مجلة ديالى 0202 /

العدد الرابع و االربعون
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()5411-5491

ا.د .صبري فالح الحمدي

مدخل تعريفي:

حفلت تتساتلمت تتاساوتلت تتراقي ت تسقواقيا قلهت تتماكت تتناام ت ت سقساقيا ت ت اقيول ت تتما و اه ت تتاسا

ومتفيضتتتات اسيتتساقسضتتاااقياتلقداقي قكليتتتاس نهاتتتياقيكالتيتتت اسهت احعيتتساهضتتايااقياتتلوا

قيتحلليت افضنًا ناصنساقيالقداوعاقي ل قناقيال يت ا صيواسقفتلافتماتلتلاقيو اه تاس ا
يذيلاتل اقمماقيوول تاقيال يتاقيماس يتافماقيا ي اوناقيوسضس اساقيتما ا ساوثالا قاشا
يناق ضاءاوتلراقي سقوا ح ماق ت القساتغلقفيتاستأليكيتاتتوعا يناقي ل ينافماوتاالسا
ت اس تتساقالوتتلاقيتتذياحتتاسااقي حتتلاتمتتليءاقيضتتسءا ليتتي ا تتلاتسثيتتداق لقءاقيتتتما ا تتسا
ات اسي ماميامتاقيح سواساقيالقهيتاقيوتااه تتاقيكالتيتتا لتلاقيصتاي ينا

ي ي ااقال ضاءا

قيال ماسقي سيم.اا
ا

قءام تتيلوراقيق تتالااست تتس اق تو تتاما قك تتااقسم تتاءاقي تتلياقيا تتاماقيا قله تتما ا وي تتتا
سق تت ت ً

قيمتتاس يتا لتتلاصتتاي ا نهتتاساقياتلقداوتتعاقي لت قناقيال يتتت ايت سل اافتتماقيتءتتسلقساقيميامتتيتا
قيتتتما ا تتسات ت

ااقيو ءقتتتافتتماواعتتمام ت سقساقي قلمتتتا اسقيحتتل ا اياوتتاا لتتلاتحمتتينا

قيانهتتاساقيالقهيتتت-اقيمتتاس يتا ت ااو فتتل اقساضتتوناقءتتالاقيتاواتتتاقيال يتتت افض تنًا تتنا
ت تتاساا تسقواقي ليوتتانات تتس اقيح سوتتتاقيالقهيتتتافتتماقيت تتاسلاوتتعاقيح سوتتتاقيمتتاس يت ا تتأنا
قوسلاتتالدا احت قلاميامتيتا اسفتماوقت وت ااقيقضتيتاقيفلمتءي يت اسو اصتل اقي تاواقيال تما
تتايوغلواض ت اقالمتتتاوالاقيفل متتم اسق ويتتتاتحقيتتداه ت لاوتتناقيتاتتاسناقيال تتمافتتماوسقت تتتا

قالكءالاقيكالتيت.ا
ا

سمتحاسااقي لقمتاتت عاوسهفاق ضاءاوتلتراقي تسقواوتناواالضتتاقيوول تتاقيال يتتا

قيم تتاس يتاس ساا ل ي تتتاقك تتلن اق ض تتواماقيات تلقداديت تتلاحل تتفا غت ت ق اسق ا ام تتاساذي تتلافت تتما
قيانهاساقيالقهيتت-اقيمتاس يت اس يتانال افاتااقي تالااقيا قلهتماقلقءاقيوسهتفاقيمتاس ي اقيتذيا
متتيا ت تسقواقي ليو تتاناف تتماق ت ت قءاالقء تتماقيلقفضتتتاقهاو تتتاتح تتايفاثنث تتمايض تتماقيم تتاس يتا ا

وصتتل امتتسلياافتتماوسقت تتتاحلتتفا غ ت ق ا افيوتتاام ت لحعا تتلاصتتفحاساقي حتتلاسوالسواتتتيا
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قيتاليكيت تتتاو ت ت ناهت تتس اقيانهت تتتاقيمت تتاس يتاوت تتعاقي ت ت سااقيغل يت تتتا اسالمت تتيوااقيساليت تتاساقيوتح ت ت ا

قالولي يتت اس تساقالوتتلاقيتذياقا تاياقيا يت اوتناق ضتتاءاوتلتراقي تسقوا ونحعتتات مافتماتلتتلا

قيتلماساقي ليوا يت.ا

-المملكة العربية السعودية في مناقشات مجلس النواب العراقي()5411-5491اا

ت ساقيمتاحتاقيال يتتاع تسلاو تاليعاست تتتنسا ا تساتلوتمايتحقيتداتحتايفاث تتا ما

ا

تتينا سيتتتيناقسال وتتااق ثتتلاوتتناذيتتل افتتماكضتتمات قليت اقيت تتافراقالهليوتتماسقيت سيما لتتلا لت قنا

قيو ءقت اسو ااو لساامسليااقي لن

()1

اس ساقالولاقيذيات اسييا سقواقي ليواناقيالقهما

ا

قمتا قلضت ماميامتتتاقيح سوتتتاقيكالتيتت اسهت اسل اقمتتماقيوول تتتاقيال يتتاقيمتتاس يت()2افتتماتلتتلا
قيو اه اس افماقث اءاق اقا اقيتلمتاقيما متا

تل اوتناقالتتوتاااقال تيتا ياقيثتا مايوتلترا

قي تسقواياتتاما1411افتتما7ا ت اءا 1411ا ل امتتتاوحو ت احمتتنا تي( )-ال تتيراقيوتلتتر-ا

ستماءااوحوس ا قلوتل(-)1ا ا توا غت ق -ا تناوسهتفاقيح سوتتاوتناتلتلاقيتحل تاساقيميامتيت ا
س ق اقيل واءاقيالواقتتوا اسا ذقاقي أنا احي وااستيامؤقالًاديلاحوت ياقي اتتياتتم(-)1ا
ل يراقيسللقء-اييتيوا يا ف ياًاقواماقيوتلر اسفيواايأتما صي":ا عتلقايل لستس تسااقيتذيا

تتتماقالتفتادا ليتتياسسهتتعا ليتتياووثلتتساقيح سوتتاساقيال يتتتا( لستس تتسااقيتاواتتتاقيال يتتت)اس ات يا

 -1اس ساقيو لسااقيذياقهتلحياقالويلا

اقهللا ناءناا اما  141ايلسح ا يناقيالقداسقالل نا اي يا

هس ا ا لفض اقيتاوات اقيال يت .ايولي اون اقيتفاصيا اي عل :ااا م اوحو اصايح اقيالقد اسقيسح اقيال يتا
1411-14 4اقيف لاسقيووالمت ا غ ق اوءا عا قلاقيح وت ا 1441ا

.117-111ا

-2ا متاتو اقي لقمتاتمويتاقيوول تاقكتصالقايلوول تاقيال يتاقيماس يتافماصفحات ا.اا
اوحو احمنا ي:ا ق تكوال يماايوتلراقي سقو اقي سل اقال تكا يتاقياا ل اقالتتواااقال تيا ياقيثا مايم تا.1411ا

 1411ا

اقيللقداقيحم م اتأليخاقيس قللقساقيالقهيت اتت 11ا قلاقي ؤسناقيثقافيتاقيااوت ا غ ق ا

. 12اا

-1اوحوس القول:ا ق تكوا ا اا نايسقءا غ ق اقي سل اقال تكا يتاقياا ل اقالتتواااقال تيا ياقيثا مايم تا
 2(1411ا سن ا اقالسا ا 1-1411اقيال ا .)1411ا

اقيللقد اقيحم م اقيوص ل اقيما د ا اتت 11ا

. 12ا
 -1احو ياقي اتياتم:ا يفساس قللتيا ذيا(قيثا يت)افما 24ااوا 1411اسقمتقايسافما 1ا ا سناقيثا ما
.1411ايولي اوناقيتفاصياا نا سلياقيميامماي عل:اقفلقحافاضااه ل احو ياقي اتياتماس سليافما
قيميامتاقيالقهيت المايتاواتمتيلاايلاو سل ا ليتاق قو اتاواتا غ ق ا.1441اا
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حصتتسااقتتوتتاااقيول تتيناقياعيوتتيناول تتااوصتتلا(فتتالسد)اسقيوول تتتاقيال يتتتاقيمتتاس يتا( ت ا

قياليلا ناماس )اف اا ا ساح سوت اا للا لماسليافما ذقاقالتتواااقيوفاتئاقماال"(.)1ااا
ا

س لتتلاقثتتلاق اقتتا اوتتؤتولامتتاناف قل ميم ت سافتتماقيساليتتاساقيوتح ت اقالولي يتتت اسقيتتذيا

توكتضا تياتأمتيراقالوتماقيوتحت اس ي ات تااقي سييتت ا و تال تاسفتس ا ل يتت او تااقيوول تت ا
فق ت اتو تتلاقيالقهيتتسناقناتحض تليا تتاهماقي ل ت قناقيال يتتت اييص ت حايلاتتلواو ا تتتافتتماقيوحتتيءا

قي سيم ا تلاقي لوتتاقيتتما يقا تاامتلواناقي تيخا قس (-)2ا ا تواقياوتال -ا ت اقفتتتاحاقيتلمتتا

قيما مت تتتاسقيا ت تليناق واي ت تتاافت تتما21ااذقلا 1411افت تتماقث ت تتاءاو اه ت تتتاميامت تتتاقيح سوت تتتا
قيكالتيتتتاسووتتااتتتاءافتتماح يثتتياق تتتم":اسوتتنا سق تتماقيفكتتلاقنات تتسناقيح سوتتاساقيال يتتتا
وص تتلاسقيوول تتتاقيال ي تتتاقيم تتاس يتاسقيات تلقداي تتتل سناف تتماق ع تتماو تتؤتولام تتي اق ايلمت تتنما

قياتايوم افا تااتت ًقا أمتفايحلوتاناقيت سااقيال يتتاقالكتتلناقيتتمامتا وساومتتا وتات يتتافتتما
قيوت س اقيال م اسق ااي لتساقنايتنفلا ذقاقيكءأاسقناتقسماقيت سااقيال يتتاوت اتفتتاسوتحت ا
اه اااقي سااقالكلنافما س امسليااسي اناس لداقالل ناقال لقء"( ).اا

ا

وتتناتا تتوااكتتلاعلتتساقيقضتتيتاقيفلمتتءي يتات ت ااقيومتتأيتااقالسيتتلافتتماق تواوتتاسا

قيلياقيااماقيالقهم اقيذيا اناي الا االمتياءاوناقل يا اقي تل اقيص يس يتا حتساقال قلضتما
قيوحتلتتت اسوتتاايوثلتتياذيتتلاوتتناقوت ت ق اقيكءتتلاقيص ت يس ماديتتلا ل ت قنا ل يتتتاقكتتلن اسل اوتتنا

ضتتو ااقيوول تتتا–وسضتتسااقي حتتل-افتتماقث تتاءاو اه تتتا تاتسقواقي ليوتتاناويثتتاداقالوتتماقيوتحت ا
سقي عاماقالماممايوح وتاقيا ااقي سييت اكتنااقيتلمتتاقيثا يتتاقيتتما قت سايتسما 2ات تلينا

قالسا1411ا ل امتتتاوحوت احمتتنا تتي استمت اتلتتلاق لقءا عيتتفاقي تتاسي(-)1ا ا تتوا غت ق -ا
ف تتماقيتلم تتتاقيو تتذ سل ا قسي تتي":اقناهض تتيتافلم تتءيناييم تتساهض تتيتا م تتيءتاقساهض تتيتا ا ي تتتا

 -1ا وحاضلاوتلراقي سقو اقي سل اقال تكا يتاقياا ل اقالتتواااقال تيا ياقيثا مايم تا 1411اقيتلمتا
()11افما7ا اءا 1411ا

.141ا

 -2ا املواناقي يخ ا قس  :ا ق تكوا ا ا ا نايسقء اقياوال ا ا اقمتقايت اق قل يماقي ا ل اقي سل اقال تكا يتا
قيكاومتا

ل اقالتتواااقال تيا ياقيثا مايم تا1411ا(2ا ا سناقالسا 1-1411اقيالا.)1411ا

قيللقداقيحم م اقيوص لاقيما د اتت 11ا

ا

. 12- 17ا

 ا وحاضلاوتلراقي سقو اقي سل اقال تكا يتاقياا ل اقالتتواااقال تيا ياقيثا مايم تا 1411اقيتلمتا()21افما21ااذقلا 1411ا

. 11ا

 -1ا عيفاقي اسي:ا انا ا اا نا يسقءا غ ق اقي سل اقال تكا يتاقياا ل اقالتتواااايلاقال تيا يايم تا
1411ا(2احليلقن21-1411او ي).ا

اقيللقداقيحم م اقيوص لاقيما د اتت 11ا

. 12ا
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سوسضايت االا ااق تااهضتيتاواقت اسو تت تاس اوتت اقياق تااالاتتالتدا تاي ن اقيفلمتءي يتا

فقءا تااسال...اق تاات تواا تن اقيوول تتاقيال يتتاقيمتاس يتاس ...است تواا تن اقيتيونا تذيل ا

يذيلاف ااتغييلايقعافتما مت تامت ا اا تانايتاتااقياتلوافي تااقهليتتاق تقت اقناذيتلاالايوترا

فلمءينافقء ا اايوراحقسداقيالوا افت"(.)1ااا
ا

سيل اليتا للاق توتاماقيتلياقياتاماقيا قلهتما قضتايااقياتلواسوتا اتتيايلانهتاساقيال يتتا

–ا قيال يتتت ا تتساو تتاا ت تياقيتلم تتاساقي ليوا يتتتاوتتناو اه تتاسا تتأناقي ت تلقااقيح ت س يا تتينا

قيوول تتتاسقيتتيونا تتاما

 14اسهت ا يقتتلا تتايلسما لتتلا ي تتتاقالوتتماقيوتحت اسو عوات تتااقي سييتتتا

يا ماوما وت اافماحااذيلاقي لقا اس ساقألولاقيذياقثاليامتا اصتايح(-)2ا ا تواقي يسق يتت-ا
ح يثياقيذياسثقتياوحاضلاقيتلمتا فم اا قسيي":افوناقيانواساقيتمات لا كيلافمامتانا

ف قل ميم ت سا(و تتاناتسهي تتعاويث تتاداقالوتتماقيوتحت ت )ا تتماقت تتاااقي ت سااقي ي تتل اءليق تتتاقصت ت قلا
ه قللقساتلاماقي سااقي اهيتتا تء يق تااسقت قل تا ادذقا عل تااديتلاقيو ال تاسا تيناقيت سااقيصتغيل ا

قيتماالا نهتايل سااقي يل ا ااو وااءايساو اقي لقااسقيحلسوافناكءلاوناتسمتيعا تذقا

قي تلقا او تااوتتااحت لا تتيناقيوول تتتاقيال يتتتاقيمتتاس يتاسقيتتيونا تتاما

14اوتتناحتتلوافا تتاا

ق ت تتساقيضتتاا ت سناقنات ت تتلاستتسمتتع اففتتماوثتتاا تتذياقيحتتاالسامتتيتو ناوتلتتراقألوتتناوتتنا
قيقياما وتاايتلتتوا ليتياوتناقيسقت تاس اسي تنادذقا تاناي سيتتا يتل اوصتلحتاقسايت ايتمايات افتما

قو اناوتلراقالوناقيقياما ايا وااوثوتل ا اتماقناق ثتلاقي تسقواقيوحتتلويناستت سقاقيويثتادا

وااه ايات لس ياوتحفاا حقسداقي سااقيصغيل اسقي ن اقيال يت"( ).ا
ا

س مت وا ت ما تتتاحاقيتاواتتتاقيال يتتتافتتماق قءاسقت ات تتااقلقءا اتتضاقيقضتتايااقيال يتتت ا

للاقيلاماونا سلاقيالقدافماتأميرا ذياقيو عوتاقيال يت افق استياقي تسقواق تقتا قساقيتلا

قيتاواتتتاقيال يتتت ا م ت وات وي ت ااي ت سلاقيا تلقدافتتماق قل اق واي تتااسقيو تتال تافتتماق تتءت اا
قيوكتلفتتت اس تتساقيتتذياقلمتتااو اسثيتتياديتتلاقالهءتتالاقيال يتتت اسو تتااقيوول تتت ايحث تتاافتتما تتما

 -1ا وحاضلاوتلراقي سقو اقي سل اقال تكا يتاقياا ل اقالتتواااايلاقال تيا يايم تا 1411اقيتلمتا
()2افما 2ات لينااقالساا 1411ا

.11ا

 -2اما اصايح :ا قص ح ا ا ا ا ن ايسقء اقي يسق يت ا ا اقمتقايت ا قل ح اقياءيت اقي سل اقال تكا يت اقياا ل ا
قالتتواااايلاقال تيا يا( 2احليلقنا 21-1411او ي).ا متالات الاحميناقيتا لي اما اصايحاس سليا
قيمياممافماقيالقد المايتاواتمتيلاايلاو سل ا ليتاقيتل يت/ق نال

اتاواتا غ ق ا.1441ا

 -ا وحاضلاوتلراقي سقو اقي سل اقال تكا يتاقياا ل اقالتتواااايلاقال تيا يايم تا 1411اقيتلمتا

()2افما 2ات لينااقالساا 1411ا

.11ا
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ساقيتلمتاقيثاو تا

قيتاواتاسوؤممات ااقيوكتلفت ادذا

ل اقيتتماق اقت سافتما27ا تا سنا

قيث تتا ما1411ا تا تتااست ت تيا تي تتواقيت تلقسي(-)1ا ا تتواقيت ت ييم-ادي تتلاقيتاوا تتت اس ل تتلاقي ح تتسا

ق تم":اس ذياقيتاواتاقيال يتاقيتما انايلالقداقييت اقيءتسيلافتماتحقيق تااسقيتتمامت داقياتلقدا
ايت تليافت تتماسضت تتعا سقت ت تتااقييت تتسماقلمت تتااسف تتس ياديت تتلاقيوول ت تتتاقيال يت تتتاقيمت تتاس يتاس ...اس ق ت ت ا
واا قساقيتحايفاسقتفاهياساحمناقيتسقلاسقيذيا انايقص اونا ااذيلاقياواا للاقتحتا ا
تتيناقيت ن اقيال يتتت افوتتاذقا تتاناسضتتعاقياتلقدافي تتا ...اقيتتتافا ت ايت ي تتااوتتناقيتاواتتتادذقايتتما

ا

تللافماقال قل اس ءلعا للا سقءناقالوسلا ال"(.)2اا

س قتتواق تتننا تتااوتتناقيساليتتاساقيوتحت اس ليءا يتتاا تتناومتتا ت اايقتلقلايصت لاوتتنا

قالوماقيوتح اايتقميمافلمءين افق اقثالاذيلاقحتتاتاساسقماتاوناه ااقي اواقيال مافما
لت قنا ت اسالمتتيواا ات واات تتيناقنا ت فاقيت سااقالمتتتاواليتاقهاوتتتا يتتاناتسمتتامافتتماهلتتوا

قيسءناقيال م االناذيلاونا أ ياقمت لقفاقو ا اساقي ل قناقياال يت اسو ااقيوول تايصلف اا
فتتماقيتسق تتواقيام ت ليت ا ت الاوتتناقمتتتثوال اافتتماقح ت قلاقيتءتتسلاقيو تتس ايتلتتلاقي ل ت قنافتتما

وتتاالساقيحيتا اقيوكتلفتت اس قتاا تذياقيو تتا لاقيسء يتتاءتالداقيامت لي( )-ا ا تواقياوتتال -ا
ايتلمتتاقيا تليناقيو اقت افتما7ا ت اءا 1411ا ح يثتتياق تتم":اقيتقمتيماوا تتاياق تاءا سيتتتا

ص ت ت يس يتا لت تتلام ت تسقحااقي حت تتلاقيوتسمت تتءا ت تتما عل ت تتااها ت ت ا م ت ت ليتاص ت ت ا يتااايت ت تتاا

قالم تتتا ق ايغ تتلساقيت ت ن اقيوت تتاسل اسوا تتلا تتذقاقيض تتااق تتاام ض تتءلا ح تتناس ...اسقيوول تتتا
قيال يتتتاقيمتتاس يتادي تتلاقيتمتتلحاس متتتا ا ق وت تاًايلء تسقلااس تتذياقياولي تتتامتمتتت لفاء اتتاا تتاا
ت س ااينمتحضالقساقيام ليتاقينلوتايو افحتاوثاا ذياقيءسقلا اس للا اافاناقيتقميما

 -1ا تيو اقيلقسي :ا ق تكو ا ا ا ا ن ايسقء اقي ييم اقي سل اقال تكا يت اقياا ل اقالتتواا اقال تيا ي اقيثايلا
( 1ا سناقال اسا 1-1411اقيالا.)1411ا

