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 شكر وامتنان

أحمد اهلل وأشكره قبل كل شيء عمى ما أسبغو عمي من نعم كثيرة  
منيا إكمال بحثي ال يسعني إال أن أتقدم بوافر الشكر واعرفان وعظيم 

الذي يشرفني  رائد صالح عمي التقدير واالمتنان ألستاذي الفاضل 
بتفضيمو عمى بحثي وما أبداه من تعاون ومتابعة ولما قدمو من 

 توجييات سديدة فكان لو كير اإلسيام في إنجاز البحث.

والعموم  معاممين في مكتبة كمية القانونكما أقدم الشكر الجزيل ل 
فقد كان لحسن أخالقيم ومعاممتيم الكريمة وطيب نفسيم  السياسية

والتسييالت الكبيرة التي قدموىا في إعارة الكتب األثر الكبير في إنجاز 
 ىذا البحث.
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 املقديت

التركية أىمية قصوى منذ مئات السنين، ألف كال من العراؽ وتركيا دولتاف  –تكتسب العالقات العراقية 
، فضاًل جارتاف يتمتعاف بخصائص جيوستراتيجية مهمة ، تتأتى من موقع جغرافي استراتيجي لكل منهما 

عن ىناؾ مشتركات جيبولتكية وثقافية بينهما لذلك فإف اي متغيرات وتحوالت تشهدىا المنطقة، ال بد 
 وأف يؤثر في العالقات بين البلدين ،وال سيما في ظل ما تشهدة المنطقة من احداث عامة .

صادية واألمنية بين التركية السياسية واالقت –العالقات العراقية  ينبغي ىذا البحث تسليط الضوء على
البلدين، وأسباب التدىور واالختالؼ في العالقات الثنائية بين البلدين خالؿ السنوات القليلة الماضية، 
وتأثير تنظيم داعش االرىابي على العالقات بينهما ومدى إمكانية الدفع بالعالقات الثنائية إلى مستوى 

المتعلقة بطبيعة السياسة الخارجية التركية تجاه العراؽ،  جديدة المنهج التاريخي بتتبع االحداث التاريخية
 وذلك للوقوؼ على كيفية واسباب وقوع الحدث.

، مركزا على ابرز القضايا لعراقية، >9=8فقد انصب لدراسة سياسة تركيا الخارجية تجاه العراؽ قبل عاـ 
راؽ وثانيا االعتراؼ التركي وىي قضية الموصل واثرىا في تحديد السياسة الخارجية للتركية تجاه الع

الرسمي بالعراؽ واثره في تطور العالقات بين البلدين، وثالثا تركيا مابين انقالب بكر صدقي وميثاؽ سعد 
اباد ورابعا سياسة تركيا الخارجية تجاه العراؽ في سنوات الحرب العالمية الثانية واخيرا تم تناوؿ طبيعة 

 .>9=8ـ التركية حتى عا -العالقات العراقية

( وذلك من خالؿ دراسة موقف تركيا من االتحاد 1:=8->9=8سياسة تركيا الخارجية تجاه العراؽ و 
العربي الهاشمي والجمهورية العربية المتحدة وقياـ النظاـ الجمهوري في العراؽ، وموقف تركيا من 

كراد والمياه في تحديد على بياف اثر قضيتي اال  نا في بحثناقد ركز و  ،االنسحاب العراقي من حلف بغداد 
توجهات السياسة الخارجية التركية تجاه العراؽ فضال عن بياف اثارىا المستقبلية على العالقات بين 

 البلدين.
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 انبحث  هًيتأ

تركزت دراسة ىذا البحث على بياف التطورات السياسية واالقتصادية واالجتماعية بين العراؽ وتركيا 

للعديد من الوقائع السياسية المتعلقة بطبيعة السياسة التركية الخارجية تجاه جوانب خفية كشف وكذلك  

العراؽ والتي يصعب الوقوؼ عليها من دوف االطالع على مضامين ىذه التقارير على الرغم من انها تعبر 

 عن وجهة نظر الهاشميين لكن احداثها كتبت بموضوعية نسبية.

 يُهجيت انبحث 

ة البحث اعتمدنا على مناىج علمية في ىذه الدراسة اولهما المنهج التاريخي الغراض التحقق من فرضي

للوقوؼ على بعض العوامل التاريحية وكذلك المنهج التحليلي واخيرا المنهج الواقعي في عملية البحث 

 ىذا .

 انبحث  إشكانيت

اشكالية الدراسة حوؿ كيفية تعامل الدولة العراقية والتركية في بعض القضايا العالقة بين البلدين  تكمن
 بشكل عاـ ومنها القضايا االقتصادية والسياسية والمياه والقضية الكردية .

 

 هيكهيت انبحث 

العالقات العراقية التركية وعتمدنا في بحثنا الموسـو على مبحثين في المبحث االوؿ التطور التاريخي في 
 والمبحث الثاني العالقات العراقية التركية في جوانب عدة منها االقتصادية والعسكرية والسياسية .
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 املبحث األول

 التطور التاريخي للعالقات العراقية التركية

أف العراؽ وتركيا بلداف جاراف تربطهما عالقات تاريخية ثقافية وأقتصادية وسعى البلداف لتطوير عالقتهما 
منذ األعتراؼ التركي بالعراؽ ، ال سيما أف ىذين البلدين تربطهما حدود مشتركة كالمياه واألكراد والتركماف 

 وكما يلي :  وأخيرا النفط ، ولهذا سوؼ نتناوؿ ىذا المبحث في ثالثة مطالب

 المطلب األوؿ

 حقبة السيطرة العثمانية على العراؽ

خضع العراؽ للحكم العثماني قاربت االربع نسبة قروف ، ويتميز حكم الواليات العثمانية الذين تولوا أدارة 
العراؽ بالتخلف واألىماؿ لألصالحات في مختلف ميادين الحياة السياسية واالجتماعية واالقتصادية 

ػ =:>8ية طواؿ سنوات حكمهم بأستثناء قلة من الواليات المصلحين من أمثاؿ) مدحت باشا (واالدار 
كما تميزت سنوات الحكم العثماني من الوالة وال سيما المتأخرين منهم بعدـ أستقرار الوالة لمدة   1;>8

حكم حيث شهد العراؽ خالؿ سنوات  (1) . طويلة حتى بعظهم لم تتجاوز واليتو سوى أشهر قليلة
( لكن الحكومة العثمانية أستعادت سيطرتها على البالد مجددا في 88>8ػ91;8المماليك في العراؽ )

