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Abstract 

 

 The prominence of modern Turkey which is based on sophisticated 

principle in management and arrangement and directness after the role of 

new members in Turkish elite led to formulate the official ideology which 

already objected the old era .All these things lead to transport the official 

religion to the backward grounds after removing the trail of the officiality 

.But this attempt of the ruling elite did not pass without objection .  

Most of the objected parties have taken the religion as a tent to work 

under , and the best example is the revolt of Sheikh            (saeed balo) in 

feb .1920 .the failure of that revolt leads to take rigid rules against any 

attempt that intends to polices religion in Turkey .To turn religion into 

police is regarded as form of backwardness as it is seen by new Turkish 

elite .  

 The Turkish elite felt since the 1908 Ottoman’s till the present time 

the fear of the return of religion in all its aspects to the political scope . so 
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they resist any attempt to change religion into such process But this does 

not prevent the importance of religion for the vivid values in social 

Turkish classes specially in countryside .In spite of all the objections and 

the demands which enable it to stand against the laity tendencies . 

 

 

 

 

  تتمتععععك تركيععععا بهاععععم مفقعوععععا ال لرااععععل وم اورتوععععا للعععععالم العربععععل ب  ميععععة كبيععععر                              

اععععل منالععععة الطععععر  األو ععععل الععععي  يطععععلح العععععالم العربععععل اكبععععر مسععععا ة جلراايععععة ايعععع                                      

التركيععععععة بالتيبعععععيا بععععععية العةقععععععات ا ي ابيععععععة تععععععار                                         –وقعععععد تميععععععات العةقععععععات العربيععععععة 

هافمععععات التركيععععة مععععة الل ععععايا الطععععر ية                                  والسععععلبية تععععار  ب ععععرم بسععععب  تععععردد مفاقعععع  ال

لألمععععععععععة العربيععععععععععة ت  يععععععععععل مععععععععععرت تلعععععععععع  العةقععععععععععات بمععععععععععر لتية األولعععععععععع  بععععععععععية                                                    

                      ومععععععا بعععععععد ا   وتعععععععد المر لععععععة األ يععععععر                 2291-2291والثانيععععععة  2291-2211 ععععععامل 

معععة ب عععم المرا عععح تعليعععداا ت اةعععل  عععيز الةتعععر  تععععددت األ عععااا السيا عععية وتنف ععع  بااار عععا                                 

ت عععاز  يا عععة تركيعععا الوارجيعععة   و لععع  العععر م معععة تاعععفر العةقعععات التاريويعععة بعععية الطععععفا                         

روابل الثلاايعععععة والدينيعععععة ن  ننوعععععا كانععععع  تعاععععع  مفاقععععع                                      واألتعععععرا   لععععع  ب عععععا  معععععة الععععع

كثير  معة  عيز األاعران معة ق عيتية مومتعية  معا الل عية الةلسعاينية والمفقع  التركعل منوعا ت 

      والمطععالة اللبرةععية والمفقعع  العربععل منوععا ت نلععااة نلعع   لعع  مععا ب ععوم بعع  العامععح ا قت ععاد         

ال تافير تل  العةقات 
(2)

    

وقععععد تميععععات مفاقعععع  الهافمععععات التركيععععة بعععععد الهععععرا العالميععععة الثانيععععة بععععالبرود                                  

وان عععماموا                         2292بععععد ا تعععران تركيعععا بالايعععاإ ال عععويفنل ونقامعععة  ةقعععات دبلفما عععية  عععا  

ت ممععععععععا جعععععععععح  يا ععععععععتوا تتما عععععععع  مععععععععك                                   2211 ععععععععا   لهلعععععععع  الطععععععععمال األالسععععععععل 

 يا ععععة الف يععععات المتهععععد  األمريايععععة اععععل المنالععععة  يععععل كانعععع  تركيععععا الدوليععععة الف يععععد                                  

و ارل  قرار م ر بت ميم قنا  السفي   2211التل بيدت العدواإ الثةثل  ل  م ر  ا  
 (1)

  

ب عععععيت تركيعععععا تراجعععععك  يا عععععتوا الوارجيعععععة مهاولعععععة الععععععفد                                   2211و بععععععد  عععععا  

وبطعععاح تعععدري ل  نهعععف المطعععر  العربعععل والععععالم اإ عععةمل مسعععتند  بعععيل  نلععع  جملعععة  فامعععح                       
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التاريويعععة وال لراايعععة ت                            داعتوعععا نلععع  ن عععاد  تنطعععيل  ةقاتوعععا الوارجيعععة ا عععةا  عععة العفامعععح

كعععاإ العامعععح السيا عععل وا قت عععاد  مععع ثراا لللايعععة اعععل ن عععاد  الن عععر اعععل  يا عععتوا وةعععف ا                              

نل   دمة م الهوا الفانية 
(1)

   

يعععة                           التركيعععة بمثابعععة ال عععهف  السيا عععية الترك –وكعععاإ لتهعععفل اعععل العةقعععات العربيعععة 

ومراجعععععة للععععيات بعيععععداا  ععععة التعععع ثيرات الوارجيععععة ت ممععععا بةععععب  لوععععيا التهععععفل ملععععااز اععععل                            

السيا عععععة الدا ليعععععة التركيعععععة ت ن  نإ ل عععععفة بععععععت األ عععععااا للم عععععا ر  بات ا اتوعععععا الدينيعععععة                            

والعععععد ف  نلععععع  تفثيععععع  العععععروابل                         2291 – 2211بيعععععة اعععععل الةتعععععر   عععععةل  مةتوعععععا ا نتوا

مععععك األقاععععار العربيععععة    ععععيما مععععا تبنععععاز  ععععاا العدالععععة و الراععععاز اإ ععععةمل مععععة لععععرور                          

               تاععععععععفير تلعععععععع  العةقععععععععات ونلععععععععةاة الاععععععععابك الععععععععدينل  لعععععععع   اموععععععععا ت ممععععععععا جعععععععععح                       

اتر  الستينات والسبعينات اتر  متميا  ال العةقات بية تركيا والعرا 
(9)

   

                            2219وية عععن بإ رد الةععععح التركعععل ت عععاز ن عععراليح بععععد  سعععار  الععععرا  عععرا  عععا  

                                     قعععععععد ا عععععععتد  نلععععععع   عععععععد كبيعععععععر  يعععععععل ولعععععععع  تركيعععععععا ثللوعععععععا نلععععععع  جانععععععع  الععععععععرا                  

