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	� ��� آ�ن  � �� �� ا����� ه� ������ ���دة ��درة ��� ���إن ا$#�"اف ا� ي 

����(� ��9دراك و ا���**) أ��6ء ا$���4ع إ�*�، وآ�01 إ/�د.� ���� ��� #& -�ا#*� وا+�*�ر ��()ل �& 

د.� /� أ��6ء ا��	"�D،وه� �".= �6CرB ا�1�1�A*� آ�4*@� إ6?�ت إ6" أي #*= �& �>�1 ا��; �:را

 &� �1�1�E "ف	ن ا$#�"اف ه� ������ .:/ F� ع،و��� �A*��� �& -"ف �GEة ا�����H��" ا9�Aا��


N ا�	�در #��،�M& ا���Lؤل ا� ي �?J� �A"و�I ه�Oم ��?(�.� ا�(�@�ه1�S : U= ا��(�"ف �R�ث أ6"ا 

Lا� �MRا� ����� ��� اVW*�ر � ا�����،�4اء أآ�ن ��� ����6Z� YرX� �?L���� ��I Y?J*� B#�"ا/�ت ا��

 U?E &� ���M.ار �/ �?�Oا�� ��"Hا� U)[ا� ���Rه\$ء اVW*�ر �H"د �	"GR���� &*I" أو آ��1ا 

��"Hا� U)[1]; ا� �
N أو آ��1ا أI�ا �& ا����ر-*& /Oا�.*L*^ت ر$�I ثX6 &*� Fذ� �:� و�1*) /  

 

 1-اعتراف المتهم على متهم آخر وموقف القضاء المغربي و المقارن 

إن األنظمة القضائية التي تعمل بنطاق اإلثبات الوجداني على غرار القضاء المغربي، تمنح 

لقاضي الموضوع سلطة واسعة يحتكر بموجبها صالحية تقدير قيمة ما يعرض على أنظاره من 
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لتي يتولى البث فيها،وهو األمر الذي أقره المشرع المغربي حينما أقر الحجج و الدالئل في النازلة ا

بإمكانية إثبات الجرائم بأية وسيلة من وسائل اإلثبات باستثناء األحوال التي ينص فيها القانون على 

وعلى ضوء هذا المعطى فإن جميع التصريحات التمهيدية المضمنة بمحضر الضابطة ...خالف ذلك

من مكونات اإلثبات في المادة الزجرية،بما فيها إفادة -ولو ثانوي-ن تعتمد كمكونالقضائية يمكن أ

متهم آخر،أو ما يصطلح على تسميته باعتراف متهم على متهم آخر،هذا مع العلم أن ثمة من ينكر 

على هذه العينة من التصريحات وصف االعتراف،مؤكدا أنه ليكون االعتراف موضع اعتبار من طرف 

ب أن يصدر عن المتهم نفسه ال عن غيره كمتهم آخر معه في نفس القضية،ألن المحكمة،يج

االعتراف هو إقرار المرء على نفسه بأنه ارتكب كليا أو جزئيا الفعل المنسوب إليه،أما إخبار الغير 

عنه فإنه مجرد شهادة فقط،وبذلك فإن ما درجت عليه المحاكم من التعبير عن هذا النوع من الشهادة 

اعتراف متهم على متهم آخر،هو تعبير خاطئ، من منطلق أن هذه اإلفادة ال تعدو أن تكون بأنه 

مجرد إخبار فقط من متهم على متهم آخر ال يرقى إلى درجة الشهادة بمفهومها القانوني وحمولتها 

أن مثل هذه الحالة تقتضي عدم الخلط بين الشهادة و ...وفي نفس االتجاه يرى البعض..الثبوتية

عتراف، على اعتبار أن هذا األخير هو الزم، في حين أن الشهادة متعدية،وبمعنى آخر فإن اعتراف اال

وهي شهادة على نفسه، تلزمه وحده . الشخص باقتراف جريمة معينة في ظروف ومالبسات معينة

وال يمكن أن تتعداه إلى الغير،وفضال عن ذلك فإن من شروط الشاهد أن يكون موضوعيا ومحايدا 

بمعنى أال يكون طرفا في الواقعة المشهود بها، وهو ما ال يتوفر في المتهم المعترف الذي ال ينكر ،

 …أنه طرف في الواقعة اإلجرامية

وعموما وبعيدا عن هذا السجال و التباين في فرض المصطلحات القانونية المالئمة لمثل هذه 

على متهم آخر بصدد نفس الواقعة الحالة،فإن اإلشكال يبقى قائما بشأن حجية اعتراف متهم 

الجرمية،خاصة أن هذه العينة من االعترافات لم تسلم هي األخرى من مسلسل التضارب في الرؤى 

الفقهية أو االجتهادات القضائية،ويكرس معالم هذا التضارب أن المشرع المغربي لم يدرج المتهم في 

بل فقط أعفاه من )نون المسطرة الجنائية من قا334الفصل(قائمة األشخاص المحظور قبول شهادتهم،

أهلية أداء اليمين،وهو األمر الذي يعطي االنطباع أن شهادته يؤخذ بها على سبيل االستئناس ومادام 

أن األمر يتعلق بالمادة الزجرية التي تبقى سمتها األساسية حرية اإلثبات، فإن األمر يبقى أوال وأخيرا 

، رغم أن القضاء المغربي منح في أكثر من مناسبة إشارات ضمنية متروكا للسلطة التقديرية للقضاء

غير مباشرة تدحض حجية اعتراف المتهم على متهم آخر، أو على األقل تموقعها في حد أدنى أو 

باألحرى كقوة ثانوية وإن كانت مكملة في اإلثبات، فهي ال ترق بأي حال من األحوال إلى الوسيلة 

 على 5/1979 /28 بتاريخ937لك نص المجلس األعلى في قراره عدداإلثباتية الكافية،وإلى ذ

حيث تبث للمحكمة بعد دراسة (وحيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه الذي ورد فيها:"..أنه

وثائق الملف على ضوء المناقشات العلنية الحضورية التي أجرتها بجلسة األحكام فتبين لها أن 

الذي تمسك بإنكاره التام في جميع األحوال متملصا من مسؤوليته )ز ت(التهمة ثابتة في حق المتهم



أمام الشرطة )م.أ(الجنائية،ذلك أن الظروف و القرائن المحيطة بالقضية زيادة على تصريحات المتهم

الذي أصبح )ت.ز(القضائية كلها عناصر تكمل بعضها البعض وتشهد بثبوت الجريمة في حق المتهم

ئع التافهة خوفا من إلصاق التهمة به،وهكذا فإن المحكمة استنادا إلى تصريحات ينكر عددا من الوقا

واستنادا إلى تصريحات الضحية فإن )ت.ز(أمام الشرطة و الذي يعتبر ابن أخت المتهم)م.أ(المتهم

)...بما نسب إليه)ت.ز(المحكمة تتوفر على العناصر الكافية إلدانة المتهم  

لدى الضابطة )م.أ(ركزت في اإلدانة على تصريحات المتهميتجلى من ذلك أن المحكمة ...

