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تركيا المعاصرة في رسائل وأطاريح كليتي اآلداب
والتربية في جامعة الموصل
م.م منال محمد صالح الحمداني
قسم التاريخ /كلية التربية /جامعة الموصل

المستخلص:
احتل وضولضت كيا لل ااصرل لليا ح لاا و صلل ول ابتصلللر ساتلا ااياافلل اارا لل ل
اا ت اآلداب وااتيب ا جلورا ااصض  ،ح ث أنجا بذا ااصضوضت اارييي و
اايفلئ واالسلايح ااجلور ا اات كضزعت عاى اا ل اآلداب وااتيب لا ويرلضد كال
إاى جصاا أفتلب  -:و ب ن ل اإلاث ااتللايي ااصتلتيا االذر يليبع اارلياك بتيا لل
بحكلللض ع لللضت اارلللياك ااحكلللض اار صللللن ااتياللل انحلللض أابرلللا للليو  ،وااتجللللوا
ااجغي ا للل واارت لللل اال توللللديا واالجتصلع لللا وااتلللمتي وااتلللمت ي ااصتتللللد بللل
ااصنطقت ل بحكللض اارضاو ل اا،لللبقا  ،ا ل كا ل أدل إاللى أ كتللضاى جلورللا ااصض ل
ااييلدا بذا ااتيوص ب ااجلورل ااريا ا  ،ويصك كق ،ض بذه اايفلئ وص
وحضاي (وضوضع وزون ) تلان،لتا ااصحلضا ااصضولضع علاجلت بلذه اايفللئ
واالسلايح ااجضانل اا ،لفل ا ااياعا لا وعت لل كيا لل اايلاج لا ولل دو ااجلضاا
وعت لك ل ول دو أعيل  ،وأعيل كنلوات األوولت ااياعا ا كيا ل اصل ابتصت
بلاتيو ل ااتيا ا ،أول ااصحلضا اااونل قلي كنلوالت اايفللئ واالسللايح وياحل
زون ا و ويحاا ول بري ااحيب اارلاص ا اا لن ا ،وويحاا اا صلن ن ل .
ااتحث بلالبتصلر ب ذا ااحق بفر اايوا اايط ي االذر كارتلد دو
و اايتلر يض
ااجضاا حلا ل دعض أو عي اا و،لا اارياك .
Abstract:
Contemporary Turkey in the Thesis of the colleges of Arts and
Education in Mosul
The topic of Contemporary Turkey has dram the attention of highly
studies students of the colleges of Arts and Education in Mosul
University .There are numerous paper and dissertation have been
fulfilled in this filed this is due to many reasons. One of them is the
joint historical legacy that links Iraq to Turkey for Iraq has been
controlled by the Ottomans for almost four centuries ,the
geographical juxtaposition , the economic and social relationships
and the mutual influence caused by the previous factors also Mousl
University is the pioneering university among the Iraqi Universities
in this filed of specialization
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Those papers can be divided in to two axis :
Objective and temporal in the first axis these papers and dissertation
dealt with domestic and political aspects and the foreign relationship
of Turkey with its neighbor countries as well as with the other
countries And other studies have discussed the internal situation in
Turkey and it were interested in the Turkish persons in the temporal
axis the studies dealt with temporal period such as post world war ΙΙ
and the period of eighties.
Finally ,the research recommends to pay more attention with this
field due to the serious role played by the neighbor countries in
supporting or hindering the course of the Iraq .

المــقـدمـــة
ك يف بذه ااياافا إاى ك،لا ع اا لضع عالى وضولضعل ساتلا ااياافلل اارا لل ل
اا تللل ااتيب لللا واآلداب للل جلورلللا ااصض للل ،ح ث احتللل وضولللضت كللللاي كيا لللل
ااصرل يا ح اا ات يا و ابتصلو ض ،وكا بحكض عضاول ول ب ن لل اإلاث ااتللايي
ااصتلتيا االذر يليبع اارللياك بتيا للل وبحكلض ع للضعد اار صلللن ألا لي ول أابرللا
يو ،وافتنلدا إاى ااتجللوا ااجغيا ل واارت لل اال توللديا واالجتصلع لا وااتلمتي
وااتمت ي ااصتتلد ب ااصنطقت بحكض اارضاو اا،للبقا  ،ال كال أدل إالى أ كتلضاى
دوا ااييلدا بذا ااتيوص ب ااجلورل ااريا ا ح ث أنجا
جلورا ااصض
لللل فلللت وعتللليو افللللاا وأسيوحلللا علاجلللت جضانللل وللل ااتللللاي ااتياللل
ااصرل للي.اللذا الليا بللذا ااتحللث اتنلللو ست رللا بللذا االبتصلللر اايللل وااصص للا
بلاتللللاي ااتياللل ،وللل علللت كحا للل اكجلبلللل ااتحلللث وللل ف لفللل وا توللللدر
واجتصلللع أو كحا اللد عاللى وللضع ااتغ لليا و للت كحق تللل وللل برللي ااحلليب اارلاص للا
األواى واا لن ا وول بري انقتب  0691وانقتب . 0691
و لي ،للصت بللذه ااياافللا إاللى عليا وتلحللث الليا ااصتحللث األو الفتقولللع ست رللا
ااصولللدا ااتل اعتصللي عا للل ااتلللح ض ل داافللا ااتللم ااتيال ول وتلللئت واتل
ودوايل و حف ،ب نصل ايا ااصتحث اا لن اتنلو اإلسلا ااصضولضع اايفللئ
واالسلايح و ت كق ،ص  :اا ،لفا ااياعا ا واا ،لفا اايلاج ا ،أول اإلسللا اااونل
قللي اكتللت اايفلللئ واالسلللايح و قللل اتق ،ل صل ااتلللاي ااتيا ل ااصرل للي ،وعللتض
إا ل .
ااتحث بيت ا كت ص أبض اانتلئج اات كض

