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 1488 رامتركيا حتى  فيالديادي ودوره  فوزي جاقماق 

 
د. عالء طو ياسين النعيمي أ.  

                        كمية التربية / جامعة سامراء

Fawzi Chaqmaq is the prominent key figures that contributed to the 

building of modern Turkey, and the third person after Mustafa Kamal 

Ataturk and Ismat Inonu, as many events associated with his names, 

especially in the first stage of liberation of the Turkish War of 

Independence, as adopted edit Turkey from foreign occupation to 

Mustafa Kamal Ataturk and Ismat Inonu and Fawzi Chaqmaq. They So-

called ((Trinity  ((  

     Fawzi Chaqmaq stayed for many years at the pyramid military top     

in Turkey since granted the rank of Field Marshal, the highest military 

ranks, and it was his job an important place in his life, it made him an 

important figure, the form of which the budget within the system element, 

as well as the fact that the illustrious war record a prominent role in his 

life. As if all military ranks obtained by obtained as a reward for his 

services on the battlefield. Immediately after graduating from the Military 

Academy moved from the front to the other any of Macedonia into 

Kosovo, and the Wardar army   (one of the Ottoman armies based in the 

state of Askob Serbian now) to Junaq Castle (in the Gallipoli peninsula 

overlooking the Dardanelles Strait), and the Caucasus to Palestine. It was 

like his generation of comrades in arms concerned and marketed to 

provide services to the state was under political presence to make it an 

example of the generation to which he belongs to, he serviced his country  

whether in the state or in the army. Services were presented personally 

cross served as chief of staff of war, and the headmaster of war, and as 
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Under Secretary of National Defense-day war of independence, and then 

as Chief of General Staff military National Army during Aanono and 

Sqariya and Domlobinar battles, and the post of Chief of the General 

Staff of the large army of the Turkish National Council, introduced by his 

great services for his country, so the counting of the important figures in 

the national movement and the two wars of independence. 

 

 المقدمة :

ُيعد فوزي جاقماؽ مف الشخصيات األساسية البارزة التي أسيمت في بناء تركيا      
الحديثة، والشخص الثالث بعد مصطفى كماؿ آتاتورؾ وعصمت إينونو، إذ إرتبطت 
بإسمة أحداث كثيرة، السيما في مرحمة التحرير األولى لحرب اإلستقالؿ التركية، إذ 

تحرير تركيا مف االحتالؿ األجنبي عمى مصطفى كماؿ آتاتورؾ وعصمت  إعتمد
 إينونو وفوزي جاقماؽ. لذلؾ ُأطمؽ عمييـ بػػ ))الثالوث((.

مكث فوزي جاقماؽ لسنوات طويمة عمى قمة اليـر العسكري في تركيا إذ ُمنح      
اتو، إذ رتبة المشير وىي أعمى الرتب العسكرية، وكاف لوظيفتو مكانة ميمة في حي

جعمت منو شخصية ميمة، شكؿ منيا عنصر الموازنة في داخؿ النظاـ، فضاًل عف 
ف كؿ الرتب العسكرية كما إ ذا دور بارز في حياتو.كّوف سجمو العسكري الالمع 

حصؿ عمييا كمكافأة عف خدماتو في جبيات القتاؿ. ففور تخرجو مف ناليا  التي
، ومف جيش ومف جبية إلى أخرى أي مف مقدونيا إلى كوسوف نتقؿإالكمية الحربية 

 إلى جناؽ قمعة)أحد الجيوش العثمانية ومقره في والية أسكوب الصربية حاليًا( واردار 
إلى فمسطيف.  وقاز، ومف الق) في شبة جزيرة غاليبولي المطمة عمى مضيؽ الدردنيؿ(

يسوقو لتقديـ الخدمات إلى دولة وكاف مثؿ أبناء جيمو مف رفاؽ السالح يساوره القمؽ و 
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نتمى إليو، إلمجيؿ الذي  ومما يجعمو مثاالً  كاف يتعرض وجودىا السياسي إلى خطر.
سواء أكانت في الدولة أـ في الجيش. فقد قدـ خدماتو متعددة مناصب  ىو شغمو
عبر شغؿ منصب رئيس األركاف الحربية، وناظر الحربية، ومنصب وكيؿ  شخصياً 

ستقالؿ، وبعدىا منصب رئيس األركاف الحربية العامة أياـ حرب اإل الدفاع الوطني
، ومنصب رئيس األركاف رلمجيش الوطني خالؿ معارؾ إينونو وصقاريا ودومموبينا

الخدمات الكبيرة  موقعوُ فقدـ مف خالؿ  العامة لجيش المجمس الوطني التركي الكبير،
 ستقالؿ.اإل ية وحربالوطن حركةة في الميمالشخصيات اللبالده، لذلؾ ُعدَّ مف 

 Mustafa)ؽجاقما ولد مصطفى فوزيأواًل: حياتو ونشأتو العسكرية: 

Fevzi Çakmak) 
بمدينة  (2)6781 عاـ كانوف الثاني الثاني عشر مف في (1)

، معروفة، جده مف اسرة جاقماؽ ، ينتمي ألسرة عسكرية(3)أسطنبوؿ منطقة جيانكير
أما والده عمي سري افندي ىو مف كتاب الطوبخانة )كاف ضابطًا أداريًا في سالح 
المدفعية العثمانية( وعندما كاف في رتبة عقيد توفي في المدينة المنورة ودفف 

 Варнaأما والدتو مف مدينة فارنا، (4)ىناؾ
(5)

وىي بنت المفتي الحاج بكر أفندي ، 
بالمدرسة فوزي جاقماؽ لتحؽ ستو األبتدائية إبعد إكماؿ دراو ، اسميا حسناء خانـ

أكمؿ دراستو في مدرسة بعدىا  المتوسطة العسكرية في منطقة صوغوؾ باشي،
، وبعدىا بدأ دراستو بحربية )بانؽ( او ماتعرؼ 6710عاـ  إعدادية قواللي الثانوية

 ،6711 عاـ نيسافالتاسع والعشريف مف  بالمدرسة الحربية في اسطنبوؿ وذلؾ في
و في منطقة روممي قافاقمي لمدة مف الزمف استمر أصدقائو حتى في تعيشمبسبب و 

تزوج مصطفى فوزي جاقماؽ مف بنت خالو  (.6)عدادية يمقبونو بفوزي قافاقميمرحمة اإل
 (.8)وأسميا فطنة خانـ (7)نوري بيؾ

بعد تخرجو ضابطًا لممشاة مف المدرسة الحربية بدرجة جيدة في السادس عشر و      
، فتقمد رتبتو وحمؿ سيفو، ولكونو مف العشره  نحمُ  (1)6711آذار عاـ  مف رتبة مالـز
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حينو كاف ىؤالء يقبموف في صفوؼ األركاف الحربية، األوائؿ في المدرسة، وفي 
دراستو وبعد إكماؿ ، وىكذا تحوؿ مصطفى فوزي أفندي إلى صفوؼ األركاف الحربية

 عاـ االوؿ كانوفالخامس والعشريف مف  في منياتخرج  االكاديمية الحربيةفي 
Rumel))منطقة الروممي ب (10)ة، وتـ تعيينو في الشعبة الرابع6717

تـ إذ  (11)
وبقي ىناؾ لمدة أربعة  (.12)( كرئيس ألركاف الفرقة67تعيينو في الفرقة النظامية )

 .(13)عشر سنة

إلى مديرية القسـ ( نقؿ فوزي جاقماؽ 6161_6161) (14)وفي حرب البمقاف     
وبعد  ،6161 عاـ آيموؿ التاسع العشريف مف وذلؾ في (15)األوؿ في جيش فاردر

، 6161 عاـ أبي الثاني مف في قيادة فرقة رديؼ بأنقرة فو تـ تعيين انتياء الحرب
عاـ  تشريف الثانيالسادس مف  قيادة الفرقة النظامية الثانية فينقؿ إلى  ثـ

 عاـ تشريف الثانيالرابع والعشريف مف  رتبة عميد في، وقد ترفع إلى (16)6161
 كانوف الثانيالثاني والعشريف مف  قيادة الفيمؽ الخامس بأنقرة فيثـ ُنقؿ إلى ، 6161
 (.17)تـ ترفيعو إلى رتبة لواء 6161عاـ  ذارآ الثاني مف ، وفي6161عاـ 

