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ا ا ا   

 ي  اا   نما  ،  ،رضا   و و
،ا   ةو وو اام     *  و  آ

اا ر وأا ،  نو .ا  إ  
 أ:  

م    ا   ا ذن ا ركا ح اا ا
،  نما   ا   ولد ان او با  )

 (مموا ا ا  ا  ا أن ا و ،ا م 
  ث ا   ،وإدار ا   زا ا ،

  ،ا ت ا  ل ا  حا   ا ا
ا ط.  

اة،  أن ما  ا   وم  اة اا
أو ن  را  إ  ث ا ا  ا و

      .هو  ل ، دون  
    ن ا ن  رو   و  أ

ج إ حا  اما درا ث، ودة اا   ل 
 ا   و ،وم  تاء اوا إن و، 
.و و ا  ا ا   و  

ا  ر  ن أن وم و ،ت ادر او 
.ا ا روا  اورا ،  ثا   

   ا   دد واح ا ،  
و ا إ   ا.  
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  .   اا إاد ار
   -  ام �   ار  امن 

  
 :  

   ىا ور ا ام ،و ةن ا  ل اا 
،دة اا  ل او ا ال ا ،و وا ،ا

 ضا ا و ،ا   الأ   ادإ
 أن    يأو د      ااء مم

و ، ضا  ال   دول ا   عا
 ؛ا م ا ن م  مو   و . ا

اطر ا    ا اا  ارا.  

   ،ا ظ اء اوا ل اس اا ار 
وأ  اة ل م  او ، و ذ ب 

 ة:   نا    و ت اوا وون ا
اذ إاءات ه ذ اع  ا ات،  أم م  ه 
  ا  ا ا  ت وا  ن ا  ةا

ا اما    ا و.ا  
وما رة ه اة م   ق   أاد  

ا، و   ا  ، ات و أي ااء 
 ءوا وال اأ   ل ظس اا  ل  ،دا

  عا و  ،روا  وانوا ال اأ  ق ام
 إىات وات وات وات ا  ا أو 
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  ت اا  إ ت وال اوأ ،رأ  ت اا
 )1(.  

 ا اس ال ا واوان     أن ك أرم 
 رع وا ل ا ا وا ، ظ ما  

  أن اه ا   اء، إذا ا ظا  م؛ا 
 مما ا  ام  و ا  ر ه ا إذ أن

.  
أ  : راا  

   راا أ  تأ ا مما ا  ءا
  با ا   ا ل اا ع وا ا ل
  وا  يا ا ظوا ل ال ا  و ا 

 ءو وم ،  أ  ل اس اا  ه و
   و وارد ا م دى ا إذ ،طد اا  

ل ا اي  أن  ا ااض ا  و   إار
وا  ا  د .  

  ارا : أب
ا ا، وذ  إن أب ارا  ا ا  اب 

إ  رة وا ا د إورة ا  صا  رموا ،
  . ا رة أى

:راا   
 ع ار ا  ل ا     ا 

 راا ل وا   اا  س وال ء
  لاو ا   ء ا  رااا :  

                                       
1.   ،ل او ا ظا ا ةا ظا ا ، ي ر .د

 .2006اة، 
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 ياء  اا ء وا ا ا ا :
 ل اا   

 ولاا ا :.ظا  ل  زه  ا ظس ا  
 اما ا : ا ظا ء و .ال اا   

� �
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 :  
ك    ا اس واء أو  اء  

و ل اا :  
 أو:  ا ظا و اه ا ا   .  
  ل ا  و ال ا :   . م 

  ا اول
ا ظا   

   ءا ء وس واا ا   عا ا
 ،ا ظا  و ،  ل اا   ن ر أن

د ا و ، ظ إ اه ا م  ا  ع ا
ا دة  ت 16�4( ل اظ ا ، م ادة ( 

)119 ت ر (ي ا   أم    : ا ظا ) أن
    ا أو ات أو ات ا اى اء ن 

 أو ظ رو ذ  و وم أو ا  أو دا ،
 اء وان واوا ا  ونء اد واا

ا  ءد أا .وا  ت ان ام   (
م  ا ظا  ق ودة ا ا22  .ر  
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  ذ  ع اء ا  ن رما 2  1979 ان ا .
دا     يا ا ظ دا  وو

اء و اء،  م ادة ام  امن  اس او
ا امن  ))  ظ ا   أ:  م ار

أو ات أو  أم     ان أو اات أو امت
وات ادارة ا أو ات أو ات ا أو ادات أو ات 

اوا أو ات أو ات ا ذات ا ا أو ات أو  أو
   ت اا ط ت اا ت وه ا  رأس

 ، أو  أو ظ أو ا ن اء ،اءأ  ء  م
اد  ادا أو   أو ون ، و  ذ رو

ا  ءد أن وااء وان واوا. و (( 
 ن رما  مدة اا ل م2  1979   ا ظأن ا
 اظ ا  ،  ا رات وا ا  ه

ذ دة اا  اردةت اى اإ      أم 
ة  إذا ن ا اى  ظ ، و ق اع  ه اد

، أو ،ظ أو ،ا    أم   ن ى أن 
 .  ون أو  ن ى أن  ، أو دا ا   

اد وان  ا  ظ    ا امن رو 
 اواد إ أن ا  اظ ا ن دوااء وان 

   أو  ،ا  ءن أ أن  ظا  ن
وذ ما ر   ،و ارب ا  و ل  ام

ا ظط ا  وث ا   أن ا  
 ر  ن ا وإ   ما  1(ا(.   