وعليه فإن المحكمة عندما أصدرت قرارها على النحو المذكور، لم تعلله تعليال كافيا ولم (...)القضائية

تجعل لما قضت به أساسا صحيحا من القانون،من أجله ومن غير حاجة لبحث الوسيلة األخرى 

 وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنايات المستدل بها على النقض قضى بنقض

 في حق طالب النقض 325/77 في القضية عدد 1977شتنبر 21بمحكمة االستئناف بأكادير بتاريخ 

خاصة، وبإحالة النازلة على الغرفة المذكورة لتبث فيها من جديد طبقا للقانون وهي مركبة من هيئة 

ي نفس االتجاه سار المجلس األعلى في قراره الحديث وف.."أخرى وفي حدود النقض الحاصل

،فنص 27959/97 في الملف الجنحي عدد 1998 شتبر 16 الصادر بتاريخ 2281/4عدد

المدان سابقا )ب.س(حيث إنه إذا كانت المحكمة لم تأخذ بما جاء في تصريحات الظنين:"....قائال

 لرجال الضابطة القضائية وذكر بأنه عثر على فألنه تراجع أمام المحكمة عن اعترافاته التي أدلى بها

تلك الوثائق واستعملها لفائدته، وحتى على فرض عدم تراجعه عنها، ومادامت المحكمة ارتأت عدم 

األخذ بها خاصة وأنه متهم هو اآلخر، فالشيء يلزمها القيام بذلك أو يحتم عليها تعليل األخذ بها من 

 فتكون قد استعملت سلطتها التقديرية ويكون قرارها والحالة عدمه،ألنها مادامت لم تطمئن إليها،

ثم القرار ....."هاته غير متسم بأي نقص في التعليل أو القصور فيه والوسيلة على غير أساس

حيث :"......،الذي جاء فيه25/8/1997 قرار عدد4003/97االستئنافي موضوع الملف الجنحي عدد

 بيع المشروبات الكحولية للمغاربة المسلمين وعدم أخذ المحكمة إن المتهم الثاني رغم إنكاره لجنحة

باعتراف متهم على آخر،فإنه يتبين لها من تصريحات المتهم أمام هيئة المحكمة أنه يعمل كمسير 

وحيث إن المتهم الثاني اعترف بكونه يسير محال ..لمحل بيع الخمور وأنه ال يتوفر على رخصة لذلك

 رخصة، مما تكون معه جنحة بيع الخمر بدون رخصة ثابتة في حقه بعد معدا لبيع الخمور بدون

k**Mإ#�دة ا��"..  

 

 

 

و���>��S U*(� ا�(?�رة ا��]��ح /� I*�*�ت ا�A"ارات ا���L("ض �"اS(��� ا���A*6*� و�J�A]�ت 

:BX#أ ��.�	*	�. &� 



 �J��Gت ا����� (أ.م)��ى ا��R�����A@� �?L"ار اWول:"..��H@� �& ذ�F أن ا����MR رآ)ت /� ا9دا�1 #@� .	"

�*^�GAا�"...  

.����A@� �?L"ار ا���1� :"..و��I #@� /"ض #�م ."اS(� و��دا�0 ا����MR ار.>ت #�م اW+  ��� +���، وأ�1 

"+Cه� ا ����"..  

".."+r �@# ���� اف"�#�� ��MRو#�م أ+  ا��..": sار ا����"A@� �?L����.. 

G�"# �� ا�A"ارات .]*� �& +Xل ا�A"اءة ا��
��]� ����Rاه� أن ا$.B�H إن ا�(?�رات ا��JL"ة /

��� tI	V �[*" �?��"ة أو ��*�،HI*� ا#�"اف ���� #@� ����  �@#Wا ;@Hء ا���GE &� ولWا

 ;���D،4*�� أن ذ�F �& �>�1 أن "� UMO� kEار ه ا ا���"Eا إ�� إ"JG� ، �HIأ�1 أ "*V ، "+r

���،آ�� UMO*4 رs*I &� ���E ا����ع /� �A��� �@# ��@R� "*Vا#� ا�(��� �6u?�ت /"S(ا���دة ا� 

 Y� �/ ;���" �GEة ا����ع، �xد�� و ا�wHR ا��("و� #@� أ�v1ره�،وه ا ا���kE وإن آ�ن �A.

�@��; �]*(� �� �& �S@� �?"رات  �1:/،��"S(ا���دة ا� ��� ا69?�ت /"R� �*1�1�Aا���ا�0 ا� �Iأ ���

 �H.،�*#��� �� ا�
	��� ا���H^*� ا��("و/ ���R� "*V �A?�� آ�ن ا����� ا��(�"ف / �����

 �?V"أو ا� �ARن �� �& ا����L�� I ��*L[1*)ا $ / ���� ،��#@� أ�v1ر ا��GAء،آ�� أن ه�S; ا9دا�1 ��

vا�� �/ �*�X49ا �*)S"أن ا�� ���+،&HLه= ا��*V ��م /� ا�A�1$م وا�)ج �"/��E أو �& أر�� #�� /

 �*)4 &� U�4 &# روي #& أ�� داوود �A/،ا�(*�� �& ا$#�"ا/�ت B ل ه�?E D�"� UMO� "vR. ي"S(ا�

 �أن رXS أ.�B وأB��# "E أ�1 ز�1 ���"أة ��4ه� ��،/?s) ر�4ل ا} إ�� ا��"أة /*( ���<Lص(#& ا��?