اقيللقداقيحم م اقيوص لاقيما د اتت 11ا

. 12ا

-2ا وحاضلاوتلراقي سقو اقي سل اقال تكا يتاقياا ل اقالتتواااقال تيا ياقيثايلايم تا 1411اقيتلمتا
()11افما27ا ا سناقيثا ما 1411ا

.111ا

 -اءالد اقيام لي :اق وا ا لقمتي ا اي مت اون اتاوات ا و لي ج ا ام ا 14 1اق تكو ا ا ا ا ن ايسقءا

قياوال افما ا سناقيثا ما  141اس

ا سلقساق تكا يتاقكلن.ا ويلا صليا اق نماقيميامتافماقيالقدا

قيح يل اتت 2ا قلاقيح وت اي ن ا 2111ا

.1 4ا

1
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وا تاياقناقيح سوتتاقي ليءا يتتتاسقالولي يتتايليت قناقنايكلقتتاافتما تن اقياتتلواتتسقاو ل تاا وتتاا
ا

ماقيحاااق نافماقسل ا"(.)1ااااا

ق ساقيتص تليحاساقيلمتتويتاقيتتتماق يتتلا تتااقيولتتلا ت اقياليتتلا تتنامتتاس ا(-1412

)141اسقيوتض تتو تا تتما تتن يايلقض تتيتاقيفلم تتءي يتاوا ي تتااسوا سي تتا ادي تتلاقث تتال ال س افا تتاا

قيتا يتتتاي ت ناقيا تلقهييناقيت تسقهيناديتتلاو اصتاتل ا تتااقي ل ت قناقيال يتتتايل تتاواقيفلمتتءي ماقيتتذيا
يقتتالااقالحتتتنااقيص ت يس مايسء تتيا اس تتست ماقيح سوتتاساقيال يتتتاديتتلاقتكتتاذاوسقهتتفاق ثتتلا

ت يتتتافتتماومتتا ا فتتاحاقي تتاواقيفلمتتءي ما.اسهت اقمتتتثولاحمتتناقيمت يا(-)2ا ا تتوا غت ق -ا

و اه تتاسا تسقواقي ليوتتانايوتتااتق وتتيا ليءا يتتااوتتناواس تتاسا م ت ليتاسواييتتتايلص ت اي تافتتما
وسقت تتتامت ت اناقاللضاقيوحتل تتت اييا تتلا و تتاايت ت سلاف تتماقي تتالااقيا قله تتماو تتنا ت تسقتراف تتما

قيتلمتتتا فمت اا قسيتتي":ا تتلناقنا ليءا يتتااقياعوتتلاتقتتللاقيمتتواحااليتتفاسكومتتوا تاصت يس ما
و اتلا اي كسااديلافلمءين اف ااحمت ساحمتاواقيتاواتتاقيال يتتاقماال اق تااالاق لي اقنا

قياتلقدايفتكتلا ا تتياقيوت قفعاس تتساقي تتاذاايلوتتاااس تتساقي تتاذاايل فتتسرايتحليتتلاقي تتاسواقيال يتتتا
قيوعلسوتاه اا اا سيتا ل يتاس ايناقيسهسايتتواقنا قت لاتصتليحاصتاحواقيتنيتتاقيولتلا
اقياليلاقيماس اقواماسف افلمءينا قسيتي(ا تا ماق تااسقسال ياس تا ماوا تم)ا تذقاقيتصتليحا

يياهيوتياسو ليتيافيتوا لي ااقنا متتا اسقنا متتا ايتأييت ا تاا ل تمايقت ما لتلاق قتاذا ل تما

وعلسم"( ).ااا
ا

سكتتنااو قسيتتتاق ضتتاءاوتلتتراقي تسقوافتتماتلمتتات ماقي ليوا يتتتايلكنفتتاساقيح س يتتتا

يناقي ن اقيال يتت اقيتتما ت ساوتناوكلفتاساقالمتتاوالاقي غتيضاقيتذيا وتاا لتلاقضتاافا

سحت اقياتتلو اوتناكتتنااقثتتال اتلتتلاقيو تتا اا تتيناق تتاءاقيتتسءناقيسقحت اسالمتتيواافيوتتاايتصتتاا
ايحت س اقيالقهيتتت-اقيمتاس يتا–اوسضتتسااقي قلمتت اسقلتفاتتساقالصتسقسا قكتتااقي ليوتانات تتا يا

 -1ا اوحاضل اوتلر اقي سقو اقي سل اقال تكا يت اقياا ل اقالتتواا اقال تيا ي اقيثايل ايم ت ا 1411ا
قيتلمتا()21افما 7اءا 1411ا

.111ا

 -2احمناقيم ياا( :)141 -1141اسي افما غ ق ا ام ا 1141اقص حا يكاايق يلتا ماتويماس وليا
( 11ام ت) ا اق تكو ا ا ا ا ن ايسقء ا غ ق افم ام سقس ا
1411ا.اويلا صليا اقيوص لاقيما د اتت 2ا

. 44

 14اس ا14 1س ا141 -14 4س -141ا

-اوحاضلاوتلراقي سقو اقي سل اقال تكا يتاقياا ل اقالتتواااقال تيا ياقيثايلايم تا 1411اقيتلمتا

()21افما7ا اءا 1411ا

.141

1
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تلمتتيماقيح ت س ا لتتلايم تتانا ت اقيوتي ت ا تتنسي(-)1ا ا تتوا غ ت ق -اكتتنااق اقتتا اقيتلم تتتا

قيحا يتتاسقيا تلينافتما1اقذقلا1411افتتماح يثتياق تتتم":اقس اقناق تيلاديتتلا قتاءا هيقتتتاي تتاا
ومتتارا يتتاناقي سيتتتاقيكتتالتم ...او تتااثا يتتا:ا تالاح ت س اقيوول تتتاقيال يتتتاوتتعاقيوول تتتا
قيوتاسل اقيماس يتاس ذياالاتكلجا نا س ااو س تا للاقيسلداسيماي سافي تاا ت اا ولتم ا
فت تتا ماقلتت تتساوت تتنافكاوت تتتاسليت تتلاقيكالتيت تتتا(تسفيت تتداقيمت تتسي ي)()2اقنايمت تتالات ت ت يا ت تتايءلدا

قي لسواميتاال اءا ذياقيقضيتاسفقاايواا صسا ليياقتفاهيتاقياميل"( ).اا

ت ساقيتلمتتتاقيوتتذ سل اتتتنس ال تتيراوتلتتراقي تسقواال حتتتاهتتا سناتص ت يداويثتتادا

ا

تاواتتتاقي ت سااقيال يتتت اس ا تتساقيوول تتتاضتتوناقي ل ت قناقيال يتتتاقيوسهاتتتا لتتلاذيتتلاقيويثتتادا
ايقتا ل افتما22اقذقل 1411استتاءافتتماقيوتا اقيو فتل او تي":ايتنيتتتاقيولتلاتصت يداويثتتادا

تاواتتتاقيت سااقيال يتتتا تتيناقياتلقداسمتتسليااس تتلداقالل ناسقيوول تتتاقيال يتتتاقيمتتاس يتاسقيتتيونا

سوصلاقيوسهعا لييافماقيقا ل ا اييسماقيثاوناونا ت لال يتعاقيثتا مامت تا(1 11قيثتا ماوتنا

قذقلا )1411اسق ق تتواذي تتلاق تتننال تتيراقيوتل تتراقنا ت ت اقيوص تتستينا()11اقيوسقفق تتسنا

()11افتماه سااقيوا اقيو فل ا االتتواا"(.)1اا

()1

اي تتياعتتاا

ا

س لتتلاقيتتلاماوتتناق ضتتواماقياتلقداالحتتنفاقهليويتتتا(ويثتتادامتتا اا تتا )

 -1ا

اقيوتي ا نسي :اسي افما غ ق ا اما 1147اق واا لقمتي افم اقيحقسد اق تكو ا ا اا نايسقءا

حليصتاا لتتلاق قوتتتا نهاتتتياوتعاقي لت قناقيال يتتتا اسو تتااقيوول تت ا ت ييااقلت اءتتياوتتعاقالكيتاتل ا

غ ق افم احليلقن ا 1411افضن ا ن اتسييي او اصو اس قلليت ا .اويل ا صلي اقيوص ل اقيما د اتت 2ا ا
.112ا
-2ايولي اوناقيتفاصياا ناحياتياس اءياقيميامماسقيسعيفماي عل:اتسفيداقيمسي يا اوذ لقتما( صفا
هلناوناتاليخاقيالقداسقيقضيتاقيال يت) ا يلسس ا1414ا

-ا وحاضلاوتلراقي سقو اقي سل اقال تكا يتاقياا ل اقالتتواااقال تيا ياقيثايلايم تا 1411اقيتلمتا

()21افما1اقذقلا 1411ا
-1اقيوص لا فمي ا

.217-211ا

. 11ا

 -1اويثاداقما اا ا :ا تما ق يافماقيثاوناوناتوسلا 14 7اسضما ناوناقيالقد اسقيلقن اقفغا متان ا
تل يااالالقضاتتالدا ا قفاقيميامتاقيغل يتافماقيو ءقتا.ا ا يتاوحو اكضيل اويثاداما اا ا ا اما

 14 7اس سل اقيالقد افيي المايت اوا تمتيل اايل او سل اوا اقي حسل اسقي لقماس اقيال يت ا غ ق ا
.1411ا

7
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اقالكس ()1اسقيتحتايفاقيواقتس افتما24ا يمتانا 14 7اسهت ا تلا تناوسهتفا

قيا تلقداقيلم تتوماسص تتنتياو تتعاقي لت ت قناقيال ي تتت اس ض تتو ااقيوول تتتاص تتايحات تتل(-)2ال تتيرا

قيسللقء-ا ايتلمتاقي قل اتاسقيا ليناقيو اق افما7احليلقنا1417ايوتلتراقي تسقو افتمال يا
للاقم لتاقال ضاءا أناواا

اقيصت قهتا تيناقياتلقداستل يتاا وتاايتأتم":ايقت ا تاناقياتلقدا

سيتمايتتلااءلفتتاافتتماويثتتادامتتا اا تتا ا وتتااق تتياالايتلقاافتتماواا ت اقالكتتس اقيال يتتتاسقيتحتتايفا

قيو اق ا يناقيالقداسقيوول تاقيال يتاقيماس يتاس.) ("...اااا

تل اقمماقيوول تافماقيا يت اوتناو اه تاساوتلتراقي تسقوافتماو امت اسا ت االوتسلا

ا

تتال تتدا ايتسق تتواقيميامت تتيتا اقالاقناقيتلم تتتاقيحا ي تتتاسقيثنثت تتيناقيو اقت ت اف تتما21احلي ت تلقنا

1417ا ت سامتؤقااءلحتتياذي تاناقيغ تتان(-)1ا ا تتوا غت ق -احتتسااقو ا يتتتاقمتتت افاهسقفتتاا
قءافليضتاقيحت ،ا تلاقيءتلداقي ليتتا
ا
قيحتاجالحنت اا حساقالوا ناقيوق متافماقيحتالاال
اوستتتياديتتلاسليتتلاقي قكليتتتا لتتلاقي حتتسا
ووتتااياتتللاوتتناهتتس اقيانهتتاساقيمتتاس يت-اقيالقهيتتت ا

ق تتتم":ا تتاا االو تتاناقم تتت افاقيحت تتاجاقيم تتيلا لتتلاءلي تتداقي ت تتف-احا تتااسصت تسالادي تتلا
قالوتا ناقيوق متتتافتتماقال قلضتتماقيمتتاس يت اسءلتتواقال توتتاما ءليتتداقيحتت،اقيوتتؤ ياديتتلاو تتتا

قيو لوتاسقيو ي تاقيو سل "(.)1ااا

سيت تتمايتت تتأكلات ت تسقواقيح سوت تتتا لت تتلاتلت تتلاقالمتفمت تتالقسا ح ت تتماق ويت ت تتااي ت ت نا اوت تتتا

ا

قيوتسقء ين ا لتتلايمتتاناصتتايحات تتل-ال تتيراقيتتسللقء-اسس يتتااسليتتلاقي قكليتتت-افتتماقيتلمتتتا

 -1ايولي اوناقيتفاصياا نا س اقيواا

اقيتماق ضماي ااقييوناي عل:او مما لوسءاوحو اقيانهاسا

قيالقهيت اقيماس يت 1411-14 2المايت اواتمتيل اايل او سل ا ليت اق قو اتاوات ا غ ق ا 1411ا
.211-211ا
يولي اون اقيوالسواس ا ن اصايح ات ل اس اءي اقيميامم اسقيسعيفم اي عل :افاءوت اصا د ا ارا
 -2ا ا
قيما ي اصايحات لاس سليافماقيميامتاقيالقهيتاحتلا اما 1417ا قلاقي ؤسناقيثقافيتاقيااوت ا غ ق ا

.2111ا

 ا وحاضل اوتلر اقي سقو اقي سل اقال تكا يت اقيحا يت اقيتلمتا()21افما7احليلقنا 1417ا

ل اقالتتواا اايل اقال تيا ي ايم ت ا 1417ا

.12 -122ا

 -1اذي اناقيغ ان:ا انا ا اا نايسقءا غ ق اقي سل اقال تكا يتاقيحا يتا
يم تا.1417ا

اقيللقداقيحم م اقيوص لاقيما د اتت 11ا

 -1ااوحاضلاوتلراقي سقو اقي سل اقال تكا يتاقيحا يتا
قيتلمتا() 1افما21احليلقنا 1417ا

.111ا

1

ل اقالتتواااايلاقال تيا يا

. 1 - 12ا

ل اقالتتواااايلاقال تيا يايم تا 1417ا

مجلة ديالى 0202 /

العدد الرابع و االربعون

فم اا قسيي":ايتذ لاقي ا واقيوحتلماق ما ساووتنا يتأا تذقاقيءليتدايلحتتاجاسهت امت دايتما

قنافتحتياس

تيا فمما اسيلسحاوناقيم ااقيمواحايلحتتاجا تانايمتيلسقا لتلا تذقاقيءليتدا

ه تتااقناتصتتلحاقالهمتتاماقيو وتتتاوتتناقي فتتسذاستل تتتا(و تتاءدا قكتتااقال قلضتتماقيمتتاس يت)اس تتذقا

يتسهتتفا لتتلاوسقفقتتتاقيح سوتتتاقيمتتاس يت ادذاالايو تتناقناتتا ت اقساتسقفتتداقيح سوتتتاقيالقهيتتتا
للاقيميلافما ذقاقيءليداواايماتسقفداقيح سوتاقيماس يتا لتلاذيتل اسي تذقايتسهتفاقالوتلا

للاه ساا ذياقيح سوتا للاذيل اسم مالاواادذقا ا تساقيح سوتتاقيال يتتاقيمتاس يتا لتلا

قمتتتا ق ايتات ياا تتذقاقيءليتتد اسقيتتذياق تقت يادذقاتا ت سا تتذياقيح سوتتتا لتتلا تتذقاي تتسناوتتنا
قيم اايلحتاجاقيميلا ليياي س ياقهلواونا ااءليدااكل"(.)1ااااا

س ح تتماوتتتاسل اقيوول تتتايلا تلقداتغلقفيتتااسستتتس ا تتاءاتتتتاليا تتيناقي ل ت يناسقحتوتتااا

ا

ستس احايتاونات ليواقي ضا عايوالميا اضاقي ار اقالولاقيذيايؤثلا للامسداقياتلضا
فماقي ل اق كلاس و ام تاقمتالقضا سقواقي ليواناالم اواعا ل اقلتفاااقماالاقيح ءتافما
قالمسقداقيوحليتايتأثيل ااقيو ا لافماحيا اقيوسقء ينا تايالقد اسوحاسيتتاقيتحتليا تناصتحتا

قيوالسوتتاساقيتتتماتح ت ثسا تتنات ليتتواقيح ءتتتاديتتلاقي ت سااقيوتتتاسل اسو تتااقيوول تتتا اقالاقنا
اقيلحون( -)2ا واقي صل -الفضاقيق ساا حقيقتاتللاقيوالسواساسقالم اواواقسيتا

حمنا

تتالدا ا اقيومافتا يناقيالقداسقيوول ت اس قااي مافماق اياست تا علياقيتماقسضح اافما
ايتلمتاقيتاماتاقيو اق افما11اتوسلا":1411اسقوااقيوول تاقيماس يتاف ي ااس ي ااومافتا
ا اتاسالايو ناقنايتصسلاقال مانات ليواقيح ءتتاديتلاتلتلاقيوول تتاوتناقي صتل اي ات اا ا

يذيلاق تق اقناقحتواااقيت ليواوا سم"( ).اا
ا

يو ااقيقساافماضسءاقمتالقضاوااتضتو تياقيصتفحاساقيمتا قتاوتنا تلضايسهتا عا

قيتلماساقي ليوا يتايوتلراقي سقواقيالقهم اقنا الاصنسامياميتاسقهتصا يتاسقتتوا يتا
ا تتساتسثتتداتلتتلاقيانهتتاسا لتتلاقيومتتتسييناقيلمتتوماسقي تتا م افضتتنا تتناقيتقتتاءاق ت قفا

 -1اا وحاضلاوتلراقي سقو اقي سل اقال تكا يتاقيحا يتا
قيتلمتا() 1افما21احليلقنا 1417ا
 -2احمنا

ل اقالتتواااايلاقال تيا يايم تا 1417ا

.111ا

اقيلحون:احاصا ا للا ا اقيحقسدا ام ا 14 1اق تكوا ضسقافماوتلراقي سقوا ا

فضنا ناتسييياسلقل اقي ؤسناقالتتوا يتا اما .141ا حوي اقيوء ام اوسمس تاق نماقيالقدافماقيقلنا
قيا لين اتت اسلقل اقيثقافتاسقال نما ا غ ق ا 1441ا

 -ا وحاضل اوتلر اقي سقو اقي سل اقال تكا يت اقيثا يت ا

قيتلمتا()4افما11اتوسل ا

.141ا

4
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ميامتتتاقيح تتسوتيناسوصتتايح اا ل تتلاقيص تتاي اقيال تتم اسالم تتيوااوسهف و تااقيوسحت ت اقلقءا تتما
قيقضتيتاقيفلمتءي يت استااس وتااقيو تتللافتما ي تتتاقالوتماقيوتحت اسو عوات تتا ا تايسهسفاديتتلا

تا تتواهضتتايااقياتتلواقيتحلليتتتافتتماقيتتتكل
قيسء يت.ا
ا

قالوتتت

()2

اوتتناقيمتتيءل اقالت يتتت اسقيحفتتاعا لتتلامتتيا ت ما

تتتلساقياتتا اقنايلقتتماقيولتتلافيصتتااقيثتتا م()1اكءتتاواقياتتلشاقوتتاماق ضتتاءاوتلتترا
ايسضتتحافيتتياميامتتتاقيا تلقدافتتماقيوتتتاييناقي ت قكلماسقيكتتالتم اس ق ت لاتالتتداقالوتتلا
اميام تتتاقيات تلقدا ل تتلاقيص تتاي ا

وسض تتسااقي قلم تتت ا ق تتااي تتماف تتماق تتاياو تتااهاي تتيا كص تتس

قيال م:اااا

حضرات االعيان والنواب

ان هذذذاال االخ ذذذار العامذذذة والخاصذذذة المحي ذذذة بنذذذا تحذذذت علينذذذا ان
نتذذذذداول الذذذذريي مذذذذذد شذذذذريراتنا الذذذذدول العربيذذذذذة اليجذذذذاد الحلذذذذذول

وخ ذذذذ يتفذذذذذز عليذذذذذذا ا اه هذذذذذاال االخ ذذذذار تذذذذذذد

سالمة بالدنا وتحريز رغبات شعوبنا العربية وامانيذا.

