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  والدوليةاإلقليميةالتداعيات حكومة احلزب الدميقراطي يف تركيا و
 ١٩٦٠ري يف عام االنقالب العسكمن 

   علي عبد الواحد حسون امحد الصائغ.د. م
  كلية الرتبية/ جامعة القادسية 

  ملخص البحث
قراطي  حكم الحزب الديم   مدةيرى معظم المؤرخين والنقاد السياسيين المتخصصين بالشأن التركي إن            

 الـسياسية علـى الـصعيدين الـداخلي         واألحداثوالزاخرة بالتطورات   ) ١٩٦٠-١٩٥٠(في تركيا لألعوام    
لـد  الحزب الديمقراطي و  أن   من وبالرغم   ، تشكل انعطافة جدية في السياسة الخارجية التركية       إنها ،والخارجي

ن عامـاً مـن     يعد سبعة وعشر  فترة حكمه هي التجربة األولى له ب       إال إن    ،من رحم حزب الشعب الجمهوري    
الحـزب  فـي واقـع األمـر إن         و ،)حزب الشعب الجمهـوري   (قائم على أساس الحزب الواحد      الحكم تركيا   

الديمقراطي تبنى نفس الفكرة العقائدية لحزب الشعب إال انه يختلف عنه بتبنيه منهجاً سياسياً مختلفاً من ناحية                  
   .التطبيق

مع الـدول   ) عدنان مندريس (رجية التي تبنتها تركيا في ظل حكومة        ما يهمنا هنا طبيعة السياسة الخا       
 واتجهت  واإلقليمية ففي ظل تلك الحكومة خرجت تركيا من عزلتها الدولية           ، والمجاورة ومنها العراق   اإلقليمية

المستمر بالخطر الذي يهدد سـيادة وأمـن ووحـدة األراضـي             تحالفات انطالقاً من شعور قادتها       إقامةنحو  
 الذي كان العراق احد مؤسسيه وعضواً فـاعالً فيـه          ١٩٥٥ ومن هذه التحالفات هو حلف بغداد عام         ،يةالترك
   . على عالقات البلدين إذ مهد السبيل في حل المشاكل العالقة بينهماإيجابا الذي انعكس ،أيضاً

  المختصرات   
  و.ك. د=  بغداد –دار الكتب والوثائق       

  األولاملبحث 
ام السياسي الداخلي الرتكي بعد تطور النظ

  ١٩٤٥عام 
 ات التطـور  األحيـان تنعكس فـي اغلـب        

سياسـته  في بلد ما على طبيعة   ة واالقتصادية   يالسياس
 وعليه فان تفهـم الـسياسة       ،الخارجية على نحو عام   

 خلية داالخارجية يتطلب منا دراسة وتحليل السياسة ال      
  . )١( لك البلدلذ

اخلي الجديد الذي   ونظراً للوضع السياسي الد     
تبناه النظام السياسي التركي بعد الحـرب العالميـة          

 والمتمثل بتوسيع القاعـدة الـسياسية للعمـل         ،الثانية
الحزبي وفسح المجال بتأسيس أحزاب سياسية أخرى       

 ،إلى جانب الحزب الحاكم حزب الشعب الجمهـوري       
   .)٢(وأهم هذه األحزاب هو الحزب الديمقراطي 

ر هناك عدة أسباب قد دعـت       وفي واقع األم    
النخبة السياسية الحاكمة في تركيا بأن تسمح بتوسيع        

 وهي أسباب داخليـة تخـص       ،قاعدة العمل الحزبي  
 والتطـورات التـي     ،طبيعية النظام السياسي التركي   

شهدها المجتمع التركي خالل عقدين ونـصف مـن         
 حتى عـام    ١٩٢٣تاريخ تأسيس الدولة التركية عام        

 بالثمن الباهض التي دفعتـه تركيـا         تمثلت ،م١٩٤٦
جراء وقوفها على الحياد خـالل الحـرب العالميـة          

 ألنها اضطرت لالحتفاظ بجيش تعداده مليون       ،الثانية
مقاتل في الوقت الذي لم تؤدي المؤسـسات التركيـة     



                            علي عبد الواحد حسون امحد الصائغ         . د. م
 حكومة احلزب الدميقراطي يف تركیا 

 
 

 
 
 

١٩٨)٩( )٢(٢٠١٠ 

 فضال عن ذلـك فـان مظـاهر         ،دورها بشكل جيد  
الحرب واضحة على المجتمع التركي السـيما بعـد         

 الدولة من طابعة المـدني إلـى الطـابع          تحول جهد 
   .)٣(العسكري
لقد كان عبء اإلجراءات االقتصادية علـى         

الفئات المتوسطة والفقيرة أكثر مما كان على الفئـات         
 وتمكنت بعض الفئات من اسـتغالل الوضـع         ،الغنية

االقتصادي هذا لجمع ثروات طائلـة فتركـز رأس          
لطبقـة   التـي شـكلت ا     ،المال لدى أقلية رأسـمالية    

البرجوازية في الريف والمدينة والتي بدأت تـضغط        
باتجاه الدعوة الى المشاركة الـسياسية فـي الحكـم          
وأخذت التساؤالت تزداد عن جدوى استمرار نظـام        

 فـضال عـن     .)٤(الحزب الواحد في حكـم الـبالد        
اتجاهات الرأي العام لعالمي كانت تسير نحـو خلـق    

سـيخ مبـادئ     وتر ،مزيد من االنفتاح الـديمقراطي    
 وتزعمت الواليات المتحدة األمريكيـة هـذا        ،الحرية

االتجاه من الناحيـة العمليـة إذ ربطـت اإلعانـات          
والمساعدات االقتصادية والمالية التي تقـدمها إلـى        
الدول األخرى وعلى نحو خاص تركيا القيام نظاميها        

   .)٥(االقتصادي والسياسي
أدت مجمل تلك التطورات التي حدثت فـي          

" عصمت اينونـو  "كيا إلى ان يعلن الرئيس التركي       تر
 عن بدايـة    ،١٩٤٥في األول من تشرين الثاني عام       

مرحلة جديدة في تاريخ تركيا المعاصر إذ قال فـي          
 Meclisi(رسالته إلى المجلـس الـوطني الكبيـر    

Buyuk Turkiye Milli ()*(.   
 )٦(" يرحب بظهور أحـزاب معارضـة     "انه    

عدد من النواب الترك المنتمين     وتزامن ذلك مع تقديم     
 فـي الـسابع مـن       .إلى حزب الشعب الجمهـوري    

: حزيران تقريراً سمي بتقرير االربعة وهم كل مـن          
 رفيـق   ، فؤاد كوبرلو  ، عدنان مندريس  ،جالل بايار "