عت الحرب عندما إندل :9191_9191ثانيًا: دوره خالل الحرب العالمية األولى 
( شارؾ فوزي جاقماؽ في تمؾ الحرب عمى عدة 6167_6161العالمية األولى )

جبيات في معارؾ مختمفة إبرزىا معارؾ جناؽ قمعة أو ماتعرؼ بالمصادر التركية 
كونيا وقعت في منطقة   (Çanakkale SavaĢı)معركة شنؽ قمعة سافاشالريب

او معركة غاليبولي  قمعة، وفي بريطانيا تسمى بمعركة مضيؽ الدردنيؿ جناؽ
(Battle of Gallipol)

لقد اشترؾ فوزي جاقماؽ في حروب جناؽ قمعة إذ  ،(18)
آب  61تموز _ 61ُأسندت اليو قيادة أحد الوية الفيمؽ الخامس وذلؾ في المدة مف )
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نمي دره وقره فيزرده( في منطقتي )قادوؿ الوفاؽ  (، إذ نجح في صد ىجـو6161
 (.19)والتي كانت ضمف قاطع عمميات لوائو في جناؽ قمعة

 وقد حقؽ فوزي جاقماؽ نجاحًا باىرًا في حروب جناؽ قمعة، فتمت مكافئتو في     
 بميدالية فضة )نيشاف فضة( بإمتياز، وفي 6161تشريف الثاني عاـ الرابع عشر مف 

ة مبراطوريمف قبؿ اإلفوزي جاقماؽ كوفئ  6161عاـ كانوف األوؿالسادس عشر مف 
وفي ىذه  ،(20)األلمانية بميدالية الصميب الحديدي )دمير صاليب( مف الدرجة الثانية

(Mustafa Kemal)باشا المنطقة أيضًا كاف مصطفى كماؿ 
قائدًا لمجموعة  (21)

)شقيؽ فوزي  )وىو قضاء في جناؽ قمعة(، وكاف محمد نظيؼ جاقماؽ (22)انافارتر
جاقماؽ( يحارب تحت قيادة مصطفى كماؿ وقد استشيد وىو برتبة مالـز أوؿ في 
منطقة جونؾ باير بجناؽ قمعة، لذلؾ قاـ مصطفى كماؿ بإرساؿ برقية تعزية إلى 

كما شارؾ فوزي جاقماؽ في معارؾ جبية القوقاز إذ تـ تعيينو في  (. 23)فوزي جاقماؽ
وقد أبدى ذلؾ الفيمؽ  قيادة فيمؽ القوقاز الثاني،عمى 6161السابع مف أيموؿ عاـ 

نجاحًا باىرًا في صد ىجمات القوات الروسية القوية في شماؿ نير مراد. لذلؾ 
ونتيجة لما أحرزه فوزي جاقماؽ مف انتصارات، أعطيت لو ميدالية حربية المانية مف 

لثالث مف ا ، وفي6161تشريف األوؿ عاـ في الحادي والعشريف مف  الذىب الخالص
المجر نيشاف حربي )عالمة النمسا_أعطيت لو مف قبؿ دولة  6168عاـ  نيساف

وقد أصبح فوزي جاقماؽ قائدًا  (.24)حربية( مف الدرجة الثانية وميدالية المياقة العسكرية
، (25)بداًل مف احمد عزت باشا 6168عاـ  في الثالث عشر مف نيساف لمجيش الثالث

في حروب الدولة العثمانية في جبية بالد الشاـ )فمسطيف  كما شارؾ فوزي جاقماؽ
وسوريا(، إذ جاء بداًل مف قائد الجيش السابع مصطفى كماؿ والذي قدـ إستقالتو 
إحتجاجًا عمى إسناد قيادة منظمة جيش الصاعقة )وىي قوة ضاربة وخاصة( 

(Erich von Falkenhayn)ممارشاؿ )المشير( فمكنيايف ل
وزي لقد اشترؾ ف ،(26)
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الثالثيف  جاقماؽ في جبيات سوريا وفمسطيف وشارؾ في معركة غزة وبئر السبع في
الخامس _الثالث  ، واشترؾ في6168 عاـ تشريف الثانيالثالث  تشريف األوؿ_مف 
الخامس عشر مف  بحروب االنسحاب، واشترؾ في 6168 عاـ تشريف الثانيمف 

 (.27)في حروب القدس ويافا 6168عاـ كانوف األوؿ التاسع مف  تشريف الثاني _

اثناء تعييف فوزي جاقماؽ عمى جبيات سوريا وفمسطيف مما يقرب مف سنة      
رتبة مف الدرجة األولى  6167 عاـ كانوف الثانيالثامف مف واحدة أُعطيت لو في 

أُعطيت  6167عاـ  حزيرافالتاسع عشر مف  السيؼ المجيدي، وفي (ميداليا )نيشاف
، وبعد ذلؾ ترّفع فوزي (28)دوبروز األلمانية مف الدرجة األولىلو ميداليا كورف 

وفي آب  (.29)إلى رتبة فريؽ 6167 عاـ تموزالثامف والعشريف مف  جاقماؽ في
وعندما كاف فوزي جاقماؽ متواجدًا في سوريا ُأصيب بمرض الزحار األميبي  6167

الوظيفة، والعودة  )الدازينتري(، فأضطر إلى طمب إجازة مرضية وتقديـ استقالتو مف
 . (30)إلى اسطنبوؿ لمتابعة عالجو في بيتو الواقع في منطقة بيكوس

 .9111_9191ثالثًا: دوره السياسي في تركيا 

بعد توقيع  :9191_9191أ_ دوره السياسي في تركيا وتشكيل الحكومة الجديدة 
((Mondrosىدنة موندروس

عمى أثر ىزيمة الدولة العثمانية في الحرب العالمية  (31)
تـ ، إذ (32)برئاسة أحمد توفيؽ باشا أوكداي، تشكمت حكومة 6167األولى عاـ 
كما  (.33)ألركاف الجيش )رئيس األركاف الحربية العمومية(رئيسًا جاقماؽ  تعييف فوزي

كانوف األوؿ الحادي والثالثيف مف  رشح فوزي جاقماؽ لعضوية المجمس العسكري في
مف ، ولنشاطو العسكري وسمعتو في الجيش العثماني وبناًء عمى طمب 6161عاـ 

 ىيئة الممثميف في البرلماف العثماني ُأسند إليو منصب ناظر الحربية )وزير الدفاع(
، واستقاؿ مف (35) 6110عاـ  شباطالثالث مف  في (34)عمي رضا باشا حكومةب
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، (36)6110 عاـ آذارالثالث مف  قالة حكومة عمي رضا باشا وذلؾ فيمنصبو بإست
 (37))ناظرًا لمحربية( عاد فوزي جاقماؽ الى وظيفتو بالعاـ ذاتو آذارالثامف مف  وفي

وفي صباح  (.39)باشا التي يرأسيا صالح ياز (38)في الحكومة الجديدةولكف ىذه المره 
الجيوش البريطانية والدوؿ المتحالفة  أستولت 6110يـو السادس عشر مف أذار عاـ 

، كما إقتحمت القوات البريطانية مبنى وزارة (40)معيا عمى مدينة اسطنبوؿ برًا وبحراً 
القيادة العسكرية الحربية العثمانية إذ توجة بعض الجنود البريطانييف إلى مقر 

و، تبأسطنبوؿ ووجيوا أسمحتيـ نحو ناظر الحربية فوزي جاقماؽ وأخرجوه مف غرف
عاـ  نيساف الثاني مف  لى تقديـ استقالتيا فيإصالح باشا عندىا إضطرت وزارة 

 .(41)ةاحتجاجًا عمى سياسة دوؿ الوفاؽ تجاه الدولة العثماني 6110

إلتحؽ فوزي جاقماؽ بعد ذلؾ بالحركة الوطنية في األناضوؿ والتي يتزعميا      
وصؿ فوزي  6110عاـ نيساف السابع والعشريف مف في ومصطفى كماؿ باشا، 

وبعد تأسيس حكومة المجمس الوطني التركي ، إلى أنقرة قادمًا إلييا بالقطار جاقماؽ
، كاف مصطفى كماؿ 6110عاـ آيار الثالث مف  الكبير )الييئة التنفيذية لمنواب( في