لذذذذذ ضذذذذذمان

س ات اقناتتتللاق ضتتاءاوتلتتراقال يتتاناقيقا تتت اق تت ساق وتتاااقيتلمتتتااقالسيتتلاوتتنا

قالتتواااقال تيا ياقيثايلايم تا1411افما2ا ا سناقالسا1411ا ل امتتاقحوت احايتس

( )

ا

سصتتفياق تتلاقال ضتتاءام ت ااس تتسا ا تتواقي تتسس اسفتتما21ا تتا سنااقالسااوتتناقياتتاما فمتتيا

-1افيصااقيثا ما(:)1411-14 1اسي افما غ ق اصالاول اا للاقيالقدا ا اوقتااسقي ياقيوللاااليا
ام ا 14 4ا تحس اسصايت اكايي اقالويل ا

اقاليي اق وا ا لقمتي افم اقيكالج اس ا ا س تي ا ام ا1412ا

تملماملءاتياقي متسليتافما 2اقيالا  141ا ا ا لساي ا مناقيل

اهتااوعاقف قل اقملتيافماهصلاقيلحاوا

ص اح ايسم ا 11اتوسل ا .1411اويل ا صلي اق نم اقيميامت افم اقيالقد اقيح يل اتت 1ا قل اقيح وت ا
ي ن  2111اا

. 1-ا

-2اوتلراقالوت:اسيت سناوناوتلراقي سقواسوتلراقال يانا.ا
 -اقحو احايس :اون اوسقيي ا غ ق ا ام ا  111اق تكو ا ا ا ا ن ايسقء اقي سس او ذ ا ام ا 1421ات ا

ق تكا ي افم اقي سلقس اقال تكا يت اقينحقت اديل ات لين اقالسا .1412اويل ا صلي اقيوص ل اقيما د اتت 2ا
. 71اا
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ق ت ساقيتلمتتتاقيثايثتتتا ل امتتتا ا تتواقيتتل يرااقالسااقيمتتي اقحو ت اقياتتاول()1ايلت ت قسااسق ت قءا

ق لقءا أناوااسل افماكءاواقيالش اسواات اياوناقيكءاواقيتذيا يقتايا تسلياقيمتاي (-)2ا

ل يراقيسللقء-اسقسضحافيياونوحاميامتتاح سوتتياقيكالتيتتا لتلاقيصتاي اقيال تماسقيت سيم اووتاا
فتتتحاقيوتتتاااسقمتتاااال ضتتاءاقيوتلتترافتتماق ت قءاونحعتتات ماسوقتلحتتات ما تتأناوسضتتس اساتل تتلا
قيميامتتتاسوتءل ات تتا اسوتتاايفتتتلضاقناتقتتسما تتياقيح سوتتتاوتتناقت تلقءقساضتتلسليتافتتماحايتتتاق ت الاا

حلوا ايويت اس اامتقفا للاقيحيتا اقمات حتالاديتلاقحت اقيوامت ليناقيوتحتال ين اسهت ا ترا تذيا

قيءلسحتاساقل تاناقيا تا ي( )-ا ا تواقيو تفتل-افتتماقيتلمتتاقيوتذ سلافتماقيمتءسلاق تيتتاوتمتتاءال":ا
اا حناوحاي سناقماو ال سنافتما تذياقيحتلو االمتيوااسقناقياتلقداوتلت ءا واا ت قساصت قهتاوتعا
قهءتتالا ل يتتتا ايوول تتتاقيال يتتتاقيمتتاس يتاس ...اسقضتتافاهتتا ن":االا ت ايتتمافتتما تتذياقيو ام ت تاوتتنا
قال تتالاديتتلاحايتتتاقيحتتلو اق تتااق تتساقهللام ت حا ياستاتتايلاقناي قتتذا تتذياقي تليتاوتتناسيتتنساس تتقاءا
قيحلواقيقا وت اسيحداي ااقنا تماءااس للاقيح سوتاقيومؤسيتاقناتتيتوا صتلقحتاسسضتسحا ا حتنا
ولت ءتسناوتتعاتتتالقسا تتقيقتاس ساا تتقيقتا ل يتتتافتما ت اواا ت قساتحتتايفاسصت قهت اوثتتااواا ت ا

قيص قهتاسقالكس اوعاقيوول تاقيال يتاقيماس يتاس ...اف ااف لتمافيواايتوا وليافتمامتا تاق ت الاا
قيحلواو فل يناقساو تل يناوعاقيص يقاساسقي تقيقاساسقيحليفتت ا تاا حتناوحايت سن اسوتنايضتونا
ي اا ذقاقيحيا اس اا حناوحاي سن اسقذقا ااوحال ين افواا ماقيكءسقساقيوءو تتاي تذياقيت ن اوتنا

ق ق اقالملحتاسقياتا اسقيذكيلاسقيوؤن"(.)1ااااا

 -1اقحو اقيااول:اسي افماقي صل ا اما  141ا لرافما ليتاقيحقسدا غ ق تاقكتيلا ا ااقسااايل يرا
وتلر اقي سقوافم ا 12ا اء ا 1411اق ي اق تكا يافما 2ا ا سناقالسا 1411اديل ااقالسااون ا ا سناا
قالساا.1411اويلا صلي اقيوص لاقيما د اتت 2ا

.111اا

 -2ا سلي اقيماي ( )1411-1111ا ق وا ا لقمتي ا ايو لمت اقيام ليت افم اقمتا سا اقم م اوع افيصااا
قالساا تأميراقي سيتاقيالقهيتافما

اقال ت قوا ا يفاس قللتيااقالسيلافما  2اقذقلا 14 1ا واا اا

س قللقساقكلناحتلا اما 1411اس أناس قللتياقيسقل افماقيوتناف ماقيحا يتا

ل ا( 11اقيلساا-1411ا

11اتوسلا.)1412اسي والاالون ا لقدا سلياقيماي ا يلسس ا.1411ا
 اقل ان اقيا ا ي :ا ق تكو ا ا ا ا ن ايسقء اقيو تفل ا ن اقي سل اقال تكا يت اقيثا يت اقال تيا ياقيثايلايم تا.1411ا

اقيللقداقيحم م اقيوص لاقيما د اتت 11ا

 -1ا وحاضلاوتلراقي سقو اقي سل اقال تكا يتاقيثا يت ا
قيتلمتا( )افما21ا ا سنااقالساا 1411ا

.11ا

11
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سياااللسدا وار(-)1ا ا وا غ ق -ا اناصليحاافما ياناق ويتاقتكاذاقيح سوتاسا

ا

قيال يتاوسهفااوسح قافماحايتاق الااحلوا ايويت اي يايق لا انا سالا ل يتتاوثتااقيوول تتا

تحتتتفعا انهتتاساكاصتتتاوتتعاقيساليتتاساقيوتح ت اقالولي يتتت اووتتاايتاتتااو وتتتاتسحي ت اقيت تتس ا
قيال يتاقولقاصا اا اسي متوعاديلا لوتياقيتماسثقت ااقيتلمتا فم ا":اق وااقلي اقناقت لما تنا
قالولاقال تماس تساومتتق ااقي لت اسومتتق ااقالوتتاقيال يتت اقناسضتا ااقيحتايماالا حمت ا ليتي ا

فت تتنا ت تتتو ناوت تتناقيسهت تتسفا لت تتلاقيحيت تتا اسالا ت تتتو ناوت تتناقال ضت تتواماديت تتلاقح ت ت اقيوام ت ت لينا

قيوت اس ين اسي ذقافاناسضا ااوؤيماسالا تو ناوناقي قاءا للاقيحيا اياسقوتاا ت  ...اثتماقنا

قيوام لاقيغل ماقيذياتتل وتياقولي تاايتمايتلقااوصتايح ااسي تذقايصتاواقال ضتوامادييتي اسقذقا
ق ضوو ااديلاقيوام لاقي لهمافا اال واا لض ااق فم ااديلاقيميءل اقيتاوتاقساقال ا اف ذقا
قيسضعاقيوؤيمايتال اا تو لاقنا لناقي سااقيال يتاتضعاميامتتا ليتاا اوتتاوسحت اسقيحتااا
يتتساقتت تتااديتتلاقيت سااقيال يتتتايستت اا تتااو تتااهت اقتت تتساقتتا تتااالايواثتتااقالتتتتاياق كتتل ا

فوثناقيح سوتاقيال يتاقيماس يتاوتحايفتاوعاقالولي ان.)2("...اااا

وقا تتااذيتتلاحعيتتساقي ت س اقيتتتماقءلق تتاامتتا ا وتتل( )-ا ا تتوا تتل نء-افتتماقث تتاءا

ا

ق اقا اقيتلمتاقيثاو تتا

تل افتمااقالسااوتناقذقلا 1411اسقيكاصتتا تا نناوتلتراقي تسقوا

قيالقهماقمت الياقي ي ايلات سقناقيفل متما لتلاوت قل شا وسقفقتتاقال ضتاءا لي تا اسقيتتمالقحا

فا داقيماو قل م(-)1ا ا وا غ ق -ايفصاافيوااتضتو ياذيتلاقالهتتلقحا وتاايتأتم":اقس اقناق تسلا
قيوتلرافماقي قاءاقيتمات اسي اا ذقاقالهتلقح اف ساذسا قينا ااقالساا:ايت تاسااقال تلقداديتلا

 -1اللسد ا وار :اسي افم ا غ ق ا ام ا 1411احاصا ا لل ا ا اقيحقسد ا ام ا 14 7اوالرا
قيوحاوا اق تكو ا ا ا ا ن ا غ ق افم ا سلقس اق تكا يت ا

 .اويل ا صلي اقيوص ل اقيما د اتت 2ا

.111ا
 -2اا وحاضلاوتلراقي سقو اقي سل اقال تكا يتاقيثا يتا
قيتلمتا( )افما21ا ا سنااقالساا 1411ا

.1 -12

ل اقالتتواااقال تيا ياقيثايلايم تا 1411ا

 اما ا ول(:)1471-1414ا وناوسقيي ا ل نء اتكلجافما ليتاقيحقسدا غ ق ا اما 1411اق تكواا ا ا ن ايسقء ا ل نء ا ام ا 1411اثم اسلي قل ايلواالف افم اقياام ا فمي .اويل ا صلي اقيوص ل اقيما د ا
تت 2ا

.117ا

 -1ا افا د اقيماو قل م :ا ان ا ا ا ا ن ايسقء ا غ ق افم ا سلقس اق تكا يت ا
سصاحو اصحيفت ا(قيتلي ) .ا

 1411ا غ ق ا 1411ا

ايحلو اقالمتقنا ا
اسووثن ا

اقالويل ا ا ي اقيا ام اتاليخ احلو اقالمتقنا افم اقيالقد ا-1411

.2 1ا
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ي تتتاقالوتتماقيوتح ت اسقي ت سااقي تتلناينحتتتتاجا لتتلاقيا ت سقناقيفل متتماسقي تتداقيثتتا م:ا تتسا

قال لقداديتلاقيت سااقيال يتتاسوتايمت ااقي يا يتت ايحوتااح سوات تاا لتلاقتكتاذاقيتت ق يلاقينلوتتا
قيتتتمات قل تتااضتتلسليتايلح ت اوتتناال تسقءافل متتا.س تتذياقيت ت ق يلاتتضتتوناقيوقاءاتتتاقالهتصتتا يتا

سقيمياميت"(.)1اا
ا

يقيتتسا تتس اوتلتتراقي تسقواقيا قلهتتماتلحي تتااوتتناقالسمتتاءاقيال يتتتاقيلمتتويتاسقي تتا يت ا

ت ييااسصتتساا لهيتتاساوتتناومتتؤاسيينالمتتوييناس تتا ييناتؤيت اوسهتتفاقياتلقهييناقيواتتلسفافتتما

وما اهضايااقيالواقيتحلليت اسه ا ت ساقيتلمتتاقيتامتاتا

تل اقيتتما قت سافتما1اقذقلا

 1411اتتتنس اقحو ت اقياتتاولا– ا تتواقيتتل ير-اقي لهيتتتاقيتتتماسل ساديتتلاوتلتتراقي تسقواوتتنا
قيتتسليلاقيوفتتسضايلوول تتتا ايتضتتوناق نا تتيا ت لاتني تتتاقيولتتلا ت ت اقياليتتلاااام تتاس ()2ا
سقوت ا يا للاقيغيل اقي يلتتاقيتتماقع ل تااتتتاياهضتيتاوت قل ش اقالوتلاقيتذياي تيلاديتلاستتس ا

صنساءي تا يناقي ل ين اسفيواايلما

اقي لهيت":اا

و ارة الخارجيذذذذذذذذذذذذذة – مفوضذذذذذذذذذذذذذية المملكذذذذذذذذذذذذذة العربيذذذذذذذذذذذذذة السذذذذذذذذذذذذذعودية

بغذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذداد رقذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ ( )911فذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذي 5415/3/9
صذذاحب السذذعادة السذذيد احمذد العذذامر نا ذذب ر ذذيس مجلذذس النذواب المحتذذر
السذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذال علذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذيك ورحمذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذة ا

شذذذذذذذذذرفني جاللذذذذذذذذذة مذذذذذذذذذوالي عبذذذذذذذذذد الع يذذذذذذذذذ

وبركاتذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ وبعذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذد
ل سذذذذذذذذذعود ان ابلغكذذذذذذذذذ :

 -5بانذذذذذذ تلرذذذذذذ بذذذذذذرقيتك المتضذذذذذذمنة قذذذذذذرار مجلذذذذذذس النذذذذذذواب العراقذذذذذذي
بذذذذذذذان تنوبذذذذذذذوا عنذذذذذذذ فذذذذذذذي اسذذذذذذذتنكار اعمذذذذذذذال فرنسذذذذذذذا فذذذذذذذي مذذذذذذذراك .

 -2وان اقذذذذذذد لسذذذذذذعادتك وللمجلذذذذذذس شذذذذذذكر جاللتذذذذذذ وامتنانذذذذذذ علذذذذذذ

العا فذذة ال يبذذة والغيذذرة النبيلذذة التذذي الذرهذذا المجلذذس اتجذذاال هذذاال الرضذذية

 -3وان احذذذذي ك علمذذذذا بذذذذان الحكومذذذذة السذذذذعودية مذتمذذذذة بذذذذذاا االمذذذذر

 -1ا ا وحاضلاوتلراقي سقو اقي سل اقال تكا يتاقيثا يتا
قيتلمتا()11افما1اقذقلا 1411ا

-2اا

.27 -214ا

ل اقالتتواااقال تيا ياقيثايلايم تا 1411ا

اقياليلا ناماس ()141 -1412ا ا ااقيوول ت.ا
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باالتفذذذذذاز مذذذذذد دول الجامعذذذذذة العربيذذذذذة التخذذذذذاا مذذذذذا يرتضذذذذذي الموقذذذذذ

من االجراهات وتفضلوا بربول فا ز االحترا (.)5

ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالو ير المفوض

ااااااوقا تتااذيتتلاتتتاءاذ تتلاقيوول تتتافتتماقث تتاءاو اه تتاساقي تسقواميامتتتاقيا تلقداقيكالتيتتت ا
كنااقيتلمتاقيما اتاسقيا ليناقيو اق افما21اقذقلا 1411ا للايمانا تسلياقيمتاي ا–

ل يراقيسللقء-افماوالضاقتا تيا لتلاقيمتؤقااقيوقت ماوتنافتا داقيمتاو قل م-ا ا توا غت ق -ا
أناوسهتفاقيح سوتتاوتناقتتوا تاساوتؤتولاقي سو سيتلاسه قل قلتتي اسالمتيوااقيوتالقتتا سضتعا

ومتتس ايل ت فاا()2ا تتناقي تتلداقالسمتتءاقيتتذياي تتوااوف سوتتياقيوول تتتاس ل ت قنا ل يتتتاقكتتلن ا

سقيتتي ما ت

اقتا تتتي":اقنالؤمتتاءاس قللقسا قل ءتتتاقي تتاسواقي ليءا يتتتاق تتتا سقاقنايحققتسقا لوتتاا

لسقاضلسل اينتتواااسيت قسيسنافماقالوسلاقيتمايلسناحاتتايلتت قساافتما تا ا اقنامتؤقاا

حضل اقي ا واقيوحتلماقيومتقلاوناقك الاس ايتالسيتتلايتتلك

ا تانا تؤالءاقيمتا اقتتواتسقا

سقتكتتذسقاه تلقلاقي ت فاااقيو تتتللافتتما(قي تتلداقالسمتتءاس تلهماقي حتتلاقال تتيضاقيوتسمتتء)اقنا
ت تلهماقي حت تتلاقال تتيضاقيوتسمت تتءاسقي تتلداقالسمت تتءاي تتوااح سوت تتاس...اسقيوول تتتاقيال يت تتتا

قيمتتاس يت اف يتتفايو تتناقنايات تتلسقاقيا تلقدا فمتتياقي تتلداقالسمتتءاس تلهماقي حتتلاقال تتيضا

قيوتسمء"( ).اا

ااااااااقمتولا سقواقي ليوانايذ لسناقيوول تا ت اقمتا قلضت ماميامتتاقيح سوتاساقيالقهيتتا
سلت ااقيالقدافضنا ناستس ا
قيوتااه تاقيكالتيتا م وا سقواا ثيل اتأتمافماوق وت ااوتا ا
نه تتاساتتالي تتتاسقتتوا ي تتتا تتيناقيت ت سيتين ا ل تتلامت ت يااقيوقال تتتاقساقالك تتذا ميام تتت ااف تتما

وتاالساقالهتصا اسقيميامتت اس و امت تاقمتتولقلاقيوتذق ل ا لتلاال حتتاهتا سناقيتات يااقيثتا ما
 -1ا وحاضلاوتلراقي سقو اقي سل اقال تكا يتاقيثا يت ا
قيتلمتا()14افما1اقذقلا 1411ا

ل اقالتتواااقال تيا ياقيثايلايم تا 1411ا

.271-277اا

 -2ا حلصساقيسالياساقيوتح ا للاقهاوتاهيا ا اوتايل فااا ناقي لداقالسمء اتضما سالاوثااتل يا ا
قيالقد اقيلقن ا حتت اوسقت ت اقيتغلغا اقي يس م ا .اقموا يا اص لي اوقل اقيصلقا اقالولي م اقيمسفيتما
حسااقي لداقالسمءاقال اا اقالهليويتاسقي سييت اقي سيس ا 1411ا
 ا وحاضلاوتلراقي سقو اقي سل اقال تكا يتاقيثا يت اقيتلمتا()27افما21اقذقلا 1411ا

.1 4-1 1ااا

ا
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اوناه ااق ضتاءاقيوتلتر ا ايتلمتتاقيثايثتتاسقيثنثتيناقيو اقت افتما

12ا يمتتانا 1411افق ت اتح ت لاتوتتاااقي تلقسي(-)2ا ا تتواقي ت ييم-ا ايتلمتتتاقيوتتذ سل اهتتا ناً":ا

ما تماق ااالاق لماقيسضعاواادذقا انافماقيا اقياثوا مايست ا عاما عاما اسياقيا ا لا
ت ااقماال اسالاق لتتماوتتاادذقا ا تتسا تتالاق عوتتتاقكتتلنايلا تتا لافتتماقيوول تتت ...اثتتماقكتتتتما

لوتياو يلقاديلاقناقين حتتا تماكءتس اديتلاقالوتاماسفتمامت يااقيغتاءا تذقاقيقءتااا تسناهت ا

ضو اايل ل اتق واا قل ًقال"( ).ااا

اااااس للاقثلاق نناقيسالياساقيوتحت اقالولي يتتا ل تاو،اقي قءتتاقي قل اتت()1ايومتا

اقيت ساا

قيص يقت اتماو اه تا سقواقي ليوانايلوسضسا ا قواق ننا ت اقيس تاواولتتان(-)1ال تيرا

وتلتراقي تسقو-افتتماومتت ااقيتلمتتتاقيحا يتتتاسقيكومتيناقيو اقت افتتما17اقيتتالا 1411اقنا
قيوتتا اقيثايثتتتاوتتناقيو تتاجاتص ت يداقالتفتتاداقياتتاماحتتسااقي قءتتتاقي قل اتتتايلتاتتاسناقيف تتما تتينا

قيالقداسقيسالياساقيوتح اس ق يااقيحضتسلاوتناقال ضتاءاال ت قءاونحعتات ما تأناقالتفتادا
سو اه تا س اقالتفاهيتت اسي ت ساقنا تاتراااي يتتاقياتلقهيينا ا تساسقضتحتافتماوحاسيتتا ت ما

تسثيداقيصنساوعاقي سااقيغل يتت ايات ماثقتتاقيتلياقياتاما ميامتتاتلتلاقيت سااقيتتما ا تساهت ا
 -1ا عاما اسياقيا ا ل:ا عاماقست تيا ليءا يااو ذا اءا 1411اعااواوسالا يافما سلياقال ت قوا
سقالمتقنا اسيقسم ا لل اتقسيت اقي عام اقيا ا لي اتحس ال امت ا ا يسخ اتا اين االل ا اسميءل اقيض اءا
قيميامييناقي ليءا يين ادذاتتوعاقيو صلحتاقيوت ا يتاواا يناقي يخاسقيملءت اووااتالياووقستااي ناقي ثيلا
ون اقف قل اقي او .ال م اصايح اوق وت افم ا لقمت اقيالقد اقيوااصل اوء ات اقيلقيت ا غ ق ا  141ا
.11-11ا

 -2اتواااقيلقسي:ا صالا ا اا نايسقءاقي ييما ا اقمتقايتا تيواقيلقسي اقي سل اقال تكا يتاقيثا يتا
قالتتواااقال تيا ياقيثايلا( 2ا ا سنااقالساا 1-1411اقيالا.)1411ا
قيما د اتت 11ا