اةععل الواععاا الععي  بللععاز ) ن سععاإ ةععبر  جا ليععا ناععح ( و يععر  ارجيععة تركيععا اععل ال معيععة                          

تاععععر  ايعععع  نلعععع  مفلععععف  اللععععد  قععععال                                       2219 ايععععراإ 11العامععععة لألمععععم المتهععععد  اععععل 

إ مسععع ولية جديعععد   لععع  كا عععح الهافمعععة اإ عععراليلية اعليوعععا بإ تت نععع  ب عععدا                            ايععع  )) تلعععك اآ

بمععععر واقععععك ت و ليوععععا بإ   تهععععد  بمععععراا واقعععععاا اععععل اللععععد  ب ععععةة  اةععععة ت و بود بإ ا كععععر                              

ة التعععععل ب ور عععععا                                بإ الهافمعععععة اإ عععععراليلية  نعععععا  لععععع  وجععععع  الو عععععف  بالراباعععععة اللفيععععع

الطععععع  التركععععل نهععععف األمععععاكة الملد ععععة اععععل المدينععععة و لعععع   افمععععة ن ععععراليح بإ تابعععع                                 

قرارات م ل  األمة الدا ية نل  لماإ  ةمة السااإ المناا  التل تطود ب مال  سعارية ((
(1)

 

  

رلي  التركعععععل ) جعععععفد  ةعععععفتا  ( بثنعععععاة  يارتععععع                                واعععععل اإاعععععار  اتععععع  ةعععععر  الععععع

بفجعععععععععععفا انسعععععععععععهاا ن عععععععععععراليح معععععععععععة جميعععععععععععك                                                   2219لعععععععععععألردإ اعععععععععععل بيلعععععععععععفل 

               ت ولعععرور  تنةيعععي قعععرارات األمعععم المتهعععد  بطعععاإ اللعععد             2219األرالعععل التعععل ا تلتوعععا  عععا  

تنةيععياا دقيلعععاا و ععريعاا 
(1 )

ايمعععا اللعععل المنععدوا التركعععل لععدم األمعععم المتهعععد  اللععف   لععع  ن عععراليح                              

لعد  تنةيي ا قرارات ال معيعة العامعة بطعاإ مدينعة اللعد   يعل قعال )) بإ معا يعد فنا نلع  األ ع                    

تنةععععي اللععععرارات التععععل اتوععععيتوا ال معيععععة العامععععة لألمععععم المتهععععد  ت                                         العميعععع  بإ ن ععععراليح لععععم

ونعععفد بإ نعيعععد الت كيعععد بعععاإ ولعععك اللعععد  يت عععاو  ناعععار ال عععرا  بعععية الععععرا ون عععراليح ت                     
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بعوععععا الععععرب                               بإ  ععععيز المسععععالة مرتباععععة بم ععععال   ععععدد كبيععععر مععععة األقاععععار اإ ععععةمية ويتا

العا  متابعة دقيلة (( 
(9)

   

قامععع                            2219نإ مفقععع  تركيعععا معععة اللعععد  لعععم يلععع   نعععد  عععيا الهعععد ت اةعععل بوا عععر  ايعععراإ 

             ن عععراليح باةعععدار  عععدد معععة اللعععرارات بلهلععع  بمفجبوعععا اللعععد  بعععاإدار  اإ عععراليلية بل عععد               

تمععف   لعع  مطععرو                         9جعلوععا جععاةاا مععة ن ععراليح وبنععاةا  لعع   لعع  واالعع  ال معيععة العامععة اععل 

قععععععععرار ملععععععععد  مععععععععة الباكسععععععععتاإ ونععععععععال د ععععععععم تركيععععععععا و ينيععععععععا ومععععععععالل ونيععععععععراإ                                                          

ي كعد  عد  نةعا  مةععفل اللعرار اإ عراليلل بطع إ اللعد  ويالع   واللعرار 1111و ف اللرار رقم 

منوعععععععا التراجعععععععك  عععععععة قرار عععععععا وقعععععععد واالععععععع  ال معيعععععععة العامعععععععة  لععععععع   عععععععيا اللعععععععرار                                                    

                ( دولعععة  عععة الت عععفي           11( ةعععفتاا ملابعععح    عععلة وامتنعععا  )  22ب  لبيعععة )  1111المعععرقم  

كما را   و ار  الوارجية التركية نجراةات ن راليح الواةة بنا  ملاية األرالل ال اللد  

  و   عع  بإ  عيا المفقعع  التركععل                       2219كععانفإ الثعانل  21ت وجعاة  لعع  اعل بيععاإ بةعدرت  اععل 

التععل بوقةعع  ت ععدير بترولوععا                          قععد قفبععح بالتر يعع  مععة قبععح الاثيععر مععة الععدول العربيععة ت اليبيععا

ننوعععا  ت عععدر البتعععرول نلععع  تركيعععا و ير عععا                                2219تمعععف   1نلععع  بوربعععا اللربيعععة ب لنععع  اعععل 

                 2219بيلعفل  22نلع   1مة الدول ال ديلة   وقا  المل   سية بايارت  نل  تركيا ال الةتعر  معة 

)) كانععع  الهافمعععة التركيعععة  لععع  رب  الهافمعععات التعععل وقةععع  نلععع  جانععع  األمعععة العربيعععة ت                             

ومعععععة واجبنعععععا بإ نطعععععار الهافمعععععة التركيعععععة بععععع  م  مطعععععا ر العراعععععاإ لوعععععيا المفقععععع  ((                                   

كيعععد  لععع  مبعععدب  عععد  ا  ت عععاا                                     واعععل البيعععاإ المطعععتر  العععي  ةعععدر  لععع  الايعععار  تعععم الت 

اإ راليلل بو ا تةل األرالل باللف  ولرور  تابي  قرارات األمم المتهد  بط إ اللد 
(8)

   

وقال رلي  و راة العرا  اا ر يهي  ت بثناة م دبة اعا  بقاموا  ل   رن رلي  و راة تركيا 

                             2219تطعععرية األول  1قعععا  بايعععار  ر عععمية نلععع  الععععرا  اعععل  آنعععيا   عععليماإ ديمريعععح العععي 

)) نناعععععم  تطعععععا دوإ ب نةسعععععام مطعععععا ر الطعععععع  العراقعععععل واألمعععععة العربيعععععة معععععة امتنعععععاإ                                    