باشا رئيسًا لتمؾ الحكومة فضاًل عف منصبو رئيسًا لممجمس الوطني التركي الكبير، 
(Ġsmet Ġnönü)نتخاب عصمت باشا كما جرى ا

 )بعد (43)رئيسًا لألركاف العامة (42)
)بعد (44)صوت(، وانتخاب فوزي جاقماؽ وزيرًا لمدفاع الوطني611عمى حصولو

، وفي الوقت نفسو شغؿ فوزي جاقماؽ منصب نائب (45)صوت( 667حصولو عمى 
جاقماؽ ميمة وقد تولى فوزي  (.46))نائب رئيس الييئة التنفيذية( رئيس الحكومة

نشاء  تطوير القوات المسمحة في حكومة أنقرة مف خالؿ تشكيؿ الجيش النظامي، وا 
مصانع األسمحة والذخائر واألعتدة، فضاًل عف تأسيس منظمة شرطة األستخبارات 
العسكرية، وقد كاف لفوزي جاقماؽ دورًا بارزًا في معارؾ حروب األستقالؿ السيما 

ميمة تولى  إذورًا بارزًا في وضع خططيا العسكرية، معركة صقاريا التي كاف لو د
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تنظيـ الجيش التركي وفؽ أكثر األساليب مالئمة ضد اليجوـ اليوناني، وجرى تقديـ 
عف  6116 عاـ أيموؿالتاسع والعشريف مف  شيادة تقديرية إلى فوزي جاقماؽ في

لكبير وكاف لو دور في معركة اليجوـ التركي ا (.47)خدماتو في معركة صقاريا
فيما عرفت  6111والنصر النيائي عمى القوات اليونانية في الثالثيف مف آب عاـ 

 واستطاع مصطفى كماؿ باشا في (48)القيادة العامة أو معركة )القائد األعمى(بمعركة 
مف أعضاء المجمس مف الحصوؿ عمى قرار  6111 عاـ آبالحادي والثالثوف مف 

 فوزي جاقماؽ رتبةالعامة بمنح رئيس ىيئة األركاف الوطني التركي الكبير يقضي 
(MAREġAL) المشير

(49.) 

عمى أثر  :9111ب_ فوزي جاقماق في الجميورية التركية الحديثة حتى عام 
نجاح الحركة الوطنية التركية عمى الصعيديف العسكري والسياسي، أُعيد إختيار فوزي 

رئيسًا لألركاف العامة مرة اخرى خالؿ اجتماعات ىيئة الوزراء التنفيذييف  جاقماؽ
، وبعد قياـ مصطفى كماؿ (50)6111الخامسة المنعقدة في الرابع عشر مف آب عاـ 

 6111باشا أعالف الجميورية التركية في التاسع والعشريف مف تشريف األوؿ عاـ 
ارضيف لو واإلبقاء عمى عدـ تسميـ قيادة الجيش ألشخاص معقرر األخير ب

األشخاص األكفاء المواليف لو مف أمثاؿ فوزي جاقماؽ في منصب رئاسة األركاف 
أدى األخير دورًا بارزًا في مجمؿ التطورات السياسية والعسكرية التي  (.51)العامة

التي قاـ بيا مصطفى كماؿ  (52)أعقبت قياـ الجميورية التركية، السيما حركة التحديث
والتي سعى مف خالليا إلى األتجاه نحو الغرب وفصؿ تركيا عف ماضييا المرتبط 

يستشيرىـ  مف أكثر األشخاص الذيفجاقماؽ  فوزيإذ كاف  (.53)بالدولة العثمانية
(54)تمؾ اإلجراءات مصطفى كماؿ باشا في

في الوقوؼ ضد  ةدور فضاًل عف ، 
ثورات التي شيدتيا الجميورية التركية الناشئة حديثًا والتي حركات التمرد الداخمية وال
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إذ قاـ أندلعت في المناطؽ الريفية مف شرؽ تركيا إحتجاجًا عمى حركات التحديث، 
فييا  رئيس األركاف العامة المشير فوزي جاقماؽ بزيارة المنطقة الشرقية التي اندلعت

نقميا في الثامف عشر مف  حركات التمرد والثورات، وخرج بمالحظات وأنطباعات
 (.55)ضمف تقارير إلى رئاسة الوزراء ووزارة الداخمية التخاذ مايمـز 6110أيموؿ عاـ 

وكاف لفوزي جاقماؽ موقفًا مف بعض التطورات اإلجتماعية التي شيدتيا      
))الشيرة(( الذي صدر في الحادي والعشريف  األلقابالجميورية التركية السيما قانوف 

 (Atatürk)منح الشعب التركي لقب أتاتورؾ وقد  (.56)6111عاـ  حزيرافمف 
في الرابع والعشريف  إلى قائد الشعب مصطفى كماؿ باشا وذلؾ)ويعني ابو األتراؾ( 

يمنح األلقاب  تاتورؾآ، وبعد صدور ىذا القانوف بدأ (57)6111عاـ  تشريف الثانيمف 
وجد  إذ اشالمدائرة المحيطة بو وألصدقائو، وأحد ىؤالء األصدقاء كاف عصمت ب

بو بسبب النجاحات التي أحرزىا في معركتي  الئقاً  (Inönü)ينونو إتاتورؾ لقب آ
رئيس  جاقماؽ تاتورؾ كاف فوزي، والصديؽ اآلخر آل(58)إينونو األولى والثانية

تاتورؾ لقب صقاريا نظرًا لمنجاح الذي أحرزه في آعرض عميو  إذاألركاف العامة، 
جاقماؽ ىذه المعركة التي تحتؿ مكانة كبيرة في حرب االستقالؿ، إال أف فوزي 

ألف أسرتو معروفة  (Çakmak)حتفاظ بمقب جاقماؽ أوضح ألتاتورؾ أنو يفضؿ اإل
 (.59)عاـ 100بمقب أبناء جاقماؽ منذ 

ؿ المشير  ،(60)6117عاـ  تشريف الثانيفي العاشر مف وبعد وفاة آتاتورؾ       فضَّ
 رئاسة  فوزي جاقماؽ أف يظؿ عمى رأس الجيش، وأف يتبوأ عصمت إينونو منصب

نتخاب عصمت إينونو رئيسًا إوبذلؾ جرى ، (61)لحدوث أزمة الجميورية منعاً 
تـ وبعد أف ، (62)6117 عاـ تشريف الثانيالحادي عشر مف  لمجميورية التركية في

انتخاب عصمت إينونو رئيسًا لمجميورية، بعث إلى رئيس األركاف العامة فوزي 
بمناسبة وفاة  6117عاـ تشريف الثاني السادس عشر مف  جاقماؽ برقية تعزية في
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،آتاتورؾ
تحمؿ المضموف ذاتو وتينئو بتسنـ  د عميو فوزي جاقماؽ ببرقية جوابيةورَّ  

 .(63)منصب رئاسة الجميورية التركية
لـ يمِض عاـ واحد عمى تسنـ عصمت إينونو منصب رئاسة الجميورية حتى      

فقد  (65)إستراتيجي موقعألف تركيا تتمتع بو ، (64)الحرب العالمية الثانيةأندلعت 
( إذ كاف كؿ طرؼ دوؿ المحورو  دوؿ الحمفاءطرفي النزاع )بؿ قِ مف  لضغطتعرضت 
كانت تركيا أماـ نشاطات األطراؼ لذا  الحرب،جانبيا في إلى تركيا ّر ج  يطمح ل

 خارجالسمـ في الآتاتورؾ ) مصطفى كماؿ مبدأ سارت عمى المتحاربة، إال أف تركيا
البقاء خارج نطاؽ الحرب و سياسة الحياد  مف خالؿ إتباعيا (66)داخؿ(والسمـ في ال

والمحافظة عمى البالد مف ويالتيا، وتمكف المسؤولوف األتراؾ مف تحقيؽ ىذه 
))حياد مناور ذكي مال إلى ، فقد وصؼ أحد المؤرخيف حياد تركيا بأنو: (67)الغاية

الطرف األقوى من النزاع العالمي، وأصبح مفيدًا لو دون أن يناوئ الطرف الثاني 
وبحكـ الموقع العسكري لفوزي جاقماؽ والمتمثؿ برئاستو لألركاف  ،(68)أو يعاديو((