                                       
1. ا ا ، ا  د. أدوار ،   رن ، دارا ا ا  ظ

  ، وا 107،ص1975ا 
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   ) ()1ر  من ات اي119و  ذ ا ادة ( 
  ا ام

.ل اا   

ال ا  ن  اأ  اع ص من ات  
 دة اا م  ورد ن رما 2  1979 وا   ) ء م

ن اما ا أ   ال ا دارة أو ا ال ا
  ىأ  أو أ دة اا  رةت اى ااف إوإ

ا  ار أا  نماا ل   ( ال ا  أن ا
ا    ع ااا  ال ا او و ال ا
وا ،ا رص ا   وإ ،ا   ن

 ل ا ها  ال ا.   

 ا  أ ا   ال اال ا  ىإ 
 ن رما  مدة اا  اردةت ا2ا  1979  أو ا

. أو إدار ا)2(  

                                       
1.    أو  ن  با ا أ   ال ا  )

دار أو ا  أو ت اى ا :- 

دارة اات اوو وب)  . أ ) اع اات او ت اوا ت اا. 

 ت اوا اد اا ( . داتت واد) ا .                        

ا ذات ا ت ات واا ( . ومت ات  . و ) از ) ا

ات ات واوا   صت اى اإ   ت اوا د

ات اا . ال اا  ار أا  نما  ىأ  ح ) أي .  

  )2دة ( - 2

 ظ ا   أ ا امن   أم     ان أو 

ات أو اأو ا ت ات أو اأو ا دارة اات ات أو وت أو ام

ادات أو ات أو اوا أو ات أو ات ا ذات ا ا أو ات 

  م ط ت اا ت وه ا  رأس   ت اأو ا
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 أ م  ل ال ا    ن دا عن ا
(  ال ا  :مأ)  من ات اي ذ إ 119ادة (

  ت اى ا   أو  ن  با ا أ 
دار أو ا  أو : 

 . او ووات ادارة ا :أ 
 . ات ا وات ا وات اع ا :ب
 : ت اوا اد اا . 
 . داتات وا :د

: ا ذات ا ت ات واا . 
 . ات اوم :و
ت ا   إى ات وات واات اد وا :ز

ات اا   صت اا . 
  . أي  أى  امن  ار أا  اال ا :ح

 ك أ أن ا  عا ر  با   
  ل اس اا   ات و اا أ اه ا 

ا ا  ق    ح وف م س ول
ا وا ،ظا  ل  زه  ا ظما  ض

ا  ا ظء اا ء وا ا.ال ا  
� �
� �
� �
� �
� �

                                                                                   = 
 أاء، اء ن ا أو ظ أو  أو ، دا أو  ، أو ون ء 

  ءد أن وااء وان واد وارو ا ذ  و ،

ا. 
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:و   

     ظا   ا ظا  ن ا ا
 ىا ا ا م و ،ز   دةال ا ذ  

 مأ  اد. ن اا2  1979 امن ا ر  27ادة 
 اأ ا  ظ  ات     ة  )
  أو  أو اد وظ  إ  ص اأو أ 

 إذا ا  ن اه و دةا ا ذ  و (وط ت
ورا، أو أو أا اا  ، ان ((  ظ  ي ت 112

ون ا ا ا   وت  ز   اد
  ا ..................) ي ر (أ) إذا ن ام

 ال ا    ماوض ه ا أن ن 
ن ا و ،ظا ظا    ن ا أن  )1( ،

 ض ظا  وا    لن ا إأن ا ظا 
  ي.أو ار إدار أو   م ممإادا 

ا ا  ها ذ و  وا ظا  ا  
  ظأا ا ظت اوا  ظا  س أن ا 

 افا  ،ة وظ  الا  ىا أا  ا 
  ا ظا ق وظرج م   ظأاا  ن  ل

ا ظت اوا     و    أن وظ إ

                                       
رة أ  ور، م اس  ا اي ،   �در  .1

 ،  ا ا مد اا ، ا  إدارة 1969 –408ص   
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ا  لإر  لا ذ  ها ا  ن  ةدوات ا 
  .))1 ا و ء

 ،ي واا دي واا  ا ا ل  ضو
ل ا  وذ:ا   

  ا اول
 دياا  ل اس اا  

 اظ ا  اس ال ا    اس 
  ، دون ر  وظ  ز  دل اا

ا ذات ا اا  سا     نما  
اطع  مص  و  اظ ا أو   ، و ل

 ااواي م أن    اك  ا من ات
ان  اس اال ا  ( ا ) و ام ااح 

ا  أس أن امن اا ا ا  ، اس اال 
     هدون ر  زة  لا أ  سا

س اا   مزة ا  دا لن ا ال ا
 2(وظ(.  

 ام  ه ا  سا ا ا   و  "
و   م ك ،أى   ار ال اُ  ف ام

ن  و  يو اف  ال و   ي   د

                                       
،ط   -ا اص  - در د ،  ح من ات  .1

  .98،ص1988

2.  ،   رن ، دارا ا ا  ظا ا ،ا  د. أدوار

وا ا ، 1975144،ص  



  ال اا ا  ت  192

" ر  لا ا 1(م(    ،س أن إا    " م
 ا إ  ىء اا ا   ر اما   فو

"  2(ك( .  