ية                        و راععاإ لمفقعع   اععفمتام الر ععيد  بسععب  داععا ام  ععة  لععف  األمععة وملد ععاتوا اععل السععا

ومعععة ال عععدير بالعععيكر نإ  عععليماإ ديمريعععح ةعععر   عععةل الايعععار  بإ تركيعععا تععععار  ا عععتودا                             

اللف  لاس  األرالل وب را  ة قلل  الطديد ن اة نجراةات ن راليح ا نةرادية ال اللد  
(2)

    

لوارجيعععة التركيعععة بإ الهافمعععة التركيعععة                        ب لعععة متهعععد  بلسعععاإ و ار  ا 2218 عععباا  21اعععل 

  تعتعععرن بلعععرارات ن عععراليح ايمعععا يتعلععع  بنعععا  ملايعععة األرالعععل دا عععح مدينعععة اللعععد  معععة                           

        جانععععع  وا عععععد و عععععل قعععععرارات  يعععععر ملبفلعععععة وتتنعععععاقت معععععك ملعععععررات األمعععععم المتهعععععد  ت                                
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وقد ا تد ل و يعر الوارجيعة التركعل اللعالم باأل معال اإ عراليلل اعل تركيعا وابللع   عيا المفقع               

 وب را  ة قل   افمت  مة ب مال ن راليح  

اعععل تمعععف  معععة السعععنة  اتوعععا ةعععدر بيعععاإ مطعععتر   لععع  اثعععر الايعععار  التعععل قعععا  بوعععا و يعععر                                

ة التركعععل لةتهعععاد السعععفايتل د عععا نلععع  انسعععهاا اللعععفات اإ عععراليلية معععة األرالعععل                         الوارجيععع

المهتلعععة بععععد  عععرا  ايعععراإ ت و كعععر البيعععاإ بإ ال عععانبية يعلنعععاإ بإ ا عععتودا  اللعععف  ي ععع  بإ                        

 نعععععد  يعععععار                                        يبعععععرر ا عععععتةل برالعععععل ل عععععماإ افالعععععد  يا عععععية   وتاعععععرر  عععععيا المفقععععع 

كمعععا بكعععد العععرلي  التركعععل                             2212العععرلي  التركعععل جعععفد  ةعععفتا  لةتهعععاد السعععفايتل  عععا  

مفقععع  بعععةدز معععة ال عععرا  العربعععل ال عععويفنل ومعععة ق عععية اللعععد  بثنعععاة  يارتععع  لعععألردإ                                

 عععة معارلعععة تركيعععا   عععتودا  اللعععف  و عععيلة لتهليععع  ماا ععع  نقليميعععة                                 2212باا  ععع 29اعععل 

ومنعععااك  يا عععية وبكعععد لعععرور  انسعععهاا اللعععفات اإ عععراليلية معععة األرالعععل المهتلعععة تمطعععياا                            

مك قرارات م ل  األمة بما ايوا ولك مدينة اللد 
(21)

   

معععا بقعععدم   ليععع  ن عععراليح معععة تلععع  األ معععال داعععع  تركيعععا نلععع  اتوعععا  مفاقععع  جديعععد  معععة                بإ

التركيعععة                  –اإ عععراليلل انعاسععع   لععع  تاعععفر العةقعععات العربيعععة  –ق عععية ال عععرا  العربعععل 

معععك انامعععاع  اعععل  ةقعععات تركيعععا با عععراليح ولعععف بطعععاح نسعععبل 
(22)

                              ور عععم قيعععا  ن عععراليح    

اإ ععععراليلل و  لعععع                                   –بالعمععععح للهيلفلععععة دوإ اتوععععا  مفاقعععع  اعالعععع  ت ععععاز ال ععععرا  العربععععل 

 ععععة اريعععع  ا ععععتودا  لععععلفا الف يععععات المتهععععد  األمريايععععة وتهريعععع  ال اليععععة اليوفديععععة                                    

ل تتمتعععك بنةعععف  اعععل الم عععال ا قت عععاد  ت اعععاإ تركيعععا لعععم ت بععع  بتلععع  ال عععلفا                               اعععل تركيعععا والتععع

وانوةت التبادل الت ار  بينومعا  2212 يل تم نللاة ا تةاقية الت ارية بية تركيا ون راليح  ا  

 ععراليح                          الععي  يععد ف  افمععة ن 1999ت كمععا ةععفت   لعع  جملععة مععة اللععرارات بمععا ايوععا اللععرار 

نل  تنةيي تفةيات الل نة الواةة المعنية للتهليع  اعل الممار عات اإ عراليلية التعل تمع   لعف  

اإنساإ بما ايوعا مدينعة اللعد 
(21)

  كمعا بو عات الهافمعة التركيعة بعا ة  الماتع  السعيا ل اعل  

عةقعات ا قت عادية معك تركيعا  يعل                           بنلر    وواا   ل  ال السعنة  اتوعا قعرارات  ربيعة   ع  ال

بكعععد المةعععف  الععععا  لملااععععة ن عععراليح اعععل ال امععععة العربيعععة ) مهمعععد مه عععفا( بإ الماتععع                              

           اإ عععراليلية ومعععدم نماانيعععة                –ا عععد درا عععة دقيلعععة و عععاملة  عععة العةقعععات ا قت عععادية التركيعععة 

ن ةل الدول العربية مهلوا وقد قفبح  ل  السعل بارتيا  تركل
(21)

                                                                            

لععيل  يماننععا اللععفل بإ لععم تاععة ن ععر  تركيععا نلعع  الععفاة العربععل قععد تليععرت  ليلععة بطععاح جععير                    

ت اانوععععا مععععرت بتليععععرات يماععععة ا تبار ععععا مومععععة جععععداا ن  بةععععب                                2211مععععة  ععععا  ا تبععععاراا 
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  واعععل ا تلعععاد  نإ  عععيا التلييعععر ننمعععا يوعععدن                          2211لتركيعععا  يا عععة والعععهة المععععالم بععععد  عععا  

تععععل لعبعععع  دوراا                                  نلعععع  نةععععة  ب اععععاة المالععععل وتةايوععععا نا يعععع   ععععة العفامععععح األ ا ععععية ال

اعععععل  عععععيا التلييعععععر  عععععفاة  لععععع  ةععععععيد السيا عععععة العالميعععععة بو السيا عععععية الفانيعععععة التركيعععععة                                         