 ا �� �]*� أن واE(� #& ذ�M1</ ،F"ت واE(� ا�)US"��� �1،/�"آ�� #@*� ا�XLم وأ�" �H@� ا�)ا1�،وه

ا�)�1 ر�V أ�A. $ ��1م إ$ �����اV �)E*" ا�O"#*� �*& رUS وا�"أة،/A� أد�& ا�"�1W US ا#�"ف و�"أت 

� ��A#�ة ا#�"اف ا����� #@� @Mا��(�آ; ا$�4?(�د ا� �A� �/ �*[��I�4 ا��"أة ��1W أM1"ت،وه ا �� 

"+r ����... �*@# 6@� روي #& ا�"�4ل��� �)Eوا �ا�	Xة وا�XLم، أن رXS أ.�B وه� /� �S{ �& و/

أ.*0 ا�"أة I"ا�� />�" �� ا�"�4ل �@� ا} #@*� وB�@H/ �@4 ا�R�، و�� �M& ا�@*E s� :أ��A/،���Rل ��

/�Aل #@*� ا�XLم ..أ$ .H@� ا��� +?s ���:.)وج،/�Aل �(t أ��Rب ا�"�4ل �@� ا} #@*� و4@� ��

�& ���A/ F�?Iل /�1X ا�"أة �& ��� �M"، /�#�ه� /�E: &# ���<Lلا^��1� �� �H@�دا،/@�� أ.� �� 

0��A/،Fذ�: �@� �آ ب وا} �� أ#"/� وإ1� ��� �Eل �?"���، وا} #@� �� أ�Eل �& ا��Oه��&،/�Aل ا��?

�& ���دك أF1 +?�0 ���، /:ن آ�ن �F ���د وإ$ I F.�@S� ا��"��،/�Aل �� ر�4ل ا} :ا} #@*� و4@�

�w���L1 k أن ا#�"اف ..... �& ���اء />�" �� /I �@H� ا��"��وا} ��"Oا��?�ي ا� s��Rل ا�X+ &و�

 ����� ا69?�ت $ .��Hوز �
I�� N?��، و$ ��M& أن / �*?L1 ��?� �L�M� "+r ���� �@# ا�����

 Fول،أآ�" �& ذ�Wا ����@� ���Lا��� ���"Hا� ��(� ��6ZرB #@� ا��*" و�� آ�ن ه ا ا��*" -"/� /"Oن ا�:/

 �R� �@# وا�?*�ن �HRا� �*A��� � ���� UM��� r ���� �@#+" دون أن "Sاءا ز(S ت"Eأ �*�X49ا

 Fذ� ��،و/�X49ا �A[ء ا���@# �*@# "A�4ا� ي ا �#Wا�"أي ا Fذ� �)� UM� ا� ي "�Wا.���� وه� ا

��X49ا �^��Hم ا��vآ���� أ��ل ا�� �اE9"ار A� �HI	�رة ):".....��Aل ا��آ��ر ��R� 4@*� ا�(�ى /

��� ا�)�1 أو ا��E"L أ+  �:E"ارB، /:ذا "S =M.أ�1 ار N
Oا� "M1ذا أ:/،B"*V إ�� Bا�)�. $ "Aا�� �@#



�F إ$ �:E"ار "Oا� =E�)��F،و$ "Oا� �@# �HI ار"E9ا &M� �� B��L/ �M�.�G& اE9"ار أن �� �"

���L� و#@-�*� أن إ-Xق ا�(��ن �� ا ا����S...."��]"د ��#*�� و�"#*� ا4W; ا���� &� �V"ا� �

�*@#- �^�GE B�H.ا "�� F� �،�*^��Hا���دة ا� ��� ا69?�ت /"Iو �*EX-إ �*A. �*LM# w^��1 إ�� �G[� �E

�& X+ &� ���#��Eل ر�� و.�S U*@R*{ أد�� ا69?�ت �M. �*@ع أه���ازي �����MR�� D ا���

� إ-�ر ���J@4 ا��/ ��*@# ��� ا��F@. ��*/ ��� ،�A@J ا���(@�A ��#�"اف ���� #@� ���� ا��("و"��A

r+"، و+��� ��� .()ز ه ا ا$#�"اف �A"ا^& ����HL و�����A4 .\آ� ��R ا����Lب �@���� 

 ��Mا�����*&، أ� &� B"*V �@# ا#�"اف ا����� �A*AI ;LR.ي و"S(ا� ��Aا� }��Eا ���/،"*+Wا

1�1�A�6ر ا�Cو.".*= ا ��  +Wه ا ا �R	� ��Aا� &��J�*� #@*�، و#@� ا��t*A �& ذ�F إذا �� 

���رج �& ��E#�� ا�	�R*R، وإ�� ذ�F ذه=  &**ا$#�"اف -"�I واHI �)?�4*��،وآX ا$/�"ا

� E"ارB #�د / �@#Wا ;@H2668/9ا�� ��s*I إن ا�A"ار ا��J(�ن /*� #@U �� :"..14/9/1995 ���ر

و�& YI ا����MR أن .>+  ���Oدة ���� #@� �M. ���،"+rن )ز م(����GE �� #@� ا�(�رض ���Oدة ا��

���H� "*V �@*4ا�� �)�"...  

�R"م #@� :"...�6 ا�A"ار ا�	�در #& 1]; ا��H@; و ا� ي �Sء /*� �1�1�E N1 يW د�Sو $

 ا�YR ا��Rآ� ا�)S"ي ا$#���د #@� .	"��Rت أI� ا�����*& �*A"ر إداr ���� �1+"،��دام �@�Rآ� ا�� آ�ر

 �#���Eا =LI }Eا�@� ���[��
�" E*�� ا��	"��Rت ا���Oر إ�*�� �& s*I ��ا/���A و��A. �/ Y@Jا��

D*R	ا�"..... &# "vا�� t�� أن ا$#�"اف Fذ� �/ ���HIو �و����S &� U*�1 إ�� ����"ة ا����S ا���1

������ }G
�� ا�
	��� ا���H^*�، و/ ���Aا�?*��1ت ا�� �@�S &� �A?� ،Bر�	� ��MR� "��A�� �

�"��A. ��� ���  +<�/ B{ ��، و�".�ح إ�*� �*"ه� و.�"ك �� #�اB ، �{ �1ع �A�� UA�L. �ا����ع ا��

 &� ��& ا���R��� �?L���� �[R 1]; ا��Aة ا��?�.*� $#�"اف ا����� � v1 ،�L[1"ا �@O?��ت ا��

���I م�R. أن &Mذ ا$..ا����
�"ه� /:ذا آ���MR� 01 ا����ع �@)�� ��.�A. ض")� ��I*�ط وا�R ر /

1�1�،���G#]� ه ا ا$�I*�ط ..$#�"اف ا������Aا� YJوا��� �#�� �@)�� �& ��ب ا��اE{ ا����/

 �Sوه� 1]; ا���،"+r ���� �@# ���� ن ا#�"اف<O� ��"��Aا�� ���J@4 ر #�� إ#��ل Rا� �وا��O�د /

� ا���Aرن /� أآ�" �& ���4^�GAد ا����S$ا B"Eا� ي أ tAا�� ��MR� ار"A� �?L���� ن<Oآ�� ه� ا�،�?