المبحث األول
المصادر :
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أ – ااضتلئت-:
كرلللي ااضتللللئت ااصوللليا األفللللا االللذر اجصلللل عا لللد ااتللللح ض للل اتلبلللا افللللئا ض
واسلللايح ض ،وكق،للض ااضتلللئت إاللى ،للص  :وتلللئت ونتللضاا وأعلليل ش للي ونتللضاا ،
تلان،تا ااضتلئت ش لي ااصنتلضاا كنضعلت ول ح لث ووللدابل نللا وتللئت عيا لا
داعا ا وأعيل علاج ا -:
أ-ااضتلئت ااريا ا اايفص ا ااياعا ا  -:ااحق قا أ ااضتلئت ااريا ا ااياعا ا الل
ا ل نو ات ي ل اايفللئ واالسللايح وكص الت كال ااضتللئت بضتللئت االضزااا
ااريا للا واات ل فلللبصت ا لليا ل أشنلللع كا ل اايفلللئ واالسلللايح و ل –وزااا
ااتجلللاا – اااااعللا واإل للتز اااااع ل ااصضا للت واألغشللغل  -وزااا االلي لت
وأع يا وتلئت وزااا األعتر.
ااتلح ض االعتصلد عاى بذا ااصويا حتى بري علر  3112بللايشض ول
و ي وا
كرذا ااض ض إا ل األفتلب ااصريو ا ،ودالاا كا أ برض ااتلح وص اتتلضا
ب ذا ااتم احتفظضا بن ،ون ل بحضزك ض وكض كياوا ل ب ن ض حتى بري بلذا ااتللاي ،
و ل وقيوللا ب لؤالع وللل و لليه ااصتللي ض اطاتللت ض بلإلوللل ا إاللى أاغش ل ف وياللا
ااياافللل اإل ا ص للا (ااتيا للا) فلللبقل ل جلورللا ااصض ل  ،وااللذر اللل اللد االليوا
ااييلللدر ل كا ل البتصلوللد بلاياافللل وااتحللضث اات ل كيللص ااتلللاي ااتيا ل
افلئ واسللايح ااتللح برلي عللر 3112وتللئت
ااصرل ي اذا بيأ كيع
جيييا ال افتيياو ل وحظلضاا فللبقل ،أولل بلان،لتا اضتللئت وحل ظلا ن نلضل وااتل
ك ض وحلوي شي ا كجللاا ااصض ل وفلجت ااصحللاض ااتليع ا إن لل وحفضظلا
أاغش ف ااصحل ظا .
أول بلان،تا ااضتللئت ااريا لا اايلاج لا وااتل ك لض وتللئت االتتس ااصاكل ووافلل
اار ي ااجص ضار (وجاس اا ،لدا )وااصيافت اات النت كتض بل اا،لفلاا ااريا لا
أنقيا وااقنوا ا ااصاك ا ااريا لا ل افلتنتض ،وكقللايي ااصفضول ا ااريا لا ل
ب لليو وواغشللنط ،وأاغشلل ف ااصفضولل ا واا،للفلاا ااريا للا لل أنقلليا وافللتنتض
وكقلايي اايائيا ااوحف ا ااريا ا أنقيا جص ل بذه ااضتلئت وحفضظا ل أاغشل ف
وياا ااياافل اإل ا ص ا.
اللذا اعتصللي ااتلللح ض عاللى وتلللئت ع صلن للا و ل األاغش ل ف اار صلللن ل افللتنتض
وتيجصللا ووحفضظللا ل وزااا اا قل للا واألعللتر ااريا للا ،بللذا بلإلوللل ا إاللى كللض ي
وتلئت بييطلن ا وأوييك ا و وتلئت بييطلن ا عل ا بلضزااا اايلاج لا ااتييطلن لا
ووتلئت ااصفضو ا ااتييطلن ا اارياك وحفضظا ل ااصكتتلا ااصياايلا ل جلورلا
بغياد.
اصلل اعتصللي برلض ااتلللح عاللى وتللئت أوييك للا و ل وتللئت ااصيلللبيا ااصياايللا
األوييك لللا CIAااصحفضظلللا للل ور لللي ااياافلللل ااقضو لللا واالغشلللتياا ا للل بغلللياد
(فلبقل) .
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ثانيا -الوثائق المنشورة
فتت ااقض أ ااضتلئت ش ي ااصنتضاا كنضعت و ح ث وولدابل وينطتت كا عالى
ااضتلئت ااصنتضاا أي لل صن لل وتللئت عيا لا داعا لا و ل وتللئت وزااا اايلاج لا /
أاغشل ف
اايائيا ااوحف ا – وزااا ااصرلاف وزااا اا قل ا واألعتر ا اصحفضظا
وياا ا اياافل اإل ا ص لا بجلورلا ااصض ل وتللئت ونتلضاا األحلااب و ل نتليا
كلايي ا ع األحلااب ااكيديلا (االياد كيا لل) وكتل عت لل اافليت األو ااحلاب
ااييصقياس ااكيدفلتلن  0669ووت قلا أعليل برنلضا اارلياك – ااغلاو األوييكل
اكيدفتل اارياك بكذا كض دحيه .
أوللل ااضتلللئت اايلاج للا قللي كص اللت بضتلللئت فللفلاا ااجص ضايللا ااريا للا لل أنقلليا
وااتقلايي ااوحف ا اا،فلاا عللر  – 0611وتللئت اا الل اايباضولفل ا ااريا لا ل
كيا ل وأو ف إاى كا ات وتلئق ا ونتضاا و ت برض ااصتيوو و -:
 عتللي اافتلللز عاللى يح للى  :وتلللئت ع ل ااحياللا ااكيديللا " ااقضو للا ااكيديللاااتحيايا وتحظل كلايي ا وداافل أوا ا " ااب . 3110
 احصللي ع صللل أبللض بكللي " ايدفللتل ل ع للي اا،للتر ( برللي ااحلليب اارلاص للااألواى ) اابطا الوا ااب . 3110
أول بلان،تا للوثائق العربية قي اعتصيبل برلض ااتللح و ل وتللئت االياا ااريب لا /
ورلاض اارلاض ااريب ب يو وااصحفضظا أاغش ف وياا ااياافل اإل ا ص لا الذا
أوااك ااصا عتلي  /فلضايل ااكتليل واالكحللد اا لغشلص وااصحفضظلا اليل ااصكتتلا
ااضسن ا بغياد  ،ت ع ااضتلئت ااقضو لا ل ااضحليا اا،لضايا  ،وتللئت ف لفل ا
ل ااق ل ا األادن للا ااريب للا وتلللئت االلضزااا األادن للا  / 0691- 0630وتلللئت
وزااا اإلاغشلد ااقضو  /ااقلبيا . 0696
اللذا وجصضعللا التنظيماااا العامانيااة  /اايفللتضا  /ب لليو  0691ووتلللئت يضو للل
ااضحيا ااريب ا ااصنتلضاا عللر ( )0692-0693-0611-0699- 0696بلإلولل ا
إاى وتلئت ااصص ا ل اايباضولف ا  /أوولت االضس ااريبل و لليله وأع ليا ب لنلل
و يااا وؤكصي ااقصا اإلفتو اا لن .
و صل ييص الوثائق األجنبية المنشورة قلي النلت ااضتللئت ااتييطلن لا ل وقليوت ل
و وتلئت وزااا اايلاج ا ااتييطلن ا .

 الوثائق البريطانية:Great Britain Admiralty Indulgences Department A Hand
Book Of Mesopotamia
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Iraq Review Of Commercial Conditions ; His Majesy `s
Stationery office , London 1945.
 الوثائق األمريكية المنشورة والمحفوظة في وزارة الخارجية :Public Papers Of President Of The United State John
Kennedy Containing Of The Public Massage Speech and
Statement Of The Presidents .
National Foreign Assessment Genter , The Kurdish problem
in perspective , Secret 1979.
Joel H. Wiener (editor):great Britain :Foreign policy and the
Spain of empire (1689-1971)A documentary History .
Hurewiz Jocob Colman :Diplomacy in the near and middle
east






الوثائق التركية :
Őz, Baki , Belgerle Kocgir Olayi , (Isantbuli 1999) 
Hasan Yildiz , Frans 12 Belgeleriyle sevr-Lozan- muslu , 
)Ucgeninde Kurtdistan, (Istanbul,2005
الكتب الوثائقية باللغة التركية :
 ووطفى اصل بلغشل  ،نطت  ،أنقيا .0631
 ااتطضاا اال تولديا ااتيك األوفع  0691-0691ن ضيضاا .0699
 ااضولللل ااتياللل واحتصلالكلللد ااصتطلللضاا ،كيجصلللا ويالللا بحلللضث اارللللاض اا لالللث
اانتيا االفتياك ج ا اني .0691
 ااضول ااتيا و االنقتب اار،كير األع ي اانتيا االفتياك ج ا اني .0691
 ج ضد شيب ا اتحق ت االفتقياا اال تولد ااتيا 0691،
 كيا للل واا ضنللل وحاللف غشللصل األسا،لل  ،فا،للاا ااياافللل اا ،لفلل ا  ،بغللياد
0693
 اات،للاح ااتيال ويلللسي واحتصلللال ،كيجصللا وياللا ااتحللضث وااصراضوللل بغللياد
.0699
 كيا ل داافا و يان ا وك فا كيجصا :وياا ااتحضث وااصراضول  ،بغياد .0699
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 ااتقييي االفتياك ج ارلر  ، 0699وياا ااياافل اا ،لفل ا واالفلتياك ج ا ل
األبيار ،ااقلبيا . 0691
 كقلايي األوض ااصتحيا ااتطلضاا اال توللديا ل ااتليك األوفلع 0691- 0619
ن ضيضاا . 0669
التقارير المعربة والمحفوظة في وزارة الخارجية العراقية:
 أولاا أو.بلكفا ي " اا ،لفا األوييك ا ااتيك األوفع بينللوج اافتل  ،وزااا
اايلاج ا ،أاغش ف ور ي ااييوا اار،كييا ،كيجصا :وياا ااتحضث وااصراضول .
 جضاج ب " اايباضولف ا دن ل ور فا كيجصا  ،وياا ااتحضث وااصراضول .
 إدااا وجللللار ااص لللله اإل ا ص لللا واارللللبيا ااحللليود للل وزااا اايلاج لللا ااتيا لللا
.0661
ااجص ضايا ااتيا ا وزااا اايلاج ا  ،إدااا وجلار ااص له اإل ا ص ا واارلبيا ااحيود
ليل ااص له ب كيا ل وفضايل واارياك 0661
 كيا للل واارلللاض  3131-3101لع ل جييللي عاللى اا،لللحا اارلاص للا ،إعللياد اا،للفلاا
ااتيا ا -جص ضايا ووي ااريب ا .0666
الكتب والبحوث الوثائقية:
 إدااا وجلللللار ااص للللله اإل ا ص للللا واارلللللبي ااحلللليود  ،وزااا اايلاج للللا ااتيا للللا
(ر )0661.حللاب ااترلللث ااريبلل االغشلللتياا  ،ااتقييللي ااصيالللار ااصلللؤكصي
ااقطير ااتلفل  0693وجاس لدا اا ضاا.
كتب وثائقية باللغة التركية :
Bilinmeyen Taraflariyla

 Şahiner , Necm Eddin :
Bediuzzaman said Nurs 2006
 Son Şahitler Bediuzzaman said Nursiyi Anlatiyor 2000

الموسوعاا باللغة التركية -:
*Islam Ainsiklopedisi
المااركراا الشخصااية  -:ارتللت ااصللذايا ااريا للا ا ل تث غشيو ل ل عصاللت ل
كيا ل دواا و صل اشنلع داافل ااتلح و عت ول و يكد بذه ااتيول ل
ااص صا و وراضول ييتا و ااحيث وبض عاى ااتضاا -:
 نلج غشضات :ف يا وكاييل تصلن علول
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 كض ت اا،ضيير  :وذاياك
 سلا وتتلك  :وذايا فف ي عيا

