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لقد كاف مف نتائج الحرب العالمية األولى خسػارة الدولػة العامانيػة هػه اػذر الحػرب
واحتاللهػػا مػػف دوػػؿ دوؿ الوهػػاؽ الػػودي ب ووػػذلؾ فػػوحت السػػمطة هػػه اسػػتانووؿ سػػيرة
دوات االحتالؿ ب هضال عف ذلؾ تـ تعطيؿ السمطة التشريعية المتمامة ومجمس العمػوـ
العامانه ب ذلؾ االحتالؿ حفز الترؾ عمى النضاؿ مف اجؿ تحرير والداـ مف سػيطرة
األجنوه هانواقت مف اذا النضاؿ الحركة الوطنية التركية التػه دػادت حػرب االسػتقالؿ
وقيادة مفطفى كماؿ تاتورؾ ب احتاجت الحركػة الوطنيػة سػمطة تماػؿ الشػعب التركػه
لكػػه تفػػدر القػ اررات وتقػػود النضػػاؿ الشػػعوه تمػػت الػػدعوة النتخاوػػات جديػػدة لمجمػػس
العمػػوـ العامػػانه تػػدخؿ هيهػػا الحركػػة الوطنيػػة ب وكػػاف الهػػدؼ مػػف ذلػػؾ تفػػفية الحركػػة
الوطنية إال نها هازت وأكارية المقاعد ب وانتخب مفػطفى كمػاؿ نائوػا عػف ارضػروـ ب
ووػذلؾ خيوػت االنتخاوػات لمػاؿ دوؿ الوهػاؽ الػودي وحكومػة اسػتانووؿ ب هتمػت مداامػػة
مجمػػس العمػػوـ العامػػانه واعتقػػاؿ األعضػػام المنيػػديف لمحركػػة الوطنيػػة التركيػػة ب لػػذلؾ
دػػررت الحركػػة الوطنيػػة إجػرام انتخاوػػات جديػػدة هػػه نقػرة ووالفعػػؿ تمػػت االنتخاوػػات هػػه
نيسػػاف ٕٓ ٜٔوانتخػػب مفػػطفى كمػػاؿ رئيسػػا لػػد ب ودػػد دػػاد ذلػػؾ المجمػػس الدولػػة هػػه
ظػروؼ فػعوة جػدا واسػػتطاع اف ينجػز المهمػة الممقػاة عمػػى عاتقػد واػه تحريػر الػػوالد
1

مجلة ديالى 3102 /

العدد التاسع والخمسون

مف االحتالؿ األجنوه ب ومف اجؿ إدرار اإلفػالحات الداخميػة الاوريػة ظهػرت الحاجػة
الػػى مجمػػس وطنػػه كاػػر تماسػػكا ونضػػجا مػػف الػػذي سػػوقد لػػذلؾ حػػؿ المجمػػس الػػذي تػػـ
انتخػ ػػاب عضػ ػػائد هػ ػػه نيسػ ػػاف ٕٓ ٜٔواجريػ ػػت انتخاوػ ػػات جديػ ػػدة ٖٕ ٜٔوتػ ػػـ إج ػ ػرام
انتخاوات جديدة عاـ ٖٕٜٔ
المقدمة :
يعد المجمس الوطنه الكوير (الورلماف) احد اـ المنسسات السياسية الذي اوكمت اليػد
مهمة إدرار الق اررات والقوانيف التػه تموػه حاجػات المجتمػط وتطػورر هضػالً عػف مواجهػة
التحديات واألحداث الته شهدتها الدولة التركية حدياة التأسيس

دى المجمػ ػػس الػ ػػوطنه التركػ ػػه الكويػ ػػر دو اًر مهمػ ػػا هػ ػػه الحيػ ػػاة السياسػ ػػية التركيػ ػػة هػ ػػه

مرحمتػ ػػه االس ػ ػػتقالؿ والعه ػ ػػد الجمه ػ ػػوري ويمك ػ ػػف اف نستشػ ػػؼ ذل ػ ػػؾ م ػ ػػف خ ػ ػػالؿ تتو ػ ػػط
لمتشػ ػريعات الت ػػه اتخ ػػذاا ه ػػه معالج ػػة األوض ػػاع الت ػػه م ػػرت وه ػػا تركي ػػا وع ػػد الح ػػرب
العالمية االولى وحتى عاـ ٕٜٗٔ
دس ػػـ الوح ػػث ال ػػى االا ػػة مواح ػػث هضػ ػالً ع ػػف المقدم ػػة واالس ػػتنتاجات ب ج ػػام ه ػػه

الموحػػث األوؿ األوضػػاع السياسػػية والعسػػكرية هػػه تركيػػا وعػػد الحػػرب العالميػػة االولػػى
حت ػ ػػى ع ػ ػػاـ ٕٓ ٜٔب وتن ػ ػػاوؿ الموح ػ ػػث الا ػ ػػانه تأس ػ ػػيس المجم ػ ػػس ال ػ ػػوطنه الكوي ػ ػػر ب
واستعرض الموحث الاالث انتخاوات المجمس الوطنه الكوير ودستور عاـ ٕٜٗٔ
اعتم ػػد الوحػ ػػث عم ػػى عػ ػػدد م ػػف المفػ ػػادر منه ػػا منلفػ ػػات مف ػػطفى ال ػ ػزيف (ذئػ ػػب
االناضػػوؿ) ب خمفػػام اتػػاتورؾ ب ورضػػا اػػالؿ ب السػػيؼ والهػػالؿ ب ومحمػػد عػزة دروزة ب

تركيا الحدياة ب هضالً عف عدد مف الرسائؿ واالطاريح منهػا رسػالة حنػا عػزو وهنػاف ب
التطػ ػػورات السياسػ ػػية هػ ػػه تركيػ ػػا  ٜٕٖٔ - ٜٜٔٔب ورسػ ػػالة اسػ ػػماعيؿ نػ ػػوري حميػ ػػد

الدوري ب حركة التحديث هه تركيا ٖٕ ٜٖٔٛ – ٜٔب هضالً عف عػدد مػف المفػادر

تفافيمها هه اوامش الوحث ومفادرر
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المبحث االول
األوضاع السياسية والعسكرية في تركيا
بعد الحرب العالمية األولى حتى عام 0291

مم ػػا ال ش ػػؾ هي ػػد اف المجم ػػس ال ػػوطنه الترك ػػه يع ػػد اح ػػد اا ػػـ المنسس ػػات التركي ػػة
السياسية الته حرفت القيادة التركية خالؿ مرحمته االسػتقالؿ والعهػد الجمهػوري وػاف
تسند لد دو ار رياديا هه عممية تهيئة وادرار التغيرات هه تركيا وعمى شتى األفعدة
وكانػػت الهزيم ػػة ه ػػه الح ػػرب العالمي ػػة األولػػى واح ػػتالؿ ج ػػزم م ػػف ال ػػوالد وتسػ ػريح
الجػيش وتفػػادـ السػػمطاف محمػػد السػػادس مػط األعػػدام واهػػالس الحكومػػة العامانيػػة مػػف
و ػػيف العوام ػػؿ الت ػػه وين ػػت ف التح ػػرر ال ػػوطنه ال يمك ػػف تحقيق ػػد إال م ػػف خ ػػالؿ الق ػػوة
الشػػعوية ب تمػػؾ المقاومػػة التػػه يجػػب إف تكػػوف سياسػػية ومنسسػػاتية وليسػػت مجػػرد دػػوة
شعوية

(ٔ)

إال إف إفرار الشعب التركه عمػى رهضػهـ لمخضػوع لتمػؾ السػيطرة ب كػاف

لػػد دور وػػارز هػػه ظهػػور جمعيػػة وطنيػػة نػػددت وتمػػؾ المشػػاريط وحممػػت السػػالح ووجػػد
(ٕ)

المحتميف السيما وعد وػروز شخفػية مفػطفى كمػاؿ تػاتورؾب

دػاـ اليونػانيوف وػأنزاؿ

دواتهـ عمى شاطئ مدينة زمير ووإيعػاز مػف الحمفػام وتػـ لهػـ احػتالؿ المدينػة ب خػالؿ
ا ػػذر اإلان ػػام د ػػاـ مف ػػطفى كم ػػاؿ ال ػػذي ك ػػاف د ػػد انتق ػػؿ م ػػف سامس ػػوف ال ػػى اماس ػػيا ب
واستدعام القادة  :رهت مف سػيواس وعمػه هػناد مػف انقػرة ب وكػاف عػارؼ موجػوداً معػد
هػ ػػه اماسػ ػػيا(ٖ)ب وهػ ػػه ٖٕ تمػ ػػوز عػ ػػاـ  ٜٜٔٔعقػ ػػد القػ ػػادة االروعػ ػػة اجتماع ػ ػاً ورئاسػ ػػة
مفػػطفى كمػػاؿ ب الػػذي لخػػص الوضػػط هػػه تركيػػا كالتػػاله (إف تركيػػا جاايػػة االف عمػػى

ركوتيهػػا إمػػاـ دػوات االحػػتالؿ ب ولػػـ يعػػد واسػػتطاعتها اف تقػػوـ وػػأي مجاوهػػة عسػػكرية ب
وكػػؿ مػػاتوقى لهػػا اروعػػة جيػػوش هػػه األناضػػوؿ وجػػيش واحػػد هػػه القسػػـ االوروػػه هػػه
العافػػمة ب وجميػػط اػػذر الجيػػوش واسػػتانام جػػيش كػػاظـ د ػرر وكيػػر المعسػػكر هػػه ديػػار
وكػر ب دػػد جػردت مػػف سػػمحتها وسػرح معظػػـ جنوداػا وضػػواطها ولػػـ يوػؽ سػػوى ديادتهػػا
العمي ػػا ب ام ػػا الس ػػمطاف وف ػػهرر رئ ػػيس الحكوم ػػة ال ػػداماد هري ػػد واش ػػا ب وك ػػذلؾ عض ػػام
حكومتػػد ههمهػػـ الوحيػػد إرضػػام سػػمطات االحػػتالؿ وػػأي امػػف عمػػى حسػػاب الشػػعب مػػف
اجػػؿ االحتفػػاظ وم اركػػزاـ ب هػػأف الطريػػؽ إلنقػػاذ األمػػة والػػوالد ب اػػو هػػه دعػػوة الشػػعب
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لحمؿ السالح وخػوض حػرب عفػاوات لطػرد المحتمػيف ب وعقػد مػنتمر وطنػه يحضػرر
مندوووف عف جميط المناطؽ ب ويكوف مزوديف والفالحيات المطمقة مف اجؿ انتخػاب
حكومة مستقمة داخؿ األناضػوؿ ب تأخػذ عمػى عاتقهػا ديػادة الاػورة الشػعوية لطػرد الغػزاة
(ٗ)

مف جميط الوالد )ب

اخػذ مفػطفى كمػاؿ يعػد العػدة لعقػد مػنتمر هػه رضػروـ يماػؿ

األمػػة التركيػػة وينطػػؽ ومسػػانها ب ألف المجمػػس هػػه اسػػطنووؿ كػػاف مغموو ػاً عمػػى م ػرر ب
(٘)

هطمػػب مفػػطفى كمػػاؿ مػػف الجن ػراؿ كػػاظـ وكيػػرب

وفػػفتد دائػػد جػػيش ديػػار وك ػر إف

يػػدعو القػػادة العسػػكرييف ومنػػدووه األدػػاليـ المجػػاورة إلػػى عقػػد مػػنتمر هػػه ارضػػروـ ب
وحض ػػر ك ػػاظـ والق ػػادة العس ػػكريوف ومن ػػدووو المن ػػاطؽ إل ػػى ارض ػػروـ حي ػػث انعق ػػد ه ػػه
(ٖٕ تمػػوز ٚ -ب عػػاـ  )ٜٜٔٔوهػػه إانػػام انعقػػاد المػػنتمر ب وفػػمت إلػػى كػػاظـ دػرر
وكيػػر ورديػػة مػػف السػػمطاف يػػأمرر وػػالقوض عمػػى مفػػطفى كمػػاؿ وارسػػالد الػػى اسػػطنووؿ
وهػػض المػػنتمرب ووعػػد ارتوػػاؾ ب واهػػؽ كػػاظـ وكيػػر عمػػى مادالػػد مفػػطفى كمػػاؿ وػػاف
اإلخػ ػػالص العسػ ػػكري يجػ ػػب اف يكػ ػػوف اوالً ودوػ ػػؿ كػ ػػؿ شػ ػػهم لتركيػ ػػا ب واف السػ ػػمطاف
()ٙ