أبرز قادة الحركة الوطنية التركية  العامة، فضاًل عف موقعو السياسي بصفتو أحد
المؤسسيف لمجميورية التركية الحديثة وصديؽ مقرب مف عصمت إينونو، فقد كاف لو 

عمى التقاعد  ُأحيؿ فوزي جاقماؽ ،(69)دورًا في إبقاء تركيا عمى الحياد في تمؾ الحرب
نتيجةً  لبموغو السف القانوني وكانت  6111في الثاني عشر مف كانوف الثاني عاـ 

الحرب العالمية الثانية التزاؿ مستمره، بعد إف إستمر فوزي جاقماؽ في منصبو لمدة 
 (.70)عامًا دوف إنقطاع 11

جميورية وقد تـ إبالغو بيذا األمر عبر برقية ُأرِسم ت إليو مف قبؿ رئيس ال     
وقد  عصمت إينونو تبمغو بإحالتو عمى التقاعد نتيجة بموغو السف القانونية لمتقاعد،

))السيد المشير فوزي جاقماق: تتقاعدون ذكر عصمت إينونو في البرقية ما نصو: 
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اليوم من الجيش الذي تعممون فيو لبموغكم السن القانونية، وبيذه المناسبة أجد 
ر والتقدير خدماتكم العسكرية القي ِّمة التي تفضمتم من الضروري أن أذكر بالشك

بإسدائيا طيمة ىذه السنوات، وستظل الدولة دومًا في السمم والحرب بحاجة إلى 
االستفادة من تجاربكم سواء أكانت في الخدمات العسكرية أم في المجاالت األخرى، 

ننا عمى يقين من نجاحكم وتوفيقكم في الخدمات التي ستقدمونيا  لموطن وا 
مستقباًل، عزيزي المشير نتمنى لكم عمرًا مديدًا بالصحة والسالمة، وخدمات جديدة 

وبدوره أرسؿ فوزي جاقماؽ في اليـو نفسو خطابات قصيرة إلى  (.71)كبرى لموطن((
الحكومة والجيش، وتقاعد نتيجة بموغو السف القانونية، فقد ذكر في خطابو الموجو 

رئاسة الوزراء: أقدم لكم انفكاكي من جيشنا الباسل ))إلى إلى الحكومة ما نصو: 
، عمى أن يتم نشر 9111كانون الثاني  99بموجب بموغي السن القانونية اليوم 

في حيف ذكر في خطابو ، (72)ذلك في الجريدة الرسمية، ولكم مني االحترام((
 ))إلى عناية الجيش والمؤسسات العسكرية: أتقاعد المقتضب إلى الجيش ما نصو:

بموجب التبميغات الواردة  9111كانون الثاني  99من جيشنا الباسل اليوم 
المتعمقة بالسن القانونية لمتقاعد. متمنيًا الظفر والسعادة لكافة رفاق السالح، مع 

 (.73)قبالتي من عيونكم((

وبذلؾ ترؾ جاقماؽ أثرًا ايجابيًا في تاريخ بالده الحديث، وضمف المؤسسة      
كية العتيدة، وعالقاتو الطيبة مع رفاؽ دربو سياسيًا وعسكريًا، فضاًل عف العسكرية التر 

أثره اإليجابي األكثر أىمية، والمتمثؿ بتأييد مجتمعي واسع لسيرتو الشخصية 
 والمينية.
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 الخاتمة

ستقالؿ فوزي جاقماؽ أحد أىـ الشخصيات العسكرية والسياسية في حرب االُيعد      
كعسكري عثماني. وخدـ في الدولة العثمانية خالؿ أضعؼ  التركية. إذ بدأ حياتو

 سنواتيا. فقد خدـ في منطقة البمقاف التي كانت تعد مف أكثر المناطؽ توترًا. كما
شيد خالؿ سني خدمتو سرعة سقوط الدولة العثمانية. ورأى كيفية إدارة الدولة بشكؿ 

ارىا خدمات ميمة فضاًل عف تقديمو خدمات في منطقة البمقاف يمكف اعتب سيء.
خالؿ األحداث التي أشعمت شرارة االنقالب الدستوري الثاني )المشروطية الثانية(. 
ولكف بالرغـ مف ذلؾ، يعتبر المشير فوزي جاقماؽ ممفتًا لمنظر بوالئو لمسمطاف ومقاـ 

 الخالفة قبؿ انخراطو في الحركة الوطنية.

ة التي بمغت زىاء النصؼ قرف شارؾ فوزي جاقماؽ خالؿ سنوات خدماتو الفعمي     
في العديد مف جبيات القتاؿ والمعارؾ المختمفة. وىي الحرب العثمانية_اإليطالية، 
وحرب البمقاف، والحرب العالمية األولى، وحرب اإلستقالؿ. كاف فييا رئيسًا ألركاف 
الوحدات العسكرية الكبرى، فضاًل عف شغمو منصب آمر لواء، وقائد فرقة، وقائد 

، وقائد جيش. وكاف عمى غرار الكثير مف مثقفي اسطنبوؿ يبحث عف حموؿ فيمؽ
لمستقبؿ البالد وكيفية تحريرىا. وكاف مف جانب آخر ُيجري االتصاالت في ىذه 
األمور، ويشغؿ المناصب في الحكومات التي تألفت في تمؾ المدة. وكاف تقييـ 

حدثًا سعيدًا وفيو مصمحة نيا إمصطفى كماؿ باشا لشغمو ىذه المناصب بقولو: ))
 لمبمد((.

برز فوزي جاقماؽ بشخصيتو العسكرية أكثر مف بروزه بشخصيتو الخاصة      
والسياسية. ألنو نذر نفسو كميًا لمنصبو وما يتطمبو ىذا المنصب. ولـ يكف فوزي 
جاقماؽ يحبذ أبدًا إبراز نفسو، وال التعريؼ بنفسو، وال الحديث عف شخصو وال 
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ف ال يميؿ إلى الزيارات الرسمية، وال البروتوكوؿ، وال ما تتطمبو ىذه أسرتو. وكا
حياتو كميا لوظيفتو ومتطمباتيا، إذ إحتـر مكانتو  كريسالزيارات. فضاًل عف ت

الحرب العالمية مدة السياسية والعسكرية وكاف مقتدرًا في منصبو والسيما خالؿ 
يس الدولة عصمت إينونو، فكاف الثانية، فمـ يدخؿ في صراعات أو إختالفات مع رئ

رافضًا لكؿ مايؤدي بتركيا إلى الضعؼ، لذلؾ يمكف وصفو برجؿ الدولة الذي التؤثر 
 فيو مغريات اأُلمور.

 : هوامشال
                                                           

اسمو مصطفى فوزي، اعطي لقب جاقماؽ مف قبؿ جده بكر افندي، في السجالت الرسمية  6))
)المقب( بسبب كونو اسـ العائمة. وكممة جاقماؽ  واستمر المقب بعد اصدار قانوف اسـ الشيره

لقب بالتركية تعني )شرارة مف النار أو شعمو مف النار( وبيذا الصدد يقوؿ فالح رفقي أتاي: ))
أتاتورؾ عصمت باشا بإينونو، وبالنسبة لفوزي باشا بسبب كوف اسـ جاقماؽ مف أسالؼ عائمتو 

ؾ مف ىذا األمر ومع ىذا لـ يرد أتاتورؾ أف يكسر أصر فوزي باشا عميو، ولكف لـ يرتاح  أتاتور 
خاطر فوزي باشا ... ولكف أتاتورؾ كاف يقوؿ : شيئ عجيب ... أال يخشى أف يستيزؤا بمقبو 
 . قائميف أنو اليشتعؿ؟! جاقماؽ ... جاقماؽ ... أف ىذا لقب ال يناسب شخصًا قائدًا في الجيش((

Süleyman Külçe, MareĢal Fevzi Çakmak Askeri Siyasi Hususi Hayatı, C-

ilt.2, Istanbul, 1953, S.9; Falih Rifki Atay, Çankaya, Istanbul, 1980, S. 