بعد أنهيار أخر حكم في والية المماليك )داود باشا( وبدأ أوؿ حكم والي عثماني من ( 88>8عاـ )
م بأىماؿ كبير ( بعد حكم المماليك فقد تميز ىذا الحك81>8ػ  88>8العراؽ ىو ) علي رضا باشا ( )

 (2).وعدـ معالجة المشاكل التي عانى منها العراقية كمشاكل الفيضانات وانتشار األوبئة 

 

 
                                                           

 .889، ص  8>=8/>/18،سنة 8:صالح العقاد ، األصوؿ التاريخية للنزاع ، مجلة السياسة الدولية ، القاىرة  ((8
 .118، ص1;=8، منشورات طالئع ، دمشق ،  8ربيع ، المتغيرات الدولية وتطورات مشكلة الشرؽ األوسط ،ط  د. حامد ((1
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واالمراض خاصة الطاعوف وأتجوا سياسية البطش مع االنتفاظات المحلية التي قامت ضدىم كما حصل مع 

في بغداد والتي راح ضحيتها أربعة االؼ مواطن  81>8انتقاضة مفتي بغداد وعبد الغني جميل زادة عاـ 

التدخالت والمشاكل  وخالؿ تلك المدة كثرت (1)من أىالي مدينة كربالء التي أرتكبها الجيش العثماني 
القنصلين الفرنسي والبريطاني خالؿ والية )محمد نجيب والدسائس التي أشارىا القناصل االجانب وخاصة 

باشا( وعانى العراؽ من االحداث الخارجية وخاصة الحروب التي خاضتها الدولة العثمانية وبريطانيا وفرنسا 
 من جهة وروسيا من ىيمنة أخرى .

ىذه الحروب بسبب تجنيدىم وزجهم في ساحات القتاؿ وجمع األمواؿ منهم بصورة وعانى العراؽ من 
قسرية آلدامة الحرب على الرغم من انتهائها الحرب اال أف السلطات العثمانية أستمرت بالتجنيد االجباري 

ثمانية والذي جوبو برفض شديد في المناطق العشائرية فأنتشر العصياف والتمرد العشائري على السلطات الع

وقد أىمل السالطين العثمانيين الموجودين في العاصمة  (2).وخاصة مناطق ديالى والفرات األوسط 
 )االستنانة( لشؤوف البلداف واالقاليم التابعة لهم ومنها العراؽ واستبدادىم وجهلهم وتبذير األمواؿ .

الوالي المذكور بأنشاء  مهمة .فقد أىتموتعد والية مدحت باشا أىم السنوات التي شهدت أصالحات 
المدارس الحديثة وبناء المطابع والمستشفيات ومد خطوط سكك الحديد وأصالحات حالية كثيرة حاربة 
الرشوى والفساد األداري والمالي وكذلك أىتم بالزراعة وأنشأ التسجيل العقاري )الطابو( بهدؼ تشجيع 

حيث  (8)لبدوية بعد توزيع االراضي الزراعية عليهمالزراعة وأصالح األراضي واستقرار الكثير من العشائر ا
قاـ ببناء عدد من المدف الحديثة مثل مدينة الرمادي والناصرية التي وضع تصميمها مهندس بلجيكي 
)مولس نلي( ودخل العراؽ مرحلة سياسية جديدة بعد دخوؿ السلطات العثمانية )عبد الحميد الثاني( ولى 

( وتميزت :;>8لطاف )مراد الخامس( الذي حكم مدة قصيرة )( خلفا للس:;>8آب  81السلطة)
حكم السلطاف عبد الحميد باألستبداد المطلق ومن أبرز ىذه االستبدادات ىو العمل بالدستور سنة 

 والمطبوعات الى رقابة شديدة بعد سنتين من أعالنو وخضوع الصحف ;>=8

                                                           

 .262ص, سابق مصدر,  ربيع حامد ((1
 .  125ص, 1982, بيروت,  العربي االتحاد معهد, 1ط, واالمن السياسة,هويدي امين ((2



 

00 
ات من أبرزىا ثورة منصور باشا في مناطق المتفق وغير ذلك تميز ىذا العهد ايظا بكثرة االنتفاظات والثرو 

( تميز الوضع السياسي للدولة العثمانية بعد االنقالب الذي قادتو جمعية :>>8في جنوب العراؽ سنة )
والذي أطاح بالسلطاف عبد الحميد الثاني وأعيد العمل  >1=8تموز 81)االتحاد والترقي( العثمانية في 

عالقية وىي سياسية تختلف عن السياسات ع االتحاديوف سياسات أكثر بالدستور مرة ثانية حيث أتب
 السابقة التي تميزت الطابع االسالمي .

 (1).والذي كاف سبب ذلك ىو ادارة االتحاديين والتقرب من الدولة المعروفة بأنظمتها العلمانية

وقد قسم بعض المؤرخوف الحكم العثماني من العراؽ الى خمسة عهود مخلفة لكل منها طابعو الخاص 
 وتلك العهود ىي 

 ـ( 8:18ػ8988األوؿ : ويبد أبدخوؿ السلطاف سليماف القانوني بغداد وحتى دخوؿ الصفويين أخرى )

 ( ;8=8ػ>8:8اليك )الثاني : ويبدأ منذ استعادة السلطاف مراد الرابع الى بداية حكم المم

 ـ(88>8ػ=8;8الثالث : عهد المماليك )

 ـ(للدولة العثمانية =:>8ػ88>8الرابع : عهد أعادة الحكم المباشر )

 (2).الخامس : منذ تعيين مدحت باشا واليا على بغداد حتى نهاية الحكم العثماني 

 

 

 

 

 

                                                           

 213 ص ذكره, سابق مصدر,  ربيع حامد ((1
 .18ص, سابق مصدر, هويدي أمين ((2
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 املطهب انثاَي

 العالقات العراقية التركية

ي العرش العراقي وقد قوبلت فكرة المباشرة لثورة العشرين البحث عن عاىل لتولكانت النتيجة        
ختبار األمير فيصل بن شريف حسين بالتأييد والمؤازرة في العراؽ النو حارب مع الضباط العراقيين في ا

واللورد   ورأس الحكومة العربية في دمشق التي كاف العراقيوف العامود الفقري لها :8=8الثورة العربية عاـ 
( كينهاف كورتواليس لزيارة االمير فيصل 11=8ػكانوف الثاني 1;8في)كرزف وزير الخارجية البريطاني 