وحكومتػػد مجػػرد العووػػة ويػػد المحتػػؿب

وعنػػدما واهػػؽ المجتمعػػوف عمػػى خطػػة مفػػطفى

كمػػاؿ ارسػػؿ ورديػػة الػػى جميػػط القػػادة العسػػكرييف هػػه المنػػاطؽ جػػام هيهػػا ( إف احػػتالؿ
ازمير مف دوؿ الجيػوش اليونانيػة يوضػح وشػكؿ دػاطط مػدى الخطػر المحػدؽ وػالوطف ب
إف الشعب مدعو واسرر هه اذر المحظة التاريخية الحاسمة الى ااوات وجودر مػف اجػؿ
ارض ػػيها ب ل ػػذلؾ هعم ػػيكـ من ػػذ الف ف تنظمػ ػوا
المحاهظ ػػة عم ػػى س ػػالمة تركي ػػا و وح ػػدة ا
المػػنتمرات والتظػػاارات الشػػعوية ب واف توجهػوا ورديػػات االحتجػػاج الػػى السػػمطاف ودػوات
االحتالؿ )

()ٚ

ودرر المنتمر :

ٔ -إف جميط األراضه التركية تعتور وحدة واحدة غير داومة لمتجزئة
ٕ -هه حاؿ تفكؾ الدولة العامانية عمى األمة إف تقؼ ففا واحدا ضػد ي احػتالؿ
و تدخؿ جنوه
ٖ -إذا فػ ػػوحت الحكومػ ػػة المركزيػ ػػة هػ ػػه وضػ ػػط لػ ػػـ تعػ ػػد معػ ػػد دػ ػػادرة عمػ ػػى حمايػ ػػة
استقالؿ األمة وتاميف سالمة الوالد ووحدة ارضػيها ب تنلػؼ حكومػة مندتػة تأخػذ عمػى
عاتقها تاميف اذيف المود يف الرئيسييف وتكوف منتخوة مف المنتمر الوطنه
ٗ -اإلرادة الشعوية اه السمطة الحقيقية
4
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٘ -ال يجوز إف تمػنح األدميػات غيػر العامانيػة ي امتيػازات و حقػوؽ تضػر وسػيادة
األمة و وكيانها االجتماعه
 -ٙال مجاؿ لقووؿ ي نوع مف نواع الحماية و الوفاية األجنوية

()ٛ

وانتخووا لجنة لتمايمهـ هه مػنتمر سػيواس القػادـب كمػا اختػاروا واالجمػاع مفػطفى

كم ػػاؿ رئيسػ ػاً له ػػذر المجن ػػة وحس ػػيف رنوؼ وي ػػؾ نائوػ ػاً ل ػػدب( )ٜوع ػػد اف انه ػػى االجتم ػػاع
مفطفى كماؿ توجد الى التمغراؼ اذ وجد وردية الى جميط دادة المناطؽ ( اف الػوطف

مهدد والحكومػة المركزيػة هػه اسػطنووؿ لػـ تعػد دػادرة عمػى القيػاـ وواجواتهػا ب واسػتقالؿ
الوالد افوح مراوناً وقوة المقاومة والفمود لدى الشعب ب لذلؾ تقرر عقػد مػنتمر هػه

سػػيواس لمنادشػػة الوسػػائؿ واألسػػاليب التػػه تحفػػظ لمػػوطف كيانػػد وسػػالمتد ب وعمػػى كػػؿ
إدمػيـ اف يرسػؿ الػػى اػذا المػػنتمر االاػة منػدوويف لمتحػػدث واسػمد ب ويجػػب إوػالغ اػنالم
المن ػػدوويف اف يحرفػ ػوا عم ػػى السػ ػرية التام ػػة م ػػف اج ػػؿ ت ػػأميف س ػػالمة وف ػػولهـ ال ػػى
المنتمر الذي سأومغكـ هيما وعد وتاريخ انعقادر )

(ٓٔ)

ومػا كػاف مػف السػمطاف محمػد السػادس اال اف عػزؿ مفػطفى كمػاؿ مػف القيػادة
وجػػردر مػػف رتوتػػد العسػػكرية ب وافػػدر عميػػد حكمػػا واالعػػداـ ب واخطػػر جميػػط السػػمطات
المدنية والعسكرية هه االناضوؿ وعفياف اوامرر واعتوارر خارجا عف القانوف

(ٔٔ)

ووعػػد مػػدة دفػػيرة عقػػد مػػنتمر سػػيواس (ٗ ٕٔ-ايمػػوؿ عػػاـ  )ٜٜٔٔراهعػػا شػػعار
(ٕٔ)

إنقاذ الوالد مػف خطػر التقسػيـ ب

واف األ ارضػه الداخمػة ضػمف الحػدود التركيػة غيػر

داومػة لمتجزئػػة وال يمكػػف سػػمخها تحػػت ي ظػروؼ ب والمطالوػػة وعػػدـ االنفػػياع لروامػػر
الفػ ػػادرة مػ ػػف حكومػ ػػة السػ ػػمطاف محمػ ػػد السػ ػػادس الػ ػػذي تحػ ػػوؿ إلػ ػػى داة طيعػ ػػة ويػ ػػد
الوريطػػانيف والفرنسػػييف السػػيما وعػػد إف اتوػػط سياسػػة االستسػػالـ تجػػار الحمفػػام الػػذيف لػػـ
يمتزموا وونود ادنة مودروس

(ٖٔ)

مامت د اررات وياف ارضروـ وردة عمػؿ ساسػية لمػنتمر سػيواس الػذي عقػد هػه ٗ
ايم ػػوؿ ع ػػاـ  ٜٜٔٔه ػػه الس ػػاعة الااني ػػة وع ػػد الظه ػػر ب إذ لق ػػى مف ػػطفى كم ػػاؿ كمم ػػة
االهتتػػاح ب اػػـ طػػرح موضػػوع انتخػػاب رئػػيس لممػػنتمر وواسػػطة االدت ػراع السػػري ب هفػػاز
مفػػطفى كمػػاؿ واإلجمػػاع ب اػػـ وػػد ت المنادشػػات ولػػـ يكػػف لغالويػػة المنػػدوويف اػػداؼ
واضحة ب ممػا جعػؿ المنادشػات تطػوؿ كايػ اًر السػيما ف هريػؽ مػف المنػدوويف كػاف يػرى
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نهػػـ اليسػػتطيعوف مجاوهػػة وريطانيػػا لوحػػداـ هطػػالووا وانتػػداب مريكػػه عمػػى تركيػػا ب اال
اف مفطفى كماؿ رهض ذلؾ وشدة واحتدـ النقاش وهه اذر اإلانام تـ الحفوؿ عمػى
وردية مرسمة مف حكومة اسطنووؿ إلى حاكـ والية مالطياب تطمب مند ديػادة حممػة مػف
العش ػػائر الكردي ػػة عم ػػى الم ػػنتمريف ه ػػه س ػػيواس والق ػػام الق ػػوض عم ػػيهـ وارس ػػالهـ إل ػػى
العافػ ػػمة ب ومػ ػػا اف دػ ػػرت الورديػ ػػة حتػ ػػى اػ ػػارت اػ ػػأرتهـ واعتوػ ػػروا تح ػ ػريض الحكومػ ػػة
المركزية لمعشائر الكردية ااانة اليمكػف السػكوت عنهػا ب وتطمعػوا إلػى مفػطفى كمػاؿ
الػػذي دػػاد دػػوة مػػف نفػػارر إلػػى مالطيػػا هسػػحؽ األكػراد دوػػؿ ف يسػػتعدوا إلػػى المعركػػة ب
(ٗٔ)

وعنػػدما عػػاد إلػػى المػػنتمر ب تػػـ إد ػرار مق ػ اررات مػػنتمر ارضػػروـ واإلجمػػاع

ب كمػػا

واهق ػوا عمػػى رهػػض ادت ػراح الحمايػػة األمريكيػػة و ي حمايػػة خػػرى ب وادسػػموا إال يمق ػوا
السالح حتى تتطهر ارض الوطف مف االحتالؿ األجنوه ب ويقوؿ العدو مقػرراتهـ التػه
س ػػمواا الميا ػػاؽ ال ػػوطنهب وانتخ ػػب المن ػػدوووف لجن ػػة تنفيذي ػػة لتت ػػولى عم ػػاؿ الحكوم ػػة
(٘ٔ)

المندتػػة المسػػتقمة عػػف حكومػػة اسػػطنووؿ

ب كمػػا انتخوػوا مفػػطفى كمػػاؿ رئيسػاً لتمػػؾ

المجنػػة ب و رسػػموا ونػػاماً لطمػػب مفػػطفى كمػػاؿ ورديػػة إلػػى السػػمطاف طػػالووا هيهػػا وعػػزؿ

ف ػػهرر ال ػػداماد هري ػػد واش ػػا م ػػف رئاس ػػة ال ػػو ازرة ب كم ػػا اف ػػدر مػ ػرر إل ػػى جمي ػػط الق ػػادة
العسكرييف وعزؿ األناضوؿ عف العافػمة ودطػط الموافػالت السػمكية والالسػمكية معػد

ب وتحويؿ جميط الضرائب واإليرادات والمراسالت الحكومية إليد مواشرتاً هه سػيواس ب

وط ػػرد جمي ػػط الم ػػوظفيف الم ػػدنييف المػ ػواليف لمحكوم ػػة المركزي ػػة م ػػف مناف ػػوهـ واح ػػالؿ
شخاص مواوؽ وهـ محمهـ

()ٔٙ

ضطر السمطاف ماـ المطالوة الشعوية إلى التضحية والػداماد هريػد واشػا ب وتشػكيؿ

حكومة جديدة ورئاسة عضو مجمس األعياف عمه رضا واشػاب( )ٔٚمػف جهػة ومػف جهػة
خرى كاف السمطاف واتواعد يخططوف لمقضام عمػى الحركػة الوطنيػة عػف طريػؽ عمػه
رضا الذي تظػاار والتعػاطؼ مػط الحركػة الوطنيػة واجػرام انتخاوػات جديػدة تػدخؿ هيهػا
الحركة الوطنية

()ٔٛ

درؾ رئػػيس الػػوزرام الجديػػد اف الحركػػة الوطنيػػة التركيػػة اليمكػػف كسػػوها الػػى جانوػػد
اال عػف طريػػؽ هػتح مفاوضػػات معهػا ومعرهػػة مطالوهػػاب واتضػح لػػد عوػر التفػػاوض انهػػا
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تركػػز عمػػى ضػػرورة اج ػرام انتخاوػػات عامػػة هػػه الػػوالد ب ووالفعػػؿ تػػـ تحديػػد األوؿ مػػف
()ٜٔ

كانوف األوؿ عاـ  ٜٜٔٔموعداً إلجرام انتخاوات مجمس النواب هه الوالد

جػ ػػرت االنتخاوػ ػػات هػ ػػه جػ ػػو مػ ػػف الضػ ػػغط والتزويػ ػػر المػ ػػذيف مارسػ ػػتهما الحكومػ ػػة

الس ػػقاط المرش ػػحيف ال ػػوطنييف ب إال إنه ػػـ ه ػػازوا رغ ػػـ ذل ػػؾ كم ػػد وأكاري ػػة المقاع ػػد ٔٔٙ
مقعداً مف مجمػوع ٘ ٔٚمقعػداً ب وانتخػب مفػطفى كمػاؿ نائوػاً عػف ارضػروـ ب وتقػرر
اهتتاح مجمس النواب الجديد هه  ٜٔكانوف الاانه عاـ ٕٜٓٔب هوجػد مفػطفى كمػاؿ