ل ا ا س   اس اظ أ  و 
 م أاا  ا ظا ن وظ  إد أ ،  لن ا ن

 و  ر اس و  اأن  أ ض 
 أذا  ن  ال و  دي   إذ أن ،ل وظأ 

،وظ  ظى ا   ليأ ا  ظأن ا ا  أَدت ا
   ا ظا  ن ا  و ،  لن ا ان

  ل اا و ر  الا    الا  ود
د لال اإذ ا و  الا   زة ان ا  و ،
 ا  ديامال  اا   ا   زةه ا

    ( را) دى   د ىا ا ظا ا
و اوا امق اود م   و وا ل ء ض

ال اا  ا ظى اوإذا ا ،اوا اما    
 و او  وظ م    ازة ا ه اال، 
 ام   د ة وا  و  ر  ه إذ ان

 ا ا ال أا ي  ام  الا  لا 
 .  فوا وا  

 ه ا  سا   ا ا ظة ا 
 ال ا ا  او  اظ و ا  اض 

  اءا   ، أاادئ اف و،ل أ دارة اا 

                                       
1.   27م  ج1928د مما اا 1  94،ص 83،ر  

2.   10م  1952 س ا ا 3  422،ص 160ر  
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 ان ا  ياال زة زة، ا  ه ا   ياد
زة ا ق  ال وزة ا  ب اار و  م
ا و ا ،ا ظى ا   م  ة زة و

   زةا   ،ب اة ارزة إ  ءاج ا
 واإد  . ىزة أ   
  ان ا ا ذ ه  و    ء وإداج " اإ "

ب اار و ا ظى ا    لإذ أن ا إ ا 
  أن   ن  ااج  ه ا د ان ا ال دو

 ا دا  ا ا م   نم وإ  
  ا ا ظا  ل ان  ا ا س، وإنا 

  ة إ ظا  او  إ ل ال، اا ا 
  ف  ال   اض اى   وا  ا 

 ا   سة ا ت   لسا  .  
ى أن ن  و  أن زة اظ ا ا ل 

  زةن او ، أو  زة ديا   ل
اس أي  او   ا ،  ان زة اظ ا ل 

ا   م ر ي ظزة ا  لل ا وذ 
 ا  رسا    سا  ا  ا

   ا إذا  س   ه اا .واى  ا ن 
  أ سا  ل ا ظا ا  ةن ا  

  ذا ،ايا س، وا  ل ظا  ن د 
 ضا ا ةت اا  ذ و  ن    

،ا  إ م    و ،   أن  ر ا
 ، ون أو  لا   ظن ا إذا  ك ا  م

 و إ ذ ،ا ا ن ا    ةا )  ا
   اا  وظ واى ا اظ وز ل

وت اظ ،ذا ن  ت اظ  ت ااد 
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 م  ن ي د و     ذ و  ا 
  ات اة ا اض)

 .سا   وعر ا مى ا   

ذ  هك ا ا أ    ه ا  سن ا
  فوا  زة ا وب ا ل زة  ما م 

،ا ا  ره أي  زة أ ا ا ز  
)1( ه ا  ان ا أ، إ ط  ا  ما  

  لن ااء أ وذ ا   رل اا   ل
  ىل ا ر  ر أ افإ  طل ار 

 اا   توب ا سزل، او اا   ءا
 ا   ءاتا   وا 2(أ(.  

 ط رة    كان ا ا  م ق ذا ا و
 ارادة  ازة ا ا زة ، ود وع ا ن رد 

     ل ا 3(ا(ة ا  وذ ،  
ت اا اذا مم ت   ذ  و  وا 

ن أ  ان ض  و  و  ذ م  ا ا ال
ن ام  اة ا  اء، أ ر إذ  اوع  اس

ا  هإ ز ن م  ع  وو ا  و  د
ا   ا س، و،   لا  ا  أن إ 

                                       
د.  رن رة ، من ات ا اص، اء ام ،ا ااء  .1

 ط )وا 2010 41ص  

 ز ا  وار  ادر ا، امن ا ا اص ،  د. .2

. د. د  ، ح من ات ا 416اار ا ، ون  م ،ص

  ا ا ، ا دار م ، ص64.ص1984ا  

3. ، ا ا ،   د ر133ص د. 
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 أن وإ  ق اطا  ا   ا إ )1( أ ،
ه ااا   ، ،وعا    ان  سا  ن

 ك  رة ه ا أن ما     دل اا
 ا  أى ر  ا او ن اوع  ر، ذا 

 زة م ا زة   ا إرادة ام إ   زه
  ن ا ا  أن  ن  وا أ  ،و ه ا

ا ا  رة را  ا  ق  و 
  . )2(ا أء  ارة  و   اس

 ر ا ا  أن  ءا   أ  أ
أا ، ب اأ  أ أي ار ا  ول ا وع 
 أيى  أب اأن  ا ا أ أ  ،اس

ال  م   ى ن اس، و ا ر اوع  ام
  سا   وعر ا    ن إ وذ ،ط

وا ا     نما اا  ب اار 
 ين اظ أ و   و أ.  ت 59 ادة 

 ن وذ ،ب اار     ولا   با 
  ا3(إ( .  

