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 اإلهداء

بطاعتك .. وال تطيب  يل إال بشكرك وال يطيب النهار إالإلهي ال يطيب الل 
 اللحظات إال بذكرك .. وال تطيب اآلخرة إال بعفوك .. وال تطيب الجنة إال برؤيتك

 إلى من بلغ الرسالة وأدى األمانة ، ونصح األمة سيدنا محمد )صلى هللا عليه وسلم(

يضيء لي دروب العلم  وال يزالكان الذي  صاحب القلب النقي والوجه البهي إلى
 والمعرفة ويدفعني إلى سبر أغوار الحياة بالبحث والمثابرة واالعتماد على النفس

لى الغد وفي اليوم بها أهتدي نجوم كلماتك وستبقى   األبد وا 

 والدي العزيز 

ها سر نجاحي وحنانها بلسم جراحي إلى أغلى الحبايب ؤ دعا وال يزال إلى من كان
 أمي الحبيبة

ي في الصعوبات لتحقيق أسمى وأعلى نورافقت الملماتلى من وقفت بجانبي في إ
 زوجتي الغاليةخالص والتفاني رفيقة دربي لى من تجلى فيها اإلإالغايات 

وسدد بالحق  حفظكم هللا حسام الدين وحارث ومحمدإلى مالكي في الحياة أوالدي 
 خطاكم

هم في قلوب االحباب.. شهدائنا لى من سكنت أجسادهم التراب، وبقيت ذكرياتإ
 براراأل

 حفظكم هللا جميعا   أخواتيلى إ ياد وزيادإ عزوتي وسندي خوتيإلى إ

 يرسول البياتالدكتور  أخي وصديقي إلى صاحب القلب الطيب والنوايا الصادقة

 إلى المملكة األردنية الهاشميةموطن الحضارات...و  نبياءمهبط األ إلى بالد الرافدين
 سراء أساتذتي في كلية الحقوق جامعة اإللى إ

 تمام رسالتيوكل من أعانني على إ ردنفي العراق واأل صدقاءإلى كافة األهل واأل
 أهدي هذا الجهد المتواضع لى كل باحث وطالب علمإ



 د
 

 شكر وتقدير

ِالرَِّحيمِِِالرَّْحَمـٰنِِِاللَّـهِِِِبْسمِِ

َِِنْفســــ  ِّللاَُُِِّيَكلِ فََُِلِ َاَ  ِإَلَّ َ  َِِْلَ  َِم ُِِۚوســــْ َ  َِْم َِِوَعَلْيَ  َِكســــَ يَن ِإْنُِِتَؤاِخْذَن ََلَِِّبََّن رَِۗ ِِاْكَتســــَ َأْوَِِنســــِ
ر اَعَلْيَن َِِتْحِملَِْوََلَِِرَّبََّن َِِۗۚأْخَطْأَن  ْلَن َوََلَِِرَّبََّن َِِۗۚقْ ِلَن َعَلىِالَِّذيَنِِمْنَِِحَمْلَتهَُِكَم ِِِإصـــْ َِط َقةََِم ََِلُِِتَحمِ 
ِِ﴾٦٨٢ْلَك ِفِريَنِ﴿اِاْلَقْومَِِعَلىَِِف ْنُصْرَن َِمْوََلَن َِأْنَ َِِۚواْرَحْمَن َلَن َِِواْغِفرَِْعنَّ َِِواْعفَُِلَن ِِبِهِِۖ

ِ(٦٨٢سورةِالبقرةِاأليةِ)ِصدقِهللاِالاظيمِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ

ســـــــــيدن ِمحمدِوعلىِ لهِوصـــــــــحبهِِمينينِوالصـــــــــ ةِوالســـــــــ مِعلىِالن  ِاألالحمدِهللِربِالا لم
ِأم ِباد:ِأجماين.

تور علي الدكلمشرفِعلىِهذهِالرس لةِلِ،متن ن ِأنِأتقدمِ جزيلِالشكرِوعظيمِاَليسادنِِِِِِِِ
 دِرشـــلم ِقدمهِمنِالنصـــاِواإِأستتت ا الق نوا الندني  ي كل ا الوقو ج م ن ا ارستتترا  الزعبي

 داءِم حظ تهِالقيمة،ِفلوَلهِلم ِرأ ِهذهِالرســــــ لةِالنورِفك نِنامِالن صــــــاِونامِالماينِ،ِكم ِا ِِو
ستتتت ا  ألب ألعضتتت   لمنا النن  شتتتا نن لاِ،امَلحتِراقدمِباميقِالشـــكرِوخ للِالتقديرِِوأودِأنِأت
كل ا الوقو ج الم ن ا ارردن ا  ن ئب عنيدو أستتتتتتتتتتت ا القت نوا الندني  أونتد الو ت ر   التدكتور

لى ع والدكتورة ه  م الشتوابكا أستت ا الق نوا الندني النس عد  ي كل ا الوقو ج م ن ا ارسرا 
ِ يه . والوكم الرأ عط   ا  وا     نا تووب هاه الرس لا   و ن   قدنوه نا نال

ِ/الدكتور وند  القبال  عنيد كل ا الوقو  متن نِألســــــــــــت ذن ِكم ِأتقدمِبكلِما ن ِالشـــــــــــكرِواَل
لىِك فةِالكوادرِأس تذةِِوِ،ج ماةِاَلسراء ِ.ِدارييناِ وا 

ِ دهللاعِالملكِج لةِمجدهمِوح م ِرأس مِوعلىِال  شميةِاألردنيةِالمملكةِلشابِوتقديرِ ِشـكرِ 
ِ.حفظهِهللاِورع هِالث ن 