 انتقدوا فيه النظـام الـداخلي للحـزب         .)٧(" كورلتان

الحاكم فضالً عن مطاليبهم باعادة النظـر فـي كـل      
 وتوسـيع   ، المنافيـة للتوجـه الـديمقراطي      القوانين

 ولكن المجلـس الـوطني      .)٨(الحريات الديمقراطية   
 وبـسبب   .الكبير لم يوافق على التقريـر المـذكور       

 والمتمثلة بطرد   ،التطورات التي اعقبت هذه االحداث    
 واعقبها طرد   .الحزب لعدنان مندريس وفؤاد كوبرلو    

كنائب فـي   اعلن جالل بايار استقالته    ،رفيق كورلتان 
   .)٩(المجلس الوطني الكبير ثم استقال من الحزب 

ولغرض إضفاء طابع الليبرالية على طبيعية        
النظام السياسي التركي وافقت الحكومة التركية على       

في الثامن عشر مـن  ) النهضة القومية(تأسيس حزب  
 وهو أول حزب معارض يـشكل       .١٩٤٥تموز عام   

 تاسيـسها عـام   بصورة رسمية وعلنية في تركيا منذ    
 اال ان دوره كان شكليا إذ لم يكن له دور في          .١٩٢٣

 .)١٠(الصراع السياسي الذي شـهدته الـبالد آنـذاك      
استمرت المعارضة السياسة التركية فـي مطاليبهـا        
باشاعة الليبرالية في الحياة السياسية على نحو جـدي     

 ولم تستطيع الحكومة التركية الصمود طويال       .وفعال
مطاليب فاستجابت في نهاية األمر ووافقت      أمام تلك ال  

 كانون الثاني   ٧على تأسيس الحزب الديمقراطي في      
 السيما ان مؤسسيه هم مـن داخـل النخبـة           ١٩٤٦

أساسية الحاكمة وبالتالي فانها حظيت بدعم الـرئيس        
التركي عصمت اينونو الذي دعا إلى ضرورة ظهور        

يـدة  أحزاب متعددة في ضوء المتغيرات العالمية الجد      
بشرط عدم فسح المجـال امـام القـوى الـسياسية           
والفكرية المناوئـة للمبـادئ االتاتوركيـة القامـة         

   .)١١(تنظيماتها السياسية الخاصة بها 
 لم يكن مـن     ،والحق ان الحزب الديمقراطي     

حيث تركيبته االجتماعية مختلفاً عن حزب الـشعب        
ـ  من قادته الممثلين في المجلس     %) ٦٧(الجمهوري ف

 كـانوا   ١٩٤٦ني الكبير في دورته الثامنة سنة       الوط
 أما نسبة المثقفين فلـم تكـن       ،من الوجهاء والمالكين  
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ـ   لذا كان من الطبيعي ان يـستقبل        ،%)٦(تتجاوز ال
الرأي العام التركي اعالن والدة الحزب الديمقراطي       

 والتردد العتقاد الناس ان األمر لـم     ،بنوع من الفتور  
 لـه بهـدف تطويـق       يخرج عن اإلطار الذي رسم    
   .)١٢(المعارضة السياسية واحتوائها 

في واقع األمر ان الحزب الـديمقراطي لـم           
يكن الوحيد على الساحة السياسية التركية آنـذاك إذ         
تأسست عدة أحزاب اال انها كانت غير مـؤثرة فـي           

   .الواقع السياسي التركي
ونظر الدراك النخبة السياسية الحاكمة فـي         

نفوذ الحزب الديمقراطي على المستوى     تركيا الزدياد   
 إلـى  ١٩٤٧ عملت على تقديم انتخابات عام   ،الشعبي

 بغية تفويـت الفرصـة علـى الحـزب          ١٩٤٦عام  
 واحزاب المعارضـة األخـرى للقيـام        ،الديمقراطي

 ونجحت الحكومة في ذلك المـسعى       ،بالدعاية الكافية 
 إذ حافظ الحزب الحاكم على موقعه في        ،إلى حد بعيد  

   .)١٣(ة بعد فوزه باالنتخابات السلط
ــة    ــة التاريخي ــذه الحقب -١٩٤٦(إال ان ه
تميزت بفشل الحكومات االربع التي شـكلها       ) ١٩٥٠

حزب الشعب الجمهوري في حل المشاكل المزمنـة        
 ،التي تعاني منها تركيا والسيما المشكلة االقتـصادية       

 وأيضاً تنامي الظاهرة    ،وارتفاع نسبة التضخم المالي   
السياسية على نحو قوي في الساحة الـسياسية        الدينية  
  . )١٤(التركية 

  املبحث الثاني
احلزب الدميقراطي وتسلمه السلطة يف تركيا 

  ١٩٥٠عام 
استغلت أحزاب المعارضة التركيـة وعلـى         

رأسها الحزب الديمقراطي الفشل المتوالي للبـرامج        

 في الـدعوة    ،الحكومية في معالجة الواقع االقتصادي    
 وقد ظهر اثر ذلـك فـي   ،انتخابات جديدة إلى اجراء   

ــار عــام   إذ تمكــن الحــزب ١٩٥٠انتخابــات اي
الديمقراطي بزعامة جالل بايار من الفوز بانتخابـات      

 والتي أدت إلى وصـول      .)١٥( ١٩٥٠ آيار عام    ١٤
الحزب إلى سدة الحكم وبموجبها اصبح جالل بايـار         
 ،رئيساً للجمهورية وعدنان مندريس رئيساً للـوزراء      

 ،يق كورلتان رئيساً للمجلـس الـوطني الكبيـر        ورف
وتعهدت الحكومة باتباع برنامج سياسي واقتـصادي       

   .)١٦(أكثر ليبرالية
لم يكن فـوز الحـزب الـديمقراطي فـي            

االنتخابات وتسلمه الحكم انعطافة سياسية تقدمية فـي     
 وإنما كان مظهراً من مظاهر      ،تاريخ تركيا المعاصر  

كتاتورية الحزب الواحـد    الرغبة في التجديد ولدته د    
التي استمرت أكثر من ربع قرن حسب قـول احـد           

   .)١٧(تقارير المفوضية العراقية في أنقرة 
على أية حال وجـه الحـزب الـديمقراطي           

 ،السياسة الداخلية في تركيا طيلة مرحلة الخمـسينات       
أما السياسة الخارجية فقد كان مميزاً فيها بالرغم من         