اقيللقداقيحم م اقيوص لا

. 17- 11ا

 -ا وحاضلاوتلراقي سقو اقي سل اقال تكا يتاقيثا يت ا

قيتلمتا(

ل ا

)افما12ا يمانا 1411ا

.114-111ا

ل اقالتتواااقال تيا ياقيثايلايم تا 1411ا

 -1اقي قءت اقي قل ات :ا س او لسا ايلوما قس اقالولي يت اتضون اتق يم اقيواس ت اقيف يت اسقيالويت ايل ساا
قيص يقت اسقيذي اقهتلحي اقيل ير اتلسوان ا ام ا 1414اسصا د ا ليي اقي س تلر ا ام ا 1411ا .ا قل ا
قي لقسي اقي قءتاقي قل اتافماقيويلقن او ت تاقي ضتاقيوصليت اقيقا ل ا  141ا
 -1ا

اواولتان:ا ق تكوا ا ااسل يماايوتلراقي سقوافما سلقساق تكا يتا
ا
اقيس

.11- 1ا
ا وااتسيلاو اصوا

ح سويت الفيات .ا يولي اون اقيتفاصيا ا ن ا اءي اقيميامم اي عل :اويل ا صلي اقيوص ل اقيما د اتت 2ا
.2 1-2 1ا
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قحتل تتساقيت ت ن اقيال ي تتت افض تتنا تتناقهاوت تتااقي ي تتاناقيصت ت يس ماف تتمافلم تتءين اسقحتو تتاااقنا
يكضتتعاقياتلقدايمتتيءل اقولي يتتتاتحتتاا ت الاوتتناقي ليءا يتتت اسهت ا ت ساتلتتلاقيتلمتتتاقي لوتتتا

قيتتتماقيقا تتاافتتا داقيمتتاو قل م-ا ا تتوا غت ق -اقيتتتما تتلسا تتنا تتذياقيوكتتاسف اقالاقنال تتيرا
قيسللقءاقيذيا اناحاضتلقاقيتلمتتاحتاسااءوأ تتا تسقواقي ليوتانا تأناوكتاسف ما قسيتي":ا تذيا
قين حتا لمساالاوناقيالقداسح يا ااوتناه تااقيت سااقيال يتتاس تماسقحت اي تااقيت سااقيتتما

تلاوا أكذاقيك لقءاوناقيح سوتاقالولي يتتا اس تااوتاافتماقوتلا تذياقين حتتاقيتتماه لت تا...ا
سقيح سو تتتاقيمت تتاس يت اس لي تتياق ت تتااقلت تتساوت تتناقيوتلت تتراقيا تتايماقنايق ت تتاا تتذياقين حت تتتا وت تتاا

تاءس"(.)1ااا

اااااس علقايوااتتوتعا ياقيوول تاوناثقتااميامتماسقهتصتا يافتماقيو ءقتت افقت اتو تلا تسقوا
قي ليو تتاناقنات تتسنا ضت تسقاف تتماهي تتا ا فا ي تتتا ل ي تتتاوسحت ت ات تتسناو وت تتااقيحف تتاعا ل تتلا

قمتتتقنااقي ل ت قناقيال يتتتاسقال تاتتا ا تتناقالحتتنفاقالت يتتت ا تتذياقالف تتالاقيتتتما ا تتسات تلقس ا

قيتتلياقياتتام ا م ت ااتسفيتتداقيوكتتتال(-)2ا ا تتوا غ ت ق -ا صتتيغتام تؤقااست تتياقالكيتتلاديتتلا

تويتتااقيت فام( )-ال تتيراقيتتسللقء-اكتتنااق اقتتا اقيتلمتتتاقيا تلينافتتما22ا يمتتانا  141ا
سومتفملقا ااقنا ذياقيقيتا اقيوقتلحتتات يت استكتلتفا تناقتفاهيتتاقيت فاااقيو تتلل اسقيتي ما
تسلقل اقيوصتليتا
امؤقيي":اقذقاا قل يسا غ ق اص احاقييت اسما تاناقيلتسقءاوحوت ا تيتوال تيراقي ا

مي حلاومأيتاق اءاهيا ا فا يتا ل يتافماقي تلداقالسمتءاي تسناوقل تااو ءقتتاقيمتسير ا

 -1اا وحاضلاوتلراقي سقو اقي سل اقال تكا يتاقيثا يتا
قيتلمتا()11افما17اقيالا 1411ا

.421-414ا

ل اقالتتواااقال تيا ياقيثايلايم ت ا 1411ا

 -2اتسفيداقيوكتال:اوناوسقيي ا غ ق ا اما 1144اق تكوا ا اا نايسقءا غ ق افماحليلقنا اما 1411ا
ت اق تكا ي افم اقي سلقس اقال تكا يت اقينحقت اديل اقذقل ا .1411اويل ا صلي اقيوص ل اقيما د اتت 2ا
.111ا
 -ات س س اسلقل اتويا اقيو فام اقيما مت افم ا 24ا ا سن اقيثا م ا  141ا ا اقمتقايت اسلقل ا سل اقي ينا

وحوس اقيتماتسيساهوعاق تفاضتات ليناقيثا ما.1412ايولي اوناقيتفاصيااي عل:اءالدايس را ليلا
قيملقج اتويااقيو فاماس سليافماقيميامتاقيالقهيتا( )1411-1141المايتاواتمتيلاايلاو سل ا ليتا
ق قو اتاواتا غ ق ا.1441اا
ا
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وعافكاوتا وياا واسنا(ل يراقيتو سليتاقيل ا يت)اسوتعامتوساقالويتلافيصتااااامتاس ()1ا

(سليلاقيكالتيت)اسمي حثسناومأيتاتستيياقيميامتاقيال يتاتتتاياقيت سااقيتتماتمتا اواس ت تاا
قيام ليتاسقيواييتافماتحميناقالحسقاافماقي ن اف اا ذياقيقيا اقيو سياق اؤ اا تماايتلا
قيقيا اقيوسح اقيتما صسا لي ااقتفاهيتتاقيت فاااقيو تتللا تينا سااقيتاواتتاقيال يتت اسقيتتما

م دايلوتلراقياايماقيوصا هتا لي اا تاليخا11اقذقلا 141قماواذقا "(.)2ا

ااااااو ت تتناتا ت تتوااك ت تتلاق ساقيتصت ت تليحاساقيت ت تتماق ي ت تتلا ت تتااس م ت تتتسنات ل ت تتا-ال ت تتيراقي ت تتسللقءا

قي ليءتتا م-اديتتلاق تتا تاحايتتتاوتتناقالمتتتياءا تتيناقياتلقهيين ا م ت واق ن تيا تتما ليءا يتتاايلص ت اي تا
فماقاللضاقيوحتلت اوواا فعا سقواقي ليوتاناوءاي تتاقيح سوتتاتسثيتدا نهاتتياوتعاقي لت قناقيال يتت ا
يوسقت تتتاقالكءتتالاقيكالتيتتتاقيوح هتتتا حاضتتل ااسومتتتق ل ا اسه ت احاسيتتساقيمتتلءاساقيلمتتويتات تتتا

ك تسقءلاقيو تسقء يناسءو تتتاقيتتلياقياتتاما تأ ي ت ااحلص ت اا تتااتسءي ت اصتتنت ااقيال يتتتا تتلا لوتتتا
تسفي تتداقيمت ت اسي ي-اسلي تتلاقيكالتي تتت-اقيت تذياكاء تتواق ض تتاءاوتل تتراقي ت تسقو اف تتماقيتلم تتتاقيتام تتاتا
( )

سقيا ليناقيو اق افما14اقيالا  141ا ل امتاوحوت افاضتااقيتوتايم

اس قتءتفاو تااقيمتءسلا

ق تي تتتاذقساقيانه تتتا وسضت تتسااقي قلم تتت":اقناميام تتتاقيت تتس اسقالك تتاءا تتيناقيا ت تلقداسقيوول تتتاقيال يت تتتا
قيمتتاس يتاومتتتولا لتتلاقحمتتناستتتي اسه ت ا تتاناحضتتسلاصتتاحواقيمتتوساقيول تتما(فيصتتاا تتنا ت ا

قياليتل)اسيتما ت اقيوول تتاقيال يتتتاقيمتاس يتاحفلتتتاقيتتتسي)1(،اكيتتلا اوتاايتقسيتتتاقيصتنساقالكسيتتتا
سليا اسثسه ا"(.)1اا

 -1افيصاا

اقياليل:ا تسيلاو صواسليلاقيكالتيتاقيماس يا( 14ا ا سنااقالساا 21-14 1ا ا سناا

قالساا.)1411ايولي اوناقيتفاصيااي عل:اف اقيقحءا م اصلقااقالت حتافماقياا لتاقيماس يت اقيصفاا
يل لاسقيتسليع اء 1اي ن ا 1411ا

. 11

سل اقال تكا يتاقيثا يتا
 -2ااوحاضلاوتلراقي سقو اقي ا
قيتلمتا()21افما22ا يمانا  141ا

ل اقالتتواااقال تيا يااقالساايم تا 1412ا

. 24ا

 -اوحو افاضا اقيتوايم :ا حاصا ا لل ا ا اقي تسلقي اون اتاوات ا سيسو يا اقالولي يت ا ام ا 14 2ا

ق تكوا ضسقاسل يماايوتلراقي سقو افضنا ناتسييياو اصواس قلليت.اوحو افاضااقيتوايم اصفحاسا
وناتاليك ااقيوااصل اقيقا ل ا.1442ا
 -1ا تلس اولقميم احفلت اتتسي ،اقيولل افيصا اقيثا م افم ا 2اقيال ا  141ا حضسل ا
قيال يتاسقالت يت اسو ااموساقالويلافيصاا نا

اقياليلاسيماقيا اقيماس ي.ا

 -1اوحاضلاوتلراقي سقو اقي سل اقال تكا يتاقيثايثتا
 141اقيتلمتا()24افما14اقيالا  141ا

.174ا
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اااا اناوناقيء ياماقناتؤ ياقالح قلاقيمياميتاستءسلقت اافماقي ل قناقيال يتت امتسقءافتما
سها ا ااقي قكليتاقمافماقيانهتاوعاقي سااقالت يت اديلاتفا ااقيلياقياتاماقيا قلهتماوتعاتلتلا

قيتءسلقساقيتمايا اات فاديلاقيوماراقسات ي امتيا اسقمتتقناا تن ي افالتلاقيتلاماوتنا
قناو اه تتتاقيوتتا اقي قل اتتتا

تتل اوتتناقيو تتاجاقيوتضتتو تاتقليتتلايت تتتاقي تتؤسناقيواييتتتافتتما

قيولمسمالهما()11ايم تا 141اقيصا لا اضتافتاو تايإاديتلاوي قل يتتاقيمت تا 141اقيواييتت ا
ه ا ا ساقيوسضسااقيوءلسحايلو اه تاينمتواااديلاالقءاقي سقوا أ ي اقالاقناذيلايمايو عا
قي سقواوناقيتحت لا تناهضتايااقوتت ماقيال يتت اسالمتيوااقال تال اديتلاقيتءتسلقساقالكيتل اقيتتما

سهاتتسافتتمامتتسليا اس ات اقال قتتنواقيامت لياقيتتذياتل وتتياق يتتواقي ي ت لمايتتسما24ات تلينا

قيثا ما 1411اس لاا وست تيال تيراقيتو سليتتاسقيح سوتتاسحتااقيوتلتراقي يتا م

()1

اس يتفا

قناقيوف تتسضاقيمت تتاس ياف تتماقي ت تتاماءت تتالا ء تتا ل اكاصت تتتاييمت تتتلماتستي تتاساولي ت تتياقياا ت تتاا

قيمتتاس ياييءلاتتيا لتتلاوتتااتتتلنا تتال اسه ت امتتلءاقيضتتسءا لتتلاتلتتلاقالح ت قلا ت اقي تليما
تي(-)2ا ا تتوا غت ق -اكتتنااق اقتا اقيتلمتتتاقيمتا اتا

م ت تؤقييناديت تتلاقيح سوت تتتالقتيت ت تاًاقالتا ت تتتا
كصس

تتل افتما2ا ت اءا 1411احتيناهت ما

ت تتا":اقألسا:اوت تتاا ت تتماميامت تتتاقيتاوات تتتاقيال ي ت تتتا

اقيوحوياسا( ن احضلوسس اقيخ)اسقيثا م:اقس اقناقمأااوناقيت سوتتا تااسل ا

ديي ااقساديلاسلقل اقيكالتيتاوناقيقا ما ا واي اافماقي اماوااي يناحقيقتاقيسضتعافتمامتسليا ا
وتتاافاتتااقيتتسليلاقيمتتاس ي ادذاءتتالا ءتتا ل اولي تتياقيكاصتتتايوقا لتتتاولي تتياالءن تتيا لتتلا

حقيقتاقيسضعاف ااهاماقيقا ما ايوفسضيتافماقي اما وثااوااهاما ياقيسليلاقيماس ي"( ).ا

اااااسياتااووتاايت ياا لتلاستتتس الا تتايت ناقياتلقهيينافتماتءتتسلا نهتات ماوتتعاقكتسق مافتتما
قي ل قناقيال يت اسالميوااقيوتاسل او ا اسو ااقيوول ت ا سا ست ماقيح سوتاديلالفعا لتتا
قيتوثيااقي لسوامماوعاقيماس يتاديلا لتتامفال اس ساقالوتلاقيتذياسثقتتياوحاضتلاق وتااا

قيتلمتاقيحا يتاسقيا لينا

اقفتتاح ااسقيتما ق سافما11ا اءا1411ا ا اق تننا ت ا

قيس اواولتتان-ال تيراقيوتلتر-اقناقيوتا ااقالسيتلاوتناقيو تاجاتتضتوناسلس امتؤقااوتنا
 -1ايولي اون اقيتفاصيا ا ن اتلل اقالح قل اي عل :ا اتليل اميا اقيصلقا ا لل امسليا ا لقمت ايلميامتا
قيال يتا ا اقيحلوا 1411-1411اتلتوتامويلا ي ا يلسس ا 1411ا
 -2ا

.112ا

اقي ليما ي:اق واا لقمتيا ايحقسد اق تكوا ا اا نايسقءا غ ق افما سلقساق تكا يتا

صلي اقيوص لاقيما د اتت 2ا

.111ا

 -ا وحاضلاوتلراقي سقو اقي سل اقال تكا يتاقيثايثتا

1411اقيتلمتا()17افما2ا اءا 1411ا

ل اقالتتواااقال تيا ياقيثا مايم تا -141

.121-121
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اقيللقداقيحوس -ا ا واقي صتل -اوستتياقيتلاوحوت افاضتااقيتوتايم(-)1ال تيراقيتسللقء-

ييتيتوا تتيا تف يااقوتتاماقيوتلتتر اسفيوتاايتتأتما صتتي:االايوتاذقايتتمايتتتمالفتعاقيتوثيتتااقيميامتتما
يناقيالقداسقيوول تاقيال يتاقيماس يتاديلا لتتامفال "(.)2ااااا

ااااااسل سافتتماقتا تتتاقيح سوتتتافتتما لوتتتا ت اقهللا تتل( )-اسليتتلاقيكالتيتتت-اقيتتذيا تتانا
حاضلقاقيتلمتاقيوذ سل اس سايمتالضاي تسقواقي ليوتاناميامتتاقياتلقداقلقءاقي لت قناقيال يتتا
قسيتتي":اقناميامتتتاقياتلقداقيكالتيتتتا تتماتقسيتتتاستسءيت اقسقصتتلاقالكتتس اسقيص ت قهتاسقيتاتتاسنا

يناقي ن اقيال يتاسقيا قلداحلي

ا للا تذياقيتلسح اسقنالفتعاقيتوثيتااقي لسوامتمااليتتماوتنا

احيتتتاسقح ت اق وتتاايتتتواقناي تتسناوتتناقي تتاحيتين اسقيا تلقداومتتتا ا لتتلالفتتعاقيتوثيتتااوتتعا
قيقاتياقي سااقيال يتادذقاتماقالتفادا للا ذق"(.)1اا

اااااااقالاقنال اسليتتلاقيكالتيتتتايتتماي تتناوق اتتااي ا تتواقي صتتل ادذا لتتداقالكيتلا لتتلا تتنما
قيتسليل اضتلسل اقناي تا لاقياتلقداديتلاتقسيتتا نهاتتتياوتعاق تقا يافتماقيوول تت اسحصتااذيتتلا

فتتماقيتلمتتتا فم ت اا قسيتتي":امتتا تماقناقيتوثيتتااقي لسوامتتماهلي تتتا لتتلاق توتتاماتلتتلاقي سيتتتا
سقي سيتتتاقيتتتمافي تتااقيتوثيتتا اف لوتتاالفتتعاقيتوثيتتاا تتاناهلي تتتا لتتلاليتتا اق توتتاماتلتتلاقي سيتتتا
تتاالكلن اساليتتوات ت قاقنايقتتسااواتتايماسليتتلاقيكالتيتتتاقنات تتا ااقيتوثيتتااقي لسوامتتماقسا

لفا تتياي تتسنا تيت تتتاوفاسض تتتاستف تتا ما تتيناقيءت تلفين اف تتااءل تتواقيات تلقداو تتناقيت ت سااس ت ت ا
ايوفاسضتاوا اا للالفعاقيتوثيااقساتأميمياسيواذقايماي ناقيالقداقي ا اا ايوفاتحت"(.)1اا

-1اس ماسلقل اوحو افاضااقيتوايمااقالسيلا(17اقيلساا 27-141ا اءا.)1411ا
 -2ا وحاضلاوتلراقي سقو اقي سل اقال تكا يتاقيثايثتا
 1411اقيتلمتا()21افما11ا اءا 1411ا
-ا

.111ا

ل اقالتتواااقال تيا ياقيثا مايم تا -141

اقهللا لا(:)211 -1417اوناوسقيي اقيوسصا اق واا لقمتيا ايتاواتاقالولي يتافما يلسس ا

يناسليلقايلكالتيتا(17اقيلساا 1-141اقذقلا )1411ا ينال يماايل يسقناقيول ما(11اقذقلا-1411
11اتوسلا.)1411اويلا صلي اقيوص لاقيما د اتت 2ا
 -1اا وحاضلاوتلراقي سقو اقي سل اقال تكا يتاقيثايثتا
 1411اقيتلمتا()21افما11ا اءا 1411ا

-1اقيوص لا فمي ا

.111ا

.114ا
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تالساليتتال اوحوت افاضتتااقيتوتتايم-ال تتيراقيتتسللقء-اديتتلاقالل ن
ا
اااااوتتناتا تتوااكتتلاقثت

()1

ا

تسثيدايلانهاسا يناقي ل يناقيذياتح و وااقالمل اقي ا ويت اتماؤالسا يناقسمتاءاقياتلقهيينا
تتأناوغتتلنا تتذياقيليتتال اس تتااي تتاا نهتتتا االتتوتتاااقيتتذيا ق ت ياول تتااقالل ناسقيمتتاس يتا

وتتؤكلقا اسل وتتاات تتيلاتلتتلاقيتحل تتاساديتتلاوحتتاسالسايتحقيتتداقتحتتا ا تتيناقي لت قناقيال يتتت اسهت ا

يك ت

ا ت ت اقي ت تليما تتي-ا ا تتوا غت ت ق -ا تتذياقيتم تتاءالساف تتماقالمتفم تتالاقي تتذياه و تتيادي تتلا

قيح سوتتتافتتماقث تتاءاق اقتتا اقيتلمتتتاقيحا يتتتاسقيا تليناقيضتتااسقيتتي ما صتتي":ا تتاا ا تتسايليتتال ا
فكاوت تتتال ت تتيراقيت تتسللقءاديت تتلاقالل نا نهت تتتا االتتوت تتاااقيت تتذيا ق ت ت ا ت تتيناقيات تتا ليناقالل ت تتما

سقيماس يا للاقيح س اقيو تل ت اقما ا ساييا نهتتا

تاواتاقي سااقيال يت"(.)2اا

ستتياديتلاقالتحتا اقيتتماقءلق تاافتما

ااااااسي ت ساقناقيا تلقداقص ت حاوحتتسلقايتحل تتاساميامتتيتا لتتلاقيصتتاي يناقيال تتماسقي ت سيم ا
فالتتلاقثتتلاقيليتتال اقيتتتماهتتاما تتاا ت اناو ت لير-ال تتيراسللقءاتل يتتا-اديتتلاقياتلقداستسصتتليا

ديلا ق اقتفادا( )يلتااسناوعاقيح سوتاقيالقهيتا ل امتا سلياقيماي -ال يراقيسللقء-افما1ا
ا سناقيثا ما 1411ا لفاقالكيلاوحو افاضااقيتوايم(-)1ا ا تواقي يسق يتت-اييقتسما ليتال ا
ت تتااوت تتناقالل ناسمت تتسليااسوصت تتلا لت تتلالراسف ت ت ا قلهت تتم ايو اه ت تتتاقالسضت تتاااقيميام ت تيتا

ايو ءقت اس ياناقالم اواقيتما فاساقيالقداياق اقالتفتاداقيوتذ سل اسحفتااوحضتلاقيتلمتتا