&)Jع ا���� ���& ا��A"ر أن �& YI ا����MR :"... وا� ي �Sء /*�1019�L@S 1212/1974ا��	"

 ��& �(�A�ه� #@� �Eل ���� r+" ��� ا-�>01 إ�*�،وأن ��� أن .>+  ��#�"اف ا����� /�M. �أن .(�ل /

���R و���A��J �@�اE{ و�� #�ل #��،آ�� أن ��� أن .H*) أي دور �& أدوار ا��Y*AR ��� ا-�>01 إ�� 

Bإ�*� و-"ح �� #�ا &��J. ���  +Wو�� آ�ن ا#�"ا/� وا U*ء .."..أي د��GAدر #& ا��� "+r ار"E �و/

�Eر �
N ا����MR ا�(@*� -(S &)ا^� �/ �� 248/30ا�@*?���1*�21 ���ر 1984 �@# N*	ا��� �. 

1�1�،وL� ��*HI>�� ��� آ�ن ذ�F، وآ�ن ا#:"....أ�1�Aدة ����(�� ا���� �)� $ "+r �@# ���� اف"�

 �MRوآ�ن ا� ،��R	� }��A�� ا����ع،�>+  �� ��� ا-��& إ�� ���R و��I"J إذا �� �A� وآ�"��

9�/� إ�� ا���*U ا���O� �& ا#�"ا/� �(� .]�*� ���ML إ�� إE"ار �� &#�Jأدان ا� �E �*/ ن�)Jا��



 E"ر �>�1 ا��"ى ��� JE(� ا�OR*� اWو�� ا��G?�-� �(�، وأE �1� ا#��د #@� ا����� ا���1� ا� ي

�"ا^� ���، وآ ���S F#� أ+"ى �& ا���س ������ ا��"ج،وا-�>01 ا����MR إ�� ه ا اE9"ار، /:�1 $ 

� ه ا ا�O>ن/ �MRا� �@# &#�Jا� B�)�� ��� �Sن ��6 و�M�..".. tAا�� ��MR� &# در�	ار ا�"A�6 ا�

�ع ا�J(& ا��	"�� ��987��4 33 �L@S 9/12 /1963�*/ ء�S وا� ي ..": �/ ���L. أن ��MR�@�

 �Iو"Jآ�/� ا�(���" ا�� &� ��.�*A# &��M. �/ ��"Rا� Uآ�� &� ��� ���،"+r ���� ال�Eإدا�1 ���� إ�� أ

�ع وأ+*"ا ا�A"ار ا�	�در #& 1]; ا��MR.."..أ�����،��دام E� ا-��& وS�ا��1 إ�� ه B ا�EWال�� ��

 &)J35 717��4ا��L@S 7�*1��: وا� ي �Sء /*�1965   

.." B"*V �@#و �L[1 YI �� اW+  ��#�"اف ا����� // �A@J� �J@4 ع�����MR ا���

 ��A��Jو� ��R� ا-�>01 إ�� ��� Fو�� #�ل #�� �(� ذ�،Y*ARأي دور �& أدوار ا�� �ا�����*& /

}Eوا��ا �A*AR@�"..  

 

� ا�RG*� #@� ا����� و��kE ا��GAء ا���"�� وا���Aرن:M�O2-ا#�"اف ا�� 

 �*GAا� �/ �*^��Hا� ���	
آ�*"ة ه� ا��R$ت ا��� .�(�م +���X أ�� أد�� إ6?�.*� /� ا�

� �()زة M�O�@� دة"H� ا���ز�� �4ى اد#�ءات U*��[. &�G�. $ء،و�GAر ا��v1أ �@# �ا��("و

� $ .\آ� ��/ ،�*RGا^& وإن آ�01 .�?0 �]�� آ"A� ب �@���� ا� ي�Lا��� �R� ال�IWل �& ا�I ي<

�،و.()ز إ�M1رB ��*�ب أد�� أو E"ا^& .\آ� L1 �� �A*AI= إ�*� �& M�Oاد#�ءات ا�� X*	[.و �@�S "M1أ

��"S U)/... �*L*^ه�ت ر�H.ث اX6 &*� �*��M�9ا B ه �H��)� د�	� �^�GAا� U�)اوح ا�". �Aو�:  

� ��ا��S ا�����،و�".M) ه ا / �� ا�RG*� آ��*U إ6?�.M�Oا/�ت ا��"�#��  +Wا t/"�ا$.B�H اWول: 

� آ�ن -��= / U���� ،�*^��Hت ا����	
� ا�/ �AJ�� ر و�?�أ"?� �@# B"v1 ��Sو �*#�. �ا�"أي /

�	?D إ6" ا$#��اء ا��اE{ #@*�،وا��)#�م L1?�� �@����،+	�� �?��"ا �� ا ،�*^��Hى ا��MOا�

)� =S����� ���د.� �& أ�� HI*� إ6?�.*�، و�]"غ ���Rاه� ��� ��Rم ����I �& اW+*"،ا�W" ا� ي "H. �

 ��A[رأي ا��"اث ا� }� ������� #���،وه� �� �?��ت $ ��M& �>ي �Iل �& ا�IWال ا����

�،إذ روي ���E #@*� ا�XLم�X49ا" �@# "�V و$ ذي ��^�
$ .�Hز ���دة ا�
�^& و$ ا�

و�(�ب #@� ه ا ا$.B�H آ��1 �U?A. $."... �*A ���دة +	� و$ ��*&":و���E #@*� ا�XLم..."أ+*�

��Aم #@*�� �v1م  ���، وه� ا�W" ا� ي ����/� وا4W; ا��"S(ا���دة ا� ��� ا69?�ت /"I ة���Hا� ����"ؤ