 ف  ى اال  و   ا ظان ا 
اا  ،زة م ظا  أو   إ  د  ه ن

                                       
1.   ص طا ت ان ام ح  ور ، ا  ر أد

 .121،ص1968

2.  ، ر رفة ا ، ا  ةا اا ،  د. ر

 83ون ط و م ،ص

 ، دار اب اة د.  ااز، ات  امن ا ،ا ا .3

 ما ة ، ا182. ص1999ا  
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  رود إوا  ىر او وب او  لز ا م
ا ظ ا و ، دل ان اي   

 ما   ه زة ا  ا ر   ه و 
ا ذ ال، وم يا   دى   ا   ن 

و  ض اا  ل اا     رضأاف ا دارة
مى ا ا م ا بو ه ا   و ا  ا 

 ، ض اا    ل اا  ا ظف ا
  ظا  سد ا أن ذ  ىو  د . او  

  ان  :و ا  ىك ا  ذج و  
ر ما  ،ه ا ا ا ن لا و    

 إدارة ا اء ن  ي   أاف ا    ام
    .أ

ما ا  
  ي واا ال اس اا  

ا ا  اة ا ا  وراء ا ا اي اف 
ا إراد ا  عف اط  ا ا    اء

 إ   ا م  اا   ا أن ا ذ ،ا
  ن إرادة آ  رادة ،د  ه  م   م

        مك ا .نما  
 ا ت اا إذا إ ا اا  يا ا  و
 ا و ا وارادة. و     اس 
 ا ا ذ إ   أم ؟ أ "ا رادة "اوا ا

  .اص وا  م ا؟

   ،رأ إ آراؤ وام ه ا  ا ا 
ا ا   ،سا   ا  ءا  
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 ما ه ما ذ إ   وأم ،ا ا   لا إ
  اص ى ام .إ  ال  ا و  ف 

  اه اول :

ى أمر ا اه أن ا ا ف ع  اس اال 
1(ا( ا و  ا ا ا رادة. ون  ا أن 

.ت اد ما ا   ظا  

ه ا ن  س وا  لد ا ما   
  ن ن ذ   من ا ذا ،وظ  ا ز 
 ا ا   وظ  إ   أو أم  ك لأن ا

 .ه ا يا ا   و ه ا  و  
ظ    ط ا  ا وا أم وء   أو 

 س وظأ  إ أر أم   ،م و أو أد  اًء
2(ر(.   

   يل اا   ل أوا  إذا ا ا  
 م  ظا  ل عمد ا إ م إذا ا  ،

 ده    أدوات ا و إذا م إ دة اح 
 ا   .ا د إ د أن  رأ   ي

 امن ط أن ا اء أن امء ا را إ   اا أو 
.ذا ا م    ا  

                                       
1.  ، ت ادار ا ، ا  ةا اض، ا  ض .د

  .136ار . ص 

2. ا ص -د.أا ن اما- رف اا  - ولء اا - 

ما 191ص  -1981 -ا.  
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 وذ ا ظى ا ا ا  ت اا  
   و ظا  ز  لد ا ا  ا 
  أن ل   اس اال ا وإن ن   أرن

   أى   امن.

و   ا  اظ ،ا  أم  ا ا 
   ا وا   ا ظا  ر أنا  ا
  ا نأر إ   ت ا وأن ال اس اا

 ا ا )1(ا  و.     ا
  ا دام ا  أن   ":م   ذ  ا
     ورة ف ن ا راا ه ا ما

  .))2ت"

ظا  ما   و ظن ا إذا     
ر إ ط    ء وظ، و  إ  ول 

  ار ا إ وأ ار ا  و ظا  ظا 
ا ا واف ا  إره ر إ ا و ار 

 إ  الأ  مو ،ا و وظ   
.ا ا    ظ  ما  ن   

 ما دا  ا ا د   أم رة إر او
 وإ  إ  ا  أن  إرادة ا إ ة 

اك اا.  

                                       
1.  ن.د - ما ت ان ام -  -  268ص.  

2.  م -  10   م1968- ا أ -  19س-  138ر- 

  .676ص 
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 :مه اا  

  ا   صا ا ا ورة أي اا و
 ا اف مام ":م صا ا ا ا ا  

" فا ل إ)1(  ا ا أن ا ا  ى  .
ا ا ا هو  إ   س، وإا  

 ل اا  م   يص واا ا ا ا ذ
  لا  ت ا  ر إ ما م  ن وذ

  .)2(اس

ا د ا ا ة  صا ا ا ا وإذا إ م
اه ا ن ي أن ،ب اأو  ار و   و

  مف إ يا ون ازارة ا تا ظ 
 ا ا  د ا  م   و   

 ا  ن م أن )3(  بار  ن ا و
  ون اءا  أو ا وا  ما  ا  و ا
  اا إ  أن  ز و .وب ا  وع

.دما را إ  أو ا ا   

                                       
1.   26م   ي - 1955أا ا أ - 6س -  268ر- 

  ،.897ص 

من ا ا واو واة واس ال ا   -سد. أ أ او .2

وا مما ا - ا ا 846ص  - 1997 - ا.  