دعػػوة إلػػى جميػػط النػواب مػػف إتواعػػد لعقػػد اجتمػػاع تمهيػػدي هػػه نقػرة ب مػػف اجػػؿ وضػػط
خطة عمؿ دوؿ مواشرة النشاط الورلمانه هه العافمة ب وهه اذا االجتماع ادتػرح نقػؿ
ذلؾ مقر الورلماف مف اسطنووؿ الى انقرة ب حتى يكوف النػواب اكاػر حريػة هػه التعويػر
عف اهكاراـ وموادفهـ السياسية ووعيديف عف تأاير السمطاف ودوات االحتالؿ المسػيطرة
عمػى العافػمة لنػذاؾ ب اال اف النػواب ودػد غػراـ مػا حػػرزور مػف نجػاح ب رهضػوا ذلػػؾ
االدتػراح وحجػة انهػػـ افػوحوا ممامػػيف شػرعييف لرمػة ب ولػػـ يعػودوا مجػػرد خػارجيف عػػف
القػػانوف هػػه نظػػر السػػمطاف ب وذاوػػت تحذي ارتػػد ادراج الريػػاح ب إذ اخػػذوا يتػػدهقوف عمػػى
العاف ػ ػػمة وه ػ ػػه مق ػ ػػدمتهـ رنوؼ وي ػ ػػؾ ال ػ ػػذي اعتو ػ ػػر نفس ػ ػػد زعيمػ ػ ػاً لمكتم ػ ػػة الورلماني ػ ػػة
(ٕٓ)

الجدي ػػدةب

ووأنتق ػػاؿ النػ ػواب م ػػف نقػ ػرة إل ػػى اس ػػطنووؿ بانتق ػػؿ النش ػػاط السياس ػػه ال ػػى

العافػػمة ب وانتقمػػت الزعامػػة مػػف مفػػطفى كمػػاؿ (القائػػد الشػػعوه) إلػػى رنوؼ (القائػػد

الورلمػػانه)ب(ٕٔ) ووجػػد الورلمػػانيوف دوػػؿ اهتتػػاح مجمػػس الن ػواب ووضػػعة ايػػاـ ورديػػة الػػى
(ٕٕ)

السمطاف وحيد الػديفب

اعروػوا لػد عػف والئهػـ لػد ب ووضػعوا انفسػهـ تحػت تفػرهد ب

جامت نتائج االنتخاوات مخيوة لالماؿ والنسوة لمحمفام الذيف عولػوا كايػ اًر عمػى حكومػة
الس ػػمطاف ه ػػه القض ػػام عم ػػى الحرك ػػة الوطني ػػة ب اال اف حف ػػولهـ عم ػػى ادػ ػرار مجم ػػس

النػ ػواب ذي االكاري ػػة الكمالي ػػة لمميا ػػاؽ ال ػػوطنه ه ػػه  ٕٛك ػػانوف الا ػػانه ع ػػاـ ٕٓ ٜٔب
عندئػػذ دػػرروا خنػػؽ الحركػػة وػػالقوةب والمقاوػػؿ وجػػد ممامػػو الحمفػػام مػػذكرة إلػػى السػػمطاف
طػػالوور هيهػػا وأدالػػة وزيػػر الحرويػػة ورئػػيس األركػػاف العامػػة لمجػػيش وحجػػة انهمػػا سػػاعدا
(ٖٕ)

مرشػػحه الحركػػة الوطنيػػة هػػه االنتخاوػػات ب رضػػخ السػػمطاف لهػػذا التهديػػد ب

(ٕٗ)

الوطنيوف تمؾ المطاليػب وأنهػا غيػر شػرعية ورهػض تطويقهػا معظػـ النػوابب

اعتوػػر
واػددوا

َف يػػوعزوا إلػػى
وحجػػب الاقػػة عػػف حكومػػة عمػػه رضػػا ب همػػا كػػاف مػػف الوريطػػانييف إالّ ْ
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اليونانييف وتحريؾ سطولهـ واتجار شاطئ وحر ايجة ب وطمووا مف الحكومػة اف تت ارجػط
القػوات التركيػػة مسػػاهة االاػػة كيمػػومترات عػػف الشػػاطئ ب دػػدـ عمػػه رضػػا اسػػتقالتد خوهػاً

مػػف تحمػػؿ توعػػة ماػػؿ اػػذر المسػػنولية ب تشػػكمت حكومػػة جديػػدة ورئاسػػة وزيػػر الوحريػػة

الساوؽ فالح واشا ب إال إف نواب الحركة الوطنية عقدوا اجتماعاً هػه الورلمػاف ودػرروا
واإلجماع حجب الاقة عف الحكومة الجديدة

(ٕ٘)

كما دامت القوات الوريطانية وإنزاؿ هردة مشاة وحرية هه اسطنووؿ هػه  ٔٙلذار
()ٕٙ

عاـ ٕٓ ٜٔهاحتموا المنسسات الحكومية والاكنات والوريد والتمغراؼ

وهرض الحمفام األحكاـ العرهية هػه اسػطنووؿ وضػواحيهاب ودامػت دػوات الحمفػام
وادتحاـ وناية مجمس الموعوااف (النواب العامانه) واعتقػاؿ عػدد مػف عضػائد المنيػديف
لمحركة الوطنية وجػرى نفػيهـ الػى جزيػرة مالطػا( )ٕٚب واسػتطاع وعػض النػواب الػوطنييف

الهػػروب مػػف اسػػطنووؿ وااللتحػػاؽ والحركػػة الوطنيػػةب ومػػنهـ جػػالؿ عػػارؼ وػػؾ رئػػيس
مجمػػس الن ػواب ب ووػػرر الحمفػػام ذلػػؾ اإلج ػرام واعتوػػارر ضػػرورياً لوضػػط حػػد لمحركػػات
المسػػمحة ضػػد د ػوات الحمفػػام وتػػأميف تنفيػػذ شػػروط السػػالمة وتقويػػة ايوػػة السػػمطاف هػػه

ال ػػوالدب واف عممه ػػـ ذل ػػؾ وانػ ػػد ودت ػػه ول ػػيس ل ػػديهـ ي غػ ػػرض لمقض ػػام عم ػػى سػ ػػمطة
السػ ػػمطاف ب ال وػ ػػؿ نهػ ػػـ يرغوػ ػػوف هػ ػػه تقويتهػ ػػا وػ ػػالقوات العسػ ػػكرية هػ ػػه كػ ػػؿ المنػ ػػاطؽ
الخاضعة لػالدارة العامانيػةب وانهػـ ال يرغوػوف هػه االحتفػاظ واسػطنووؿ اال إذا اسػتمرت
القالدػ ػػؿ والمػ ػػذاوح هيهػ ػػا ب وعن ػ ػدما عمػ ػػـ مفػ ػػطفى كمػ ػػاؿ وػ ػػذلؾ دػ ػػاؿ ((إف االحػ ػػتالؿ
العسػ ػػكري السػ ػػطنووؿ اليػ ػػوـ إنمػ ػػا يضػ ػػط نهايػ ػػة لسػ ػػوعمائة سػ ػػنة مػ ػػف السػ ػػيادة والحيػ ػػاة
لإلموراطورية العامانية))

()ٕٛ

جػ ػػرت حمػ ػػالت إعػ ػػداـ عمػ ػػى يػ ػػد الحمفػ ػػام لممتهمػ ػػيف واالنتمػ ػػام الػ ػػى هػ ػػرؽ األنفػ ػػار
والمنظمػات الاوريػة ضػد االحػتالؿ ب واستسػػمـ السػمطاف نهائيػا لرغوػات الحمفػام إذ عػػاد
الػداماد هريػػد واشػػا الػػى رئاسػػة الػػوزرام المعػروؼ وعدائػػد لمحركػػة الوطنيػػةب والػػذي مػػارس
سياسػ ػػة الػ ػػوطش واالعػ ػػداـ العضػ ػػام الحركػ ػػة الوطنيػ ػػة ومسػ ػػاعدة الجمعيػ ػػات الرجعيػ ػػة
()ٕٜ

كجمعية افددام االنكميز ولجنة انقاذ الخالهة وجمعية حراس النظاـب

و عقب ذلػؾ

حؿ مجمس النواب القديـ هه ٔٔ نيساف عاـ ٕٓ ٜٔب وجامت تمػؾ اإلجػرامات ومااوػة
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اطػػالؽ يػػد و ازرة الػػداماد هريػػد واشػػا هػػه سياسػػتها المواليػػة لمحمفػػام والمنااض ػة لمحركػػة
الوطنية

(ٖٓ)

دى احتالؿ اسطنووؿ واإلرااب الذي مارسد الحمفام الى نفجار الغضب الشػعوه
ب هجرت هه الوالد اجتماعات ومظاارات جماايريػة تحػت شػعار ((المػوت لممحتمػيف))
ب و خػػذت تتػػألؼ هػػه القػػرى والمػػدف لجػػاف لمػػدهاع عػػف تركيػػا وهفػػائؿ مسػػمحة الهػػدؼ
منهػػا مقاومػػة المحتػػؿ وووشػػر وجمػػط األمػواؿ والسػػالح و رسػػمت مػػف جميػػط نحػػام الػػوالد
إلػػى اسػػطنووؿ ورديػػات تطالػػب وسػػحب الق ػوات األجنويػػة واسػػتقالة حكومػػة الػػداماد هريػػد

واشػػاب(ٖٔ) وضػػط مػػنتمر الفػػمح هػػه وػػاريس معااػػدة سػػيفر اػػـ ودعواػػا هػػه ٓٔ ب عػػاـ
ٕٓ ٜٔو رغمػوا رئػيس حكومػػة الػداماد هريػػد واشػا عمػػى توديعهػا ب ودػػد جػامت نفػػوص
اػػذر المعااػػدة ومااوػػة حكػػـ اإلعػػداـ عمػػى تركيػػا ب إذ دضػػت وػػانتزاع القسػػـ الشػػرده كمػػد
منها وما هه ذلؾ مناطؽ دارص واردااف وارضروـ واعالف جمهورية ارمنيػة مسػتقمة ب
كمػ ػػا دضػ ػػت وإنشػ ػػام دولػ ػػة كرديػ ػػة مسػ ػػتقمة جنػ ػػوب الجمهوريػ ػػة األرمينيػ ػػة تضػ ػػـ جميػ ػػط
المناطؽ الوادعة شرؽ نهر الفرات ب هه حيف تعطى لكميكيا والجنوب كمد إلػى هرنسػا ب
َماّ ايطاليا هقد عطت جميط المناطؽ الوادعة إلى جنوب غرب األناضػوؿ ومػوازاة خػط

يمتػػد مػػف وورفػػة حتػػى ديف ػرية ويختػػرؽ اهيػػوف د ػرر حفػػار ب وينمػػا حظيػػت اليونػػاف
ومدينة ازمير وغرب األناضوؿ كمد هضالً عف تراديا الشردية ب إما العافمة اسػطنووؿ

وش ػواطئ وحػػر مرم ػرة هقػػد عمنػػت منػػاطؽ مجػػردة مػػف السػػالح وينمػػا اخضػػط مضػػيؽ
الوس ػ ػػفور وال ػ ػػدردنيؿ لرداو ػ ػػة لجن ػ ػػة دولي ػ ػػة تق ػ ػػرر مف ػ ػػير عوورا ػ ػػا ه ػ ػػه ح ػ ػػالته الس ػ ػػمـ
والحرب

(ٕٖ)

ووعػد إدػرار معااػػدة سػيفر التػػه كومػت تركيػػا وقيػود كويػرة جػداً ونشػػراا هػه الفػػحؼ

الرس ػػمية حت ػػى لف ػػت تركي ػػا عاف ػػفة م ػػف الس ػػخط الش ػػعوهب و درؾ الش ػػعب الترك ػػه اف

منتمر واريس ليس سوى منامرة لمقضام عمى الترؾ كجنس واوادتهـ ب ودد اػرع النػاس
مف شتى إنحام الوالد لمتطوع هه ففوؼ الجيش الوطنه مف اجػؿ القتػاؿ والمقاومػة ب

و لػػؼ مفػػطفى كمػػاؿ حكومػػة ( سػػالمة وطنيػػة ) دخػػؿ هيهػػا هػػوزي جادمػػاؽب(ٖٖ) وزيػ اًر
لمحرويػ ػػةب وعػ ػػدناف دي ػ ػوار وزي ػ ػ اًر لمداخميػ ػػة وسػ ػػامه وكيػ ػػر وزي ػ ػ اًر لمخارجيػ ػػةب كمػ ػػا عػ ػػيف

عفمت انيونو رئيساً لهيئة ركاف الحرب

(ٖٗ)
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وهػػه مسػػام اليػػوـ نفسػػد جمػػط مفػػطفى كمػػاؿ هػػه مكتوػػد عضػػام الحكومػػة الجديػػدة
وعرض عميهـ األوضػاع العامػة لمػوالد واه ارزاتهػا ب ووضػط مػامهـ خطػة إلنقػاذ الػوطف
مػػف االحػػتالؿ دضػػت وػػالتخمص اوالً مػػف الخطػػر الػػداخمه وتطهيػػر الػػوالد مػػف حركػػات
التمػػرد الكرديػػة واالرمنيػػة ومػػف القػوات المواليػػة لمسػػمطاف ب ووعػػد االنتهػػام مػػف ذلػػؾ كمػػد
يمكف التوجد نحو الخطر الخارجه(ٖ٘) ب استطاع مفطفى كماؿ اف يحقػؽ انتفػارات