��{ وا��GAء ا���"�"Oا�� B���)�.ا69?�ت ا��S�ا1� ا� ي   

� ا69?�ت / ��MRو�*& ا��?�دئ ا�(��� ا��� Bر�v�� &*� �A/ا�. �*A���Rول ه ا ا$.B�H أن :�ا$.B�H ا���1

 ��#��A� ��)G
�� وM�Oت ا���R�"	. "��A. �*@ي أه"S(ء ا��GA@� D��� ��/ F� و� ،�^��Hا�

ا�	�*�*�، /@� أن �>+  ��� ��� ا-�>ن ��� و#)ز.�� E"ا^& أ+"ى ��از�� ���ا/"ة /� ا���ز��،آ�� �� أن 

��L@)م إ#���� ��)�� �& ا�R ر . ���J& إ�� .�	*	�.�����R� �)?�Lاه� ��� ��،B�H.$أن ه ا ا �*�



� إ-�ر *Y دون .�4{ �?��� /*� +��� أن/ Bط �{ ا#���د�*�I$وا".. �?��J�� م�A��� ا� ي $ M�Oا��

�@A�L� �*1�� إ-�ر د#�ى ��?�AI &� �A ا��A�م ��� أ��م ا����MR ا���1*� / �*^��Hا� ��MRوه�.أ��م ا�� 

� ��#�?�رB �	�ر ا�YR ا� ي �"Hا� U)[إ�� إ6?�ت ا� �)L�إذ �\دي ���د.� /� ا��#�ى ا�(���*� إ��1 

�E �1�1�E }?��L*�م  ����@� �*^��Hو�*� ا�\Lأن 6?�ت ا�� Fا���1*�، ذ� ��MRأ��م ا�� ��X
���ي ا�4

� U��Rر ا�"Gا� "?H� ز��Xداءات ا�Wا��?(�ت وا Uآ U�R.و�*�� ا���1*� و\L� �*RG@.. ،��S &� ه ا

 ��� #@*� ا�RG*� وه� �\دي ���د.� � ا�����،E� $ .��� ا��	@�R ا���د�H���/ أ+"ى ��S &و�

 �/ ����V Y*AR. "/� إ��	ا��� ��ا���LH�ة /� ا��(��t ا� ي �A� �AR�L�ر �� .��� �	@��R ا��(��

��"R�1 �& ا���"Iو ��	م +X�…إ ".  

 

� ا��H"د ا� ي $ M�Oا�� �**�*& أ4�4*�*&،/""/ &*� (*�� B�H.$ر ه ا ا�v��: sا���� B�H.$ا

� ا����R اWو�� [/،�� ا$�1	�ب آJ"ف ��1/ ��*AI<� �M�Oا�� FL�. �*���	= -"/� ��1*�،و/"

� إ�� M�O� &� �1�1�Aا� B(ل �"آ�R��� ا$�1	�ب آJ"ف ��1�،و/ ��*AIأ &# �M�Oا�� �@
��

�#*� وا����v*� ا�����O@� ��vدة و.".= #@*�� 1]; ا�6Cر ��ه�،/�
G{ أ�Eا�� �@O"وط ا���

� E"ارB #�د/ �@#Wا ;@Hا�� N1 د�	ه ا ا� � 483ا�1�1�A*� ا���".?� #@� ه B اW+*"ة و/

��
G{ آUM ا���Oد �@�G�A*�ت :"....���24/4/1961ر�1�، �H"د ��ه� �� YR� ع��� ا� ي �� M�Oا��

�R. =H@*]� ا�*�*& ا�1�1�A*� وإ$ آ�ن ا�X-�� �MRا�1�1�A*� ا���(@��O��� �Aدة و� � F"... ار"A�6 ا�

�140ا�	�در #& ا��H@; اW#@� #�د �� #@*� ا� ي أ#]� :"... ا� ي �Sء /*�28/2/1959 ���ر�Hا��

 �A@)1�1*� ا����Aت ا��*G�A�@� }G
��& ا�*�*& ��#�?�رM�O� B*� إ��1 ه� /� ا��اE{ ��ه� 

�A�639"ار ا�	�در #& ���MR ا$����4ف ���"��ط #�دوأ+*"ا ا....."�����Oدة� 1996 ���?"30 ���ر

�1دي #@� ا�RG*� ا����Lة +�������I �H ا���1*� :"...وا� ي .� ا���	*��X+ N #@� أ�1

 �*1�1�Aا�� �{ ا����� وأدت ا�*�*& ا�"A1]0 ا�(�اوة و ا� �-�*+ ������،k@����…  " ... ���Rا� �أ�� /

�� �
G{ ا���1*� ا���/،�*R Bا�� .\+  ��#�?�ر�Eن أ:/،�� �	]�� آJ"ف ��1M�Oا�� ���X+ s?O

�� ��GAة ا����ع، وإ�� ذ��S Fء /� ا�A"ار #�د"��Aا�� �J@L@� ت�R�� 890آ�*"ه� �& ا��	"� ���ر

��Rت ا�J"/*& ا��� 0OE�1 أ��م ا���HHI ��MR،وأن E?�ل "....: وا� ي �Sء /*�29/11/1982"	. �).

 ��MRا���HR@� ��"��Aا�� ���J@4 اد�# �/ U+����Rت ا�����،"	�� ��G/ور �*RGت ا��R�"	��"... �6

 ��: " وا� ي �Sء /*� 3627 #�د1990 أ�"�19Uا�A"ار ا�	�در #& 1]; ا��H@; ���ر … s*I &M� 

U	[@� �A?- �1:/،أو�� ��S &� �1و#@*� /:ن288إ،���"Hا� B ه U�� د و4*@� �(*�� 69?�ت�R�  ا� ي �� 

��ت أن .�Mن �S &� ���#��E*{ ا�wHR ا��("و� #@*�� و�& �S@��� ���دة ��Hا� �/"V YI &�

"...�*1�1�E X*@). اره�"E 0@@# ��1وأ ،�J��Gوا#�"ا/�ت ا����� أ��م ا� �*RGا� 

�134وأ+*"ا ا�A"ار ا�	�در #& ���MR ا$����4ف ���"��ط #�د� وا� ي 1995 /?"ا�"22 ���ر

�D ا�RG*�وs*I إ:"..�Sء /*�"	. }� �A��Jو�� ��HL�� ء�S ���*و ا�� �J��Gن ا#�"ا/� أ��م ا�(...)  