الموجود انذاؾ في لندف لعرض العرش العراقي الملكي عليو. وقد تكللت ىذه المفاوضات بالنجاح بعد اف 
د بالغاء االنتداب وساعد العراقيين من اشترط االمير أف تعترؼ بريطانيا بأستقالؿ المملكة العراقية والتعه

آذار( على ترشيح فيصل ، 81تأسيس حكومة وطنية وطيدة . وقد صادؼ مؤتمر القاىرة الذي عقد في )

قوبل ترشيح فيصل للعرش العراقي باالرتياح ألشتغالو من أجل  (1).ورسم خطة التي تتبع تنصيبو على العرش 
القضية العربية وقيادتو لقوات الثورة العربية وانتخابو أوؿ ملك عربي في الشاـ في التاريخ الحديث وقد 

حزيراف(واستقبل في مدف العراؽ بالترحيب من الوجهاء وممثلي المناطق  81وصل الى البصرة في )
تموز( المناداة باألمير فيصل ملكا على العراؽ ثم جرى استفتاء  88جلس الوزراء في )العشائرية وقرر م

من االصوات وجرى استقباؿ رسمي لتتويجو في يـو  %:=عاـ لمعرفة رأي الشعب ،فحصل فيصل على 

 (2).ولقد وجو الملك عدة مهاـ منها 18=8آب  18

اقيين بالتحلي عن الحكم وسليعة الى المواطنين ػ تخليص العراؽ من االنتدا ب البريطاني واقناع العر 8
 تدريجيا.

 ػ الحفاظ على والية الموصل جزء من العراؽ وكانت تركيا تطالب بها.1

 ػ انشاء حكومة عصرية بكامل تشكيلها وادارتها ووضع دستور حديث لها .8

                                                           

 .23ص,2211,لندن, الحكمة دار,1ط, الممكي العهد في العراق أزدهار, أمين مأمون.د ((1
, الحكمة دار, التكريتي هاشم صالح الدكتور ترجمة, البريطاني االنتداب سنوات في العراق, متشاشقيمي.  اليرنم ((2

 93ص,1978,بغداد
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حاربة التعصب الذي ػ انقاذ البالد من الجهل وأعراض الخراب والعمل على توطين الوحدة الوطنية وم8

 يقدـ كل اصالح وتجديد 

حددت اوامر بأجراء انتخابات مجددا فأجريت ىذه المرة دوف أي عقبات سوى بعض  ;1=8وفي مارس 
الفتاوي الدينية التي أصدرىا علماء العراؽ والتي تدعوا اف االستمرار بالمعارضة فقامت وزارة عبد المحسن 

ألبعادىم االثر في انجاز االنتخابات المجلس التأسيسي،حيث أفتتح  السعدوف  يثضيهم خارج العراؽ وكاف
( وبعد افتتاحو من االحداث المهمة في تاريخ العراؽ 18=8اذار  ;1الملك فيصل المجلس التأسيسي )

السياسي المعاصرة انو اوؿ مجلس اجتمع في العراؽ واوؿ خطوة نمو الحياة الديمقراطية وقد حدد الملك 

  (1).بثالث نقاط فيصل المجلس 

 البحث في المعاىدة العراقية البريطانية لتثبيت السياسة الخارجية ػ 8

 ػ سن القانوف االساسي )الدستور( لتأمين حقوؽ االفراد وتثبيت سياسة الدولة الداخلية.1

ػ سن قانوف انتخاب المجلس النيابي الذي يجتمع لينوب عن الشعب العراقي ويراقب سياسية الحكومة 8
واعمالها ، وقاـ المجلس اعمالو بتأليف لجنة لتدقيق المعاىدة فقامت ىذه اللجنة بأجراء المشاورات 

 (2).واالتصاالت مع الوزارت والحقوقيين والماليين 

حرب العالمية األولى كنتيجة الندحار الدولة العثمانية وقياـ الدولة العراقية وأنشأت مشكلة الموصل بعد ال
( اف يتم تعين الحدود التركية 18=8، حيث أخذت تركيا الحديثة تطالب بها فقد اشترطت معاىدة لوزاف )

الى عصبة العراقية باالتفاؽ مع بريطانيا وتركيا اوال ، فإذا لم يحصل االتفاؽ على ذلك فاف القضية تعود 
تعينت لجنة للنظر في األمر وقامت اللجنة بزيارة والية الموصل واجرت استطالعا  18=8االمم وفي 

 تفصيليا ، واستمعت الى وجهات نظر الطرفين العراقي والتركي ، 

                                                           

 ص, 1989 بغداد,  الثقافية الشؤون دار, 2جـ,  العراقي التأسيسي المجمس,  األوهمي مظفر محمد. د ((1
 123ـ122

 125ص,2226, بغداد,  الحكمة بيت, 1ط, العراق تاريخ من ضمان, ادريس جابر زينة ((2



 

04 
وكاف رأي اللجنة أف تكوف جميع المنطقة ضمن  19=8وقد قدمت بعدئذ تقريرا مفصال في عاـ      

سنة ، ثم عقدت معاىدتين االولى مع 198العراقية على شرط أف تبقى تحت االنتداب مدة المملكة 
تضمن عالقات حسن الجوار ونص فيها على  :1=8بريطانيا والعراؽ والثانية بين العراؽ وتركيا في عاـ 

 (1).  اعتبار الحدود نهائية والزمة

نافذا  19=8االساسي وقامت بنشره عاـ وبعد مصادقة المجلس التأسيسي على الئحة القانوف       
 والغاء الملكية واعالف الجمهورية ، وادى العراقيوف دورا  >9=8تموز 88ومعموؿ بو حتى قياـ الثورة في 

كبيرا في الجمعيات العربية  والعالننية التي ظهرت في الواليات العربية  المقاومة لالحتالؿ العثماني 
عربية وبعدا لألحتالؿ البريطاني وبعد تشكيل الحكومة العراقية المؤقتة والحصوؿ على استقالؿ الوحدة ال

برئاسة عبد الرحمن الكيالني شعر الوطنيوف بضرورة تنظيم الظغوط وتأليف األحزاب السياسية ألستقالؿ 

  (2).العراؽ ، ومن أىم االحزاب السياسية التي ظهرت قبل الحياة النيابية ىو الحزب الوطني العراقي 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 ;81زينة جابر ادريس ، مصدر سابق ، ص ((1