                    2218بو  ل  السيا عات اإقليميعة اعل المنالعة   لعيل  كانع  تركيعا تبعيل جوعفداا  ثيثعة اعل  عا  

وباعععح الف عععالح ل عععماإ المسعععاند  الوارجيعععة لوعععا اعععل مسعععالة قبعععر    وقعععد لعععف ن اعععل جميعععك                           

البيانععععات المطععععتركة ال ععععادر  اععععل  تععععا  الايععععارات المتبادلععععة بععععية تركيععععا والععععدول األ ععععرم                  

م التاععر  نلعع  مسععالة قبععر            وجععفد ت كيععد لأل عع  المطععار نليوععا ب ععةز  ععفل ن ععراليح ومععة ثعع

و اعععيا تعععم ولعععك  عععح بعععية ا عععتةل ن عععراليح لألرالعععل العربيعععة ومهعععاو ت اليفنعععاإ لعععم                          

 جاير  قبر  نليوا  

بإ  يا عععة تركيعععا ت عععاز ن عععراليح ا عععتمرت  تععع  معععك وةعععفل  عععاا السعععةمة اللعععفمل التركعععل                             

سععلاة  يععل  مععح الهععاا مععة  ععةل لععلا   لعع  الهافمععات المتعاقبععة تلييععر مفقةوععا                            نلعع  ال

ةعععفت  تركيعععا ل عععال  قعععرار ال معيعععة العامعععة                            2291ت عععاز الل عععية    الةلسعععاينية   اةعععل  عععا  

اة مععة ب ععاال العن ععرية                         الععي  يععدية ال ععويفنية با تبار ععا  عع 1192لألمععم المتهععد  المععرقم 

ولعم تاتع  بعيل  بععح  ة ع  مسعتفم التمثيععح الدبلفما عل معك ن عراليح نلعع  درجعة  عارتير ثععانل                     

  كمعععا                          2211 لمعععا بعععاإ التمثيعععح الدبلفما عععل ا عععتمر  لععع  مسعععتفم اللعععالم باأل معععال منعععي  عععا  

العععي  اتويتععع  ال معيعععة العامعععة لألمعععم المتهعععد                            211يعععا نلععع  جانععع  اللعععرار المعععرقم ةعععفت  ترك

ةعععفتا                            228نتي عععة لعععم ن عععراليح اللعععد  التركيعععة نليوعععا ب  لبيعععة  2281كعععانفإ األول  22اعععل 

دولععة                    11وامتنععا  منععدوبل  لععد ةععفتية  مععا  الف يععات المتهععد  األمريايععة والايععاإ ال ععويفنل

 ععععة الت ععععفي  وا تبععععر اللععععرار جميععععك اللععععرارات التععععل اتوععععيتوا ن ععععراليح لتلييععععر ولععععك                            

األرالل المهتلة   ي  
(29 )

   

      ن  بإ مععععا ي  ععععي  لعععع  مفقعععع  تركيععععا مععععة الل ععععية الةلسععععاينية  ععععف انعععع    يتعععععدم بإ ياععععفإ            

            المهااح والمن مات الدوليعة انسياقاا وراة تافر الرب  العا  العالمل و ندانت  للاياإ ال ويفنل ال 

ياعععفإ                      ويبععدو بإ تركيععا   تريععد الوععروج  لعع  اإجمعععا  الععدولل مععة جوععة وتهععر   لعع  بإ 

 العةقات مة جوة ب رم  لمفقةوا ال ديد نل  جان  العرا مة اثر ال تهسية تل  

و ا تبار ا  اةمة  نل ب م مدينة اللد    اتسم مفق   اا السةمة مة قرار الانيس  ال ويف

للاياإ ال ويفنل بال را ة والفلف  مة  ةل المسير  ال ما يرية                    التعل قاد عا 

لتوا الطديد  لعملية لعم و التل  برت  ة معار2281بيلفل  ا   1الهاا ال مدينة قفنية  ال 
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اللد  ت واالب  بلاك العةقات مك ن راليح ت كما د ع  المسعير                                   نلع  

 طععععد العععععالم اإ ععععةمل و الفقععععفن بمععععا  التهععععديات التععععل تفاجوعععع  مطععععير  نلعععع  بإ ن ععععةإ                             

 الع عععا العععي  يععععانل منععع  الععععالم اإ عععةمل اللعععد   اةعععمة ) إ عععراليح ( لعععم تعععتم لعععف  
(21 )

                              

وقععد  ععار  اععل  ععيز المسععير  التععل بلععن  ععدد المطععاركية ايوععا مععا يلععرا مععة ربععك مليععفإ نسععمة                             

                      كععععح مععععة رلععععي   ععععاا السععععةمة ) ن ععععم الععععدية ارياععععاإ ( و طععععرات اآ ن مععععة تن يمععععات        

 –الطباا العالد للهعاا ت كمعا  عار  ايوعا ممثلعفإ  عة المن معات الةلسعاينية و السعةير العراقعل 

لدم تركيا وا د ب  اة مات  الساية و الاةا  المسل  ال اللياد  اللفميعة لهعاا البععل العربعل 

سععير  بيانععاا د ععا ايعع              ا  ععتراكل و  ععدد مععة النععفاا األتععرا    واةععدر ارياععاإ بعععد انتوععاة الم

جميععك مسععلمل العععالم نلعع  ال وععاد مععة اجععح ننلععا  اللععد  و ععفد  المسعع د األق عع  للمسععلمية ت                    

 يععل ب لععة ا ععتعداد ال مععا ير التركيععة للتاععف  لتهريععر السععاية ت مفلععهاا بإ ال وععاد اععل  ععبيح                   

  المسلم لتاوير األر  مة رج  األ داة الساية  ف ب  م ما يام  نلي
(21 )

   

ومععة ال ععدير باإ ععار  ت نإ مععا جععاة اععل بيععاإ ) ارباععاإ ( لععم ياععة  ععفم  الععة مععة الععد م 

المعنف  للل ية الةلساينية   ن  نإ الهافمات التركية لم تاة را بة ال الليا  بالدور العي  يامع  

 لاة بطاح مبا ر  مة قبح  اا السةمة اللفمل  نلي  اربااإ ت ي ان نل   ل   د  ا تة  الس

واععععععععل للععععععععاة اععععععععل مدينععععععععة ) رمانيععععععععا ( اتوععععععععم ارباععععععععاإ كععععععععةا مععععععععة  ابععععععععل                                            