 الـذي   ،)١٨( ١٩٢٤لعـام   خضوعه للدستور التركي    
يؤكد فيه قومية السياسة الخارجية إذ اتـسمت فتـرة          
تولي الحزب الديمقراطي مـن الناحيـة الخارجيـة         
باالرتباط مع الغرب بسلسلة مـن األحـالف منهـا          

 ،١٩٥٢االنضمام إلى حلف شمال االطلـسي عـام         
 وأخيـراً   ،١٩٥٣واالنضمام إلى حلف البلقان عـام       

 فـضالً عـن     ،١٩٥٥ عام   االنضمام إلى حلف بغداد   
دولة ) ١٥(االشتراك مع الواليات المتحدة االمريكية      

 وعقـد   ،١٩٥٠حليفة في الحـرب الكوريـة عـام         
 ،)١٩(معاهدات ثنائية مع الواليات المتحدة األمريكيـة      

وتزامن هذا التوجه مع توجهات إيران نحو االحالف        
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 وقـد اكتـسبت     .أيضاً مما جعل تقاربهمـا طبيعيـاً      
-١٩٥٠(تركية االيرانية للفترة من عـام       العالقات ال 

اهمية تاريخية اسـتثنائية كونهـا زاخـرة         ) ١٩٥٣
بالتطورات الداخلية التي تركت اثرا واضـحا علـى         

ركــز الحــزب ) ٢٠( .الــسياسة الخارجيــة للبلــدين
الديمقراطي بعد وصوله إلى الحكم في تركيا بمحاولة        

م اعادة جسور العالقات مع العالم االسالمي الذي يض       
االقطار العربية باالضافة إلى إيران وافغانستان وهو       
المحيط التي كانت تركزت فيه نـشاطات وفعاليـات         

   .)٢١(الدولة العثمانية فيما سبق 
اعلن جالل بايار خالل افتتاحـه المجلـس           

الوطني الكبير في األول مـن كـانون األول عـام           
 عن برنامج حكومته بمـا يخـص الـسياسة          ١٩٥٠

إن عالقتنا مع الجارة إيـران تتميـز    "الً  الخارجية قائ 
بالصداقة وان اقتصادنا مع االيرانيين يـزداد متانـةً         
لتشابه السياسة االقتصادية لبلدينا واننا نسعى إلى ان        

 وال تقتصر علـى     ،تتقوى عالقاتنا في المجاالت كافة    
   .)٢٢(" مجال واحد فقط

الناطقة باسم الحزب   ) ظفر(وعبرت صحيفة     
 عـن   ١٩٥١في الرابع من نيسان عـام       الديمقراطي  

رغبة الحزب في تعزيز العالقات التركية ـ االيرانية  
ان ) كما ترى الصحيفة المـذكور    (ألن من شان ذلك     

يحقق تضامنا بين دول الشرق األوسط الذي يمكن أن         
 .)٢٣(يقف بوجـه المـد الـشيوعي ويتـصدى لـه            

ان أي توثيق لعالقات تركيـا مـع      "واستطردت قائلة   
الشرق األوسـط سـيجلب الفوائـد الـسياسية         دول  

واالقتصادية وغيرها لدول هذه المنطقة التي تواجـه        
   .)٢٤(" تحديات مشتركة

 دعـا   ١٩٥١وفي العاشر من نيسان عـام         
في مقال لـه  ) ظفر(محرر صحيفة ) مجاهد طوبالك (

إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية لـدول الـشرق      
   .)٢٥( خاصا بها  ألن تركيا تعد ذلك شانا،األوسط

  املبحث الثالث
 ١٩٦٠املوقف الدويل واإلقليمي من انقالب عام 

  ضد حكومة احلزب الدميقراطي
بالرغم من التوافق في الخلفية االجتماعيـة         

 والحـزب   ،واالقتصادية لحزب الشعب الجمهـوري    
الديمقراطي فان ديناميكية المنافسة السياسية الحزبيـة   

لى الـسطح بحيـث     أدت إلى خلق تناقضات طغت ع     
 فـضال عـن إن      ،)٢٦(أصبح من الصعب اخفائهـا      

الحزب الديمقراطي الحاكم فشل في حـل المـشاكل         
 وفوق هذا وذاك فقد     ،االقتصادية التي واجهتها تركيا   

وجد الجيش إن حكومة الحـزب الـديمقراطي قـد          
وعطلت إصالحات  . .انتهكت الحقوق الطبيعية لالمة   

لك أكد قادة الجـيش      لذ ،اتاتورك لخدمة مصالح ذاتية   
بان المبادئ األتاتوركية قد تعرضت للخطـر وان ال         

   .)٢٧(بد من انقاذ البالد 
وفي واقع األمر إن الجـيش يـدار بحكـم            

 وهذه  ،الدستور من قبل مجلس األمن القومي التركي      
القاعدة وضعها مصطفى كمـال أتـاتورك مؤسـس         
الدولة الحديثة في تركيا وحافظ عليها خلفـاءه حتـى     

آلن ال بإرادتهم الحرة ولكن بإرادة الجـيش الـذي          ا
 وفي واقع إن هذا     ،)٢٨(رفض التنازل عن هذا الحق      

الترتيب الذي وضـعه اتـاتورك يجعـل المؤسـسة          
العسكرية المشرفة على حماية النظام السياسي بشكله       
الجمهوري وطبيعته العلمانية، هو الـذي ادى إلـى         

ـ   الرغم مـن  استمرارية النظام حتى الوقت الحاضر ب
   .التغييرات الكبيرة التي شهدها الشرق األوسط

ــا    ــاحثين يــرى إن تركي إال ان بعــض الب
محكومة في واقع األمر من قبل الجيش وال تـستطيع    
في ضوء تلك المعادلة األحزاب الـسياسية التركيـة         
التمتع بديمقراطية حقيقية حتى وان حـصلت علـى         

   .)٢٩(أغلبية األصوات في االنتخابات 
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لى أية حال ونتيجة لألسباب آنفـة الـذكر         ع  
 واحتـل   ،١٩٦٠ مـايس    ٢٧تحرك الجـيش فـي      
 ومقـر رئاسـة     ، واإلذاعـة  ،المؤسسات الحكوميـة  

 ومنازل زعمـاء الحـزب الـديمقراطي        ،الجمهورية
 ،رئيس الجمهوريـة  ) جالل بايار ( واعتقال   ،البارزين

رفيـق  ( و ،رئـيس الحكومـة   ) عدنان منـدريس  (و
 وجميـع   ، الوطني الكبيـر   رئيس المجلس ) كورلتان
 وشملت االعتقاالت كبـار     ، نائب ة وثالثمائ ،الوزراء

التجار ورجال األعمال ممـن كانـت لهـم صـلة           
) ٥٩٢(بمندريس ووزرائه وبلـغ عـدد المعتقلـين         

   .)٣٠(شخصاً 
 فـأنهى   ،لم يدم االنقالب سوى ساعات قليلة       

بذلك عهد الحزب الديمقراطي، ونقل الـسلطة إلـى         
لجنـة  (كل الجيش لجنة عرفت باسم       فش ،العسكريين

التـي ضـمنت الـضباط الثمانيـة        ) الوحدة الوطنية 
والثالثين الذين نفذو االنقالب وكان خمسة منهم برتبة        

   .)٣١(جنرال ابرزهم جمال كورسيل 
كان لهذا الحدث الداخلي اثره الكبيـر علـى         

 حيث رجعت تركيا إلـى      ،السياسة الخارجية التركية  
   .)٣٢( ١٩٦٥ مارستها حتى عام سياسة العزلة التي

أثار االنقـالب التركـي اهتمـام الحكومـة           
 ،االيرانية الشريك االساس لتركيا في حلـف الـسنتو        

 إذ ،بعد غلق الحدود االيرانية التركية بصورة مؤقتـة   
خشيت إيران من انتهاج حكومة االنقـالب سياسـة         
خارجية جديدة ايجابية مع االتحاد السوفيتي بوصـفه        

 وأيضاً خشية إيران من تنصل      ،معادي لكليهما نظاماً  
الحكومة التركية الجديدة مـن تعهـداتها اإلقليميـة         

   .)٣٣(باعالن خروجها من حلف السنتو
إال ان رد جمال كورسـيل الجـوابي علـى        

 ٨فـي   ) نيكتا خروتـشوف  (رسالة الرئيس السوفيتي    
 ادى إلى طمئنة إيران مـن توجهـات         ١٩٦٠تموز  

 جاء برسالة التهنئة التـي بعثهـا        النظام الجديد، فقد  

سيكون حالماً تنتهج تركيا     "،خروتشوف إلى كورسيل  
جادة الحياد مسروراً سروراً عميقاً النه سيؤدي إلـى         

 وكـان رد    ،"تطور العالقات بـين بلـدينا الجـارين       
إن تركيا ستحافظ على التزاماتها الدوليـة       "كورسيل  

ي حلفي  وبالذات تلك التي تنطلق من حقيقة وجودها ف       
   .)٣٤(" الناتو والسنتو

بالرغم من التطمينات التـي بعثتهـا رسـالة                
كورسيل إلى خورتشوف إلى حلفائها في حلف السنتو        

 إال انها لم تكـن كافيـة الزالـة          ،وخصوصاً إيران 
مخاوف الشاه السيما وان الشيء نفسه حـدث فـي          

 وهو أيضاً عضو فـي الحلـف        ١٩٥٨العراق عام   
دين مجاورين اليـران ولهمـا معهـا        المذكور والبل 

 والظروف الداخلية لكالً من     ،مسافات حدودية طويلة  
 ،العراق وتركيا مشابهة للظروف الداخلية االيرانيـة      

وعليه فان الشاه وضع في حساباته احتمال حـدوث         
انقالب عسكري في إيران السيما وان فكرة االنقالب        

ـ   ،اخذت تتحدث بها الصحف االيرانية     ى  واشارت إل
 وجود اتصاالت سرية بين بعض الضباط االيـرانيين       

   .)٣٥(ودبلوماسيين امريكان وبريطانيين
ورغبة من شاه إيران في التأكد من توجهات          

النظام الجديد في تركيا على صعيد السياسة الخارجية        
قطع زيارته التي كان يقوم بها إلى اوربا عائداً إلـى           

 كورسيل مـع     إذ اجتمع بجمال   ،إيران مروراً بانقرة  
 وحصل علـى تعهـد باسـتمرار      ،بقية قادة االنقالب  

تركيا على النهج الذي كانت تتبناه حكومـة الحـزب          
الديمقراطي فيما يخص التضامن والتعاون االقليمـي       
خصوصاً مع دول الجوار المنضوية في حلف السنتو        

ان بالده ستلتزم باالتفاقيـات الدوليـة       "فقال كورسيل   
ة السابقة السيما مع جميع حلفائها      التي وقعتها الحكوم  

فضالً عن التزام تركيا بجميع تعهداتها في المعاهـدة         
   .)٣٦(" المركزية مع الدول المنضوية فيها
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وعلى أساس ما أثمرت عنها تلـك الزيـارة           
أمر شاه إيران وزير خارجيته بابالغ السفير التركي         
في طهران اعتراف إيران بالحكومة التركية الجديدة       

نى لها النجاح في قيادة تركيا نحو آفاق جديدة من          وتم
  .)٣٧(التعاون بين البلدين 

     اما ردود فعل الواليات المتحدة االمريكية وعلى       
الرغم من تطور العالقات بينها وبين تركيـا خـالل          

 لكن الفتور اكتنف هذه العالقة فـي        ،عقد الخمسينات 
 علـى اثـر زيـارة عـدنان         ،نهاية عقد الخمسينات  

 ووجـدت الواليـات     )٣٨(.ندريس لالتحاد السوفياتي  م
المتحدة في تركيا خالل هذه المدة من حكم منـدريس          
بان تركيا اصبحت حليفة ضعيفة جراء االضطرابات       

 وقـد جـاء الموقـف    )٣٩(التي عمت مدنها الرئيسية    
الرسمي األمريكي على لسان الناطق الرسـمي فـي         

 علـى   وزارة الخارجية األمريكية برفـضه التعليـق      
 مذكراً إن قادة االنقالب أعلنوا عزمهم       ،)٤٠(االنقالب  

 في حـين إن  )٤١(.على احترام التزامات تركيا الدولية  
تركيا كانت قد وقعت اتفاقية مع الواليات المتحدة في         

بأنه في حالة تعرض تركيـا  "  تلزمها ١٩٥٩ آذار   ٥
ألي عدوان فان الواليات المتحدة ملزمة في الـدفاع       

" ندريس بما في ذلك حدوث االنقـالب        عن حكومة م  
 واعترفت الواليات المتحدة رسـمياً بالحكومـة        )٤٢(

 وأبدت دول حلـف شـمال       )٤٣(. أيار ٣٠الجديدة في   
األطلسي ارتياحها بعد استالم اللجنة الوطنيـة مهـام        

 وال سيما بعـد تعيـين سـليم سـاربر           ،ادارة البالد 
)Selim Sarber (وزيراً للخارجية في حكومة لجنة 

الوحدة الوطنية والذي كان يشغل منصب ممثل تركيا        
  )٤٤(.في حلف شمال األطلسي

    وعدت بريطانيا االنقالب مسألة داخليـة تركيـة        
الـديمقراطي  (جاءت في اطار الصراع بين الحزبين       

