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 البحث عن استقرار: العراق

 
 كاظم الموسوي

 
/ ازاففاا  22اختلففط بففالح الاففال ال الماففة الداهاففة ل ففي  عففوم تلماهاففا يلففف ا تاففاي السففو ات   فف  

، واهتظففاا الءففات ا تاففاي السففو ات  هتا عففو التفف  تمهففوا ت  تففو ا ل ففم  ا ففة ال  ففات 1491 اوهاففو
يلففف تود يولففة اكففتااكاة  فف  ال ففالم الم ا ففا، كفف  تكففو  االففا املااالاففة  ففي ا كففتااكاة، ا  ت  
اهت ففففاا ا تاففففاي السففففو ات   فففف  االففففو الوبهاففففة وييمففففو ال ففففو  الوبهاففففة  فففف  تواولففففا  ففففي الهازاففففة 

ّاففا مفف  مففوازا  ال ففو  اليولاففة، وبلا ففة الهظففام الففيول  الفف ي ت ففاا ل ففي الاففال، مفف  وسفف وب ا  
 .خالد مؤتماات اليود المها  ة للهازاة والءاكاة والمهت اة يلا ا    تاالء ا الاسم 

 
، والاتسفففمال  اليالففف ، وكاهفففت  ففف م الهتفففا   الماسفففومة "الكفففا  "اافففر لفففاز الم سفففكاا  ا كفففتااك  

الكفف ل  والففوبه   ففي الهظففام ا سففت مااي ال ففيام، ويولففو الاتسففمالاة اليالاففة، ت لاففاا يفف  اله ففو  
 .وي  ا لل ملاة الدوااة ال الماة الت  تخ ت تل اي ا تتسح    سهوات ما ل ي الاال

 
 ففف م التافففو ت الكمافففة كفففملت ال فففالم لوسفففام، وسفففاييت كففف ولو يلفففف الفففتخل  مففف  خبفففا اليفففزو 

. ومفف  لففا   فف م الكفف ول كاهففت الكفف ول ال الاففة. ي الاالففاه وا اففتالد الهففازي والءاكفف  وال سففكا 
اافففر وعفففيت  ففف  الودفففا خ االماهافففة مخببفففات يسفففكااة و فففاااات  افففتالد للفففيا  ال فففالم ال الففف ، 

وتيبفففت  ففف م التافففو ت ال المافففة ي  فففا لااكفففة . (1)ولاه فففا ال فففااخ، يلفففا تاكافففا ولليااافففا وال ء فففاز
و ففي هكففبت . ملااالاففة وا سففت ماا وااهظمففة الهازاففةالتاففاا الففوبه  ال الاففة  فف  ه ففال ا  ففي اإ

 فف  سففوااا وللهففا  و لسففبا  وال ففااخ وم ففا  فف  الكءففا  الففوبه   األحززباا الوززة عةل  الرةطقرا ةززل
 (2) والبل فف ، واإسفف ام  فف  تهكففاب الااكففة التااااففة المتهاماففة  ففي الءاكففاة والاكومففات الاع اففة

و ا  المءاو ة مف   لفد المسفت ماا ، ولهظفام وت اييت  ااات التااا وا   ا ستكاهة لأل
ال ال ففات اليولاففة ال ففيام الفف ي اففب مفف  كاامففة الكفف ول الوبهاففة وال وماففة، وه ففل خااات ففا وداوات ففا 

ولم تعي الاكومفات ال ا مفة  ا فة للت فال مف  . ويا د تبوا ا ا  ت ايي وا عتماي  والسااس 
مففح ا تاففاي السففو ات ، ول فف ا ت امففت م ففا  تلففا التاففو ت اليولاففة، خا ففة يلففف  فف اي ال ال ففة

ولفم تكف   ف م . 1499، تل ت فا سفوااا وللهفا  يفام 1491وال ااخ يال ات يللوماساة م و    يفام 
الخبوات مااافة لمخببفات اإملااالافة ال ا مفة يلفف ا سفتيالد وا سفت ماا الفيا م، وكامفا تافا ظ 

 ففا ا ففبات الففف التءكاففا لتيااففا تكتاكات ففا يلففف اسففتااتاعات ا الكففاملة وتكففااا م ففالا ا وااتالل
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ااففر ت  المهب ففة ت ففلات اكدففا ت ماففة ممففا كاهففت يلاففو،    ففا ة الففف . ا سففت ماااة  فف  المهب ففة
داوات ا الهءباة ال ا لفة، مو   فا ا سفتااتاع ، كسفااق مت فيم وخفب  عفوم   في ا تافاي السفو ات  

اففة، وكفف لا ال مففد يلففف ال امهففة الواسفف ة والم سففكا الفف ي تكففكد لييمففو ل ففي الاففال ال الماففة الداه
 .يلف المهب ة، وال الم م  ل ي ا

 
 ءفف  ال ففااخ  ّاففا ا سففت ماا اللاابففاه  تسففلولو  فف  الاكففم الملاكففا للففلالي، مففويزا لفف عاات تلففياالت 
مهاسلة    تسلول الاكم واإيااة السااساة الياخلافة والخااعافة، لمفا افتالتم والتبفواات اليولافة مف  

ستويل اله و  الوبه ، ا ا لم اكلاو مف  ع فة تخفا ،   سفاما ل في ت  تو ف  م فاا ع ة، وا
الهازاة االماهاة وييواه ا الءاكفد يلفف ا تافاي السفو ات ، وم فااات مفؤتماي موسفكو وب فاا  يفام 

، وتوااففففي ا تاففففاي السففففو ات  لله ففففاد التاففففااي للكفففف ول ال الاففففة، والمباللففففة لعففففالت  ففففوات 1491
 .(1) اللليا  ال الاةالمست ماا  م  

 
، الف ي اسفم 1/12/1491 ف   طجلز  الوز ااعاتت اكفااات  ف ا التياافا  ف  خبفال ال فا   ف  

تكفعاح تففولاط ااافزال السااسففاة : "مه فاق اكومفة هففواي السف اي، والف ي تلخ ففو الء فاة التالاففة مهفو
اي  والزااي  الت  تعاي    ساا ا يلف مها   اهكا اة تست يط ا ح المستو  ا عتماي  وال ه

" والتالاة السااساة الااسخة، لاتسفهف لهفا لف لا تفوما  اافاة هاالافة  فاااة اسفوة لال فالم الفيام ااب 
(9). 