567; 

ضابط تركي سابؽ، الرجؿ الصنـ مصطفى كماؿ أتاتورؾ حياة رجؿ ودولة، ترجمة: عبدهللا 
 .117، ص1061شر والتوزيع، بيروت، عبدالرحمف، األىمية لمن

 في مكاف والدة مصطفى فوزي جاقماؽ، واف بينت بعض المصادر التركية مثؿ: (1(
Genelkurmay Harp Tarihi BaĢkanhğ1, Türk istiklal Harbine K-

ahlan Tümen ve Daha Üst Kademelerdeki Komutanlarm Biyğ-

orafileri, Ankara,  1989, S.55. 

في بيت جده بكر افندي. ينظر: 6781ولد عاـ  أذ ذكرت أف فوزي جاقماؽ  
Bahadir Dülger, Anlatan: MareĢal Fevzi Çakmak, Cilt.1, Ankara, 2011, 

S.3. 

 وفي المصادر االخرى يذكر عف مكاف والدتو في منطقة جيانكير. ينظر: 
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Süleyman Külçe, A. G. E., Cilt.2 , S.9; Ali ĞümüĢ, Kahraman Asker MareĢ-

al Fevzi Çakmak, Istanbul, 1986, S.4;Ümid Sinan Topçuoğlu, MareĢal M-

ustafa Fevzi Çakmak, Istanbul, 1977, S.17. 
جيانكير: ىو واحد مف أحياء بيوغمو في مدينة اسطنبوؿ، يقع بيف ساحة تقسيـ و كاباتاس. ( 1)

 مف العالـ. ينظر: وجيانكير اسـ يعني الفاتح )بالمغة التركية( اوالفاتح
Rahmi AkbaĢ, MareĢal Fevzi Çakmak1876_1950, Istanbul, 2008, S.19.          

صبحي ناظـ توفيؽ، الميثاؽ البمقاني ومعاىدة مونترو في وثائؽ الممثميات العراقية في تركيا ( 1)
 ؛601، ص1001الحكمة، بغداد،  بيت ،6118_6110

Süleyman Külçe, A. G. E.,Cilt.2, S.9. 

، تقع في الجية الشرقية في محافظة فارناوىي عاصمة  بمغارية( فارنا: ىي ثالث أكبر مدينة 1)
 ستاليف، سميت باسـ لبمغاريامة البحرية وكذلؾ العاصمة الصيفية تسمى بالعاص البحر األسود
 ينظر: .6111_6111ستاليف وذلؾ في الفترة بيف  السوفياتيتيمنًا بالزعيـ 

Veli Yilmaz, MareĢal Fevzi Çakmak, Istanbul, 2006, S.15. 
(

6
) Süleyman Külçe, A. G. E., Cilt.2, SS.9_10; Ziya Tütünçü, Büyük Millet-

in Büyk Askeri–MariĢal Fevzi Çakmak, 2.Baskl, Istanbul, 1968, S.6; Veli 

Yilmaz, A.G.E.,S.16. 
( نوري بيؾ: مف مساعدي الباشوات وىو برتبة كوؿ أغاسي )رائد( عسكري في الجيش العثماني، (8

 .Süleyman Külçe, A. G. E., Cilt.2, S.10      تشيد في منطقة داري باالط. ينظر:أس
(

8
) Muhiddin Nalbantoğlu, MareĢal Fevzi Çakmak, Istanbul, 1977, S.30.  

 (
9
( Nusret Baycan, MareĢal Fevzi Çakmak, Cilt.6, Istanbul, 1989, S.179.  

(
10

( Ziya Tütünçü, A. G. E., S.11. 

خالؿ القرف الخامس عشر، وكممة  البمقافاسـ أطمقو األتراؾ عمى جنوب : الروممي أو رومميا 66))
، بالمغة التركية أرضتعني  (لي) أي الروـ )البيزنطينييف( و (روـ)روممي مؤلفة مف شقيف األوؿ 

. ينظر:  والكممة ككؿ تعني أرض الرـو
 Cemal Anadol Ve Erdil Uzun, Büyük Türk MareĢal Fevzi Çakmak, Istanbu-

l, 2001, S.10.    

(
12

) Genelkurmay Harp Tarihi BaĢkanhğ1, Türk istiklal Harbine Kahlan Tü-

men ve Daha Üst Kademelerdeki Komutanlarm Biyğorafileri, S. 267.  

)
13

) Bahadir Dülger, A. G. E., Cilt.1, S.8. 
، و في الغرب شبو الجزيرة اإليطاليةفي شرؽ  قارة أوروباوتقع في الجزء الجنوبي مف  :البمقاف( (61

. ُتعرؼ أيًضا في بعض المصادر بمنطقة جنوب شرؽ منطقة األناضوؿبي مف أو الشماؿ الغر 
الممتدة مف الغرب إلى الشرؽ، و  جباؿ البمقافأوروبا. تستمد المنطقة اسميا مف اسـ سمسمة 

كممة البمقاف التي كانت ُتطمؽ عمى سمسمة الجباؿ أصبحت بعد ذلؾ  إلى قسميف. بمغارياتقسـ 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/1949
http://ar.wikipedia.org/wiki/1949
http://ar.wikipedia.org/wiki/1949
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D8%B6
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%A7%D8%B6%D9%88%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A7
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ُتطمؽ عمى كؿ ىذه المنطقة فيما بعد. توجد كممة البمقاف في جميع المغات. تأتي منطقة البمقاف 
عمى رأس المناطؽ األوروبية ذات النزاعات، و ذلؾ نتيجة لتأخر و تخمؼ بعض المناطؽ بيا. و 

الصراعات و الدعوات لتقسيـ البمقاف؛  طرة العثمانية عمى المنطقة، أندلعتاعتباًرا مف انتياء السي
مميوف نسمة.  11والتزاؿ تستمر ىذه القضايا حتى اآلف. يعيش في منطقة البمقاف ما يقرب مف 

كاف ُيطمؽ عمى المناطؽ التي ال ُيعرؼ الطبيعة الطبوغرافية الخاصة  اإلمبراطورية العثمانيةقبؿ 
. ينظر: Haemus: بالتركية)ىاموس(  و العصور القديمة العصور الوسطىبيا في مصادر 

، المؤسسة العربية لمدراسات والنشر، بيروت، 6عبدالوىاب الكيالي، الموسوعة السياسية، ج
 .116، ص6171

جيش فاردر: وىو مف مجموعة الجيوش الغربية لمدولة العثمانية وكانت ميمتو في حرب البمقاف  61))
فيالؽ مف  1وكاف الجيش تحت قيادة زكي باشا مع  سكوبيومواجية القوات الصربية، مقره في 

 . ينظر:فرقة مشاة وفرقة خيالة ولوائيف خيالة مستقميف 67
Genelkurmay Askeri Tarih Ve Stratejik Etüd BaĢkanligi, Balkan Harbi, Garp 

Ordusu Karadağ Cephesi, Cilt.2, Ankara, 1992, S.35 

(
16

) Genelkurmay Harp Tarihi BaĢkanhğ1, Türk istiklal Harbine Kahlan Tü-

men ve Daha Üst Kademelerdeki Komutanlarm Biyğorafileri, S.56. 

(
17

) Hamza Eroğlu, Türk Inkilap Tarihi, Istanbul, 1982, S.72. 

خالؿ الحرب العالمية ، 6161شبو الجزيرة التركية عاـ  ىي معركة دارت فيمعركة غاليبولي: (67) 
القوات البريطانية والفرنسية مشتركًة بمحاولة احتالؿ العاصمة العثمانية  إذ قامت األولى،

( الؼ جندي مف قوات الوفاؽ )بريطانيا، 11إسطنبوؿ، لكف المحاولة باءت بالفشؿ وقتؿ نحو)
( الؼ جندي عثماني ومئات اآلالؼ مف الجرحى مف 10أستراليا، نيوزيمندا، فرنسا( ونحو )

 ينظر:. الطرفيف
Rafik Turan ve Diğerleri, Atatürk Ilkeleri Ve Inkilap Tarihi, Ankara, 1996 , 

S.77.                            

(
19

) Esmat Kourkolo, on yıl (1912 1922) için savaĢ kadrolar, Ankara,1993, 

SS. 78_81; Süleyman Külçe, A. G. E., Cilt.1, S.66; Gürtekin Özdemir, Ç-

anakkale Ve SavaĢ Alaninda Gezi, Istanbul, 2011, S.72. 

(
20

) Nusret Baycan, A. G. E., S.178; Ali ĞümüĢ, A.G.E.,S.15. 