كيا ل 0669-0699

الكتب العربية -:
كرتتللي و ل ابلليز ااصولللدا ااتل الشنللى عن للل ل اتلبللا اايفلللئ واالسلللايح نظلليا
ألبص للا ااصراضوللل اات ل كقلليو ل ااتلللح .وعاللى االليشض و ل اعتصلللد ااتلللح عاللى
ااكت كا اارت لا ،وااتل كيلص وضولضعلك ض ،إال أ ولل يافلت االنتتلله أ اشالت ض
عن
وقيوت ل وؤافل اتلح عيا
اجصل االعتصلد عاى ااصولدا كاك ل وكمك
وقيوت ل -:
بلفتيياو ل ااياافض
 احصي نضار اانر صل  :كرتتلي وؤافلل احصلي نلضار اانر صل إحليل أبلض ااصوللدا
ااص صللا ااتلل اعتصللي عا للل ااتلللح ض فللضا لل افلللئ ااصلج،للت ي أر اسللللايح
وضافلل صلا كحتلضر عالى وراضولل و صلا حلض عت لل كيا لل
ااياتضااه
بلللاغيب والفل صل ااضاليللل ااصتحلليا و ل اتلللب( اا ،لفللا اايلاج للا ااتيا للا برللي
ااحيب اارلاص ا اا لن ا) واتلب( ااحيال اإلفتو ا ااحيي ا كيا لل حلوليبل
وو،تقتا ل) ح ث يت ص داافا كضو ح ا ع ااحيال اإلفتو ا اان ظ ي
ل كيا للل عللت اانوللف اا لللن ول ااقللي اارتلليي وكقييصللد غشلليحل وا للل عل
ااحياا اانضاف ا اات وول أف،ل ل ااصفكلي فلر ي عتلي االيحص اانضافل  ،اصلل
فاع اا ضع عاى بيايلا اارصل اا ،لفل عالى يلي نجلض االيي اابكلل عللر 0696
حتى ن ليا اا صلن ن ل .
وجلع اتلب( كيا ل ااصرل ليا) اصؤافلد إبلياب ض عا ل و عليي ل ااصيكتلا اا لن لا
ح ث ي ض اارييي و ااتحضث ااراص ا اات كتنلو ويتالف جضانل ااح للا اا ،لفل ا
واال تولديا واالجتصلع ا واا قل ا كيا ل  ،اذا ااحلل بلان،لتا اكتللب( إيليا
وكيا ل ااتلاي ااحييث وااصرل ي) اصؤاف د إبياب ض عا احصي  /عا ل عالى ولياد
وينطتت كا عاى بق ا وؤافل ااتلح وب عاى ااتضاا -:
 اصل احصي وظ ي أوضاع عاى ليل دوا ا ااتيك األوفع
 عتي اايزاك ااح،ن كلاي ااضزااا ااريا ا ( )01أجااع .
 عضن اا،ترلور اارت ل ااريا ا ااتيا ا 0699-0623
 عا ابياب ض اانل ير ااتطضاا ااصرل يا اارت ل ااريب ا ااتيا ا
 نت ح يار كيا ل داافا اا ،لفا اايلاج ا ونذ 0619
 فا صل احصي اا،ر ي اات لاا ااقضو ا واايين ا كيا ل ااصرل يا
اصل اعتصي ااتلح ض عاى وؤافل لباحاين عرب أشنت اايفلئ واالسلايح
بصراضول صا وو صا وافتيا ويتافا و :
 وحصي نضا اايي –حجلب وحياب ااكصلا ا وأزول اا ضيا كيا ل
15
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 __________ كيا ل اااو ااصتحض ات اا ضيا و يات اات لاا
 جت عتي ورضض – نلعا ااقياا كيا ل واارت ل ااريب ا ااتيا ا
 علييا فير اايي -ااريب واافيا ب كيا ل وإفيائ
 ووطفى اااي –أكلكضاا وعافلؤه يت ص بذا ااكتلب فيدا كفو ا ل األحياث
اات علغشت ل ااجص ضايا ااتيا ا ونذ بيع حيب ااتحييي ااضسن ا ااتيا ا اات
لدبل ووطفى اصل  0606حتى علر  0691ول أعطلع نتذا ال ا ع ح لكد
 احصي عتي اايح ض – أ ض ااتلاي اار صلن يري بذا ااكتلب بحت داافا
وياح اانتضع واالاكقلع حتى
كلايي ا كحا ا ا اتلاي اايواا اار صلن ا
وياح االن لا .
 اصل اايفض –اايواا اار صلن ا وااص،ماا ااتي ا
 فلسل ااحوير ااتتد ااريب ا واايواا اار صلن ا
 كض ت عا بيو ااريب وااتيا ع ي اايفتضا اار صلن . 0601-0619
 يضفف ااج صلن تيتيا ضك ااص له .
 _____ حاب ااي له واايبل عاى اا،اطا .
ليل اارلاض اإلفتو ووتكت اا ،لف ا ب
 تح ا اانتياور  ،وحصي نوي
ااصلو وااحلوي.
 وحصي عا داوزا كيا ل ااحيي ا
 بمف د لك كيا ل ب جتلاي
 فا ض ااوضيو أكلكضاا ونقذ كيا ل وبلن ن ت ل ااحيي ا
اذا اعتصي ااتلح ض عاى مؤلفاا لكتاب غير عرب أو ل -:
 اصل ايبل اتلبد ااقضو ل ااتيا ا اارت ل اا،ض ت ا – اارت ل ااتيا ا
ااو ن ا
 نضبلا بض  ،تل و يوز و عيو كيا ل ب ااوفضا اات يو ياس ا وااحكض
اار،كير يرتتي و أبض ااكت ااصرل يا اات كنلوات أحياث ااجص ضايا ااتيا ا
ونذ علر  0632حتى علر  0691ويت ص بحضتل ورصقا ع ااح لا اا ،لف ا
واال تولديا ااتيا ا اات كرتتي بص لبا حجي األفلا ألر بلحث ااتم ااتيا
الف صل علر  0616حتى ظ ضا كضااض اوزا عاى ااص،يز اا ،لف علر
 0692ول كحا ت وغشيوز وا ا ع أفتلب ونتلج انقتبل -0610 -0691
. 0691
أوللل بلان،للتا ااكت ل ااصريبللا قللي انق،للصت عاللى ،للص ااكت ل ااصتيووللا وااكت ل
اارلوا اات كت ص وراضول وف يا و ت -:
15
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 يوز احصي وؤالف اتللب لنل كيا لل ااحيي لا  ،وبلض بلحلث وأفلتلك كللاي ل
جلورا ولفلجضفتس ااضاليل ااصتحيا  ،وكمك أبص ا اتلبد بذا الحتضائد عاى
وراضوللل صللا كتلليأ وللل انقللتب  0619ووياحلل كمف ل س ااجص ضايللا ااتيا للا
وتحقللل األحللياث اات ل غش ل يك ل كيا للل بلليعا بلانظلللر ااحللاب ااضاحللي االلذر أف،للد
ووطفى اصلل وكلياع ل ااحليب اارلاص لا وولل كصيلض عن لل ول نتللئج وف،ليا
أفتلب االنقتبل اار،كييا اات علغشت ل كيا ل ول كحا الد األووللت االجتصلع لا
واا ،لف ا بض ف ل ااقضل اايا را اا ،لفا ااتيا ا .
 ا اوبن ،كيا ل وااتيك األوفع .
 بلينتنس اياوي كيا ل كتحث ع تضب جييي.
 انياو نك كيا ل ااصجتصل واايواا .
 اضيس دبا ض بن،في أزوا اا ،لفا ااتيا ا . 0619-0691

الكتب العامة :

 احصيوف افكنيا االكحلد اا،ض ت واارلاض ااريب وجصضعا و ااضتلئت اا ،لف ا
 جضاج انطضن ضا يقظا ااريب
 اضا بلو ب تيوضن و ااحيب ااتلادا حتى ااض لك 0699-0619
 بيبي تي كلاي اوابل ااروي ااحييث 0691-0196
كلاي اارياك ااحييث
 فت ف ب ص ،اضنكيي أابرا يو
 ج .ج  .اضايصي دا اايا ج ااريب
 بـ .ا.اافتيوتغ ااذئ األشتي ووطفى اصل
 تديص ي اضك،ك كلاي األ طلا ااريب ا
 جضاج انتض ،ك اتلب ااتيك األوفع ااتؤو اارلاص ا
 الا بيوااصل كلاي ااترضب ااريب ا