قيحا يتاسقيا ليناقيو اق افما1ا ت اءا 1411اسقيتتمات اسيتساو تال تاقياتلقدا سفت المتوما
ل امتتتاوحو ت افاض تتااقيتوتتايمافتتماقتتو تتاااقيقتتا ل ايحضتتسلاقتتو تتااالؤمتتاءاقيح سو تتاسا

قيال يت اس قااي مافماق اياالقءاقيسفس اقيال يتاواا يناوؤي اسواالضايلكءس اقيالقهيت ا واا
في ااقيوسهفاقيماس ي ا وااذ ل اال يراقيسف اقيالقهم":اهااامتوساقالويتلافيصتاا( تنا ت ا

قياليل)ال تيراسللقءاقيوول تتاقيال يتتاقيمتاس يتاقناقيومتأيتا متيءتاسيوتاذقاالاتك تلسنا تذيلا
 -1ا تفمل ا اض اقيوصا ل اقيتأليكيت اقم او اتلل اقيليال اديل الا ت اقيالقد ا تحقيد اقالتحا اوع اقالل ن.ا
يولي اون اقيتفاصيا اي عل :ا وو سح اقيلسمان اقيالقد اسهضايا اقي لد اقيال م اقيقسويت ا 1411-1411ا
يلسس ا 1474ا

.112-111ا

 -2اوح اضلاوتلراقي سقو اقي سل اقال تكا يتاقيثايثتا
 1411اقيتلمتا()21افما11ا اءا 1411ا

ل اقالتتواااقال تيا ياقيثا مايم تا -141

.171-171ا

 -ايولي اون اقيتفاصيا ا ن اقالتفاد اقيالقهم -اقيتل م اي عل :ا س م ا

قيالقهيتا–قيتل يتا()1411-14 2ا قلاقي تو ا غ ق ا 1411ا

.114ا

اقيلحون اقيم ااسي اقيانهاسا

-1ا تسيلاوحو افاضااقيتوايمال امتاقيسف ا سصفياوناقي كصياساقيالقهيتاقيوالسفتا ل يااس ايويا.اا

21

العدد الرابع و االربعون
وناه ااحيناقت ماتوااا

مجلة ديالى 0202 /
اقي اصلال يراقيسف اقيوصلياقيالقداسسصفيا ا يايمتالاديتلا

تفليداقيالواسقضافاقيتوايم":اقناقالكسقناقيذيناقتتواسقايسضعاقي ياناقيو تللايمايتفقسقا
س ت تتاناقيوكايفت تتانامت تتسليااسي ت تتاناسقي ت ت سااقالكت تتلنايت تتمات ت ت الي ت تتاا امت تتتث اءاقيوول ت تتتاقيال يت تتتا

قيمتتاس يت اسي تتناقيوول تتتاقيمتتاس يتا ا تتساحليصتتتاتتكتتذاقيوسهتتفاقيمتتل ماو تتا ا ...اسهلتتتما

ي تتمادذقا تتاا فتتماستتتس احتتاالساكاصتتتاي تتاا لت اسقناقيءتتلفاقيكتتا

اقيتتذيا تتياقيا تلقداالا

يؤكذا علاقال ت الا افواالي مافماوءالاقيع تلقن اس تذيا ل تااحتاالساكاصتتافقتااامتوسا

تسلقل اقيم تتاس يتاوء تتالاقيع ت تلقنا م تتتءيعاقنا أك تتذياف تتماقي تتتام تتا ت اهلت تساي تتيادذقا
ل تتيراقي ت ا

تمتءيعاقلتساقناتأكذياا قافملوياديلاقيضواناقيتوا م()1اقيال م"(.)2اااا

اااااسوتتعاقاله تلقلا ستتتس اواالضتتتا تتا يتايلتاتتاسناقيا قلهتتما–اقيتل تتماي تتنا اتتضاق ضتتاءا
وتلراقي سقواق ل سقاوما ت ماينتفاد اسوست يناقال تقا قسايلح سواساقيال يتاقيتماسهفسا

واالض تتتاي تتي االم تتيوااسقنا اضت ت ااتت تلت ءا انه تتاساسثيق تتتاو تتعا سااقك تتلن اسست تتس اهسق ت ت ا
مت ليتا لتتلاق قلضتتي ا استمت ا تتذقاقيوسهتتفاوحوت او تتحناقيحتتل قن( )-ا ا تتواقيت ييم-افتتما

قيتلمتتتا فم ت ا اقيتتذيا قفتتعا تتناميامتتتاقيح سوتتتاقيقا وتتتا لتتلاق ويتتتا ق ت اقيواا ت قساوتتعا

قي سااقالكلن ا فاقيحفتاعا لتلاقمتتقنااقياتلقداسمتيا تي اسفيوتاايتأتما ت

ا لوتتياذقسا

قيصلتا وسضسااقي حل":اقه وساقيح سوتاقيماس يتا للاقتلقءاقتفاهيتاوءالاقيع لقنام تا

 1411افا ءتسا تتذقاقيتتتلءاوتتنا ن تااديتتلاقولي تتااسوتتعا تتذقايتماتحصتتااقيتتتاضتتتتافلوتتاذقا
تقتتسما تتذياقيضتتتتادذقاوتتااهتتاماقيا تلقدا اق ت اقتفاهيتتتاسقناوتتناحتتداقيا تلقداقناياق ت اقتفاهيتتاسا

 -1ا يلن اقيمي ا سفا اقن اويثاد اقيضوان اقيتوا م اقيال م ا لر اقيوصايح اقيغل يت ا ايو ءقت اقيال يتا
سقال توا ا للاقي ماقالت ما سناقياسناقيال م.امي ا سفا اقياوااقيال ماقيو تللاواضيياسومتق لي ا
وا اقي حسلاسقي لقماساقيال يت اقيقا ل ا 1411ا

.117اا

 -2ا ا وحاضل اوتلر اقي سقو اقي سل اقال تكا يت اقيكاومت ا
 1411-1411اقيتلمتا()21افما1ا اءا 1411ا

ل اقالتتواا اقال تيا ي ا اقألسا ايم تا

.112-1 7

 اوحو او حن اقيحل قن :اق تكو ا ا ا ا ن ايسقء اقي ييم اقي سل اقال تكا يت اقيكاومت اقال تيا يااقالساا(1ا ا سنااقالساا-1411قسقكلاقيالا.)1411ا
تت 11ا

. 12- 11اا
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تضوناوصايحي"(.)1اقوااصا داقي صام(-)2ا ا وا غت ق -افقت اق ت ناتأييت ياينتفتاداقيا قلهتما
–قيتل ما اسووااتاءافماو قكلتياقيتماسثقت ااقيتلمتا فمت ااوتاايتأتم":اففتما تذياقيفتتل اوتنا

قيتتلوناق ت فاساقيح سوتتتاقيمتتاس يتاديتتلاقناتاقت اتحايفتتااوتتعاقولي تتااسذيتتلافتتمام ت تا 1411ا

فو حسا وست ياحداقهاوتاهسق ا م ليتاالولي اافتماقيع تلقن اس تاا تماقيقسق ت اقيامت ليتا
تاثوتتتا لتتلاح ت س اقياتتلو اقوتتااهتتساامتتوساقالويتتلافيصتتاال تتيراقيتتسلقل اقيمتتاس يتا تتانافتتما
قمتتتءا تياقالمتتتينءا لتتلا تتذياقيقسق ت اسقكتتذ ااوتتناقيح سوتتتاقالولي يتتت اف تتساهتتساايت تتافلا

سصلقحتاقيواا

.ااا

اقيام ليتاقيواقس ا يناقيوول تاقيال يتاقيماس يتاسقيح سوتاقالولي يتت"( )ا

ااااااوقا تتااذيتتلاقمتتتولساقال تقتتا قساقيتتتماق ت ت اا اتتضاقسمتتاءاقيتتلياقياتتاماقيا قلهتتماديتتلا
اتتضاقي ل ت قناقيال يتتت اسالمتتيوااقيوول تتتاسوصتتلاقيلتتتيناتل وتتتااقيواالضتتتاقيال يتتتاينتفتتادا

قيالقهم-اقيتل م افق اق لنا لاقي يناقيون(-)1ا ا واقيل يراقألسا-اكتنااق اقتا اقيتلمتتا
قيثايثتاسقيا لينافما11ا اءا 1411اقناقيوا اقيثا يتاوتناقيو تاج اتقليتلايت تتاقي تؤسنا
قيكالتيتافماال حتاها سناتص يداقتفاهيتتاقالتحتا اقيال تمايلوسقصتنساقيمتل يتاسقينمتل يت ا

س تتذياقيو ام ت تاقذنا ا تتواقيتتل يرااقالسااال ضتتاءاقيوتل تراووتتنايتتس سناو اه تتتاقألمتترا
سقيو ا ااقيوتالقتا ذياقالتفاهيتافماق قءاا قل م اس انافماوق وت ماوحوس ا ا ان(-)1ا ا وا
ل سل-اقيذيا لدا للاوسقهفاقي سااقيال يت اسو ااقيوول تتا قسيتي...":اذيتلاقلقءاقاللوتتا

قيتماقثالت ااوصلاسوناس قل تااقيوول تتاقيمتاس يتاحتسااقالتفتاداقيا قلهتماقيتل تم امتا تماقنا
 -1ا ا وحاضل اوتلر اقي سقو اقي سل اقال تكا يت اقيكاومت ا
 1411-1411اقيتلمتا()21افما1ا اءا 1411ا

ل اقالتتواا اقال تيا ي ا اقألسا ايم تا

.111-111

 -2اصا داقي صاما(:)1411-1147احاصاا للا ا اقيحقسدا اما 1421ا غاا ضسيتاوتلرا
قي سقواق ثلاوناول اتسيلاو اصوالمويتا.ا حي لاءايواقي ا وم اصا داقي صاماس سلياقيمياممافما

قيالقد المايتاواتمتيلاايلاو سل ا ليتاقيتل يتا/ق نال
ا وحاضلاوتلراقي سقو اقي سل اقال تكا يتاقيكاومتا 1411اقيتلمتا()21افما1ا اءا 1411ا

اتاواتا غ ق ا 2111اقيوق وت.ا

ل اقالتتواااقال تيا يااقالساايم تا-1411

.117ا

 -1ا لاقي يناقيون:ا انا ا اا نايسقءاقل ياافما سلقساقيوتلراقيحا يتا

ل اديلاقيما مت ا

ق قءاا.اويلا صلي اق نماقي ل الياضاقيليرايل تواسقي ل اي ن ا 1441ا

ل ا نا

.211ا

 -1اوحوس ا ا ان :اتكلج افم ا ليت اقيحقسد ا غ ق ا ام ا  141اق تكو ا ا ا ا ن اهضاء ا فلي ا(يسقءا
ل سل)افماقي سلقساقي يا يتا( 141ا ا 1411ا.)1411اويلا صلي اقيوص لاقيما د ا
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قيوول تتتاقيال ي تتتاقيم تتاس يتا و تتااق تقت ت اسو تتعا تتذقاقيم تتكءاسقيتاتا تتتاسقفق تتسا ل تتلاق ت تتاءا

قالويل تتاناها ت ا حليتتتاتسيتتتاس ليتتتافتتما ن تتا"(.)1اسقي ت يالويلتتيا ت اقياليتتلاقيكيتتاء(-)2ا
ا تتواقي تتسس-اف تتماست تتتا عت تلياقيوؤيت ت اينتف تتاداقيو تتذ سلاف تتماقيتلم تتتا فمت ت اا قسي تتي":اقنا

قالتفادايمايكلداي تماقيالو اسق وااست االتااتسحي اقيلسق ءا يناقي ن اقيال يت"( ).ااا

اااااس اي علاال ت اجا سلياقيمتاي (-)1ال تيراقيتسللقء-اميامتتاقيتحتايفاوتعاقيت سااقيغل يتتا
ال تقا يا ا ويت اافماحوايتاقيالقداوتناقالكءتالاقيكالتيتت افضتنا تناقيومتا

افتماحتاا

و نتياقالهتصا يتاسقالتتوا يت اقيتماتستسا ا ضواماقيالقداديلاويثادا غ ق ()1افما21ا

21ا ت اءا 1411افقت اسهفتساقيوول تتتاسوصتلاسمتتسليااواالضتتايتلتتلاقيتست تاس اووتتاا فتتعا
ل يراقيسللقءاديتلاقال تا ا ايويثتاد اال تيامتا اقياتلقدا تايتكل

اوتناواا ت ا تاما14 1ا

وعا ليءا يا اس ق يااقي سااقيال يتاقال ضوامادييتي اسو تيلقاديتلاقالوتاافتماق ضتواماقيساليتاسا

قيوتح اديلاقيويثاد ا سصف ااتحتفعا انهتاءي تا ايوول تافماسهساهليو اسووتااتتاءافتما

ح يثتتيا ايتلمتتتاقيثاو تتتاسقيا تليناقيو اق ت افتتما21ا ت اءا 1411ادذاقسضتتح":اقناقيوتتا ا
قيكاومتاوناقيويثتاداقسضتحسا ا تياوفتتسحايلت سااقيال يتت ا ليت اقنا صتفما نهات تااقيق يوتتا

قيتتماي تعل تااقي تاواقيا قلهتما فتالباقيصت لاال تاءاواا ت ا 14 1اهت ا تاتاا نهات تااوتتعا
قيح سوتتتاقي ليءا يتتتا لتتلاقمتتارا تتذقاقيويثتتادا اس تتذيلا أوتتاا تتاي علاديتتلا نهتتاساح سوتتتا

-1اوحاضلاوتلراقي سقو اقي سل اقال تكا يتاقيكاومتا
 1411اقيتلمتا( )2افما11ا اءا 1411ا
 -2ا

ل اقالتتواااقال تيا يااقألساايم تا-1411

.112ا

اقياليل اقيكياء :اون اوسقيي ا ام ا 1141اقتم ا لقمتي افم اقيحقسد ا ين اهاضيا افم اقيوحا ما

قيو يت اق تكوا ا اا نايسقءاقي سس.اقييا سا اسلاسوحوس اف وما لسيش اقي ييااقيالقهماقيلمومايم تا
.411ا

 14 1اسلقل اقي قكليتا ا غ ق ا 1 11ت14 1/م ا

 ا ا وحاضل اوتلر اقي سقو اقي سل اقال تكا يت اقيكاومت ا 1411-1411اقيتلمتا( )2افما11ا اءا 1411ا
-1ات لساس قللتياقيثا يتا

ل اقالتتواا اقال تيا ي ا اقألسا ايم تا

.111

ل افما 1اقوا 1411اسقمتقايسافما17ا ا سنااقالساايم تا.1411ا

 -1اويثاد ا غ ق ا(حلف ا غ ق ا 21ا اء ا )1411اضم ا :اقيالقد اقيلقن اتل يا ا ا متان ا ليءا ياا
سقص حس اقيسالياس اقيوتح ا ضسق اولقه ا افيي.يولي اون اقيتفاصيا اي عل :احمن اقي تيلم اويثاد ا غ ق ا

(حقا داي مء ااوتلراقياوسماقي ليءا م) ا غ ق ا.1411ا
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قولي ااوعاقيح سوتاقيماس يتاه اي تعلاقنات ضماقيح سوتاقالولي يتتاي تذقاقيويثتادا ات اوت ا

وناقيلون"(.)1اا

اااااااق ت ت ناوحو ت ت افاضت تتااقيتوت تتايم(-)2ا ا ت تتواقي يسق يت تتت-اتأيي ت ت يايوسهت تتفاقيح سوت تتتافت تتما
قال ض تتوامادي تتلا ويث تتادا غت ت ق اقي تتذياميمت ت ماف تتماتت ت يماقم تتتقنااقيات تلقداسقيت ت سااقيال ي تتتا
قالكتتلن او ا ت قاقيومتتؤسيينافتتماقيوول تتتاقيت كساا اضتتسافتتماقيحلتتف اووتتاايليت اوتتناو ا تتتا

قياتلوافتماقيمتاحتاقي سييتتت اسووتتااسل افتما لوتتتيا ايتلمتتا فمت ا":ا حتتنا متيلا لتتلاميامتتتا
قيتا يتافماقياتلقداي تفتا ماسي تاتاسناس ستتيا ت قءاديتلاقكسق تاافتماقيوول تتاقيال يتتاقيمتاس يتا

س...اس قتتسااي تتما تتذقا تتساقيءليتتدافم تتيلسقاوا تتااسالايعلو تتماقيعتتايوسن اف تتاكلتسقاسقتص تتلسقا
سق عتتلسقادي تتلاقياتتايمايتت ت ل سقاومتتؤسييات م اسال ت ت اي تتااوتتناقنا تست تتيا اي ت اءادي تتلاقهللاتا تتايلا

س قسا":اقيل ماق ياهسومافا ماالايالوسن.) ("...ا

ااااااسياااونا الالساحل اقيلياقيااماقيا قلهتمافتماتحمتينا نهتاسا تن ياوتعاقيوول تتا
فتتما تتتلاقيوتتتاالس اسلا تتت مافتتماقحت قلاتقتتالوا تتيناقيتتتا ين ا تتماو تتا لاقألمتفايسفتتا ا

قيوغفتتسلايتتيا ت اقياليتتلا تتنامتتاس ()1ا ا تتااقيوول تتتا تتاما  141اقيتتذياتو تتناوتتناق قل ا
تتؤسناقيوول تتتاقي قكليتتتاسقيكالتيتتتاوتو تتينايتتسيما ت ياقالويتتلافيصتتااقيوسفقيتتتافتتما ولتتي ا

ستسقفقتتااوتتعا تتذياقيتءلاتتاساتح ت لا لتتما وتتاا(-)1ا ا تتواقيمتتليوا يت-ا ت او اه تتتاقي تسقوا

-1ا وحاضلاوتلراقي سقو اقي سل اقال تكا يتاقيكاومتا
 1411اقيتلمتا()21افما21ا اءا 1411ا

.112اا

ل اقالتتواااقال تيا يااقالساايم تا-1411

 -2ا ق تكو ا ا ا ا ن ايسقء اقي يسق يت ا ن اقي سل اقال تكا يت اقيكاومت ا
يم تا1411-1411ا(1ا ا سنااقالساا-1411اقاقيالا.)1411ا
تت 11ا

ل اقالتتواا اقال تيا ي ا اقالساا
اقيللقداقيحم م اقيوص لاقيما د ا

. 12- 11ا

 -ا وحاضل اوتلر اقي سقو اقي سل اقال تكا يت اقيكاور ا

 1411اقيتلمتا()21افما21ا اءا 1411ا

.111اا

ل اقالتتواا اقال تيا ي ا اقالسا ا-1411

 -1ا ا اسفا اقياا ااقيماس ي ا اما  141اسساليتاقالويلاماس اقص حاقالويلافيصااسيياايلا اسل يماا
يوتلراقيسللقءاحتلات لين اقيثا ما 1411احي وااصالاول ا.ا حالماقيماو قل م اقيوللافيصاا نا
قياليلااااماس اتق يما ت افتحماصفس ا قلاقيح وت اي ن ا 2111ا

ا

.11-11ا

 -1ا لما واا:اق واا لقمتياقيام ليت افماقمء سا ا ا ا س تياديلاقيالقدا ا غااو اصوالمويت ا
ق تكوا ضسقافماوتلراقي سقوا نايسقءاقيمليوا يتايم سقسا ثيل .اي عل:اوذ لقسا لما وااا-1411

 1441اتق يماستحقيداتوااا ا ان ا ل تاقيك ماءايلء ا تاقيوح س ا غ ق ا 2111ا
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ميامتتتاقيا تلقداقيكالتيتتت افتتماقث تتاءاق اقتتا اقيتلمتتتاقيثاو تتتافتتما7ا تتا سناقيثتتا ما":1411ا
متتا تماالايع تتلاقنا تتتاقيتتتال اقيمتتاس يتاسقياتتلوا سفتتا اقي قلحتتااقياعتتيماتنيتتتاقيولتتلا ت ا

قياليتتلا تتنامتتاس ا ا تتساق تتلاووتتاايعتتن االناتنيتتتيالحوتتياقهللا تتانايومتتلا ا اولتتياكيتتسءا

ميام ت تتياقي قكليت تتتاسقيكالتيت تتتاي ت ت ااسيتت تتذ اا وت تتااي ت تتاء اسقناقال قمت تتاواساقساقيكنفت تتاسا
قيوستتتس ا تتيناقي ت ن اقيال يتتتاسقنا ت سافتتمالوتتناتنيتتتي اقالاق تتيا تتاناي ت يل اا ح وتتتياسا

ح تتي اسي تتناوتااقناتتتسفماتنيتتتيا ليتيالحوتتتياسقلتحتااديتتلا قلاحقتتي اتغيتلساقالوتتسلاديتتلا