3. ا و ف  - أط  ءات اا  ل ا اا ا

مرا ا  ا ظا -  ةت ارادة ا  -   - 

م ا ق واا  -1997- 17ص. 
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ا ا ا ا   م صا ا  اف مام ":
  و ف ا  فا إ وظ  ل ا ظا

  أن ا ال  و أو  ااد".

  (27)  ن:"  اس اص   ادة 
ن رم(2)ا  1979 ا دا ان ا ا  ان

 ف ام  ال ا إ  وظ  ار أم ك 
،  ي و ل، ورا  فا  دي ر  ن س

   فو  إ   يء اا ا  أن
"1(ا(.  

ا ن ا    ا م ا ورة ى ا 
  ا ا ا ا  . اس 

     اس: 
ع ار ا   دةا م  سا  27  

 ن رم2ا  1979  ان ا ذ  دةوا ا ر  
     ة ا  ا ر  سا  
 إ  ص اأو أ  اأ ا  ظ  ات
 ا  ن اه، و  أو  أو اد وظ 

. وط تا س إذاا  دة   
   ادة وا إ 112ذ ر  أن ا ى ا ت.

 أن  ىا دما   دا ا  ث  ا  

                                       
1.  ر  ر  27 – 1،2ع  27ق س34 �524ط1990اي ا-  ا ا 

 . 238ص 
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 أن  ىا ات وا        
 . ا ر  سا  

ال     يع ا ان ك ت  ر ا 
 أن  ل اا  وا ا اوا ،ظا   

.   
 112أ   ا  ر ادة و  ادة  

 ذ ا أن ا ا  ا ا إذا  يت 
  إى اوف ا: ات 

 ي ) ر : و  إذا ن ام ما ا  - أ
أو ا  وأو ا ل اا ا إ و رأو ا داا  ء

( ه ا  أن  را  يع اأن ا     ل و
ظ  ا     ل إا  ظ ة  م

   ،رة ن أ ف لا ا  وام ن  و ا
 . آ ظ أي   ا  

ار  اس  و أو ال ر ور ارط  - ب
. ا   

س  ز اب إذا   اار ارب  ا - ت
.   دي أود اا  

 وف اا أ ا ذا  ا  ا ن ا ف
   ا   اس  ر ادة .
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������������� �
���������������������������������������� �

:  

  ،مم  صء اا  ح ا ا  ولف م
و اء    ال ا ،ر ان ه اا  ااء 

:ا ل ا  وذ ل ازة ا   
ا ولا  

ل اا    ءا   
  

   اء:  

  ا ادت ا   م ا   ،ءا 
  لر أن اا  ل وزة ا  ما ظزة ا ،

 وإ  ا  وزة ا)1(ا ا و ، م  م 
ا  ر اد دى ار و  ءوأن ا ز  لل ا

  إإ   ا ل أو وا و وذ ا  ر)2(.  

 ه ا  م  ) دة28ا ن ام  (ديا  ر
2  1979 أم ا ذ   ا  ظ    )

  ون و ن ا  ب  ا ذا و . ل 
(ا  ىر أو إد وز أ  او ا ا.  

ا أم  ) ظ  ا    يت  113م ادة 

                                       
1.    ط ، ا  ةا اا  دروس،  .دار 1983د.

ا صا 88  

2.   ، ا ص، دار اا ت ان ام ،  ا .1977د 

   385.ص



  ال اا ا  ت  203

 و أ، 119ادة  ى ات ا و أوراق أو  أ ل 
 ا ن او ،د أو اا   ي ط ه ذ

ا   طور ار ر لاو ا و  ا إذا ار
ا او إذا ار ا    ارإ  ب و ز 

  ن ا ا واا ا، و او   ادياد 
    او اى  ا إذا و ا  ب 
 ا . و ت اص   اات ا ل 

ص،ا ل    ا  ظ  ال   او اوراق، او
ت اا   دةا   ص119  تي ذ  او ،

 هي ( م و  

 س وا  ا ا  ا ا ن   
  ارع ة    اب –اظ ا –   ام

ا  ظزة ا  لن ا ان زن اوأر ا  وأن ظ
) اء ا  اص  إ اظ ( ام يرة اس أ ياد

  م ظى ا ا وأن ف ا  فو  ا م
ه ا ء أام  أو  و أو ا ص ا ا 
   و ،ما م  . ا  ب  ن إذا  

 اء اظ ا  ال ا دة و  اع  
ذ و :  1ا-  دور  أم ظا  ن ار  

. ل اا  ا 2-  لا  ء ا ظا  إن
 ا  لا ا   إذ  عا إوأن  ن ا 

 ل  أيا ا  وا ه ا ن  ن ،لا ا  وان
  . ))1 ا  دة

                                       
  و  360ا ا ، ص  .1
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      ل أ  ظ   إ   ه ا ن
   او  ا ا دةا  ء ى119  ت ري 

 من ا اظ أو)1(،   ر (ج) ت  229وادة 
 أ اا اب اار و  ل     ين   

وظ)2(    ن اار ام  ة أل و اب،
 اد ا      ام   ر اظ ء ام

. ا       
  ل اا :  
  أ أم  ه ا   ل اا   و

: اا   
اض اأ:  ولا ل ان ا ن    دا 

إذ   يوا ا اد من ات ا ذ  امن 
 ا ا  لد اوو  ا ت اى ا  

 إذا إ إل آ م   )3( أ  ن و ،
  ا ظأداا وا  وظ ؤ،ه ا ا  ه ن

  مما  ا ا  ه ا ا ا   لا
و ، ل     ءن ا  و ،ا  ذ ن أ

                                       
 ) رة ( ج  229دة  .1

 ) ) ا  اردا ا ظا  لا  4  ) دةا  (16  أ  (

أ ) رؤء وأء ات ا أو ا اء ما  أو : ا  اظ

  .ر  ط أى

ن اء اء وأ(ج  .ب ) رؤ  ظو وإدارة و  ءء وأرؤ

أو  و ات وات وات وات إذا م او أو إى ات

 رأس   ت اا. 