عم ػػى دػ ػوات الس ػػمطاف ودػ ػوات الحمف ػػام ب وعن ػػدما وف ػػمت انو ػػام ا ػػذر االنتف ػػارات ال ػػى
مػػنتمر الفػػمح تػػداعوا الػػى عقػػد اجتمػػاع عاجػػؿ لد ارسػػة المودػػؼ ب وودع ػوا هػػه حيػ ػرة
وارتوػػاؾ ب ههػػـ غيػػر دػػادريف عمػػى متاوعػػة القتػػاؿ ضػػد التػػرؾ وسػػوب الظػػروؼ الخافػػة
وكؿ دولة منهـ ومف جهة اخرى عز عميهـ اف يحنوا رنوسهـ اماـ رجؿ كػانوا وػاالمس
القريػػب يفػػفوند وانػػد (رئػػيس عفػػاوة مػػف دطػػاع طػػرؽ) ب واخيػ اًر دػػرروا اختيػػار طريػػؽ

ينقػػذ مػػا وقػػه مػػف ايوػػتهـ ويكسػػوهـ الودػػت لمعالجػػة المودػػؼ ب هػػأعمنوا عػػف اسػػتعداداـ
لعقػػد مػػنتمر هػػه لنػػدف يعػػاد هيػػد النظػػر وشػػروط معااػػدة سػػيفرب ووجه ػوا إلػػى كػػؿ مػػف

السػػمطاف ومفػػطفى كمػػاؿ إليفػػاد مػػف يمامهمػػا هػػه اػػذا المػػنتمرب هكػػاف ذلػػؾ اعت اره ػاً
وشرعية الحكومة المندتة هه نقرة

()ٖٙ
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المبحث الثاني
تأسيس المجمس الوطني الكبير

وعات المجنة النياويػة التػه اضػطمعت وػدور الحكومػة المندتػة ونػدامات الػى السػكاف
وال ػػى المس ػػمميف ه ػػه جمي ػػط انح ػػام الع ػػالـ ب طالو ػػت هيه ػػا او ػػدام المس ػػاعدة لتركي ػػا ه ػػه
نضػالها ضػد المحتمػػيف ب واتخػذت المجنػػة النياويػة هػه  ٜٔاذار عػػاـٕٓ ٜٔدػ ار اًر وػػدعوة

مجمس جديد هه انقرة يتمتط وفالحيات اسػتانائية وجػام هػه القػرار ( :لقػد حػؿ مجمػس
النػواب هػػه اسػػطنووؿ وػػالقوة ب همػػـ تعػػد توجػػد هػػه الػػوالد سػػمطة تشػريعية ب هػػه حػػيف اف
السػػمطة التنفيذيػػة وادعػػة هػػه اسػػر سياسػػهب اذ اف جميػػط منسسػػات الدولػػة وكػػؿ وسػػائؿ
النقؿ واالتفاؿ تخضط لسيطرة االحتالؿ )

()ٖٚ

ويجػػب اإلشػػارة الػػى إف اإلعػػالف عػػف الػػدعوة الػػى انتخػػاب المجمػػس الجديػػدب كػػد اف
األشػػخاص الػػذيف يتوجػػب انتخػػاوهـ نواوػاً هػػه المجمػػس الجديػػدب يجػػب ف تنطوػػؽ عمػػيهـ

وشػكؿ فػارـ متطموػات دػانوف النػواب السػػاوؽ ب وكػاف ذلػؾ يعنػه اف ٘ %ٛمػف سػػكاف
الػ ػػوالد حرم ػ ػوا مػ ػػف الترشػ ػػيح لممجمػ ػػس الجديػ ػػدب واف ممامػ ػػه االوسػ ػػاط القديم ػ ػة نفسػ ػػهـ
سيف ػػموف ال ػػى المجم ػػس الجدي ػػدب وله ػػذا ل ػػـ ي ػػدخؿ ال ػػى المجم ػػس اال ممامػ ػوا الطوق ػػات
المالكة

()ٖٛ

وعد اف وفمت نوػام انتفػارات مفػطفى كمػاؿ المتتاليػة عمػى اليونػانييف ب راد اف
يغتػػنـ هرفػػة االنتفػػار هأفػػدر منشػػو اًر دعػػى هيػػد الػػى انتخػػاب عضػػام ورلمػػاف جديػػد

يكػػوف مرك ػزر نق ػرر ويطمػػؽ عميػػد سػػـ (الجمعيػػة الوطنيػػة الكوػػرى) حيػػث نػػص المنشػػور
( الى جميط الواليات واالدضية المسػتقمة الػى جميػط القػادة العسػكرييف الػذيف يحكمونهػا
اف احػػتالؿ العاف ػػمة م ػػف دو ػػؿ د ػوات الحمف ػػام د ػػد زع ػػزع سػػس الدول ػػة وش ػػؿ س ػػمطاتها

التش ػريعية والقضػػائية والتنفيذيػػة ب كمػػا اف مجمػػس الن ػواب المنحػػؿ دػػد وجػػد انػػذا اًر الػػى
الحكومػػة يحممه ػػا هيػػد جمي ػػط المسػػنوليات الناتج ػػة عػػف تف ػػرهات د ػوات االح ػػتالؿ ) ب
واستطرد مفطفى كماؿ دائال ( ماـ اذا الوضط ومف اجؿ الوحث هه الوسػائؿ الكفيمػة
وفػػيانة سػػالمة العافػػمة واسػػتقالؿ األمػػة وانقػػاذ الػػوطف ب هقػػد فػػوح مػػف الضػػروري
()ٖٜ

اجرام انتخاوات نياوية جديدة )ب
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وذلؾ وهقاً لمموادئ اآلتية (ٓٗ) -:

ٔ -إف الجمعيػػة الوطنيػػة التػػه سػػتمتئـ هػػه نق ػرة سػػتكوف مػػزودة والفػػالحيات المطمقػػة
إلدارة مفالح الوالد واإلشراؼ عميها
ٕ -اف المرشػػحيف لعضػػوية الجمعيػػة يجػػب ف تتػػوهر هػػيهـ الشػػروط الالزمػػة الكتسػػاب
ففة نواب
ٖ -اف االنتخاوات ستجري وحسب نظاـ األلوية وسيتماؿ كؿ لوام وخمسة نواب
ٗ -اف االنتخاوات ستجري هه يوـ واحد هه جميط المناطؽ
٘ -مف حؽ جميط المنظمات الوطنية اف تقدـ مرشحيف عنها كما يحػؽ لكػؿ مػف وجػد
هه نفسد الجرة عمى مواجهة المودؼ ف يرشح نفسد انفراديا
 -ٙتجري االنتخاوات تحت اشراؼ ارهط الموظفيف هه كؿ لوام
 -ٚتج ػػري االنتخاو ػػات وواس ػػطة االدتػ ػراع الس ػػري ويع ػػد هػ ػائ اًز ك ػػؿ م ػػف يحف ػػؿ عم ػػى
االكارية المطمقة مف األفوات

 -ٛعمى النواب الفائزيف اف يتوجهوا هو اًر الى نقرة وعد اعالف النتائج

وعمػػى ذلػػؾ األسػػاس هقػػد تشػػكؿ المجمػػس الػػوطنه االوؿ ونسػػوة (٘) نػواب عػػف كػػؿ

منطقػػة اداريػػة ب هومػػم وػػذلؾ مجمػػوع اعضػػائد ٖٓ٘ عض ػواً ب مػػنهـ ٓ ٕٚمػػف ممامػػه
الوالي ػػات و ٙٛم ػػف اعض ػػام مجم ػػس الموعوا ػػاف العام ػػانه الس ػػاوؽ ال ػػذيف انظمػ ػوا إل ػػى
الحركة الوطنية التركية ب ٕٔ عضواً مف الذيف لقت سػمطات االحػتالؿ عمػيهـ القػوض
ونفتهـ إلى مالطة هعداـ المجمس مف ضمف عضائد

(ٔٗ)

تػػألؼ المجمػػس الػػوطنه مػػف ايئػػة مكونػػة مػػف مجمػػس تشػريعه واحػػد ب تنتخػػب لمػػدة
روػػط سػػنوات وواسػػطة االنتخػػاب العػػاـ واالدت ػراع السػػري ب واف تمػػؾ االنتخاوػػات كانػػت
تجػػري طوقػاً لنظػػاـ القائمػػة ب حيػػث تجمػػب القػوائـ مػػف جميػػط الواليػػات التركيػػة ب ويكػػوف
عدد مرشحه ية والية محدداً وعدد سكانها

(ٕٗ)

وهػػه الاالػػث والعشػريف مػػف نيسػػاف عػػاـ ٕٓ ٜٔتػػـ اجتمػػاع المجمػػس الػػوطنه الكويػػر

االوؿ هه نقرة ب وهه االهتتاح حضر ٘ٔٔ عضواً عمى اف يحضر الوػادوف هػه شػهر

مػػايس ب ولػػوحظ اف األعضػػام مػػنهـ الضػػواط ودػػادة الجػػيش ومػػنهـ رونسػػام الجماعػػات
المسػػمحة ب ومػػنهـ االش ػراؼ ورنسػػام العشػػائر والقوائػػؿ ومػػنهـ شػػيوخ الطػػرؽ الفػػوهية
12
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كالمولوية والوكتاشية ومنهـ المعمموف ورونسام االحزاب وسرعاف ما انعكس ذلؾ عمى
المجمػس لػػدى انعقػادر ب حيػػث وجػدنا األعضػػام يتكتمػوف هيمػػا ويػنهـ هػػه جماعػات تعوػػر
كؿ منها عػف هكػراـ واتجااػاتهـ ب ودػد هػتح ذلػؾ الوػاب القيػاـ وتعػدد األهكػار ممػا جعػؿ
التفادـ وينهـ م ار منكداً ب وومرور الزمف ساد جو مف التفكؾ ويف األعضػام وفػار

الخالؼ وينهـ هه المجمس م ار وادعاً

(ٖٗ)

ويالحػظ عمػى المجمػس منػػذ اليػوـ األوؿ النعقػادر هػػه ٖٕ نيسػاف عػاـ ٕٓ ٜٔانػػد

دد وضط نفسد هػوؽ السػمطنة والخالهػة ب و ف د ار ارتػد كانػت منشػ اًر واضػحاً عمػى حقيقػة

كونػػد دػػاـ دولػػة جديػػدة تمامػاً ب كمػػا ويالحػػظ يضػػا انػػد كػػاف خميطػاً مػػف نػواب ينتمػػوف
الػػى ح ػزاب ومنظمػػات سياسػػية متعػػددة يسػػوداا جػػو مػػف االنقسػػاـ وػػرغـ الجهػػود التػػه

وذلها مفطفى كماؿ مف اجؿ تحقيؽ االنسجاـ هيما وينهما

(ٗٗ)

ووعػد دام القسػـ لمػوالم لممياػاؽ الػوطنه ب انتخػب مفػطفى كمػاؿ رئيسػا لممجمػس
الػػوطنهب حيػػث تػػولى المجمػػس ادارة الػػوالد مواشػرة وانتخػػب مػػف عضػػائد لجنػػة اجرائيػػة
(ايئػة و ازرة) تقػػوـ وػػادارة األعمػػاؿ هػػه الػػوالد والنياوػة عػػف المجمػػسب ووعػػد عػػدة جمسػػات
افدر المجمس الوطنه هه انقرة هه  ٕٜنيساف عػاـ ٕٓ ٜٔعػددا مػف القػوانيف ومنهػا
(دانوف الخيانة الوطنية) الذي وفؼ هيد ي شخص يقػؼ ووجػد حكػـ الشػعب وتمايػؿ
مجمس األمة لمشعبب وحقػد هػه ممارسػة الحكػـ ليحػؿ محػؿ السػمطنة وأنػد خػائف جػزانر
اإلعػػداـ ب إمػػا المشػػتركوف عمػى نحػػو غيػػر مواشػػر هيعػػادووف والسػػجفب وهػػه اليػػوـ نفسػػد
وم ػػف اج ػػؿ من ػػط ارتك ػػاب الجػ ػرائـ ض ػػد األم ػػة والح ػػد م ػػف اله ػػرب م ػػف الج ػػيشب اف ػػدر
المجمػػس دػػانوف خػػر اػػو دػػانوف تشػػكيؿ محػػاكـ االسػػتقالؿب ومنحهػػا فػػالحية إج ػرام
المحاكمػػات وتنفيػػذ هػػوري لإلحكػػاـ هػػه القضػػايا التػػه تعػػرض عميهػػاب واػػه الهػػرب مػػف
الجيش او التحريض عميدب ومعارضة د اررات المجمسب والتجسػس لحسػاب العػدوب ودػد
تحولػػت المحػػاكـ الػػى داة رئيسػػية ويػػد حكومػػة نقػرة لمقضػػام عمػػى المعارضػػة حتػػى وعػػد
الحفوؿ عمى االستقالؿ وودت طويؿ