ثـ أنتقؿ لمدراسة في المدرسة  ودرس في مدارسيا، 6770مصطفى كماؿ: ولد في سالونيؾ عاـ  (16)
، عندما شارؾ في إخماد الثورة 6101العسكرية بإسطنبوؿ، كانت خطوتو العسكرية األولى عاـ 

، عّيف ممحقًا عسكريًا في 6166المضادة ثـ تصدى لمقوات اإليطالية في طبرؽ بميبيا عاـ 
، أحدى أشير 6161، ولمع أسمو عند طرفي القتاؿ بعد معركة غاليبولي 6161صوفيا عاـ 

المعارؾ في الحرب العالمية األولى، عيف قائدًا لمجيش السابع في سيناء ثـ في سورية، تسمـ عاـ 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%89
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%87
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قيادة مجموعة الفيالؽ السريعة، خمؼ القائد األلماني ليماف فوف ساندرس طبقًا لبنود  6167
 6111وطني عاـ اليدنة، حارب الجيوش الغازية وأطاح بالخالفة العثمانية، أنتخبو المجمس ال

. ينظر: مصطفى الزيف، أتاتورؾ وخمفاؤه، دار 6117أوؿ رئيس لمجميورية التركية، توفي عاـ 
 ؛18_11، ص ص6171مة لمنشر، بيروت، الكم

Turkiye Ansiklopedisi, Cilt.1, Ankara, 1989, SS.840_901; ġevket Süreyya 

Aydemir, Tek Adam, Istanbul, 1963, S.118. 
كماؿ باشا وتاريخ الحركة التركية في  محمد سعيد وكريـ خميؿ ثابت، سيرة مصطفى ( اميف(11

 .17؛ ضابط تركي سابؽ، المصدر السابؽ، ص8، ص6111األناضوؿ، القاىرة، 
(

23
) Adnan Çakmak, MareĢal Fevzi Çakmak Hatlralarl, Yazan: Murat Serto-

ğlu, Istanbul, 1975, S.33; Gürtekin Özdemir, A. G. E., S.50.  

(
24

) Nusret Baycan, A. G. E., S.180. 

تخرج مف  عثمانيوىو قائد عسكري  مقدونياولد في  (6118_6711) أحمد عزت باشا: (11)
خمؼ محمود ، 6107ركاف العامة بعد ثورة عاـ وعيف رئيسًا لأل، 6778الحربية عاـ األكاديمية 

، 6161عاـ  القوقازفي معارؾ  الجيش الثانيوقاد  ،6161وكت باشا كوزير لمحربية عاـ ش
 ، عمؿ6167بعد طمعت باشا عاـ ة العثمانية لمدول الصدارة العظمىوكاف مف أواخر مف حمؿ 
أنو لـ ينضـ مطمقًا لمحركة (، وبالرغـ مف وطنيتو اال 6110_6167في حكومات عده بيف )
تاريخ تركيا الحديث، ترجمة: عبدالمطيؼ الحارس،  ينظر: إريؾ زوركر، الوطنية في األناضوؿ.

 .110، ص1061ر المدار األسالمي، بيروت، مراجعة: سعد ضاروب، دا
كاف رئيس األركاف ، 6716أيموؿ عاـ  66ولد في  قائد عسكري ألماني :إريش فوف فالكنيايف (11)

الحرب العالمية ( أثناء 6161آب  61_6161أيموؿ  61) اإلمبراطورية األلمانيةالعامة في 
معركة المارف بعد ىزيمة القوات األلمانية في  ىيمموت فوف مولتكو األصغرخمؼ  .األولى
وط التي فشؿ فييا األلماف في اختراؽ الخط معركة فردافاستقاؿ فوف فالكنيايف أثناء  .األولى

، ثـ تولى قيادة الجيوش العثمانية األلمانية في باوؿ فوف ىيندنبورغ، خمفو 6161الفرنسية عاـ 
مفو خفترؾ قيادة الجيش العثماني و  ،6167بالد الشاـ وانيـز أماـ قوات الحمفاء في بداية عاـ 

 . ينظر: 6111نيساف عاـ  7، توفي في ليماف فوف ساندرز الجنراؿ
Askeri Tarih ve belğelerin Derğisi, Belğe No: 1778, Sayı: 82, Ankara, 1982. 

(
27

) Esmat Kourkolo, A. G. E., S.146. 

(
28

) Nusret Baycan, Atatürk 'ün NiĢan Ve Madalyalari, Ankara, 1986, S.180. 

(
29

) Genelkurmay Harp Tarihi BaĢkanhğ1, Türk istiklal Harbine Kahlan Tü-

men ve Daha Üst Kademelerdeki Komutanlarm Biyğorafileri, S.57; Türk 

Harp Tarihi Derslerinde Adiğeçen Komutanlar, Istanbul, 1983, S.270. 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A_%28%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9%29
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%B2
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B8%D9%85%D9%89
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%8A%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AA_%D9%81%D9%88%D9%86_%D9%85%D9%88%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D8%BA%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%88%D9%84_%D9%81%D9%88%D9%86_%D9%87%D9%8A%D9%86%D8%AF%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%BA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%88%D9%84_%D9%81%D9%88%D9%86_%D9%87%D9%8A%D9%86%D8%AF%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%BA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%88%D9%84_%D9%81%D9%88%D9%86_%D9%87%D9%8A%D9%86%D8%AF%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%BA
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(
30

) Genelkurmay Askeri Tarih Ve Stratejik Etüd BaĢkanliği, Birinci Dünya 

Harbinde Türk Harbi, Sina Filistin Cephesi, Cilt.1, Ankara,1986, SS. 613 

_614; Salih Polatkan, MareĢal Fevzi Çakmak Askeri ve Siyasi Yönleriyl-

e, Istanbul, 1981, S.14; Ziya Tütünçü, A. G. E., SS.29_30; Türk Harp Ta-

rihi Derslerinde Adiğeçen Komutanlar, S.275. 

الحربية )اغاممنوف(  عمى ظير البارجة 6167تشريف عاـ  10دروس: وقعت في ىدنة مون 16))
مادة،  11الراسية في ميناء جزر ليمونوس في موندروس بيف بريطانيا والدولة العثمانية، تضمنت 

دوؿ  ـ والحرب، وضماف دخوؿ سففنصت عمى فتح الدردنيؿ والبسفور طيمة أياـ السنة في السم
حتالؿ أي مواقع في ا دوؿ الوفاؽسريح الجيش العثماني، وحؽ الى البحر األسود، وت الوفاؽ

إلى الخطر فضاًل عف شروط أخرى  ياوضع مف شأنو اف يعرض أمن استراتيجية في حالة قياـ
ميينة لمدولة العثمانية، وقد وافؽ السمطاف العثماني محمد السادس عمى ىذه المعاىدة، وأصبحت 

 الذيف أحكموا قبضتيـ عمييا. ينظر: دوؿ الوفاؽزولة وخاضعة لالدولة العثمانية مع
Ali Fuat Türkgeldi, Mondros Ve Mudanya Mütarekelerrinin Tarihi, Ankara, 

1948, SS.55_60; Hamza Eroğlu, A. G. E., SS.90_97. 
شغؿ منصب  ،6711شباط  66في  اسطنبوؿأحمد توفيؽ باشا أوكداي: سياسي عثماني ولد ب( (11

 ، كما شغؿ عدًدا مف المناصب اليامة منيا وزير6111الصدر األعظـ لثالث مرات آخرىا عاـ 
 توفي، ومحمد السادس عبد الحميد الثانيسمطنة الخارجية العثمانية ألربعة عشر عامًا خالؿ 

 .117ينظر: إريؾ زوركر، المصدر السابؽ، ص .6111تشريف األوؿ عاـ  7بأسطنبوؿ في
(

33
) Ayfer Özçelik, MareĢal Fevzi Çakmak, Ankara, 1991, S.51; Genelkur-

may Harp Tarihi BaĢkanhğ1, Türk istiklal Harbine Kahlan Tümen ve Da-

ha Üst Kademelerdeki Komutanlarm Biyğorafileri, S.57; Türk Harp Tari-

hi Derslerinde Adiğeçen Komutanlar, S.267. 
، وتولى منصب رئيس الوزراء مره واحدة خمفًا 6711( عمي رضا باشا: ولد في اسطنبوؿ عاـ (11