اا  م ، ح ا اص  من ات ،دار ا  �در  .2

،308ص 2006�2007ا  

 190، ص612، ر19   ا ، ا  1967ا  30م ي  .3
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م ا أ اى    ال   اء    اط
دا    تاا   ن   )1( .  

  إ ا  رامأوك ا ن  لوا ا ظا  
 ا،   أم  ،ص ط  نو ه ا   و

 أ  ن ما ظ ن ن   ء وا ا 
ت  ظ  ق  113 ا ا مق ادة 

  ءا )2(.  
   ه ا ى ان ىه اا  أم إإ ا  رة 

ا  ظأي أن ا ،ا ظل اا ت   ءا ظ
او و ذ  و ه ا  ب اس ال ا ل 

 وانوا    ،ظل اا ط ل أس اا  ن
ا ا ا ا   ا   أول  ل ان ا ن

 و   ن و ظا  ظزة اا    عا
  . يت 113  اء   اص   ادة 

أو  أن ن ال ا   ، أو أورا  :ااض ام
 ،يت   119  إى ات اص   ادة 

ال ا ه ات و اال أن ه اص  ت  ا أي
 ا ،اأاا ا   و إدار و ،  ن

اء ظ  ا  ات ا ااد اد  ة ا 
ا  إ ذ اظ  ، اا د اام أاد،   ن 

.(ا   ) رة  
  م ه أا  " ءا "  اا ل ا  عن ا

ا ظ ا  ، ،لا  اءا ا  ا  دا

                                       
  84د   ،ا ا .ص  د. .1

2. ي م 16  1961  ا ، ا 12 567، ص108، ر 
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 ل اا  اءر ا     ر س وذوا
  دون اء .
 وم ءا  م   ء    اءا  "

  م  و و ا ا   ن ًأ   ل اا
  . ))1ا ااء "

و ر اء اظ ا  ال ا ا ة ت،  
 اعما  نو وا ا  لض أن ا و  ة او

زة  ا    ازة او و  زة ة، 
 ا  اء ا  او ا ،ا أو ا ، ا 

ل زام  ا  ظا ا  ان  . ة  
 افا ن ا ه ا د وم  ام  زه   

اى   ا ذات ا   ا . ا ا ام و ارة 
ض ان ال   ز ر  طق ا   يا، أ

 ذ     ا ا ا ال  ، وال
 وا .   مإ  لا أ  ا   

،ا وا  ن ذ دون ان ا ظزة ا  لد او 
، وظ  ه ا  ظ     ىا ذات ا

 ام  . ظ اظت   اء اى و مأ اس،
. ك اا  ره ا أ      

 د   إ أن اال اى ر     اء 
 ا ا ص ؟أاا ا ا    

ا  ه ا إذإن ا    ا د ن  ا وذ
ا اا    مى ا ا     أ 

 ن ا ض أن ه ا ممن ا ،ا ا ا

                                       
 .748،ص152،ر  20،ا1969   19م ي  .1
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،إرادة وا ر  يأ وا  درة ة، أيو ،ا  درة–  وآ
- ط  و م  ة 1(أي(.  

أم   اماف إرادة ام ا اء أو  اء   يأ 
ا ال  ا ، ا م ك  ات 

ا ا ا ،نما   صا  . ه ا 
ا ا  إذا ا مأ م أو أو م   إ مل ا و

      رة و أنت اى ا ك   
ا ا   ،ا   ا وا و أ

   أن  ىا ا  ظا     ،لا  ءا
    رةا  ىا ظأا.  م  

 ا ء إا ا ؤل اا  و:  
 مع   ه ا  أن ا اأى اه اول :  

 .  ا ماه اا أ : ى أ  ه ا  ن ا
ا ا ا  صا ا ا   ،  ر أنا 

 ورة اا : ر ى  ه ا  صا أا  ن
   او ا ظا م  وذ ، لا ا  ا

 ز  د،ت ا    ا   رم وذ
إ . أ  هن  م إ  ردأا ا او اد  ، و

أن ن م   يارة ام ، ان  م ام  د امع  أ
ا ز   لا ل ااد ا ذ  أو و 

  . )2(هه ار   رد
  ى اإوما ه مص  اا ا ا ورة ر ىا

و ا ن ا وذ ،ا ا ا ر رادة ي  ا

                                       
1.  درا )  يا ا و ا ل ، ا ض د. أ

 ا ا ( رم1988ة ،صا ، ا 6.دار ا  

2.  ز .د  ، صا ر ، اا 1990 138-137ص   
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 ا  ن   اء  ا ال  ا
ا ،ر عا   ىا ا  ا  ن أن و