 881ػ881،ص 8==8، دار الشؤوف الثقافية ، بغداد 1علي البزركاف ، الوقائع الحقيقية في الثورة العراقية ،ط ((2
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 املطهب انثانث

 (=;=8ػ>9=8مابين ) العالقات العراقية ػ تركيا

شعرت الحركة الوطنية العراقية انو البد من تغير نظاـ الحكم بعد أف ظهرت للعياف مناذؤه ، فقتنع       

عدد من الضباط بأف ذلك ال يمكن تحقيقو دوف أف يكوف للجيش دور في ذلك فشكلوا اللجنة العليا 

النظاـ الجمهوري الحرار وأقسموا يمين الوالء للوطن والعمل على اسقاط النظاـ الملكي واعالف للضباط ا

االتحاد الوطني واختيار عبد الكريم قاسم رئيسا للتنظيم بصفتو اقدـ الضباط واعالىم  بالتعاوف مع جهة

 .(1)ة رتب

العشرين المتمركز في ديالى ، نحو وقد جاءت الفرصة المناسبة السقاط النظاـ الملكي عندما تحرؾ اللواء 

المملكة االردنية الهاشمية لمساندة الجيش االردني كرد العتداءات الصهيونية ، فاتفق بعض الضباط 

االحرار وفي مقدمتهم عبد الكريم قاسم والعقيد الركن عبد السالـ عارؼ على تنفيذ خطتهم عند مرورىم 

ن العقيد عبد السالـ محمد عارؼ من السيطرة على االذاعة وفي جبهة الرابع عشر من تموز تمك في بغداد

والمراكزية الحيوية في بغداد ، واعالف البياف االوؿ للثورة الذي تضمن انهاء النظاـ الملكي والتمسك 

بالوحدة الوطنية ، ودخوؿ مع الدوؿ العربية واالسالمية والعمل على مبادئ االمم المتحدة واحتراـ المواثيق 

 (2)ات الدولية واالتفاق

 

                                                           

,دار 2حنا بطاطو , الطبقات االجتماعية والحركات الثورية في العهد العثماني حتى قيام النظام الجمهوري ,جـ ((1
 153, ص2225المرصد لمنشر والتورزيع , 

 146,ص2221, دار النهضة العربية , القاهرة ,1جالل النعيمي ,حكام العراق , ط ((2
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شكلت الثورة مجلس سيادة بمثابة رئاسة الجمهورية ، ومجلس وزراء ترأسو الزعيم عبد الكريم قاسم        

عناصر من احزاب العارضة الوطنية ، حققت الثورة انجازات كبيرة على مختلف الميادين على ضمن الوزراة 

الصعيد السياسي واالقتصادي واالجتماعي ومنها اصدار الدستور المؤقت والعفو عن السجناء واعادة 

لف الثورة بسير التعليم وتطويره في مختالمفصولين الى وظائفهم ، وفي المجاؿ االجتماعي اىتمت 

المراحل الدراسية واالىتماـ بالجوانب الصحية وحل مشكلة السكن بتوزيع االراضي على المواطنين 

 (1)المدنيين والعسكريين ومختلف الشرائح االجتماعية وتشكل الجمعيات والمنظمات المجتمع المدني

ثة اتجاىات بالحظ ثال =;=8ػ >9=8وعند دراسة تركية في تجنب الدولة في الفترة الممتدة من عاـ 

صعود دور الضباط المحترفين ، والثاني انحسار القطاعات العربية والكردية رئيسية وىي الػأوؿ : 

والثالث : التحوؿ من نخب تنحدر من الشرائح العليا الحضرية للطبقات الوسطى الى فئات قروية ) او 

 (2)بلدات طرفية( من الشرائح الدنيا للطبقات الوسطى 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 912,ص 1982جعفر عباس حميدي , التطورات واالتجاهات السياسية الداخمية العراقية,مطبعة بيروت,لبنان, ((1
 222,ص1988,دار الشؤون الثقافية,بغداد ,3عبد الرزاق الحسيني ,تاريخ الوزارات العراقية , جـ ((2
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 انثاَياملبحث 

 العالقات العراقية التركية في جوانب عدة

 المطلب االوؿ :الجانب االقتصادي

وقفت تركيا في عالقاتها مع العراؽ موقفا سلبيا على طوؿ امتداد الفترة بعد حرب الخليج        

وقد تضررت اقتصاديا جراء الحصار االقتصادي المفروض على العراؽ ورفض  8==8الثانية عاـ 

تركيا تدفق النفط بشكل طبيعي عبر اراضيها بسبب الضغوط االمريكية والقرارت الصادرة من االمم 

حدة ضد العراؽ ،وقد أدى الموقف التركي ىذا من الحرب على العراؽ الى خسارة من خالؿ المت

كما اف تركيا سعت القامة ( يورو قروضا ميسرة  18( مليارات دوالر فضال عن ):تقديم ىبة ب)

على مصالحها عالقات مع العراؽ وذلك لحفاظ تركيا القامة عالقات مع العراؽ وذلك للحفاظ 

 (8)ع العراؽ والستمرار تدفق النفط اليها عبر كركوؾاالقتصادية م

( حينما كانت تعمل حوالي 1181وقد اخذت العالقات االقتصادية تطور بشكل كبير منذ عاـ )

( وىو 8118( شركة تركية في شماؿ العراؽ ، وقد تجاوز مؤخرا ىذه الشركات ىذا الرقم )81;)

يزيد عن اي بلد اخر ، كما عززت حكومة اقليم كردستاف من ىذا الزخم االقتصادي بتقديمها 

ية لشركات تركية ، تصل في بعض االحياف الى االعفاء الضريبي للسنوات الخمس حوافز ضريب

                                                           

 45,ص2224, بيت الحكمة , بغداد ,  1فيروز احمد , صنع تركيا الحديثة , ط ((1
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االولى من اعمالها التجارية ، ففي ظروؼ طبيعية تستفضل انقرة اقامة عالقات تركيا االقتصادية مع 

بغداد اىم بكثير من اف تتعرض للخطر ببساطة فهناؾ عدد كبير من الشركات واالستثمارات التركية 

لسيطرة الحكومة المركزية ، باالضافة الى ذلك يوفر زاوؿ اعمالها في المناطق الخاضعة التي ت

 مكانات الحجم والتحوالت مثيل لهااالقتصاد العراقي مزيجا واعدا من ا

كما أف المشاركة النشطة من جانب مجتمع  في الدوؿ المجاورة االخرى في الشرؽ االوسط.