الصحف والمجالا  -:و ات ااوحف وااصجلت ااصحا لا وااريب لا أحليل ااصوللدا
ااص صا اات افترل ب ل ااتلح ض الحتضائ ل عاى أعتلا وضتقا يضو ا أشنت وراضول
ااتلللح  ،وعاللى وللل يتلليو أ ااتلللح أعطللضا ااوللحف أبص للا ات لليا ل اا،للنضا
ااقا اا ااصلو ا ص ت علر  0696اض يك االعتصلد عالى ااولحف اصلل بلض ااحلل
كا اتض يبل بك يا عاى وضا ل االنتين لت ااتل
ااض ت ااحلوي ،وار اا،ت
أف صت ك ،و صا ااتلحث ااحولض عالى برلض ااولحف وااصجلت ل
كضت ت ااصراضول .
أوال  -:الصحف العراقية :
15
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أ – البغدادية -:
اارلليب  ،0609اارلللاض ااريبل  ، 0611-0620-0636 - 0631اارللياك -0636
 ،0611األو لللللف  ،0621اإلعلللللع االلللضسن  ، 0693-0690-0691اااوللللل
 ، 0699-0699-0699اللضاع االفللتقت  ، 0690-0691-0611االليأر اارلللر
 ، 0611ااض للللللللللئل ااريا لللللللللا -0619-0613-0629-0629-0620-0621
، 0690-0619ااحلت  ، 0611اارلليب  ، 0691االتتد  ،0619للض األبلللا
 ، 0616-0619-0610ااتر  ، 0699-0699ااجص ضايلا  ، 0692ااقلدفل ا
 ، 0660اا ضاا  ، 0660بلب .0669
ب الصحف الموصلية -:
ااصض ل ، 0621-0636-0631-0630-0606-0609ااالضاع  ،0639االتت
 ، 0621-0622-0623-0636تللللى اارللللياك -0611-0629-0629-0621
، 0691-0699-0699-0692-0619-0619-0610ااي  ، 0611اا ت
 ، 0619-0613اا لليل  ، 0611نوللي ااحللت  ، 0693-0690-0691اان للل
 ، 0690-0691ااص لللل ، 0693ااقلللتس  ، 0693اارل لللفا  ، 0692األفلللياا
. 0692
ج الصحف العربية -:
ووللي ( أعتلللا اا للضر  ،األعتلللا  ،ااوللتلز  ،األبلليار  ،ااصنلللا  ،ااتلليك األدنللى ،
ااجص ضايللا )األاد ( اا لليل ،اايفللص ا األادن للا  ،االلي لت  ،ا،للط  ،االليأر ،
االفللللللتقت  ،اايفللللللتضا )اتنللللللل ( ااح لللللللا ،ااتلللللليك األفللللللتضع  ،االلللللي لت ،
ااصكتضف )فضايل ( ااجاييا  ،ااقتس  ،اانياع )
د /الصحف التركية واإليرانية -:
أوللل بلان،للتا ااوللحف ااتيا للا ااصحفضظللا ل أاغشل ف وياللا ااياافللل اإل ا ص للا
أوضاع األنتلع  0660-0691و لي كض لف إبلياؤبل عنلي بلذا
جلورا ااصض
اارلللر ب،للت حلليب اايا ل ج اا لن للا  ،أاصنلللا ،اللض إيللي  ،كللضاا ديا ل ن للضز،
جص ضايللل ،وا للت ،زوللل .ااصحفضظللا ل أاغش ل ف وياللا ااتحللضث وااصراضوللل
بغياد ،وأع يا ااوحف اإلييان ا ا ل واستعل .
بـ/الصحف األجنبية :
Economist , Middle East , Newsweek , Time , Point ,
NewYork Time , Times , Eir .,the wall street journal ,the
Washington post
المجالا العراقية -:
اغا ااريب  ، 0601ااحل ي  ، 0629االعتيا  ، 0621األعتلا ، 0692االتتد
 ، 0619-0621ااكفللللز  ، 0619ااجصر لللا ااجغيا لللا ااريا لللا  ، 0696ااتالللي
، 0699اا ضاا 1 0669-0611-0619-0611-0699
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أولل بلان،للتا ااصجللت ااريب لا ااتل اعتصلليبل ااتلللح ض ق،لض ون للل يولليا ل دو
اايا ج ااريب وااق،ض األعي ب يو وووي ت ع وجلت عيب لا كوليا
علاج ااضس ااريب و ت -:
ااكضيت (ااضس  ،األنتلع  ،ااصجتصل  ،ااريوبلا  ،االيأر اارللر  ،ااحليا االضسن ،
ااقتس  ،اا ،لفا )
اا،رضديا ( ااقيوا  ،ااصيتلا اإلفتو  ،ااتتيو  ،ااجلورلا اإلفلتو ا اا،لرضديا ،
ااتتد )
طي ( اايايا  ،ااضس )
اإلولللاا ( غشللؤو اجتصلع للا  ،كقلليييا افللتياك ج ا  ،ااصاللف اا ،لف ل  ،غشللؤو
افتياك ج ا  ،ااضحيا  ،اا ت )
ووي ( اا ،لفا اايوا ا  ،ااصقتطف  ،ااج لد  ،ااتيك األادنل  ،اايابطلا ااتلي ا
 ،غشؤو ااتيك االوفع )
ب يو ( ااتيك االوفع  ،اا،ف ي  ،ااص،تقت ااريب )
األاد ( اايفتضا )
اني ( ااريب  ،ااح لا )
بلايس (ااضس ااريب )

المبحث الااني
اإلطار الموضوعي
أوال:اا ،لفا ااياعا ا
ايفت تصلن ا افلئ وأسيوحل اياافلا اا ،لفل ا ااتيا لا وااتل كصحلضا حلض
للليل وحلليدا ،و ل ااتطللضاا ااحاب للا ل كيا للل قللي ات ل بتللمن ل أابللل افلللئ
وأو فت إا ل افلاا ولج،ت يواسيوحتل كنلوات اات لا اإلفلتو ل كيا لل ،أولل
افلاا واحيا برنضا
بلان،تا ااصتكاا ااكيديا قي عضاجت عاى ااص،تضل ااياعا
وض ف ااكيد و حيب االفتقت . 0633- 0606
قي اعتلا ااتلح ا نلضا عتلي ااجتللا فلاطل اافتليا اااون لا بل انقتبل (-0691
) 0691وتلليوعل ألسيوحللا االلياتضااه ورااللا كال ألبص ت للل بفرل وللل غشل يكد كيا للل
()0
وص بذه اافتيا و حضادث .
وعاى ول يتيو ،أ بنلا بينلوجل اتنلو اا ،لفا ااياعا ا اتيا ا عالى اوتلياد ااقلي
اارتللليي بللليعا بيفللللاا ااصلج،لللت ي ااتلحلللث وح،للل حصلللاا اارت لللير وااصضفلللضوا
(ااتطللضاا اا ،لفلل ا ااياعا للا لل كيا للل  ) 0691- 0619وانت لللع برلللر 0661
بيفلاا ااصلج،ت ي " نجض اايي اابكل ودواه اا ،لفا ااتيا ا " 0661-0696
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ولليواا بمسيوحللا االلياتضااه ااتلحللث فللري عتللي اارايللا اات ل علاجللت وضوللضت "
ااتطضاا اا ،لف ا ااياعا ا كيا ل .)3( 0660 – 0691
اإلطار الزمني -:
وإك كتترنل اافتيا اااون ا ا ذه اايفلئ نجيبل كياا عالى ااصيحالا ااتل كالت ااحليب
اارلاص ا اا لن ا  0619-0626وول كصيض عن ل و نتلئج ون لل ان للا ف لفلا نظللر
ااحاب ااضاحي االذر أف،لد وولطفى اصلل ا حل وحالد نظللر ااتريديلا ااحاب لا اصلل
ااصتلدئ ااكصلا ا الف صل اانل
غش ي كيا ل بذه اافتيا برض ااتياجرل
لليات ف لف ل عن للف ب ل
أفلف ل بصللل ااراصلن للا واايوات للا ووللل اا للت كا ل و ل
()2
بلللنقتب  ، 0691وجلللع أسيوحللا
األحللااب اا ،لف ل ا ا نت ل بتلليع ااج ل
ااتلح للا نللضا عتللي ااجتلللا اتكص ل اافتلليا اااون للا حتللى علللر  0691وكترلليض ألبللض
األحللياث اا ،لفل ا ااتل غشل يك ل كيا للل ول كمفل س أحللااب جييلليا وظ ضابللل عاللى
ااص،يز اا ،لف وصل أدل إالى ظللبيا جييليا ل كللاي كيا لل أال وبل االئتت لل
ااحكضو ا وو ض اإلفتو إاى اا،اطا و عت كال االئتت لل وولل نلتج عن لل
لللياعل وأعصلللل عنلللف أد إالللى كلليع ااجللل عللللر  0691إلن للللع حلالللا
ولل
()1
أاتفتقياا .
ااتلحث فري عتي اارايا بذا ااصضوضت بتنلواد األحياث اات جي عاى
تض يضا
اا،للحا ااتيا لا برلي ك،لاض اار،لكي ااحكلض ،وست رلا األووللت ااياعا لا ااتل غشل يك ل
كيا ل س اا حقتا اا،تر ن ل بصيتاف جضانت لل ولل كضول ح ابليز ااجضانل ااصحيالا
لل وااصحليدا ل اافتليا اااون لا ااتل كالت االنقلتب
ارصا ا نل ااقلياا اا ،لفل
اار،كير ،ووحلوال اا ،لف إلعلدا كتك اايلاسا اا ،لف ا و علت ليض
ب صنت ض عاى اا،لحا اا ،لف ا وصلل د لل ااقللدا اار،لكيي ااتليع وإولتع غشليوس ض
ااصتراقا بلاصتلااا اا ،لف ا ااحكض ،وبذا ول كتاضا بري االنقتب وإ ياا دفتضا
 0693وعضدا ااحكض ااصين وك،اض كضاات اوزا اا،اطا حتى علر .)9( 0660
اصللل نض تللت افلللاتل حصاتللل افللض غشيول ل كيا للل األواللى ااصفكللي فللر ي اانضاف ل
لللح افلللئ اانللضا واا لن للا ااصفكللي اا ،لف ل نجللض االليي اابكللل  ،قللي اعتلللا
ااتلح لللا إيصلللل شللللنض( فلللر ي اانضافللل ح لكلللد ودواه اا ،لفللل ) 0691- 0919
وضوحا دوا كا ااتيو ا ااتل اكيلذ عالى علكق لل وقلوولا اإلجلياعا ااكصلا لا
بتك كير وعقلئير وبوضاا فاص ا وا د كا عاى غشل إنصلل يلي عالى عصلت
اإلفتر ااضجيا االجتصلع (.)9
أوللل اايفلللاا اا لن للا قللي كنلواللت فل يا ح لللا نجللض االليي اابكللل ونللذ والدكللد ونتلللسد
للرضبل وكحللييل  ،الف ل صل كيا للل كر ل
اا ،لف ل  ،ووللل اا للت كا ل ااص ،ل يا و ل
وورل غشلئكل نت جا االعتتف ب كضج لل غشلرت ل ااص،لاض وحكضولك لل ااراصلن لا ،إال
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اند افتطلت ك ت ت ويااه و عت أحاابد اات أف ،ل ونذ حقتلا اا،لتر ن ل حتلى
اات،ر ن ل و ضال اا،اطا إال إ اار،كي النضا اد بلاصي لد مج ضا كجيبتد (.)1
ثانيا  /السياسة الخارجية -:
يغا عاى افلئ واسلايح ااتللح ابتصللو ض بلا ،لفلا اايلاج لا ااتيا لا  ،ح لث
اتتت بتلمن ل فلت عتليا افللاا وأسيوحلا ول وجصلضت فلت وعتليي  ،الل ل
وقلليوت ل عت للل كيا للل وللل دو ااجللضاا ح للث كللض ونل تللا تللتث افلللئ علاجللت
وضوضت اارت لل اا،لضايا ااتيا لا – واارت لل ااريا لا ااتيا لا  ،صل ت كنلوالت
ااتلح للا أو لليا إفللصلع وحصللي اارت للل اا،للضايا ااتيا للا اافتلليا 0626-0623
ست را كال اارت لا وااتل و لفت ل بللافتضا وااجصلضد أح لنلل وااتطلضا أح لنلل أعليل
ب ااجلنت  ،ول بلذا ظالت كال اارت لل غشلتد وحليودا
ألج إيجلد فت ااتضا
وضوحا بلاقض أ فت كا يرضد إاى ااظيوف وااصتغ يا اا ،لف ا اايوا ا واات
ارتت دواا ات يا عاى وجص األوولت (.)9
وحفا وضوضعا عت ل كيا ل ول اايو ااريب ا ااتلح اتنلوا ل ولص تليا
زون ا وتقلابا قي اعتلا ااتلح ا نضا عتي ااجتلا اارت ل األادن ا ااتيا ا اافتيا
و  ، 0691-0619وااا ااتلحث فري عتي اارايا عاى اارت ل اااتنلن ا ااتيا ا
اافتيا و .)6( 0691-0619
وجلع بذه ااصضاو ل و وج ا نظي ااتلح ات،ا ع اا ضع عالى ابليز األحلياث
اات جي بري ااحيب اارلاص ا اا لن ا ص ت اارت لل اااتنلن لا ااتيا لا عقل إعلت
افللتقت اتنللل بتللك افللص علللر  0619وان،للحلب كا ل عاللى افللتقت وؤف،لللكد
اا ،لف ا اات النت كتك نصضكجل يصك أ يقل عند اند يص ل و،لتضل وتطلضاا ل
كا ل اافتلليا وادود اافر ل ل كيا للل كجللله كا ل  ،الف ل صل إ اا ،لفللا ااتيا للا بلليأ
كتضوح ورلاص ل عل ا بري اجحل افا ااحافلع بري ااحيب اارلاص ا اا لن ا وصل جر
كيا ل كتجد نحض إفتياك ج ا جيييا وتص الا ل بنللع عت لل عالى أفللا ااصوللاح ،
وأع لليا افلللاا ااتلحللث و لللك ع للي جاللضد ح للث الليا وضوللضت افلللاتد ع ل
اارت ل اايا ج ا ااتيا ا اافتيا و .)01(0661-0612
للليل ااصتلليك ااريب ل  ،ايف لت ا للذا ااصضوللضت
و صللل ييللص وضا للف كيا للل و ل
أسيوحتل داتضااه األواى ااتلحث علضن اا،لترلور وااصضفلضوا " وض لف كيا لل ول
للليل ااصتلليك ااريبلل  " 0691-0619واا لن للا ااتلح للا غشللذا ولل برنللضا "
ليل ااصتيك ااريب  ، " 0699-0691و ي ،ي اا،ترلور كا
وضا ف كيا ل و
اارت للل بلللاتتتل وااتحا ل كا ل ااصضا للف عللذا بنظللي االعتتلللا وض للل كيا للل بلان،للتا
ااضس ااريب جغيا ل وكلايي ل وا تولديل واون ل ،وضوحل وض ف اا،لفلا األكلياا
كجله أ طلا ااضس ااريب ون ج ض إزاع افتقت كا األ طلا ،ويالاا عالى ولض ف ض
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أارليائ وللي ااضحلليا اا،لضايا – ااصوللييا إلدااا للض بجييلا كال اايطللضا ااضحيويللا
اتصتر ل بتمي ي غشرت وافل ش ي علول ألر نفضك شيب .
وايفت أسيوحا ااياتضااه ااتلح ا غشذا و اصضوضعا وضا ف كيا لل ول تتتلا
ليل و صا عت لك ل ول فضايل ووتكاا ااص له وااحيب ااريا لا اإلييان لا و أع ليا
ااق ا اافا،ط ن ا وا ف ا ااترلو و ت اا ،لف األكياا ور ل ،وكا و علت
فصلح ض ب جيا اا ضد األكياا إاى ا،ط واعتيا ض بق للر دوالا إفليائ برلي ا ل
و علر عاى لر ااك ل ااو ضن بلحتت األااو ااريب ا عالى عكلس أفلت ض
اار صلن ااذي كرلواضا ول بذه ااق ا كرلوت ويتافلل ،وا ل ض بجليا اا لضد إالى
ااض ا،ط (.)00
و لي غشلكات اافتليا اااون للا ل حقتلا اا صلن ن لل ولللدا شايليا بلإلحلياث الذا نجللي أ
ورظض ااتلح اعتلاوا كا ااحقتا اصضوضعلك ض ،ح لث اعتللا ااتلحلث حلولي وحصلي
سللد وضوللضت افلللاتد اارت للل ااريا للا ااتيا للا وياللاا عاللى أبللض اإلحللياث اات ل
علغشللت ل ااصنطقللا ولل ااحلليب ااريا للا االييان للا ووضا للف كيا للل ون للل واالنقللتب
اار،كير اا لاث عللر  0691االذر كصيلض عنلد ك،لاض اار،لكي اا،لاطا ،لت عل
كاايي نتلسل حاب اارصل ااكيدفتلن  PKKوف،يا ااتلحث وضا ف كيا لل -وول
وج ا نظيه -أن لل كنطلضر عل أبرللد ف لفل ا ،وايلص بللاقض أ كيا لل النلت كتتلل
ف لفا وتضازنا ونطاقا و وولاح ل اتحق ت بي ل ااق لر بيوا ااتي ااصنطقا(.)03
اصل كضفرت دائيا ااتحث األالديص اتتص وضولضعل جييليا و ل عت لل كيا لل
وللل االليو اإلفللتو ا قللي انفلليد ول بل فللت عتلليا افلللاا وأسيوحللا ،افلللاا
ولج،للت ي وأسيوحللا داتللضااه ايفللت اتضو ل ح ست رللا بللذه اارت للل  ،قللي اعتلللا
ااتلحث جصلل اصلل إفلصلع وضولضت (كيا لل وجص ضايلل أفل ل ااضفلطى) ااتل
النت وص ونلست االكحلد اا،ض ت [اا،لبت ] وااتريف أا لي عالى جلذوا عت لا
كيا ل ول بذه ااجص ضايل اعتلا ااتلحث اافتيا اااون ا  0660-0632ورات فت
كا ااكتلس بذه اافتيا بحيت و ص  ،أوا صل :لر ااجص ضايا ااتيا ا عللر 0632
وااحيث اا لن انرقلد وؤكصي عتت أبلد اصنظصا ااترلو اال تولدر ل اارلغشلي ول
أيلا  0660وااذر جلع ورتيا ول وج لا نظلي ااتلحلث عل أوجلد ااتحليا ااتيال
كجله بذه ااجص ضايل بري ان لا االكحلد اا،ض ت (.)02
أول صل ييص عت ل كيا لل ولل جص ضايلا إيليا اإلفلتو ا قلي كنلوا لل ااتلحلث
ون ل اا لللر ل وضوللضعا اارت للل ااتيا للا اإلييان للا  0696-0616وضوللحل أ
فت اعت لاه ا ذه اافتيا ااحتاى بلألحياث اا ،لف ا عاى اا،للحا ااتيا لا واإلييان لا
ول للر اا للضاا اإلفلتو ا وااق للع عاللى حكلض ااتللله وولل اا لت كال ول كطللضاا
جيييا اا ،لفا اايلاج ا اإلييان ا ول كااو لر االنقتب اار،كير اا لالث عللر
 0691ل كيا للل ووللل كصيللض عنللد ول نتلللئج اللل أبص للل للتح ااصجللل اإلفللتو
إا لل ااتحلث
ااظ ضا عاى ااص،يز اا ،لف و جييي ،وال و اانتلئج اات كض
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أ اارت للل ااتيا للا اإلييان للا علغشللت تلليا كبت للا برللي إن لللع ويحاللا ااوللياعل
وااصضاج ل ب اايوات  ،بفرل كلمتي ااتلله ب ،لفلا أكللكضاا بيالالا ااصتللااا ل
حاللف فللري أبلللد  0621وحاللف بغللياد  0699وكمفلل س ونظصللا ااترلللو اإل ا ص للا
وااتنص لللا اال توللللديا للل ونتولللف اا،لللت ن ل وللل ااقلللي ااصلوللل اترايلللا كاللل
اارت ل (.)01
وااترلليف عاللى ست رللا اا ،لفللا اايلاج للا ااتيا للا وللل ااغلليب وااضاليللل ااصتحلليا
واالكحلد اا،ض ت اا،لبت اعتلا ااتلح ض وضوضعل كصس بذه اارت لل صل بل
 09افلاا وأسيوحا ،ايا ااتلحث زيلد عايلا حص لي اارت لل ااتيا لا اا،لض ت ا
 0663-0693وضوللضعل ايفلللاتد ،وكض ل إاللى عت للا وفلدبللل أ ست رللا كالل
اارت ل النت كحكص ل ااتطضاا اا ،لف ا ااتل االيوا ت وا اا،ل لك ااتللايي
ا للذه اارت للا يتل ي إاللى ولليل كطضابللل وللل االنفتلللز ااتيال وللل اا،للض ت عاللى اتللي
وواحا االكحلد اا،ض ت اتطضيي عت تلد
عت ل كيا ل ول ااغيب واات كو
()09
أسلا فر د ااص،تصي اتقا االاتااول ااتيا ا كجله كحلافلك ل ول ااغيب .
أول صل ييص عت ل كيا ل ول ااغيب لل جلذوا بلذه اارت لل كرلضد إالى ااقلي
اا،لللدا عتللي ونللذ حوللض االليو ااغيب للا عاللى االوت لللزا ااتجلايللا و ل اايواللا
اار صلن ا وظالت ااتجللاا ااقلفلض ااصتلتيا ب ن صلل إال إ كال اارت لل اكيلذ سترلل
ف لفلللل ل وبللللذا وللللل كض لللل إا للللد ااتلحللللث حنللللل ب نللللل ولللل عللللت بح للللد لللل
وضوضعا( اارت ل ااتييطلن ا ااتيا ا  ) 0626-0629كنلو كال اارت لا ااصتن لا
عاى ااصولاح ااصتلتياا ااتل كليبع االيوات ودعلت إالى ااتقللاب صلل ب ن لل  .وا
ااصتتتللل اتلللاي كال اارت للل يجللي فلليعا عضدك للل برللي طر للا اللض كتجلللوز أال ب للل
ب أف ل
كا ااصض ل ااجغيا اتيا ل بض ف ل حاقا ااض
فنضا وار اا،ت
وأوابللل  ،وإستات للل عاللى ااتحللي ااصتضفللع واوتتا للل ااصصلليا ااصلئ للا ووجلوااك للل
اارياك واايا ج ااريب االذر يص ل ااصوللاح ااتييطلن لا وحلجلا كيا لل عالى االيوار
اتييطلن للل اصللل كتصتللل بللد األع لليا ول للياا ع،للكييا وحلجللا كيا للل اتال ااقللياا
ااي لت ع ون ل وف لفت ل حل كريو ل ألر عيوا علاج  ،وا كا يول
ااصولاح ااصتتياا(.)09
أول ااحييث ع عت ل كيا ل أو ف لفلا كيا لل اايلاج لا ولل ااضاليلل ااصتحليا قلي
اعتلا ااتلحث اقصل عصي وحصضد بذا ااصضوضت ل داافلتد ااصلج،لت ي واالياتضااه
عاى ااتضاا اافتيا اااون ا(  )0660-0619() 0611-0691اتضو ح ست رلا كال
اارت للل وكمت ياك للل ،وت نللل ان للصلر كيا للل إاللى حاللف اانلللكض علللر  0693جرا للل
إحيل وحيدا ااحيالا ل اانظللر اإل ا صل وونطقلا ااتليك األوفلع  ،بللايشض ول
وجللللضد عت للللل ا لللليا إال إ ااترلللللو ب ن صللللل أعطللللى اتالللل اارت للللل ااقللللضا
واالفتصياايا(.)01
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و لللي ايفلللت افللللاا واحللليا وللل بللل فلللت عتللليا افللللاا وأسيوحلللا (ااصتلللكاا
ااقتي ا )واات كنلوا ل ااتلحث وا ي وحصضد و علت عيولد ااصتلكاا وكمت ياك لل
عاى اارت ل ااتيا ا اا ضنلن ا ،ح ث أ بذه ااصتكاا النت وول كلاا و ليا ااجلي
بل ااتالليي ،و للي اعتلللا ااتلحللث اافتلليا اااون للا ااضا رللا بل علللو 0611-0691
إلعطلللع للضاا واوللحا ع ل جللذوا بللذه ااصتللكاا واألزوللل اات ل كريوللت ا للل
ااجاييا ااقتي ا وااتغ ي ااجضبير وور ل أال وبض كق ،ص ل را ل إاى ،ص :
غشللصلا تي ل كيال –جنللضب تي ل يضنلللن عاللى اتللي ااتلليع اار،للكير علللر
.)09(0611
عت ا ااقلض  :أ اشال ااتللح كض لاضا بللاتتتل وااتحا ل واالفلتنتلج أ ف لفلا
كيا ل اا يلاج ا ول ااغيب وااضاليل ااصتحيا األوييك ا كحيدبل ااصولاح ااصتلتياا
وااصتتلداا فضاع النلت ف لفل ا أر ا توللديا كلت ااطلي الد أبيا لد ول إ لولا كال
اارت ل .
ب /االقتصاد:
و ااصتحظ إ ااجلن اا ،لف ال شلاتل عاى اايفلئ واالسللايح  ،اكل كال الض
يصنللل و ل كحف للا علليد و ل ااتلللح اتنلللو جضان ل أعلليل ،قللي ايفللت افلللاتل
وأسيوحا داتلضااه اصرلاجلا لليل ش لي ف لفل ا ،األوالى بل افللاا ااتلحلث عال
حصللللاا عتلللللا ااصضفللللضوا (اارت للللل ااتجلايللللا بلللل اارللللياك وكيا للللل -0639
و عت بح د إاى عت ا كف ي بلل اارت لل ااتجلايلا بل
 )0690وااذر كض
اارياك وكيا ل ي وي بصيحات  :األواى اك،صت بللاجصضد واافتلضا واا،لات ا ب،لت
األوولللت ااياعا للا ااتل غشل يبل ااتالليا ول ت ل وتللكت األاللياد واالتللضاي  ،أو
األوولللت اايلاج للا و ل وقلليوت ل األزوللا اال تولللديا اارلاص للا علللر  ، 0636و للي
النت ن ليا بذه ااصيحاا ول لر ااحيب اارلاص ا اا لن ا ح ث دعات اارت ل ب ن صلل
ويحاا جيييا وأ تح اارياك سضا تيا ااحيب( )0619-0626وصليا إفلتياك ج ل
وح ضيللل اتيا للل وبرللض بالليا ااتلليك األوفللع ب،للت ويلللسي ااحلليب عاللى ااطلليك
ااتقا ييللا عتللي وللضان ااتحللي ااصتضفللع  ،واللض ك للرف ن ليللا ااحلليب ول أبص للا بللذه
اارت ل ب ااتايي ب،ت زيللدا أبص لا االنفع ااريا ل وكضجلد كيا لل إالى وليواا
ااترلول وللل اارللياك  ،اكل اعتللياف كيا للل بلاك للل ااو ل ضن علللر ( )0616كلليا
ظتاد ااقلف ا عاى اارت ل ب ااتايي  ،واض ي ،ض كاط ف ل حتى اغشتياا ااتايي
حاف بغلياد بللايشض ول كمت ياكلد االيجلب لا عالى اارت لل اا ،لفل ا بل اارلياك
وكيا ل ،وول كال حللو ال ون صلل كنتل ع اارت لل ااتجلايلا ول علت ااصتللااا
لل ااصللؤكصيا اال تولللديا وااق لللر بايلللاا افللص ا وغشللتد افللص ا كتللفت بللذه
ااصيحاا عضدا اارت ل إال أن ل اك،صت بلاتنل ي ،النت لج كيا ل ف لفا ااصااوجا قلي
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انت جت كيا ل ف لفلا علاج لا وترليدا األبرللد بصرنلى أعلي ف لفلا وولاح د الفل صل
إزاع اانفع ااريا (.)06
اصل عيج ااتلحث ون اا لر و عت وضوضعا اارت لل ااتيا لا –اإلييان لا إالى
اارت للل ااتجلايللا بلل ااتالليي افتلليا وضوللضعا ااتحللث  0696-0616وضوللحل
ست رللا كا ل اارت للا بمن للل اللض كتيللذ غشللكت ونظصللل كحكصللد اكفل للا وحلليدا إال برللي علللر
 0691عنيول كمف،ت ونظصا ااترلو اإل ا ص ا ااتنص ا ( ) R.C.D.واات وصت ا
و ل كيا للل وإيلليا وبلا،للتل ،وا للف غش ل ي بللذه اارت للل كطللضاا واحضظللل ل
وجلللال اااااعللا وااوللنلعا وااتجلللاا أتنلللع ك،للاض ااحكضوللا اإلفللتو ا وا كالل
اارت ل بيز بتك واوح ااحيب ااريا ا –اإلييان ا .
أول بلان،لتا ااتلحلث ايلل كنلض  ،قلي كنللو وضولضت ااص لله ل افللاتد ااصلج،لت ي
وأسيوحتللد االلياتضااه ح للث اعتلللا أ يتنلللو ل األواللى وتللكاا ااص للله بل علللو
 0619-0630وتياا اعت لاه ا ذا ااتلاي العتتلاا عيييا ون ل :عقي اكفل ا تنلئ ا
حللض ن للي اافلليا ب ل ين،للل (فللضايل) وكيا للل و ل اارلللر نف،للد عقللي ورلبلليا
واكفل ل أعيل اتنظ ض عصا ا االنتفلت ااصتتيا اص له اان يي ب اايو اا تث بري
تلليا اارتلليينل  ،أوللل اارلول األعللي للض كمفل س اايواللا ااريا للا ااحيي للا ل علللر
 0630وجلع اعت لاه ارلر  0619إلن لع تيا بح د افت ااصتلح ل اات النت كياا
ب ا ول كيا لل واارلياك وفلضايل اتمعلذ ااصتلكاا سلبرلل أعلي وكتحلض إالى أزولا
ف لف ا لنضن ا(.)31
بذا ااتلحث ورلاجا وضوضت ااص له أسيوحتد ااياتضااه عنليول كنللو
و ي وا
وتلليوت جنللضب األنلوللض وكللمت يه عاللى اارت للل ااريب للا ااتيا للا  .و للي كض ل
ااتلحللث إاللى علليد و ل كللمت يا وانركلفللل بللذا ااصتلليوت عاللى ااص،للتضل ااتيا ل
واإل ا ص -:
راى ااص،تضل ااتيا  ،وجي ااتلحث ا لذا ااصتليوت نتللئج فلات ا ول ب ن لل إوكلن لا
كغاغل ااك للل ااول ضن إاللى داعل كيا للل بلفللت صلااكد ،للت عل ك ج للي ونللست
وكتظا بلا،كل وإزااا وضا ل أتييا تص نا ،أول عاى ااص،تضل اإل ا ص  -:إاى جلنل
عطضاا كحكض كيا ل بلاص لله ووصلافلا اا لغع بقطر لل أو كقا ل اص لك لل عل دواتل
ااحضض فلضايل واارلياك ،لل بنللا إوكلن لا و لضت زالاا وكالضث ااص لله بلألفلصيا
()30
ااك صلويا .

الخـــالصــة -:
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النت وضاو ل كيا ل ااصرل يا و ب ااصضوضعل ااص صا اايفللئ ااجلور لا
اكا ت ل اآلداب وااتيب للا ل جلورللا ااصض ل ح للث لليوت فللت وعتلليو افلللاا
وأسيوحا .و ي كتيل انل و عت بذا ااتحث ااصؤغشيا الك ا -:
بلان،تا ااصولدا كض ااتيا ا عاى ااضتلئت ااريا ا بلاياجا األواى تض أعقت ل كقلاييوااتحضث وااكتل ااضتلئق لا وااتقللايي اايفلص ا وااصرللاف وااصضفلضعل بلإلولل ا
إاللى ااصللذايا ااتيولل ا وااكتلل وااوللحف وااصجللت وشلات للا ااضتلللئت بلااغللا
ااريب ا ول عيد وحيد ون ل بلااغا اإلنكا ايا وااتيا ا .
ل وقليوت ل اتللب احصلي
احتات ااصؤافل ااريب ا االبتصلر األاتلي ول الي ااتللح
نضار اانر ص وإبياب ض عا و يوز احصي اات ا ي افتيياو ل و ت ااتلح .
 ار ااتطضا ااتقن دواا ات يا حوض ااتلح عاى ووللدا ا لض يكلوتلحلللل ا لللض ااحولللض عا لللل فللللبقل و للل (وتللللئت  ،وضفلللضعل  ،لللحف
ووجت )
 اك،للصت اايفلللئ واالسلللايح اات ل نض تللت برللي علللر  3112بإوللل ا و صللاب،ت كي ت ااصطتضعل أوال وأكلحت اا،في إاى علاج اارياك وكحيييا إالى
فضايل وكيا ل واك ول كا اض يحيث بلفت نلع افلاا واحليا اإل للدا اافرا لا
و اا،في إاى كيا ل اتاتقلع بتيو ل ف لف ا افص ا الشنلع وضولضعل
ااياافللا ،وكالل نلللبل ولل عللير افللت رلب ض ااضا للل اا ،لفلل ااتيالل و للض
كرق ياكد .
 احت ل وضوللضت اارت للل ااتيا للا اايلاج للا االبتصلللر األاتللي يوللص اللد( فتا عتي)ون ل و ي كض كنلوالد عالى و لت عت لل كيا لا ولل دو ااجلضاا
واايو ااريب ا واإلفتو ا  ،وعت لك ل ول ااغيب وااضاليل ااصتحيا .
ااتحث بترص لت االبتصللر ب لذا ااحقل بفرل االيوا اايط لي
 اايتلر يضااللذر كارتللد دو ااجللضاا حلا للل ل دعللض أو عي اللا و،لللا اارللياك ااجييللي ،
بذا االكجله و عت كضا وزااا ااترال ض
ااتحث ااراص
واذا كي
اارلا وااتحث ااراص ولي أ للك ااترللو ولل ااصؤف،لل األالديص لا ااتيا لا
.
وكض ي و ض ااكت وااصولدا ااتلح ااريا
 ووصل يذاي أ وياا ااياافلل اإل ا ص لا (ااتيا لا ) فللبقل ارل دواا و صللل كنتل ع ااتحللث ل بللذا االكجللله فللضاع بحكللض كللض يه ااصولللدا أر كللض ي
ي ااتر اص ييتص ب ذا ااحق و ااياافل .
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أوال  -:رسائل الماجستير
ا
5