و ،  ن أن موا  ا   ا ن ا
 ه ا  -  ا ا ا –   ص  ا

 ما ه ما إ ا   د وذ ،ا  لا
مر  ا ا إ ز ا    ت ا و

 وذ  إ أو اد   واه م ا ا  رده 
ا ا أ ،يوا ا ظا م  أو أن   و  ا

 ه رة  ز ا وو ا ال  ادل 
ا ا  رده وذ   عم ر.ي   

   اوع  اء:

 ا  ام اوع  اء و أ ف اس  
 ،ءا ء وا  ا ا ا ذ  ر وع

ا وا ا   ه ا إذ أن ور  و وعا
 ك اس أن اأ   م    أن ء إ

  أو      وا   ه إا لن ا ة
 ىا ك ا  ع ل أوا   ء1(ا( ذ  .

م ا ا ا ا   أم   ما ا  وعا 
 وعا   )2( .  

 و ا اا  ءا  ن  ،وعا  ر
      وعمواا  أ  ،ءا    و

  ء  ظا  ا    إراد  رج 

                                       
 91د.   ،   . ص .1

  102د. ر  ،   ، ص .2
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ال، و  ذ ا  ا ا   ا اوع 
 و أ ث ا اء    م اس 

 رات إ ا ا   ىا ر ا  ار 
ا  )1( .  

 اما  
ل اا    ءا   

 ا     ا  ءا    ن ار
ا ظا    ءا ،ع او،  ا  

  ن وأن  أو أو أورا  ن أن و ،ل اا  وانا
ال اا و ال اا ا  ا ا إذ  ؛و

  ءن ا وأن ما و   ءن ا أن 
أن رد ا  ،ا.ع ال دون و   ءا ء ا  

  ظا م  م   ءا  و    
 طن م اء لا  ءاإ  ء  أوا  ا 

   ال ا، و ره أن ر اظ  ااد ارة 
،  أ أو أم   أم  زن اا رس أ ك أو أن

 أم ا  ،    رقا    ةب او م
 ى اا   د  ا ظن ا ا ا و

 ول ا )2(أن ا ،     د دا ن  
،  ره ظا  أو م، د  عا  ضا او

وع  دون ه ا ره ل   يع  113 اة 
  ا ا  ل او وًء  ا ا ا ا وه

                                       
د. اا أ اوي ، اال ا و م و، دار ا اة  .1

 ر234.ص 2010، ا  

2.   ،ض  ض .صد. 114 
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 ن ا  ام   ا  ظ   إ إذا 
دف ون ا ظ  إذ   ه ا  أ  اء 

ن اع ن  ا  ، و  )1(ظ   اء 
ا ظ     ات ل اا  ءا   ى

ا ا  ء   إذا   .  

   ا ف م د دا ن ا إذا أ د ظي  
ا او ا ا   ىا ا   صا ،ار  

  اء     ه  اى  113م ادة 
ول ا، ا  ا و اد ايا  ص وه اأ  ا

ا ا  ص2(ا( .  

ا أن ك    ل ار ا   اء  
 أ ا ا ظ   ه م اء    أ

أو م  ا   وجا  عا د  و ،مأ م أو
اة ا ، ار أن اظ ا  ا ا  ال 
 م  و ،ل اا  وانع او     وأم ، ا

  ذ    :  

  ء، إذاا    ا ظ  ر اا :أو
و ، ظ م    أو      ا ا ن

ا ل اا  ءا     و ،م  ظا 
  ء اا ا ظا   ىا ن ا إذا أم  ، ا

                                       
.د. ح  ا اذ، ح من 113د. د   ،   ،ص .1

  ، صا ت ا236.ص1996ا 

ا ا   _ا ا  _د. أ  ور ،أل من ات  .2

 ما 202،ص1982،ا .  
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ا   ظ ره ء، أا      
وا ل اا  ره  .ءا ا    

  وعا    عأن ا  :م  ء اا 
  وعا و ،ل اا    ىك اا ا ظا

 ل اا  ء اأن ا إ ،ا    ب   د
 ،ل اا  ء اأ  ا     ، ظرادة ا

  اظ  اوع   ا، و   ه ا
 ظا  دةا ر  ط    )1(46  ت

. م ن 59ا ب  اوع  ا وادة  ي
ت اا .  

  ا ظ ا ظل اا. 

 ان  اء  ال ا  اظ ا ظ ا وال 
 اء   اظ أي ن ه اظ    م

  ىا وب ا ،،ول ا   ق أ ظا
 ت، وا ا ظل ا من ا أنظ   ا 

ا   ما 2(ا( مل ات ا ه ا    ،

                                       
 46دة  .1

ا  ف ذ  مم إذا م إ ت ا ا  وع . 

* اا ا  م إذا ا . 

* ا ا ا  م د إذاا . 

*   م إذا أو ا مم را ا ا م    ة دا 

داا ا . 

 ا  ن إذا أو ا مم را ا ا م    ة 

ا .  