عل االقتصاد التركي في موضع يؤىلو تحقيق مكاسب ىائلة االعماؿ التركية بعد حرب العراؽ ج

من ىذا االتجاه ، وعلى الرغم من اف بعض الشركات التركية قد تدعوا الى اتباع سياسية الباب 

 (1)المفتوح مع الحكومة العراقية اال اف انقرة سوؼ ال ترغب 

ال تزاؿ الفترة تعتقد بأف وعلى الرغم من ىذه الغموض السائد بين العالقات التركية العراقية 

مصالحها االساسية تخدـ بشكل افضل في ظل عراؽ واحد اال اف السياسة االقتصادية االساسية 

ال تزاؿ تقدر وجود سلطة عراقية مستقرة وقوية بغض النظر عن كيفية تسوية ىذه النزاعات المعينة 

ز من حكومة اقليم  فأف تركيا تستحوذ بشكل واضح على النصيب االكبر من النفط والغا

 (2)كردستاف

 

 

 

                                                           

 46,ص2212,دار الشؤون الثقافية,بغداد , 1د. عزيز جبر شيال , العالقات العراقية التركية,ط ((1
 فيروز احمد , مصدر سابق ((2
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 ثانيا : الجانب السياسي 

خير ما يمثل وجهة نظر حكومة التنمية والعدالة حوؿ مستقبل العراؽ والمحافظة على وحدتو ، 

ماقالو مستشار رئيس الحكومة احمد داود باشا اغلوا النظاـ السياسي والديمقراطي في العراؽ 

نظاـ سياسي في العراؽ على جميع الطوائف لضماف األمن معقداف جدا كما يجب اف يكوف ىناؾ 

قاـ رئيس الحكومة التركية )عبد  1118وفي مطلع عاـ نظاـ سياسي مستمر في البالد  وضماف

اهلل غوؿ( بزيارات حكومية لكل من دمشق والقاىرة وعماف والرياض ، بهدؼ منع ضربة عسكرية 

ف عبد اهلل غوؿ اعلن في الشهر األوؿ من عاـ على العراؽ ، ورغم كل الضغوط االمريكية ، فأ

)نحن نرفض اي مساىمة او مشاركة تركية في العمل العسكري االمريكي ضد بغداد( ،  1118

وكانت الوزارة الخارجية التركية قد اعلنت قبل زيارة الجعفري بأياـ ،بأف الزيارة ستناقش سبل 

ة اكثر فعالية وكما تناقش الزيارة امكانية تطور التعاوف بين الدولتين من أجل محاربة االرىاب بصور 

العالقات السياسية بين البلدين بشكل اكثر نشاط ، ويفيد أف العالقات التركية والعراؽ تدىورت 

واله الكامل اليراف ، ولكن بعد تولي حيدر بشكل كبير في عهد نوري المالكي الذي أعلن 

العالقات التركية العراقية بحكومتو الجديدة  دخلت 1188العبادي لرئاسة الوزراء في سبتمبر 

دخلت العالقة بين البلدين مرحلة استقرار وتطور جديد واوؿ من ىنأ العراؽ بحكومتو الجديدة  

كانت تركيا وبعد استالـ العبادي للحكم بدأت الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى تأخذ مجرى 

  (1).سريع ونشيط 

                                                           
 .9;،ص 8>=8يناير ;8جماؿ زىراف ، الصراع العراقي،التوازف االقليمي،مجلة سياسية دولية العدد ((0

 



 

21 
وزار العبادي تركيا واعيد احياء اجتماعات مجلس التعاوف االستراتيجي رفيع المستوى الذي 

قاـ وزير الطاقة التركي بزيارة بغداد في وبناءا على ىذا االجتماع  =111توقف عملو منذ عاـ 

ووقعت اتفاقية مع البلدين بالرجوع الى العالقات السياسية ويوضع دوما اف تركيا ودعم  1189

لية مكافحة داعش بشكل قوي حيث قامت توفير الدعم االستخباري للتحالف الدولي عم

بارساؿ طائرتين  1189ولتطوير العالقة السياسية مع العراؽ وبشكل كبير قامت بشهر مارس 

تنتظر من تركيا اخذ دور فاعل عسكريتين مليئتي بالعتاد العسكري للعراؽ ، في حين أف العراؽ 

 التي تهدد امن تركيا القومي واستقرارىا . pkkات عسكرية ضد ضد داعش تنفذ عملي

 ثالثا : الجانب العسكري

بسبب الموقف المتخاذؿ لمعظم الدوؿ العربية من مسألة ضرب العراؽ ، بدأت تركيا تعيد 

مع حليفتها الواليات المتحدة ، بعد تصريحات امريكية مبطنة ، اعلنت الحكومة اي حساباتها 

 9:حكومة التنمية والعدالة انها سترسل مذكرة الى البرلماف التركي تنص على السماح بمرور )

ميناء اسكندروف رغم أف الف جندي( امريكي يرابطوف على ظهر االسطوؿ االمريكي في 

% من الشعب التركي ضد الحرب االمريكية في حين ىذه 1=نت أف استطالعات الرأي قد بي

 (1)% في اوساط حزب التنمية والعدالة 811النسبة تصل الى 

 

 

                                                           

 392,ص2226, شركات المطبوعات لمنشر والتوزيع ,  1د. وليد رضوان , العالقات العربية ـ التركية ,ط ((1



 

20 
وعند دخوؿ القوات االمريكية الى العراؽ سالت أنقرة مباشرة الواليات المتحدة كما ستفعلو     

مع افراد حزب العماؿ الكردستاني ، المدرج على قائمة االرىاب االمريكية فكاف جواب رئيس 
في اركاف الجيش االمريكي يقوؿ ) نحن سنعالج االمر وكاف ىويشار زيباري وزير خارجية العراؽ ، 

لقاء في احدى القنوات قد رفض نشر قوات تركية في العراؽ، بعد أف فوض البرلماف التركي 
الحكومة بصالحيات اتخاذ الخطوات الالزمة كافة في موضوع العراؽ ، اما وكيل وزارة الخارجية 
التركي فقد التقى بسفراء من الدوؿ العربية في انقرة وشرح لهم تفاصيل الموقف التركي في 

راؽ، ومبررات ارساؿ جيش تركي الى العراؽ ، واكد رغبة واصرار انقرة على متابعة الحوار مع الع
وخصـو دوؿ الجوار العراقي في جميع مراحل تطورات الملف العراقي وقاؿ )اف الدوؿ العربية 

  (1)الجيش التركي اف ذىب الى العراؽ فاف يكوف طرفا في االحتالؿ (

وبعد دخوؿ البيشمركة الكردية الى كركوؾ ، وبنيت اكراد شماؿ العراؽ نظاما فيدراليا على اساس 
قومي، اعلن )غوؿ ( اف انقرة ال تفرض على الفيدرالية الجغرافية واف اكراد العراؽ يغادروف في 

 1118سعيهم للحصوؿ على كياف فيدرالي على اساس عرفي في شماؿ العراؽ ، وقبل نهاية عاـ 
قاـ نائب الرئيس العراقي الجديد ابراىيم الجعفري بزيارة الى انقرة ، ورغم تكرار الجانب التركي 
رفضو لموضوع الفيدرالية على اساس عرفي او مذىبي في العراؽ ، وضرورة التعدي لعناصر 

اف الحكومة العراقية المركزية لن تستطيع القياـ بمثل ىذا العمل في شمالو ،  pkkوحزب 
كري واالمني قبل االنتهاء من جميع مراحل نقل السلطة الى الحكومة المنتخبة نهاية عاـ العس

، وبعد أف اتضح للعياف التواطؤ االمريكي مع االكراد العراقيين ، وعدـ الوفاء بالتزاماتو  :111
في شماؿ العراؽ وقاؿ البياف الذي اصدرتو وزارة الخارجية  pkkالسابقة تجاه عناصر وحزب 

 (2)ركية ليس تركيا جدوؿ اعماؿ في العراؽ واف نواياىا طيبة تجاه جميع الفئات العراقيةالت

 

 

                                                           

 11,ص15/4/2223محمد نور الدين , انقرة : من السالم عميكم الى شالوم , مقال في منشور  ((1
 396د. رضوان داود , مصدر سابق , ص ((2



 

22 

 املطهب انثاَي

 القضايا المشتركة بين البلدين

اف العالقة بين الفاعلين الدوليين المتمثلة في الدوؿ المستقلة تحكمو عوامل ومتغيرات متعددة ، 
فاعلية متغير عن متغير اخر من فترة الخرى ، وذلك بناء على مدى اىتماـ ىذه الدوؿ وتختلف 

بها عليو فإف العالقات التركية العراقية كبلدين جارين لهما حدودىما المشتركة وىناؾ عوامل 
تاريخية وجغرافية والديمغرافية المتمثلة في البيئة والمذىبية ، ولذا سنتناوؿ ىذه المسألة في 

 ن وكما يلي : فرعي

 الفرع األوؿ

 القضية الكردية

لقد مرت الدولة العراقية بتجربة مع الشعب الكردي ، عمرىا ثمانية عقود بالتماـ والكماؿ ، 
ولكن ىذه الدوؿ اجبرت في المحصلة النهائية على االعتراؼ بهذه الحقية شيئا فشيئا بعد اف 
اقترنت بمزيد من التضحيات ، ولم تكن في كل االحواؿ ضرورية ، لو ال بعض الشوفيين العرب 

ساتهم وغياب الديمقراطية والرغبة الجامحة في الهيمنة ، ورفض االستجابة للحقوؽ وسيا
المشروعة للشعب الكردي ، ويبدوا اف الدولة التركية تريد اف تجبر الشعب وقوات المسلحة 

، وبعد سنوات التركية على تحميل الشعب الكردي في كردستاف العراؽ لتصل بالمحاصلة النهائية 
لى الموافقة على تأمين المصالح والحقوؽ القومية للشعب الكردي ىناؾ كما فعل طويلة قادمة ا

اف الشعب الكردي في العراؽ ال يخفي تعاطفو مع نظاؿ الشعب الكردي كردستاف ,  (1)العراؽ 
تركيا ، ولكن ىذا ال ينبغي التدخل في الشؤوف تركيا او في قوى المعارضة الكردية ولكن الشعب 

حكومة الكردية يسعياف الى تحقيق قضية مركزية واحدة ىي الحفاظ على حماية الكردي وكذا ال
فيدرالية اقليم كردستاف ، وتعد القضية الكردية من اكثر العوامل تأثيرا على توتر العالقة بين العراؽ 
وتركيا ،النو العامل االكثر استعدادا لألنفجار النو الوسيلة الجاىزة لتصفية الحسابات وادارة 
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منازعات والحروب حتى فاف كاف السبب غير متعلق اصال بالكرد ، ولقد شكلت قضية الكرد ال

 (1)مصدر قلق للبدينعلى جانبي الحدود ما 

لتحقيق طموحاتهم الى  1118وكاف واضحا منذ البداية اف االكراد خططوا بعد غزو العراؽ 
 ىدفين ىما : 

مزيلين بذلك عقدة نفسية ’ ػ الخروج من تهميش الماضي و واالسهاـ في قيادة الدولة العراقية 8
 لمتهم مدة طويلة 

ػ احياء االمل في بناء الدولة الكردية في نطاؽ الفيدرالية العراقية لكوف اللبنة األولى في بناء 1
ولية في الشأف الداخلي العراقي الدولة الكردية المستقلة ، واف تدخل بعض القوى االقليمية والد
يعود الى اسباب عدة  1118من خالؿ اللعب بالورقة الكردية طيلة السنوانت السابقة لعاـ 

اىمها : ضعف الدولة العراقية وانشغاؿ قيادتها السياسية بالصراعات الداخلية او قيما بينها ، 
جعل االخيرة تفضل التعاوف لذي يوعدـ ارتقاء عالقات العراؽ مع الدوؿ المجاورة الى المستوى ا

والشراكة على الخالؼ والتدخل وعدـ احتالؿ العراؽ الدوات التأثير الفعالة على دوؿ الجوار 
 والتي يجعلها من التدخل في الشأف الداخلي العراقي .