ومن ثم فليـست لـه تـأثيرات        ) والشعب الجمهوري 
   .)٤٥(كبيرة في بريطانيا والدول األوربية 

 فقد كان ينم عـن      ، موقف االتحاد السوفيتي        أما
التذمر واالستياء منذ صـدور البيـان األول لقـادة          
االنقالب الذي أعلنوا فيه تمسكهم بمبادئ حلفي شمال        

 وهو ما جاء في الرسـالة التـي         ،األطلسي والسنتو 
وزراء االتحاد  رئيس  ) خروشوف(بعثها  

 حزيـران   ٨السوفيتي الى قادة تركيـا الجـدد فـي          
٤٦(.١٩٦٠(   

 فقد استأثرت احـداث     ،     اما موقف الدول العربية   
تركيا باهتمام الحكومـات العربيـة والـرأي العـام          

 فأعلنت الحكومة العراقية انها تعد الحركـة        ،العربي
العسكرية في تركيا حدثاً داخلياً يهم االتراك انفـسهم         
وتستنكر أي تدخل او ضغط خـارجي يوجـه الـى           

فير التركي في بغداد مـؤتمراً       وقد عقد الس   )٤٧(.تركيا
 امـا  )٤٨(صحفياً اوضح فيه اسباب االنقالب ودوافعه      

 فقد التزمت الحـذر ازاء      ،الحكومات العربية االخرى  
   )٤٩(.االحداث وعدته شأناً داخلياً

  :الهوامش     
                                                

(1) W.F. Weiker , The Turkish 
Revolution 1960-1961 , Washington , 
1963 , P. 12.  

دنكورات روستو، السياسة الخارجية للجمهورية      )2(
التركية، في روي مكريدس، مناهج الـسياسة       
الخارجية في دول العالم، ترجمة حسن صعب،       

  . ٦٠٥، ص)١٩٦٦: بيروت (، ٢ط
ة محسن حمزة حسن العبيدي، التطورات السياس      )3(

، رسـالة   ١٩٦٠-١٩٤٦الداخلية في تركيـا     
ماجستير غير منشورة، كلية اآلداب، جامعـة       

  . ١٣٧-١٣٦، ص١٩٨٩الموصل، 
المبادئ االتاتوركيـة   "عماد احمد الجواهري،    . د )4(

، "١٩٦٠-١٩٢٣والعمل الحزبي فـي تركيـا       
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، )١٢-٨(مجلة دراسات عربية، بيروت، العدد      
   ١٠٨، ص١٩٨٠عام 

رى ان من حكمه وحصافة النخبـة       وفي واقع األمر أ   
) مصطفى كمال اتاتورك وزمالئـه    (السياسية  

إنها اتخذت قرارا بتأخير فسح المجـال أمـام         
تأسيس أحزاب سياسية معارضة أو مـشاركة       
في الحكم إلى جانب حزب الشعب، منذ بدايـة         

 حتـى عـام   ١٩٢٣تأسيس الدولة التركية عام  
 والسبب واضح هو إلعطاء الفرصـة       ١٩٤٦

منية الكافية لبنـاء المؤسـسات الـسياسية        الز
والدستورية واالقتصادية والقضائية، وتبلورها     
ووصولها إلى مرحلة النـضوج واالسـتقرار       
الكامل بحيث تستطيع تلك المؤسسات استيعاب      
اللعبة السياسية الليبرالية التي يتطلبهـا نظـام        

ال كما حدث في بعض البلدان،      . تعداد األحزاب 
 أمام تشكيل أحـزاب كثيـرة ال   إذ فسح المجال  

تحتملها الساحة السياسية فـضال عـن إنهـا          
متناقضة فكريا على نحـو صـارخ منـذ اول         
لحظة في تشكيل أول حكومة مؤقتة مما وضع        

  . تجاربها على محك الفشل
" النظام السياسي التركـي   "عماد الجواهري،   : انظر  

في ابراهيم خليـل احمـد واخـرون، تركيـا          
 . ٩٩، ص)١٩٨٨: وصل الم(المعاصرة، 

احمد نوري النعيمي، ظاهرة التعدد الحزبي فـي         )5(
ــا  ــداد (، ١٩٨٠-١٩٤٥تركي ، )١٩٨٩: بغ

 . ١٤ص
وهو البرلمان الذي تشكل في عهـد مـصطفى          )*(

، وقـد   ١٩٢٠ آذار عام    ١٩كمال اتاتورك في    
 نيسان عام   ٢٣عقد اولى جلساته في انقرة في       

. ، وانتخب مصطفى كمال رئيـساً لـه       ١٩٢٠
فاضل حـسين،   : للمزيد من المعلومات انظر     

                                                                            
مشكلة الموصـل، دراسـة فـي الدبلوماسـية       

 التركية وفـي الـرأي     – العراقية   –البريطانية  
 . ٢٥، ص)١٩٦٧: بغداد (العام، 

(6) Geoffrey lewis , Modern turkey , 
(London : 1947) , P. 139.  

، ١٨٨٣ولد جالل بايار في مدينة بورصة عـام          )7(
، ١٩٠٧ين مدير فرع بنك البورصة عـام        وع

كما شغل سكرتير للجنة االتحاد والترقي بعـد        
انضمامه إليها، كما شارك الى جانب مصطفى       
كمال أثناء حرب االستقالل وبعدها عين وزيراً       

، وبعد معاهـدة لـوزان      ١٩٢٢لالقتصاد عام   
عين وزيراً لإلنشاءات ثم وزيراً لالقتصاد عام       

، ١٩٣٧ للوزراء عـام     ، وأصبح رئيساً  ١٩٣٢
واستمر في السلك الـسياسي حتـى تأسيـسه         
للحزب الديمقراطي مع أقرانه االخـرين عـام        

  : انظر . ١٩٤٦
Metin Tamakoc , The Warier Diplomats 

University of Utah Press , Salt Lake 
City , Texas 1976 , PP. 313-315.  

تي تقـع   أما عدنان مندريس فقد ولد في مدينة ايدن ال        
، وهو يعد احد كبـار      ١٨٩٩غرب تركيا عام    

مالكي االراضي، التحق بكلية الحقـوق فـي        
منطقة ازمير وتخرج منها بعدها انتخب نائـب        

  : عن مدينة ايدن انظر 
Metin Tamakoc , O.P. Cit. P. 341-343.  