ا  ت   فف م اإكففااات لففم توخفف  معاا ففا الففوا   ، واسففت ي ت ت ففلاد الففاتي ال ففام ال اا فف  وال الفف ، 
 .سااساة اليام ااباةوالمهاواة يلاو لكل  المي الك ل  المبالل لالتااا والاااة ال

 
خالط ما توايم الو  ، وكا   ي تيل  الاال  ي تلماهاا لبلفل مف  السفءاا  و ري السعةرا  ت  

، يو  5/4/1414اللاابففاه   فف  ليففياي لاعففة ا لتففزام له ففو  الم ا ففية ال اا اففة اللااباهاففة  فف  
اا ة و ّاففا اليسففتوا استكففااة تاكففا  اكمففو، كمففا تيلفف  اااكففام ال ا اففة واففد اااففزال واليففف ال فف

لم لاة السااسة اللااباهاة، والتوابؤ م  ا    التيخد    كؤو  الاكم، و   كد تما وكو   ف  
تمففففففوا اليولففففففة و فففففف   ففففففاو  اإيااة الاكوماففففففة واا لاففففففة والمؤسسففففففات الت لاماففففففة و فففففف  البا ففففففات 

 .(5)والم ا  
 

يالهففو  11/1/1491 - 11 ولففالا م مفف  اه ففمام ال ففااخ اسففماا الففف ت ففاا  اامففم المتاففية لالففة وا 
الاال يلف يود الماوا، ل يب م  السءااة اللااباهاة وت ياخ هواي الس اي ووزافا ي ايفو، ا  
ت  لااباهافففا لفففم تكتفففط لففف لا، ا  باللفففت الاكومفففة لاسفففتمااا و   فففا والمسفففا مة  ففف  الافففال الفففف 
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اا افففة وكفففؤوه ا كهكفففاب وكفففا  السفففءاا اللاابفففاه  واعالفففو ا ومفففو  لتوعافففو السااسفففة ال . (1)عاهل فففا
اففوم  ل ففم، اامففا الفف ي تدففاا الااكففة الوبهاففة ال اا اففة، وخا ففة الاففزل الكففاوي  السففاي، الفف ي 

ل ه ففات سففابات ا التفف   ا ففت ا "لااباهاففا  11/1/1495بالففل سففكاتاام  فف  م كاتففو المؤاخففة  فف  
  ته فف  يلففف وبههففا ليففا  تسففااا المع ففوي الاالفف ، وا  تكففط يفف  التففيخد  فف  كففؤو  يولتهففا وا

، واختففتم المفف كاة مكففييا يلففف "امتاازات ففا ال سففكااة و اا ففا التفف  تمففا اسففت اللها وسففاايتها الوبهاففة
 : اواة

 اليات ال واها  ا ستدها اة والاع اة والمااكم ال ا اة واإياااة. 
  ابالخ ساا  الم ت لا  السااساا ، يسكااا  وميهاا. 
  (1)هظام اكم يام ااب. 
 

يلففات  فف م المفف كاة يفف  مو ففط الففاتي ال ففام ال اا فف ، ا   ففيمت تاففزال الااكففة الوبهاففة مفف كاات 
مكفففال ة ل فففا، ويكسفففت مبالل فففا تملمفففال كففف لاا وا فففاا مففف  تسفففلول الاكفففم اللاابفففاه  والاكومفففة 
المالاففففة، واإخففففالد لمففففواي اليسففففتوا وتكففففواو تبلا ات ففففا، خا ففففة ل ففففي اهت ففففاا ا تاففففاي السففففو ات  

خبا فا يف   وتل فايالاال ال الماة الداهافة وال  فات يلفف الهازافة والءاكفاة  ف  تواولفا، والالءات    
الكففف ول التففف  تفففودات ل ففف م التبفففواات، والتففف  يكسفففت ا لااباهافففا  ففف  اإا فففاز الفففف اعفففاات تياافففاات 

 فييا الو ف  يلففف . مهاسفلة  ف  تسفالال الاكفم لليففياي،  سفتا ال ال فيب الكف ل  والتهءففاا يهفو
 فف  خبففال لففو الففف ا ففال  ااو ففا  ال امففة وايففياي عاففد مفف   21/12/1495 فف  يففا  ال ففااخ 

ليفففات اااكفففام ال ا افففة وا سفففتدها اة و سففف  المعفففاد لتوسفففاا تافففزال  الكفففلال لتفففول  تيلفففات الاكفففم وا 
 .(8)سااساة ت لات  اواة   ا   ل ات اللالي خالاة مه ا

 
ااسففاة ويسففكااة، تءا مففت يهففي تمكفف  خففالد الاففال ال الماففة الداهاففة مففا ال ففااخ لءتففاة  ففاايات س

" اكومففففة الففففي ا  الففففوبه "مفففف  ايففففال   بالعقززززرار األربعززززلال ففففلاب ال ففففوماا  ال ففففال، الم ففففاو ا  
ياا اة، يلف  –والساباة يلف الاكم، و ال الو   والاكومة م  ليياي واهيل ت اال لااباهاة 

يففاية الو فف  وهففواي ا  ياففية و ، تمكهففت  ا ففا لااباهاففا مفف  ااففتالد ليففياي مففاة ع(4)ااا  ال اا اففة
الس اي الفف السفلبة تافت  امهفة السفءااة اللااباهافة ومستكفااا ا، كاكفءة بلا فة الهظفام  ف  ال فااخ 
وياكسففة وز  السففلبة وتاكالت ففا البل اففة وا عتماياففة، وااتلابات ففا السااسففاة، ا  كففا  الهظففام  فف  

كفففاتو مففف  تافففالط اإ بفففاياا  ال فففااخ مكوهفففا مففف   فففام السفففلبة الففف ي اتالفففح  ففف   متفففو الفففلالب واا
ومالكففف  اااا ففف  وكلفففاا اللاعفففوازاا  اللااو فففااباا  المفففاتلبا  لالسااسفففة اللااباهافففة وم فففالا ا 

و في و فات  ف م السااسفة معفا  ملاكفاا لتسفلم السفلبة والتمتفح لمااكز فا  .اإملااالاة، يالماا ومالافا
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ية اعتمايافففففة وتياة تهءاففففف  للسفففففاباة  ففففف  الفففففوزااات واللالمفففففا  واإيااة والعفففففا ، مكوهفففففة لففففف لا  ايففففف
 .اإملااالاة