، واستمرت حكومتو حتى الثاني مف 6161لمداماد فريد باشا وذلؾ في الخامس مف تشريف األوؿ 
وىو مف رجاؿ السياسة األتراؾ الذيف تعاطفوا مع الحركة الوطنية ودعى إلى  6110آذار 

. ينظر: قادر سميـ شمو، 6111تشريف األوؿ  16حاتيا، توفي في اسطنبوؿ في االستماع لطرو 
، ص 1007، مطبعة خاني، دىوؾ، 6111_6161موقؼ الكورد مف حرب األستقالؿ التركية 

 ، رسالة ماجستير )غير6111_6161؛ حنا عزو بيناف، التطورات السياسية في تركيا 76
 .18، ص6171معة بغداد، منشورة( كمية األداب_ جا

 ؛18، صالمصدر السابؽ مصطفى الزيف،  (11)
Genelkurmay Harp Tarihi BaĢkanhğ1, Türk Istiklal Harbine Kahlan Tümen 

ve Daha Üst Kademelerdeki Komutanlarm Biyğorafileri, S. 57. 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%B7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A
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حكومة عمي رضا باشا ىو تزايد نشاط أنصار مصطفى كماؿ في  ( إف السبب الذي أدى إلستقالة(11

أسطنبوؿ ومساندتيـ لمحركة الوطنية في األناضوؿ قواًل وعماًل، أذ أخذوا يياجموف مستودعات 
األسمحة والذخائر التابعة لمقوات البريطانية وحميفاتيا، وأرساؿ مايستولوف عميو إلى األناضوؿ 

يا وحمفائيا إجراءات مضادة وسريعة أذ حامت شكوكيا حوؿ كغنائـ حرب، لذا أتخذت بريطان
الصدر األعظـ عمي رضا باشا واتيمتو بأنو ضالع مع الكمالييف، وطمبت مف السمطاف إقالتو مف 
منصبو، واستجاب السمطاف لطمب سمطات األحتالؿ بصورة أو أخرى. فاستقاؿ الصدر األعظـ 

ارة أقرب إلى اإلقالة منو إلى االستقالة. ينظر: ، وكاف خروجو مف رئاسة الوز 6110آذار  1في 
، مكتبة األنجمو 6الدولة العثمانية دولة أسالمية مفترى عمييا، ج عزيز محمد الشناوي،عبد ال

نشأة دولة تركيا  بد الرحمف،؛ تياني شوقي ع101_107ص ص  ،1001المصرية، القاىرة، 
 .611، ص1066، دار العالـ العربي، القاىرة، 6117_6167الحديثة 

)
37

) Ayfer Özçelik, A. G. E., S.51. 
 .611ص، 6116رياض الريس لمكتب والنشر، لندف، ( مصطفى الزيف، ذئب األناضوؿ، (17

ولد في ، تركيافي  الشراكسةىو مف أعياف صالح خموصي كارزج و صالح ياز باشا: ىو ( (11
تولى عدة وظائؼ  .6777وتخرج مف الكمية العسكرية بمرتبة الشرؼ عاـ  6711عاـ  إسطنبوؿ

ة ثـ وزيرًا . ثـ أصبح وزيرا لمحربي 6101ميمة إلى أف عّيف قائدًا لمجيش الثاني العثماني عاـ 
، تـ اختياره ليصبح صدرًا أعظـ في عيد السمطاف محمد  6110آذار  7في  .لألشغاؿ العامة

 .السادس آخر السالطيف العثمانييف. وقد خمفو الداماد فريد باشا في منصبو بعد فترة قصيرة
خالصو. توفي عاـ   .في مدينة اسطنبوؿ  6111ُعرؼ صالح باشا كارزج باستقامتو ونزاىتو وا 

 .11، ص1008ألواف، عماف،  لمتفصيؿ ينظر: فيصؿ حبطوش، اعالـ الشراكسة  مطبعة

بطؿ الشرؽ  ؛ حناينا مطر،10المصدر السابؽ، ص( اميف محمد سعيد وكريـ خميؿ ثابت، (10
، 6111ىا، مكتبة االسكندرية، مصر، مصطفى كماؿ باشا وانتصار االتراؾ في االناضوؿ وغير 

 .11ص
)

41
) Ümid Sinan Topçuoğlu, A. G. E., SS.51_52. 

ة، دخؿ المدرسة العسكرية مف عائمة مف الطبقة المتوسط 6771عصمت اينونو: ولد عاـ  (11)
، خدـ في مناطؽ عدة مف الدولة العثمانية، شارؾ في حروب االستقالؿ 6101يا عاـ منوتخرج 

األولى والثانية وىـز اليونانييف في المعارؾ  ضد اليوناف، وكاف قائدًا لمجيش في معركتا اينونو
. كاف مف اقرب المقربيف الى مصطفى كماؿ، فأرسمو 6116التي استمد لقبو مف إسميا عاـ 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B3%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%B7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%B7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%84
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عمى رأس الوفد المفاوض إلى لوزاف، وأصبح رئيسا لموزارة خالؿ مدة حكـ اتاتورؾ، كاف مف أشد 
والثقافية اليادفة إلى فصؿ الديف عف الدولة المتحمسيف الى دعـ السياسات واالجراءات االدارية 

ومعارضة جميع المظاىر الدينية ومناىضة النزعات القومية غير التركية. بعدما توفي مصطفى 
، قاد المعارضة التركية ضد سمطة 6110حتى عاـ  6117كماؿ أصبح رئيسًا لمجميورية عاـ 

شكؿ ثالث  6110انقالب عاـ  (، وبعد6110-6110الحزب الديمقراطي التركي خالؿ المدة )
، توفي 6181، نحي عف رئاسة حزب الشعب الجميوري عاـ 6111حكومات ائتالفية حتى عاـ 

ينونو إر: عالء طو ياسيف النعيمي، عصمت . لممزيد مف التفاصيؿ ينظ6181في انقرة عاـ 
ة_الجامعة ، اطروحة دكتوراه )غير منشورة(، كمية التربي6181_6771ودوره السياسي في تركيا 

 ؛1001المستنصرية، بغداد، 

            .  Encyclopedia Americana, Vol.15, New York, 1976, PP.189_190 
ؽ، الساب عالء طو ياسيف النعيمي، المصدر؛ 616صطفى الزيف، ذئب األناضوؿ، ص( م(11

 .11ص
المصدر السابؽ، ؛ تياني شوقي عبد الرحمف، 611( مصطفى الزيف، أتاتورؾ وخمفاؤه، ص(11

 .681ص
(

45
) Irfan Orga, Phoenix Ascendant The Rise Of Modern Turkey, London, 

1958, PP.90_99.  

(
46

) Andrew Mango, Atatürk Modern Türkiye'nin Kurucusu, Istanbul, 2012, 

P.59; Ayfer Özçelik, A. G. E., S.342; Ümid Sinan Topçuoğlu, A. G. E., S. 

81_82; Mustafa Kemal Atatürk, Atatürk'ün Söylev Ve Demeçleri, Cilt.2, 

Ankara, 1991, S.10. 
 ؛611( ضابط تركي سابؽ، المصدر السابؽ، ص(18

Tuncay Baykara, Milli Mücadele, Ankara, 1985, S.95. 

بعد الموافقة عمى سف  رغب في منح لقب )صقاريا( إلى فوزي جاقماؽيوكاف مصطفى كماؿ باشا 
أعتذر عف قبولو، وبيف لو أف لقب جاقماؽ حصؿ عميو  جاقماؽ، ولكف فوزي قانوف األلقاب

 أجداده مف مايقارب الثالثمائة سنة وأشتيروا بو فاليحؽ لو اف يغير لقب عائمتو. ينظر:
Adnan Çakmak, A. G. E., S.190; Falih Rifki Atay, A. G. E., S.567.     

