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 :�م ا����ب ا�����ذي ����� ا�����ق ا�وط��� �� �ور�� أن �و�� �� ����

  

  �( �� �� ���  و� %ي �ن ا�)وى ا��&�ر�� ���� و� %$����� ا�ذ�ن ورد ت أ���ؤھم   ��س ����� ا�����ق  : أو

ور، �2ث �م �*ر إ/ط�ر ا����� .���*�س ا��ذ�   ا�ذي أ$�ن $ن �&���- �� أ�)رة $+(�) ا��*�س ا�وط�� ا���)��� ا��ؤ(ت 

�� أي &8ن �/ص ھذا ا��و�وع، و (د   و� أي �ن أ2زا.�� أو أ$��ء ���.�� ا�����ذي .-، و�م ��م ا��&�رة أي ���م

 . و���ل ا>$+م  $��ت ا����� .���*�س ��� $�م .- ;�رھ� .:د إ&��ره ��

  

��ل   ا��� �.ذ��� �<�ر �ن ا��واط��ن ا��ور��ن �� ا�/�رج �:رب $ن �)د�ره ��*�ود    إن ا����ب ا�����ذي وإذ : <����&��

أو ��طق .����� ، �ؤ�د أن   وا��:�ر�� ا�د��)راط�� ا��ور�� $�و��،    *�� أو ھ��� ��<ل (وى ا�<ورة و ا�2راك ا�&:.�

ا�/�رج،   �ن <م ���� ا�دا/ل أ����، و  �2)�ق ھذا ا��دف ا�.��B ا%ھ��� �� زال ��ط�ب *�ودا ������ و��ظ���� 2<�<� 

 D�$ D���� ل، وھو�*:����ن ��Eف ا�)�ز �ن �و(��، ���� ��2ت ا��وا�� أو أ�2ت ا�ر;.�ت $�D ا�� �وھ� *�ود 

ا�*��G �ر��ز ا��ز�د �ن ا�*�د $�D ا���Fل وا�����ق وا����$ل ا��Fدق .�ن &�D ا%طراف وا�)وى ا��:��� ، ا�&:.�� 

 .ق ا��*��2ت ا�2)�)�� ا��ر*وة �� ھذا ا��*�ل���� وا������� ا���ظ��، ��2)�

  

  �>��> : D�$ �طوة أ����/ ��F�:ف ا�<��� �ن أ��ول �� د�&ق ا�Fا�� �� ������ Gون ا�:)�د ا��*�س ا�وط�� ا��و����

 )إ���� إ�D ا%2زاب ا�/��� $&ر وا�&/��Fت ا�:��� ا���<�� �� ا�����( ھذا ا�طر�ق، �2ث ��&�رك ��- ��� ھو �ر*و

&/��Fت �ور�� ��<ل &�D ا��*�ھ�ت وا�)وى ا������� وا�*���$�� و (وى ا�2راك ا�&:.�� و��ظ��ت ا��*��G ا��د��  

�ل (وى ا��:�ر�� ، �2ث �ن � ��ل (وى ا�<ورة و� ��ن ���� ���طق وأط��ف ا�.+د، ھذا دون اد$�ء ا���<�ل ا����ل 

�:ذر ��<���� ��.ب أو H/ر �� ا��*�س ا��ز�G، و �2ث ��ظل أ.واب ا��)رر ��.)� �2ظ �وا(G ا�)وى وا%طراف ا��� �

���ل ا���<�ل $�D أ��ل و*- ���ن �� ا�/طوات ا�+2)�، �واء .������م ������ أو .8ي طر�)� أ/رى ���ا����� ���و2� 

�ون ����.��. 
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