 
و في .  اي   ا التاالط السلبة مح ع از السءااة اللااباهاة ول دات ا ال سكااة وكاكات ا ا اتكاااة

كففا  م او ففا ت  اسففم مه ففاق الاكومففة وت ااهففات ا اسفف ا ووزاا  ففا واتففف الهففوال اخبففب مسففل ا  فف  
 .داهاا السءااة اللااباهاة تو  و   اللالب

 
   خبال لو  ف  معلفا الهفوال ل ف ا اامفا، ولفم اخفط  ف م العاامفة لافخ  و ري السعةرايتاط 

مؤسسففة وااففية امكفف  ت  ت تلففا مفف  مؤسسففات يولففة " لففم تكفف   فف  السففلبة . (11)الكفف ل ال اا فف 
لفا يام ااباة،  ا هتخال الف الهاالة لالا م م  اهو يلف ياعتا ، ا  ت  الهوال ا اهفو  الفف المع

وكففف لا ا فففا  اؤسفففات الللفففياات وتي فففات المعفففالا اإيااافففة  ت اافففه ميو  ت  اكفففو  ل فففم اتي  ففف  
، و ي تولط ستة يكا معلسا هاالاا مه  ت  اعتمح تود معلا للهوال  ف  ليفياي  ف  (11)" والللياة

، وتككلت دالر وخمسو  وزااة اتف دواة تموز ولم ت اا معالا الهفوال مفاة واافية 11/1/1425
 .(12)الد ة ي  وزااة م  الوزااات تو وزاا وااي م  الوزاات اعل

 
اخبا اايواا    تهءا  السااسة اللااباهاة م  خفالد اكفم  عبر اإللهوالو    و ري السعةرل ل 
يففف  هفففواي السففف اي لوهفففو اكافففزة لااباهافففا  ففف  الكفففاخ  جطزززاب عبزززر الوا زززر فففاد الفففا اا . ال فففااخ
لوهففو   الففال  لكفف ت و  ا ففتم ا  لهءسففو وا تمففي يلففف " فة ززب األ بوو ففءو الملففا  (11)ااوسففب

وهففواي السفف اي . (19)" يتمففايم يلففف اتاففو تو اتي اخواهففوالففوا  الفف ي اففوت  مفف  الخففااق اكدففا مفف  ا
و الف ي ايتمفي يلافو تساسفا، و في اسف م  ف  ته فال سااس  ت لافيي تياا ي فة الاكفم هاالفة يف  واّاف

، (15)لمماكفاتو  ف  سااسفتو ال فال ة مفح السااسفة اللااباهافةااماا يلي اإلو و اا يلف ال ا  
تو ففا  ال ففااخ  إ ففال  فاد مففياا التا ا ففات العها اففة، ل عففت ال باففة يفف  الو فف  اهففو   سففلاد 

و في ت فاو  الو ف  مفح السف اي اتفف ل في اهت فات و فااتو، . (11)ما لم اتم التخل  م  يلي اإلفو
 فف  يكففا وزااات تاتسفف ا هففواي السفف اي مهفف  ته ففالو و ففاا  فف  الاكففم وتهءافف  السااسففة اللااباهاففة و 

 .واتف اوم الدواة
 

تماففزت ا لففل  تففاات اكففم السفف اي لاإا ففال اللولاسفف ، و مففح كففد مظففا ا مففا و ففط لففو الهظففام 
السااسفف  وتعااففيم مفف   ففءاتو اللالماهاففة اليام ااباففة التفف  كففا  اه ففت ل ففا، والاكففم لسففلبات كففلو 

ماهاففففة والد ففففة ال ظمففففف ي والعمففففوي يلففففف ااسففففالال والمهففففاواات ال دياكتاتوااففففة، ويففففاط يهففففو ال هففففا
 .يو   اا ا م  اليود، وال يات السا ا للكاوياة والت يياة السااساة واليام ااباة. (11)للااباهاا
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ا  ت  التبواات السااساة اليولاة والمالاة سالت آداا ا يلف تسفالال الاكفم وم فال  اإملااالافة 

 ل اففي اهت ففات الاففال ال الماففة ولففيت  تففاة سففلم يولفف ، اهءتاففت . لسففلبة واكا ز ففايلففف كففكد ا وتدففات
اكومة تو افخ السفوايي يلفف الااكفة الوبهافة، وا  فت اااكفام ال ا افة وتعفازت ااافزال الوبهافة 

وسففاييت اتففف  فف م اإ ففالاات التا ا اففة يلففف ا ففح .  ففوعات ت ففياالت يلففف  ففاهو  ا هتخالففات
السااس ، وتداات    هءا الو ت  لخ اإملااالاة والاع اة المالاة التف   اله و  الوبه  والهكاب

كفف اا الل لففح  ات الففف ودلففة وكفف  املففة لولاسففاة اسففتم" الخبففا الكففاوي "تسففاايت الففف اا ا  ففا وا 
اار كاهت تلا السلبات تتلاافر ل  في م ا فية عيافية تخلفط م ا فية . 1498اهااا /كاهو  الداه 

ل في ت كففلت الودلفة مخببففات . ااكففة الوبهافة وعمفا اا الكفف ل لالودلفةوالتف  ايت يلا فا ال 1411
واففففا  اسففففتايت . ا سففففت ماا وت الففففت الاكومففففة التفففف  تاايت التو اففففح يلا ففففا وتهءافففف  ا  فففف  ال ففففااخ

 .السلبات ال اا اة تهءاس ا اهت مت م  الااكة الوبهاة لاعة اال  لسبا 
 

ح الففيود ال الاففة،  ففزاا م ففا وتلااففر مففح  فف  تلففا الءتففاة اففاود هففواي السفف اي تاسففا  يال اتففو مفف
تو    ا ا آااتم افود "اكومت ا ي   كاة ا تااي ال ال ، و يم اسالة الف وزاا اليولة اللااباه  

الواية ال الاة، وت فلات  ف م الاسفالة تساسفا للكتفال اازاخ الف ي اكفت ا ل في  لفا لكوهفو ااتفو  
 .(18)" يلف مكاو  ال الد الخ ال

 
السءاا اللاابفاه   ف  ليفياي وت فاااام المسفتماة التف  كفا  ااسفل ا الفف وزااة الخااعافة تكيت لا اات 