بوضعو وسيلة للضغط على الحكومات العراقية  1118وقد عد الدعم الكردي الكراد العراؽ عاـ 
ة لتحقيق مأرب تلك الدولتين ، وليس مرده تشجيع االكراد ولنيل حقوقهم كما يعتقد المتعاقب

البعض ، فورقة الدعم التي استهدفت بذكاء ىدفت الى تحقيق اغراض عدة من ابرزىا : بقاء 
المسألة الكردية مصدر أزعاج دائم للدولة العراقية مما يستنزؼ مواردىا وطاقتها وامكاناتها 

بعدىا عن التنافس على الزعامة االقليمية التي تسعى لبد عنها كل من تركيا وايراف وبحجم دورىا و 
وتطويق عمل الحركة الكردية في العراؽ والسيطرة على نشاطاتها وحصر عملها ودوؿ اخرى 
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داخل الدائرة العراقية للحيلولة دوف امتداد تأثيره للمناطق التي تسكنها االقليمية الكردية في 

 . (1)تركيا

تزويد تركيا باستخبارات عن نشاط وحزب  ;111وبدأت الواليات المتحدة االمريكية في عاـ 
العماؿ الكردستاني في العراؽ في مسعى الستعادة الخطوة لدى تركيا ، ولم يعمل اكراد العراؽ 
على استعادة التعاوف مع تركيا ضد حزب العماؿ الكردستاني على الرغم من انهم اصبحوا اكثر 

يعيد ما يسمى )بالربيع  1188دادا للتعاوف مع تركيا في الشؤوف االقتصادية ومنذ عاـ استع
العربي( بطرؽ كثيرة ضبط التوازف السياسي بين تركيا وايراف وسوريا والعراؽ وكذلك بين الحركات 
القومية الكردية في المنطقة مخلف بعض المحاور من فترة التسعينات ، وفي نفس الوقت في 

تركيا على طرفي نقيض من خالؿ رسم خطوط التماس واخيرا وضع االنسحاب االمريكي العراؽ 
فأف القضية الكردية المحرؾ الرئيسي للسياسة الخارجية والقضايا االمنية في تركيا والعراؽ خالؿ 
العقود الماضية ، انما تعيد مرة أخرى تشكيل العالقات بين تلك الدولتين فهذه الدولة تخلف 

ين تركيا وايراف وىما القوتاف اللتاف تسعياف للهيمنة على الشرؽ االسط مما يقرب أنقرة اسفينا ب
بصورة اكثر من واشنطن مع كل اف ىذا الرؾ الجديد يساعد على االقل جزئيا ، في تغير قرار 
أنقرة مؤخرا بال نظاـ الى مشروع الدفاع الصاروخي لمنظمة حلف الشماؿ االطلسي ، وبناءا على 

عدـ االستقرار الناجمة عن الربيع العربي النها نبغي على واشنطن اف تدرس عن كثب حالة ذلك ي
توفر للواليات المتحدة صورة امنية اقليمية مماثلة لتلك التي كانت في تسعينات القرف الماضي او 
من ىنا يتح ضاف تركيا بدأت معالجة قضية الكرد ضمن مشاريع االصالح واعطائهم حقوقهم 

ة مما دامت قد تخلوا عن فكرة االنفصاؿ وابقت تركيا ذلك على نهج النماذج االوربية القومي
لتعايش القوميات وىذا يحافظ على وحدة وسيادة تركيا وكذلك ستتهم كعامل سريع في حصولهم 
على عقوبة االتحاد االوربي ويتضح من ذلك مدى وضع حكومة حزب العدالة والتنمية المسألة 

 لياتها في الحكم .الكردية على او 
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 الفرع الثاني :قضية المياه

أذا مثلت قضية المياه المشتركة مع الجوار قلقا وطنيا حقيقا منذ السبعينات وقد ظهر بأوسع      
( في ظل تفاقم جملة من االزمات بما فيها الوضع المائي ممثال بشحة 1118اشكالو بعد العاـ )

اؼ ابعاد المياه أو تلوثها وانحدار انتاجية االرض وانتشار التصحر ، وكثافة عواصف الغبار وانكش
  1118ر ذلك من مظاىر كاف الحديث عنها محرما قبل عاـ جريمة تجفيف االىوار العراقية وغي

بضرورة ادخاؿ الملف المائي في التفاؽ  =111كما مثلت وقفة البرلماف العراقي السابق في العاـ
ية المياه ، االستراتيجي مع تركيا مقابل المصادقة عليو نقلو بحجم االىتماـ الشعبي والرسمي بقض

  (1)ومثل ذلك بشكل ما استجابة للقلق الشعبي حوؿ القضايا الوطنية المصيرية ومنها قضية المياه 

لقد ادرؾ برنامج امم المتحدة االنمائي اىمية فكرة المجلس الوطني للمياه في العراؽ وعمل على 
الترويج لها وتنفيذىا وتعاوف مع جهات حكومية متعددة واثمرت الجهود المشتركو عن اقرار 
الحكومة العراقية لمشروع القانوف الخاص بالمجالس المقترح وقرأت مسودتو في جلسات 

اب لكنها التحقق بعد ذلك بقائمة القوانين التي ينتظر تشريعها النها قد تكوف بحاجة مجلس النو 
الى توافقات سياسية يصعب تحقيقها في ظرفنا الراىن وقد تفرغ الفكر من محتواىا وال تكوف 
النتيجة مرضية بسبب معايير واعتبارات احرزتها العملية السياسية التوافقية على القائمة على 

يلقي بظاللو على العالقة الثنائية بين ة ، ومن الواضح أف الملف المائي مع تركيا المحاصص
البلدين منذ عقود ويبقى االمر كذلك في المدى المتطور مهما تطورت وتشعبت العالقة 
االقتصادية بين البلدين ، بل أف الملف المائي ىو حجر الزاوية الي تعاوف قائم على الصداقة 

حقوقهم ففي العراؽ مخاوؼ مشروعة من استحواذ دوؿ الجوار على حقوقو وحسن الجوار على 
المائية وتلعب السياسة التركية بخصوص المياه المشتركة دورا في تحقيق تلك المخاوؼ من 
خالؿ االصرار تنفيذ مشروع جنوب شرؽ االناظوؿ وخاصة تشيدا لسدود الكبرى واخرىا انشاء 

الحدود العراقية ، من دوف معالجة القلق العراقي المبرر  سد اليسو على نهر دجلة بالقرب من
حوؿ التاثير المدمر للسد على العراؽ اجتماعيا واقتصاديا، وىو تأثير سبق لمنظمات ووكاالت 

                                                           

,المكتبة القانونية لمنشر والتوزيع ,بغداد  1د. حسن الجنابي ,العراق وتركيا وممف المياه المشتركة ,ط ((1
 33,ص2223



 

26 
دولية محايدة اف لفتت اليو انظار الحكومة التركية مرت العالقة المائية بين تركيا والعراؽ بمراحل 