ِ.كم لِرس لت إوقفِما ِووفرِل ِفرصةِشكر ِوتقدير ِلكلِمنِكذلكِ

وِ  ِف ِيومهِإَلِق لِف ِغدهِلام دِاألصـــــــــف  ن ،ِإن ِرأي ِأَلِيكتبِإنســـــــــ نِكت باليقولِِوخت ن   
غيرِهذاِلك نِأحســــنِولوِزيدِهذاِلك نِيســــتحســــنِولوِقدمِهذاِلك نِأفهــــل،ِولوِتركِهذاِلك نِ

ِستي ءِالنقلِعلىِجملةِالبشر.اذاِمنِأعظمِالا ر،ِوهوِدليلِعلىِأجمل،ِوه

  ؤاد المبور  ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ
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 الملخص
تعددا نقود ا نكقرتن و ددد  أدداا بتك نكتتردديننف نقت  بتندتددي نقتددداك نقترو ق    نقأددا دد  ت           

 سدددددديفل نقاتع نكقرتن و  ا ددددددول  يك  نقود ا م يل نقاتع نكقرتن و ،  قعل نقسددددددت   ننا بوت ددددددين 
ت  ديياة نقأي د  قى    يا طنق  بسدددديق   أا تد تت نت  مع متط ايف  ،ن و د ا ددددول  ي نكقرت

د  نقعد ا قرتن و دديقتو ك نكوت ددددددددددددددين مددي  عن  اددناعددا تط ن نقت ددينة  ادد ا   نقت ددينة ناقرتن و ددد 
تن و  سدددددددددديع   ى نقاتع نكقر  تعتما ايقان د نانقت ،ناقرتن و د  نقعم  يف نقمصددددددددددنت د نقمتط نة

 أ    هاف نقسو نف نا  نة تدامًي م م سًي ت  تذن نقم يل.  نقتأ يل نكقرتن و  قألم نل،

 ىوتهن   وت نًن ت ن تدهيا نقديو ن، أ نقطت عد نقديو و د ق ود ا ناقرتن و د  اكً ف قدا بتين          
ومينقايأ   قى بوه ك  مون بن تعا     س  د ت نقود ا نكقرتن و د  واًل  ا اًن من ب ويل نقود ا،  ن 

ب  داتهدي نقتط ننف نقترو ق   د نق ا اة، ومي ت ت ه تذا نقود ا  ن نقود ا نقتد  ا د  ،اتع نقرتن و دد
ة ت أدداة نقمصدددددددددددددددان )نقتوددك   ن صدددددددددددددددانن، أ دد  تتم د ناق نق ددد  نقمعدداو دددي من أ دد   هددد نإ)ن

 صدددد نقا لنقت  تتعيمل تهي   ي ت  نقا لصددداننتي  نكقرتن و د ت تك  ق ود ا دنقمنوديي، بمي ايقوسدددا
بمي من قتل نقمصدين  ب  نقمسسدسديف نقميق د نقمن صدد  تسمى مسسسيف  صانن نقود ا  ، نب دنا

 نكقرتن و د، ممي   عل  يمل نقمويتسد برتن ت  نقود ا نكقرتن و د.

ا قيو و د تها  ضمين مست   ض ناط  قا   ضع  صانن نقود ا نكقرتن و د  قى بأويك           
 هد نق مي  دددددو  د ب  م ضددددد   د، ومي  تع ن   ى  نكأويكويٍ  من نقسدددددالمد نقميق د، تتر ن تذا 

د ا وطنن  نقمتعيم د تهذن نقو ع من نققى أمي د نا ،  تها  نكقتدنك تهي  نقمصددددددددددددددانة قت دك نقود ا،
ن  هد م تيمو د نقت  من نقمت قع أا تهي وت  د  صانن هد ،  انا نقم يطن نقديو و د  ناتذن من  

ب نا ، أ د  ك      نقتعديمدل اديقود ا نكقرتن و دد من م يطن  ا اة ، تدا تر ن ذنف طياع تو  
 تل مسدددددددتعميل نقاعا قهذا نق سددددددد  د نيك نقاتع ب  م يطن تتع   تإسدددددددياة توتج  ن سددددددد ا  مل و 



 ط
 

  اايقود نقتعيمل  نت ، ومي نتي  ب  نقتهن  نقضددددددددددددددنيت ب  تم يل نإ م نل م  ديف سسدددددددددددددد دل نا
 ق يك هيت نك الل   ى  تنت  نكقتدنميف، من نقعا ا نقاتع  م  د بطنن   يت    ى نكقرتن و د
  ق يمه  ننقغ ت ا نقاتع بانة  ق ع أيقد ت  بمي ايقتدنميته، نقم ل نقطن  ت يا نقعدا د نقمسدددددس ق د
 .نقاتع  م  د بطنن  ت يا نقتدص نيد نقمسس ق د ق يك نقى  ساي تذقك ايست انمهي

من  تميك  ك ذ  تمون نقمسددددته  ، عا وهيف يً تايقوسددداد ق  تيا ت نسددددطد نقود ا نكقرتن و د بمي          
ق ه ب مطيقتته  متل نقن  ع  ،ضدديت د اعم  يف  تدنميته من ا ن نقأي د ق د يكقي م  د نقت ع  نق تيا ا

مسدتدااًل تإ ننا تسد  د إتميك  م  د نقاتع، أ   ك تنتاط تذا نقود ا ا ي أسدي  مصنت ،  ذقك 
أنًن ت  نقتصددددن  تهي  تأ ي هي اأنيد من ا ن نقأي د  قى نقن  ع ق مصددددان  مي   عل نقمسددددته ك
 إرميل  م  د نقاتع.

          