 .1220،ص 244،ر  20، ا 1969م  10م ي  .2
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   وظ م إذا  ،ه ا ل  ءا  ظ
  .    ت اا    ا أا  م

و ، و أزة اظ  اء  ن ن ال  أ ط
    ظص ان ا ان ا ظل ا 

 ان ن  وظ ن  ا  أيال ل  اء 
    ل ويا ا ا    ،لا   ا

  وا  جا  ن إذا  ا  ن ظل اى ا
  ل،أوراء وظا    ءا   أو .   

 ا:  
   ء أوس واا ا را يا و أن و

 ة  ة ا و اء  اال ا    أ
ن او، وا  ال  ااط  إذا  رأوا أم  درة 
 ظا  ن و   ا   اأ  
 م و أن م  آن ،اأ  ا  وا  يا ا

:و   ت ااا    
 ا ا ل ا واظ ا وذ دا إطر  -1

  ن وام  ه ا د إن  ،ن اما ة ذا
   نما    توا ا  ا

ا  .ا   ا ظأو ا ل ا 

 اال ا  ن ي (ا وامت وات )  -2
  الا     ر ن ،ا ا  ما

 ص اا  ،  ت أون ام  اردةاء ا نم
 ر دا ا2ا  1979 . 

 و ة مص   ت   اا وادرة، -3
 ال اا  ءس واا ا    نو
و   ، ا ،م  اا ا ور اي 
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ا   ردع  أ   نو ،ل اا و 
. ا و ا 

4-   ب اا  م وذ ،وا  ظت ا دةز
ارب ا اع  اا   ا اظ  ت اة، 

ا ظا  و  ظ     و  ا ءا 
. اد أأ  ة ة  ف 

5-   ا أ ل ا دة   أو  تن ا
 ،ل ا اررة ا   ت  اا ا دتوأ

 ال  اا  عا ا  م أن ذ ة، و ا  ،دا
ن اة أن اب  ا و  وأأب ا دة و

ن  أن ا ا  أا   ور  أ و، و
 اج    ااا. وإذا م ا    ل  ه

وا ت اا    ل اا و ا وا 
وات  ل ُ ار واي  أو ا ن 
 اا  ،تارات واا إ   وا ا ظا

 وا ،وا ا ا  ىا ظ اا  ا ذ
 ااء  ب اظ، وا ا وادار وا  اات 
 ا   ا  أو ،ا  أن  ب اوا
 و ، ت أ   ر أم و   ف

رة، أو إما وا ر  وا ، ء ت ء
ذ ا، و آ غ  اد وا واس 
 ل أ   ل وات ا دو  ،وا

  ت  ال ا و ا   ات.
 ا    إن ا ا  ان وأء  -6

، و  ا  و ادع ا وادع اص. و مه 
.ل اا   ادوام  تن ا أن 
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7-   و زا ى ا وا ة اأ 
  لمل واا  ،سا ا  أو    

  أة ا زدة د اورات ا ا  اات 
ادار ا   ،  ود ر  وة  أل ه 

.دارات اا 

8- ار ا و اد اأ    ا  
 مموا وا ا ا س، وما  افاء ا

،اس وا  ط   دي إ ه ا إن 
 دي إ أم  ،وا  اطا  عدي ود اا 

او  ا  ار وة اأ ط  ه ا ن
وا ا ة اأ و ا  ا  ة اوا

 ا  ي  رأي   ل دور  ةه ا  وا
 اس.

9- ؤو  ت اا  ر  و  
وذ ،ن إدار و ،ؤوء ا  ياف اا  أ  

  م  س أو اا  بار  ا ة دور
 أب اظ ا  دور      اف 

. أي   افأو ا  أي 

ا و وا  



  ال اا ا  ت  215

 اا : -   

 ،-ا اص  -د  ، ح من ات  �در -1
  1988ط.  

اء ام  ، رن رة، من ات ا اص، �در.-2
ط )وا  اءا ال، اا  اءا ا 2010. 

 ح من ات ا أ  ور، ا �در -3
  ص ط1968ا. 

. ا ،  من ات ا اص، دار �در-4
،ا 1977ا. 

دار  اا  م ،ح ا اص  من ات، �در -5
،ا 2006�2007ا . 

6-ن ام لور، أ  ت د. أ_  ا ا_  ا
 ما ا ، 1982ا. 

د. ض  ض، اا اة  ا، دار -7
.را ،ت اا 

د. اا أ اوي، اال ا و م و، دار -8
 رة، اا 2010ا. 

د.  ااز ،ات  امن ا، ا ا، دار -9
 ما ة، اة اب ا1999ا. 

 ز أ  وار  ادر ا، امن ا  د.  -10
.م  ون ،ار اص، اا ا 

11- ت ان ام ح ، د .د دار م  ،صا 
  ا ا ،64.ص1984ا 

د. ي ر ، ا اظ اة ا اظ ول  -12
 .2006ا، اة، 

من ا ا واو واة واس  - د. أ أ اوس -13
وا مما ا  ل اا- ا  ا 1997 -ا-   
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14- ا و ءات  -أا  ل ا اا ا
مرا ا  ا ظف اط  ا -   ة

ت ارادة ا -   -  ا ق واا 
م -1997 -. 

 -  ارف ا - ن ا اصام -أ ا د. -15
  - 1981 -ا ام - اء اول

 من ات اي. -16
17- .ت ان ام 
18-  ن رم2ا  1979 دا ان ا    
19- . ا ا  أ 
20- . ا ا ا أ  

 � �


