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 الملخص:

من  العراقي  الملكي  البالط  ملفات  تعتبر 

ذات األهمية الكبيرة التي تنقل لنا  الوثائق 

بصورة   االحداث التاريخية  والوقائع 

ومن  والتفصيل  والوضوح  بالدقة  تميزت 

تقارير  لنا  نقلتها  التي  المهمة  المواضيع 

مصطفى  سياسة  انقرة  في  المفوضية 

في  والخارجية  الداخلية  اتاتورك  كمال 

المحورية  الشخصيات  من  وهو  تركيا 

الداخلي  تركيا  وجه  غيرت  التي  والهامة 

هذه   تناولت  فقد   ، الملفات والخارجي 

الناحية  من  الداخلية  سياسته  الوثائقية 

ومجمل  والتجارية  والزراعية  الثقافية 

بالمجلس  وعالقته  االقتصادية  القضايا 

 ، تركيا  في  والمعارضة  الكبير  الوطني 

الملفات  هذه  لنا  نقلت  ذلك  جانب  إلى 

سواء  الخارجية  عالقاته  دقيقة  وبصورة 

اتسمت  والتي  وايران  العراق  إقليم  مع 

إليجابية أو مع دولة البلقان واثره الكبير با

عام   مونترو  اتفاق  عقد  الذي   1936في 

أدى إلى إحالل السالم في منطقة البلقان ، 

فضالً عن عالقاته مع بريطانيا والسوفيت 

الطرفين  مع  عالقات  يقيم  أن  حاول  التي 

تركيا العليا.  من أجل مصلحة 

Abstract: 

The files of the Iraqi royal court are 

among the 

documents of great importance that 

convey historical events and facts to 

us in a manner characterized by 

accuracy, clarity and detail, 

and among the important topics that 

the reports of the commission in 

Ankara conveyed to us are Mustafa 
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Kemal Ataturk's internal and 

external policy in Turkey, and he is 

one of the central and important 

figures who changed Turkey's 

internal and external face These 

documentary files dealt with his 

internal policy in terms of culture, 

agriculture, trade, the overall 

economic issues and his relationship 

with the Grand National Council and 

the opposition in Turkey, in addition 

to that these files were transferred to 

us in an accurate manner his external 

relations, whether with the regions 

of Iraq and Iran, which were positive 

or with the Balkan state and its great 

impact on The Montreux Agreement 

was held in 1936, which led to the 

establishment of peace in the 

Balkans, as well as his relations with 

Britain and the Soviets, which tried 

to establish relations with the two 

parties in the best interest of Turkey. 

 -:  المقدمة

دراسة       على  الضوء  البحث  سلط 

تاريخ  في  محوريا  دورا  ادت  شخصية 

اعماله  خالل  من  نقل  الحديث،  تركيا 

م نتيجة البالد  متردية   اوضاع  ن 

بالد  الى  العثمانية  الدولة  السياسات 

داخليا  سواء  المجاالت  شتى  في  متطورة 

الخارجية  السياسة  خالل  من  خارجيا  او 

البالط  المدة وكانت وثائق  هذه  في  لتركيا 

بالدقة  امتازت  قد  العراقي  الملكي 

البلد  هذا  في  يدور  ما  نقل  في  والشمولية 

بشكل   للعراق  هنا   تفصيليالمجاور  ومن 

اهتمام  ومدى  البحث  هذا  اهمية  تأتي 

ما  بنقل  تركيا  في  العراقية  المفوضية 

واقتصادية  سياسية  احداث  من  يدور 

امتازت  والتي  البلد  هذا  في  واجتماعية 

هذه  بنقل  والحيادية  بالموضوعية 

المجاالت  جميع  شملت  التي  التطورات 

جاء  وهنا  الحديثة  تركيا  في  الحياتية 

البحث  المنطلق   موضوع  وهذا   الختيار 

 في كتابة هذا البحث.   هما اعتمدنا علي

ومبحثين       مقدمة  الى  البحث  هذا  قسم 

مبحث   محاور وكل  عدة  من  يتكون 

 ، والهوامش  بالمصادر  وقائمة  وخاتمة 

هي  محاور  عدة  االول  المبحث  تناول 

،الصناعة  الزراعة   ، والتعليم  الثقافة 

الداخلية السياسة   ، التجارة  اذ   ،العمران، 

العراقي  الملكي  البالط  ملفات  لنا  نقلت 

التركية  باللغة  كمال  مصطفى  اهتمام 

اعتبر التركي وقد  التركية   والتاريخ  اللغة 

اهتمامهم  عن  فضالً  اللغات  اصل  هي 

بجميع  والتعليم  والفنون  بالموسيقى 

االنتاج  بتطوير  واالهتمام  مراحله 

عن  فضالً  التركي  والفالح  الزراعي 

وزيادة  تركيا  في  بالمصانع  االهتمام 
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التركية  الصادرات  وزيادة  اعدادها 

التركية العملة  المبحث وتحسين  اما   ،

فقد   هي الثاني  محاور  عدة  على  ركز 

انطاكية  قضية  الخارجية،  السياسة 

البلقاني ، ميثاق   نواإلسكندريو الميثاق   ،

مع  العالقة   ، ايران  مع  العالقة  مونترو، 

العالقة   ، بريطانيا  مع  العالقة   ، العراق 

السوفيت البالط   مع  ملفات  لنا  نقلت  فقد 

األتفاقيات التي عقدها اتاتورك مع   الملكي 

المج مونترو الدول  اتفاق  ومنها  اورة 

وتعتبر  البلقان  منطقة  في  السالم  لحالل 

البلقان  دول  شملت  التي  القضايا  اهم  من 

عالقات  اقامته  عن  فضالً  الفترة  تلك  في 

االتحاد  وهي  الكبرى  الدول  مع  متوازنة 

 .  السوفيتي وبريطانيا  

البالط       وثائق  على  البحث  اعتمد 

بشكل   1937-1934للمدة ما بين  الملكي  

مع  وثائقية  هي  الدراسة  كونه  اساسي 

تركيا  بتاريخ  تهتم  التي  المصادر  بعض 

تركيا   ( كتاب  ابرزها  فكان  الحديثة 

وكتاب   ، دروزه  محمد  لمؤلفه  الحديثة( 

فيروز  لمؤلفه  الحديثة(  تركيا  )صنع 

البحوث  بعض  الى  اضافة  احمد، 

االكاديمية وبعض  المجالت  في  المنشورة 

واالطاريح   مقدمتها اطروحة الرسائل  في 

 ) التركية  البريطانية  )العالقات  دكتوراه 

بهنان عزو  حنا  )   للباحث  وكتاب 

احمد  للباحث  الروسية(  التركية  العالقات 

الدكتوراه فقد  اطاريح  اما  النعيمي،  نوري 

االطاريح  من  العديد  على  البحث  اعتمد 

( اطروحة  اهمها  العالقات ومن 

 (1939  -1936التركية    -البريطانية

بهنانللباحث   عزو  الباحثان   حنا  ويمنى 

للقارئ  المتواضع  الجهد  هذا  ينال  ان 

 .    الكريم ومن هللا التوفيق

 المبحث األول  

الداخلية     السياسة 

 الثقافة والتعليم    اوال :

واضحة       نظرة  الوثائق  لنا  نقلت 

اتاتورك في   (1)لتوجهات  الثقافة  تجاه 

تركيا فقد ذكر في خطاب له امام المجلس 

التي   بالتدابير  مقتنع  "انه  الكبير  الوطني 

وهي  لتركيا  مفيدة  كانت  وانها  بها  اخذ 

والتاريخ  الجديدة  الحروف  استخدام 

العامة  والجمعيات  النقية  واللغة  العظيم 

بين  الحقوق  وتساوي  والموسيقى  للفنون 

     (2)النساء والرجال ".

لي       كبيرة  اهمية  اتاتورك  اعطى 

جديد  من  التركي  التاريخ  كتابة  اعادة 

فقد  التاريخ  بكتابة  تعنى  جمعيات  وانشا 

عام  عهده  في  التاريخية  الجمعية  انشئ 

اتاتورك   1931 اوامر من قبل  على  بناء 

بواسطة  الجديد  التركي  التاريخ  فكتب   ،

اهمهم  من  كانت  صغيرة  مجموعه 

الشابة ابنة   المؤرخة  )عفت عثمان( وهي 

مختصة  وهي  بالتبني  كمال  مصطفى 
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التاريخ  اطروحة  وضعت  التي  بالتاريخ 

قد  التركي  الجنس  تعتبر  والتي  التركي 

الجنس  وجعلوا  الوسطى  اسيا  من  نزح 

مع  العنصرية  الندية  بوضع  التركي 

تم  واور ذلك  عن  فضال   ،  تأسيسبا 

عام   التركية  العضوية   1932الجمعية 

وضعت اللغات   والتي  كل  ان  نظرية 

النظرية   نشأت وهذه  التركية  اللغة  من 

في  المدرسية  الكتب  الى  طريقها  وجدت 

في   (3)تركيا اتاتورك  قصده  ما  وهذا 

به  ويقصد  النقية  اللغة  بخصوص  خطابه 

اللغات ومنها  اصل  هي  التركية  اللغة  ان 

من   نشأت ينطلق  وهذا   . االخرى  اللغات 

بقوم اتاتورك  قبل  من  يته االعتزاز 

التركية . اما بخصوص تسوي الحقوق ما 

الذي  الخطاب  في  والرجال  النساء  بين 

خالل  من  جاء  اتاتورك  به  يفتخر 

اجتماعية  مساواة  الرجل  مع  مساواتها 

القوانين  خالل  من  وصريحة  مطلقة 

المدني  القانون  في  واولها   والتشريعات 

بينهما  تامة  القانون مساواة  في هذا  فهناك 

وا الميراث  )في  والعمل  ( 6،19لرشد 

الزواج  ان  معتبرا  والزواج  والكسب 

متساويين   تتألفشركة   شريكين  من 

حق  لها  فصار  السياسية  المساواة  وكذلك 

الحقوق  وكل  الترشيح  وحق  االنتخاب 

   (4).السياسية

على       خطابه  في  اتاتورك  ركز 

اهتماما  به  اهتم  فقد  والفنون  الموسيقى 

كبيرا فقد ذكر في احدى خطاباته " يدعوا 

مضمار  في  التقدم  نحو  التركي  الشباب 

خدمة  نحو  ويتوجه   ، الجميلة  الفنون 

الموسيقى التركية التها تحل المحل االول 

نقيس  ان  لنا  ويمكن   ، الفنون  هذه  في 

وتط االمة  قدرتها قابلية  خالل  من  ورها 

هذه  ان   ، الموسيقى  تطوير  على 

وب بها  نفتخر  ان  يجب  لحانها أالموسيقى 

عن ظوالفا تعبر  ان  القدرة  لها  فهي  ها 

يمثل  ان  ويجعل  وتطوره  الشعب  افكار 

الموسيقى التركية موسيقى جامعة للقواعد 

تكون  الصورة  وبهذه  الموسيقية  الحديثة 

   (5)لها مكانه بمعنى العالمية" .

اتاتورك       تعلق  بل  اهتمام  نالحظ مدى 

بل ودعوت  وتطورها  التركية  بالموسيقى 

هذا  ان   ، بها  لالهتمام  التركي  الشباب 

اتاتورك   يأتياالهتمام   منطلقات  من 

يمس  هو  ما  بكل  واالهتمام  القومية 

الثقافة  هذه  حب  وينمي  التركية  القومية 

االتاتوركية  المبادئ  من  وهي  القومية 

، بل انه اعتبر من دون اصالح   االساسية

المجاالت  في  اصالحاته  تظل  الموسيقى 

اختار  فقد  ولذلك  مكتملة  غير  االخرى 

اقامة  اجل  من  سمث(  هند  )بول  الملحن 

وينظم  انقرة  في  الوطنية  الموسيقى  معهد 

 (6)تعليم الموسيقى في تركيا .

التعليم "   اما  خطابه  اتاتورك  اعتبر  فقد 

في ح ماتزال  البالد  المدارس ان  الى  اجة 



سياسة مصطفى كمال أتاتورك الداخلية واخلارجية من خالل ملفات البالط امللكي العراقي    

 

 2٠2١( لسنة  2( اجلزء )  3جملة القادسية اجمللد احلادي والعشرون العدد )  

 

396 

الدراسة  بتصميم  تقوم  والحكومة  الكثيرة 

التهافت  من  ارتياحه  وابدى   ، االبتدائية 

تركيا  في  والفنية  الصناعية  الدراسة  نحو 

يبين لنا هذا الخطاب حرص اتاتورك   (7)"

الدستور  وبحسب  تركيا  في  التعليم  على 

والمتوسط  االبتدائي  التعليم  ان  التركي 

مج المراحل  بكل  تضاعف وهو  وقد  اني 

تركيا وهناك جهد كبير  المدارس في  عدد 

الفني  التعليم  مجال  في  ونشاط  وتوسع 

اليه  اشار  ما  وهو  المتوسط  والصناعي 

صناعية  مدارس  انشات  فقد  خطابه،  في 

الصنائع  مختلف  لتعليم  للذكور  مسائية 

عن  فضال  والنجارة  والكهرباء  والمهن 

 . عامة  ثقافية  ودروس  نظرية  معلومات 

تربوية فض  لجنة  اتاتورك شكل  ان  ال عن 

لتقصي اسباب فشل حملة التعليم االبتدائي 

في القرى وبحث طريقة جلب المدنية الى 

شباب  وتدريب  وتعليم  الريفية  االناضول 

المحلية  الطبيعية  بيئتهم  في  القرى 

ابناء قراهم  الى  تعليمهم  ينقلون  وبدورهم 

.(8) 

:  الزراعة    ثانيا 

الزراعة       اعطاء  اتاتورك  حرص 

امام  خطابه  ففي  خطاباته  في  مهما  جزءا 

ان  اعتبر"  فقد  الكبير  الوطني  المجلس 

المادة  تشكل  الزراعية  المحصوالت 

هي  بل  التركية  الصادرات  من  االولى 

تقدم  تحقق  تركيا  وان   ، فيها  االهم  القسم 

مائتان  نسبته  ما  الصادرات  نسبة  في 

الماضية السنة  عن  تركيا   بالمئة  وان 

وتحسين  الصادرات  هذه  لتطوير  تسعى 

" الزراعية  تركيا  فضال   (9)محصوالت   ،

بتوفير  الحكومة  طالب  ذلك  على 

اذ  االتراك  للمزارعين  مالية  اعتمادات 

اعتماد  توفير  ضرورة   " خطابه  في  قال 

للمزارعين وانه سوف  االمد  قصير  مالي 

ومن  المركزي  البنك  قانون  يصدر 

ست التي  االهتمامات القوانين  ضمن  كون 

المكائن  استعمال  وضرورة   ، السنة  لهذه 

الزراعية  االمراض  ومكافحة  العصرية 

زراعية  عائلة  كل  بسعادة  مهتم  وانه 

 (10)تركية".

ما      قراءة  خالل  ان   من  بالخطاب  جاء 

لمن  وانه  مستقبلية  خطة  اتاتورك  لدى 

تركيا  في  الزراعي  بالواقع  المفروض 

وبناءً  بخطاب   ماعلى    وتطويره  جاء 

الشعب  حزب  منهاج  تضمن  فقد  اتاتورك 

العديد   1935الجمهوري في مؤتمره لعام  

الزراعي  الجانب  تخص  التي  اللوائح  من 

المحروم  المزارع  تمليك  قانون  ومنها 

ثالث  من  ينطلق  القانون  وهذا  ارضا 

   -غايات هي :

او ممن   -1 له  تمليك ارض من ال ارض 

 ين ليس لهم ارض تكفيه من القروي

في   -2 الفالحين  من  المحتاجين  مساعدة 
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الصالحة    -3 تحسين اشغالهم الزراعية االراضي  و   بأوسعتشغيل 

 (11).احسن ما يمكن

االكبر        اتاتورك  هاجس  كان 

اوامره  وكانت  بهم  واالهتمام  الفالحين 

الى افراد الحرس ان يدخلوا اليه اي فالح 

او  اذن  او  موعد  اي  دون  مقابلته  يريد 

 ، بترحاب  ويستقبلهم  تفتيش 

من  كونه  بالفالحين  االهتمام  هذا  ويعود 

الفالحين   الى  تنتمي  لذلك   أتهبنشعائلة 

له عطف خاص على الفالحين وبنى  كان 

مدرسة  صغيرة  كانت  مهما  قرية  كل  في 

واسعة  بشبكات  القرى  وربط  ومستوصفا 

نقل  عملية  لتسهيل  الطرقات  من 

المحاصيل الزراعية الى المدن باقل تكلفة 

   (12)ممكنة وانشا النقابات الزراعية.

على       خطابه  في  اتاتورك  اكد 

الم ادخال  الحديثة ضرورة  العصرية  كائن 

مجانا م  استخد  فقد وقدمها  )التراكتورات( 

التسليف   (13)للفالحين بنك   ( انشاء  وتم   ،

في  اتاتورك  عليه  اكد  والذي  الزراعي( 

بما  الفالحين  لمساعدة  وذلك  خطابه 

اجل  من  قروض  من  اليه  يحتاجونه 

االسمدة  وشراء  االراضي  استصالح 

فائدة  مقابل  االبار  وحفر  تكاد   الزراعية 

 تكون ضئيلة .  

التي       الزراعية  السياسة  هذه  ادت 

الى  التركي  الفالح  تجاه  اتاتورك  اتبعها 

في  الزراعية  االراضي  مساحة  ارتفاع 

( الى  عام 6338000تركيا  هكتار   )

1938  ( كانت  ان  ( 1829000بعد 

عام   الحبوب   1925هكتار  انتاج  وارتفع 

(هكتار 6803000على سبيل المثل الى )

الحبوب   1938عام   انتاج  كان  ان  بعد 

 (14).( هكتار849000)  1926عام  

:  الصناعة   ثالثا 

اتاتورك       اهتمام  الوثائق  لنا  نقلت 

المعامل وتشغيلها جاء  وتطوير  بالصناعة 

الوطني  المجلس  امام  خطابه  في  ذلك 

المشروع  تحقيق  اهمية   " الكبير 

البالد ، واننا سائرون في  االقتصادي في 

وقد سبيل   الصناعي  منهاجنا  تحقيق 

أل الالزمة  االسس  المعامل وضعت  غلب 

تشييد  سبيل  في  المالية  الشروط  وتوفير 

ت وان  المعامل  جميع  سيس أواستخدام 

االعمال  من  هي  المعامل  هذه  وتشغيل 

   (15)الرئيسية التي ستقوم بها الحكومة " .

نجد       الخطاب  لهذا  دراستنا  خالل  من 

توجه   هناك  نحو ان  اتاتورك  لدى 

التوسع في مجال انشاء  الصناعة وخاصة 

وبد تركيا  في  الحكومة أالمعامل  ت 

التوجيه من رئيس  هذا  على  بناء  التركية 

قاعدة  خلق  على  العمل  التركية  الحكومة 

تركيا  في  والنمو  للحياة  قابلة  صناعية 
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لعام   العمل  قانون  هذا   1934واصدرت 

ب للعمال  يسمح  لم  تشكيل القانون وان كان 

لهم   يسمح  ولم  لهم  اذ   باإلضرابنقابة 

اصبحت الدولة هي التي ترعى مصالحهم 

تعمل ، فقد افتتح أ، وبد التصنيع  ت ماكنة 

)قيصري( عام   واحد من اكبر   1935في 

قطعة  ليكون  وصمم  النسيج  مصانع 

على) تحتوي  صناعية  الف 33عرض   )

( و  صناعية 1082مغزل  ووحدة  نؤال   )

وخطط   في م  إلنشاء كاملة  اخرى  صانع 

 . ومالطيا(  )نازلي(  و  )كونيار(  مدن 

انشاء  فيها  وضع  الخمسية  الخطة  وفي 

من 15) مختلفة  اجزاء  في  مصنعا   )

 (16)البالد.

تلك       في  التركية  الحكومة  اسهمت 

الصناعي  االعتماد  بنك  خالل  ومن  المدة 

االستهالكية  السلع  انتاج  هدفها  وكان 

الضرو االرتكازية  البنى  رية وانشاء 

في  والتوسع  الرئيسية  المواد  لتصنيع 

المحلي  الطلب  لسد  النسيج  صناعة 

سبعة  انشئ  فقد  االجنبي  النقد  وتوفير 

ومصنع  للفوالذ  ومصنع  للنسيج  مصانع 

وستة   لإلسمنتللورق والسيليلوز ومعمل  

كيمياوية القول (17)معامل  نستطيع  اذن   ،

في  اتاتورك  لخطاب  دراستنا  خالل  ومن 

انها   السياسة الوثائق  رسم  قد  كانت 

ترجم  ما  وهو  الحديثة  لتركيا  الصناعية 

التطور  خالل  من  الواقع  ارض   على 

 الصناعي على شتى المجاالت .  

ومن       الحديدية  السكك  مجال  في  اما 

توسيعها  اتاتورك على  اكد  الوثائق  خالل 

االمر   بهذا  في   ألهميتهواالسراع 

ان   " خطابه  في  وقال  التركي  االقتصاد 

السكك  جميع  اشترت  التركية  الحكومة 

حيث   ، االجنبية  الشركات  من  الحديدية 

تمديد  وكذلك   ، تديرها  الحكومة  اصبحت 

من   واستانبول  ازمير  وان   جهةمرفاي 

مجموع السكك الحديدية الحديثة في البالد 

من   اكثر  مساحة   500حوالي  من  كيلو 

 ير ادارة السكك الحديدية اليوم ،البالد وتد

تركيا صرفا يفوق على خمسمائة   رأسماال

 (18)الف ليرة تركية ".

من       مذكور  وما  الوثائق  خالل  من 

واسع  اهتمام  اتاتورك  لدى  ان  الخطاب 

تركيا  في  الحديدية  السكك  بتطوير 

الحكومة  سيطرة  وتركيز  بها  والنهوض 

الشركات  من  السكك  هذه  على  التركية 

) ا مبدا  نطاق  في  ياتي  هذا  الجنبية 

) اتاتورك ,    (19)الدولتية  طرحه  الذي 

ضمن مبادئه االساسية ويقوم على التدخل 

ومن  االقتصادية  المشاريع  في  المباشر 

من  شهدته  وما  الحديدية  السكك  ضمنها 

السككي الخطوط  اذ   هزيادة  تركيا  في 

الحديثة  الحديدية  السكك  مجموع  وصل 

حوال الى  تركيا  )في  من 500ي  كيلو   )

وهذا البالد  واضح   مساحة  انجاز  يعتبر 
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السكك الحديدية.   (20)في مجال 

 :  العمران  رابعا 

لنا الوثائق االهتمام الواضح من       نقلت 

ب اتاتورك  ابدى إقبل  وقد  استانبول  عمار 

وكالة  بنفسه  زار  اذ  بالموضوع  اهميته 

الخرائط  على  واطلع  التركية  الداخلية 

لمدة  استانبول  مدينة  تصميم  وصور 

ارتياحه وموافقته عليها .  ،واظهر  طويلة 

هذه  ان  التركية  الصحف  واعتبرت 

سبيل  في  فعلية  عملية  خطوه  الزيارة 

الحكوم وعدت  وقد   ، استانبول  ة اعمار 

لتحقيق  الكامل  بالمال  استانبول  بلدية 

خاص  نظام  طلبت  قد  انها  كما  المشروع 

االزمة  االراضي  استهالك  عملية  يسهل 

 (21)، وبدء المشروع بفتح ثالثةالشأنلهذا  

العمل  وينتهي  استانبول  رئيسية  شوارع 

العشر سنوات القادمة.    في غضون 

استانبول  مدينة  على  اتاتورك  تركيز  ان 

الرغم العاصمة فقد   على  تكن  لم  انها  من 

عام  منذ  انقرة  الى  العاصمة  نقل  تم 

الوثيقة   1922 هذه  خالل  من  اننا  اال 

اعادة مكانة هذه  اراد  اتاتورك  ان  نالحظ 

في  اهمية  من  لها  وما  التاريخية  المدينة 

 التاريخ التركي .  

اهتماماته       ضمن  من  اتاتورك  اهتم 

خالل   ومن  المدة  هذه  في  ما العمرانية 

اهتمامه   الوثائق  لنا  الواليات   بإعمارنقلته 

الشرقية من تركيا فقد عقد جلسة للحكومة 

التباحث واتخاذ  اجل  برئاسته من  التركية 

الواليات  اعمار  اجل  الالزمة من  التدابير 

نقل  التدابير  هذه  جملة  ومن  الشرقية 

الى  الكفاءة  وذوي  القديرين  الموظفين 

موظفي   ومن  الشرقية  الدرجات الواليات 

اللذين  الموظفين  هؤالء  وكان  االولى 

القيام   ما  بأعمالمعروفين  حسب   جبارة 

للقيام  تسعى  الحكومة  وان  الوثيقة  تذكر 

سيشهدها  التي  المعامل  من  عظيم  بقسم 

في   الخمس  السنوات  -8-10منهاج 

بكر  1935 ديار  ابواب مدينة   ,(22)وعلى 

على  الحكومة  تعمل  ذلك  عن  فضال 

قا وتحضير  جميع اصدار  يجبر  نون 

الشبان اللذين اكملوا دراستهم العالية على 

الشرقية  الواليات  في  معينة  مدة  تمضية 

 (23).كخدمة اجبارية

ان       الوثائق  هذه  خالل  من  نالحظ 

اهتمام بالواليات الشرقية  له  اتاتورك كان 

الناحية  من  سواء  الكردية  االغلبية  ذات 

او ناحية  العمرانية  فمن   ،  االجتماعية 

للتباحث  للحكومة  جلسة  العمران خصص 

اجل اعمار هذه الواليات ومن الناحية  من 

مختلف  بين  تقريب  عمل  فقد  االجتماعية 

خالل  من  التركي  الشعب  قوميات 

الخدمة االجبارية للشباب التركي  مشروع 

كسب  اجل  من  هذا  الشرقية  الواليات  في 

ان  تركيا واظهار  الكردية في  القومية  ود 
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 ركية مهتم بهذه  المناطق .  الحكومة الت

 التجارة  خامسا :  

على       خطاباته  في  اتاتورك  اكد 

ان   " الخطب  هذه  احد  وفي  التجارة 

على  مبنية  التركية  التجارية  العالقات 

التجارية  االساليب  وتشجيع  التفاهم 

مكافحة  في  استخدمناها  التي  الحديثة 

" االقتصادية  اتبعت   (24)االزمة   ،

المباشر  التدخل  سياسة  التركية  الحكومة 

االزمة  بعد  التركي  االقتصاد  في 

( العالمية  ( 1933-1929االقتصادية 

انهارت  ان  بعد  االزمة  هذه  لمواجهة 

االتراك  التجار  قيام  نتيجة  التركية  العملة 

سببت  مما  البضائع  وتخزين  باالستيراد 

التركي  التجاري  الميزان  في  حاد  تدهور 

التدخل مباشرة   هذا الى  الدولة  دفع  االمر 

   (25)في توجيه االقتصاد في تركيا.

نحو       اتاتورك  رؤية  الوثيقة  لنا  تنقل 

التفاهم  على  تقوم  انها  التجارية  العالقات 

استخدام  على  وتشجيعه  الدول  بين 

سبيل  وعلى  الحديثة  التجارية  االساليب 

تجارية  اتفاقية  الوثائق  لنا  نقلت  المثال 

عام  عقد في  اليابان  مع  تقوم   1937ت 

البضائع وستورد تركيا  تبادل  اساس  على 

التي   95بموجبها   البضائع  من  بالمائة 

وستدفع  تركيا  من  اليابان  تستوردها 

اثمان   الباقية   (5)اليابان  بالمائة 

الحر  بالدوفينز  تركيا  من  المستوردة 

سنة  لمدة  مستمرة  االتفاقية  هذه  وستكون 

احد   يطلب  لم  قبل واذا  فسخها  الطرفين 

ستمدد  االتفاقية  تاريخ  من  اشهر  اربعة 

 (26).تلقائيا

التركية       بالعملة  اتاتورك  اهتمام  اما 

والمحافظة على تحسن قيمتها فقد ذكر في 

مازالت  التركية  العملة  "ان  خطاباته 

وان  المالي  اعتبارها  على  محافظة 

السياسة  بهذه  تسير  التركية  الحكومة 

الوثائق ،  (27)المالية خالل هذه  من  نالحظ 

تركز  اتاتورك  لدى  المالية  السياسة  ان 

وقوتها  التركية  العملة  قيمة  تحسن  على 

قيمتها   فأخذت فكانت  تتحسن  قيمتها 

( سنين  في  ( 1938-1932االسترلينية 

-624  -636-471عل التوالي تتصاعد )

رصيد 642-516 وكان  تركيا  قرشا   )

النقدية  االجنبية  واالوراق  الذهب 

المصرف  خزائن  في  تزداد  المضمونة 

الذهب منذ  التركي فكان وزن  الجمهوري 

ثم 1931)  تأسيس  ، اطنان  ستة  نحو   )

 (28).( طنا26)  1937صار في سنة  

بعض       لدى  االنتقادات  بعض  هناك 

بعض  في  وتدخله  التاتورك  الكتاب 

ان  وخاصة  تركيا  في  المالية  االمور 

مجموعة في  اسهما  يملك  كان   اتاتورك 

بعض  من  استخدامه  يساء  االعمال  بنك 

وكان  االصدقاء  ومحاباة  للنظام  الموالين 

 ) االعمال  بنك   ( ربط  رفض  قد  اينونو 
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شؤونها  في  والتدخل  التركية  بالعملة 

احدى  صاحبة  فيرا  السيدة  حادثة  وهناك 

في  االوربي  الحي  في  الليلية  النوادي 

االعمال  بنك  رفض  عندما  اسطنبول 

كتب قرضا  احدى اعطاؤها  خالل  من  ت 

المقربين   منحها   ألتاتوركزبائنها  حول 

( تسبب 15000قرضا  االمر  هذا  ليرة   )

مصطفى  بين  العلني  الشجار  من  بحاالت 

اليولنو .    (29)كمال وعصمت 

حول       الشك  يزيل  ما  الوثائق  نقلت 

اتاتورك   تمسك  المالية   باألمورعدم 

الكاتب  نقله  ما  يخالف  ما  وهو  الخاصة 

نقلت   اتاتورك فقد  ان  الوثائق  احدى  لنا 

اهدى جميع ممتلكاته الشخصية الى االمة 

الى  خالل كتاب وجهه  من  وذلك  التركية 

الكبير وطلب منه  الوطني  المجلس  رئيس 

  (30)اتخاذ التدابير الالزمة لتنفيذ ذلك.

المجلس       تجاه  وسياسته  اتاتورك  ان 

والحكو الكبير  اعطتنا الوطني  التركية  مة 

سياسة  عن  واضحة  صوره  الوثائق 

المجلس  تجاه  وخاصة  الداخلية  اتاتورك 

الكبير  الوطني 

اما   ، وادارتها  التركية  والحكومة 

احدى الوثائق  المجلس فذكرت  بخصوص 

الكبير ،  الوطني  المجلس  حل  لها  بعنوان 

كانت  الكبير  الوطني  المجلس  كان  اذ 

الصيف اواسط  في  دورته  القادم   تنتهي 

عام   قانون   1935اي  توجب  وذلك 

وكان  التركي  االساسية  التشكيالت 

المجلس ضرورة عدم  اتاتورك خطب في 

بل أت الصيف  الى  المجلس  انتخاب  خر 

حالة  تستقر  لكي  الشتاء  في  ذلك  اجراء 

تحسبا  الشعب  راي  طريق  عن  الحكومة 

سياسية  خطيرة  سماها  حوادث  لحدوث 

   (31)وعالمية.

ا      بحل واوضحت  اتاتورك  قيام  لوثيقة 

حوالي  ان  هو  القرار  هذا  واخذ  المجلس 

افتتاح  يوم  في  غائبين  كانوا  نائبا  خمسين 

عندما  االعتيادية  غير  بدورته  المجلس 

فيه  خطابه  الجمهورية  رئيس  القى 

) الفازتي  فخامة)  ذلك   (32)فغضب  من 

فيه  نعمل  ان  يجب  دور  في  "اننا  وقال 

الع هذا  فغياب  مستمرة  من بصورة  دد 

ال   مبرر  تحديد  بدون  ان بد  النواب  لنا 

واهتمام ، وقد  بجد  للعمل  اوقاته  المجلس 

انه من المقرر ادخال عناصر  ايضا  فهمنا 

المجلس  في  المثقف  الشباب  من  جديدة 

   (33)القادم".

اتاتورك يمكن       القرار من قبل  ان هذا 

االول  الجانب  من خالل جانبين ،  تفسيره 

قبل  من  تدخل  وهو  السلبي  الجانب  هو 

الوطني  المجلس  بعمل  الجمهورية  رئيس 

للدستور  قراءتنا  خالل  ومن  الكبير 

الصادر في عام   اذ نصت   1924التركي 

المجلس  ان  الدستور  من  الرابعة  المادة 

هو   الكبير  االمة وهو الوطني  يمثل  الذي 
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والسلطات  الحكم  يمارس  الذي  وحده 

الدستور  من  الخامسة  والمادة  باسمه 

والتنفيذية  التشريعية  السلطة  ان  اعتبرت 

تتمثل وتجتمع في المجلس الوطني الكبير 

 (34).وهو الذي يختار رئيس الجمهورية

يكون      اقدم عدو    وبذلك  قد  اتاتورك 

المجل بحل  دستورية  غير  س خطوة 

االهداف   كانت  وان  الكبير   ألجلالوطني 

من  به  يمر  وما  التركي  الشعب  مصلحة 

عالمية  سياسية  واحداث  داخلية  اوضاع 

 .  خطرة 

      ، التركية  الحكومة  تجاه  سياسته  اما 

تقرير  في  الوثائق  احدى  لنا  نقلت  فقد 

استقالة   (( اسمته  ما  عن  لها  مفصل 

التركية(( االول عام   28  الوزارة  تشرين 

عصمت   1937 اتاتورك  اقال  فقد 

التركية    (35)ايولنو الوزراء  رئاسة  من 

االقتصاد  مدير  يار  جالل  محله  وعين 

ولم  )الوزراء(  الوكالء  لرئاسة  السابق 

اعيد  وانما  الوزارة  في  كبيرا  تغيرا  يجر 

السابقين في وزاراتهم عدا  الوزراء  تعين 

وزيرا  وعين  اخرج  فقد  الصحة  وزير 

 (36).لالقتصاد  

ايولنو       اقالة  سبب  ان  الوثيقة  وتشير 

الموجود  االختالف  عن  نجم  الوزارة  من 

التركية  الجمهورية  رئيس  وبين  بينه 

الوثيقة  وتضيف  طويلة  مده  منذ  اتاتورك 

اما  هي،  كما  ستبقى  الداخلية  السياسة  ان 

السياسة الخارجية فيظهر ان تركيا ستميل 

عن  قليال  وتبتعد  بريطانيا  نحو  اكثر 

وراء   روسيا تسير  ان  ترغب  ال  وانها 

المانيا  ضد  العدائية  السياسة  في  روسيا 

   (37)وايطاليا ".

ان       للوثيقة  دراستنا  خالل  من  نالحظ 

الوزراء  رئيس  لشخص  استهداف  هناك 

ليس  هو  الهدف  وكان  اينونو  عصمت 

بقوا في  الوزراء  ان  بدليل  الحكومة  اقالة 

من  التخلص  كان  الهدف  وانما  مناصبهم 

ويذكر رئ  ، اينونو  عصمت  الوزراء  يس 

مذكراته  من  انقرة  في  العراقي  المفوض 

عن اسباب االقالة هي قضية االسكندرونة 

الوزراء  رئيس  مع  اتاتورك  واختالف 

هذه  حل  كيفية  حول  اينونو  عصمت 

الدبلوماسية والمفاوضات  بالطرق  القضية 

الجمهورية  رئيس  اصدر  ان  بعد  خاصة 

اسكندر لواء  باحتالل  قبل امر  من  ونة 

الوزراء  رئيس  وكان  التركي  الجيش 

االمر واعتبر ان االمر  يقر هذا  لم  اينونو 

من  كان  فما  طبيعية  غير  بصورة  صدر 

على  اجبره  ان  اال  التركي  الرئيس 

 (38)االستقالة من منصب رئيس الوزراء .

 : اتاتوركسادسا     مؤامرة اغتيال 

تفاصي       الملكي  البالط  وثائق  لنا  تنقل 

المؤامرة ، فقد ذكرت  دقيقة مالبسات هذه 

في احدى تقاريرها المرسل الى بغداد بان 

خطير  بخبر  فوجئ  التركي  العام  الراي 
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في   االول    19للغاية  وهو   1935تشرين 

صائب  )علي  عن  النيابية  الحصانة  رفع 

في  التركية  ورفة  مدينة  (نائب  بك 

وسوقه المجلس   وتوقيفه  الكبير  الوطني 

اغتيال  مؤامرة  بتدبير  متهما  للسجن 

مدبرة  وانها  التركية  الجمهورية  رئيس 

االردن  وشرقي  السورية  االرض  من 

الشراكة  وبعض   ) ادهم  حربي   ( بقيادة 

وسائل  بحيازتهم  وجد  وقد  له  المؤيدين 

ان  ويقال  وقنابل  مسدسات  من  االغتيال 

ا االنكليزية هي من  الحكومة السفارة  خبر 

 (39)التركية بأمر هذه المؤامرة .

لنا       تنقل  المؤامرة  هذه  خالل  من 

التركي  الشعب  ارتباط  مدى  الوثائق 

بمظاهرات  قام  فقد  له  وحبه  بأتاتورك 

وبأعداد  اتاتورك  تمثال  امام  عديدة 

وكانت  االف شخص  العشرة  الى  وصلت 

الخطباء  احد  قال  وقد  حماسية  الخطب 

كالمه   عرض  للرصاصة وفي  يمكن  ال 

(ان  )اتاتورك  الغازي  قلب  الى  الموجهة 

مليونا من   18تصيبه قبل ان تخترق قلب  

 االتراك .

من       استياء  التركية  الحكومة  وجهت 

وعدم  الفرنسية  الحكومة  اهتمام  قلة 

االستياء  هذا  عن  وعبرت  لها  اكتراثها 

نشره  ما  اشدها  كان  وقد  عديدة  بمجاالت 

جر في   ) نادي  جمهورية )يونس  يدة 

والماجورين  الضباط  بان  التركية 

المنتدبة  السلطة  شؤون  بإدارة  والقائمين 

الحوادث.    (40)يجهلون اهمية هذه 

االحداث  ترابط  خالل  من  لنا  يبدو 

اسبابها  تعود  المؤامرة  هذه  ان  السياسية 

آنذاك حول  الفرنسي  التركي  الخالف  الى 

المدة  هذه  في  وخاصة  االسكندرونة  لواء 

الى  تصل  ولم  مفاوضات  هناك  كانت 

الحسم  يفضل  اتاتورك  وكان  بعد  نتيجة 

واعتبرها  القضية  هذه  في  العسكري 

الت  ركي .  قضية قومية للشعب 

قبل       من  اهتمام  هناك  ان  ويالحظ 

خالل  ومن  انقرة  في  العراقية  المفوضية 

بكل  وتتبعها  المؤامرة  بقضية  وثائقها 

تقرير سابق  الحاقها  تفاصيلها فقد جاء في 

في  جاء  وهو  المؤامرة  هذه  حول  لها 

الثاني    5تقريرها في   ان   1936كانون   ،

ضد  المؤامرة  قضية  في  التحقيقات 

ك ( فقد صدر قرار عن ثمانية من )اتاتور

االخرين ومنهم  اكثر من  وقرار  المتهمين 

محكمة  الى  اورفة  نائب  صائب  علي 

( المادة  وفق  الكبرى  من 168الجزاء   )

   (41)قانون العقوبات التركي.
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 المبحث الثاني  

الخارجية  والسياسة   اتاتورك 

 اوال : قضية انطاكية واالسكندرون  

وقضية      انطاكية   اتاتورك 

خطابه  في  اتاتورك  عد  واالسكندرون 

تشرين   4امام المجلس الوطني الكبير في  

هذه القضية " انا نشغل بال   1934الثاني  

وهي  االونة  هذه  في  ونهارا  ليال  امتا 

والتي   ، وانطاكية  االسكندرون  قضية 

تعود ملكيتها الحقيقية ال الترك االقحاح ، 

وج بإصرار  القضية  هذه  لنأمل  ، اننا  د 

بيننا  العالقة  الوحيدة  القضية  هي  وهذه 

اهتماما  نهتم لصداقتها  والتي  فرنسا  وبين 

   (42)كبيرا .

االهتمام       االسكندرون  قضية  شغلت 

المدة  هذه  في  اتاتورك  قبل  من  الواسع 

كما  التركي  الشعب  عموم  شغلت  وبل 

الوثيقة  هذه  خالل  ومن  اتاتورك  ذكر 

سيا على  حريص  اتاتورك  ان  دة نالحظ 

جاء  كما  اراضيها  جميع  حول  تركيا 

خطابه واستخدم مفردة ) الترك االقحاح ( 

القومية  التوجهات  مع  ينسجم  وهذا 

المبادئ  من  وهي  اتاتورك  لدى  التركية 

اظهار  ومحاولة   . االتاتوركية  االساسية 

القومية  اهدافه  يحقق  بانه  التركي  الشعب 

استخدامه وزيادة شعبيته اكثر  كمن خالل 

التركي .  فاكثر    لدى الشعب 

واالسكندرون       انطاكيا  قضية  تعود 

في عقدت  التي  انقرة  اتفاقية   20الى 

عام   االول  االتراك   1921تشرين  بين 

باتفاقية انقرة اذ منحت  والفرنسيين سميت 

لضمان  خاصة  امتيازات  االتفاقية  هذه 

المادة  نصت  وقد  االتراك  من  اللواء 

اداري  خاص  بوضع  منها  السابقة 

الثامنة ب المادة  وبموجب  االسكندرونة 

من  وتركيا  سوريا  بين  الحدود  سويت 

حقوق  ومنحت  الشرقية  الشمالية  الجهة 

اللغة  تكون  ان  وهي  لألتراك  خاصة 

الى  اللواء  الرسمية في  اللغة  هي  التركية 

وكأنهم  تراك  اال  واظهار  العربية  جانب 

. اللواء  في  الوضع   (43)االغلبية  وبقال 

الى عام   حيث بعد هذا العام   1936كذلك 

العالقات  مسيرة  في  واضحة  انعطافة 

بسبب   –الفرنسية    –السورية   التركية 

السوري مع االتراك والفرنسيين  الصراع 

  (44)حول لواء االسكندرونة .

بين       المفاوضات  من  العديد  جرت 

االتراك والفرنسيين حول حل هذه القضية 

اتاتورك  نتيجة وكان موقف  الى  تصل  لم 

بل  تركيا  الى  اللواء  انضمام  يريد  انه 

طريق  عن  السلم  في  سواء  السبل 

طريق  عن  او  فرنسا  مع  المفاوضات 

كان  والذي  العسكري  والحسم  الحرب 

به من خالل ما نقلته ل نا الوثائق من يهدد 

رئيس  مع  اجتماعه  وهو  الملكي  البالط 

الكثر من ساعتين  التركية  الحرب  اركان 
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 ، معه  وتباحث  الموضوع  هذا   حول 

لنا سفره  تنقل  الوثائق  احد  في  عن  فضال 

ومحاولة  سوريا  مع  التركية  الحدود  الى 

واختراق  العسكرية  الوسيلة  استخدام 

للقبول  فرنسا  اجبار  اجل  من  الحدود 

االسكندرونة باأل لواء  واحتالل  الواقع  مر 

.(45)   

االسكندرونة       قضية  نتائج  من 

اتاتورك وسبل حل القضية  لدى  واهميتها 

خالف  حصول  هو  العسكرية  بالطرق 

انيونو  عصمت  الوزراء  رئيس  مع  كبير 

الجيش  تحريك  امر  ان  اعتبر  الذي 

لواء  احتالل  اجل  من  التركي 

غير بصورة  صدر  قد   االسكندرونة 

طبيعية مما كان من اتاتورك الى ان اجبر 

رئاسة  منصب  من  االستقالة  على  انيونو 

   (46)الوزراء .

المعاهدة       عقد  تم  المفاوضات   نتيجة 

عام  –السورية   طالبت   1936الفرنسية 

لها  بان  االمم  عصبة  خالل  من  تركيا 

اسكندرون  )لواء(  سنجق  في  حقوق 

االتراك  من  سكانه  اغلبية  ان  معتبرة 

فك  التركي  الخارجية  وزير  وطالب 

على  سوريا  عن  نهائيا  اللواء  ارتباط 

الذي  للواء  الخاص  الوضع  من  الرغم 

انقرة عام     (47).  1921وضعته معاهدة 

الصحف       وقامت  القضية  استمرت 

واالضطهاد  العنف  اعمال  من  التركية 

وطلبت  المذكورين  اللواءين  في  لألتراك 

فر بين  مذكرات  اجراء  وتركيا فرنسا  نسا 

ايداع  وتقرر   ، اللواءين  بخصوص 

قررت  ولقد  االمم  عصبة  الى  الخالف 

محامين  ثالثة  ارسال  العصبة  من  لجنة 

وانطاكية  االسكندرون  حال  في  للنظر 

بينهما عن  االتفاق  الحكومتين  وطلبت من 

المذكرات .    (48)طريق 

االمم في    -1  -27صدر قرار من عصبة 

تضمن    -1937 اللواءين  ما بخصوص 

 يلي:

ذاتيا  -1 استقالال  بمنحه  اللواء عن سوريا  فصل 

 في شؤونه الداخلية .

 ارتباطه مع سوريا بوحدة جمركية ونقدية . -2

وان  -3 خارجيا  اللواء  بتمثيل  سوريا  تقوم  ان 

تركيا  من  كل  وتقوم  جيش  بال  اللواء  يبقى 

ثانية . بحمايته بموجب معاهدة   وفرنسا 

تركيا  -4 من  كال  بين  حدودية  معاهدة  عقد 

السورية   الحدود    –وفرنسا وسوريا لضمان 

 التركية .

تحت  -5 تطبق  اساسيا  نظاما  للواء  يكون  ان 

عصبة  تعينه  فرنسي  مندوب  اشراف 

  (49)االمم.

الجرائد       فرحة  الوثائق  لنا  انتقلت 

لتركيا من قرار عصبة  تحقق  بما  التركية 

وقد  عظيم  سياسي  نصر  واعتبرته  االمم 
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برقيات  بأعمدة  التركية  الصحف  امتألت 

الحكومة  رجال  الى  العطرة  التهاني 

من  بشيء  الحدث  هذا  وتناولت  التركية 

موقف  خالل  ومن   ، واالطناب  المبالغة 

الترك هذه الجرائد  اهمية  مدى  نستنتج  ية 

فقط  وليس  التركي  للشعب  القضية 

  (50)الحكومة التركية او لدى اتاتورك .

على  االوضاع  كانت  فقد  سوريا  في  اما 

الشعب  السخط  ساد  فقد  ذلك  من  العكس 

الكتلة  انقسام في صفوف  السوري وحدث 

الحكومة  اتهموا  السورية  الوطنية 

العالقة   وتدهور  بالتقصير  بين الفرنسية 

وفي  ذلك  نتيجة  )كشعب(  وسوريا  تركيا 

عام   تموز  فوز   1938اواخر  ونتيجة 

التمثيلي  المجلس  بأكثرية  التركية  القومية 

استقالل  واعلن  واجتمع  الذي  اللواء  في 

وفي  اسم)هاتاي(  تحت  اسكندرون  لواء 

وتركيا   1939-  13-6 فرنسا  عقدت 

لواء  ضم  بموجبها  تم  جديدة  معاهدة 

   (51)ا.اسكندرون الى تركي

البلقاني   والميثاق  : اتاتورك   ثانيا 

وثائق       في  جاء  كما  اتاتورك  اعطى 

كبيرة  اولوية  الميثاق  لهذا  الملكي  البالط 

احد  في  وقال  الخارجية  سياسته  في 

على  قائم  البلقاني  الحلف  "ان  خطاباته 

البلقانية  الدول  ككيان  المتبادل  االحترام 

الحلف قيمة كبرى في المحافظة  لهذا  وان 

   (52)على الحدود القومية لهذه الدول".

الخطاب في مدة       اهمية هذا  لقد جاءت 

مطلع  في  البلقان  دول  فيها  شهدت 

تمثل في  بارزا  تطورا سياسيا  الثالثينيات 

لمقاومة عوامل  تنظيم جبهه قوية  محاولة 

الكبرى  الدول  قبل  من  وضغوط  حرب 

المؤتمرات  من  سلسلة  عقد  طريق  عن 

االمر  بداية  في  الرسمية  غير  البلقانية 

ن فيها في مختلف الميادين كانوا كمشاركي

الشعوب  بين  العالقات  تطوير  اجل  من 

تشرين  في  عقد  مؤتمر  اول  من  وانطالقا 

عام   من  حضره   1930االول  وقد 

ويوغسالفيا  وتركيا  اليونان  عن  ممثلون 

هذه  واستمرت  وبلغاريا  والبانيا  ورومانيا 

اربع  عددها  بلغ  التي  الشعبية  المؤتمرات 

مدي كانفي  اخرها  سالونيكا مؤتمرات  نة 

في   اليونان  الثاني    5في   1934تشرين 

لعقد  واالسس  المبادئ  وضع  والذي 

االربع  الدول  بين  البلقانية  المعاهدة 

 ) يوغسالفيا   ، رومانيا   ، اليونان  )تركيا، 

اثينا   1934شباط    9في   مدينة  في 

   -واستندت على المبادئ االتية :

الحدود  -1 جميع  في  لألمن  متبادل  ضمان 

 .البلقانية  

التشاور فيما بينهم حول االجراءات الواجب   -2

 اتخاذها في وجه االعمال الطارئة .

امام  -3 مفتوحا  للمعاهدة  االنضمام  موضوع 
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   (53)الدول البلقانية االخرى .

بلغاريا       استياء  المعاهدة  توقيع  اثار 

هذا  وجاء  ضدها  موجهة  واعتبرتها 

التركية  العالقات  تدهور  نتيجة  الموقف 

ة بسبب الجالية التركية في بلغاريا البلغاري

التغير  بقصد  بلغاريا  من  وتهجيرها 

وخاصة  بلغاريا  في  للسكان  الديمغرافي 

فضال  البلدين  بين  الحدودية  المنطقة  في 

ترافيا  بإعادة  بلغاريا  مطالبة  عن 

البحر  على  لها  منفذا  باعتبارها 

 (54)المتوسط.

عالقاته       تقوية  على  اتاتورك  حرص 

ا دول  الوثائق مع  وتنقل  البلقاني  لميثاق 

الميثاق  مجلس  الى  رسائله  من  واحدة 

في   انقرة  في  عقد  الذي   30البلقاني 

االول   والذي ضم كال من   1934تشرين 

ورومانيا  )اليونان  خارجية  وزراء 

على  فيها  اكد   ) وتركيا  ويوغسالفيا 

 الوحدة في الميثاق امام العالم           

والسال الصلح  في  منه الراغب  شك  ال  م 

وابلغ  والسلم  االنسانية  يمثل  وجه  انه 

رئيس  حضرات  من  كل  الى  امتنانه 

رومانيا  ملك  وجاللة  اليونان  جمهورية 

يوغسالفيا وفخامة نائب ملك  وجاللة ملك 

يوغسالفيا االمير )مول( وكال من الشعب 

واليوغسالفي  والروماني  اليوناني 

الوزراء  قدم  جانبهم  ومن   ، والتركي 

ببالده شكرهم   يسير  انه  بسبب  ألتاتورك 

السلم  على  والحفاظ  ورفاه  وبدهاء  بسالم 

  -في البلقان . ودعا هذا المجلس الى:

بين   -1 والتجارية  االقتصادية  العالقات  تقوية 

 الدول الموقعة على الميثاق البلقاني .

بلقاني في البالد. -2  امكانية احداث مصرف 

بين  -3 المواصالت  طرق  اصالح  الى  السعي 

 ل البلقانية.الدو

الصالت  -4 لزيادة  عام  بوجه  السياحة  تطوير 

 (55)التجارية بين البلقان واوروبا.

الملكي       البالط  وثائق  احدى  لنا  نقلت 

والسياسي  الدبلوماسي  النهج  وكمثال 

العالقات  لتطوير  الدائم  اتاتورك  لسعي 

منظار  من  منطلقا  البلقان  دول  بين 

قت حادثة  خالل  من  وذلك  ل استراتيجي، 

)الكسندر() يوغسالفيا  -1921ملك 

وتنقل 1934 كبيرا  تأثرا  علية  تأثر  اذ   )

عظيما  كان  عليه  حزنه  ان  الوثيقة  لنا 

العالقات بينهما قد توثقت بعد  ان  وخاصة 

الى  يوغسالفيا  ملك  بها  قام  التي  الزيارة 

عام   كانت   1933تركيا  اخرى  جهة  من 

اقامة عالقات  الى  يسعى  واتاتورك  تركيا 

وح بعد ودية  خاصة  الدول  هذه  مع  ميمة 

الحداد  تركيا  واعلنت  االيطالي  الخطر 

االعالم  ونكست  )الكسندر(  الملك  على 

   (56)يوم وقوع الحادث.
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مونترو   وميثاق  : اتاتورك   ثالثا 

الخارجة       بالسياسة  اتاتورك  اشاد 

نجاح مؤتمر مونترو  التركية ودورها في 

الوطني  المجلس  امام  خطابه  في  واكد 

التركية  السياسة  ان  بقوله"  الكبير 

خالل  من  مونترو  مؤتمر  في  الخارجية 

المؤتمر على  في  المجاورة  الدول  موافقة 

 " بالتصديق  وقابليتها  التركية  المقترحات 

اال ثقة الدول بالنظام ان هذا  يدل على  مر 

بتركيا ".    (57)الحاضر 

هذه       خالل  من  تركيا  استطاعت 

بسياسته  اتاتورك  بها  يفخر  التي  الوثيقة 

لها  المجاورة  الدول  اقناع  الخارجية 

فقد  المضايق  قضية  حول  بمقترحاتها 

نيسان عام   نهاية  تركيا في   1936نجحت 

على الموقعة  االطراف  موافقة  تامين   من 

ايطاليا(  )باستثناء  كافة  لوزان  معاهدة 

اتفاق  في  النظر  اعادة  مسالة  لمناقشة 

المضائق وذلك في مؤتمر دولي في مدينة 

في   ليعقد  السويسرية  نيسان   22مونترو 

وفرنسا   1936عام   بريطانيا  وحضرته 

وبلغاريا  واستراليا  السوفيتي  واالتحاد 

واليابان  ورومانيا  واليونان  ويوغسالفيا 

وفي  باإلض  تركيا  الى  تموز   20افة 

على   1936 المشاركة  االطراف  وقعت 

الخاص بالمضائق)البسفور  الجديد  االتفاق 

المفاوضات من  سلسلة   (58)والدردنيل(بعد 

افتتاح  جلسة  في  المندوبون  اشاد  وقد   ،

المسالمة  تركيا  من  االمتداح  في  المؤتمر 

في  ما  صعوبة  انقرة  مبعوثو  يجد  ولم 

على المؤتمرين  الدولة   حمل  لحق  التسليم 

واعتبروا  المضائق  تحصين  في  التركية 

 ان نظام المالحة 

   -يكون على ثالث حاالت هي :

التجارية  -1 السفن  مرور  يكون  السلم  في 

 حرا مهما تكن حمولتها  

الحرب اذا كانت تركيا غير محاربة   -2 في 

نفسها،  بالحرية  التجارية  السفن  تتمتع 

 ولو كانت مسلحة بقطعة مدفعية 

3-   ، محاربة  تركيا  كانت  اذا  الحرب  في 

حتى  التجارية  السفن  مرور  يخضع 

حالة  في  ليست  لدولة  تابعا  منها  ماكان 

ا التالية:  للشروط  تركيا  مع  ال   -حرب 

من  بحال  العدو  مساعدة  لها  يجوز 

ب  ، عبور   -االحوال  لها  يجوز  ال 

ج نهارا،  اال  اتباع   -المضائق  عليها 

السلطات لها  تعينه  الذي   الطريق 

االخيران  الشرطان  ويسري  التركية. 

خطر  قيام  عند  التجارية  السفن  على 

 (59)الحرب.

السفن       بمرور  االتفاقية  سمحت 

تتجاوز حمولتها ) التي  الف 15الحربية   )

البحر  لدول  عائداتها  ترجع  التي  طن 

)سوريا    -بلغاريا    –تركيا    –االسود 

رومانيا (حصرا اما الدول من غير البحر 
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الحربية االسود   السفن  بمرور  لها  فسمح 

تتجاوز حمولتها) ال  الف طن ، 15التي   )

الروسي  الوفد  بين  خالف  حصل  وهنا 

البحر  بخصوص  البريطاني  والوفد 

ان  البريطاني  الوفد  طرح  فقد  االسود 

دوليا  او  حرا  بحرا  االسود  البحر  يكون 

االسود  البحر  دول  اعطاء  وعارض 

ف الروسي  الوفد  اما  خاصة  قد امتيازات 

 ، مقفل  بحر  هو  االسود  البحر  ان  اعتبر 

بحيرة روسية    –رومانية    –تركية    –انه 

المالحة  تخضع  ان  يجوز  ال  لهذا  بلغارية 

الدولية.  للقوانين  التركية  المضائق  عبر 

الدولية  المضايق  سائر  لها  تخضع  التي 

الروسي على  الوفد  وبعد مفاوضات وافق 

لدول غير  التابعة  السفن  يجوز مرور  انه 

   (60)واقعة على البحر االسود.

في       تركيا  جانت  الى  بريطانيا  وقفت 

تغيير   مباحثات بعد  مونرو  مؤتمر 

ان  وجدت  ان  بعد  تركيا  تجاه  سياستها 

بالخطر  مهددة  الحيوية  مصالحها 

ان رات ضرورة ان يكون  االيطالي وبعد 

وكان  المتوسط  البحر  ففي  صديق  لديها 

الظرف  هذا  استغل  قد  التركي  الوفد 

البريطاني وبفضل النهج الدبلوماسي الذي 

النتائ افضل  على  يحصل  ان  ج انتهجته 

الدولية  االوضاع  مستجدات  مستغلة 

النازية  اللمانيا  التوسعية  واالطماع 

التي  القيود  من  للتخلص  الفاشية  وايطاليا 

لوزان   معاهدة  عليها   (61).1923فرضتها 

االمر  وهذا  التركية  المضائق  بخصوص 

 (62)يعتبر نصرا للدبلوماسية التركية .

 : مع ايران  رابعا   العالقة 

العالقة      عهد   شهدت  في  ايران  مع 

المراحل  بعض  في  كبير  تطور  اتاتورك 

المتبادلة  الزيارات  الوثائق   احدى  ونقلت 

وحضا زيارة رضا  البلدين  مسؤولين  بين 

( بهلوي  تركيا 1941-  1926شاه  الى   )

زيارته  واستمرت  له  الحافل  االستقبال 

وبصحبته  تركية  مدن  زار  يوما  ثالثين 

ازمير، مدينة  زار  فقد   ، قجناق   اتاتورك 

مراسم  لهم  واجريت  واستانة  ومالوفا 

االبه  بأعلىاستقبال   والفخامة   ةمراحل 

بحرية  مناورات  جرت  ذلك  عن  ،فضال 

واشراف  وباشتراك  ازمير  في  رتبت 

الغازي  وفخامة  ايران  شاه  جالل  وادارة 

من  كثيرا  معه  واصطحب  )اتاتورك( 

تقدر  كبيرة  سجادة  منها  الثمينة  الهداية 

ب) وقد (ال150قيمتها  تركية،  ليرة  ف 

للبنت  خاتم  منها  هدايا  جاللته  اهدى 

)اتت(  وهي  )اتاتورك(  للغازي  السنوية 

عصمت  عقيالت  من  كال  اهدى  وقد 

المجلس  رئيس  باشا  وكاظم  ايونونو 

وكيل  رشدي  وتوفيق  الكبير  الوطني 

تبرع  عن  فضال  مختلفة،  هدايا  الخارجية 

بمبلغ ) ( الف ليرة تركية الى 150جاللته 

ليرة  وبألفيالهالل االحمر التركية   جمعية

دار العجزة في االستانة اما تركيا فقد  الى 
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معمل  صنع  من  طيارة  جاللته  اهدت 

ضابط  بها  وسيطير  للطيارات  قيصرين 

   (63)تركي الى طهران.

الرغبة       الوثيقة  هذه  خالل  من  يالحظ 

هذه  وتمتين  بتطوير  الطرفين  لدى 

الكبيرة  الحفاوة  هذه  خالل  من  العالقات 

اجراء  مجال  في  وخاصة  واالستقبال 

للدول  رسالة  وهي  الحربية  المناورات 

الدولتين  بين  العالقة  عمق  على  االخرى 

واحدة  اقليمية  منطقة  يقطنان  وانهما 

واال بالمخاطر  الدولية ومحفوفة  طماع 

بظهور  بوادر  كانت  هناك  انه  وخاصة 

تطوير  من  بد  فال  مستقبلية  دولية  ازمات 

يجاوران  انهما   وخاصة  العالقة  هذه 

االلتقاء  اهمية  وكذلك  السوفيتي  االتحاد 

المسائل  عن  فضال  بينهما،  والتباحث 

الكردية.  الحركات   الحدودية وخطر 

ايران      بزيارة  بالمقابل  اتاتورك   قام 

بمناسبة مرور عشر  الوثائق  لنا  نقلت  كما 

بهلوي  رضا  الشاه  تتويج  على  سنوات 

اتفاقية  عقد  شهد  وقد  ايران  في  للمملكة 

المجلس  عليها  وصادق  الدولتين  بين 

الكبير في تركيا والذي ابرق الى  الوطني 

عن  فيها  عبر  االيراني  الملكي  المجلس 

تركيا  تكنه  التي  واالخوة  الصداقة  شعور 

  (64)ران.نحو اي

االتفاقيات  من  العديد  على  توقيع  جرى 

والمعاهدات بين ايران وتركيا خالل المدة 

العشرين  اذار وحتى  الرابع عشر من  من 

   -وهي كاالتي :  1937من نيسان عام  

تركيا  -1 لمواطني  االقامة  معاهدة 

 وايران.

الناجمة  -2 الخالفات  تسوية  اتفاق 

وعمليات  التمرد  حركات  عن 

ت التي  القبائل التهريب  بيها  قوم 

 القاطنة في القرى الحدودية .  

 اتفاق كمركي.   -3

التعاون القضائي والتجاري  -4 اتفاق 

  . 

المتهمين  -5 بتبادل  يقضي  اتفاق 

 والمحكومين .  

في  -6 الفنية  الخبرات  تبادل  اتفاق 

 مجال البريد والتلغراف .  

 اتفاق الطيران الجوي .   -7

وتسهيل  -8 التجاري  التبادل  اتفاق 

 نقل البضائع التجارية.  

الخبرات  -9 وتبادل  البيطرة  اتفاق 

 الطبية. 

الحرة.  -10  اتفاق التجارة 

التي  االتفاقيات والمواثيق  ابرز  من  ولعل 



سياسة مصطفى كمال أتاتورك الداخلية واخلارجية من خالل ملفات البالط امللكي العراقي    

 

 2٠2١( لسنة  2( اجلزء )  3جملة القادسية اجمللد احلادي والعشرون العدد )  

 

411 

من  كل  عن  عالوة  وتركيا  ايران  جمعت 

اباد  سعد  ميثاق  هو  وافغانستان  العراق 

في   عقد  وقع   1937تموز    8الذي  حيث 

هو ف الهدف  وكان  اباد  سعد  قصر  ي 

وحسن  الصداقة  روابط  على  الحفاظ 

السلم  وتامين  المتعاقدة  الدول  بين  التفاهم 

    (65). واالمن في منطقة الشرق االدنى

السفن       بمرور  االتفاقية  سمحت 

دول  الى  عائداتها  ترجع  التي  الحربية 

)روسيا   االسود  رومانيا   –تركيا    –البحر 

المضائق وسمحت حصر  بلغاريا(  – ا في 

السفن  وبمرور  الغواصات  بعبور  ايضا 

 الحربية.  

 مع العراق  ةالعالقخامسا :  

االستقبال       الوثائق  احدى  لنا  تنقل 

قبل  من  انقرة  في  العراقي  للسفير  الحافل 

 1930تشرين االول  -26اتاتورك بتاريخ  

الطرق  على  بالخروج  اتاتورك  وقيام 

المتبعة   اشارة ودية الدبلوماسية  وذلك في 

ترمز الى اهمية العالقات بين البلدين لدى 

السفير وحسب  اراد  اتاتورك وذلك عندما 

التحية  اداء  بعد  ان  اذ  المتبعة  الطرق 

واراد القاء الخطاب غير ان اتاتورك تقدم 

انه ال المعتاد  يصافح   نحوه وصافحه وان 

لنا  ونقلت  الخطاب  القاء  قبل  السفير 

الترحاب للسفير   الوثيقة  قبل  من  الكبير 

كلمة  والقى  اعتماده  اوراق  سلم  عندما 

به   الملك   وسألهمرحب  صحة جاللة  عن 

وما  تحياته  له  يبلغ  وانه  المعظم  فيصل 

يكنه من مودة شخصية له ويرجو له العز 

   (66).  والصحة

تطورا  شهدت  البلدين  بين  العالقات  ان 

وزيرين  تعيين  تم  بعد  المدة  هذه  في 

كل في  في   مفوضين  وبغداد  انقرة  من 

هو   1929ايلول   اخر  سبب  عن  ،فضال 

تزايد  بسبب  العراق  الى  تركيا  حاجة 

الحدود  على  الكردية  الحركات  نشاط 

عراقي  وفد  زار  وقد  التركية  العراقية 

السعيد  نوري  الخارجية  وزير  برئاسة 

هناك 1930-1932) ومكث  تركيا   )

مباحثات  اجراء  اجل  من  ايام  عشرة 

هذ نشاط  وبحث بخصوص  الحركات  ه 

اتفاقية  عقد  وامكانية  النفط  قضية 

هذا  من  ولذلك  البلدين  بين  اقتصادية 

بالسفير  اتاتورك  اهتمام  نالحظ  المنطلق 

  (67)العراقي والعراق .

مع بريطانيا  خامسا :    العالقة 

الملكي       البالط  وثائق  احدى  لنا  نقلت 

تقريرا بعنوان استقالة الوزارة التركية في 

استقالة   1937عام   اسباب  من  وذكرت 

السياسة الخارجية التركية  ان  الوزارة هو 

ستميل اكثر الى بريطانيا وتبتعد قليال عن 

اننا ال اذ  نرغب بان تسير وراء   روسيا ، 

المانيا  ضد  العدائية  السياسة  في  روسيا 

 (68).وايطاليا"
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الوثيقة       لهذه  تحليلنا  خالل  ومن 

سياسة   في  اتجاه  اتاتورك نالحظ 

كنوع  هذا  وجاء  بريطانيا  نحو  الخارجية 

موقفها  بسبب  لبريطانيا  الجميل  رد  من 

االيجابي من تركيا في مؤتمر مونترو في 

في   1936عام   جانبها  الى  ووقوفها 

للمقترحات  وموافقتها  المفاوضات 

  .التركية

لها أر      يكون  ان  ضرورة  تركيا  ت 

الدولية  المحافل  في  يؤيدها  قوي  سند 

اقتضت وي اذا  السالح  بقوة  عنها  دافع 

مونرو  اتفاقية  توقيع  وبع  لذلك  الضرورة 

يوم   1936تموز    20في   مرور  وبعد 

البريطانية  الحكومة  االتفاقية  على  واحد 

اي  في  تركيا  عن  للدفاع  مستعدة  بانها 

محتمل.    (69)عدوان ايطالي صرحت 

للمفوضية       تقرير  الوثائق في  لنا  نقلت 

ان قرة فضال عن زيارة جاللة العراقية في 

( الثامن  ادوارد  انكلترا  كانون   20ملك 

الى 1936ايلول    11-1936الثاني    )

في   والحفاوة   1916ايلول    14تركيا 

وزيارته  بها  استقباله  تم  التي  البالغة 

الحربية واعتبرت الوثيقة ان لهذه  للمواقع 

رئيس  وكان  تاريخية  قيمة  الزيارة 

اتاتورك التركية  استقباله   الجمهورية  في 

وقد رافقه حت وصوله  الحكومة  واقطاب 

الملك  وزار  االنكليزية  السفارة  الى 

االثرية والتاريخية في استانبول  المحالت 

وخاطب  االنكليزية  الجالية  هناك  وقابل 

في  لندن  في  يراه  ان  يود  بانه  اتاتورك 

اتاتورك  الى  وابرق  القريب  المستقبل 

الت المودة  على  فيها  شكره  قابلها برقيه  ي 

الزيارة  التركي وتعد هذه  الشعب  قبل  من 

تم  اذ  تركيا  الى  بريطاني  لملك  االولى 

التركية  اليافطات  وعلقت  بحفاوة  استقباله 

السفن  واطلقت   ادوارد(  )مرحبا  عليها 

نارية  عيارات  البسفور  في  التركية 

الملك  زيارة  عن  ونجم  به  ابتهاجا 

عالقات  اقامة  تركيا  الى  القصيرة 

رمزت شخصية   كما  اتاتورك  وبين  بينه 

بين الدولتين في تلك  التقارب  الى  الزيارة 

، وان سياسة اتاتورك في مسالة   (70)المدة 

والمانيا   ايطاليا  مع  العداء   تأتيعدم 

المتبعة في  البريطانية  السياسة  مع  تماشيا 

المانيا  مع  التهدئة  سياسة  وهي  المدة  تلك 

الحظيرة  الى  عودتهم  اجل  من  وايطاليا 

في  السلم  على  المحافظة  بهدف  االوربية 

السوفيتي واور االتحاد  عزل  وكذلك  با 

   (71)با.وومنعه من التدخل في شؤون اور

 : السوفيتية  سادسا  مع روسيا   العالقة 

مع       العالقة  على  اتاتورك  حرص 

في  عليها  اكد  فقد   ، السوفيتي  االتحاد 

بالقول خطاباته  الصداقة   "  احدى  ان 

التركية التزال على قوتها منذ   –  الروسية

ومن خالل هذا ,    (72)"  خمسة عشرة سنة

بهذه  اتاتورك  تمسك  نالحظ  الخطاب 
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نحو بريطانيا  الميل  اراد  الصداقة وعندما 

روسيا  عن  بالكامل  وجهه  يدر  لم 

قليال  االبتعاد  قرر  فقط  وانما  السوفيتية 

التركية  العالقات  في  ورد  كما  عنها 

تزداد البريطانية   ان  انه حريص على  بل 

لهذه  بحاجة  فهو  عليها  والمحافظة  قوة 

القطبين  احد  وهي  المهمة  الدولية  القوة 

العالم   في  بريطانيا   آنذاكالرئيسيين  وهي 

ظهور  بعد  وخاصة  السوفيتي  واالتحاد 

المتوسط  البحر  حياة  في  ايطالي  الخطر 

 واطماعها في هذه المنطقة .  

السوفيتي      االتحاد  دولة   يعد  اول 

بحكومة اتاتورك  اعترفت بصورة رسمية 

لهذا الموقف تبنى اتاتورك سياسة  ونتيجة 

منذ  السوفيتي  االتحاد  من  التقرب  مفادها 

عام معاهدة  فيها   1935عقد  وتعهد 

في  االشتراك  او  االنضمام  عدم  الطرفين 

عمل  اي  في  االشتراك  او  االحالف 

الطرف  ضد  موجه  نوع  اي  من  عدواني 

واي ثالث   االخر  اخر  من طرف  عدوان 

   (73). يلتزم الطرف الثاني الحياد

متوازنة       عالقات  اقامة  تركيا  ارادة 

وبريطانيا  السوفيتي  االتحاد  الدولتين  بين 

البرية  السوفيتية  القدرات  من  لالستفادة 

في  المرابطة  البريطانية  البحرية  والقوة 

المتوسط   االيطالي   إلبعادالبحر  الخطر 

ا منطقة  عن عن  فضال   ، االوسط  لشرق 

ان روسيا كانت تريد ان يكون لها موطئ 

تريد  كانت  لذلك  المتوسط  البحر  في  قدم 

تركيا الى جانبها.  كسب 

   –  الخاتمة

مصطفى       لسياسة  دراستنا  خالل  من 

والخارجية  الداخلية   ) اتاتورك   ( كمال 

البالط  وثائق  لنا  نقلته  ما  خالل  ومن 

القول انها سياسة يمكننا  ،  الملكي العراقي  

ان  استطاع  فقد  السياسي  بالذكاء  امتازت 

متدهورة  كانت  ان  بعد  بالبالد  ينهض 

استعادة  من  فاستطاع  االجزاء  ومقطعة 

لوزان ، فضال  معاهدة  في  تركيا  اراضي 

الكبرى  الدول  بين  التنافس  استفاد من  انه 

في  السوفيتي  واالتحاد  بريطانيا  خاصة 

م ايجابيا  مستغال  المدة  تركيا تلك  وقع 

االستراتيجي المهم ليحصل على دعم هذه 

المضائق  قضية  في  واهمها  الدول 

بالقدرة  امتاز  وكذلك   ، مونترو  ومؤتمر 

في كما  تدخل  وجعلها  الدول  تجميع  على 

حصل في دول البلقان في الميثاق البلقاني 

حسنة مع دول  عالقات  بناء  عن  فضال   ،

السياسة  اما   ، والعراق  ايران  الجوار 

داخلية فقد شهدت تركيا في عهده نهضة ال

والصناعية  العمرانية  المجاالت  شتى  في 

هذه  وكل  والزراعية  والتعليم  والتجارية 

يخلو  فال  اهتماماته  في  تدخل  المجاالت 

للجوانب  شامال  وكان  اال  له  خطاب 

الخارجية  السياسة  او  التركية  الداخلية 

لنا  نقلت  وكما  اهتماماته  صلب  في  فهي 
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ن والثقافة الوثائق  باللغة  اهتمام  هناك  جد 

االهتمام  وحتى  بل  والتجارة  والتعليم 

تمتاز  فخطاباته  وقيمتها  التركية  بالعملة 

 بالشمولية والدقة.

 الهوامش

على  (1) اللقب  هذا  اطلق  اتاتورك: 

بعد صدور قانون  مصطفى كمال 

عام    21في    1934حزيران 

كل  تسمية  وجوب  والمتضمن 

اسمه  الى  يضاف  بلقب  تركي 

تسمى  المناسبة  وبهذه  الشخصي 

الى  اتاتورك مضافا  بلقب  الزعيم 

االكبر  االب  بمعنى  و)آتا(  كمال 

بقانون  عليه  واطلق  والمربي 

عزة  محمد  ينظر:   ,  خاص 

الحديثة , مطبعة  تركية   , دروزه 

بيروت    , ,   1946الكشاف 

 .    156ص

(2)  ، الملكي  البالط  ملفات  د.ك.و، 

الملفة   تقرير 719/311رقم   ،

انقرة  في  العراقية  المفوضية 

الثاني   كانون  ،   1936لشهر 

مؤتمر  في  اتاتورك  خطاب 

على  اللقب  هذا  اطلق  اتاتورك: 

بعد صدور قانون  مصطفى كمال 

 1934عام  حزيران  21في  

كل  تسمية  وجوب  والمتضمن 

اسمه  الى  يضاف  بلقب  تركي 

تسمى  المناسبة  وبهذه  الشخصي 

مضافا  اتاتورك  بلقب  الزعيم 

الرابع،  الجمهوري  الشعب  حزب 

 .5ص

االمة  (3) تركيا   ، اوكتم  كوم 

مصطفى  ترجمة  الغاضبة، 

الجمال، اصدارات سطور  مجدي 

القاهرة،    ، ، 2011الجديدة 

 .78ص-77ص

در (4) عزة  المصدر محمد  وزة، 

 .102السابق، ص

الملكي ،  (5) البالط  ك. و، ملفات  د. 

الملفة   شهر   718/311رقم 

الثاني   خطاب 1934تشرين   ،

الوطني  المجلس  في  اتاتورك 

 .8الكبير، ص

السيرة  (6) اتاتورك  مانجو،  اندرو 

الحديثة،  تركيا  لمؤسس  الذاتية 

ترجمة عمر سعيد االيوبي، دائرة 

ظبي،  ابو  والسياحة،  الثقافة 

 .490، ص2018

د. ك. و. ، ملفات البالط الملكي،  (7)

الملفة   تقرير 311/  719رقم   ،

انقرة  في  العراقية  المفوضية 

الثاني   تشرين  ، 1934لشهر 

المجلس  في  اتاتورك  خطاب 
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 .  9الوطني الكبير، ص

تركيا   (8) صنع   ، احمد  فيروز 

داوود  سلمان  ترجمة  الحديثة، 

المطبعة  الحكمة،  بيت  واخرون، 

د.ت، ص  العربية،  ، 188بغداد، 

المصدر  دروزة،  عزة  محمد 

 .158السابق، ص

الملكي،   (9) البالط  ملفات  و،  ك.  د. 

الملفة   تقرير 718/311رقم   ،

انقرة  في  العراقية  المفوضية 

الثاني   تشرين  ، 1934لشهر 

المجلس  في  اتاتورك  خطاب 

 .  8الوطني الكبير، ص

اللغة   (10) نفسه،  ، 720/311المصدر 

في العراقية  المفوضية   تقرير 

لشهر كانون الثاني   ، 1937انقرة 

المجلس  في  اتاتورك  خطاب 

 .48الوطني الكبير، ص

المصدر  (11) دروزة،  عزة  محمد 

 .  16السابق نفسة، ص

االناضول،  (12) ذئب  الزين،  مصطفى 

لندن_  للنشر،  الريس  رياض 

 .  245،ص1991قبرص  

 .  245المصدر نفسة، ص (13)

 .  246المصدر نفسة،ص (14)

الملكي،  (15) البالط  ملفات  و،  ك.  د. 

تقرير 311/  718اللغة    رقم  ،

انقرة  في  العراقية  المفوضية 

الثاني   تشرين  ، 1934لشهر 

في 8ص اتاتورك  خطاب   ،

 .  8المجلس الوطني الكبير، ص

السابق،  (16) المصدر  احمد،  فيروز 

 .222ص

والهالل  (17) السيف  هالل،  رضا 

اربكان،  لي  اتاتورك،  من  تركيا 

القاهرة،  للنشر،  الشروق  دار 

 .  77، ص1999

م (18) و،  ك.  الملكي، د.  البالط  لفات 

الملفة   تقرير 311/  719رقم   ،

انقرة  في  العراقية  المفوضية 

الثاني   كانون  ، 1936لشهر 

اتاتورك في مؤتمر حزب  خطاب 

الرابع،  الجمهوري  الشعب 

 .12ص

السلطة  (19) تركيز  وهي  الدولتية: 

االقتصادية والتخطيط االقتصادي 

من  الغرض  ان  الدولة  بيد 

االقت تطوير  كان  صاد الدولتية 

من  تحريره  طريق  عن  القومي 

االجنبي  الرأسمال  على  االعتماد 

الخاصة  الصناعة  وتشجيع 

احمد  ينظر:  الدولة،  بواسطة 
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السياسية  الحياة  النعيمي،  نوري 

تركيا   دار 1938-1919في   ،

بغداد،   للطباعة،  ، 1990الحرية 

 .  129ص

الملكي،  (20) البالط  ملفات  و،  ك.  د. 

رقم   تقرير 718/311ملفة   ،

انقرة المفو في  العراقية  ضية 

الثاني   تشرين   1934لشهر 

المجلس  في  اتاتورك  خطاب 

 .  9الوطني الكبير، ص

رقم  (21) ملفة  نفسه،  المصدر 

المفوضية 720/311 تقرير   ،

لشهر حزيران  انقرة  في  العراقية 

اعمار استانبول، ص1937  ،7  . 

رقم  (22) ملفة  نفسة،  المصدر 

المفوضية   719/311 تقرير 

لش انقرة  في  هر حزيران العراقية 

الواليات 1935 اعمار   ،

 .  9الشرقية، ص

رقم   (23) ملفة  نفسه،  / 719المصدر 

العراقية   311 المفوضية  تقرير 

الثاني  تشرين  لشهر  انقرة،  في 

في 1935 االجبارية  الخدمة   ،

 .13الواليات الشرقية، ص

رقم  (24) ملفة  نفسه،  المصدر 

المفوضية 718/311 تقرير   ،

تشرين  لشهر  انقرة،  في  العراقية 

اتاتورك 1934اني  الث خطاب   ،

الوطني  المجلس  في 

 .8الكبير،ص

السابق  (25) المصدر  احمد،  ميرزا 

 .  225نفسه، ص

د. ك. و.، ملفات البالط الملكي ،  (26)

رقم   تقرير 720/311ملفة   ،

انقرة  في  العراقية  المفوضية 

االول   تشرين  ، 1937لشهر 

تركيا  بين  التجارية  االتفاقية 

 .80واليابان، ص

رقم (27) نفسه،  ، 718الملفة    المصدر 

العراقية 311 المفوضية  تقرير   ،

الثاني  تشرين  لشهر  انقرة  في 

في 1934 اتاتورك  خطاب   ،

 .  8المجلس الوطني الكبير ص

المصدر    (28) دروزة،  عزة  محمد 

ص نفسه،   -320السابق 

 .  336ص

السابق،    (29) المصدر  مانجو،  اندرو 

 .  506ص

د. ك. و، ملفات البالط الملكي،    (30)

الملفة   تقرير 311/  720رقم   ،

انقرة  في  العراقية  المفوضية 

االول   تشرين  ، 1937لشهر 

 .  80عبرة جديدة التاتورك، ص
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الملفة/    (31) رقم  نفسه،  المصدر 

المفوضية 311/  719 تقرير   ،

تشرين  لشهر  انقرة  في  العراقية 

المجلس 1934الثاني   حل   ،

 .  95الوطني الكبير، ص

عسكرية وتقابلها    (32) رتبة  الغازي، 

االوربية،  باللغات  المارشال  رتبة 

المصدر   -ينظر: الزين،  مصطفى 

 .  271السابق، ص

الملكي،  (33) البالط  ملفات  و،  ك.  د. 

الملفة   تقرير 311/  791رقم   ،

انقرة  في  العراقية  المفوضية 

الثاني   تشرين  ، حل 1934لشهر 

 .  95المجلس الوطني الكبير، ص

حس (34) المجلس هزبر  شالوخ،  ن 

السياسي  ودوره  الكبير  الوطني 

تركيا   ، مجلة 1924  -1920في 

والخمسون،  التاسع  العدد/  ديالى، 

 .  19، ص2013

(35) ( اينونو   -1884عصمت 

من 1973 عائلة  في  ولد   :)

في  ودخل  الوسطى  الطبقة 

منها  وتخرج  العسكرية  المدرسة 

باسم 1950عام   ولقب   ،

معركة  الى  نسبة  ))اينونو(( 

على اينون فيها  انتصر  التي  و 

عام   واصبح 1921اليونانيين   ،

عام   حتى  للوزراء   1937رئيسا 

رئيسا  انتخب  اتاتورك  وفاة  وبعد 

حتى عام   1938للجمهورية عام  

بالمعارضة   1950 اصبح  ثم 

عام   عام   1960حتى  وفي 

االئتالفية   1962 الوزارة  تراس 

عام   عن   2972وفي  انشق 

الجمهوري،  الشعب  حزب 

ء طه ياسين الدوري، عال  -ينظر:

السياسي  ودوره  اينونو  عصمت 

تركيا   ، 1950  -1919في 

متشوري،  ليز  دكتوراة  اطروحة 

جامعة  التربية،  كلية 

ص2006المستنصرية،    ،6 ،

المصدر  النعيمي،  نوري  احمد 

ص نوري 75السابق،  احمد   ،

الحزبي  التعدد  ظاهرة  النعيمي، 

 في تركيا.  

(36) ( بايار   -(:1987  -1883جالل 

قي الشعب من  حزب  ادي 

االعمال  رجال  ومن  الجمهوري 

في  نائب  اصبح  واالقتصاد 

الكبير  التركي  الوطني  المجلس 

من  للعديد  ورئيس  مرات  عدة 

وشغل  التركية  المصارف 

ثم اصبح  االقتصاد  منصب وزير 

بعد  تركيا  في  للوزراء  رئيسا 

اينونو  عصمت  وزارة  استقالة 

انضم  اتاتورك  عهد  اواخر 
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مع واسس  عدنان   للمعارضة 

الديمقراطي عام  الحزب  مندريس 

واصبح رئيسا للجمهورية   1946

في  الحزب  فوز  بعد  التركية 

عام   وبعد   1950االنتخابات 

عام   عليه   1960انقالب  حكم 

سنه  لكبر  خفف  ولكنه  باإلعدام  

عام   سراحه  اطلق   1964ثم 

عام   في  ينظر:1987وتوفي   ،- 

ظاهرة  النعيمي،  نوري  احمد 

الحزبي في  -1945تركيا    التعدد 

للطباعة، 1980 الحرية  دار   ،

ص1989بغداد،    ،1481 ،

صحوة  المرجة،  بني  موفق 

السلطان عبد  او  المريض  الرجل 

والخالفة  الثاني  الحميد 

للطباعة،  الكويت  دار  االسالمية، 

 .  391، ص1984الكويت،  

الملكي  (37) البالط  ملفات  و،  ك.  د. 

الملفة   ،تقرير 720/311،رقم 

العراقية انقرة،   المفوضية  في 

االول   تشرين  ، 1937لشهر 

التركية، ص  .  80استقالة الوزارة 

المفوضية  (38) تقرير  نفسه،  المصدر 

تشرين  لشهر  انقرة،  في  العراقية 

الوزارة 1937االول   استقالة   ،

 .  80التركية،ص

وذكريات  (39) سيرة  شوكت،  ناجي 

عاما ، 1971  -1894ثمانين 

العربية،  اليقظة  مكتبة  منشورات 

 .  293، ص1975بغداد، 

الملكي،  (40) البالط  ملفات  و،  ك.  د. 

الملفة   تقرير 719/311رقم   ،

انقرة  في  العراقية  المفوضية 

االول   تشرين  ، 1935لشهر 

 .  66المؤامرة ضد اتاتورك، ص

المفوضي (41) تقرير  نفسه،  ة المصدر 

تشرين  لشهر  انقرة  في  العراقية 

ضد 1935االول   المؤامرة   ،

 .  67اتاتورك، ص

في  (42) العراقية  المفوضية  تقرير 

لشهر كانون الثاني   ، 1936انقرة 

 .  9المؤامرة ضد اتاتورك، ص

المفوضية  (43) تقرير  نفسه،  المصدر 

تشرين  لشهر  انقرة  في  العراقية 

اتاتورك 1934الثاني   خطاب   ،

الك الوطني  المجلس  بير، في 

 .  12ص

االمير محسن جبار االسدي،  (44) عبد 

االسكندرونة   لواء   -1936قضية 

السياسية 1939 المجلة   ،

المستنصرية،  الجامعة  والدولية، 

ص2006،  6العدد/  ،47- 

 .  88ص
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الملكي،  (45) البالط  ملفات  و،  ك.  د. 

الملفة   تقرير 719/311رقم   ،

انقرة  في  العراقية  المفوضية 

االول  ل كانون  ، 1936شهر 

واالسكندرونة  انطاكية  قضية 

 .  172بشي من التفصيل، ص  

الملفة   (46) رقم  نفسه،  المصدر 

المفوضية 720/311 تقرير   ،

تشرين  لشهر  انقرة  في  العراقية 

الوزارة 1937االول   استقالة   ،

 .  80التركية، ص

العالقات  (47) رضا،  صالح  صباح 

السورية التركية   -السياسية 

مجلة   (،1946  -1918)

االستاذ، كلية التربية )ابن رشد(، 

االول، 210العدد/   ،المجلد 

 .  50، ص  2014

الملكي،  (48) البالط  ملفات  و،  ك.  د. 

الملفة   تقرير 311/  719رقم   ،

انقرة  في  العراقية  المفوضية 

االول   كانون  ، 1936لشهر 

واالسكندرونة  انطاكية  قضية 

 .  172بشي من التفصيل، ص  

المصدر  (49) رضا،  صالح  صباح 

 .  501السابق، ص  

الملكي،  (50) البالط  ملفات  و،  ك.  د. 

الملفة   تقرير 720/311رقم   ،

انقرة  في  العراقية  المفوضية 

االول   كانون  ، 1936لشهر 

واالسكندرون،  انطاكية  قضية 

 .  3ص

االمير محسن جبار االسدي،  (51) عبد 

ص نفسة،  السابق  ، 82المصدر 

المصدر  رضا،  صالح  صباح 

 .  502السابق، ص

ملف (52) و،  ك.  الملكي، د.  البالط  ات 

الملفة   تقرير 311/  718رقم   ،

انقرة  في  العراقية  المفوضية 

الثاني   تشرين  ، 1934لشهر 

المجلس  في  اتاتورك  خطاب 

 .  8الوطني الكبير، ص

تركيا  (53) الرحمن،  عبد  شاطر  عبد 

وسياسة االحالف االقليمية )حلف 

نموذجا(، مجلة   –  1934البلقان  

القانونية  للعلوم  تكريت  جامعة 

/وا المجلد  ، 5لسياسية، 

الخامسة، 18العدد/ السنة   /

 .  295ص

 .  299المصدر نفسه، ص (54)

الصائغ،  (55) الواحد حسون  عبد  علي 

من  البلغارية  التركية  العالقات 

الدبلوماسية،  التقارير  خالل 

العدد22المجلد عام2،   ،2015 ،
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 .  771ص

الملكي،  (56) البالط  ملفات  و،  ك.  د. 

الملفة   تقرير 717/311رقم   ،

انقرة  في  العراقية  المفوضية 

تشرين  لشهر 

وزراء 1934الثاني ،اجتماع  

 .  99خارجية البلقان،ص

المفوضية  (57) تقرير  نفسه،  المصدر 

تشرين  لشهر  انقرة  في  العراقية 

ملك  قتل  حادثة   ، الثاني 

 .  100يوغسالفية،ص

الملفة  (58) رقم  نفسه،  المصدر 

المفوضية 720/311 تقرير    ،

كانون  لشهر  انقرة  في  العراقية 

اتاتورك 1936االول   خطاب   ،

الكبير  الوطني  المجلس  امام 

 .7)السياسة الخارجية(، ص

العالقات   حنا (59) بهنان،  عزو 

 -1936التركية    -البريطانية

ليز 1939 دكتوراة  اطروحة   ،

جامعة  التربية،  كلية  متشوري، 

 .  53، ص2005الموصل،  

المضايق  (60) مشكلة  الحاج،  لويس 

التركية الروسية،   -والعالقات 

المكشوف،  دار  منشورات 

ص1947بيروت،    ،39- 

 .  40ص

السابق  (61) المصدر  بهنان،  عزو  حنا 

 .  54نفسة، ص

لوزان: (62) معاهدة   -معاهدة  هي 

الحلفاء وتركيا عقدت  بين  للصلح 

عام  24في   وتعتبر   1923تموز 

الجديدة  لتركيا  نصرا  المعاهدة 

االعتراف  على  حصولها  وكان 

وسيادتها  السياسي  باستقاللها 

احرزته  اهم نصر  اراضيها  على 

اعادة  ومنها  لوزان  معاهدة  في 

اجزاء  كامل  على  سيادتها 

ذات االمبراطوري العثمانية  ة 

التركية  السكانية  االغلبية 

واورنة  تراقيا  ومناطق 

والمناطق  وقليقية  واالناضول 

وقضية  وتدويل  الشرقية 

ينظر: خليل   -المضائق  نديم 

الخارجية  تركيا  سياسة  محمد، 

ديالى 1939-1918من   مجلة   ،

  / العدد  السنة  26،   /2012 ،

 .  10ص

المصدر  (63) بهنان،  عزوز  حنا 

 .  54السابق، ص

الملكي،  (64) البالط  ملفات  و،  ك.  د. 

الملفة   تقرير 718/311رقم   ،

انقرة  في  العراقية  المفوضية 
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اذار   زيارة 1934لشهر  حول   ،

ايران تركيا، ص  .  57جاللة شاه 

الملفة  (65) رقم  نفسه،  المصدر 

المفوضية 720/311 تقرير   ،

تشرين  لشهر  انقرة  في  العراقية 

 .  56، ص1937االول 

مالمح (66) الكردي،  عظيم   علي 

االيرانية عهد   -العالقات  التركية 

بهلوي   شاه   -1925رضا 

مجلة   -1941 وثائقية،  دراسة 

العدد/  الجامعة،  االسالمية  الكلية 

المجلد/  19 السنة/    7،   ،2012 ،

 .  128ص  -126ص

الملكي  (67) البالط  ملفات  و،  ك.  د. 

الملفة   تقرير 5158/311رقم   ،

انقرة  في  العراقية  المفوضية 

االول   تشرين  ، 1930لشهر 

 .  49ص

احمد،  (68) الرزاق  عبد  القادر  عبد 

تجاه  التركية  الخارجية  السياسة 

المعهد 1967  -1958العراق    ،

السياسية  للدراسات  العالي 

المستنصرية،  الجامعة  والدولية ، 

 .  84ص  -83، ص2004

الملكي،  (69) البالط  ملفات  و،  ك.  د. 

الملفة   تقرير 720/311رقم   ،

انقرة  في  العراقية  المفوضية 

ت االول  لشهر  ، 1937شرين 

التركية، ص  .  80استقالة الوزارة 

المصدر  (70)  ، بهنان  عزوز  حنا 

 .  53السابق، ص

الملكي،  (71) البالط  ملفات  و،  ك.  د. 

الملفة   تقرير 311/  720رقم   ،

انقرة  في  العراقية  المفوضية 

 .  56،ص1936لشهر ايلول 

المفوضية  (72) تقرير  نفسه،  المصدر 

تشرين  لشهر  انقرة  في  العراقية 

اتاتورك 1934الثاني   خطاب   ،

الكبير،  الوطني  المجلس  في 

 .  8ص

العالقات  (73) النعيمي،  نوري  احمد 

في  دراسة   ، الروسية  التركية 

زهران  دار  والتعاون  الصراع 

 .  30، ص2011للنشر، عمان،  

المصدر  (74) بهنان،  عزوز  حنا 

 .54السابق، ص

 المصادر:  

الكتب  دار  المنشورة:  غير  الوثائق 

العراقية:  والوثائق 

د .ك .و.، ملفات البالط الملكي ،  -1

في  العراقية  المفوضية  تقارير 

للمدة ما بين    1937-1934انقره 
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. 

الملكي  - البالط  .و. ، ملفات  .ك  د 

الملفة   رقم  تقرير 719/311،   ،

انقرة  في  العراقية  المفوضية 

 .1936لشهر كانون الثاني 

الملكي ،  - البالط  ك. و، ملفات  د. 

الملفة   شهر   718/311رقم 

الثاني  ت خطاب 1934شرين   ،

الوطني  المجلس  في  اتاتورك 

 الكبير.

د. ك. و. ، ملفات البالط الملكي،  -

الملفة   تقرير 311/  719رقم   ،

انقرة  في  العراقية  المفوضية 

الثاني   تشرين  ، 1934لشهر 

المجلس  في  اتاتورك  خطاب 

 الوطني الكبير.

الملكي،  - البالط  ملفات  و،  ك.  د. 

الملفة   تق718/311رقم  رير ، 

انقرة  في  العراقية  المفوضية 

الثاني   تشرين  ، 1934لشهر 

المجلس  في  اتاتورك  خطاب 

 الوطني الكبير.

الملكي،  - البالط  ملفات  و،  ك.  د. 

الملفة   تقرير 311/  719رقم   ،

انقرة  في  العراقية  المفوضية 

الثاني   كانون  ، 1936لشهر 

اتاتورك في مؤتمر حزب  خطاب 

الرابع.  الشعب الجمهوري 

و.، ملفات البالط الملكي ، د. ك.   -

رقم   تقرير 720/311ملفة   ،

انقرة  في  العراقية  المفوضية 

االول   تشرين  ، 1937لشهر 

تركيا  بين  التجارية  االتفاقية 

 واليابان.

الملكي،  - البالط  ملفات  و،  ك.  د. 

الملفة   تقرير 311/  720رقم   ،

انقرة  في  العراقية  المفوضية 

االول   تشرين  ، 1937لشهر 

 التاتورك.  عبرة جديدة 

الملكي،  - البالط  ملفات  و،  ك.  د. 

الملفة   تقرير 311/  791رقم   ،

انقرة  في  العراقية  المفوضية 

الثاني   تشرين  ، حل 1934لشهر 

 المجلس الوطني الكبير.

الملكي،  - البالط  ملفات  و،  ك.  د. 

الملفة   تقرير 719/311رقم   ،

انقرة  في  العراقية  المفوضية 

االول   تشرين  ، 1935لشهر 

 رة ضد اتاتورك.المؤام

الملكي،  - البالط  ملفات  و،  ك.  د. 

الملفة   تقرير 719/311رقم   ،

انقرة  في  العراقية  المفوضية 
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االول   كانون  ، 1936لشهر 

واالسكندرونة  انطاكية  قضية 

 بشي من التفصيل.

الملكي،  - البالط  ملفات  و،  ك.  د. 

الملفة   تقرير 720/311رقم   ،

انقرة  في  العراقية  المفوضية 

كانون ، 1936االول    لشهر 

 قضية انطاكية واالسكندرون.

الملكي،  - البالط  ملفات  و،  ك.  د. 

الملفة   تقرير 717/311رقم   ،

انقرة  في  العراقية  المفوضية 

تشرين  لشهر 

وزراء 1934الثاني ،اجتماع  

 خارجية البلقان.

الملكي،  - البالط  ملفات  و،  ك.  د. 

الملفة   تقرير 718/311رقم   ،

انقرة  في  العراقية   المفوضية 

اذار   زيارة 1934لشهر  حول   ،

ايران تركيا.  جاللة شاه 

الملكي  - البالط  ملفات  و،  ك.  د. 

الملفة   تقرير 5158/311رقم   ،

انقرة  في  العراقية  المفوضية 

 .1930لشهر تشرين االول 

الملكي،  - البالط  ملفات  و،  ك.  د. 

الملفة   تقرير 720/311رقم   ،

انقرة  في  العراقية  المفوضية 

االول   تشرين  ، 1937لشهر 

التركية.  استقالة الوزارة 

الملكي،  - البالط  ملفات  و،  ك.  د. 

الملفة   تقرير 311/  720رقم   ،

انقرة  في  العراقية  المفوضية 

 .1936لشهر ايلول 

العربية والمعربة:  الكتب 

الحياة  -2 النعيمي،  نوري  احمد 

تركيا   في  -1919السياسية 

للطباعة، 1938 الحرية  دار   ،

 .  1990بغداد، 

العالقات  -3 النعيمي،  نوري  احمد 

في  دراسة   ، الروسية  التركية 

زهران  دار  والتعاون  الصراع 

 .  2011،  للنشر، عمان

ظاهرة  -4 النعيمي،  نوري  احمد 

تركيا   الحزبي في   -1945التعدد 

ال1980 دار  للطباعة، ،  حرية 

 .1989بغداد، 

والهالل  -5 السيف  هالل،  رضا 

اتاتورك من  اربكان،   الى  تركيا 

القاهرة،  للنشر،  الشروق  دار 

1999. 

تركيا  -6 صنع  احمد،  فيروز 

داوود  سلمان  ترجمة  الحديثة، 

المطبعة  الحكمة،  بيت  واخرون، 
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بغداد.  العربية، د.ت، 

كوم اوكتم، تركيا االمة الغاضبة،  -7

الجمال،  مجدي  مصطفى  ترجمة 

 ، الجديدة  سطور  اصدارات 

 .2011القاهرة،  

المضايق  -8 مشكلة  الحاج،  لويس 

التركية الروسية،   -والعالقات 

د المكشوف، منشورات  ار 

 .1947بيروت،  

تركية  -9 دروزه,  عزة  محمد 

 , الكشاف  مطبعة   , الحديثة 

 .  1946بيروت  

م -10

االناضول،  ذئب  الزين،  صطفى 

لندن  للنشر،  الريس  رياض 

1991. 

ن -11

وذكريات  سيرة  شوكت،  اجي 

عاماً  ، 1971  -1894،  ثمانين 

العربية،  اليقظة  مكتبة  منشورات 

 .  1975بغداد، 

واألطاريح:    الرسائل 

العالقات  -1 بهنان،  عزو  حنا 

 -1936التركية    -البريطانية

اطروحة  1939 غير   دكتوراه ، 

جامعة منشورة  التربية،  كلية   ،

 .2005الموصل،  

احمد،  -2 الرزاق  عبد  القادر  عبد 

تجاه  التركية  الخارجية  السياسة 

المعهد 1967  -1958العراق    ،

السياسية  للدراسات  العالي 

المستنصرية، الجامعة   والدولية ، 

2004. 

الدوري،  -3 ياسين  طه  عالء 

السياسي  ودوره  اينونو  عصمت 

تركيا   ، 1950  -1919في 

منشوره   دكتوراه اطروحة   ، غير 

جامعة  التربية،  كلية 

 .2006المستنصرية،  

المنشورة:  البحوث 

العالقات  -1 رضا،  صالح  صباح 

السورية التركية   -السياسية 

مجلة 1946  -1918)  ،)

د(، االستاذ، كلية التربية )ابن رش

االول، 210العدد/   ،المجلد 

2014. 

االمير محسن جبار االسدي،  -2 عبد 

االسكندرونة   لواء   -1936قضية 

المجلة السياسية  1939  ، 