؛ ضابط تركي 11، ص6111تركيا الحديثة، مطبعة الكشاؼ، بيروت، ، محمد عزة دروزة( (17
 .111سابؽ، المصدر السابؽ، ص

وىي أعمى الرتب العسكرية في الجيوش الحديثة ورتبة المشير ال تمنح في البمداف ( المشير: (11
الغربية إال لمف يحقؽ انتصارًا عسكريًا كبيرًا عندئذ يتوج رسميًا ويصبح اؿ فيمد مارشاؿ لذلؾ 
فتعريؼ المشير في األوساط العسكرية ىو القائد الذي قاد معركة وحوليا مف اليزيمة إلى النصر 
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وال يصؿ إلييا إال القائد العاـ لمقوات المسمحو. وقد تمت  رتبو عسكريةوىي أسمى وأعمى التاـ 
صر الذي حققتو القوات ، وذلؾ بعد الن6111أب  16ترقية فوزي جاقماؽ إلى رتبة المشير في 

، أذ كاف لفوزي جاقماؽ الدور واليجوـ المضاد التركية عمى القوات اليونانية في معركة صقاريا
 في وضع خطط المعركة، وقيادتيا وسّوؽ الجيش التركي نحو تحقيؽ النصر. ينظر:  األكبر

Tanju Könel, Milli Kahraman MareĢal Fevzi Çakmak, Istanbul, 1976, S. 12. 

، نصت احدى فقرات القانوف عمى تمقيب اصحاب 6111وبعد صدور قانوف األلقاب في تركيا عاـ 
المراتب العسكرية الذيف ىـ في رتبة مشير في القوة البرية والجوية بمقب )المارشاؿ( والذيف ىـ 

ؿ أو الفريؽ برتبة فريؽ أوؿ أو فريؽ أو لواء بمقب )الجنراؿ(، والذيف ىـ برتبة الفريؽ البحري األو 
. البحري أو المواء البحري بمقب )األميراؿ( عمى أف يستعمؿ المقب ويذكر قبؿ األسـ الخاص

 .617، صالمصدر السابؽينظر: محمد عزة دروزة، 
(

50
) Türk Büyük Millet Meclisi Zabit Ceridesi Dönem 2, Cilt.1, Ankara, 

1923, S.66. 
 ؛161( مصطفى الزيف، ذئب األناضوؿ، ص(16

Ümit Özdağ, Ordu Siyaset IliĢkisi(Atatürk-Inönü Dönemleri), Ankara, 1991, 

S.47.  
حركة وري حميدي الدوري، سماعيؿ نإ( لمتفصيؿ أكثر عف حركة التحديث في تركيا. ينظر: (11

، رسالة ماجستير )غير منشورة(، كمية التربية_جامعة بغداد، 6117_6111التحديث في تركيا 
6171. 

، 6117_6111تطورات وأتجاىات السياسة الداخمية التركية خمؼ عاصي الجميمي،  قاسـ( (11
 .111، ص6171معة بغداد، رسالة ماجستير )غير منشورة (، كمية اآلداب_جا

)
54

) Ayfer Özçelik, A. G. E., S.452. 

(
55

) Abdülhaluk M. Çay, Her Yönüyle Kürt Dosyasi, Ankara,1994 , S.405; 

A.Rahim Balcıoğlu, Büyük MehmetçiK MareĢal Fevzi Çakmak, Istanbul, 

1977, S.143; Ümit Özdağ, A. G. E., S.80. 
( لممزيد مف التفاصيؿ عف قانوف األلقاب. ينظر: محمد عزة دروزة، المصدر السابؽ، ص ص (11

 ؛108تياني شوقي عبد الرحمف، المصدر السابؽ، ص ؛611_611
   Fahri Armaoğlo, 20.Yüzuil Siyasi Tarihi, Ankara, 1992 , S.385. 
العرب واألتراؾ  ؛ سيار الجميؿ،661مصدر السابؽ، صسماعيؿ نوري حميدي الدوري، الإ( (18

، 6118سات الوحدة العربية، بيروت، األنبعاث والتحديث مف العثمنة الى العممنة، مركز درا
 ؛617ص

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%AA%D8%A8_%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9
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Hayrullah Gök, MareĢal Fevzi Çakmak’ın Askeri Ve Siyasi Faaliyetleri, An-

kara, 1997, S.166. 
، لمصدر السابؽنا عزو بيناف، ا؛ ح11( عالء طو ياسيف النعيمي، المصدر السابؽ، ص(17

 .117؛ مصطفى الزيف، ذئب األناضوؿ، ص17ص
)

59
) Adnan Çakmak, A. G. E., S.19. 

 .611( سيار الجميؿ، المصدر السابؽ، ص(10
صنع تركيا الحديثة، ترجمة: سمماف داود الواسطي و حمدي حميد الدوري، دار فيروز احمد،  (16)

  ؛611_617، ص ص 1001الحكمة، بغداد، 
Avni Alton R., Atatürk Her Bakımdan, Baskı.4, Istanbul, 1982, S.373. 

(
62

) Cemil Koçak, Türkiye'de Milli Sef Dönemi (1938_1945), Cilt.1, Istanb-

ul, 1996, SS.139_144. 

(
63

) ġevket Süreyya Aydemir, Ikinci Adam, Cilt.2, Istanbul, 1993, SS. 29_ 

30; Süleyman Külçe, A. G. E., Cilt.1, S.145. 
وانتيى  أوروبافي  6111 آيموؿ األوؿ مفىي نزاع دولي مدمر بدأ في  :الحرب العالمية الثانية( (11

، في حمفيف رئيسييف ف دوؿ العالـالغالبية العظمى م، شاركت فيو 6111آيموؿ  الثاني مففي 
القتصادية ، وقد وضعت الدوؿ الرئيسية كافة قدراتيا العسكرية واودوؿ المحور قوات الحمفاء :ىما

والصناعية والعممية في خدمة المجيود الحربي، وتعد الحرب العالمية الثانية مف الحروب 
الشمولية، وأكثرىا كمفة في تاريخ البشرية التساع بقعة الحرب وتعدد مسارح المعارؾ والجبيات، 

ما مميوف شخص  71إلى  10مميوف جندي، وتسببت بمقتؿ ما بيف  600إذ شارؾ فييا أكثر مف 
العالمية الثانية،  بيف مدنييف وعسكرييف. لمتفصيؿ ينظر: أ. ج. ب. تايمور، أصوؿ الحرب
 .6186ترجمة: مصطفى كماؿ خميس، الييئة المصرية العامة لمتأليؼ والنشر، القاىرة، 

( لالطالع عمى موقع تركيا األستراتيجي. ينظر: احمد داوود أوغمو، العمؽ األستراتيجي موقع (11
ورىا في الساحة الدولية، ترجمة: محمد جابر ثمجي وطارؽ عبدالجميؿ، مراجعة: بشير تركيا ود

حميد بوزرسالف،  ؛1066، الدار العربية لمعموـ ناشروف، بيروت، 1نافع وبرىاف كوروغمو، ط
، ص 1060كز الثقافي العربي، بيروت، ، المر 1تاريخ تركيا المعاصر، ترجمة: حسيف عمر، ط

 .80_17ص 
(، أطروحة دكتوراه 6118_6111( عوني عبد الرحمف السبعاوي، تركيا وقضايا المشرؽ العربي )(11

 .61، ص6116)غير منشورة(، كمية اآلداب_جامعة الموصؿ، 
                                        ؛    6116تشريف الثاني  1؛ صحيفة العراؽ، بغداد، 171مصطفى الزيف، ذئب األناضوؿ، ص  (18)

Fahri Armaoğlo, A. G. E., S.407.                                                                  

http://ar.wikipedia.org/wiki/1_%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1939
http://ar.wikipedia.org/wiki/1939
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A_%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/2_%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1945
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A1_%28%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9%29
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A1_%28%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9%29
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1
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(، دار 6111_6111( مقتبس مف: سعاد حسف جواد، تركيا في سنوات الحرب العالمية الثانية )(17

 .117، ص1001دجمة، عماف، 
)

69
) Salih Polatkan, A. G. E., S.208. 

(
70

 Süleyman Külçe, A. G. E., Cilt.1, SS.276_277; Ziya Tütünçü, A. G. E., 

SS.46_47. 

(
71

) UyarlanmiĢtir: Süleyman Külçe, A. G. E., Cilt.1, SS.276_277; Ziya Tü-

tünçü, A. G. E., SS.46_47. 

(
72

) UyarlanmiĢtir: Süleyman Külçe, A. G. E., Cilt.1, S.277; Ziya Tütünçü, 

A. G. E., S.48. 

(
73

) UyarlanmiĢtir: Süleyman Külçe, A. G. E., S.277. 