حت اوتاا امتا تم:ايلتتسا تتااوكلت

سقالصنح"(.)1اا

ا ل تما ت قامتاي قايلوول تتتاقيمتا اس يتاياتمافيتياقيلكتتاءا

ااااااس علقايت ايناست اسا علاق ضاءاوتلراقي سقوات اااال تواءقت ماقيمياميتاسقكتنفا
ت قل ح ماقالتتوا يتتت اقلقءاو اه تتتاقيا يت اوتتناقيقضتتايااقيال يتتاسقي سييتتتا قكتتااقي ليوتتان اقالا

ق تتما تتا سقايتو تتسناوتتناقيح سوتتتاقناتت تتعاميامتتتاكالتيتتتاوتتنا تتأ ااتقسيتتتا نهات تتااوتتعا

قي ل قناقيال يت ايذيلافانالا تا سلياقيماي -ال يراقيسللقء-ا اال ضواماديلاويثادا غ ق ا
هت اهس لتتسا تتايلفضاوتناقيقتتسناقيسء يتتت افضتنا تتناواالضتتتاقيوول تتاسوصتتلاسمتتسلياايتلتتلا

قيتست اس اي ناللسداا ام(-)2ا ا وا غ ق -ا اناو قفااا ناقيويثاد ا سصفياي صتوافتما

ك و تتتاسوص تتايحاقيات ت قلهييناسقيا تتلواحم تتوا قلي تتيا اسي م تتتوعاي لوت تتياقيت تتما ت ت ت ااقيتلم تتتا
قيتاماتايوتلراقي سقوا ل امتا ت اقيس تاواولتتاناسقيو اقت افتما1ا تا سناقيثتا ما 1411ا
لتتلاقي حتتساق تتتم":اقنا تتسلياقيمتتاي ا تتااوتتاا تتلفا تتياوتتنا تتاءاس تتاءاسوالفتتتافتتذ ا

ت كا ااهضتتايااقي ت سااسوق ت ل افا قتتتافتتماتص تليفاقوتتسلاقيح تتماحتتتلاسصتتااديتتلاكلتتدا تتذقا

قيويثاداقيت ال اقيذياضونافييامنوتاقيالقداسقالهءالاقيال يتافماقي لداقالسمء ...اقنا

قيويثاداه اضوناذيلا ا تواييا للا سااتل يااسقيلقناس ا متتاناس تذياقيت سااتضتما()111ا
وليتتسناومتتلمايغتتالسنا لتتلامتتنوتاقالهءتتالاقيال يتتتاسو تتاافلمتتءيناقيو س تتت اسيمتتا سنا
قياتلوا تتااتحوترايتء يل تتااوتناااصت ي ااسق ا ت تااديتتلاق ل تا اسقيويثتتادافضتنا تتناذيتتلا

-1اوحاضلاوتلراقي سقو اقي سل اقال ت كا يتاقيكاومتا
 1411اقيتلمتا()1افما7ا ا سناقيثا ما 1411ا

ل اقالتتواااقال تيا ياقيثا مايم تا-1411

.41اا

-2اللسداا ام(:)1411-1112اق تكوا ا اا نايسقءا غ ق او ذا اما 14 1اق ي اق تكا يافما(قيلساا
 1411-1411اسقيال ا 1411اتوسل او ي) .اكاي اقيلقسي ا اللسد اا ام افم ا تاو ا"وسمس ت اق نما

قيالو" اتت 1ا يساقيح وت اء 1ا2111م 1121/ت ا
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ي وتتياسياتتللاو ا تتتياق تتتلقلا سيتتتيناهتتسيتينا وتتاا ليءا يتتااسقيساليتتاساقيوتح ت اقالولي يتتت ا

ستال وااتميلقنافمال اواقي سااقالل عاقي لهيتا تضاو اا ا ذقافيواايتالدا قضايااقي تلدا
قالسمءا ايلاماوناو ا متاقيوول تاقيال يتاقيماس يتاسا...ايي"(.)1اااا

ااااااقوااقيتلمتاقياا ل اقيو اق افما4ا تا سناقيثتا ما 1411افقت ا ت ساوتؤقلل ايميامتتا
تتسلياقيمتتاي اقيقا وتتتا لتتلاقيتحتتايفاوتتعاقي ت سااقيغل يتتت اتم ت اا تتس اقي تتيو

(-)2ا ا تتوا

ناستس اهسق اقت يتافتما اتضاقيت سااقيال يتت اوثتااقيوول تت اس تما
غ ق -اس سايتماءاا ا

تقفاواالضتايويثادا غ ق اسووااسل افماح يثياق تم":ا ت اقناقيقسق اقيغل يتافماوصلا

سقيماس يتاسيي يا...اسايل ااوناقي ن اقيال يت افانما اا ذياقيضتتا للاقيالقد افايالقدا
واا للامنوتا فمياس لءاقيكءلا نا ن يا ايتااسناسقالتفاداوعا سااقمنويتاوتاسل ا

ثماوعا سااقكلناي ااوصايحا ل يتاس نهاسا ثيل "( ).اا

اااااااق ناقتتو تتاااقيق تتا ل اقي تتذياحضت تليال و تتاءاقيت ت سااقيال ي تتتاف تتما12اقذقلا1411ال قا
لتتلاق ضتتواماقيا تلقداديتتلاويثتتادا غ ت ق افتتما21ا ت اءا 1411اس تتماتوتتااا ت اقي اصتتلا

سقيوللاماس ا نا

اقياليل اس نامسلياا لياقيقستلماديلاق تا تاحايتتا ت ماقيلضتاا تينا

قياتلقهيين اال تتما تتا سقايفضتتلسنا تتس اقياتلقداس ساا ل يتتتاقكتتلنايحضتتسلاقالتتوتتاا احتتتلا

ياءما تا ،اقيتا يتايصايحاقيالواتوياا اسه ا قاا ذياقيءلسحاساصا داقي صتام-ا ا توا
غ ت ت ق -اكت تتنااق اقت تتا اقيتلمت تتتاقيكاومت تتتاسقيا ت تلينافت تتما 1اقذقلا 1411ا قسيت تتي":اقناوت تتاا

م تتوا اياقناقتتوا ت تتااثنثيت تتاا ق ت ت اف تتماقيقت تتا ل ا ت تتيناوصت تتلاسم تتسليااسقيمت تتاس يت اسه ت ت اقتكت تتذا
قيوتتوات تتسناه ت ت قللقساقءلا ت تتاا لي ت تتاافت تتماقيصت تتحفاص ت ت احا ت تتذقاقييت تتسم اسه ت ت اقمت تتتغل ااق ت ت ا

قالمتغلقواقناي فل ا ؤالءاقالهءاوافماقتكاذاميامتاتكت

اقياتلوا تاتوا م اسقناقيسقتتوا

قيقسوما انايحتما لي ماقنايل تسقا تس اقيولتلاحمتينا(قالل ن)اسياقت سقاقتتوا تاا اوتاايضتما
لؤسم تتاءاقيت ت سااقيال ي تتت اسقناق فت ت قل ا ص تتحاواقيتني تتتاسقيفكاوت تتاقيثنث تتتاف تتماقتك تتاذاهت ت قللقسا

 -1ا ا وحاضل اوتلر اقي سقو اقي سل اقال تكا يت اقيكاومت ا
 1411-1411اقيتلمتا()4افما1ا ا سناقيثا ما 1411ا
 -2ا س اقي يو

ل اقالتتواا اقال تيا ي اقيثا م ايم تا
.1 4ا

 :ا ون اقي كصياس اقيالقهيت اقيذي اقص ح ا ا ا افم اقيوتلر اقيتأميمم ا ا اهيام اقيح ما

قيسء م ا ايالقد اسفم ا سلقس اق تكا يت ا

افم اوتلر اقي سقو .ا س اقي يو

اذ لياس اسكسقءل ا نا

قح قلا لقهيتافماقيواضماقيقليو اق ق ا ا لاق يسمما اوء اتاقيلقيت ا غ ق ا 1441ا
 -اوحاضل اوتلر اقي سقو اقي سل اقال تكا يت اقيكاومت ا

 1411-1411اقيتلمتا()11افما4ا ا سناقيثا ما 1411ا
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اقياتتايماقيال تتما لتتي اق تق ت ياقو تلقايلي ت افتتماق فصتتاماقياتتلو اي تتذقاقلتتتساوكلصتتااوتتنا

فكاوتاقيمي ا لياقيقستلماسميا اتوااا

اقي اصلاستنيتاقيوللاماس اقتق ماديتي ماقنا

يض تتاسقاقيوص تتلحتاقيال يت تتاه تتااقنايض تتاسقاقو تتاو ما تتسلياقيم تتاي ا و تتااقلت تتساسقءل تتواو تتنا
قيح سوتتتاقيالقهيتتتاسكاصتتتاوتتنافكاوتتتال يم ت ااقناياي ت اقي عتتلافتتماميامتتتي اسياوتتااتا ت قا
لتتلاتقليتتواست تتاساقي عتتلاقيقا وتتتا تتيناقياتلقداسقيت ن اقيال يتتت االناق فت قل اقياتلقداسق ا قليتتيا
ناقي ن اقيال يتا ساق ا تايلالوا ل ماسقناقتتواااقيت ن اقيال يتتا تساوفكتل اسهتس ايلاتلوا

قتوع"(.)1ا

اااااا ت ساقيتلمتتتا فم ت ااو قكلتتتاوحو ت او تتحناقيحتتل قن-ا ا تتواقي ت ييم-ا تتأناق ويتتتا
تحقيداقتتواااي ااقي سااقيال يتاسقال تاا ا ناقيتحايفتاسا تينا سيتتيناقساق ثتلا اقيتذيايات ا
وكايفاايويثاداقيتاواتاقيال يت اسق ما ياقتتواااقيقتا ل اسيكصتساقيمتءسلاق تيتتاوتوتاا

القءا ا واقي ييم":اقناومؤسييتاقيت ا ات صوا للا ذقاقيوحسلاقيتذيا قت اوتناه تاالاؤمتاءا

ثنلا ساا ل يتا تقيقت اسقنا وتاا تؤالءاقيلاؤمتاءايكتايفاويثتاداقيت سااقيال يتت افتاذقا تانا
الاكءلاق ت قءا انايتوا س اتويعاقيلاؤماءاينتتواااسقي س اديلاتويعاقيلاؤماءاالا

قناي سال يمااسيتللاقي اهين"(.)2ا

ااااااسيتتمايتتتأكلال اقيح سوتتتاقيالقهيتتتا تتأناتلتتلاقيوسضتتس اساقيتتتمات اسي تتاا تسقواقي ليوتتانا
فتتماو اه تتات ما اس تتلا تتيا ل تتاناقيت ت ينا تتاشاق يتتان( )-اسليتتلاقيكالتيتتت-ا ق ت لاص تتلتيا
وسضتتسااقي حتتلا اتتوتتاااقيل وتتاءاقياتتلوا ايقتتا ل اسقفتتا اقياتلقداوتتناتتلقءاق ضتتواوياديتتلا

ويثتتادا غ ت ق اسفتتماقيتلمتتتا فمت اا قسيتتي":ا...اقوتتااقتتوتتااالؤمتتاءاقي ت سااقيال يتتتاقيتتثنلاالا
ق لياوتتاذقاي تعتتلاوتتناقياتلقداقناياوتتااف ل تتاايتتيا وتتاافالتسقافتتماوصتتلاقسا تقت ياالاق ليا

الفاواا قلافيياسالايللماقح قاوناقي سااقيال يتا
واذقايقص ا ذيل اقتتوااايما اادييياسالا ا

 -1ا وحاضل اوتلر اقي سقو اقي سل اقال تكا يت اقيكاومت ا
 1411-1411اقيتلمتا()21افما 1اقذقلا 1411ا

.111-114ااا

 -2ا اوحاضل اوتلر اقي سقو اقي سل اقال تكا يت اقيكاومت ا
 1411-1411اقيتلمتا()21افما 1اقذقلا 1411ا

.112

 ا ين اسلي قل ايلكالتيت افم اح سوت ا سلي اقيماي اقيثايثت ا.ا
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ت قاقيت سااقيتتتماقتتواتتساو تتي اسق تقت اقناوف تتسما تتذقاقالتتوتتااايكتتايفاقيت عماقي يوقلقءيتتتا

ثليت"(.)1اا
قيتماتقسااالايتسلاينهليتاقناتتح ما اال ا

اااااااس و ام تاو اه تاوتلراقي سقواتقليلايت تاقي ؤسناقيواييتافماال حتتاهتا سناقضتافتا
و ايإاديلاوي قل يتاقيم تا1411اقيواييتا افق اق ت لا ت اقي تليما تي-ا ا توا غت ق -او اه تتا
قيفصااقيكا

اقيذياميفتحافماقيوي قل يت اس ساقيوتالدا ميامتاقيالقداقيكالتيت اييمتفمتلا

وتتناقيح سوتتتا تتنا ق ت اقتفاهيتتاسا تتينا اتتضاقي ت سااقيال يتتت اسي متتتوعاديتتلاح يثتتيا ايتلمتتتا
قيثايثت تتتاسقيثنثت تتيناقيو اق ت ت افت تتما22ا يمت تتان":1411اوت تتاا ت تتماكءت تتءاقيح سوت تتتاس قلمت تتات اا
كصتتس

اوتتااي ت سلافتتماقيوي ت قناقيال تتمايلسح ت اسقالتحتتا قس ا ت ت اقنا تتالاقتفاهتتاسا تتينا

قيمتتاس يتاسوصتتلاسقيتتيوناسقيمتتاس يتاسوصتتلامتتيتم اهت اي تتسناقيتتسقواقناقالوتتلاكتتالجا تتنا
ءاداقيح سوتاسق ياكالجا ناح س اقيومؤسييت"(.)2ااا

ااااااسو وااي ناوناقولافانا سقواقي ليواناقيالقهما ا سقايسيسناق ويتاكاصتافماقيانهتا
وعاقي سااقيال يت ا واافي ااقيوول ت االوسلاقسضحت ااقي لقمت افضتنا تناق توتاماقيح سوتتا
اياوتتاا لتتلاتءتتسيلاتلتتلاقيانهتتاس اسه ت ا تتينا تتسلياقيمتتاي -ال تتيراقيتتسللقء( )-ا و ام ت تا

حضسلياقيو اه اسا أناال حتاهتا سناقيوي قل يتتاقيااوتتايمت تا1417اقيواييتتا اكتنااق اقتا ا

قيتلمتاقيثاو تافما 2ا اءا 1417او اجاح سوتياسء ياتتا نهات تااقيكالتيتت اسالمتيواا
وعاقي سااقيال يتا واايأتم":اما تماقناقي حلا و ام تاقي قاشا للاقيوي قل يتاقيااوتاياءتما
فلصتايو اه تاصليحتاسقضحتا ناميامتاقي ساامسقءا ا سا قكليتاقساكالتيتا...اق ااالا
ق تتلاقناء تتاي ماقي تتنمايم تتت فسناقيوص تتلحتاقيااو تتتاف تتماقي لت تتتاقألسي تتل اف تتاذقام تتوحاي تتما

ق ضاءاقيوتلراقياايماقناقتح لافماقوسلاي اا أناكءيلاالافقتءافتماويتلقناقي سيتت ا تاا
ي تتااومتتارافتتما يتتاناقي تتاواقيا قلهتتماسل وتتااقي تتاواقيال تتما وتوس تتتاو تتا اثايثتتا:ا حتتنا
حاتتايلسهسفا للاواا قلااااااااااااااااااااااااااااااااا يناموساقالويلا

 -1اوحاضل اوتلر اقي سقو اقي سل اقال تكا يت اقيكاومت ا
 1411-1411اقيتلمتا()21افما 1اقذقلا 1411ا
 1411اقيتلمتا(

ل ا قالتتواا اقال تيا ي اقيثا م ايم تاا

ا.111-111ا

-2ا وحاضلاوتلراقي سقو اقي سل اقال تكا يتاقيكاومتا
)افما22ا يمانا 1411ا

ل اقالتتواااقال تيا ياقيثا مايم تا-1411

.111ا

-اتأيفساس قللتيافما17ا ا سنااقالساا 1411اسقمتقايسافما1احليلقنا.1417ا

-1اس ساقالويلا

اقالييا نا لماقيسصما للا لشاقيالقدا( .)1411-141ا
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س تتيناص تتاحواقيتني تتتاقيول تتلامتتاس اف تتماااااااااااااااااااااقولي تتا()1اسالناست ت تتاا ع تتلا

قيت تتتيناي تتااتتتأثيلاكءيتتلافتتماقيميامتتتاقيااوتتتافتتماقي ت ن اقيال يتتت اكاومتتا:ا حتتنا حات تتتا
يلسهتتسفا ل تلاوتتااي تتت،اوتتناقالتتوتتاااقيوقص تتسلا ق ت يافتتماقيق تتا ل ايتتسما21ا تتيناص تتاحوا
قيتني تتتاقيول تتلام تتاس اسص تتاحواقيتني تتتاقيول تتلاحم تتيناس تتذيلا ص تتحاواقيفكاو تتتال تتيرا

قيتو سليتتتاقيوص تليتاسل تتيراقيتو سليتتتاقيمتتسليت اف تتاا تتذياقالوتتسلا حتتنا حاتتتتايلسهتتسفا
تلاو وتتااتت قا لتتلاميامتتتاقيح سوتتاقيالقهيتتتاكاصتتتاس تتذيلا لتتلا
لي تتااالناي تتااتتتأثيلاكءيتاق

ميامتاقيووايلاقيال يتا اتوا ا"(.)2اااا

سل اقمتتت ا قا
اااااااوقا تتااذيتتلاق ت ا تتنءاقيت يناقيسمسقمتتم( )-ا ا تتوا غت ق -ا ايتلمتتتاقيوتتذ ا
ديتلاوالسوتاساحصتتاا لي تااتأييت اقيوول تتتاق ضتواماقياتلقدايويثتادا غت ق ا سصتتفيايقت ماو قليتتاا
اقالكءالاقيكالتيت اف سايقسا":اسه السنايماص يدا انافماقولي ااقنا
ا
فا يتايلالقداض

قيم تتي ا ت ت اقي تتلحونا ت تلقم()1ا ت ت وااق ت ت تتياقيوول تتتاقيم تتاس يتا وح تتما

تتااف تتماهض تتيتا

قي ليوم()1ا تاناهت اقث تلا لتلاويثتادا غت ق افتماحفتااقهتيمايتي اس تاناوتنا تيناقيحضتسلاقحت ا

 -1ا لقلاقيسصما

اقاليياقيسالياساقيوتح افماق قاواص سلاو اقيل اسلاقيذيالحواقيالقدا ياقونا

فم اقمتك قم اقالكيل ا فسذ ا ايحا اقيقضيت اقيفلمءي يت اس ال اقيتقل اولل اقيماس يت اوو سح اقيلسمان ا

قيوص لاقيما د ا

.127ا

 -2ا ا وحاضل اوتلر اقي سقو اقي سل اقال تكا يت اقيكاومت ا
 1417-1411اقيتلمتا()1افما 2ا اءا 1417ا

ل اقالتتواا اقال تيا ي اقيثايل ايم تا

.112

 ا نءاقي يناقيسمسقمم:اوناوسقيي ا غ ق ا اما 1412ا واافماوتاااقيقضاءا ا اتكلتياونا ليتاقيحقسد اق تكوا ا اا نات ليسا(يسقءا غ ق )افماحليلقنا.1411اويلا صلي اقيوص لاقيما د اتت 2ا
.111ا

اقيلحونا لقماومت القايلح سوتاقيماس يتا ا اق ت اءاا وليا أوينا امايلتاواتاقيال يتا

 -1ا قص حا
اما.1412ا

 -1اقي ليوم:ا س ماو ءقتاوت الاا لي اا يناقيوول تاس ااوناهءلاسق ساع م.ايولي ا ناقيتفاصياا نا
ذيلاقي لقااس سلا ليءا ياافماوتلياتياي عل:اتسن.ر.ا سيي مسن اح س اقيتليل اقيال يتاسهضيتاقي سلا
قي ليءا م افم المم اقيح س ا ل اقيصحلقء اتلتوت اوت ي ا

 1441ا

.2 1ا
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تتالاوتتسعفماسلقل اقيكالتيتتتاقالولي يتتتايقتتااايتتيا( يف ت ا يسم تم)اقناويثتتادا غ ت ق اذسافا ت ا

م ليتاوحص تايحصسناقيالقداقي واييتاسيل لداقالسمء"(.)1ا

ااااااااسوناقيت يلا ايذ لاقنا نهاساقيااقلداوعاقيوول تاتلتعاديلاقصسااتأليكيت اسه ا
حل اقيالقدا اياواا للاتءسيل ا ا ييااليال اقيوللافيصاااقالسااديلاقيوول ت اسقلت اءا

قيالقدا واا

اص قهتاستااسناوعاقيماس يتا اما 14 1اس ساقالولاقيذياقسضتحياوحوت ا

فكتلياقيتويتا(-)2ا ا توا يتايل-ا ايتلمتتاقيتامتاتاقيو اقت افتما21ا ت اءا1417ا قسيتتي:ا"ا
ناقيالقداميامتياقيال يتا ايليال اقيتأليكيتاقيتماهاما ااقيوغفسلايياقيولتلافيصتاااقالساا