اسم الطالب
إيمان غانم شريف

5

قادر سليم شيخو

5

ريان ذنون

5

جمااااااااااااال كمااااااااااااال
اسماعيل
علي حمزة عباس

5

عباااااد شااااااطر عباااااد
الرحمن
محسن حمزة حسن

5
56
55

نوال عبد الجبار
سعد عبد العزيز
وليد محمود احمد

55

منال محمد صالح

55

مياااااااااا خياااااااار
جلود
حامد محمد طه
أمياااااارة إساااااااماعيل
محمد

1

5

55
51

العنوان
سعيد النورسي وحياته ونشاطه السياساي
5556-5555
موقف الكارد مان حارب االساتقالل التركياة
5555-5555
مشكلة المياه بين تركياا وساوريا والعارا
5551-5555
تركيا وجمهورياا أسيا الوسطى -5555
5555
العالقااااا التجارياااة باااين العااارا وتركياااا
5515-5555
سياسة تركية اإلقليمية بين الحربين
التطاااوراا السياساااية الداخلياااة فاااي تركياااا
5556-5555
العالقاا األردنية التركية 5555-5555
العالقاا اللبنانية التركية 5555-5555
المشكلة القبرصاية وتثثيرهاا فاي العالقااا
التركية اليونانية 5555-5556
نجااام الااادين اربكاااان ودوره فاااي السياساااة
التركية 5555-5555
العالقااااااااا الخليجياااااااة التركياااااااة -5555
5556
العالقاا العراقية التركية 5556-5556
العالقاا السورية التركية 5555-5555