اذا حصل اثرىا انفاؽ الذي اعترفت وفقو تركيا بحقوؽ العراؽ المائية شائكة كانت بدايتها طيبة 
وتعهدت باالمتناع عن القياـ بأعماؿ مضرة بو عند استغاللها للموارد المائية المشتركة ، اف 
االتفاؽ المذكور حتمتو المعطيات اىمها التقارب واالصطفاؼ السياسي للدولتين واالكثر اىمية 

 (1)ديها امكانيات المادية المطلوبة لتنفيذ منشأت كبرى  ىو أف تركيا لم تكن ل
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 اخلامتت

 .بعد إف انتهينا من بحثنا الموسـو توصلنا إلى االستنتاجات االتيو 

أف العراؽ وتركيا بلداف جاراف تربطهما عالقات تاريخية ثقافية وأقتصادية وسعى البلداف لتطوير  -8
التركي بالعراؽ ، ال سيما أف ىذين البلدين تربطهما حدود مشتركة كالمياه عالقتهما منذ األعتراؼ 

 .واألكراد والتركماف وأخيرا النفط

شأت مشكلة الموصل بعد الحرب العالمية األولى كنتيجة الندحار الدولة العثمانية وقياـ الدولة ن -1
( اف يتم تعين 18=8لوزاف )العراقية ، حيث أخذت تركيا الحديثة تطالب بها فقد اشترطت معاىدة 

الحدود التركية العراقية باالتفاؽ مع بريطانيا وتركيا اوال ، فإذا لم يحصل االتفاؽ على ذلك فاف القضية 
تعينت لجنة للنظر في األمر وقامت اللجنة بزيارة والية الموصل  18=8تعود الى عصبة االمم وفي 

 .ظر الطرفين العراقي والتركي واجرت استطالعا تفصيليا ، واستمعت الى وجهات ن

اف العالقة بين الفاعلين الدوليين المتمثلة في الدوؿ المستقلة تحكمو عوامل ومتغيرات متعددة ،  -8
وتختلف فاعلية متغير عن متغير اخر من فترة الخرى ، وذلك بناء على مدى اىتماـ ىذه الدوؿ بها عليو 

ن لهما حدودىما المشتركة وىناؾ عوامل تاريخية وجغرافية فإف العالقات التركية العراقية كبلدين جاري

 .والديمغرافية المتمثلة في البيئة والمذىبية

وعلى الرغم من ىذه الغموض السائد بين العالقات التركية العراقية ال تزاؿ الفترة تعتقد بأف مصالحها  -8
 . االقتصادية االساسيةاالساسية تخدـ بشكل افضل في ظل عراؽ واحد اال اف السياسة 

واف تدخل بعض القوى االقليمية والدولية في الشأف الداخلي العراقي من خالؿ اللعب بالورقة  -9
 . 1118الكردية طيلة السنوانت السابقة لعاـ 
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 املصادر واملراجع

 انقرآٌ انكريى 

 
 8191،ص1118،القاىرة،احمد زايد ، الدولة في العالم الثالث ، دار الثقافة للنشر والتوزيع  .8
 .;111، دار النهضة ، القاىرة ،  8احمد وىياف ، الصراعات العرفية واستقالؿ العالم المعاصر ط .1
 .1>=8، معهد االتحاد العربي ، بيروت، 8امين ىويدي،السياسة واالمن ،ط .8
 . 1>=8،جعفر عباس حميدي ، التطورات واالتجاىات السياسية الداخلية العراقية،مطبعة بيروت،لبناف .8
 .1118، دار النهضة العربية ، القاىرة ،8جالؿ النعيمي ،حكاـ العراؽ ، ط .9
  8>=8يناير ;8جماؿ زىراف ، الصراع العراقي،التوازف االقليمي،مجلة سياسية دولية العدد .:

، منشورات طالئع ، دمشق ،  8حامد ربيع ، المتغيرات الدولية وتطورات مشكلة الشرؽ األوسط ،ط  .;
8=;1. 

،المكتبة القانونية للنشر والتوزيع ،بغداد  8الجنابي ،العراؽ وتركيا وملف المياه المشتركة ،طحسن  .>
1118. 

حسنين توفيق ابراىيم و النظم السياسية العربية ، االتجاىات الحديثة في دراستها مركز الدراسات  .=
 .1119الوحدة العربية ، بيروت ، 

ربية ، االتجاىات الحديثة في دراستها مركز الدراسات حسنين توفيق ابراىيم و النظم السياسية الع .81
 .1119الوحدة العربية ، بيروت ، 

حنا بطاطو ، الطبقات االجتماعية والحركات الثورية في العهد العثماني حتى قياـ النظاـ الجمهوري  .88
 .1119،دار المرصد للنشر والتورزيع ، 1،جػ

 .:111يت الحكمة ، بغداد ،، ب8زينة جابر ادريس ،ضماف من تاريخ العراؽ ،ط .81
  8>=8/>/18،سنة 8:صالح العقاد ، األصوؿ التاريخية للنزاع ، مجلة السياسة الدولية ، القاىرة  .88
 .>>=8دار الشؤوف الثقافية،بغداد ،،8عبد الرزاؽ الحسيني ،تاريخ الوزارات العراقية ، جػ .88
 .1181الثقافية،بغداد ،،دار الشؤوف  8عزيز جبر شياؿ ، العالقات العراقية التركية،ط .89
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 .8==8، دار الشؤوف الثقافية ، بغداد 1علي البزركاف ، الوقائع الحقيقية في الثورة العراقية ،ط .:8

 .1118، بيت الحكمة ، بغداد ،  8فيروز احمد ، صنع تركيا الحديثة ، ط .;8
 .1188،دار الحكمة ،لندف،8مأموف أمين، أزدىار العراؽ في العهد الملكي ،ط .>8
 .=>=8، دار الشؤوف الثقافية ، بغداد 1األوىمي ، المجلس التأسيسي العراقي ، جػمحمد مظفر  .=8
 .89/8/1118محمد نور الدين ، انقرة : من السالـ عليكم الى شالـو ، مقاؿ في منشور  .11
 .:111، شركات المطبوعات للنشر والتوزيع ،  8وليد رضواف ، العالقات العربية ػ التركية ،ط .18
، العراؽ في سنوات االنتداب البريطاني، ترجمة الدكتور صالح ىاشم التكريتي ،دار اليرنم . متشاشقيلي .11

 .>;=8الحكمة، بغداد،
 

 

 

 

 

 

 

 


