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 االىداء
 

إلى روحا غالية قد فارقت الدنيا وذىبت إلى الجنة بسالم... فكانت كنسمة ىادئة في فصل 
 الصيف... ولمسة دفئ في فصل الشتاء...  وزىرة ربيع تفتحت لي في الدنيا

 إلى روح والدي العزيز
*** 

مالكي في الحياة ...  إلى معنى الحب و إلى معنى الحنان والتفاني.. إلى بسمة الحياة إلى 
 وسر الوجود إلى من كان دعائيا سر نجاحي وحنانيا بمسم جراجي إلى اغمى الحبايب...

 امي الحبيبة
*** 

 وسندي حين تيزني االيام متكئيالى... 
 الى... سندي  وقوتي  ومالذي

 سعادتي الى...  من بيم تكتمل
 اخوتي  و اخواتي

*** 
 الى...كل من احب تربة العراق وسقاىا بدمة

 إلى الشيداء الذين ضحوا بدمائيم من اجل الوطن
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 الشكر والتقدير
 23قال تعالى )َوَمْن َيْشُكْر َفِإنََّما َيْشُكُر ِلَنْفِسِو( لقمان: 

 ( اهلل وقال رسول الكريم )ص( )من لم يشكر الناس، لم يشكر
 

 بجزيل الشكر وعظيم االمتنان الى كل من: أتوجه
 الى التي لم اف بحقها لو انني اشعمت لها االنامل شمعا

 امي الغالية.
 

ال يسعني اال ان اتقدم بالشكر الجزيل، مع بالغ االحترام والتقدير، ألستاذي 
ومجهود في  رعاية رضا ماهود( بما اوالني منعمار عبد الم.د. ومشرفي في البحث )

 هسديدة، ومالحظاتالتوجيهات ل قراءة البحث وتشخيص مواقع الضعف والخمل، وكانت
مني  هفم واخراجه بهذا الشكل، االثر في انجاز هذا البحث،بالغ فريدة، ال وتنقيحاتهرشيد، ال

 والشكر والتقدير.كل الثناء 
ذلونه من جهد في لما يب كما اتقدم بالشكر الجزيل لجميع اساتذة العموم السياسية

 واخص بالذكر  د. ناصر كاظم. خدمة عراقنا الحبيب.
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