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 األطروحةملخص 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 
 م علدددش ا ددداي ا وخصدددول  سدددو م الما دددلصال الحمدددرب ال المدددولمصال  اللددد    ال ددد

 دصروو محمدر علصددض االدال اللدد    ا دم ال د م  علددش الدض اليصخددصال اليدو اصال  الددحوخض 
 اجممصال ..

 أمو خمر
اقر حفال المااق خول دماال  المفرداصال مدال مس لدي الم دوال  ا  جو دوال اد  خد ر 

مددددال مددددرو و مرصوددددع  حملددددال م ددددمال الحلددددوا   خسولددددع ا  دددد مصع لقددددا ال عددددر    لرددددال
وال مددددح الحلددددوا   ا خددددراا  اددددولمااق حولددددا  الملددددم  ا رل   الجوممددددع الرصوصددددع حروصدددد

 ا خاز للمفراصال  م يال ا  ا ال ماال.
 

موددددل ميلددددح القدددداال المو ددددا ال جددددا  ال ددددورد ع ددددا المددددص ر   لددددوااال ج دددد ر 
 خ دددوا آر عدددزاحم حةصةدددع س  دددع علدددش اومدددوي الحاردددع الةقواصدددع  ا رخصدددع مدددال حصددد  الل دددع 

علدد م الددرصال الحوصددي  مجمددال  دداا  المددال  الم ددلمصال  جددا  للدد  خاعوصددع ا ددا علمصددع   
اعصع رووال  مةدال الاحو دع ال صو دصع  ا ج موعصدع اد    ال  خلصع راصمع  زعوموال  م صسو

ال دددواصس    جوددد ل المدددااق اددد  حقدددل  دددور و  دددرا مدددال ال مددد     ا فدددال اةا دددو ا رخددد  
 المااق سولع. واصخ ا   احلعصع  له المممظم المؤلفصال علش الا م مال ا م

 خغ عدرر مدالع  الةقواصع الماخصع ا   مصع وا   ل  الخصحع لاال ال  جص وال ال صو ص
مددو م  الم  دد خصال  يدد ل الممااددع ادد  مجددو ال الفرددا ا  دد م   ا رل الماخدد  رددوال

 حقصددق   ددر أةدداال م(  1111- ددد1321راال الددر ا  ش  ا رصددل ال ددوعا ش  و ددم خددال حددا 
 راا  ض موو خع ل قرصم علم مال اع م ا رل  الةقواع الماخصع  لخودع الدصوع رص اال  ماه 

 وددض صمةددال احددر ا ددم ال ددماال الددلصال ا فلددال الخددوحة ال  الددصفال الددش  ددواصخ ارخوددو ال ددومخ
ادد  مااحددال  ددوخقع   ددلصي اللدد ل علددش و ددوج م ال ددما  الةددا    ددخول عددر    مجددوال 

 للراا دع له الراا ع علدش   دمصال    دمق م  ا  لال سيع الخح  اال      للرا و ا ال 
 .لل حقصق اسا 
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لصدض ا د  الجمدح  ال  ةصدق  ا  د قاال  الم ازودع امو مو ج ال حقصق الل  اع مدرال ع
اج ا الددددددش لا خصددددددوال المفددددددار   للدددددد  خددددددو مادددددد  المقيمددددددوال ا م دددددد ال ادددددد  القلددددددوحر ا

ل ددما المسي يددوال  الملددورا الاحص ددع  مددو   ددر  الصددض  الددش جووددل المووصددع خ سدداصج ا
  ددداع ممدددوو  المفددداراال  خصدددوال ا خحدددا ال ددد  وظدددم علصدددض  دددماه  الددد  عدددال ال ماصدددي 

 خو ع م  ا مورال   صا و. 
امددو مددو ج الراا ددع اقددر اع مددر علددش المددو ج ال حلصلدد  ادد  الوقددر الفودد  الددل  صم مددر 
علددش الددوش ال ددما  م لدد عو لددض الددش جووددل ا اددور  مددال موددو ج وقددر ال ددما ا سددا  

   الر دي عدال رصفصدع خودول القلدصر      درصال جمولصدعي القدصم الفوصدع  الال د    دوعر ر د
 الل ا  الفوصع  او اع و.