، ولففم اتففاا تمففاا (14)و  اليولففة وماا لففة تيمففاد الاكومففةاللااباهاففة يلففف اسففتمااااة تيخلففو  فف  كفف 
يو  تو ففاة تو ت لافففخ، مفف  اا فففات السففكا  الفففف م لومفففات يفف  السفففءاات، وتلففايل م وخا فففة مفففح 

كمففا ككففءت الت ففاااا يوا الل دففات ال سففكااة  فف  م ا ففة التءا ففاد الكاملففة . (21)اففااة الللففيا  المت
يفف  العففا ، وكفف لا المكففاواات لففا  ال ففلاب اإهعلاففز والففوزاات ال ففاا اا  اففود الو ففح الففياخل ، 

 .(21)الطال ط  فى البرباويوخا ة    كماد ال ااخ،  ي الااكة الكاياة وزيام ا 
 

اففز الو ففح الففيول  لت ففاظم يوا ا تاففاي السففو ات  والمهظومففة ا كففتااكاة  فف  ليااففة الخمسففاهات تم
م ففو  فف  السااسففة ال الماففة، واهت ففاا الااكففة الدوااففة  فف  للففيا  عياففية  فف  آسففاا وت اا اففا وتمااكففا 
الالتاهاففة، وتملمففد الكفف ول ال الاففة  ففي سااسففات اكومات ففا التفف   ففايت الففف  زامففة العاففو   فف  

 خا ففت الااكفة ال مالاففة ". اسفاا اد"مففح مخببفات اإملااالاففة  ف   اففام افال  لسففبا ، والت فاو  
وااافففزال الكفففاوياة وال ومافففة الت يمافففة  ففف  ال فففالم ال الففف  اله فففاد الفففوبه   ففف  م يمفففة العمفففا اا 

و ففي تففاا . ، خا ففة  فف  سففوااا واااي  وم ففا وللهففا  وكفف لا ال ففااخ(22)الواسفف ة مفف  الءالاففا 
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ي ااففاا  لالسففت ماا اللاابففاه  تدففام  فف  م ظففم الللففيا  المهتعففة للففهءب وتاففي ط ززرقتففومام اكومففة 
 .للهءب، وخا ة ال ااخ

 
وسففح  فف ا اله ففو  الدففواي ال ايففية ا عتماياففة للااكففة الوبهاففة، لتهففام  الففوي  البل فف  والففوبه  
لففففي  توسففففح ال بايففففات العما اااففففة  فففف  الللففففي، الءالاففففا ، وت ففففايي اففففاكت م الم اياففففة ل  بففففا  

ومكففااكت م  فف  تبففواا المففي الكفف ل  وت فف ايم، ممففا خلففخ تمففاازا اكلففاا لففا  البل ففات  واإملااالاففة
 .الااكمة والبل ات ا عتماياة الماكومة، و ا م    ايوي اا  اد لاه ا

 
مؤكففاا لتبففوا عياففي  فف   1452عففاتت اتءا اففة الففهءب لففا  الاكومففة ال اا اففة وكففاكات الففهءب يففام 

ت فففايي اليلافففا  الكففف ل  وتزمفففة  اوتفاضزززل توزززرةنيكسفففت و فففي . ااافففيار السااسفففاة  ففف  ال فففااخ
ااففر  امففت السففلبات الااكمففة لمعففازا يمواففة إ ففاالات ال مففاد واهتءا ففات . ال ففاا  الففوبه 

وكفا  لألافزال السااسففاة . الءالافا  وااتعاعفات البفالل والسفعهات السااسففاا  وتظفا اات يفوا ل م
اة، و في ا  فت مف كاات ااتعاعافة  فيمت ا الفف يوا لااز     ااية   م اله فا ت الكف لاة والسااسف

 .اللالب الملك   مت مبالال سااساة لماالة التااا الوبه 
 

ا  ففو للمفف كاات  فف  مففؤتما الففلالب الفف ي ا ففام  عبززر اإللززه، تيلفف  الو فف  28/11/1452 فف  
 ت ففففاييت موعففففات الي ففففل . زيمففففات اااففففزال السااسففففاة ال لهاففففة ويففففيي مفففف  الففففوزاات السففففال ا 

مفاة  ف  تفااال ال فااخ، وتفيلاا  اودي    اهتءا فة تكفاا ، التف  اسفتخيم العفا  ل م  فا العما اا 
يففال ، وزز ر الززرةن طحطزز ركففلو اه ففالل يسففكاي وتكففكاد اكومففة لا اسففة ا ففاا تاكففا  العففا    وا 

 .(21)االة البواائ
 

لاهت   م ااايار تبوا الوي  السااس  لي   بايات واس ة، وه و فا وبهافا،  فاي الفف التءكافا 
و ففي يلففا الاففزل . لتيااففاات كلاففاة  فف  بلا ففة الهظففام، ويففيم ا كتءففات لاإ ففالاات ا هاففة والو تاففة

يف   لفا، اافر واي  ف  مايتفو الداهافة اله فاد  1452الكاوي   ف  مادا فو العيافي الف ي ا فام يفام 
مففففف  اعفففففد ال  فففففات يلفففففف سفففففاباة ا سفففففت ماا وتيواهفففففو اإ بفففففاياا  وكلفففففاا الاتسفففففمالاا  والاكفففففام 
ليففففات الم ا ففففيات وا تءا ففففات  اللااو ففففااباا ، وبففففاي العاففففو  ا سففففت ماااة ال سففففكااة والميهاففففة وا 
ليفففات امتافففازات الكفففاكات ا سفففت ماااة وم فففاياة ممتلكات فففا  ففف  وكا فففة المؤسسفففات  ا سفففت ماااة وا 

ح ا سفففت ماااة وتومام فففا، لال  فففات يلفففف هظفففام الاكفففم ال فففا م وتا افففخ ا سفففت الد الفففوبه  والمكفففااا
لفم تكف   ف م . (29)امدفد اااية ال مفاد والءالافا  والعمفا اا الكف لاة حكز  جطوز ري وزعبي وا  امة

المبالل والت لااات الوااية ل ا مبال ة لوا ح ااد الااكة السااساة تو اليلاا  الكف ل ، ا  لفم تكف  
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 كاهففت مدففد خماففاة للو ففح السااسفف  . امكاهات ففا الوا  اففة  ففاياة يلففف تهءافف  ا، ا  ل ففي سففت سففهوات
 .المتءعا، والمتودا لتبواات ااايار السااساة الياخلاة واإ لاماة

