااتيياايمايي مك ملاصييهومواىييهامرييا مىييلةمر

مه  موروةموامار ا .
لوخاييشوعمرييا متطييلاشمرصيياشو موامييار ا ملتييرشاامواجييررمريي صنمتييرشاهاعمر ا يياعملرتاهمييةم
واخطلو مت  ماصامرلشمرصنمريموهرورمهال ا مهوشاةمت رنمواخررةمهو موا لهاةمواجارةم

ملتىصنمريمشررمو ت ار اموالط ي.
و موارصريييةمت ييي متييييموىيييتشوتاجاا ماصيييامرلشمرصييينمرييييمرلوجصيييةمرلشو مو مواخطيييلم

وامرلملرصررملوىهاهرملطشوئسم اارير،مو يرمتكيااافمرارايةمل ايشمرارايةمتت ر صياموار وي ة،م
مك فةمواترشاا،مك فةموفروة،موال  ،مك فةموالفةما  الف.

 مو مر يييرو مهيييار ا موكفييياةماصييينمرمشريييةمىييياه ةملخهيييشةمرتشوكريييةمفجيييلمواتماريييلمرييي
موا الفمامرمخىاشةمراااة.



رااصيييرفمتيييلمرشوىيييةموىيييتشوتاجاا مواريييلوشرمواهويييشاةموفلىييي ملوفر يييل،موىيييتشوتاجاةم
وفختاييياشملواتمايييا ،موىيييتشوتاجاةمواتيييرشااملواتطيييلاش،موىيييتشوتاجاةمواتملا يييا ،ملرشوىيييةم
ويار ةماوشوةمريراشيمر ويآ موم اريةملوماييلوةملهار اصيامهوي  مته ييمتيه موفىييتشوتاجاا م

موجصةموشتفاعمرلشو موامرل.ارلم
 لكا  موارشوىةمريمجا هصاموا ظشيمتت ر :ي

م
واف يييلمو:لل:مت ييياللمواره يييهمو:للمر يييرمر صجايييةموارشوىييية،ملواره يييهموا يييا يموخيييت م

 هرشوىا مىاه ة.

م
مواف ييييلموا ييييا ي:مت يييياللمواره ييييهموفللمر ييييرمرلشو موامرييييلم،موار ط  ييييا ملوارفيييياتانملت ييييالل

م موامرل.واره هموا ا يمتكااافمرلشو
مواف لموا ااه:مواره همو:للموىتشوتاجاا موارلوشرمواهوشاة.

مواره هموا ا ي:موىتشوتاجاةموفختااشملواتماا .
مواره هموا ااه:موىتشوتاجاةمواترشااملواتطلاش.

مواره همواشوه :موىتشوتاجاةمواتملا ا .
م رامواجا اموارارو يمت ر :ي

م
مةموارارو اة.واف لمواشوه :مهشضملت  الم تائجموارشوى

م رامواف لمواخار ملوفخاشمرااره همو:للمت اللموفىت تاجا موا ظشاةملوامر اة.م
لواره ييييهموا ييييا ي:مت يييياللمواتل يييياا مواخا ييييةمهاارشوىييييةمواتيييييموهترييييرتصامواها  ييييةمريييي م
وارشوجميا موا ظشايةملت  ايلمواهاا ييا مواخا يةمهما يةموارشوىيةمواتيييمري موي  صامو متىييصنم

رلملرلوجصةموشتفاهيرمروخيلمر ويآ موم اريةملومايلوةم:جيلم جا صيامريمت  المرلشو موام
رييييمت يييرانمواخرريييةموفر يييلما  يييالفموريييانموار ارىيييا ملوا  ييي مهصييياموىيييتراشةموفىيييتها ةم
لوازااشو موارارو اةموا مر وآ موم ارةملومالوةملوُا   مهصام لوئنموار يارش،مريا مك ي م

 إ رام  امهوشملوهللملايمواتلراس.ر رم  ه مرر موهللمتماا مواتلراسملو م خط  م

 
 