اسم المشرف
د.عبد التواب احمد
سعيد
د.إبراهيم خليل

5665

د.عوني السبعاوي

5665

د.إبراهيم خليل

5665

د.زهير النحاس

5665

د.عوني السبعاوي

5665

د.عصمت برهان

5555

د.عوني السبعاوي
د.عوني السبعاوي
علي شاكر على

5666
5666
5555

د.نمير طه ياسين

5665

د.إبراهيم خليل

5661

د.عوني السبعاوي
د.عصمت برهان
الدين

5665
5665

سنة التخرج

5665

ملحق رقم ()1

ثانيا  -:اطاريح الدكتوراه
ا
5

اسم الطالب
حنا بهنان عزو

5

عوني السبعاوي

5

طالل الجليلي

5

نوال عبد الجبار

1

شرى فيصل

5

لقمان عمر محمود

5

أفراح ناثر جاسم

5

سعد عبد العزيز

5
56

ريان ذنون
بيار مصطفى
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منهل الهام

العنوان
العالقاااااا البريطانيااااة التركيااااة -5555
5555
تركيااا وقيااايا المشاار العربااي -5551
5555
التيااااار اإلسااااالمي فااااي الحياااااة التركيااااة
5555-5551
التطااوراا السياسااية الداخليااة فااي تركيااا
5556-5556
تركيااا وقيااايا المشاار العربااي -5555
5555
العالقااااااا التركياااااة األمريكياااااة -5551
5555
الحركاااا اإلسااالمية فااي تركيااا -5556
5666
التطااوراا السياسااية الداخليااة فااي تركيااا
5555-5555
مشروع جنوبي األناضول
المشااكلة الكردياااة فاااي العالقااااا التركياااة
األمريكية 5555-5555
العالقاااااااا اإليرانيااااااة التركيااااااة -5555
5555
ملحق رقم ()2
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اسم المشرف
د.خليل علي مراد

سنة التخرج
5665

د.خليل علي مراد

5555

د.عوني
السبعاوي
د.عوني
السبعاوي
د.إبراهيم خليل

5555

5665

د.علي شاكر علي

5665

د.عصمت برهان
الدين
د.خليل علي مراد

5665
5665

د.خليل علي مراد
د.خليل علي مراد

5665
5665

د.جاسم العدول

5665
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الهوامش :
( )1نضا عتي ااجتلا ااطلئ ،ااتطضاا اا ،لف ا ااياعا ا ل كيا لل 0691-0691
،داافا كلايي ا ،أسيوحا داتضااه ش ي ونتضاا ،اا ا ااتيب ا ،جلورا ااصض ل
.0 ،3111،
( )3فري و،اع عتي اارايا و،اع ،ااتطضاا اا ،لفل ا ااياعا لا ل كيا لل -0691
،0660داافا كلايي ا ،أسيوحا داتلضااه ش لي ونتلضاا ،اا لا ااتيب لا ،جلورلا
.0 ،3111،
ااصض
( )2وح،لللل حصللللاا اارت للللير ،ااتطللللضاا اا ،لفلللل ا ااياعا للللا لللل كيا للللل -0619
، 0691افللللللاا ولج،لللللت ي ش لللللي ونتلللللضاا ،اا لللللا اآلداب ،جلورلللللا ااصض للللل
.0 ،0696،
( )1ااطلئ ،ااصويا اا،لبت. 0 ،
( )9و،اع،ااصويا اا،لبت.0 ،
( )9إيصلللللل شللللللنض غشييف،فلللللر ي أانضافللللل ح لكلللللد ونتللللللسد اا ،لفللللل -0919
،0691افلاا ولج،ت ي ش ي ونتضاا ،اا ا اآلداب،جلورا ااصض .0 ،
( )1ونلللل وحصلللي للللاح،نجض االلليي اابكلللل ودواه للل اا ،لفلللا ااتيا لللا -0696
،0661افلللللاا ولج،للللت ي ش للللي ونتللللضاا ،اا للللا ااتيب للللا ،جلورللللا ااصض لللل
.393 ،3119،
( )9أو للليا إفلللصلع وحصلللي ،اارت لللل اا،لللضايا ااتيا لللا ،0626-0623افللللاا
.019 ،3113،
ولج،ت ي ش ي ونتضاا ،اا ا اآلداب،جلورا ااصض
( )6فلللري عتلللي اارايلللا و،لللاع،اارت ل اااتنلن لللا ااتيا لللا ،0691-0619افلللللاا
ولج،ت ي ش ي ونتضاا اا ا ااتيب ا ،جلورا ااصض . 0 ،3110،
ليل ااصتيك ااريب -0619
( )01عضن عتي اايحص اا،ترلور،وض ف كيا ل و
،0691أسيوحا داتضااا ش ي ونتضاا،اا ا ااتيب ا،جلورا ااصض .391 ،
( )00غشللذل و ل اغشللض،كيا ل و للليل ااصتلليك ااريب ل ،0699-0691اسيوحللا
.039-033
داتضااا ش ي ونتضاا ،اا ا ااتيب ا،جلورا ااصض ،
( )03حلوي وحير سد،اارت ل ااريا ا-ااتيا ا ،0661-0691افلاا ولج،ت ي ش ي
ونتضاا،اا ا ااتيب ا،جلورا ااصض .3 ،3112،
( )02جصل اصل إفصلع ،كيا ل وجص ضايل أف ل ااضفلط ،افللاا ولج،لت ي ش لي
.0 ،
ونتضاا ،اا ا االداب،جلورا ااصض
( )01ون لللل اا لللللر عتلللليا عللللاو عقياور،اارت للللل ااتيا للللا –اإلييان للللا -0616
،0696اسيوحللللا داتللللضااا ش للللي ونتللللضاا ،اا للللا ااتيب ا،جلورللللا ااصض لللل
.0 ،3119،
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( )09زيلد عايا حص ي،اارت ل ااتيا ا اا،ض ت ا ،0663-0693اسيوحا داتلضااا
ش ي ونتضاا ،اا ا ااتيب ا،جلورا ااصض .090 ،3110،
( )09حنللللل ب نللللل عاو،اارت للللل ااتييطلن للللا –ااتيا للللا ،0626-0629اسيوحللللا
داتضااا ش ي ونتضاا،اا ا ااتيب ا،جلورا ااصض .9 ،
( )01اقصلللل عصلللي وحصضد،اارت لللل ااتيا لللا األوييك لللا ، 0660- 0619اسيوحلللا
.0 ،3111،
داتضااا ش ي ونتضاا ،اا ا االداب،جلورا ااصض
( )09وا ي وحصضد ،ااصتكاا ااقتي ا وكمت يبل اارت ل ااتيا ا اا ضنلن ا ،افللاا
.0 ،0666،
ولج،ت ي ش ي ونتضاا،اا ا االداب،جلورا ااصض
( )06عا حصاا عتلا،اارت ل ااتجلايا ب اارياك وكيا ل ،0690-0639افلاا
-312
ولج،لللت ي ش لللي ونتلللضاا،اا ا اآلداب،جلورلللا ااصض للل ،3111،
.311
( )31ايللل كنض ،وتللكاا ااص للا ب ل كيا للل وفللضايل واارللياك،0619-0630داافللا
كلايي ا،افلاا ولج،ت ي ش ي ونتضاا،اا ا ااتيب ا،جلورا ااصض ،3113،
.01
( )30ايللل كنض ،وتلليوت جنللضب األنلوللض ،أسيوحا داتللضااا ش للي ونتللضاا،اا ا
.309-302
ااتيب ا،جلورا ااصض ،
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