 
ايت الاكومفففات المت ا لفففة ل فففي اهتءا فففة تكفففاا  لوكفففي ااسفففالال اإا الافففة يلفففف الااكفففة الوبهافففة 

ااة، وخا ففة الكففاوياا  المسففعوها  لففيا ا،  وبل ففت الا ففا  يلففا م  فف  واااففزال السااسففاة السفف
تدفاات  ف م المعفازا   فل زيمفات الااكفة الوبهافة، الف ا  ا  فوا . معزات  سعه  ليفياي والكفوت

م كاات ااتعاق يلا ا مكااا   ا ا الف ت   ف م العفاا م التف  ااتكلفت تسفتءز الهفاا الفف ال في افي 
الكففاوياا ، ولفف لا   تظءففا الاكومففة لياففا اي الء ففد تعففام  فف م وتعلففل ال بففط يلففف المسففعوها  

 .(25)الت ا ات  اا ال اهوهاة و اا اإهساهاة
 

توتا الو ح    اللالي كدااا، لم تستبح الاكومات الل ات بواال  ف  ايااة الاكفم،   في تيافات يفية 
ايي كلاففاا، ، وكففا  تففوداا الءا ففاهات يلففف الو ففح ا  ت فف1459اكومففات خففالد اكفف ا  فف  يففام 

م  يا    تءا م و ح الاكم مح اازمة ا  ت اياة، وتوزم السااسة الياخلاة مح مبالفل السااسفة 
الخااعاة المءاو ة يلف تاكفا  الاكفم، و ف  مدفد  ف م الظفاوط لعفوت الاكومفة الفف ال فات الفاتي 

كففيالوال ففام  كمففا سففلخ ل ففا لاهتخالففات لالماهاففة، كفف  تسففت ي لخبففوة تخففا ، تهوا ففا تو تلاففت ل ففا،  وا 
 . لا
 

تو فففف   اففففو كااسففففة ال ففففيو المتففففال  للااكففففة  25/5/1459ا ففففيا الاففففزل الكففففاوي  لااهففففا  فففف  
وا فم مافاو ت التزوافا وال فيب . الوبهاة، وهاكي ال و  الوبهاة لل اام لواعل ا الفوبه  والتفاااخ 

عماد، مامفي م فيي كامد العاياع ، اسا  :  م) .يلف الهاخلا   از يكاة ماكاا  م  ال و  الوبهاة
كلففة،  ففا خ السففاماا  ، يلففي العلففاا العففوماي،  وهففو  ااففول، مامففي  ففياخ كهكففد، خففيواي خففيواي، ع ءففا اللففيا، 

يفففايةايتلفففات السفففلبات الااكمفففة  ففف ا الءفففوز  اا فففة لافففد اللالمفففا   (ومسففف وي مامفففي تكلافففط هفففواي  وا 
وبهافة المت فايية وتهءف  الس اي لتككاد اكومة تخا  توا د ه   التل اة وتوعو  الة للااكفة ال

تمااكاة  ف  المهب فة، لفاا  ف  ال فااخ واسفل لفد و ف  الللفيا  ال الافة التف  / المخببات ا هعلو
خا ففففت كفففف ول ا م اومففففة  ففففي تهظمت ففففا والمكففففاااح ا سففففت ماااة، و فففف  م ففففيمت ا مكففففاو  الففففي ا  

 .المكتاا ي  الكاخ ااوسب ومكاو  الالط التاك  اللاكستاه  ال سكاي
 

واي السففف اي يفففية مااسفففام و فففواها  ياكتاتواافففة، مه فففا ماسفففوم اسففف اب العهسفففاة ال اا افففة، ا فففيا هففف
، و اهو  المبلويات ال ي تليف امتافاز 915وماسوم اليات العم اات والهوايي الت  للغ معموي ا 

و ففي عمففيت اااففزال . ال ففاط والمعففالت ال ففاياة  فف  ال ففااخ، و اا ففا مفف  اإعففااتات اإا الاففة
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 لهاة هكابات ا    تلا الظاوط مهاهاة لل ا ءة ا ست ماااة، ما ييا الازل الكاوي  الوبهاة ال
الفف ي ت ففيم لمكففاو  وبهفف  آهفف  يلففا  اففو يفف  م ففال  وبهاففة يامففة متء ففة مففح التبففواات اليولاففة 
والمالاففففة لتعماففففح  ففففءوط الااكففففة الوبهاففففة وكسففففا اففففاعز الخففففوط مفففف  اإا ففففال والياكتاتوااففففة 

 .(21)اإملااالاة الت  تخبب ل ا تياة است ماااة    المهب ة وللو وط لوعو المكاااح
 

اسففففتعالت السففففلبات الااكمففففة لبلا ت ففففا ل فففف م المكففففاااح ياملففففة يلففففف ت ا ففففة ااعففففوات ل ففففا ياخلاففففا 
ا فففال الااكفففة الوبهافففة وال مالافففة، وخااعافففا ل بفففح ال ال فففات اليللوماسفففاة مفففح  لامفففالت ايت فففاد وا 

  اإملااالافة  ف  المهب فة، التف ةواإسفتااتاعاا تااي السو ات ، وا ه مام الف اااالط ال سفكااة 
، والف ي تفم التو افح طةثاق بغزرارليتت لمكاو  الالط التاك  اللاكستاه  ال ي تاود  اما ل ي الف 

وكففا  . 29/2/1455يفف  تاكاففا  فف  عززروان طوززرر  اسففماا يلاففو لففا  هففواي السفف اي يفف  ال ففااخ و
كفد البوخ اإملااال  يلف لليا  ال الم ال ال  واإسفالم  ل في   إاكام  ا الماداخ الءا يسكااا 

المافففاو ت المتكفففااة لءفففا  م ا فففيات مدالفففة لفففو،  فففم  مخببفففات السااسفففة اللااباهافففة وتوسفففاا 
وسففا د ي اياففة   الففة لمهب ففة الكففاخ ااوسففب والماا ظففة يلا ففا،  اات ففا ا سففتااتاعاة ا سففت ماااة 

افاا . وم الا ا، لخا ة ل ي استدماا الهءب  و ي اه مت للماداخ اكومات لااباهاا واللاكستا  وا 
الماداخ والتو افح  إ اااهو ملا / وكااكت تمااكا، ل ي اعتماي م    ليياي    تواخا تكاا  الداه 

