
  1938 -1919تركیا بین 

 وات البریطانیة والیونانیة اللتانعلى الق 1919اندلعت حرب االستقالل في تركیا عام 

احتالل اسطنبول وازمیر وساموس بعد ان استطاعت طرد قوات االحتالل اصبحت 

غایتها نضیر ادوات العمل السیاسي في النظام العثماني وتركزت جهودها على الغاء 

  السلطة والخالفة.

ثم اتجه مصطفى كمال اتاتوك قائد حرب االستقالل على ادخال تغیرات  -

م السیاسي حیث استطاع ادخال مفهوم رادیكالیه (جذریة) على مستوى النظا

العلمانیة في الدستور كما سیطر على المؤسسة التنفیذیة بعد ان اصبح رئیسآ 

للجمهوریة احتفظ باالغلبیة داخل المؤسسة التشریعیة عن طریق المجلس 

الوطني التركي وقاد مصطفى كمال حرب التحریر التركیة ضد قوات  الكبیر

لسادس) كل ذلك محمد (اضد السلطان العثماني  الحلف وساهم في االنقالب

وفي هذا االثناء برزت  1919مایس  14رافق االحتالل الیوناني ألزمیر 

شخصیة مصطفى كمال اثناء االحتالل الیوناني حیث مهل الى اسطنبول بعد 

منحه ایام من االنزال الیوناني لهذه المنطقة عن طریق احد موانئ البحر 

 االسود.

ل البریطاني والفرنسي والیوناني دفع القادة االتراك بعد االنتصار وان االحتال

شعار على الیونان الى قیادة حملة بضرورة عودة السیاسة الى تركیا ورفعوا 

  .(تركیا لالتراك)

  

  

  

  



  محاضرات العالم الثالث-

  اروى قحطان وآخرون , تركیا بین العثمانیة والعلمانیة.-

  

بحث مشكلة االستقالل الوطني ومن هذه عقدت مؤتمرات تركیة محلیة ل

  -المؤتمرات:

حیث ركز على الدفاع عن  1919-7-10مؤتمر ( ارضروم ) في -أ

المقاطعات التركیة الشرقیة ثم وقع مع عدد من الشخصیات التركیة في 

على بروتوكول اماسیآ الذي اوجد وثیقة الدستور االولى  1919- 19-7

مة السیطرة على ایجاد حكومة مركزیة لمقاو للدولة التركیة الحالیة اذ ركز 

جمیع صدرت األوامر  من اعمال مؤتمر ارضروم الجدیدة. وبعد االنتهاء

العسكرییین في األناضول بعدم تسلیم األسلحة والذخائر الى لجان القادة 

المراقبة الحلیفة وبدعوة السلطان المدینة إلقامة المهرجانات احتفاال 

  )1( تلك المقاومة.بانخراط المتطوعین في 
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تحت رئاسة مصطفى كمال اذ   23/7/1919عقد مؤتمر آخر في  -ب

المیثاق وتهیئة  قرر اقامة حكومة مؤقتة في االناضول للدفاع عنها

الوطني الذي وافق الشعب علیه وأكد المیثاق الوطني على ان المقاطعات 

على القوات االجنبیة الشرقیة جزء ال یتجزأ من االراضي العثمانیة ویجب 

االنسحاب منها وتأكید السیادة الوطنیة كما عالج عدد من القضایا 

  االخرى.

وأكد على النهضة التركیة  1919-9-11ثم عقد مؤتمر سیواس في  -جـ

الجدیدة وایجاد االستقالل الكامل للقومیة التركیة, وتأكید حدود تركیا 

تي لینال مساعدته على الجدیدة. واتجه مصطفى كمال لالتحاد السوفی

اساس فكرة التعاون ضد االمبریالیة االجنبیة واستطاع طرد الیونانیین من 

  )1(بالده والمحافظة على وحدتها.
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  عصمت اینونو-

, وفي الیوم التالي منه  10/11/1938توفي مصطفى كمال تاتورك في 

قام المجلس الوطني التركي الكبیر بإنتخاب عصمت انینو رئیسآ 

, واعطى 18/1940للجمهوریة , وشرع انیونو قانون الدفاع الوطني في 

القانون الصالحیات واسعة للحكومة في الظروف الطارئة التي فرضتها 

والبضائع في االسواق , الثانیة , سواء منها على االسعار الحرب العالمیة 

واستخدام سلطة العمل إلدامة االنتاج, وفرضت الضرائب العالمیة في 

  على الثروات. 1942تشرین الثاني 

ري طرأ تغییر على سیاسة حزب الشعب الجمهو  1939ومن منذ عام  

جلس الوطني وفكرة قیام المعارضة في الم فیما یتعلق بالنظام الحزبي

    اعضائها منالتركي الكبیر , واستخدمت فرقة نیابیة معارضة في مجلس 

  ) عضوآ.21, اطلق علیها اسم "الفرقة النیابیة المستقلة" وعدد اعضائها (

من تلك الفرقة تهدئة المعارضة السیاسیة التي انتقدت اینونو  وهدف

نهایة الحرب  قائمة على نظام الحزب الواحد ومعسیاسیة اتاتورك وال

غرب سیاسیة واالقتصادیة التوجه مع الالعالمیة الثانیة ان مصلحة تركیا ال

اوال كما ان انهیار انظمة الحزب الواحد في ایطالیا والمانیا وقبول تركیا 

اعالن االمم المتحدة ادى الى ضعف نظام الحزب الواحد في تركیا. 

ریكیة فرض علیها األخذ في هذه المرحلة للمساعدات االم)1(وحاجة تركیا 

ٕاال فإن االمریكان سوف یمتنعون عن تقدیم بالنظام الدیمقراطي في تركیا و 

على  1945الوطني عند افتتاح المجلس اینونو  المساعدات لها فأوصى

واجراء تغییر في قانون االنتخابي واالنتخاب  الغاء القوانین القمعیة
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الحیاة الدیمقراطیة كما ان دخول المباشر للنواب وهذا فتح الطریق امام 

على میثاق االمم المتحدة طرح على ساحة موضوع معنى وقیعها تركیا وت

الحریة ادى الى اتجاهات مضادة ضد نظام الحزب الواحد ولهذا اعلن 

الى الشعب , قدم  تقود متحدث بإسم الشعب الجمهوري ان سیادة تركیا

ورفیق كورلتان كان وفؤاد  مندریس اربعة نواب وهم جالل بایار وعدنان

  كوبولو (المقترحات االربعة) اكدت على :

  اعادة الحقوق الفردیة في الدستور.-1

  الحزب. السماح لتقییدات -2

  البرلمان والسلطة التشریعیة الى المجلس الوطني.اعادة صالحیات  -3

  التعددیة الحزبیة في النشاط السیاسي.-4

  االساسیة في تركیا.الدیمقراطیة انعاش اعادة  -5

 )1(مجال القانون والدستور.كانت لهم مقترحات اخرى في  -6
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