��(*& ��ا���S �� دون  B� �HI �1آ� ���� U)S ا����J. ��MR& إ�*� و.>+  �� و������

 �HRو ا� �*Eا�	إ�� ا�� "A�[�  " …ا$#��اد �:�M1رB ا��H"د أ��م ا����MR وا� ي 

� ا�����، و��t ا��v" #& أ�� �����GA@� �?Lء ا���Aرن  &*M�Oأو ا�� ���RGن ا#�"ا/�ت ا�:/

 ��E UA�L� ��� ا��"��Aا�� �J@Lال #& ا��IWل �& ا�I ج �>ي"
. $ �+	��*��� ا����4$^*� /�

 tAا�� ��MR� &# در�	ار ا�"Aا� N1 Fوإ�� ذ�،��.�*J)وف ا���ز�� و�"� =LI �����#:� ع�ا���

�Eر &)Jع ا���� ������MR ا����ع أن .(�ل #@� ".. �>�L@S8/6/1980�1.49ا���L.2416ا��	"

���S "GR� ���G{ ا$�4�$$ت �& ا#�"ا/�ت ��دا�E 0� ا-�>01 إ�*�� ��� ه� �A"ر �& أن  ��

 �/ ��"Rا� Uع آ���ا$#�"ا/�ت /� ا��U^�L ا���H^*� �& #���" ا$�4�$ل ا��� .�@��MR� F ا���

� ا9/ ����*Eو ���R� "��A.��^�4 أ4?�ب �@# ��*A. 0دا��� ، =A)� "*�� 6?�ت"...  

 �*RGأو ا� �M�Oوا#�"اف ا�� ،"+r ���� �واCن و�(� أن ا�4("�� HI*� ا#�"اف ا����� 

 &# s��R@� ل�Hا�� DL[1،رن�Aوا�� �� ا�����،و�Iو��� ر�� +	��*�.��� /� ا��GAء ا���"�

�*V$ا U?E &� ا����� �ر /� V*�ب #�	" ا��	@0L*� &��،�R ��� �@� أو ا$#�"ا/�ت ا�	�درة 

1�1� ��� ��E{ ا���Oد،وه� ا�W" ا� ي �E (ون آ�"آ 
���ع ا�
	��� ا���H^*�، و�� �/ �R@	�

"GRا�� �I"	� د أو��� D@J	� ا�(*�� �& ا$#�"ا/�ت B ه �@# Y@J� t)?ا� U)S.  

 

� ا��GR" #@� ا����� و��kE ا��GAء ا���"�� وا���Aرن: I"	� 3-ا#�"اف 

 

� ا��GR"،ه� أ�
�ص $ �@� I"	�� �1�*Iأ ���*�L. �@# D@J	�إن ���د ا��GR" أو �& 

� ا�)S"ي و$ �	@U�،��*/ ��� �R إن �Aر ا��v1أ �@# ��ع ا�
	��� ا���H^*� ا��("و��� ���

��"R�� ا�@ ان EX+Wأو ا ���ن آ�� ا���Oدة إ/�د.�� أد�� ��� ��ا/{ ا��G*"، أو �:�(�ز  �& ا��ازع ا��

��	@�R �& �� ا�YR،وE� �6ر +Xف آ?*" �Iل ا�A*�� ا��?�.*� �� B ا�(*�� �& ا$#�"ا/�ت،/��E". U إ�� 

�#"Oأو ا� �1�1�Aا� ������� =LI دة��Oذي ...�".?� ا� "*V D�أم أ��1 $ .(�و أن .�Mن �H"د .	"

���	
�\+  �HR*��� إ$ �O"وط و�M@*�ت أو #@� اUEW $ ...أه�*� #@� ���Lى ا��LR ا��Hزم /� ا�

���+... U�)ى ا���L� �@# ��I ��.��	� ك"��� B�6رr ا� ي ا���ت �1�1�Aل ا��HLه ا ا� �G+ �و/

 Bر�v�� =LI Uل ��،آ�@I ���A. $و�Iل و�M�9ن .��و$ ه ا ا�[@�
�،��" .*�ران �^�GAا�:  

� ا�
	��� ا���H^*�،$ ."ق إ�� ���Lى / ��� �R@	� $ &�� ر�*VWى أن إ/�دة ا"�*ا$.B�H اWول: 

ا���Oدة ا�1�1�A*� $�1]�ء �"وط ه B اW+*"ة، و.(�ر�� �{ ا��1��Gت ا�kE��� �*E�AR ا����� +��� 

�E &� D"ا�� أو "H. ت�?S�� &# sR?ودون أداء ا�*�*&، وآ ا دون ا� �*�Sا�. "*V �[	� أ��1 .\دي

� وإن �� �@� �	]� HI �*)JE*� ه B ا�(*�� �& #�اوة أو �� ��آU ذ�F ، و� �F /:ن ا��GAء ا�"���

ا$#�"ا/�ت /E �A*�ه� �O"وط، و#@� رأ��4 ا-����ن ا����R�� ��MRى ه B ا9/�دة، وا� ي $ ��>.� إ$ 



 Fوإ�� ذ� D�"Hت ا���?S�� ���>آ*� إ/�د.�� أ��م ه*�� ا���OE��� "?# ��MR ا�GA*� �(� أداء ا�*�*&، و1]

�@#Wا ;@Hا�� "Eد أ�# Bار"E �/ 550-20-94 �� أ�1 ��(*& ا$���4ع إ�� 1994 د�S?"28 ���ر

 �J��Gه� أ��م ا��Oت ا��R�"	�� ��MRوأن اآ�]�ء ا�� ،�1�1�Aا� �LAأدا^� ا� �)� ��MRه� أ��م ا���Oا�

��Aل ا�A"ار  Fذ� ��\دي إ�� ا��tA و/ U*@)ا�� �/ �	A1 "?�)�� ا9دا�1 / Fوا#���ده� ذ� ،�*^�GAا� :

"..U	[ا� �G�A�� �1أ s*I325U	[ا���1*� ، وا� �."A/ �� /A".� ا���L(� �& ا��1�Aن 347 // 

ا�� آ�ر،�H= أن ��Mن آ�MI U أو E"ار �(@X �& ا����I*& ا��اE(*� وا�1�1�A*� وإ$ آ�ن ��-X، وأن 

�<. ���ازي ا1(�ا�� ، وs*I إن ا�A"ار ا��J(�ن /*� أ�� ا��MR ا$���ا^ U*@)ن ا���	A1 F� ا .���،و��*