سااسفففة ال فففااخ الخااعافففة والياخلافففة الفففف سااسفففة المسفففت ماا  اإهعلافففز، "يلافففو،  اخ فففح الالفففط 
لففم اففوت ا  ل ففي  ففما  الففب ال ففااخ لم ا ففية عياففية تخففا  مففح  1411واإليففات الكففا ل لم ا ففية 

لااباهاففا، م ا ففية تل فف   فف  العففو ا هءففا ال ال ففات الاع اففة ال ا مففة يلففف تسففاا  ففما  م ففال  
ا اتكففااات الهءباففة و ففت  اللففال تمففام تيففياي تخففا  مفف  الكففاكات ا اتكاااففة له ففل دففاوات الففلالي 

 .(21)" و مح م اومة الك ل لال وة
 

 سففتااتاعاةلاإالسااسففة ال اا اففة  كاهففت  تففاة مففا ل ففي مادففاخ ليففياي تسففتهي الففف  فف م ااسففا، اات ففا 
اإملااالاة    المهب ة، وااتلاب ا  ت اي ال اا   لخيمة الم ال  اللااباهاة وتسفلاب سفاط ال مفح 
واإا فففال يلفففف اتا الااكفففة الوبهافففة وال مالافففة والعما ااافففة الكففف لاة، و فففي و ففف ت  ففف م ااسفففا 

 . ايية يزلة الهظام ياخلاا ويالاا ويولاا
 

و ا  يزز الازل الكاوي  وايتو التهظاماة والءكااة ويوام العما ااي، م لها  لفا وسب   م اا
سفكاتاا اللعهفة الماكزافة ( سزال  عزارب)اافر اخفتب الافزل ل افاية . 11/1/1451   لاا  لو    

و ففي تتففوق  فف ا الففه   ل  ففي .. العياففي مه عففا عما اااففا  فف  ال مففد السااسفف  وتسففلولا تهظاماففا موسفف ا
 فف  سففلاد تاااهففا الففوبه  "، تاففت كفف اا 1451سففلتملا / الدففاه   فف  تالففود( المعلففا)الكففوهءاها 
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، معففييا  اففو ال ففزم يلففف ت  ال ففل "وال ففوم ، بااففخ اله ففا،  ففو بااففخ اتاففاي كففد ال ففو  الوبهاففة
يوام  فف  م اكففة تاااففا الكفف ل مفف  هاففا ا سففت ماا ويمال ففو، واهففو لففاا وااففيا  فف   فف ا الماففيا  

. لا الف عهل مح  و  وبهاة زاخاة تا ا، تملا امكاهافات ه فاد عيافةالمكاط لد اهو اها د عه
وا  آ فففاخ المسفففت لد ال اافففل مء مفففة لاامفففد، وتمفففام ال فففو  الوبهافففة ت  ت فففال  المو فففط لا ظفففة تامفففة 

و ففي ت ففم  ت ااففا السففكاتاا ال ففام للاففزل الم ففيم الففف الكففوهءاها، الخبففوب . ولففاو  واد ففة م يامففة
 اففام اكومففة وبهاففة ت ففح :  ففو  الوبهاففة مففح تكففخا  الم مففة ال اعلففة اففام واففية ال اسففاال امففة 

اففيا ل زلففة ال ففااخ يالاففا وتبففوا الت ففام  الكءففاا  لففا  الكفف ول ال الاففة، ويففال  ال  ففاة الكاياففة 
الففف عاهففل ( الاكففم الفف ات  لكايسففتا  ال ففااخ)وت ماففة واففية كءففا  ال ففال وااكففااي، و ففا  كفف اا 

 .(28)م العتو ل  ااا تخا 
 

ساا اد يلف ال فيوا  يلفف يولفة م فا، ل في  1451   خااط  ت يمت اكومات لااباهاا و اهسا وا 
تفيماا م فا تفيمااا  جطاب عبزر الوا زرتومام ا ل هاة السواا، واست يط ال يوا  كما  اد الا اا 

كففامال وكففامال، لالاففي مفف  كءففا  الكفف ول ال الاففة المها ففلة  ففي السااسففة ا سففت ماااة ومفف  اعففد 
 .(24)ا واست الل ا الوبه ساايت 

 
 لت الك ول ال الاة  ي ال فيوا  ا سفت مااي، وت فايي الت فام  ا ممف ، الف ي ييفم الم اومفة 
ا فففاط ال فففيوا  وا فففم التهفففا   ال فففاا   ففف  مو فففط  الم فففااة معلفففاا الم تفففيا  يلفففف ا هسفففاال وا 

 ت  الكفف ل ، ا ففاا الاكومففة، وي ففو الففط ليففياي، ا وزز ري السززعةرالاكومففة ال اا اففة وخا ففة 
ال اا    ي تيل  اهتءا تو، التف  اكفتاكت  ا فا ااافزال السااسفاة، لتواافي ه فاد الكف ل الم فاي 

ولفم تتفوخا السفلبات . و    سااسات الاكومات ال الاة المتواب ة وخا فة اكومفة هفواي السف اي
اد تيفياي كلافاة ال اا اة ي  ايياي هءسف ا ل ف ا اامفا، م لهفة اااكفام ال ا افة، وافد اللالمفا  وايت ف

بفالخم  السااساا  والمتظا اا ، وزق العا  الف عاهل الكابة  ف   مفح الكف ل،  الا فا   وا 
 .(11)ة عط والا  والمو د والها اايلف المتظا اا  والتهكاد ل م، خا ة    مي  ليياي واله

 
ااففر . كاهففت  فف م ا هتءا ففة الكفف لاة الواسفف ة مابففة ه ففالاة دماهففة  فف  تففااال ال ففااخ السااسفف 

تيبففت لزخم ففا الكفف ل ، ومكففااكة  بايففات اعتماياففة مختلءففة  ا ففا، و مففح السففلبات الففيموي ل ففا، 
تيبت ياوسا  هاة للااكة الوبهاة واله اد العما ااي، م لهة تليد اله اد التافااي مف  كفكلو 
السففلم  الففف ال هءفف ، سااسففاا وعما اااففا، وملاهففة هففوا   وسففللاات ال مففد السااسفف   اففا المواكففل 

 .لبلا ة الماالة وم ت اات الظاوط الاا هة لو، وال اايات اإ لاماة واليولاة المستعية
 



11 

 