(٘ٗ)

ادترح مفطفى كماؿ إفدار دستور جديػد يواكػب التطػورات الجديػدة ويعمػؿ عمػى
تاويت سمطاف المجمس إال ند دووؿ وشهم مف التردد مف عضػام المجمػس ب الف اػذا
األمر يمس مفير السمطاف ومركزر ولػذا اتفػؽ عمػى إفػدار ويػاف مػوجز حالمػا تػدرس
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المػ ػواد الدس ػػتورية المقترح ػػةب وينك ػػد حك ػػـ الش ػػعب واالا ػػداؼ الت ػػه دام ػػت م ػػف اجمه ػػا
الحركة الوطنية لمتخمص مف السيطرة االجنوية وتحقيؽ االستقالؿ النػاجز ومقاومػة كػؿ
مػػف يتػػامر عمػػى الشػػعب ويقػػؼ ضػػد د ػ اررات المجمػػس ب ودػػد حػػرص عضػػام المجمػػس
عم ػػى ال ػػنص ه ػػه الوي ػػاف و ػػاف تأس ػػيس المجم ػػس وحكومت ػػد ليس ػػا خ ػػارج نط ػػاؽ الس ػػمطنة
والخالهة

()ٗٙ

وم ػػف القػ ػ اررات المهم ػػة التػ ػػه اتخ ػػذاا المجم ػػس الػ ػػوطنه الكوي ػػر ب اس ػػتقالؿ تركيػ ػػا
وحدوداا الته عينها الميااؽ الوطنه ب واند المماؿ الحقيقه الوحيد لرمةب واند ورلمػاف
اػػوري يسػػيطر عمػػى السػػمطة التش ػريعية والتنفيذيػػة والقضػػائية ب وانػػد مخػػوؿ والتفػػديؽ
عمى الدستور ب و عمف نفسد السمطة الشرعية الوحيدة المستندة الى ارادة الشعب

()ٗٚ

استطاع المجمس الوطنه التركه يضا إلغام كؿ المعاادات والمواايؽ واالتفاديػات
والق ػ ػوانيف والق ػ ػ اررات واتفاديػ ػػات االمتيػ ػػازات الخافػ ػػة وويػ ػػط او اسػ ػػتغالؿ المنػ ػػاجـ التػ ػػه
عق ػػدتها حكوم ػػة الس ػػمطاف وع ػػد  ٔٙاذار ع ػػاـ ٕٓ ٜٔب ود ػػد جع ػػؿ المجم ػػس ال ػػوطنه
التركه الكويػر وق ار ارتػد اػذر حكومػة السػمطاف غيػر شػرعية اال انػد لػـ يجػرن عمػى الغػام
السمطنة حينها

()ٗٛ

ه ػػه ٕٕ ك ػػانوف الا ػػانه ع ػػاـ ٕٔ ٜٔاف ػػدر المجم ػػس ال ػػوطنه الكوي ػػر دس ػػتورعاـ
ٕٔ ٜٔتػػالؼ مػػف ٕٕ مػػادة ب كػػدت المػػادة األولػػى عمػػى جعػػؿ السػػمطة ويػػد الشػػعب ب
وج ػػام ه ػػه الااني ػػة ف المجم ػػس ال ػػوطنه الكوي ػػر ا ػػو ال ػػذي يما ػػؿ الس ػػمطتيف التشػ ػريعية
والتنفيذيػػة وهػػه الاالاػػة لممجمػػس حػػؽ ديػػادة الدولػػة التركيػػة ب وتسػػمى حكومػػة المجمػػس
ال ػػوطنه الكوي ػػرب( )ٜٗواش ػػترطت الم ػػادة الراوع ػػة وج ػػوب إجػ ػرام انتخاو ػػات المجم ػػس مػ ػرة
واحدة كؿ عاميف ومنحت المادة الساوعة المجمػس الػوطنه حػؽ تنفيػذ األحكػاـ الشػرعية
ووضػػط الق ػوانيف العامػػة وتعػػديمها وهسػػخها ب وعقػػد الفػػمح والمعااػػدات واعػػالف الػػدهاع
عف الوطف هجعمت المجمػس الػوطنه مفػدر كػؿ سػمطات الدولػة ب مػا المػادة التاسػعة
(ٓ٘)

هقػػد حػػددت مػػدة رئاسػػة رئػػيس الجمهوريػػة طيمػػة مػػدة دورة المجمػػسب

نفػػت المػػادة

الاامنة عمى اف حكومػة المجمػس الػوطنه تػدير دوائػر حكومتهػا وواسػطة الػوكالم الػذيف
تنتخ ػػوهـ طوقػ ػاً لمق ػػانوف ب ويض ػػط المجم ػػس الخط ػػة الت ػػه يتوعه ػػا ال ػػوكالم ه ػػه الش ػػنوف
االدارية ويستودلهـ وغيراـ عند الحاجة(ٔ٘)ب وهه النفؼ االوؿ مف شػهر حزيػراف عػاـ
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ٕٔ ٜٔسػف المجمػس دانونػاً جديػداً ب منلفػاً مػف امػانه مػواد يوػيف كيفيػػة انتخػاب وكػػالم
االجػ ػرام ( ال ػػوزرام ) ذ نف ػػت الم ػػادة االول ػػى عن ػػد انتخ ػػاب و ازرة جدي ػػدة تنل ػػؼ لجن ػػة
عض ػػاناا رئ ػػيس المجم ػػس ال ػػوطنه الكوي ػػر ووك ػػيال ورنس ػػام المج ػػاف النياوي ػػة الخاف ػػة
وػ ػ ػػاالمور الشػ ػ ػػرعية والودفيػ ػ ػػة والداخميػ ػ ػػة والخارجيػ ػ ػػة والقضػ ػ ػػائية والعسػ ػ ػػكرية والماليػ ػ ػػة
واالدتفادية والعمرانية والعممية والفحية واالجتماعية ومف رئيس الوكالم ( الػوزرام )
ب ووعد المفاوضة تنتخػب تمػؾ المجنػة لكػؿ وكالػة االاػة مرشػحيف مػف عضػام المجمػس
الوطنه الكوير ب وتعرض سماماـ عمى المجمس الوطنه الذي ينتخػب امػاهـ لمػو ازرة ب
اما المادة الاانية هنفت عند انتخاب رئيس الػو ازرة الجديػدة ينضػـ عضػام الػو ازرة الػى
لجنػػة الترشػػيح المػػذكورة ويشػػترؾ الجميػػط هػػه ترشػػيح اانػػيف مػػف الػػوزرام و مػػف الن ػواب
ويعرضوف ذلؾ عمى المجمس الوطنه الذي يختار رئيس الو ازرة

(ٕ٘)

طمػػب مفػػطفى كمػػاؿ مػػف عضػػام الورلمػػافب المواهقػػة عمػػى ادت ػراح ددمػػد هػػه ٖٓ
تشريف األوؿ عاـ ٕٕ ٜٔب يتضػمف مشػروع دػرار ال يطمػب هيػد التفػويت عمػى إلغػام
السػػمطنةب هحسػػب وانمػػا إحالػػة حكومػػة السػػمطاف هػػه اسػػطنووؿ لممحاكمػػةب متهمػػا إيااػػا
وتهمة الخيانػة العظمػى ألنهػا واهقػت عمػى دخػوؿ الحمفػام الػى العافػمةب واحػتالؿ وقيػة
األ ارضػه التركيػة هػه األناضػوؿ عػدا منطقػة نقػرة ب والنهػا لػـ تتخػذ ي إجػرام لمقاومػػة
القػوات المحتمػػة ب وعمػػى الػػرغـ ممػػا الدػػار ذلػػؾ المشػػروع ب مػػف رهػػض مػػف دوػػؿ المجػػاف
الاالث الدستورية والقانونية والشرعية هه المجمػسب اال اف مفػطفى كمػاؿ كػاف عازمػا
عمػػى تنفيػػذ د ػ ارررب هػػألقى خطاوػػا مػػاـ المجمػػس محػػاوال إدنػػاع عضػػائد وضػػرورة ا ازلػػة
سيطرة العامانييف الته دامػت سػتة دػروف ب رغػـ كػؿ اإلجػرامات التػه اتخػذااب اال انػد
ظهػػرت معارضػػة لتمػػؾ الخطػػوة مػػف داخػػؿ المجمػػس الػػوطنه ومػػف رجػػاؿ الػػديف ب ودػػد
لغيت السمطنة وموجب القرار الذي واهؽ عميػد المجمػس الػوطنه المػردـ  ٖٖٔٛهػه ٔ
تشريف الاانه عاـ ٕٕٜٔ

(ٖ٘)
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اهتق ػػر المجم ػػس ال ػػوطنه الكوي ػػر األوؿ ال ػػى الوح ػػدة النس ػػوية و ػػيف عض ػػائد ب إال اف
جهودر هه سويؿ تحرير تركيا والدهاع عنها ضد األعدام دػد جعػؿ مػف األناضػوؿ كتمػة
واحدة متماسكةب وهه الودت الذي اخذ هيد عمى عاتقد مهمة مواجهة الخطر الخػارجه
ب هاند لـ يتواف يضا عف القياـ وإفالحات هه جميط مفافؿ الحياة العامة ب اذ نظـ
ماليد الوالد و فػمح اإلدارة والتجػارة وااػتـ والز ارعػة والتعمػيـ وحالػة المػواطنيف الفػحية
(ٗ٘)

وكرد هعؿ عمى إجرامات المجمس الوطنه ب عينت الحكومػة هػه اسػطنووؿ مفتشػاً

عاماً لرناضوؿ ب و فدرت محكمة عسكرية هه اسطنووؿ حكماً غياوياً واالعداـ عمػى
دػادة الحركػػة الوطنيػة ب وجػػرت اعتقػػاالت واسػعة وػػيف سػػكاف اسػطنووؿ وتهمػػة التعػػاطؼ

مػػط الحركػػة الوطنيػػة ب هض ػالً عػػف ديػػاـ السػػمطاف العامػػانه ونشػػر ويان ػاً دعػػا هيػػد الػػى
الكفػػاح ضػػد رجػػاؿ الحركػػة الوطنيػػة ( المتمػػرديف هػػه نظػرر ) ب و عمػػف عػػف الػػدعوة الػػى
التجنيد هه جيش الخالهة ب و خذت األوساط الرجعية تنشر إشاعات كاذوػة ضػد رجػاؿ
الحركػػة الوطنيػػة ب واف السػػمطاف سػػيعمؿ مػػا ووسػػعد اللغػػام الضػرائب الػػى األوػػد ب كمػػا
دعت اذر األوساط الى عدـ االعتراؼ واي سمطة غير سمطة السمطاف

(٘٘)

ولمػػا كػػاف المجمػػس الػػوطنه التركػػه الكويػػر األوؿ دػػد نجػػز المهمػػة المقػػررة لػػد واػػه
إدارة الػػوالد خػػالؿ هت ػرة الحػػرب ب ووغيػػة إد ػرار اإلفػػالحات الداخميػػة الاوريػػة الشػػاممة
الته كانت هه ذاف القيادة التركية ب ورزت انا الحاجة الى مجمس وطنه جديػد يكػوف
كار نضجا ومسنولية مف الذي سوقدب واكذا حؿ المجمس الوطنه الكوير األوؿ نفسػد
وإيعػػاز مػػف الحكومػػة هػػه ٔ نيسػػاف عػػاـ ٖٕ ٜٔودعػػا المػواطنيف الػػى إجػرام انتخاوػػات
جديدة لممجمس الوطنه الاانه