وs*I إن ه ا اW+*" ا#��� /*�� �GE �� #@� ا�(�رض #@� .	"��Rت .��Mن E� .?�� #@@� وأ4?���

��ه��& أ��م ا��J��G ا��GA^*� دون ا�4�#�^���، وا$���4ع إ�*��� أ��م ا����MR �(� أدا^��� ا�*�*& 

1�1� +��� وأن ا�(�رض أL1 �� "M1= إ�*� /� �S*{ ا�IWال ����Aا� NE�1 ار ا�� آ�ر"Aن �(� ا��M� 

� E"ارB #�د..."ا��(@*U و�("� �@�tA وا�J�9ل/ �@#Wا ;@Hق ذه= ا���*L1]; ا� � 4853و/

��، />آ� �	]� �?��"ة أن إ/�دة ���د ا���M. "GRن #���� ا�HR*� وا��Aة 1983 ���*�ز���26ر

�MRد ا���ز�� ��& ��@�ا أ��م ا�����ر�1 �{ إ/�دة �A� �*.�?ارا��"Aل ا��A� Fذ� �ا����MR �� :"..�،و/

 �@# U� �*^�GAا� �J��Gا��4{ إ�*�� �& -"ف ا� &�� �GE^�� ��9دا�1 #@� ���دة ا���Oد ا� / ���).

 N
����دة ا���Oد ا� �& ��@�ا أ��م ا����MR وأد��ا ���Oد.�� �(� أداء ا�*�*& ا�1�1�A*�،أ�� /*�� 

I"ا�� ��� إ�� ا���Oد /�S &� ة ا$���4ع�GE "�"A. إ�� Uآ�� "�W�/ �*/����4$ا �@

 4520ودا^�� /� 1]; ا����R ورد /� ا�A"ار ا�	�در #& ا����4/*� ا�J*�A"ة #�د..".ا����ع

��s*I إن ا��v*& أL1 �� "M1= إ�*� /� �S*{ أ-�ار ا��#�ى،وs*I إن :".. أ1�11994�1?"���30ر

وs*I .�� ا��ر�S اWو�� E*�م ا�L1 ��� &*�v= إ�*�ا� ي أآ� أ��م �MR(..)إ�M1ر�GI�. B ���دة ا��Oه�

&*�vأن ا� �*^�GAا� �J��Gأ��م ا� �R�� UA1 (..)إن ا��Oه� ا�� آ�ر أ/�د أ��6ء .	"/ �.�#�L� ��� =@-

X*� Fآ� إ�� �*�� وذ�"Oا� "A� &� ت$Cا. �Sا��ر ��MR� د.� أ��م���ه� أآ� �Oإن ا� s*Iو

وأ+*"ا ا�A"ار ا�	�در #& ا��H@; ...".. #@� ���دة ا��Oه� ا�� آ�روs*I إ�1 �� �"د أي -(&...اWو��

�908/9اW#@� #�د�� #�د1997 ���*�ز10 ���رR�Hا� k@ا�� �:" وا� ي �Sء /*�5470/97 / … 

��H@� �& وY^�6 ا��@k و.�	*	�ت ا�A"ار ا��J(�ن /*�،أ�GE �1 #@� ا�(�رض ������Lب  s*I

ا��J��G ا��GA^*� دون ا�L@H� ���^�#��4 ا�����OE، وأدا^��� إ�*�،���ء #@� .	"��Rت �	"I*& ��ى 

��Mن ا�A"ار ا��J(�ن /*� NE�1 ا��(@*U و�("� �@�tA وا�J�9ل F� 1�1*� و��Aا�*�*& ا�"...  

و��� 4@��� �:�)ا�*� .>آ*� ���د ا��GR" 9/�د.�� أ��م ه*�� ا����MR، وأدا^�� ا�*�*& 

��R.�� إ�� �""	. �E"��،�*1�1�Aدر إ�� ا��?��.?� ا���Oدة ا�1�1�A*� ا��".?� �6Cره�،/:ن ا�L\ال ا� ي 

� ��ه*� ا�UR اL1W= #�� .>آ*� ه\$ء ���Oد.�� أ��م ���MR أول / U����،B ه ���Rا� ه& وا�

�Sدر �1�6 ��MR� 1]� ا����� أ��م<�L���� ا$آ�]�ء )ا����MR ا$����4/*�(در�S،/*	�ر �MI ا9دا�1  U�/



�� ه B ا9/�دة أ��م ���MR اW#@� در�S،و���O� �LRد.�� أ�H. ���Sو &*)����م ا��"I@� ا$���ا^*�،أم 

 &*�*��)*& ا���**( �*& /" �*��M�9ا B ه:  

� ا��GR" ا� �& أآ�وا I"	� ا$���ا^*� �:/�دة ��MRا�� ���X+ }��A. �ا�]"*� اWو�� : وه� ا��

� ���د.�� أ�����، و.��& ا����� �(� إ#��ل ���L. ا$����4ف أن ��MR�� &M�� ���Rا� B ه ��6rره�،/]

� E"ارB #�د/ �@#Wا ;@Hل ا���A� Fذ� � �GI &#3451ره� أو ا�4�#�^�� و.>+  �HR*� إ/�د.��، و/

��s*I إن ا�4�#�ء ا���Oد،أو #�م ا�4�#�^�� /� ا��"I@� :".. ا� ي �Sء /*�1986 أ�"����24Uر

�� ا��� ��GAة ا����ع،/@�� أن ��L�#�ه� ��� رأوا /� ذ�F ا����4$/*�،�"S{ إ�� ا��J@L ا"��A��

..." إ/�دة،��� .�Mن �(� ا��V �@# �@*4*" أ�4س  

 �OE��� "6إ "GRا�� �I"	� ا$���ا^*� �:/�دة ��MRا�� ���X+ }��A. $ �ا�]"*� ا���1*� : وه� ا��

R.ا$����4ف و ��MR� �@# ���Sو &*)�� ���Rا� B ه �0 -�^@� .("ض XJ?@� ���MIن،أن ا�GA*�،و/

�D،وه ا ا�W" ه� ��ب "Hت ا���?S�� �� ا��GR" �(� أدا^�� ا�*�*& ا�1�1�A*�، و1]I"	� إ�� }��L.