، وهو من اصل    ١٨٩٠أما فؤاد كوبرلو فقد ولد عام       
لمـشهورين،  الباني، ويعد من مؤرخي تركيا ا     

كما انه وضع عدة مؤلفات ركز فيهـا علـى           
التاريخ العثماني، انتخب بعدها نائب عن مدينة       

مـصطفى الـزين، اتـاتورك      : انظر. قارص
  . ٢٦٥، ص)١٩٨٢: بيروت (وخلفائه، 

أما رفيق كورلتان فقد ولد في مدينة ديريفـي عـام           
، أكمل دراسته في القانون أصبح مـن        ١٨٩١
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مرموقين ومن قيادي حزب    القضاة والمحامين ال  
الشعب الجمهوري، ثم بعد ذلـك عـضو فـي      
. المجلس الوطني الكبير نائباً عن مدينة ابتسيل      

ايمـان محـي التميمـي، التطـورات        : انظر  
االقتصادية في تركيا في عهد الـديمقراطيين،       

، رسالة ماجـستير    ١٩٦٠ ايار   – ١٩٥٠ايار  
غير منشورة، كلية التربية جامعة بغداد، عـام        

  . ١٣، ص١٩٩٩
  . ٦٨-٦٧العبيدي، المصدر السابق، ص )8(
  . ٦٧العبيدي، المصدر نفسه، ص )9(
إبراهيم الداقوفي، فلسطين والـصهيونية فـي        )10(

). ١٩٨٧: بغـداد    ( وسائل اإلعالم التركيـة،   
  .٧٨ص

(11) Kamal Karpat, TurKeys Foreiqn 
Policy in Translation , 1950-1974 
, (U.S.A : 1984) , PP. 30-31.  

  . ٦٨العبيدي، المصدر السابق، ص )12(
الجواهري، النظام السياسي التركي، المـصدر       )13(

  . ١٠١السابق، ص
رعد عبد الجليل، سياسة الحكـم فـي تركيـا           )14(

ــيوية ١٩٨٠-١٩٥٠ ــات اآلس ــد الدراس ، معه
  . ٦واألفريقية، بدون تاريخ، ص

شكلت اربع حكومات متوالية من قبـل حـزب      )15(
 ١٩٤٦ آب   ٥لجمهوري استمرت مـن     الشعب ا 

 موعد اجراء االنتخابات العامة،     ١٩٥٠حتى آيار   
وجميع هذه الحكومات فشلت فشالً ذريعاً في حل        
مشكلة االزمة االقتصادية مما انعكس على وضع       

للمزيد عن هـذا الموضـوع      . المواطن المعاشي 
مصطفى الـزين، اتـاتورك وخلفـاءه،       : انظر  

لعبيدي، المصدر  ا. ٢٦٦، ص )١٩٨٢: بيروت  (
  . ٩١-٧١السابق، ص

                                                                            
-٩٦رعد عبد الجليل، المصدر الـسابق، ص       )16(

٩٧ .  
ملفات الـبالط الملكـي، ملفـة رقـم         . و.ك.د )17(

، كتاب وزارة الخارجية العراقيـة      ٢٧٣٨/٣١١
، وثيقة رقم   ١٩٥٠ مايس عام    ٢٤ في   ٢٢٧رقم  
 . ٧٣، صفحة رقم ٤٠

ضع وهو اول دستور للدولة التركية الحديثة، و       )18(
) ١٠٥( وقد تـألف مـن       ١٩٢٤ نيسان   ٢٠في  

مادة، وكان يشبه الى حد كبير دسـاتير القـرن          
التاسع عشر الليبرالية، وهو قد عبـر عـن اراء          
وافكار النخبة التي تتبنى التحديث، واكـد بـأن         
السلطة للشعب ممثلة بالمجلس الوطني الكبيـر،       

الدستور صـالحيات واسـعة     = =وقد اعطى هذا  
للمزيـد  . ية وفي جميع الميادين   لرئيس الجمهور 

قاسـم  : من التفاصيل عن هذا الدستور راجـع        
خلف عاصي الجميلـي، تطـورات واتجاهـات        

، ١٩٢٨-١٩٢٣السياسة الداخليـة فـي تركيـا        
رسالة ماجستير غيـر منـشورة، كليـة اآلداب،         

  . ١١٥-١٠٨، ص١٩٨٥جامعة بغداد، 
خليل مراد، تركيـا واالحـالف العـسكرية،         )19(

خليل احمد واخرون، تركيا المعاصـرة،      ابراهيم  
  . ٢١٥-٢١٣، ص)١٩٨٥: الموصل (

للمزيد من التفاصيل عن اوضاع إيران الداخلية        )20(
 وما بعدها يراجع فوزية صابر      ١٩٥٠للمدة من   

محمد، التطورات السياسية الداخلية فـي إيـران        
، اطروحه دكتوراه غير منشورة     ١٩٦٣ـ  ١٩٥١

  . ١٩٩٣كلية االداب، جامعة بغداد، 
(21)  Kamal Karbet , o. p. cit.pa. 168, 

1895. 
ملفات الـبالط الملكـي، ملفـه رقـم         . و.ك.د )22(

، كتاب المفوضية العراقيـة فـي       ٣١١/ ٢٧٣٩
، إلـى وزارة    ٥/١١/١٩٥٠ فـي    ٣٥انقره رقم   
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)٩( )٢(٢٠١٠ 

، رقـم   ١٣١الخارجية العراقية، رقـم الوثيقـة       
  . ٢٤٤الصفحة 

 رقـم   ملفات الـبالط الملكـي، ملفـه      . و.ك.د )23(
، كتاب المفوضية العراقية في انقره      ٢٧٣٩/٣١١

، إلى وزارة الخارجية    ٥/٤/١٩٥١ في   ٨٧٧رقم  
  . ١٩٦، صفحة رقم ١٠٨العراقية وثيقة رقم 

ملفات الـبالط الملكـي، ملفـه رقـم         . و.ك.د )24(
، كتاب المفوضية العراقية في انقره      ٢٧٣٩/٣١١

، إلى وزارة الخارجية    ٥/٤/١٩٥١ في   ٨٧٧رقم  
  . ١٩٧، صفحة رقم ١٠٩ة، وثيقة رقم العراقي

ملفات الـبالط الملكـي، ملفـه رقـم         . و.ك.د )25(
، كتاب المفوضية العراقية في انقرة      ٢٧٣٩/٣١١

ــم  ــي ٨٨٤رق ــى وزارة ١٢/٤/١٩٥١ف ، إل
 صفحة رقـم    ١١٤الخارجية العراقية، وثيقة رقم     

٢٠٢ . 
ابراهيم خليل احمد واخرون، تركيا المعاصرة،       )26(

  . ١٦٧، ص )١٩٨٨: الموصل ( 
(27) James A.Bill ahd carl leiclen, 

Tnemiddle East, Politics and power, 
(Toronto: 1977) , p, 235. 