يلوغفتتسلايتتياقيولتتلا ت اقياليتتلا اس واا ت قساقيص ت قهتاقيتتتما ق ت ااوتتعا تتااوتتناقيوول تتتا

قيال يتتتاقيمتتاس يتاس ...اس تتايلاماوتتناقيعتتلسفاقيكاصتتتاقيتتتما ا تتساتحتتيءا ن تتا اق ءلتتدا
قيات تلقداف تتماويت ت قناقيتا تتاسناقيال تتما تتاذالاقهص تتلاو تتاايو تتناح سو تتتاس تتا اا ح تتسا تتقيقاتيا

قيال يتاسافتتماوح تتااس ت ق

ا"( ).افيوتتااق تتا الويلتياوحوت او تحناقيحتتل قن-ا ا تتواقيت ييم-ا

ويثتتادا غ ت ق اسوال تتاا تتناتفاءيتتيافتتماتءتتسلاقيانهتتاساقيمتتاس يتا–اقالولي يتتت اسول س قت تتاا
اح يثتيافتماقيتلمتتا فمت ا":افتاالحنفا

قاليتا يتا للاهضايااقيالواقيوصيليت اسقيتي ما ت

قيث ا ي تتتاسقيثنثي تتتاقيت تتما قت ت س اا تتماقيت تتما تتانايقصت ت ا تتااقيقض تتاءا ل تتلاويث تتاداقيضت توانا

قالتتوا م اسي نايواا ق وت ماقالكءالا

اقي تسما للاوصل()1الي ا ماياس سناالحيتاءا

ذقاقيويثاد...اسقضافاهتا نا":اقناقيت سااقالمتنويتاقيو تتل تافتماقيويثتاداهت ا ولتسا تاا

قيسما اااليقافاقيا سقناسوناثماقلقيتا ااقثلايي اسق تق اقناقيتءسلاق كلاقيتذياتتلنافتما

قي تتلداقالسمتتءاستحتتسااق ثليتتتا سااقيو ءقتتتاديتتلاقيتاتتاسناوتتعاقولي تتااس تتمال يو تتاقي ت ساا

 -1ا اوحاضل اوتلر اقي سقو اقي سل اقال تكا يت اقيكاومت ا
 1417-1411اقيتلمتا()1افما 2ا اءا 1417ا

ل اقالتتواا اقال تيا ي اقيثايل ايم تا

ا.111-111

 -1اوحو افكلياقيتويا:اق تكوا ا اا نايسقءا يايلا( 1ا ا سنااقالساا-1411حليلقنا.)1417ا
قيللقداقيحم ما اقيوص لاقيما د اتت 11ا

. 11- 12

-2اوحاضلاوتلر ا قي سقو اقي سل اقال تكا يتاقيكاومتا
 1417اقيتلمتا()4افما21ا اءا 1417ا

ا

ل اقالتتواااقال تيا ياقيثايلايم تا-1411

.111

 -ايولي اون اقيتفاصيا ا لل اقيا سقن اقيثنثم ا لل اوصل ا ام ا 1411اي عل :اص لي افايح اقيحو ي ا

قيا سقن اقيثنثم ا لل اوصل ا ام ا 1411افم او اه اس اوتلر اقي سقو اقيالقهم ا 1411-1411ا قلا
ولتضل اوصل ا.2114ا

1
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قيغل يتتت ا وتتااح ت لايلمتتاس يتا ا ت اليتتال اتنيتتتاقيولتتلامتتاس ()1ايسق ت ءناستسهياتتياقتفاهيتتتا

قيع تلقناوتت قاقيا تااكوتترامت سقس اسق ن تتيا اي يتتاناقيصتتا لا ات اقيوحا ثتتاسا تتناتااس تتيا
وعاقولي تاايحتااو تا ااقيو ءقتتا تايءلداقيمتلويت ا تساتحتسااتتس ليامتي سنايتياقثتلا يتلا
فماقيتءسلقساقيمياميتافما ذقاقيتلءاوناقياايم اسق اا ت اادييياتاايلاقنايلياامسءاقيف تما
تتيناقي ت سااقيال يتتتاي تاتتاسناتوياتتااسفتتمات تتتاسقح ت اك وتتتا وتتاااقالوتتتاقيال يتتتاسحوايتتتا

يوصتتايح ا اس لي تتااقنا متتتغااقيعتتلسفاقي سييتتتايوصتتلحت اا ا ت اقنات تتياقيضتتويلاقياتتايوما

س فعاقيوات يناسقلقاااثالاق ت ق ما للاوصل"(.)2ااا

ااااااس لتتلاقيتتلاماوتتناستتتس اتتتستلافتتماقيانهتتاساقيالقهيتتت-اقيمتتاس يتات تلقءا كتتسااقيا تلقدا
ض تسقافتتماويثتتادا غ ت ق ا تتاما 1411اقالاقنا نهات و تااقالهتصتتا يتا ت ساتحم ت ااكتتناا

و اه اساقيتلمتاقيما اتاقيو اقت افتما21اقيتالا1417ا قتواق تننا ت اقيس تاواولتتان-ا
ل ت تتيراقيوتلت تتر-ا ت تتناسلس اال حتت تتماهت تتا سناتص ت ت يداقالتفت تتاداقالهتصت تتا يا ت تتيناقيح سوت تتتا
قيماس يتاسقيح سوتاقيالقهيت اسها سناتص يداقالتفاداقيواقس ا يناح سوتي وا ا تأناتمتييلا

كءتسءاتسيتتتا تتيناقهليو وتااسقيتتلاوتتااس قل وتااسقيوسهتتعا ليتتيافتما غت ق ا تتتاليخا11اقيتتالامت تا

 1417اثتتماق لتتنال تتيراقيوتلتترا تتناقحايت وتتاا لتتلايت تتتاقي تتؤسناقيكالتيتتتايلوصتتا هتا
لي وا"( ).ااا

ااااااحي وتتاا لضتتساقين حتتتاقيوتتذ سل ا لتتلا تسقواقي ليوتتانا ايتلمتتتاقيتامتتاتا

تتل اقيتتتما

ق اق ت سافتتما12احلي تلقنا 1417اال ت قءاونحعتتات ما تتأ ا ا لحتتعاو تتا لاقي ت اس اسقضتتحتا
يت ت ناقيات تلقهيينا اقيت تتما مت ت اام تتلواناقي تتيخا قس -ا ا تتواقياو تتال -اقيت تذياقم تتت ااق و تتااا

قيتلمتا قسيي":اما تما تاناوتناقي تتا ،اقيءي تتايليتال اتنيتتاقيولتلامتاس ا()1ي تذقاقي لت اقيتذيا
 -1ايولي اون اقيتفاصيا ا ن اليال اقيولل اماس ا ن ا

اقياليل ا( )1411-141ديل اقيسالياس اقيوتح ا

قالولي يتاي عل:قويناقيوويل اقيوول تاقيال يتاقيماس يتا واا لفت ا يلسس ا  141ا

-1اوحاضلاوتلراقي سقو اقي سل اقال تكا يتاقيكاومتا
 1417اقيتلمتا()4افما21ا اءا 1417ا

ل اقالتتواااقال تيا ياقيثايلايم تا-1411

. 17- 11ا

-2اقيوص لا فمي اقيتلمتا()17افما21اقيالا 1417ا
 -القلاقيوللاماس ا نا

.121ا

. 2ا

اقياليلاقيالقدافما 11اقيالا 1417اس ا اقتتوا يا ايوللافيصااقيثا م ا

تسصا اديل ا ق اقتفاد اتتالي ا ين اقيتا ين اسلفع ا لتت اقيتوثيا اقي لسوامم اون اوفسضيت اديل امفال .ا
وحو اءياقيفياضاقياا م اقيذ لناقيكاومتااللتقاءاتنيتاقيوللاماس ا لشاقيوول تاقيال يتاقيماس يت ا

وء اتاقيمتا ا غ ق ا 1417ا

.17ا

1

مجلة ديالى 0202 /

العدد الرابع و االربعون

ي ناييا ااحواسقحتلقماي كصياس ن يا اقالثتلاقيءيتوايتحمتيناقيانهتاساقالهتصتا يتا تنا

هءتليناتتوا وتتااتسقوتتعاقيتتسقلاسقالكتتس اسقيلغتتت اسي تتذياقالوتتسلافتتاناقياتلقداح سوتتتاس تتا اا
يلحوا وثاا ذياقالتفاهيتاساقيتتماتقتسياقسقصتلاقيتاتاسنا تيناقيح سوتاساقيال يتت اس لتتساقهللا

قنايسفداقيالواديلاوااياللاصنت ماسيلياا ااكنفا ي ماو واا انا لي")1(.اا

اااااسي ت ساقناتحمت ااهت اءتتلا لتتلاقيانهتاساقيالقهيتتت-اقيمتاس يتا ات ا تتذياقيليتال اسوتتاا تتت،ا
تااوتناتسصتااقيت سيتيناديتلاقتفاهيتاسايلتاتاسناقالهتصتا ي ايو تناقنا تلومتياوتناقيمتؤقاا

قيذياست يا ا لاوا ل(-)2ا ا وا غ ق -اديلاقيح سوتاحسااوااتتل اوتناءلتواتقت وسا تيا
قيوول تتتاديتتلاقياتلقدايتلسيت اا ايويتتاي اسقيتتي ما ت

اقيمتؤقاافتتماقيتلمتتتا فمت اا قتتواتلحي تتيا

اين حت":اقس اقناقمأااقيح سوتا ناوسضساا لتيا اضاقيصحفايتالدا تلسي اقيوول تا

قيم تتاس يتا ايوي تتاياقيالقهي تتت اسذ تتلاقيضت تًااقناوتل تتراقي تتسللقءاف تتماتلم تتتام تتا قتا ح تتلا تتذقا
قيوسضسا اس ء ياتتاقيحتاااس قت لاوتاايكصت ماقالوتلاقلناقنا تالاحاتتتاوامتتاالنايءلتعا
قيوتلتتراقياتتايماسقيتتلياقياتتاما لتتلاتفصتتينساوثتتاا تتذقاقيو تتلسااقي تتام افتتالتساوتتناووثتتاا

قيح سوتاقنايلس اقيوتلرا ايضاحاسا نا ذقاقيوسضسااقيكءيل"( ).ااا

ااااااسل ساقتا تتتاقيح سوتتتاووثلتتتا اي لوتتتاقيتتتما يقا تتاال ت ياقيتل تتم(-)1اسليتتلاقيل قل تتت-ا
وسضحتاقيوسهفاقيلموماوناقيءلواقيماس يا قسيي":ايق اتق وساقيح سوتاقيماس يتا ءلوا
يتلسي ت اا ايويتتاياوتتنا تتءاقياتتلواقساقيف تلقساديتتلاقيليتتاض اس ا تتسا تتذيالا تتتاتق ت وسا تتاا
قيح سوتتتاقيم تتاس يتاسلح تتسا تتااقيح سوتتتاقيالقهي تتت اسي تتمايتتتلا ات ت ااقيا تتمءاح تتساا تتذقا

 -1ا اوحاضل اوتلر اقي سقو اقي سل اقال تكا يت اقيكاومت ا
 1417-1411اقيتلمتا()14افما12احليلقنا 1417ا

ل اقالتتواا اقال تيا ي اقيثايل ايم تا

. 17- 11ا

 -2ا ا ل اوا ل ا( :)147 -1421اسي افم اماولقء احاصا ا لل ا ا اقيحقسد اوالر اقيوحاوا ا
ق تكوا ا اا نايسقءا غ ق افما ا سناقيثا ما  141ات اق تكا يافماحليلقناسقيلساا 1411اديلاقذقلا
صلي/اقيوص لاقيما د اتت 2ا
.1411اويلا ا

.11ا

-ا وحاضلاوتلراقي سقو اقي سل اقال تكا يتاقيكاومتا

 1417اقيتلمتا()14افما12احليلقنا 1417ا

ل اقالتتواااقال تيا ياقيثايلايم تا-1411

. 17اا

 -1ال ي اقيتل م :ا ين اسلي قل ايلل قل ت ا( 7اقيال ا 21-1411احليلقن ا .)1417ا
قيوص لاقيما د اتت 11ا

.111اا

ا
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قيوسضتسا اقناقيت تتاقيوكتصتتافتماسلقل اقيل قل تتاتت لراوتعاووثتااقيح سوتتاقيمتاس يتا تتذقا

قيوسضسا اسمتميلاقيوياياقي قل اقيتماالايحتاجاديي ااقيالقداديلاقيوول تاقيماس يت"(.)1ااا

ااااااتتتلساقيا تتا اقنايا تتلضال تتيراقيوتل تترا ل تتلاقال ض تتاءاوت تسق اقالتف تتاداقالهتص تتا يا
يلتصسيسا لي ا ادذاتنا ايتلمتاقيوذ سل اقيوا ااقالسيلاستضو س:ايتنيتاقيوللاقتكاذاوتاا

يلتتلمايتصت يداقالتفتتاداقالهتصتتا ياقيوسهتتعافتتما غت ق ا تتتاليخا1417/1/11ا تتيناقيح تتسوتينا
سقي تواقيولحقتا االتفاداقيوتذ سل اس ات اقنالفاتساقاليت يا ايوسقفقتتا لي تا اتتماتتنس اقيوتا ا

قيثا يتاس ذقا ص ا":اي فتذا تذقاقيقتا سناوتناتتاليخا تليافتماقيتليت اقيلمتويت اسءلتواقيتل يرا

وناقي سقواق قءاونحعات ما تأ ااسلفتعاقيتا ي مادذا تا سقاوؤيت يناي تا افتا لنا ت اقيس تاوا
ولتت تاناه سي تتا است تتعاذي تتلاسض تتعاقين ح تتتا ت ت ل ااقي تتا ماف تتماقيتص تتسيسا ءليق تتتاتاي تتينا
قالم تتواءا ات ت ااق ل تتناقنا تيت تتتاقيتص تتسيسا ا تتسا ت ت اقيوص تتستينا()71اس ت ت اقيوت تسقفقينا

()71افق لساقين حتا ا يا"(.)2اا

ااااااااس للاقثلاق ننا لاقي يناقيونا–ا ا وال يراقيوتلر-اقناقيوتا اقيكاومتتاوتنا
قيو اجاتقليلايت تاقي ؤسناقيكالتيتافماال حتاها سناتص يداقالتفاداقيواقس ا يناح سوتا
قيوول تاقيالقهيتاسح سوتاقيوول تاقيال يتتاقيمتاس يتا تأناتمتييلاكءتسءاتسيتتاو عوتتا تينا

قهليو وااسقيلاوااس قل وااسقيوسهعا لييافتما غت ق ا تتاليخا11اقيتالا1417القتيتااوتناقي تسقوا
قا اؤ اا آلقء ما أناقألمراسقيو ا ااقيوتالقتا ا.اس ت واايتمايتت لماقحت اوتناقال ضتاءا ا
ءلواوسقفقتاقيوتلراقي كساافماوذق ل اقيوسق اس ا احصسااوسقفقت ماتليساقيوا ااقالسيلا

س تتذقا ص ت ا":اال حتتتاهتتا سناتص ت يداقالتفتتاداقياتتاماقيواقتتس ا تتيناح سوتتتاقيوول تتتاقيالقهيتتتا
سح سوتاقيوول تاقيال يتاقيماس يتا أناتمييلاكءسءاو تعوتا تيناقهليو تااسقيتلاوتااس قل تاا

قيوسهعا لي اافما غ ق ا تاليخا11اوايرام تا 1417اقيوا اقألسيل-ايتنيتاقيولتلاقتتلقءا
واايقتضمايتص يداقالتفتاداقيواقتس ا تيناح تسوتماقيوول تتينا تأناتمتييلاكءتسءاو تعوتتا
يناقهليو وااسقيلاوااس قل وا اسحي واا لضساقيوتا ايلتصت يد الفاتساقيتا ياقي تسقوا اليتتا

قيوسقفقتتتا لي تتا اثتتماهتتلاقيوتتا اقيثا يتتتاس تتم:اي فتتذا تتذقاقيقتتا سناوتتناتتتاليخا تليافتتماقيتلي ت ا
قيلمويتا اسلقتيااوناقيحضسلاق نناوسقفقت ماو ا افلفاساقاليتا ياوال تتاتأييت اا است تعا

 -1ا ا وحاضل اوتلر اقي سقو اقي سل اقال تكا يت اقيكاومت ا
 1417-1411اقيتلمتا()14افما12احليلقنا 1417ا

-2اقيوص لا فمي ا

. 11- 17ا

ل اقالتتواا اقال تيا ي اقيثايل ايم تا

. 17اا
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ذيلاهلقء اقيوا اقيثايثت:ا للاسللقءاقي سيتات فيذا ذقاقيقا سناسسقضاااقيا اافتماقيتلياوتذ لقا
قيو تسقفقينا لي تتاا لفتتعاقي ت ي م اسه ت احصتتااذيتتل اثتتماسضتتاساقين حتتتا ت ل ااقي تتا مافتتما
قيتص تتسيس اسق ل تتنا ا تتواقي تتل يراقنا تيت تتتاقيتص تتسيسا ا تتسا تتا تم":اقيوص تتستسنا()11ا

سقيوسقفقسن()11احي ذقلاه لساقين حتا ا يا"(.)1اا

اااااا للاقناواايو ناونحعتياوناومالاقيانهتاساقيالقهيتت-اقيمتاس يتاقنا تالاتءتسلا
امياميتاسقهتصتا يتافتماواعتما

حصاافما وساتللاقيانهاس ادذاق تولسا للاتسق وا

م سقسا ق اقيكومي ياساوتناقيقتلناقيا تلين اوتعاقالهتلقلا ستتس ات تاينافتماوسقهتفاقيت سيتينا
قلقءاهضتتايااميامتتيتاوكتلفتتت افضتتنا تتناوسهف و تااوتتناقالحتتنفاسقيت تتتنساقالهليويتتتاقيتتتما
قسضحساصفحاساقي قلمتتاتا تااو تا ات اتااالكتتنفاست تاسا عل وتااقلقءاتلتلاقيتءتسلقسا

قيمياميتاقيتما ا ساتولا ااو ءقتاقي لداقالسمء.اا

ااااااتتتل اذ تتلاقيوول تتتافتتماقيتلمتتتاقيثا يتتتاوتتناقالتتوتتاااقال تيتتا ياقي قل تتعايم ت تا1417ا
قيو اق ت ت افت تتما17ا ت تتا سنااقالسااوت تتناقيات تتاما فمت تتيا ا و ام ت ت تاقمت تتتالقضاميامت تتتاقيا ت تلقدا
قيكالتيت تتت اسه ت ت اق ت تتالاحمت تتنا ت ت اقيت تتلحون-ا ا ت تتواقي صت تتل -ا لت تتلاسلقل اا لت تتماتت تتس سا

قاليس م()2اقيومتقيلتاقيتماق ق ت ااسلقل ا

اقيس اواولتان

( )

ايت س اافماتقسيتاقيانهاسا

وعاقي ل قناقيال يت اسفماوق وت ااقيوول تاسووااسل افما لوتياواايأتم":اق ماقهلاقنافكاوتتا

(ل تيراقيتتسللقء)اهت ا تتذاات ت يا تتاا تتذاا تتااوتاايمتتتءيعافتتمامت ياات قيتتاقيتتتساقيال تتم اسهت ا
تستسا اضاق واييا اي تاحاسقنايماتحللاتويعاقي تاح...اسقوااذ ا ياديلاقيوول تاقيال يتا
قيماس يتافق ا ااا يناقي اراقناييالقيااصليحاافماستسواتوتعا توااقيت سااقيال يتت اسقنا

 -1ا اوحاضل اوتلر اقي سقو اقي سل اقال تكا يت اقيكاومت ا
 1417-1411اقيتلمتا()14افما12احليلقنا 1417ا

ل اقالتتواا اقال تيا ي اقيثايل ايم تا

. 11

-2ايولي اوناقيتفاصياا نا كصيتياس سلياقيميامماي عل:ا تواتا ليسيافلحان ا لماتس ساقاليس ما
س سلي اقيميامم افم اقيالقد احتل ا ام ا 1411اقءلسحت ا تسلقي اايل او سل ا ليت اقيتل يت /اق ن ال
تاواتا غ ق ا.1447ا
اتأيفسا ذياقيسلقل افما11ا ا سنااقالساا 1417اسقمتقايسافما2اقذقلا.1411اااا

1

ا
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تفله تتااديتتلاف تتاساقسات تتاسايتتماي تتنافتتمايتتسماوتتناقاليتتامايصتتايحاقياتتلواسق تتيا قفتتعا تتتل ا
سصلقحتا نالييا ذق"(.)1اا