()٘ٙ
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انتخابات المجمس الوطني الكبير ودستور عام 0291
أوال ـ انتخابات المجمس الوطني الكبير :
وعػ ػػد اف حػ ػػؿ المجمػ ػػس الػ ػػوطنه الكويػ ػػر األوؿ ب تػ ػػـ توجيػ ػػد الم ػ ػواطنيف الػ ػػى إج ػ ػرام
انتخاو ػػات نياوي ػػة جدي ػػدة لممجم ػػس ال ػػوطنه الا ػػانه ب هأف ػػدرت الحكوم ػػة التركي ػػة دو ػػؿ
االنتخاوػات وكػإجرام ودػائه مػف دويػؿ تحديػد نشػاط المعارضػة انػام الحممػة االنتخاويػػةب
دانونػاً وسػػعت وموجوػػد عقووػػة الخيانػػة العظمػػى لتشػػمؿ كػػؿ مػػف يسػػتغؿ الػػديف ألغػراض

سياسػػية وكػػؿ مػػف يػػرهض االعت ػراؼ وػػالمجمس الػػوطنه ووق ار ارتػػد ب ودػػد حاولػػت القيػػادة
التركيػػة تحاشػػه ي انقسػػاـ داخػػؿ المجمػػس الػػوطنه الاػػانه مػػف شػػأند اف يػػنخر العديػػد
مف خطط وورامج الحكومة التركية عمى المدى الوعيد ووموجب انتخاوات المجمػس هػاف
كػػؿ نائػػب واحػػد فػػوح يماػػؿ ٕٓ لػػؼ م ػواطف هػػه حػػيف كػػاف كػػؿ نائػػب هػػه المجمػػس
الوطنه األوؿ يماؿ ٓ٘ لؼ مواطف ي ازداد عدد النواب

()٘ٚ

ادس ػػـ جمي ػػط النػ ػواب المنتخو ػػوف ه ػػه المجم ػػس ال ػػوطنه الا ػػانهب ي ػػوـ االهتت ػػاح ه ػػه
ٔٔ اب عػػاـ ٖٕ ٜٔوػػالوالم لمفػػطفى كمػػاؿ ب الػػذي اعيػػد انتخاوػػد رئيس ػاً لممجمػػسب

ووالمقاوػػؿ وجػػد مفػػطفى كمػػاؿ الشػػكر لمن ػوابب عمػػى اقػػتهـ المسػػتمرة وػػد و انػػى عمػػى
جه ػػود النػ ػواب الع ػػامميف ه ػػه المجم ػػس االوؿ حي ػػث د ػػدمت له ػػـ وه ػػذر المناس ػػوة اوس ػػمة
االستقالؿ الذاوية

()٘ٛ

وممػػا يميػػز نػواب المجمػػس الجديػػد عػػف النػواب السػػاوقيف هػػه المجمػػس السػػاوؽب إنهػػـ
كػانوا كاػػر جديػة وحػػذ اًر هػه منادشػػة ي الئحػة ورلمانيػػةب هضػالً عػػف خمػور مػػف المقاعػػد
الته يشغمها ضواط الجيشب وذلؾ لتحريرر مف النفوذ العسكري ددر االمكاف والسػتمرار

االدارة المدنية

()ٜ٘
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وكػػاف مػػف نتيجػػة ذلػػؾ اف دػػدـ عػػدد اليسػػتهاف وػػد مػػف ضػػواط الجػػيش التركػػه ب الػػذيف
شاركوا هه الحركة الوطنية وحرب االستقالؿ ب استقاالتهـ مف منافوهـ العسكرية كػه
(ٓ)ٙ

يتمكنوا مف االحتفاظ ومقاعداـ هه المجمس الوطنه الجديد

وم ػػف او ػػرز عم ػػاؿ المجم ػػس ال ػػوطنه الترك ػػه ه ػػه دورت ػػد الجدي ػػدة ب اج ػػازة ح ػػزب
الشعب التركػه رسػمياً هػه  ٜايمػوؿ عػاـ ٖٕٜٔب وانتخػاب مفػطفى كمػاؿ مينػا عامػاً

لػػد هػػهٔٔ يمػػوؿ مػػف العػػاـ نفسػػد ب ووػػات واضػػحاً إف إوقػػام الخالهػػة كػػاف مجػػرد تكتيػػؾ
سياسه ريد ود تعزيز مودط الدولة الفتية ب اال اند وعد إعالف الجمهوريػة فػوح وجػود
الخميفة الينسجـب عمى الرغـ مف تقييد واجواتد وحفراا هه الشػنوف الدينيػة مػط الػروح
االفالحية الته كانت تتمييز وها الجمهورية الجديدة ب كما اف مفطفى كماؿ ورهادػد
دركوا اف اذر االزدواجية هه السمطة دد تهدد الدولة الجديدة ب اذ يمكف اف يجعػؿ مػف
الخالهة مرك اًز الستقطاب خفومهـ ب لذا هقد افدر المجمس الوطنه التركه د ار اًر هػه
(ٔ)ٙ

ٖ اذار عػػاـ ٕٗ ٜٔيقضػػه وإلغػػام الخالهػػة ومفػػادرة مػػالؾ الخميفػػةب

كمػػا افػػدر

المجمػػس الػػوطنه د ػ ار اًر والغػػام و ازرة الش ػريعة واالودػػاؼب وحمػػت محمهػػا رئاسػػة الشػػنوف

الديني ػػة التاوع ػػة لمكت ػػب رئ ػػيس ال ػػوزارم ب وعو ػػر مف ػػطفى كم ػػاؿ ع ػػف تم ػػؾ االجػ ػرامات
الخافػػة والغػػام الخالهػػةب السػػيما عنػػدما تقػػدـ مفػػطفى كمػػاؿ الػػى المجمػػس الػػوطنه
التركه والمرسوـ الخاص والغام الخالهة هه ٖ اذارعاـ ٕٗ ٜٔحػيف دػاؿ (( وػأي امػف
يجب فوف الجمهورية المهػددة وجعمهػا تقػوـ عمػى سػس عمميػة متينػة

هالخميفػة

ومخمفػ ػػات اؿ عامػ ػػاف يجػ ػػب اف يػ ػػذاووا والمحػ ػػاكـ الدينيػ ػػة العتيقػ ػػة ودوانينهػ ػػا يجػ ػػب اف
تستودؿ وها محاكـ ودوانيف عفرية

(ٕ)ٙ

)
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مػػف منطمػػؽ السياسػػة الجديػػدة لنظػػاـ الحكػػـ هػػه تركيػػاب وػػات مػػف الضػػروري اف يسػػف
دسػػتور جديػػد لمػػوالدب يتضػػمف مػػا اسػػتحدث مػػف تطػػورات ال سػػيما وعػػد اف تػػـ انتخػػاب
مفطفى كماؿ رئيسا لمجمهورية التركيةب والذي عمػؿ جااػدا وػدورر عمػى سػف الدسػتور
ليع ػػزز مكان ػػة المجم ػػس ال ػػوطنه الترك ػػه الكوي ػػرب ود ػػد تحق ػػؽ ذل ػػؾ ح ػػيف اد ػػر المجم ػػس
(ٖ)ٙ

الوطنه هه ٕٓ نيساف عاـ ٕٗ ٜٔدسػتو ار جديػداب

تػالؼ مػف (٘ٓٔ) مػادة شػممت

الموػادئ األساسػية لمدولػة الجديػدة ونظػاـ حكمهػا ب ومنهػا اف دولػة تركيػا اػه جمهوريػػة
ولغتهػػا الرسػػمية اػػه المغػػة التركيػػة وعافػػمتها انق ػرة (المػػادة ٔ )ٕ-ب وتكػػوف السػػيادة

مراونػ ػة وي ػػد االم ػػة و ػػال دي ػػد وال ش ػػرطب(ٗ )ٙكم ػػا م ػػنح المجم ػػس ال ػػوطنه وموج ػػب مػ ػواد
الدس ػ ػػتور لع ػ ػػاـ ٕٗ ٜٔب ف ػ ػػالحيات واس ػ ػػعة إذ يم ػ ػػارس المجم ػ ػػس ال ػ ػػوطنه الترك ػ ػػه
السػػمطتيف التش ػريعية والتنفيذيػػة واسػػـ الشػػعب ب اذ يمػػارس المجمػػس السػػمطة التش ػريعية
وفػػورة مواش ػرةب مػػا السػػمطة التنفيذيػػة هيمارسػػها وواسػػطة اختيػػار رئػػيس الجمهوريػػة ب
الػػذي يػػتـ اختيػػارر مػػف دوػػؿ المجمػػس الػػوطنه عمػػى اف تكػػوف مػػدة رئاسػػتد دورة انتخاويػػة
(٘)ٙ

واحدة ويستمر هه منفود الى اف ينتخب خمفد وكما يجوز تجديد انتخاود

ودد جػام دسػتورعاـ ٕٗ ٜٔهػه عهػد الجمهوريػة األولػىب ليعطػه المجمػس الػوطنه
الكويػػر سػػمطات وسػػط وكػػاف المجمػػس الػػوطنه الػػذي شػػكؿ هػػه عهػػد الجمهوريػػة يماػػؿ
لػدى دػادة النظػػاـ الجديػد رمػ اًز لكفػػاح الحركػة الوطنيػػة التػه كانػت تمػػارس نشػاطها ضػػد
السػػمطاف العامػػانه ودػوات االحػػتالؿ الحمفػػام مػف خػػالؿ المجمػػس الػػوطنه الكويػػر الػػذي

شكمتد الحركة هه نقرة هه تمؾ الفترة ب ودد نفت المادة الراوعة مف الدستور عمى ف
المجمػ ػػس الػ ػػوطنه الكويػ ػػر اػ ػػو الػ ػػذي يماػ ػػؿ األمػ ػػة واػ ػػو وحػ ػػدر الػ ػػذي يمػ ػػارس الحكػ ػػـ
والسمطات واسمهاب وهه المادة الخامسة اف السمطة التشريعية والتنفيذية تتماؿ وتجتمػط
ه ػػه المجم ػػس ال ػػوطنه الكوي ػػرب وه ػػه الم ػػادة الس ػػاوعة اف المجم ػػس يم ػػارس ح ػػؽ التنفي ػػذ
وواسػػطة رئػػيس الػػوزرام الػػذي يختػػارر ب ولممجمػػس حػػؽ اإلش ػراؼ الػػدائـ عمػػى الحكومػػة
وحػػؽ إسػػقاطها ب اال اف الجمعيػػة الوطنيػػة ظم ػػت تخضػػط مػػف الناحيػػة الفعميػػة لس ػػمطة
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ٍ
عضائدب هضالً عف ف المػادة ٖ٘ مػف الدسػتور تمػنح
حزب الشعب مف خالؿ غموية
()ٙٙ

الرئيس حؽ التفديؽ عمى القوانيف الته يقرراا المجمس

ودػػد حػػدد الدسػػتور طريقػػة انتخاوػػات المجمػػس الػػوطنه مػػف عضػػام منتخوػػيف مػػف دوػػؿ
األمػػة وهقػػا لقػػانوف انتخػػاوه كمػػا ويحػػؽ لكػػؿ م ػواطف تركػػه ومػػم مػػف العمػػر  ٔٛعامػػا
المشاركة هه االنتخاوات ب ووينما يكوف لكؿ مواطف ومم مف العمػرٖٓ عامػا اف يشػغؿ
اح ػػد المقاع ػػد النياوي ػػة ه ػػه المجم ػػس ال ػػوطنه ب ود ػػد ع ػػيف الدس ػػتور األش ػػخاص غي ػػر
المػػناميف الف يكون ػوا نواوػػا واػػـ ممػػف كػػانوا هػػه خدمػػة سػػمطة جنويػػة والمػػدانيف وإحكػػاـ
جنائيػػة والػػذيف ال يسػػتطيعوف د ػرامة او كتاوػػة المغػػة التركيػػة ودػػد حػػدد الدسػػتور الػػدورة
االنتخاويػػة لممجمػػس وفت ػرة ال تتجػػاوز األروػػط سػػنوات عمػػى اف يمتػػئـ المجمػػس هػػه اليػػوـ
األوؿ مف تشريف الاانه مف كؿ عاـ وينتخب رئيسا لد واالاػة نػواب لمػرئيس لمػدة سػنة
واحدة