 ;@Hا�� N1 Fره�،وإ�� ذ��GR�4ا s?)ا� &� �R.R	U* ا�U� ،U��R �& ا�?���*�ت ا�1�1�A*� ا��� أ

� E"ارB #�د/ �@#W1090ا��� أن "..�"���V $ �Rض /*�� �M*]*� 29/12/1988 ���ر�A@� &M�� $

U	[@� �A?- ،أ���� ��0 أ��6ء اS9"اءات و0OE�1 �]�ه*� و�GIر"# wHI �@# $إ Bر"A� ��?�289 

م،و�� ا /:ن ا���Oدة ا��� �� .��A{ ��� ا����MR ا$���ا^*� $ ��>.� �>ي �Iل أن .�Mن 4??� /� .م.�& ق

�� أ��م ه B ا����MR، و�(� ا9دا�1 /� ا��"I@� ا����4$/*�،-��S &� ���OE��� }A. �� دة��Oا� F@. أن ���

�*1�1�Aد..."أداء ا�*�*& ا��# Bار"E � 1336و/� 1]; ا�L*�ق أE" ا��H@; اW#@� 1]; ا����S �\آ�ا /

��0 أ��6ء اS9"اءات : ".. أ�1 ���7/2/1985ر"# wHI �@# $إ ���MI ���Hز �@���MR أن .?� $

�� إ"ام ..*� و�GIر�� أ�����و0OE�1 �]�ه��S USأ &� &#�Jءه� �:دا�1 ا��GE 0�� ��� ��MRوأن ا��

ا���ر #@� ���دة ��ه��&،ا��4{ إ�*��� أ��م ا����MR ا$���ا^*� ا��� 0GE �(�م ا$+�	�ص و�� �GR"ا 

0E"+ �E أ��م ا����MR ا����4X� �*^��Hع إ�*��� ��GR" اW-"اف و�(� أداء ا�*�*& ا��M. �*1�1�Aن 

و�& ����S $ 1"ى أي ��S= �� ا ا���**)،و1"ى "ورة وإS?�ر�� �GIر ...."ا�]	U ا�� آ�ر

� ا��GR" أ��م ا����MR �4اء .(@Y ا�W" ����ر�S اWو��، أو ا���1*�، و/� �S*{ ا��R$ت �4اء I"	�

؟�6 ...��ف آ�J@� �@*4(&وإ$ �� ا��"ض إذن �& ا$��4.ا��E(0 ا����MR ا$���ا^*� �>�Eا��� أو ا�4?(�.��

 }*�H� ���S �**A. ��X+ ���أ�*; ه ا ا$����4ف ��O" ا�
	��� ا��H� �*^��H*{ و�E^(�� و.]��*@�� و

�*^��Hا� ���	
 �& �1�Eن ا��JL"ة �6287 أ�& R1& �& ا���	*N ا�	"�[@� D	U..د/�ع أ-"اف ا�

� و�UM و�حGA. �0 أ��6ء $ ����MR�@� &M أن .?�� �A:"ا���H^*� ا��"# wHI �@# $ره� إ"

��(@Y ....."ا��L@H و0OE�1 �]�ه*� و�GIر�� أ�����  "�Wم أن ا(H1ل و�A1 ،ه�Wوأ+*"ا وه ا ه� ا

 B ر ه�	إدا���1 +��� إذا آ�ن � U?E ود�Rد إ�� أ�(� ا��Oا�� &*)����ARق وأ#"اض أ�1س،و

� �F /:ذا آ�� H1)م �G"ورة ..�Dا9داS ���L�،�1 ورB �& إ/�دات أV*�ر /� V*�ب ا#�"ا/� ا�	"

� ا��GR" أ��م ���MR ا$����4ف، و�� /� A?4 ���I*� ا���Eع I"	� إ�� إ/�دة ���S &� ا$���4ع



��^�/�& اWو�� أن ��YAR ه ا ا��J@= ..ا����MR ا$���ا^*� �]�Rاه� و.>��E�J�� ;*4 ��9دا�1 #@� 

�G�� �Sأول در ��MR� ع���Eم ا�# ���I �/ �E�ARا� D��ن ه B ا9/�دة /� V*�ب ا#�"اف �"

.و�� U*E #& ا$����4ف ���� �*Y?J ����?(*� #@� ا��("ض ...�@����  

�"ى أ�1 ��M& ا$ر.�Mن إ�� إ/�دة ���د ا��GR" و�� /� ���I #�م �GIره� أ��م  : �ا$.B�H ا���1

Lآ }J�L� �� B�H.$أن ه ا ا "*V،�MRد.�� أ��م ه*�� ا����آ*� <�� ��MRود ا����?(*&، ا�� =J+و =

(*k، وأ�L4 واه*�، و$ �\�� �� #@� ���Lى ا��L� أو  Bر�v�� ر أن�?�#�� �E�ARن ا�<Oا� �و����

�� �*)S"� UMO. ر�1 �(�?"ة�A� أو �*@R� �*^�GE دات���Sو$ ا،���Lر ...ا���v�� "��L1 $ �G�وR1& أ

�OE���@� ��*@و1\آ� #�م أه �GI�1 U� B�H.$ذا ..ه ا ا:/ �/ "GRا�� �I"	� إ/�دة �*HR� ���@4

�V �A*" �?��"ة �@�*��ت "J� و�� D���L/،ع�� ا����E أ��م ��.�R�ا69?�ت دون .>آ*� .	"

 ،�*^��Hت ا����	
@� �ا�J?G*� ا��sR?��� �[@M ا����*�ي �IX*� إ��ار أ�MIم ��A?L، و�LI أو�

�����M و*4	D? ا��GAء �H"د D��� �@�M� �*�r ا��S9 �A"اءا.��، $ ��MRن ا��:/ Y?4 �� إ�� �/�وإ

��>.� ��� ا���Sع آ�/� ا��$^U ا��� .\ه@��  �M� ز�� $ ��"ددا�S �#���E0 ا)��Eإ$ إذا ا �*GAا� �/ "vا��

� E"اره� / �@#Wا ;@H���� �*^��H0 ا��"/� ا�	1 Fوإ�� ذ�،�*^��Hا� ���	
�@?UMO� s #�دل /� ا�

�H= أن .?�� ا�MIWم #@� ا�H)م "..H��20�R[� 36@; اW#@� #�د ا����Oر ���GE �@Hء ا49#�د

&*�
  " … وا�*A*& $ #@� ا�FO وا��
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