ال موعععععععفر  و العدالعععععععة بتعااةوعععععععا معععععععك ن عععععععراليح مهمعععععععةا نيا معععععععا مسععععععع ولية الهالعععععععة                                       

ة المترديععععة و ال ععععاللة الماليععععة التععععل مععععرت بوععععا تركيععععا جععععراة السيا ععععة الواا ععععة                                ا قت ععععادي

العربية  –التل انتو توا تل  األ ااا والتل بدت نل  اتفر ال العةقات التركية 
(29 )

   

           نإ ال ععععلفا التععععل مار ععععوا  ععععاا السععععةمة لععععد  افمععععة  ععععليماإ ديمريععععح  نععععدما           

كعععععاإ   عععععفاا اعععععل ا لعععععتةن الهاعععععفمل بدت نلععععع   لععععع  اللن عععععلية التركيعععععة اعععععل اللعععععد                                            

اعععععل  عععععية را ععععع  تلععععع  الهافمعععععة قاعععععك العةقعععععات الدبلفما عععععية معععععك ) ن عععععراليح ( 
(28)

                                     

  تلععععديم مطععععرو  نلعععع  البرلمععععاإ التركععععل االعععع  ايعععع                                      األمععععر الععععي   ععععدا بهععععاا السععععةمة نلعععع

نلععععععع  قاعععععععك العةقعععععععات معععععععك ن عععععععراليح و  ععععععع  الثلعععععععة  عععععععة و يعععععععر  ارجيعععععععة تركيعععععععا                                            

                                     )  يععععر  الععععدية اركمععععاإ ( نتي ععععة للسيا ععععة التععععل انتو وععععا اععععل ت ييععععدز للايععععاإ ال ععععويفنل

و معارلععععععة قاععععععك العةقععععععات معوععععععا  وبعععععععد مناقطععععععات بر ععععععم م لعععععع  النععععععفاا التركععععععل                                             

)  يععععر  الععععدية اركمععععاإ (  لعععع  ا  ععععتلالة و ععععية ) بكععععر   ععععيوفإ ( و يععععر الدولععععة التركععععل                            

لوارجية وكالة و يراا ل
(22 )

 ًا  
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وبعععععالن ر لمفاقعععععع  األ ععععععااا التركيعععععة و الععععععرب  العععععععا  التركعععععل مععععععك ا تبععععععارات                             

العععرب  الععععا  الععععالمل ت بعععدبت تركيعععا تعيعععد الن عععر اعععل  ةقاتوعععا معععك ن عععراليح منتو ععع   يا عععة                             

ل العععبةد ت و عععيا معععا بر نععع   ليععع  األ عععدا   عععةل                                بكثعععر مةلمعععة معععك المااليععع  السيا عععة اععع

اتعععععععر  السعععععععبعينات وبدايعععععععة الثمانينعععععععات بععععععععد وةعععععععفل العةقعععععععات التركيعععععععة اإ عععععععراليلية                                             

ألالسعععل                            كانععع  تركيعععا بول دولعععة اعععل  لععع   عععمال ا 2292نلععع  بدنععع  مسعععتفم لوعععا   اةعععل  عععا  

تليم  ةقات لوا مك من مة التهرير الةلساينية 
(11)

   

ممعععععا تلعععععد  يماعععععة اللعععععفل بعععععاإ  يا عععععة تركيعععععا الوارجيعععععة  ععععع نوا  ععععع إ  يا عععععة                                         

                                       مع عععععععم العععععععدول األ عععععععرم كانععععععع  تلعععععععف   لععععععع  ا  تبعععععععارات العمليعععععععة الرا نعععععععة ولعععععععي        

الن رية   عيما واإ مفقةوعا معة الععالم العربعل كانع  تمليوعا م عالهوا الفانيعة                           – ل  المبادئ 

ن  لععي  با عععتاا ة تركيعععا نقامعععة  ةقععات جيعععد  معععك األقاعععار العربيععة و ) ن عععراليح ( اعععل وقععع                             

وا ععععد و ععععيا معععععا كانعععع  تركيعععععا تهععععاول الليعععععا  بعععع    اتركيععععا لعععععم ياععععة لوعععععا مفقعععع  معلعععععة                                                

و والعععععع  مععععععة الل ععععععية الةلسععععععاينية التععععععل كانعععععع  بالنسععععععبة لوععععععا م ععععععرد نععععععاا  دولععععععل                                                

ة الةلسعععععععاينية جععععععاة معععععععة ن رتععععععع  الدينيعععععععة                                                 اععععععل وقععععععع   عععععععد  ععععععاا السعععععععةمة الل عععععععي

 ال معادات  لل ويفنية العالمية   

 

 

 تركيا والمؤتمرات اإلسالمية

نلععععععع  اقتعععععععراا تركيعععععععا معععععععة  2219بدت الهعععععععرا اإ عععععععراليلية العربيعععععععة  عععععععا  

ر  األو عععععل وقعععععد العععععفاة العربعععععل ت وبتا ععععع  لوعععععا الةرةعععععة لتهسعععععية  عععععمعتوا اعععععل الطععععع

بدت التاعععععفرات التعععععل تلععععع  الهريععععع  العععععي   ععععع  اعععععل المسععععع د األق ععععع  بععععععد  عععععرا 

 ايعععععراإ بععععععامية تلريبعععععا نلععععع  اقتعععععراا تركيعععععا لعععععي  العععععل معععععة العععععفاة العربعععععل و لاعععععة 

معععععة الععععععالم اإ عععععةمل بي عععععاا وبعععععاأل ر ايمعععععا يتعلععععع  بالل عععععية اللبرةعععععية التعععععل كانععععع  

ة  إ ال ععععععرا  اععععععل قبععععععر  تايععععععد مععععععة ةععععععرا وا اععععععل السيا ععععععة الوارجيععععععة التركيعععععع

ت عععععععاو  مةوعععععععف  ال عععععععرا  بعععععععية األتعععععععرا  و اليفنعععععععاإ اال عععععععرا  كعععععععاإ بعععععععية الديانعععععععة 

المسيهية والديانة اإ ةمية
(12)

   

قععععععد ولععععععك تركيععععععا اععععععل مفقعععععع   ععععععرج                            2212لاععععععة  ريعععععع  المسعععععع د األق عععععع   ععععععا  

ل كلععععع  وبعععععر ت                            العععععد بدم نطعععععفا الهريععععع  نلععععع  رد اععععععح  نيععععع  اعععععل الععععععالم اإ عععععةم
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نلععععع  الفجعععععفد  ق عععععية ن عععععةمية   ور عععععم قيعععععا  تركيعععععا بطععععع    عععععاد  ن عععععرا  المسععععع د                      

 لعععععععععع  لسععععععععععاإ منععععععععععدوبوا اععععععععععل األمععععععععععم المتهععععععععععد                                                                     2212آا  19األق عععععععععع  اععععععععععل 

)) نإ الهععععععععد  الوايععععععععر اععععععععل اللععععععععد  مععععععععة قبععععععععح ن ععععععععراليليية ومالعععععععع                                       نععععععععدما قععععععععال

معععععة موعععععاار  لععععع  الععععععالم اإ عععععةمل لعععععم ياعععععة لععععع  مثيعععععح اعععععل تعععععاريخ اللعععععد  العععععل بعععععح                           

                     بلععععععاا  بعععععععداا جديعععععععداا للهالععععععة اعععععععل الطععععععر  األو ععععععل ((   و عععععععتم المنععععععدوا التركعععععععل          

 ديثععععع  ماالبعععععاا بعععععاجراة تهليععععع  منا ععععع   يت عععععمة تهليععععع   يعععععر منهعععععا  اعععععل الهعععععاد                         

وتماععععععية ممثلععععععل الهافمععععععات اإ ععععععةمية مععععععة تلععععععدير األلععععععرار التععععععل لهلعععععع  بالمسعععععع د                             

                                                األق عععععععععععع  لتوي ععععععععععععة  اععععععععععععل إةععععععععععععة    ا ععععععععععععةا  ععععععععععععة ا ععععععععععععت ابة تركيععععععععععععا  

لنعععععداة العععععدول اإ عععععةمية لعلعععععد مععععع تمر ن عععععةمل لمناقطعععععة الفلعععععك اعععععل مدينعععععة اللعععععد                          

و ري  المس د األق   ت وتنسي  ال وفد لهماية األماكة الملد ة 
(11)

  

األقاععععععار العربيععععععة                               ن  بإ  ععععععلفكوا اععععععل المعععععع تمر لععععععم ياععععععة مفلععععععك تر يعععععع  مععععععة قبععععععح 

ن  ننوعععععععا  ارلععععععع  ر بعععععععة م عععععععر لمطعععععععاركة واعععععععد السعععععععاينل بعععععععد فم نإ المععععععع تمر                                 

يمثعععععععح الهافمعععععععات واإ الفاعععععععد الةلسعععععععاينل   يمثعععععععح  افمعععععععة ثعععععععم بإ  عععععععاد   ريععععععع                                 

نلعععع   ليععععاإ العععععالم اإ ععععةمل واإ كععععاإ ابيعتعععع  دينيععععة الععععد                      المسعععع د األق عععع  الععععي  بدم 

تععععععم ا تبععععععارز اععععععل الععععععفاة العربععععععل  ععععععاةا مععععععة ب ععععععاال ال ععععععرا  العربععععععل اإ ععععععراليلل                           

ااكسعععع  بععععيل  ابيعععععة  يا ععععية األمععععر الععععي  د ععععا  ععععليماإ ديمريععععح رلععععي  و راة تركيععععا                     

بولععععع  ايعععععع                               2212با  18اإ يعععععدلل بت عععععري  اععععععل اليعععععف  التعععععالل للهريعععععع  ب  اعععععل بععععع

نإ  افمتععععععع  مومتععععععع  ب ا عععععععا ب  عععععععباا الهعععععععاد  وبلعععععععان )) نإ  وعععععععفر ب عععععععباا  ات                                   

 ععتل  ت عععاز ابيعععة  يا ععية  عععتايد مععة ادا ععة الهعععاد  وتايععد المفقعع  ةععععفبة     نإ تركيععا 

 ريععععععع  المسععععععع د األق ععععععع  نلععععععع  جانععععععع  بليعععععععة العععععععدول اإ عععععععةمية (( وتبعععععععك  لعععععععع                              

اجتما عععععاا  لعععععدز  الممثلعععععفإ الدبلفما عععععيفإ لعطعععععرية دولعععععة ن عععععةمية اعععععل بعععععاري  بةعععععدروا                                    

ر ا  لعععع  كا ععععح  ععععلاات ا  ععععتةل                      بيانععععاا ورد ايعععع  )) نإ المسعععع ولية  ععععة الهععععاد  تلععععك مبا عععع

اإ راليلل وكاإ مة بية المبعفثية المندوا التركل ((
(11)

   

لاععععععععة ال عععععععععفبة الهليليععععععععة بالنسععععععععبة لتركيععععععععا  وععععععععرت بسععععععععب  مسعععععععع لة ا ععععععععتراكوا                                           

اععل الربععاا   الععد اد عع  المعارلععة                       اععل معع تمر اللمععة اإ ععةمل الععي  كععاإ مععة الملععرر  لععدز  

السيا ععععية اععععل تركيععععا  ععععد  جععععفا  المطععععاركة اععععل اجتمععععا  كوععععيا ن ععععراا لابيعتعععع  الدينيععععة                                  

    لعععيل  نإ د عععتفر ال موفريعععة التركيعععة يعععنر  لععع   لمانيعععة الدولعععة ممعععا د عععا  عععليماإ ديمريعععح                     
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قعععال ايععع  )) ت عععر  اعععل تركيعععا بععععت المناقطعععات ت                              2212بيلعععفل  18بعععاإ يعععدلل بت عععري  اعععل 

 ععععح ا  ععععترا  اععععل مثععععح  ععععيا المعععع تمر  ععععيافإ  مععععةا مناايععععاا للعلمانيععععة ب      (( نإ  ععععب                                      

التامعععة  لععع   ععع ال معععا  عععل العلمانيعععة   نإ المععع تمر                        عععيز المناقطعععات  عععف  عععد  معراعععة اإجابعععة 

العععي   عععيعلد اعععل الربعععاا لعععي  دينيعععاا بعععح  عععف اجتمعععا   يا عععل واإ ا عععترا  العععدول اإ عععةمية                           

  ي عح مة المطاركة اي   مةا منااياا للعلمانية 
(19)

   

                             2212بيلعععععفل  11نلععععع   11ربعععععاا اعععععل الةتعععععر  معععععة  لعععععد مععععع تمر اللمعععععة اإ عععععةمل اعععععل ال

دولععععة مععععة بينوععععا تركيعععا   ومععععك نإ المعععع تمر كععععاإ                                   11دولععععة   ععععر منوعععا  11و د يععع  نليعععع  

                 لعع  مسععتفم  اللمععة الععم يطععار  ايعع  رلععي  ال موفريععة و   رلععي  الععف راة به ععة ا نتوابععات    

العامععة التععل كانعع  تسععتعد لوععا تركيععا ت   يععل مثععح تركيععا اععل المعع تمر  سععاإ ةععبر  جا ليععا                         

لاعععح و يعععر  ارجيتوعععا  يعععل ببعععدم  تهة ععع   عععة اإ عععةإ العععي  نطعععر اعععل نوايعععة المععع تمر                       

مر نلععععع  الهعععععد العععععي    يتنعععععاقت                             نإ تركيعععععا تسعععععاند اإ عععععةإ المنطعععععفر اعععععل نوايعععععة المععععع ت

مك قرارات األمم المتهد  التل ةفت  ل الهوا بو  اندتوا مك المفاليك الفارد  ال اإ عةإ
(11)

 

  

للععععععععععد تهسععععععععععب  تركيععععععععععا لهراجععععععععععة مفقةوععععععععععا مععععععععععك ن ععععععععععراليح و لوععععععععععيا  معععععععععععدت                                                         

 تعععععا  المععععع تمر ومعوعععععا نيعععععراإ و السعععععنلال نلععععع  معارلعععععة ب  قعععععرار ت عععععمة ت ييعععععد                                     اعععععل

للملاومععععععععة الةلسععععععععاينية و ندانععععععععة مبا ععععععععر  إ ععععععععراليح    نععععععععد ا  وجعععععععع  رلععععععععي  واععععععععد                                              

الععععتهةن  ععععح نهععععة اععععل مهةععععح دولععععل                                  م ععععر كةمعععع   نلعععع  رلععععي  واععععد تركيععععا قععععالةا ولمععععا ا 

نهععة ب ععفز اععل امععة ن ععةمية ت نننععل أل عععر بويبععة بمععح كبيععر  ن اة مععا  للنععا   مععة  نععا يبععدو                               

                    نإ مفقعععععععع  تركيععععععععا مععععععععة  ريعععععععع  المسعععععععع د األق عععععععع  كععععععععاإ يتمثععععععععح اععععععععل مهاولتوععععععععا                            

لار  المفلف  ال األمم المتهد   ل  لفة اللرارات التل  ب  نإ اتويتوا بط إ اللد 
(11)

    

وايلعععععععة السعععععععنفات السععععععع  األولععععععع  معععععععة ان عععععععماموا للمععععععع تمر اإ عععععععةمل ت عععععععرا                                       

ن  نإ  عععيا المفقععع  تبعععدل                           تركيعععا بطعععلة معععة التعععردد مة عععلة مطعععاركة لععععيةة اعععل نطعععااات    

 نعععدما قعععررت تركيعععا المطعععاركة  لععع  قعععد  المسعععاوا  اعععل ا جتما عععات وكانععع                             2291اعععل  عععا  

دوااعععك تركيعععا األ ا عععية اعععل  لععع  الفقععع   عععل التمعععا  العععد م معععة اجعععح ق عععيتوا اعععل قبعععر                                  

بو اععععل األقععععح تهييععععد معارلععععة العععععالم الثالععععل اإ ععععةمل باإلععععااة نلعععع  تع ععععيد الععععروابل                      ) 

مععك البلععداإ اإ ععةمية اللنيععة بععالبترول التععل و ععدت بتعامععح ت ععار   ععول و ععةل   ععفيتوا                              

ة العربيععة اععل السععاية لانوععا                          اععل المعع تمر لععم  تاعع  تركيععا  ععة تععفاير الععد م السيا ععل للل ععي
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معععة جانععع   عععدت جميعععك ال عععلفا التعععل تعععداعوا للاعععك  ةقاتوعععا معععك ن عععراليح ومعععة جانععع                               

     ب عععععععر ب اععععععع  مفاالتوعععععععا لمن معععععععة التهريعععععععر الةلسعععععععاينية  لععععععع  ننطعععععععاة ماتععععععع  لوعععععععا                                            

تمر واععل نةعع  العععا  قبععح المعع  2292 لعع  ار  تركيععة   لاععة  ععيز المفاالععة لععم تعععل  تعع   ععا  

األتعععععرا  اللبارةعععععة ب عععععةة معععععراقبية واتوعععععي قعععععراراا يهعععععل ا  تعععععران                                                        اإ عععععةمل  

إ يمنهعععععفا مرتبعععععة                           بعععععاترا  قبعععععر  كم  سعععععية متسعععععاوية بالدرجعععععة اعععععل دولعععععة قبعععععر  وا

مااا ععععععة مععععععك اللبارةععععععة اليفنععععععانيية للمطععععععاركة اععععععل المنععععععابر الدوليععععععة   وقععععععد  اولعععععع                                            

      تركيعععععا اإ تلعععععع  اعععععل جميعععععك الل عععععايا األ عععععرم دوراا مفا نعععععاا اعععععل نطعععععااات المن معععععة                                   

اإيرانيععة                       –كمععا  ععارك  اععل ب مععال ل نععة المسععا ل الهميععد  اإ ععةمية  ععفل الهععرا العراقيععة 

ر ععم ننوععا را عع  تععفلل رلا ععة الل نععة وقععد واةععل  تركيععا مفقةوععا دوإ تلييععر اععل المعع تمرات                  

توا للمععععععع تمر                                       ومهاولعععععععة ا ت عععععععاا2291اإ عععععععةمية الة لعععععععة التعععععععل  لعععععععدت اعععععععل جعععععععد  

ا ت عععع  تركيععععا  لعععع  نجععععراة ن ععععراليح الرامععععل                               2281  اععععل  ععععا   2291اإ ععععةمل  ععععا  

نلععع  جععععح مدينعععة اللعععد   اةعععمة للايعععاإ ال عععويفنل وب لعععة و يعععر  ارجيتوعععا آنعععيا  قعععرار                           

 ة  قن عععليتوا العامعععة اعععل اللعععد  بسعععب  )) نإ ن عععراليح تهعععاول ني عععاد األمعععر                            افمتععع  بعععا