()ٙٚ

وم ػػنح الدس ػػتور الترك ػػه المجم ػػس ال ػػوطنه ف ػػالحيات خ ػػرى حي ػػث يح ػػؽ لممجم ػػس
تعػػديؿ وتفسػػير والغػػام الق ػوانيف وعقػػد االتفاديػػات ومعااػػدات السػػمـ مػػط الػػدوؿ األخػػرىب
واعالف الحرب وتفديؽ وتدديؽ القوانيف المعدة مف دوؿ لجنة خافػة كمػا يحػؽ يضػا
المواهقػػة و الػػرهض لمونػػود الخافػػة وػػالعقود واالمتيػػازات واعػػالف العفػػو العػػاـ والخػػاص

وتوػػديؿ وتخفيػػؼ العقووػػات وتنفيػػذ حكػػاـ اإلعػػداـ الفػػادرة عػػف الحػػاكـ ( )ٙٛب و فػػوح
لممجمس حؽ اإلشراؼ الدائـ عمػى الحكومػة ولػد الحػؽ هػه إسػقاطها ب ووموجػب المػادة
 ٗٙم ػػف الدس ػػتور ف ػػوحت ان ػػاؾ مس ػػنولية هردي ػػة وجماعي ػػة لم ػػوزرام م ػػاـ المجم ػػس
ال ػػوطنه الترك ػػه الكوي ػػر وو ػػذلؾ ف ػػوح المجم ػػس ال ػػوطنه م ػػف الناحي ػػة الدس ػػتورية ا ػػو
مفدر جميط السمطات هه تركيا

()ٜٙ
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االستنتاجات

ٔ -اسػ ػػتطاع مفػ ػػطفى كمػ ػػاؿ وحنكتػ ػػد وذكائػ ػػد مػ ػػف تجميػ ػػط دػ ػػوى المقاومػ ػػة الشػ ػػعوية
وتوحيداا مف خالؿ منتمري ارضروـ وسيواس
ٕ -اف طويعػػة الظػػروؼ السياسػػية والعسػػكرية التػػه مػػرت وهػػا تركيػػا هػػه عػػاـ ٕٜٓٔ
تطموػػت ايج ػػاد منسس ػػة ش ػػعوية سياس ػػية تش ػريعية د ػػادرة عم ػػى اف ػػدار القػ ػ اررات وتعوئ ػػة
المجتمط لفالح حرب االسػتقالؿ ب هكػاف تشػكيؿ المجمػس الػوطنه الكويػر تتويجػاً لتمػؾ

االرادة

ٖ -دػػاد المجمػػس الػػوطنه الكويػػر السػػمطة التنفيذيػػة مػػف خػػالؿ حكومػػة المجمػػس ورئاسػػة
مفطفى كماؿ
ٗ -احتاج المجمس الى ايجاد فيغة تشريعية تعور عف القيادة الجديػدة لمدولػة التركيػة
ب وكػػاف دسػػتور عػػاـ ٕٔ ٜٔالػػذي مػػنح السػػمطة المطمقػػة لمشػػعب ب ووػػذلؾ اهفػػح عػػف
التوجهات الجديدة لحكومة انقرة ووالتاله هقداف السمطاف العامانه لمسمطة الشرعية هػه
الوالد
٘ -وعػػد اف حققػػت حكومػػة المجمػػس الػػوطنه االنتفػػارات عمػػى االعػػدام ب تػػـ اعػػالف
النظاـ الجمهوري والغام السمطنة العامانية كمرحمة اولى
 -ٙالغػ ػػى المجمػ ػػس الػ ػػوطنه الخالهػ ػػة العامانيػ ػػة عػ ػػاـ ٕٗ ٜٔب وسػ ػػف مجموعػ ػػة مػ ػػف
االفػػالحات سػػميت واإلفػػالحات الكماليػػة وهػػدؼ الوفػػوؿ وتركيػػا الػػى دولػػة عممانيػػة
عفرية
 -ٚاف الوض ػػط الجدي ػػد لمدول ػػة التركي ػػة تطم ػػب س ػػف دس ػػتور جدي ػػد ي ارع ػػى التوجه ػػات
الجمهوريػ ػػة والعممانيػ ػػة لمدولػ ػػة التركيػ ػػة واػ ػػو دسػ ػػتورعاـ ٕٗ ٜٔالػ ػػذي خػ ػػوؿ المجمػ ػػس
الوطنه الكوير سمطات واسعة هه الجانويف التشريعه والتنفيذي

21

3102 / مجلة ديالى

العدد التاسع والخمسون
ABSTRACT

Mostafa Kamal with his experience and intelligent was able
together the powers of popularity resistance through A
rthroom and sewas conferences.
The nature of political and military conditions which took
placein Turkey in 1920 needed political , popularity and
legislative foundation to release decisions and preparing the
society for independence war . the big native councilled
executive authority through government of council by
presidency of Mostafa Kamal .
The constitution of 1921 donated the whole authoryity to
Nation . The Autman caliphate loss the legality power in
county.
The Native Council abolished Atman Caliphate in 1924 and
enact of reforms .
The new situation for Turkey needed to enact anew
Constitution which is the Constitution of 1924.
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ٔ) انػ ػػدرو هينكػ ػػؿ واخػ ػػروف ب تركيػ ػػا المجتمػ ػػط والدولػ ػػةب ترجمػ ػػة حمػ ػػدي حميػ ػػد الػ ػػدوري
وعدناف ياسيف مفطفى ب ويت الحكمة ب وغداد بٕٕٓٓ ب صٖٔٚ
ٕ) مفطفى كمػاؿ  )ٜٖٔٛ -ٔٛٛٔ( mustafa kemal :ولػد هػه مدينػة سػالونيؾ
اليونانيػػة ودخػػؿ السػػمؾ العسػػكري وتػػدرج هػػه الرتػػب والمنافػػب حتػػى دػػاد هردػػة مشػػاة
خػػالؿ الحػػرب العالميػػة االولػػى وذاع فػػيتد هػػه ديػػادة المعػػارؾ ودػػادة الزم ػرة العسػػكرية
السياسػػية هػػه رهػػض التوديػػط عمػػى معااػػدة سػػيفر عػػاـ ٕٓ ٜٔكمػػا دػػاد المقاومػػة ودػػاد
العس ػػكرية الش ػػعوية ض ػػد الغ ػػزو اليون ػػانه ب الغ ػػى الخاله ػػة و عم ػػف تأس ػػيس الجمهوري ػػة
التركيػػة عػػاـ ٖٕ ٜٔوانتخػػب رئيسػػا الجمهوريػػة وكانػػت توجيهػػات عممانيػػة ب ولقػػب و ػ
(اتاتورؾ) اوو االتراؾ وعرؼ وميمد الكوير لمغرب ب ينظر :
Lord. Kinross , Ataturk , the kebirth of Anation welenfeld And
)Nicolson (London 1970
ٖ) حام ػػد محم ػػود عيس ػػى ب القض ػػية الكردي ػػة ه ػػه تركي ػػا ب مكتو ػػة م ػػدووله ب الق ػػاارة ب
ٕٕٓٓ ب صٗٗٔ
ٗ) رضا االؿ ب السيؼ والهالؿ ب دار الشروؽ ب القاارة ب  ٜٜٜٔب ص٘٘
٘) المفدر نفسد ب ص٘٘
 )ٙكػػاظـ دػرة وكير(نائػػب) مفػػطفى كمػػاؿ هػػه الجػػيش العامػػانه ب ذو جسػػـ عمػػالؽ ب
وطػػهم الحركػػة والتفكيػػر ب لكنػػد عنػػدما يتخػػذ د ػ ار اًر يمتػػزـ وػػد حتػػى النهايػػة ب وكػػاف يقػػود
الفيمؽ التركه الاامف عشر ب لد وجهػة نظػر اتضػح هيمػا وعػد انهػا هػه محمهػا ب هعنػدما

اوشػػؾ القػوات الوريطانيػػة عمػػى دخػػوؿ وغػػداد رى ضػػرورة انسػػحاب القػوات التركيػػة الػػى
اس ػػطوالت لترتي ػػب مواد ػػط عس ػػكرية مكاف ػػة وتحش ػػيد الق ػػوة و ػػدالً م ػػف تو ػػديمها ه ػػه مواد ػػط

متنػػاارة فػػغيرة ب لكػػف ريػػد لػػـ يجػػد دو ػوالً ب هأسػػتقاؿ مػػف منفػػود ب لمتفافػػيؿ ينظػػر :
جعفر الخميمه ب موسوعة العتوات المقدسة ب سػامرام بجٔب دار المعػارؼ ب وغػداد ب د