للمزيد من المعلومات عن دور الجيش التركي        )28(
وصال نجيب عارف،   : في الحياة السياسية انظر     

المؤسسة العسكرية التركية، دراسة فـي الـدور        
الة ماجستير غيـر    ، رس ١٩٨٠-١٩٦٠السياسي  

منشورة قدمت الى كلية العلوم السياسية، جامعـة        
 . ١٩٨٨بغداد، 

جاسم محمد عبد الحميد الشجيري، التطـورات        )29(
، ١٩٦٣-١٩٦٠السياسية الداخلية فـي تركيـا       

رسالة ماجستير الى معهد الدراسـات اآلسـيوية        
ــة  ، ٦٤-٦٣، ص١٩٨٩) الملغــى(واألفريقي

ديثـة، ترجمـة    وفيروز احمد، صنع تركيـا الح     

                                                                            
سلمان داود الواسطي، وحمدي حميد الـدوري،       

  . ١٠، ص)٢٠٠٠: بغداد (
 ١٩٦٠للمزيد من التفاصيل عن انقالب عـام         )30(

  : في تركيا راجع 
W.F. Weiker , op. cit , PP. 33-45.  

 فـي   ١٨٩٥ولد الجنرال جمال كورسل عـام       ) 31(
ارضروم، وكان والد ضابطاً في الجـيش،       

ل انـه تربـى فـي جـو         لذلك يمكن القو  
عسكري منذ صـغره، وعنـدما نـشبت        
الحرب العالمية االولى، حارب تحت قيادة      

قائد الجيش الرابع، واسـره     ) جمال باشا (
البريطانيون، انضم الى مصطفى كمال في      
حرب التحرير الوطنيـة فـي االناضـول      
الشرقية، كما شارك الى جانب عـصمت       
اينونو في معركة اينونو المـشهورة ضـد    

محمد خليفة،  . ١٩٦٦ليونانيين توفي عام    ا
، مجلة  "الجيش والسياسة في بالد اتاتورك    "

 تـشرين   ٢٠ في   ٢٨٩اليوم السابع، العدد    
 . ٩، ص)٦(، السنة ١٩٨٩ثاني 

 –محمود علي الـداود، العالقـات العربيـة          ) 32(
التركية والعوامل المـؤثرة فيهـا، مجلـة        
المستقبل العربي، بيروت، كـانون االول       

 . ٦٤، ص)٤٥(، العدد ١٩٨٢عام 
روح اهللا رمضاني، سياسة ايـران الخارجيـة        ) 33(

ــي حــسين ١٩٧٣-١٩٤١ ، ترجمــة عل
فياض، وعبـد المجيـد حميـد جـودي،         

 . ٣٤٢، ص)١٩٨٤: البصرة (
فاروق توفيق ابـراهيم، العالقـات التجاريـة        ) 34(

، بحث  ١٩٨٠-١٩٧٠النفطية التركية االيرانية،    
كز الدراسات التركية   مقدم الى المؤتمر االول لمر    

 . ٥، ص١٩٨٩االول، جامعة الموصل، 
  . ٢٨٦فوزية صابر، المصدر السابق، ص) 35(
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)٩( )٢(٢٠١٠ 

ــسابق،    )36( ــصدر ال ــضاني، الم روح اهللا رم
  . ٣٤٢ص

 آيـار عـام     ٣١صحيفة االخبار البغدادية في      )37(
١٩٦٠ .  

اراد مندريس من خالل زيارته هذه الحـصول        ) 38(
: انظر. برعلى مساعدات اقتصادية وعسكرية اك    

ارشيف وزارة الخارجية، الجمهورية التركيـة،       
دراسة عامة، اعداد السفارة العراقية فـي انقـرة     

  . ٨، ص١٩٧٨
(39) C. L. SulzBer ger : Turkiye politik 
CiIkmazi, 17 acustos 1977 (The New 
Yourk Times) in Dis BasInDa TurkiYe 
1977-1978, s 6.  

المتحدة في انقرة مذكرة الى     قدم سفير الواليات    ) 40(
وزارة خارجية حلف االطلسي طال فيها تركيـا        
باتخاذ الخطوات لتحسين اوضاع الـبالد وهـذا        
على ما يبدو ان الواليات المتحدة كان لها علمـاً          

احمد نـوري  : للتفاصيل ينظر . بحدوث االنقالب 
النعيمي السياسة الخارجية التركية بعد الحـرب        

  . ١٤٧، ص)١٩٧٥بغداد، (العالمية الثانية 
  . ٢٨/٥/١٩٦٠ع، انصات في .ا.و) 41(
السياسة الخارجية،  ص    : احمد نوري النعيمي    ) 42(

  . ١٤٩-١٤٨ص 
  . ١٩٦٠ أيار ٣١صحيفة االخبار البغدادية في ) 43(
الـسياسة الخارجيـة،    : احمد نوري النعيمـي     ) 44(

  . ١٥٠المصدر السابق، ص
  . ٥/١٩٦٠ /٢٨االنصات : ع .ا.و) 45(
رد جمال كورسيل فـي احمـد نـوري       .  انظر )46(

: عمـان   (النعيمي، تركيا وحلف شمال االطلسي      
وال ننــسى ان فــي هــذه . ٣٢٣،  ص )١٩٨١

الفترة الحرجة كانت االزمة االمنية قائمـة بـين         
الواليات المتحدة االمريكية واالتحـاد الـسوفيتي       

  . ١٩٦٠على اثر ازمة الصواريخ في كوبا عام 

                                                                            
 فـي   ٥٤٢٧ر البغدادية، العـدد     صحيفة االخبا ) 47(

٨/٥/١٩٨٠ .  
صــحيفة االســتقالل البغداديــة، فــي    ) 48(

٣١/٥/١٩٦٠ .  
ــةفي    ) 49( ــشعب البغدادي ــاد ال ــحيفة اتح ص

وصحيفة االخبار البغدادية، فـي     . ٢٩/٥/١٩٦٠
  .١٩٦٠ أيار ٣١

  املصادر     
  الوثائق غير المنشورة  : أوالً 

   . بغداد–محفوظات دار الكتب والوثائق 
  ات البالط الملكي ملف
  عنوانها  رقم الملفة  ت
  المفوضية العراقية في انقرة    ٢٧٣٨   .١
  المفوضية العراقية في انقرة    ٢٧٣٩   .٢

  الرسائل واألطاريح : ثانياً 
 التطورات االقتصادية فـي     ،ايمان محي التيمي   .١

 ١٩٥٠تركيا في عهد الديمقراطيين آيار      
 رسالة ماجـستير غيـر      ،١٩٦٠ آيار   –

 عام  ، جامعة بغداد  ، كلية التربية  ،منشورة
١٩٩٩.   