الفاقك  فل الفلك اللانفنل ال اللد  ((
(19)

    

لعععععععععععيل  يماننعععععععععععا اللعععععععععععفل نإ ابعععععععععععر  معععععععععععا يميعععععععععععا المفاقععععععععععع  التركيعععععععععععة بطععععععععععع إ                                                    

وليعععععة  عععععفل اللعععععد   عععععف مرا اتوعععععا ل جمعععععا  اإ عععععةمل  تععععع  واإ كعععععاإ                                  اللعععععرارات الد

يتععععار  ب يانعععا معععك تالععععات و مبعععادئ السيا عععة الوارجيعععة التركيعععة  ن  بإ تركيعععا انتل ععع                           

الععععد م                                      مععععة  ععععةل دور ععععا اععععل المعععع تمرات اإ ععععةمية ا  مانوععععا  ععععيا الععععدور مععععة ن ععععرا 

مععععة قبععععح ممثععععح الععععدول المطععععاركة  ععععيا ا عععععةا  ععععة ننوععععا قععععد مثلعععع  تيععععاراا معتععععد ا اعععععل                                     

 ةيا ة  يا ات الم تمرات اإ ةمية 

 

 

 الوفامش :

معععععععع ثر  ايوععععععععا (                              التركيععععععععة و العفامععععععععح ال –مهمععععععععفد  لععععععععل الععععععععداود ت ) العةقععععععععات العربيععععععععة   2

ت  2281ت السععنة الوامسععة ت  91م لععة المسععتلبح العربععل ت مركععا درا ععات الف ععد  العربيععة ت العععدد 

 11 – 11   
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  يعععععععر  بععععععععد الهسعععععععية )) المفا نععععععععة التركيععععععععة بعععععععية ات ا وععععععععا نهعععععععف اللععععععععرا وات ا وععععععععا                                   1

ت  2289( نطععر  م لععة الطعع وإ التركيععة ت تعوععد الدرا ععات ا  ععيرية ت بلععداد ت نهععف الطععر  األو ععل (

 1    

نبرا يم الداتفقل )) الساية وال ويفنية ال و الح اإ ة  التركية ((   بهل ملد  نل  الم تمر الثالل   1

 – 18  2281إ التركية ت المنعلد  ب امعة اليرمف  ت                          األرد –للعةقات العربية 

12   

 2218ت مركعععا الدرا عععات الةلسعععاينية بيعععروت ت  2219الاتعععاا السعععنف  للل عععية الةلسعععاينية لسعععنة   9

 129   

اا ر برما او لف ت العةقات العربية التركية ال مر لة المد اللفمل ال كتاا العةقات العربية التركيعة   1

   191ت   2221 – 1مة من فر تركل جـ 

ال عويفنية ون عراليح وا عيا ت تعريع  را عد  ميعد ت مركعا ببهعا  من معة التهريعر  -جان  :  ـ    ـ   1

   111ت   2281الةلساينية ت بيروت 

   2218 باا  29ال  12112جريد  األ را  ت اللا ر  العدد   9

 ععيةل تا ععاإ ت )) السيا ععات التركيععة ال ععادر  اععل الطععر  األو ععل واإماانيععات                         و   8

 2281ليرات (( م لة ميدل ايسع  ريةعف ت الف يعات المتهعد  األمريايعة ت                               المت

 21-21    

  291 ير   ماد ت )) ق ايا ال األمم المتهد  (( المات  الت ار  للابا ة و النطر بيعروت ت           2

  

 29األنبععاة ال ععادر               اععل  للمايععد  ععفل  يا ععة تركيععا الوارجيععة ت ععاز اللععرا ت ان ععر جريععد    21

اعل  1819ت المديرية العامة لل هااة والنطر ت بنلر  ت كيل  ال هيةة السيا ية الافيتية العدد  2289بيلفل 

   2291ماي   12

 

  ةبا  مهمفد مهمد ت )) التهد  ا مبريالل و ال عويفنل لألمعة العربيعة والمفقع  تركعل     المالعفا 22      

ت راجعك  228ت          2281  الط وإ التركية ت معود الدرا ات األ يفية األاريلية ت بلداد ت(( نطر

كععيل   سععاإ العايععة )) مفاقعع  الععدول األ  ععاة اععل األمععم المتهععد  مععة الل ععية الةلسععاينية ((  لسععلة 

   2299تبلداد  21درا ات الساينية رقم 

  2281تمف   11ال ادر ال  991جريد  األنفار ت لبناإ ت العدد    21

   2281بيلفل  28ال  1911جريد  الثفر  ت بلداد ت العدد   21

   2292ماي   21وكالة األنباة العراقية ت   29

ا مد نفر  النعيمل ت )) العةقات التركية اإ راليلية (( ت م لة العلف  السيا ية ت بلداد ت تطرية الثانل    21

   21ت   2281
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مركا ببها  من مة التهرير الةلسعاينية  2291-2219العالم  مف    ها ز ت  ةقات ن راليح مك دول  21

   2292ت بيروت 

 ت ال امعة األمرياية ت بيروت 2212الفثال  العربية لعا     29

ة الل ععععععية الةلسععععععاينية ت                         سععععععاإ العايعععععع  مفاقعععععع  الععععععدول األ  ععععععاة اععععععل ا مععععععم المتهععععععد  معععععع  28

   2298مركا الدرا ات الةلساينية ت بلداد 

ت      م  سععة  19رقععم  ةديةفبا  لف ععيار ت  يا ععات تركيععا األمنيععة ت  لسععلة الدرا ععات اإ ععتراتي ي   22

   19   2282الدرا ات العربية ت بيروت ت 

ت  2212لسعنة  219 يس  مهمد ت المفق  التركل ت وب معة الطعر  األو عل ت السيا عة الدوليعة ت الععدد   11

 222   

   1298ب  ت اا ر برما او لف ت الم در السا  12

  اعععععععا ر برمعععععععا او لعععععععف الععععععععدد                                2212بيلعععععععفل  19اعععععععل  11118جريعععععععد  األ عععععععرا  ت الععععععععدد   11

   182الساب    

ا مد النعيمل ت السيا ة الوارجية التركيعة بععد الهعرا العالميعة الثانيعة ت                                بلعداد    11

   111ت    2291

   2212بيلفل  19ال  11192 را  ت العدد جريد  األ  19

   2212بيلفل  18ال  11191جريد  األ را  ت العدد   11

 