 فف  هءففا الو ففت ت ففاييت مخببففات اإملااففالاا  اإهعلاففز واامااكففا  ومففؤاماات م  ففي ه ففاد 
ماكفزا ل فا، وتلفا  يااسفة  جطزاب عبزر الوا زرااكة التااا الوبه  ال الاة الت  كا  اكم الفا اا 

والتها  ففات لففا  اإملااففالاا  ومكففااا  م  فف  المهب ففة ااتمففات الهظففام  فف  ال ففااخ  فف   ال ففاايات
تاالافففد م فففال  الفففيود اإملااالافففة وااتكااات فففا السفففاياة الفففف ال امهفففة وا سفففتيالد الكامفففد لخافففاات 
الك ول ال الاة، وتداا بلا ة ال ال فات السااسفاة السفا ية الفف المهازيفات والمها سفات لفا  الاكفام 

ل ففال وال وا ففد الااكمففة وتوداا ففا يلففف اتعا ففات السااسففة ال اا اففة وم ففالا ا المالاففة واإ لاماففة، ا
كمفففا اتو ففف  يوا لااباهافففا وتمااكفففا  ففف  م اا فففة تي توعفففو وبهففف   فففوم  يام اابففف  اوافففي لفففا  

ل ففد المكففاااح ال ياففية التفف  بااففت . الكفف ول ال الاففة واسففايي يلففف اسففت الل ا وسففاايت ا الوبهاففة
لوافففية وا تافففاي وعام فففة الفففيود والموا فففط  ا فففا تككفففط اايواا الم ا لفففة ل فففا، وال املفففة  ففف  افففود ا

 .(11)   المهب ة" اساا اد"استمااا االة التمزخ والتكا م، وتكااا ااعاي كاا  
 

ل ففي كففا  ااتلففاب الاكففم  فف  سااسففتو الخااعاففة مففح السااسففة اللااباهاففة وم ففالا ا، و ففاا  ال ففو  
 فف ط الاكففم ويففيم  ياتففو يلففف الموا ففلة  ففم  الظففاوط ال ا مففة، ويكسففت  الكلففا  مؤكففاا يلففف

مكفففاو   إه فففاقم العتفففو لألو فففا  الياخلافففة  لفففا، ولالم الفففد تءايلفففت يوامفففد ياخلافففة وخااعافففة 
يففال الااكففة الوبهاففة  فف  تيااففا الو ففح،  ااففر كاهففت الكففاوب ال اتاففة  لففد تففااال الدففواة . الدففواة وا 

، 1451سااساة الوبهاة    تولاط عل ة ا تااي الوبه  الاح يفام مكتملة مه  ت  هعات ال و  ال
ل في مخفا  يسفاا وبواففد، ويهفيما تفم ا ت ففاد لوسفا د مختلءفة لففا  يها فا العل فة ومهظمففات 

 .(12)ال لاب اااااا ليا  تءعاا الدواة الوبهاة
 

لعياففة الففف   اففوت اااففزال السااسففاة عما اا ففا الففف اسففت لاد الاففير المهتظففا، والمات ففل ويملففت
اهعفففا   فففي  ا، اافففر كاهفففت ت فففيا ت  ااو فففا  السفففا ية   امكففف  ا  تفففيوم، وا  التياافففا مبلفففل 

، 25/1/1458مفف  لفففا   فف م اااففزال هاكفففي الاففزل الكففاوي   ففف   ففاا تو ولااهففو  ففف  . تساسفف 
العما اا الك لاة و وا فا الوبهافة الفف خفو  م اكفة الكفاط التف  اافاود اإملاافالاو  ويمالؤ فم 

ا ل ففففي   فففف  مففففؤاماات م  ففففي ااكففففة التاففففاا الففففوبه   فففف  م ففففا وسففففوااا وللهففففا  واااي   ا فففف 
،  فيات ااوامفا الفف العفا  ال اا ف  للتافاا يلفا اااي  له فاة 12/1/1458و ف  . والس وياة

الاكومة الللهاهاة     مح اهتءا ة ك ل للها ، وك لا وعو الازل الكاوي  توعا فات يامفة الفف 
ة تاسففففم الم مففففات المبلولففففة هظففففاا لألو ففففا  السااسففففاة المتوزمففففة، الياخلاففففة كا ففففة مهظماتففففو الازلافففف

 .(11)وال الاة ووعوي ااتما ت تبوا ا لا  آوهة وتخا 
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ول ففي اففوما  تا  ففت الدففواة، واهت ففات، لتظففا ا ع ففوي ال ففوات المسففلاة والااكففة الوبهاففة والففييم 
 . ي اإملااالاةا مم  وال ال  م اءة اهت ااا عيايا لااكة التااا الوبه  

 
ل ي   ت الدواة يلف الملكاة وتيلهت العم وااة، وته ت االة الال است ااا السفا ية، واللافر يه فا 

  ففففي سفففف ف الهظففففام خااعاففففا الففففف ا اتلففففاب لا سففففت ماا اللاابففففاه  . مفففف   لففففد الاكففففام والماكففففوما 
يام سااسففة التا افففل و ففااياتو اليولاففة لادفففا يفف  الامااففة وا سفففتمااا  فف  الاكففم، وياخلافففا لاسففتخ

 .والتا ال، مح الااكة الوبهاة واستيالد تايي ل    اايات ا وبلا ت م ا عتماياة ل  ا ال يط
 

ويلففت كففد ال ففءاات التفف  تاايت السففلبات الااكمففة تسففعال ا  فف  كتففال التففااال السااسفف  لل ففااخ 
سفففتااتاعاة وا  ت فففاياة والسااسفففاة ا لامافففا ويولافففا، وسففف ا ا الفففيا ل إاعفففاي يلفففف مكاهفففة ال فففااخ ا 

ومفف  ع ففة . الففود لمففا ت فف و  فف م المكاهففة مفف  م مففات والتزامففات وويا ففا و ففياات ا، مففؤداة ومتففوداة
الكففف ل  ففف  ا ختافففاا  إاايةتخفففا ، تيبفففف الكففف ل ال اا ففف  لاهتءا فففاتو المتوا فففلة همو عفففا اافففا 

سلاد ت يا و لكد ما استبا ، كما ادلت الك ل و وام الوبهافة اسفتخال  السااس  والت ااة    
،  اتافا  فءاة 1458تموز  19الياوا التاااخاة    تا اخ الم مة الماكزاة الت  تا  ت لو    

 !.عياية    تاااخو السااس  الم ا ا
 
 