 التطـورات   ،جاسم محمد عبد الحميد الشجيري     .٢
-١٩٦٠السياسية الداخلية فـي تركيـا       

ــستير ،١٩٦٣ ــالة ماج ــد ، رس  معه
   .١٩٨٩ ،الدراسات االفريقية واآلسيوية

 سياسـة الحكـم فـي تركيـا         ،رعد عبد الجليل   .٣
ــات  ،١٩٨٠-١٩٥٠ ــد الدراس  معه

   . بدون تاريخ،يةاآلسيوية واألفريق
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)٩( )٢(٢٠١٠ 

 التطورات السياسية الداخلية    ،فوزية صابر محمد   .٤
، اطروحـة   ١٩٦٣-١٩٥١في إيران   

 ، كليـة اآلداب   ،دكتوراه غير منـشورة   
   .١٩٩٣ ،جامعة بغداد

 تطورات واتجاهات   ،قاسم خلف عاصي الجميلي    .٥
-١٩٢٣السياسية الداخلية في تركيـا      

 ، رسالة ماجستير غير منشورة    ،١٩٢٨
   .١٩٨٥ ،داب، جامعة بغدادكلية اآل

 التطورات السياسية   ،محسن حمزة حسن العبيدي    .٦
، ١٩٦٠-١٩٤٦الداخلية فـي تركيـا      

 كليـة   ،رسالة ماجستير غير منـشورة    
   .١٩٨٩ ، جامعة الموصل،اآلداب

 المؤسـسة العـسكرية     ،وصال نجيب عـارف    .٧
 دراسة في الـدور الـسياسي       ،التركية
 رسالة ماجستير غيـر    ،١٩٨٠-١٩٦٠

 جامعـة   ، كلية العلوم السياسية   ،ورةمنش
   .١٩٨٨ ،بغداد

 ثالثاً الكتب العربية والمعربة 

 فلـسطين والـصهيونية فـي       ،إبراهيم الداقوقي  .١
ــة   ــالم التركيـ ــائل االعـ  ،وسـ

   .)١٩٨٧:بغداد(
 ظاهرة التعدد الحزبي فـي      ،احمد نوري التعيمي   .٢

: بغـــداد  (،١٩٨٠-١٩٤٥تركيـــا 
١٩٨٩(.  

خارجية التركية بعد    السياسة ال  ،ــــــــ .٣
   ).١٩٧٥بغداد، (الحرب العالمية الثانية 

،  تركيا وحلف شمال االطلسي    ،ــــــــ .٤
  . )١٩٨١ :عمان (

                                                                            
 سياسـة إيـران الخارجيـة       ،روح اهللا رمضاني   .٥

 ترجمة علي حـسين     ،١٩٧٣-١٩٤١
 ، وعبد المجيد حميـد جـودي      ،فياض

   .)١٩٨٤: البصرة (
التجارية النفطية   العالقات   ،فاروق توفيق إبراهيم   .٦

   .١٩٨٠-١٩٧٠التركية االيرانية 
 دراسـة فـي     ، مشكلة الموصـل   ،فاضل حسين  .٧

 – العراقيـة    –الدبلوماسية البريطانيـة    
: بغـداد   (،التركية وفي الـرأي العـام   

١٩٦٧(.   
 ترجمة سلمان   ، صنع تركيا الحديثة   ،فيروز احمد  .٨

 ، وحمدي حميد الدوري   ،داود الواسطي 
   .)٢٠٠٠: بغداد (

: بيـروت    (، أتاتورك وخلفائـه   ،مصطفى الزين  .٩
١٩٨٢(.   
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5. Weiker. W.F. The Turkish 
Revolution 1960-1961 , 
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 البحوث : خامساً 

" ركيا واالحالف العـسكرية   ت "،خليل علي مراد   .١
 تركيـا   ،في ابراهيم خليل احمد واخـرون     

   .)١٩٨٥: الموصل  (،المعاصرة
 السياسة الخارجية للجمهورية    ،دنكورات روستو  .٢

التركية في دوي مكريدس، مناهج السياسة      
 ترجمـة حـسن     ،الخارجية في دول العالم   

   .)١٩٦٦: بيروت  (،٢ ط،صعب
) م السياسي التركي  النظا (،عماد احمد الجواهري   .٣

 تركيـا   ،في ابراهيم خليل احمد واخـرون     
   .)١٩٨٨: الموصل  (،المعاصرة

 العالقات التجارية النفطية    ،فاروق توفيق إبراهيم   .٤
 بحـث   ،١٩٨٠-١٩٧٠التركية االيرانيـة    

مقدم إلى المؤتمر األول لمركز الدراسـات       
   .١٩٨٩ ، جامعة الموصل،التركية األول

 ، والسياسة في بالد اتاتورك     الجيش ،محمد خليفة  .٥
 ٢٠ فـي    ٢٨٩ العـدد    ،مجلة اليوم السابع  

   . السنة السادسة،١٩٨٩تشرين ثاني 
 العالقات العربيـة التركيـة      ،محمد علي الداود   .٦

 مجلـة المـستقبل     ،والعوامل المؤثرة فيها  
 ،١٩٨٢ بيروت كانون االول عام      ،العربي
   .٤٥العدد 

  الصحف : سادساً 
  .١٩٦٠ آيار ٣١بغدادية صحيفة األخبار ال .١
    .٨/٥/١٩٨٠صحيفة األخبار البغدادية في  .٢
   .٣١/٥/١٩٦٠صحيفة االستقالل البغدادية في  .٣
ــة  .٤ ــشعب البغدادي ــاد ال ــحيفة اتح ــي ،ص  ف

٢٩/٥/١٩٦٠. 
 

                                                                            
 
 
 
 

ABSTRACT 
 
 Having a look on the nature of 
Turkish-Iraqi relations in the reign of 
Adnan Mendrees government ( 1950 – 
1960 ) , we can obviously see that the 
regional alliance which includes the two 
countries , has contributed with Iran and 
Pakistan to pave the way to solve all 
wedged problems between them which 
are water and common borders problems 
. So duality conventions had been held 
concerning water problem , then the 
relation has been organized among the 
beneficiaries countries from Tigris and 
Euphrates rivers besides development the 
commercial, economical and cultural 
relations between both countries , 
moreover ; contribution of Baghdad 
alliance 1955 which has been founded 
with Turkish efforts by extenuation the 
relation between Iraq and Iran.   
 

  
  