ت ب ص ص ٕٔٛ-ٕٔٚ
 )ٚحامد محمود عيسى ب المفدر الساوؽ ب صٔٗٙ
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 )ٛحامػ ػػد محمػ ػػود عيسػ ػػى ب القضػ ػػية الكرديػ ػػة هػ ػػه تركيػ ػػا ب مكتوػ ػػة مػ ػػدووله ب القػ ػػاارة
بٕٕٓٓ ب ص ٔٗٚ؛ رضا االؿ ب دار الشروؽ ب ويروت ب  ٜٜٜٔب صٜٓ
 )ٜمفطفى الزيف ب ذئب االناضوؿ ب رياض الريس ب لندف بٔ ٜٜٔب صٖٗٔ
ٓٔ) رضا االؿ ب المفدر الساوؽ ب ص٘ٙ
ٔٔ) مفطفى الزيف ب اتاتورؾ وخمفائد ب دار الحكمة لمنشر ب ٕ ٜٔٛب صٓٔٔ
ٕٔ) محم ػػد عم ػػه د ػػدوري ب مف ػػطفى كم ػػاؿ ات ػػاتورؾ ب المطوع ػػة الوطني ػػة ب مف ػػر ب
ٖ ٜٔٛب صٚ
ٖٔ) ادنػة مػودروس  :ودػط المنػدوب التركػه هػوؽ العػادة والوريطػانه الػذي كػاف ينػوب
عػ ػػف الحمفػ ػػام ادنػ ػػة مػ ػػودروس هػ ػػهٖٔ تش ػ ػريف االوؿ  ٜٔٔٛوالتػ ػػه انهػ ػػت االعمػ ػػاؿ
العدوانية رسػميا هػه الشػرؽ االوسػط ب ودػد خولػت وعػض ونػود الهدنػة الجيػوش الحميفػة
دخوؿ االجزام الته لـ تكف محتمة حتى ذلؾ الودت مف تركيػا ينظػر جػورج لنشوهسػكه
ب الشػػرؽ االوسػػط هػػه الشػػنوف العالميػػة ب ترجمػػة جعفػر الخيػػاط ب جٔ دار الكشػػاؼ ب
العراؽ ب صٕٔٙ
ٗٔ) مفطفى الزيف ب اتاتورؾ وخمفائد ب ص ص ٗٔٔ ٔٔٙ -
٘ٔ) محم ػ ػ ػ ػػد عم ػ ػ ػ ػػه د ػ ػ ػ ػػدوري ب مف ػ ػ ػ ػػطفى كم ػ ػ ػ ػػاؿ ات ػ ػ ػ ػػاتورؾ ب الطوع ػ ػ ػ ػػة الوطني ػ ػ ػ ػػة ب
مفربٖٜٔٛب صٚ
 )ٔٙحام ػػد محم ػػود عيس ػػى ب القض ػػية الكردي ػػة ه ػػه تركي ػػا ب صٜٔٗ؛ اوػ ػراايـ خمي ػػؿ
احمد وخميؿ عمه مراد ب ايراف وتركيا د ارسػة هػه التػاريخ الحػديث والمعافػر ب جامعػة
الموفؿ بٕٜٜٔب صٕٖٕ
 )ٔٚمفطفى الزيف ب المفدر الساوؽ ب صٖٔٛ
 )ٔٛعمػػه رضػػا واشػػا  :ولػػد هػػه اسػػطنووؿ عػػاـ  ٜٔٛ٘وتػػولى منفػػب رئػػيس الػػوزارم
مػرة واحػػدة هػػه السػػادس مػػف تشػريف االوؿ  ٜٜٔٔواسػػتمرت حكومتػػد حتػػى الاػػانه مػػف
اذار عػػاـ ٕٓ ٜٔواػػو مػػف رجػػاؿ السياسػػة االتػراؾ الػػذيف تعػػاطفوا مػػط الحركػػة الوطنيػػة
ودعى االستماع لطروحتها توهه هه اسطنووؿ هه الحادي والاالايف مف تشػريف االوؿ
عػػاـ ٕٖ ٜٔعػػالم طػػد ياسػػيف ب عفػػمت انيونػػو ودورر السياسػػه هػػه تركيػػا ٗ-ٔٛٛ
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ٖ ٜٔٚب اطروح ػ ػػة دكت ػ ػػورار غي ػ ػػر منش ػ ػػورة ب كمي ػ ػػة التروي ػ ػػة ب الجامع ػ ػػة المستنفػ ػ ػرية
ب ٕٓٓٙب صٔٗ
 )ٜٔمجموعػػة مػػف الوػػاحايف السػػوهيت ب تػػاريخ تركيػػا المعافػػر ب ترجمػػة ااشػػـ فػػالح
التكريت ػػهب الس ػػميمانية ب  ٕٓٓٚب ص ؛ حن ػػا ع ػػزو وهن ػػاف ب التط ػػورات السياس ػػية ه ػػه
تركيا ٜٜٔٔػ ٖٕ ٜٔب رسػالة ماجسػتير غيػر منشػورة ب كميػة االداب ب جامعػة وغػداد ب
 ٜٜٔٛب ص٘ٚ
ٕٓ) عالم طد ياسيف ب المفدر الساوؽ ب صٔٗ
ٕٔ) مفطفى الزيف ب اتاتورؾ وخمفانر ب صٕٓٔ
ٕٕ) المفدر نفسد ب صٕٕٔ
ٖٕ) السمطاف وحيد الديف ٔ ٜٕٔٙ - ٔٛٙاو اخر سمطاف عامانه الػذي اػرب الػى
ساف ريمو هه نهاية سقوط الدولة العامانية وومساعدة الجنراؿ االنكميزي اػاريكتوف عػف
طريؽ سفينة حروية انكميزية ينظر :
ilhan .f.Akin:Turk Davrimi Tarihi , Istanbul ,1983,S179
ٕٗ) مفطفى الزيف ب اتاتورؾ وخمفائد ب صٕٕٔ
ٕ٘) المفدر نفسد ب صٕٕٕٖٔٔ-
 )ٕٙمفطفى الزيف ب المفدر الساوؽ ب صٖٗٗٗ-
 )ٕٚلق ػػام جمع ػػة عو ػػد الحس ػػف ب مف ػػطفى كم ػػاؿ ات ػػاتورؾ ودورر السياس ػػه ه ػػه تركي ػػا
ٖٕ ٜٔػ  ٜٖٔٛب مجمػة كميػة الترويػة األساسػية ب الجامعػة المستنفػرية ب العػدد ٗٗ ب
ٕ٘ٓٓ ب صٜٗٛ
 )ٕٛهيروز احمد ب فنط تركيا الحدياة ب ترجمة سػميماف داود الواسػطه وحمػدي حميػد
الدوري ب ويت الحكمة ب وغداد ب ٕٓٓٓ ب صٔٔٛ
 )ٕٜعود الرحمف الراهعه ب الجمعيات الوطنية فحيفة مف تػاريخ النهضػات القوميػة ب
طٔ ب مطوعة النهضة ب ( القاارة بٕٕٜٔب ص) ٕٜٚ
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ٖٓ) مػػيف محمػػد سػػعيد وك ػريـ خميػػؿ ااوػػت ب سػػيرة مفػػطفى كمػػاؿ ب طٔ ب القػػاارة ب
ٕٕ ٜٔب صٕٓ
ٖٔ) داسػ ػػـ خمػ ػػؼ عافػ ػػه الجميمػ ػػه ب الع ػ ػراؽ والحركػ ػػة الكماليػ ػػة ٜٕٖٔ - ٜٜٔٔب
اطروحة دكتورار غير منشورة ب كمية اآلداب ب جامعة وغداد ٓ ٜٜٔب صٗٔ
ٕٖ) مجموعة مف الواحايف السوهيت ب المفدر الساوؽ ب صٖٗ
ٖٖ) مفطفى الزيف ب اتاتورؾ وخمفائد ب ص ٖٖٔ – ٖٗٔ
ٖٗ) ولػػد هػػه عػػاـ  ٔٛٚٙهػػه اسػػطنووؿ مػػف اب كػػاف ضػػاوطاً هػػه الجػػيش العامػػانه ب

دخػ ػػؿ الكميػ ػػة الحرويػ ػػة وانهػ ػػى د ارسػ ػػة االركػ ػػاف هػ ػػه عػ ػػاـ  ٜٔٛٛب وتػ ػػدرج هػ ػػه الرتػ ػػب

العسػكرية حتػى افػوح دائػداً لمجػيش السػاوط هػػه سػورياب وردّػه الػى رتوػة هريػؽ هػه عػػاـ
 ٜٔٔٛلق ػػام خدمات ػػد الجميم ػػة ه ػػه س ػػوريا ب واف ػػوح وزيػ ػ اًر لم ػػدهاع ه ػػه ع ػػاـ ٕٓ ٜٔب

ونتيجػػة لالنتفػػارات التػػه حققهػػا هػػه معػػارؾ انينػػو و سػػقارية مػػنح رتوػػة هريػػؽ اوؿ ب

احيؿ عمى التقاعد هه عاـ ٗٗ ٜٔتوهه هه ميساف ٜٓ٘ٔب لمتفافيؿ ينظر :
Turk Meshurlan Ansiklopedisi , IBRahim AAettim Iingovsa
, yidigun Nesriyat ,Istanbul ,1947,p,90
ٖ٘) مفطفى الزيف ب المفدر الساوؽ ب صٓٔٙ
 )ٖٙالمفدر نفسد ب صٔٔٙ
 )ٖٚمفطفى الزيف ب اتاتورؾ وخمفانر ب ص ٖٔٛ – ٖٔٚ
 )ٖٛإوراايـ خميؿ احمد ولخروف ب المفدر الساوؽ ب صٖٔ
 )ٖٜالمفدر نفسدب صٖٔ
ٓٗ) مفطفى الزيف بالمفدر الساوؽ ب صٖ٘ٔ
ٔٗ) مفطفى الزيف ب المفدر الساوؽب صٗ٘ٔ
ٕٗ) محمػػد محمػػد توهيػػؽ ب كمػػاؿ اتػػاتورؾ ب منشػػورات دار الهػػالؿ ب القػػاارة  ٜٖٔٙب
صٛٚ
ٖٗ) مجموعة مف الواحايف ب المفدر الساوؽ ب صٗٗ
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ٗٗ) عو ػ ػػدالعزيز محم ػ ػػد ع ػ ػػوض اب ة الحي ػ ػػاة الحزوي ػ ػػة ه ػ ػػه تركي ػ ػػا الحديا ػ ػػة ب مرك ػ ػػز
الد ارس ػػات التركي ػػة ب جامع ػػة الق ػػاارة ب دٔ ت ب صٗٔٔ٘-ب عف ػػمت ورا ػػاف ال ػػديف
عوػػدالقادر تطػػور الظػػاارة الدينيػػة ػ السياسػػية هػػه تركيػػا المعاف ػرة ب مجمػػة د ارسػػات
ادميمية ب العددٗ ب ٕ٘ٓٓ ب صٗٙ
٘ٗ) سميـ الفويص ب اتاتورؾ ب مطوعة شنمر ب (عماف بٓ )ٜٜٔصٔ٘ٛ
 )ٗٙحنا عزو وهناف ب التطورات السياسية هه تركيا  ٜٕٖٔ-ٜٜٔٔرسػالة ماجسػتير
غير منشورة ب كمية اآلداب ة جامعة وغداد ب  ٜٜٔٛب صٗٙ
 )ٗٚمحمد عزة دروزة ب تركيا الحدياة ب مطوعة الكشاؼ ب (ويروت ب )ٜٔٗٙصٖٗ
 )ٗٛاندرو هنكؿ واخروف ب المفدر الساوؽ ب صٓٔٚ
 )ٜٗاحمػػد عوػػدالرحيـ مفػػطفى ب هػػه افػػوؿ التػػاريخ العامػػانه ب( ويػػروت ٕ) ٜٔٛ
صٕٜٜ
37)M.soysal:AnayasayaGiris.Ankara.1969.s171
ٓ٘) إسػػماعيؿ نػػوري حميػػدي الػػدوري ب حركػػة التحػػديث هػػه تركيػػا ٖٕ ٜٖٔٛ-ٜٔب
رسػ ػػالة ماجسػ ػػتير غيػ ػػر منشػ ػػورة ب كميػ ػػة الترويػ ػػة االولػ ػػى ب جامعػ ػػة وغػ ػػداد ب  ٜٜٔٛب
صٖٛ
ٔ٘) ميف محمد سعيد وكريـ خميؿ ااوت ب المفدر الساوؽ ب صٕٚ
ٕ٘) المفدر نفسد ب ص ٕٜ -ٕٛ
ٖ٘) اسماعيؿ نوري حميدي الدوري ب المفدر الساوؽ ب صٕٗ
ٗ٘) داسـ خمؼ عافه الجميمه ب المفدر الساوؽ ب ص٘ٓٔ
٘٘) حنا عػزو وهنػاف ب المفػدر السػاوؽ ب صٗ ٙب مجموعػة مػف الوػاحايف السػوهيت
ب المفدر الساوؽ ب ص٘ٗ
 )٘ٙحنا عزو وهناف ب المفدر الساوؽ ب ص٘ٙ
 )٘ٚمفطفى الزيف ب المفدر الساوؽ ب صٖ٘ٔ
 )٘ٛس ػػعاد حس ػػف جػ ػواد ب التط ػػورات االدتف ػػادية والسياس ػػية الداخمي ػػة ه ػػه تركي ػػا ه ػػه
سػػنوات االزمػػة االدتفػػادية العالميػػة ٜٖٕٔ-ٜٕٜٔب رسػػالة ماجسػػتير غيػػر منشػػورةب
كمية االداب جامعة وغداد  ٜٜٔٛب ص٘
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 )ٜ٘داسـ خمؼ عافه الجميمه ب المفدر السساوؽ ب صٔٓٚ
ٓ )ٙداسـ خمؼ عافه الجميمه ب المفدر الساوؽ ب صٔٓٛ
ٔ )ٙسعاد حسف جواد ب المفدر الساوؽ ب ص٘ٚ-

ٕ )ٙهيميػ ػ ػ ػ ػػب حتػ ػ ػ ػ ػػه ب خمسػ ػ ػ ػ ػػة االؼ سػ ػ ػ ػ ػػنة مػ ػ ػ ػ ػػف تػ ػ ػ ػ ػػاريخ الشػ ػ ػ ػ ػػرؽ االدنػ ػ ػ ػ ػػى بجٕب
(ويروتب٘ )ٜٔٚصٕ٘
ٖ )ٙداسـ خمؼ عافه الجميمه ب المفدر الساوؽ ب صٔٓٛ
ٗ )ٙمحمػػد ع ػزة دروزة ب المفػػدر السػػاوؽ ب صٖٗ ب سػػعاد حسػػف ج ػواد ب المفػػدر
الساوؽ ب صٛ
٘ )ٙاحم ػػد ن ػػوري النعيم ػػه ب الحيػ ػػاة السياس ػػية ه ػػه تركي ػػا الحدياػ ػػة  ٜٖٔٛ-ٜٜٔٔب
وغداد ب ٓ ٜٜٔب صٖٖٔ
 )ٙٙامي ػرة محمػػد كامػػؿ الخروػػوطمه ب الػػدور السياسػػه لمعسػػكرييف ه ػه تركيػػا ب رسػػالة
ماجسػػتير غيػػر منشػػورة ب كميػػة االدتفػػاد والعمػػوـ الساسػػية ب جامعػػة القػػاارة بٕ ٜٔٚب
صٕٜ
 )ٙٚداسـ خمؼ عافه الجميمه ب المفدر الساوؽ ب صٖٔٔ
 )ٙٛمحمد سعيد كنانة ب الترؾ والعرب ب انقرة ب  ٜٜٔٚب صٜٓ
 )ٜٙلقام جمعة عودالحسف الطائه ب التطورات السياسية هه تركيا وعالدتها الخارجيػة
مط وريطانيا وهرنسا هه عهد مفطفى كماؿ اتػاتورؾ (ٖٕ )ٜٖٔٛ-ٜٔمجمػة االسػتاذ
( كمية التروية اوف رشد ) ب العدد  ٘ٙب لسنة ٕ٘ٓٓ ب صٙ
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