اااااااوتناتا تتوااكتتلاق ساقيت يت قساقيصت يس يتاقيتتتماتات اكلتتي،اقياق تتتاووتلقاوا يتتاا سييتتاا
س تا ،اذيلا للاقالوناقيقسوماقيال م اديتلاقحت قلاتقتالوا قلهتما–امتاس ي اقتضتحا ت ا
قمتتتالقضاميامتتتاح سوتتتا ت اقيس تتاواولتتتاناقيكالتيتتت ا ايتلمتتتاقيحا يتتتا

تتل اقيو اقت ا

فما 2ا ا سناقيثا ما 1411اف سايقسا":ا...اقوااوسهفاقيح سوتاوتناهضتيتاكلتي،اقياق تتا
فاهسااق ياكلي،ا ل ماوغلداييمسايياقيتاصفتا سييتاسقناويا ياسوياياو قكلياوياياقهليويتا

ايتلاوفتسحتتايلونحتتاقي سييتت اسالايفتست ماقناقذ تل ما تاي نباقيا قلهتما–اقيمتاس ياقيصتا لا
تتتاليخا1417/1/21ا ت اليتتال اصتتاحواقيتنيتتتاقيولتتلامتتاس ايلاتلقد احيتتلاتتتاءافيتتياوتتاا

صي":ايؤ اقيفليقاناقتفاه وااقيتاما للاقيوحافعتا للاحقسداقيالواسقيومتلوينافتماكلتي،ا

قياق تاقيتذيا تساكلتي،ا ل تماوتصتاا االوتا ناقالمتنويتاقيوق متت اسق وتاامتي ذالنا تااوتاا
امتتتءا ت واايو تتعا(قمت قل يا)اوتتناقيتتتتاسلا لتتلا تتذقاقيكلتتي،اقياال تتما تتااقيسمتتا ااقيوو تتتا

ي ي وا اسالالقيساقيح سوتاوتوم تا ذقاقي نبا صااسلسحااسقيمنما لي م"(.)2اا

ااااا ت ساقيتلمتتتا فم ت ااتاليتتداقمتتوا يااقيغتتا م( )-ا ا تتوا غ ت ق -ا لتتلاقيو تتايإاقيواييتتتا
قيتتماتاتتتلماقيح سوتتاقيالقهيتتتاتقت يو ا افضتتنا تناقيوول تتتاس...اديتلاقالل ناوقا تتااقيغاء تتاا
قيواا ت اقيواق تتس او تتعا ليءا ي تتا ايي تتسناق ث تتلاحلي تتتافت تماميام تتتياقيكالتي تتت اسقي تتي ما ت ت

ا

لوتت تتي":اهيت تتااقناقيح سوت تتتا لوت تتسا لت تتلاتق ت ت يما()171اقيت تتفا ي ت تتالاديت تتلاقالل نا اق ت تتااالا

ق تتالضافتتماق ا تتتاقالل ن اسي تتناق تق ت اق تتااييمتتسا حاتتتتايلو تتايإا اق تتاا ا تتساتت تتاساا

()12اوليسنا ي الام سيااونا ليءا يا اسقتفقساوعاوصلاسماسليااسقيماس يتا لتلاقناتمتتلما
قيو لتإاوت نايقتتاءاقيغتتاءاقيواا ت اقي ليءا يتتت اس تتلءاقناتمتتيلا لتلاقيميامتتتاقيتتتماتلمتتو اا
ي ااقي سااقيثنل افاذقا ا سا ذياقي سااومتا ايتحواا تذقاقيو لتإاسقمتااف اا تيايوتاذقاتتأتما

قالل ناديلا ااس ال اق ماالاق كاا للاقالل ناسق واايتواقناي سناقي ت فافتماقال ا تتا

 -1ا وحاضلاوتلراقي سقو اقي سل اقال تكا يتاقيكاومتا
قيتلمتا()2افما17ا ا سنااقالساا 1417ا

ل اقالتتواااقال تيا ياقي قل عايم تا 1417ا

.1ا

-2اقيوص لا فميا اقيتلمتا()11افما 2ا ا سناقيثا ما 1411ا

.111ا

 -اقموا يااقيغا ما(:)141 -1417احاصاا للا ا اقيحقسدا اما 14 1اق تكوا ا اا نايسقءا

غ ق افما سلقساق تكا يتا

.اويلا صلي اقيوص لاقيما د اتت 2ا

1

.112ا
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سقضتحا اسالا اتتلفا تتااقناو لتتإا()171اقيتفا ي تتالايمت احاتتتتاقالل ن اقماقنا ت فعا()12ا
وليس ااقيتما ا سات فا اا ليءا ياايقاءاقنات سناوا يتاوا ا اقساالا فعا ي ا"(.)1ااا

ااااااسه ت اق تتا ا ت اقي تليما تتي-ا ا تتوا غ ت ق -ا ايتلمتتتاقي قل اتتتا
تتا سنا1411ا فتتاحاقي تتاواقيت قل تتلي

()2

تتل اقيو اق ت افتتما24ا

اس ق يتتااقيح سوتتتاقيالقهيتتتايتق ت يماقياتتسناقيوتتا يا

سقيوا تسيايلوقاسوتتت اسذق تلقاقيوول تتتا لتتلامت يااقيوقال تتت اال تتاات ل تتسا تتاوسقااديتتلاقي تتاوا

قيت قل لي اسووااسل افما لوتياواايأتم":اقءايوا ليا اقيو لتإاقيوكصت

ايومتا

اقيت قل تلا

ديتتلاوليتتسناقساوليتتس ما ي تتالاالمتتيوااسقناقهءتتالاقكتتلنا ايمتتاس يتاسا ...ات ل تتسا و تتايإا
واييتتتايلت قل تتلاسقناقيقتتا سناقيتتذيامتتيتما وست تتياتكسيتتااسلقل اقيواييتتتاينمتتتقلقضاوتتناقي تتلا
قيول ليايو ناواياليا اقيو لإاديلاوليسناقساوليس ما ي الا وما

نتا ج البحث:

ايلت قل ل"( ).اا

قسال:اقحتلت تتساقيقضت تتايااقيال يت تتتاحي ت تلقافت تتماو اه ت تتاسا ت تسقواقي ليوت تتانايوسضت تتس اساقيميامت تتتا
قيكالتيتتتايلاتلقد ا ح تتماوتا اتتتاقيتتلياقياتتاماتءتتسلقساقالسضتتاااقيميامتتيتاقيال يتتتاسقي سييتتت ا

ال قل تتياوت ناتأثيل تتاا لتتلاقسضتتاااقيت ن اقي قكليتتتاسوسهفتتياوتتناميامتتتاقيح سوتتاساقيالقهيتتتا

قيوتااه تتتاقيت تتما لف تتسا ا حيال تتاادي تتلااتا تتواقيت ت سااقيغل ي تتت اذقساقيم تتتااقيوا تتلسفاف تتما
واا يتتتاقياتتلواسوصتتايح ماقيو تتلس تاسالمتتيواا ليءا يتتااس تتماالات تلقااتقتتفاض ت اتءلاتتاسا

قيالوا االمتقنا افضنا ناتق يو ااقي ماقينوح س ايلص اي تافمافلمءين.ا

ثا يتا:اقتضتحاوتناقي قلمتتتاحتل اقياتلقهيينافتتماقيلا تتا ا قوتتاصتتنت ماوتعاقي لت قناقيال يتتت ا
سالميوااقيوول تاال ت القساتتالدا ااوااقيتسقلاقيتغلقفماسستس اس ا ،اقالكس اسقي يناقيتتما
تتوعا يناقي ل ين ا للاقيلاماوناستس او ا ااح س يتتاسكنفتاساقلقءاومتا ااقيتتتال ا تينا

قيتا ين افضنا ناقيتقتاءاوسقهف وتاافتماقحتايينا ثيتل افتماهضتاياا ت اق تل ااقي حتل اسفتما
وق وت ااقيقضيتاقيفلمءي يتاسضلسل ا و اايلسهسفاض اقالمتتاوالاقيصت يس ما اسومتا ا

حل اساقيتحتللاقيتسء مافتماقيوغتلواقيال تم ا ت ييااحصتسااليتالقسا تيناومتؤسيماقي لت ين اا

 -1ا وحاضلاوتلراقي سقو اقي سل اقال تكا يتاقيكاومتا
قيتلمتا()11افما 2ا ا سناقيثا ما 1411ا

ل اقالتتواااقال تيا ياقي قل عايم تا 1417ا

.111ا

 -2ا ق ت ل اقي او اقيت قل لي ا تق يم اق ثل اون اوليسن ا ي افم اوقال ت اقالمتاوال اقيفل مم احتل ا ااا
قمتقنييا اما.1412ا

-اا وحاضلاوتلراقي سقو اقي سل اقال تكا يتاقيكاومتا

قيتلمتا()11افما24ا ا سناقيثا ما 1411ا

ل اقالتتواااقال تيا ياقي قل عايم تا 1417ا

.211-211ا

1
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س ق اقتتوا اسايسفس اوثل تااو ت س يناوتناقياتلقداسقيوول تتا ا غيتتاقيتسصتاايوسقهتفاوحت ا
ااسقلواسا ا ساتاصفا االوتاقيال يت.ا
فماقيوحافااقيال يتاسقي سييتافماوسقت تاو ا ا

ثايثتا:اس عتلقايت تايناوسقهتفاقيح تسوتيناقيالقهيتتتاسقيمتاس يتاوتناقالحتنفاقالهليويتتاسقي سييتتت ا
فق ات يناوناصفحاساقي حل اواالضتاقيوول تا افضنا تناوصتلاسمتسلياا كتسااقياتلقدا
ضت تسقافت تتماويث تتادا غ ت ت ق ا ت تتاما 1411ا سص تتفياي ت ت اقيوص تتايحاقيال يت تتت اقالاقناقي قلمت تتتا

كلصسا ايسهسا فمياديلا ياناحقيقتاوؤ ق ااقنا اسقواقي ليواناقيالقهما ا سقاصليحينا

ا

قمتا قلض ت ماميامتتتاقيا تلقداقيكالتيتتتافتتماتلتتلاقيتلمتتاساقي ليوا يتتت افتتماتستيتتياقال تقتتا قسا

يلح سوتاقيماس يتاقيتمالقحساتحتفعا انهاساسثيقتاوعاقيسالياساقيوتحت اقالولي يتت احيتلا

تست اها

اقيع لقنا قكااقاللقضماقيماس يت اس ق اقي ل ينايواا ت قساميامتيتاسقهتصتا يتا

سالاميواافماوتاااقي فءاكنااقيم سقساقيتماق ق ساق ت اءاقيحلواقياايويتاقيثا يت.اا

المصادر والمراجد:اا

-1االوثا ز المنشورة:

-اوحاضتلاتلمتتاساوتلتتراقي تسقو اقيت سل اقال تكا يتتاقياا تتل اقالتتوتتاااقال تيتتا ياقيثتتا ما

يم تا.1411ا

-اوحاضتتلاتلمتتاساوتلتتراقي تسقو اقي ت سل اقال تكا يتتتاقياا تتل اقالتتوتتاااايتتلاقال تيتتا يا

يم تا.1411ا

-اوحاضتلاتلمتاساوتلتراقي تسقو اقيت سل اقال تكا يتتاقياا تل اقالتتوتاااقال تيتا ياقيثايتتلا

يم تا.1411ا

-اوحاضت تتلاتلمت تتاساوتلت تتراقي ت تسقو اقي ت ت سل اقال تكا يت تتتاقيحا يت تتتا

ت تتل اقالتتوت تتاااايت تتلا

-ا وحاضت تتلاتلمت تتاساوتل ت تتراقي ت تسقو اقيت ت ت سل اقال تكا يت تتتاقيثا يت تتتا

ت تتل اقالتتوت تتااااي ت تتلا

قال تيا يايم تا.1417ا
قال تيا يايم تا.1411ا

-اوحاضتتلاتلمتتاساوتلتتراقي تسقو اقي ت سل اقال تكا يتتتاقيثا يتتتا

تتل اقالتتوتتاااقال تيتتا يا

-اوحاضتتلاتلمتتاساوتلتتراقي تسقو اقي ت سل اقال تكا يتتتاقيثايثتتتا

تتل اقالتتوتتاااقال تيتتا ياا

قيثايلايم تا.1411ا
قالساايم تا.1412ا

7

مجلة ديالى 0202 /

العدد الرابع و االربعون
-اوحاضتتلاتلمتتاساوتلتتراقي تسقو اقي ت سل اقال تكا يتتتاقيثايثتتتا

تتل اقالتتوتتاااقال تيتتا يا

-اوحاضلاتلماساوتلراقي تسقو اقيت سل اقال تكا يتتاقيكاومتتا

تل اقالتتوتاااقال تيتا ياا

-اوحاضلاتلماساوتلراقي تسقو اقيت سل اقال تكا يتتاقيكاومتتا

تل اقالتتوتاااقال تيتا يا

-اوحاضلاتلماساوتلراقي تسقو اقيت سل اقال تكا يتتاقيكاومتتا

تل اقالتتوتاااقال تيتا يا

-اوحاضلاتلماساوتلراقي تسقو اقيت سل اقال تكا يتتاقيكاومتتا

تل اقالتتوتاااقال تيتا يا

قيثا مايم تا .141ا
قال اساايم تا.1411ا

قيثا مايم تا.1411ا

قيثايلايم تا.1411ا

قي قل عايم تا.1417اا

 -2الماكرات الشخصية:

-اتسفيتتداقيمتتسي ي اوتتذ لقتما(ا صتتفاهتتلناوتتناتتتاليخاقياتلقداسقيقضتتيتاقيال يتتت)ا ا يتتلسس ا

.1414ا

-ا س اقي يو

اذ لياساسكسقءلا ناقح قلا لقهيتتافتماقيواضتماقيقليتو اق ت ق ا تا لا

قاليسمم اوء اتاقيلقيت ا غ ق ا.1441ا

-اوت تتذ لقسا لت تتما وت تتااا 1441-1411اتق ت ت يماستحقيت تتداتوت تتااا ا ت تتان ا ت تتل تاقيك مت تتاءا

يلء ا تاقيوح س ا غ ق ا2111.ا

 -3الرسا ل الجامعية:

 -قفلقحافاضااه ل احو ياقي اتياتماس سليافماقيميامتاقيالقهيتت المتايتاواتمتتيلاايتلا

و سل ا ليتاق قو اتاواتا غ ق ا.1441ا

ليسيافلحان ا لماتس ساقاليس ماس سلياقيمياممافماقيالقداحتلا اما 1411ا
-اتواتا ا

قءلسحتا تسلقياايلاو سل ا ليتاقيتل يت/اق نال

اتاواتا غ ق ا.1447ا

-احي لاءايواقي ا وم اصا داقي صاماس سلياقيمياممافماقيالقد المتايتاواتمتتيلاايتلا

و سل ا ليتاقيتل يتا/ق نال

اتاواتا غ ق ا.2111ا

 -امتال ات ال احمين اقيتا لي اما اصايح اس سلي اقيميامم افم اقيالقد المايت اواتمتيلا

ايلاو سل ا ليتاقيتل يت/ق نال

اتاواتا غ ق ا.1441ا
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 -ا ءالد ايس ر ا ليل اقيملقج اتويا اقيو فام اس سلي افم اقيميامت اقيالقهيت ا(-1141

 )1411المايتاواتمتيلاايلاو سل ا ليتاق قو اتاواتا غ ق ا.1441ا

-او متتما تتلوسءاوحوت ت اقيانه تتاساقيالقهي تتتاقيم تتاس يتا 1411-14 2الم تتايتاواتم تتتيلا

ايلاو سل ا ليتاق قو اتاواتا غ ق ا.1411ا

 -ا ا يت اوحو اكضيل اويثاد اما اا ا ا ام ا 14 7اس سل اقيالقد افيي المايت اواتمتيلا

ايلاو سل اوا اقي حسلاسقي لقماساقيال يت ا غ ق ا.1411ا
 -9الكتب العربية والمعربة:

-ا قمت تتوا يااص ت ت لياوقل ت ت اقيص ت تلقااقالولي ت تتماقيمت تتسفيتماحت تتسااقي ت تتلداقالسمت تتءاقال ات تتا ا

قالهليويتاسقي سييت اقي سيس ا.1411ا

-اقييت تتا سا ت تتسلاسوحوت تتس اف وت تتما لسيت تتش اقي ت ت ييااقيا قلهت تتماقيلمت تتومايم ت ت تا 14 1اسلقل ا

قي قكليتا ا غ ق ا 1 11ت14 1/م.ا

-اقويناقيوويلا اقيوول تاقيال يتاقيماس يتا واا لفت ا ا يلسس ا .141ا

-ا اتليتتلامتتيا اقيصتلقاا لتتلامتتسلياا قلمتتتايلميامتتتاقيال يتتتا ات اقيحتتلوا 1411-1411ا

تلتوتامويلا

ا يلسس ا.1411ا

اتتتسن.ار.ا اسيي متتسن اح ت س اقيتليتتل اقيال يتتتاسهصتتتاقي ت سلاقي ليءتتا مافتتمالمتتماقيح ت س الاقيصحلقء اتلتوتاوت يا

اقي ليم او ت تاو سيم اء اقيقا ل ا.1441ا

-احالماقيماو قل م اقيوللافيصاا نا

قيح وت اي ن ا.2111ا

تفس ا قلا
اقياليلااااماس اتق يما تت اافتحتماص ا

-احمناقي تيلم اويثادا غ ق ا(حقا داي مء ااوتلراقياوسماقي ليءا م) ا غ ق ا.1411ا

احوي اقيوء ام اوسمس تاق نماقيالقدافماقيقلناقيا لين اتت اسلقل اقيثقافتتاسقال تنم اغ ق ا.1441ا

اكايت اقيتتلسقي اللسداا تتامافتتما تتتاواوسمتتس تاق تتنماقياتتلو ات ت ا يتتساقيح وتتت اء 1اغ ق ا2111م 1121/ت.ا

ا قل اقي لقسي اقي قءتاقي قل اتافماقيويلقن او ت تاقي ضتاقيوصليت اقيقا ل ا .141ا-ال ماصايح اوق وتافما القمتاقيالقداقيوااصل اوء اتاقيلقيت ا غ ق ا .141ا

-امي ا سفا اقياوااقيال ماقيو تللاواضتيياسومتتق لي اوا ت اقي حتسلاسقي قلمتاساقيال يتت ا

قيقا ل ا.1411ا
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 -اص لي افايح اقيحو ي اقيا سقن اقيثنثم ا لل اوصل ا ام ا 1411افم او اه اس اوتلرا

قي سقواقيالقهما 1411-1411ا قلاولتضل اوصل ا.2114ا
-ا

اقيللقداقيحم م اتأليخاقيس قللقساقيالقهيت اتت 11ا قلاقي ؤسناقيثقافيتاقيااوت ا غ ق ا

.1411ا

-ا ت اقالويتتلا تتا ياقيا تتام اتتتاليخاحتتلواقالمتتتقناافتتماقيا تلقدا 1411-1411ا غ ت ق ا

.1411ا

-ا س ما

اقيلحوناقيم ااسي اقيانهاساقيالقهيتا–قيتل يتا()1411-14 2ا قلاقي تو ا

غ ق ا.1411ا

-ااتتا ماوحو ت اصتتايح اقيا تلقداسقيسح ت اقيال يتتتا1411-14 4اقيف تتلاسقيووالمتتت ا غ ت ق ا

وءا عا قلاقيح وت ا.1441ا

 -ا فاءوت اصا د ا ار اقيما ي اصايح ات ل اس سلي افم اقيميامت اقيالقهيت احتل ا اما

 1417ا قلاقي ؤسناقيثقافيتاقيااوت ا غ ق ا.2111ا

-اف اقيقحءا م اصلقااقالت حتافماقياا لتاقيماس يت اقيصفاايل لاسقيتسليع اء 1اي ن ا

.1411ا

-اوحوت اءتتيافيتتاضاقياتتا م اقيتتذ لناقيكاومتتتااللتقتتاءاتنيتتتاقيولتتلامتتاس ا تتلشاقيوول تتتا

قيال يتاقيماس يت اوء اتاقيمتا ا غ ق ا.1417ا

-اوحو افاضااقيتوايم اصفحاساوناتاليك ااقيوااصل اقيقا ل ا.1442ا

-اوو ت ت سحاقيلسمت تتان اقيا ت تلقداسهضت تتايااقي ت تتلداقيال ت تتماقيقسويت تتتا 1411-1411ا يت تتلسس ا

.1474ا

اويلا صلي اق نماقيميامتافماقيالقداقيح يل اتت 1ا قلاقيح وت اي ن ا.2111اات ت ت اق نماقيميامتافماقيالقداقيح يل اتت 2ا قلاقيح وت اي ن ا.2111اات ت ت اق نماقي ل الياضاقيليرايل تواسقي ل اي ن ا.1441ااسي والاالون ا لقدا سلياقيماي ا يلسس ا.1411اا
ا
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