 :الو اطش
 
 : اهظا ل  ا ال يي .1
 218 / تاااخاة موعزةا تااي السو ات ، لماة /  وساط، وه وموط 
  111ف112    / سااستا  ازات ال الم ال ال / لوهياا سك 
 14  / الاال ال الماة الداهاة وم ايا آساا وت اا اا/ يامتاي ه اموط 
 ، 114 / 2ق/ تااال مسااة الك ول ال الاة الايار/ توما، اماد .2

   1414/ 2ف ت 8 / م التو    الد ا ة العياية/ وك لا كااط، يزاز
 29 / 2ق/ تااال السااسة الخااعاة لالتااي السو ات  .1
  111 / 1ق/ تااال الوزااات ال اا اة/ الاسه ، يلي الازاخ .9
 ( وكا  وزاا الخااعاة آه اا) 211 /  كاااتو/ ف اااول ، يل  عوية .5
 1499آ اا  11ف  1 /ت ااا   ي    الكوهءاها ااود/ عااية ال ايية_     
  F.O371,34199,1943( ل. .و)اللااباهاة ودا خ الخااعاة   -   
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لفالليتا  ال الافة واإهعلازافة، وموعفوية  1491اهظا ودا خ اه مام ال ااخ الف ت فاا  اامفم المتافية ف ليفياي  .1
  F.O371,34199,1943هسخة مه ا    ودا خ الخااعاة 

 121ف122    /كتالات الا اخ   ي .1
  21 /1وك لا ق 112ف 111    /الم يا السالخ/ ف الاسه  .8
ل في لفيتت الملكافة  ف  ال فااخ ."114فف 111    / التبواات السااسفاة  ف  ال فااخ/ امايي، ع ءا يلاا -    
، خلءفو الهفو 8/4/1411، اا  ه ل ااماا  ا د ال اكم  ملكا يلف ال فااخ، و في اكفم اتفف 21/8/1421   

وكففا  الهفو بءففال  ففيااا  ه ففل ااماففا يلففي اإلفو و ففاا ل ففي اففوم، اتففف تففوق . 9/9/1414 فازي اتففف م تلففو  فف  
 ".1458تموز  19، واهت ف اكمو والملكاة    1452لاسم  ا د الداه     آ اا 

 للتءا اد اهظا      .4
   F.O371,27078,1941وودا ة . 1419لااوت / ااكة اكاي يال  الكااله / اا  ، اسماياد اامي -    
 114ف 118    /   د ال ااخ م  تااال اا باا ال الاة الم ا ا/  يعهكو وكوتولوط -    
 21/5/1491علسة /ماا ا معلا الهوال .11
 121 / م يا سالخ/ كتالات الا اخ   ي .11
 119  .../الاااة الهاالاة    ال ااخ/ عماد، اسا  .12
 125  /ال ال الو اات المتاية والمكاخ / م بءف، اامي يلي الااام. ه ال م  ي .11
 111  / ال ال ات السااساة لا  ال ااخ ولااباهاا/ ه ال م  اللا اوي، اامي ا اخ .19
 111ف 111    /سااة و كااات دماها  ياما/ كوكت، هاع  .15
 195 / واة ال ف الاااة الاوماة    ياا السااس  كامد العاياع / العاياع ، ا  ت .11
 114 /ال ااخ، امسو و يم/ كهة، خلاد .11
   159ف 121   / الم يا السالخ/ كتالات الا اخ   ي - .18
 111 / الم يا السالخ/ امايي -     
  11ف15   / س وب الهظام الملك     ال ااخ/ اسا ،  ا د. ي .14
    F.O 371, 45338,45308,45295,45345، ومه ا الملءات 1495ف1499ل لسهوات . .و .21

 F.O 371, 45340, 45342ل الملط . .و .21

 111 ../ تبوا الااكة الوبهاة الم ااة/ ك يي يباةالكا   ،  .22
    129و   185 / 8ق/ م يا سالخ/ الاسه  -   .21

 141 /م  تااال الااكة الدوااة الم ا اة    ال ااخ/ خااي، س اي. ي -       
 142 /م. / خااي، س اي. ي .29
 94 / 4ق/ م. / الاسه  .25
 .1455ييي تااا / ال ايية .21
 1ق/الاسهفم واهظا للتءا اد    .  .21
 211 / م. / خااي، س اي. ي .28
 111ف 112    / م يا سالخ/ الكا    .24
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 11-Batatu, Hanna, The old Social Classes and Revolutionary Movement of Iraq p.p. 

ال فففااخ  ففف  مففف كاات اليللوماسفففاا  / 192فففف 191وكففف لا مففف كاات السفففءاا اامااكففف        .757 – 743
  .1414لااوت / تا   ءوةتاعمة هعية  / ااعاهل

الء ففد الخففاما ف ال ففااخ وال  ففاة / ال ففااخ و  ففااا الكففاخ ال الفف  ال وماففة/ الاوسففا ، ممففيو .اهظففا  فف  ي -11
 .الءلسباهاة

 الء د الدام ، هواي واساا اد/ يااخ هواي الس اي/  ولم  -   
 81 / تموز 19  ا  و بااخ / كلة، الاا ام -12
  151 / م. / ودا خ الازل الكاوي ، وخااياهظا ه  اللاا      -11
 

ي  ال ااخ ل ي الاال ال الماة  لمتبللات اليااسة،  د م  كتال كتل اواسب الدماهاهاات م  ال ا  الما   * 
 ءاات م  التااال : وهكا    كتال ل هوا ، ال ااخ ،1458اولاو / الداهاة والف دواة الاالح يكا م  تموز

 المؤسسات    م يمتو وااا اللاار. 2118ال ا اة  1، ب1448يمكخ  2، ب1442 ، السواي1السااس ، ب
حسةن  (اب  علي) المااوم : وااخوات، وك لا ا خوة وتلاادوال ا  ييموم    يااستو  وااسات ة ا كاياماة

ثطةول واجي  إةطان  أ سل ان،  لةث حطةر  ضةار طجةر  طحطر خلف   ارق الكرباسي  سعر ال راف، 
لطا  طن االخ ة العرا  خا ل الةطوةةن  السفةر الةطوي،  آخرةن( لورن)طاجر الةاسري .  ر (ط سك ) ة سف

 . اا ا  واوري كتبه ،قرط ه له طن طؤابرة
 .الءا ية وخيمة التااال السااس  ال اا  ، والب الاا ا لالما   للمست لد ت مام اياية هكام ل يط -
 