 يخصمع الراا ع اال  قح ا   م صر  اللصال: االال
امدو المخحد  . لمدااق ا رخصدع  الةقواصدع اد   لد  الماحلدع ارال ا  ال م صر اح اال ا

احص ددع ا  لددش  ددصا  ال ددوعا  محددو االددل  عودد  خحصددو  ال ددوعا    لددمال ةدد    الةددوو 
 عااال ا  الةولةع خمرووع ال وعا ا رخصع  الملمصدع.  د   ا ض ا  مال الةووصع خملورا ةقو

ال د  يا  دو ال دماصع الم لد عوال  ا  داا    عو  ا  ال اد  راا دع الال م صر ال 
ال ددددوعا    لددددمال الفلددددال  دددد ع مخوحدددد   رددددوال المخحدددد  ا  ال ادددد  الاةددددول  ال ا سددددل 

محدد اا لراا دد ض    ددر   ددي الخوحدد  يدد ص   عوددر  ا مددوم الح ددصال  اةددول الخوحدد  مددال
يلخدددال الماةصدددع الدددولاال وقرصدددع  خددداز عمدددق  او مدددول   دددله المااةددد  وو دددرا  محلددد   رلمدددو 

     ادد  المددرع   الةولدد  ادد  ال ددزال   حددال ددوعا الددش الماةدد   عقصر ددض.  المخحدد  الةددوو
المخحدددد  ال ددددورد خ ددددماه الددددل  الااخددددح  ددددما الز ددددر   السددددومد ادددد  ال ددددر     ا دددد م 

 سلش لل لي.
 عددولج الفلددال الةددوو  الجووددل الفودد   ا دد مال علددش ااخمددع مخوحدد  ا دد م المخحدد  
ا  ال خراا ع الخوول الفو  لقلصر  الر ا    مو  وا اص دو مدال ميدولح  مقدرموال  ح دال 

  سلش  س ا صم.
ل   ددرمال  اولددل ا   مددوم ادد  المخحدد  الةددوو  خراا ددع خوصددع الل ددع  ال اارصددل  الدد

اصدض م ددورا وظاصدو ةددم  وو لدال ممجمددض ال دما   ا  دد سراموال مدال ملدديلحوال  عخددوااال 
راا ع ا دل ل    الفوظ   ظ ا ا ل  صع  ا ل خصع رو   خود  ال لمصال  ا رال الراام   
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ال وعا الل  ل و ض ا دولصل ا  د ف وم  الودرال  ال داي  ا مدا.   ودو ال المخحد  الةولد  
ع عودددر الدددر ا   مدددو اع مدددر مو دددو علدددش المويفدددع  السصدددوال   ددد ال راا دددع اللددد ا  ال دددماص

لددددد ا   دددددخص صع ام ا ددددد مواصع ام رووحصدددددع ام  لدددددورصع   ردددددلل  اللددددد ا الرلصدددددع   ا ددددد م 
ع  الراسلصدددع  امدددو السواجصدددع لم  دددصقش ال دددماصع  خو عص دددو السواجصدددالمخحددد  الااخدددح اددد  ا

الراسلصدددع  م  دددصقشال  دددو   ا  مدددالاروودددال لالدددر ا  زاال  القددد اا   مماادددع الم دددصمال مو
ال وعا خ و ا و دجوم  ال ودو م اد  اخصو دض ال دماصع   مو دو الجودود  خول  وحال ال   حقق

الو ددوحج ال دد   أ ددم ال رددااا  ال ددر صا  ال لدداصح.  اس  مددال الراا ددع خسو مددع  ددرمال اص ددو 
ال اال  ال  د اه مدال ال دماالعد  للال الص و ا  راا     ما  و م الدر ا    مدو صمصدزه 

ال ولخع علش ممظدم  دماه الاةدول  خسولدع الاةدول الدل  سدش خدض اسمدوم الح دصال ال مع 
 أ ددال خص ددض  حدداش ال ددوعا ادد  مااةصددض الح ددصوصع ال مخصددا عددال اارددواه خلدد ا  ا  دددمال 
خحددااا  المويفددع  لددرق الخوعدد  إل مددو  ويددق خددض  ددله المااةدد  صوخددح عددال ا  وددوا لددورق 

ع خولملددوجرا  المااجددح  ملسللددو   عقصددر  اا ددسع  حددل مرددصال لددد   آال الخصددال( .   وحمدد
 خولل ع ا ورلصزصع .

الجلصدال الدرر  ا عودور الرخص د    أ د ول  إلدشسولش  را   ام ودوو   أ رم  أسصاا
 اصدددوه خوا دددورا ض     جص و دددض   أراموددد علدددش  دددلا الخحددد   اس ددداايالدددل   حمدددال عودددول 

ادد   ددر و ا لددض  الملمصددع القصمددع    دداال  الدد لض خر  ددض المم دد ر   ارددوال لددض اخلددغ ا ةددا
      لصخض   ق صمض  جزاه اب عو   عال الملم سصاا .

اال اردد ال  ددر  أاجدد ا ددرم اع ددلاا  مددال رددال  لدد اه اع ددا   ددله الراا ددع    س ومددو 
    اب الم اق الش   ال ال خصال.  اقال ا  عمل   لا

 
 


