
 المحاضرة السادسة

 

 نوومنهاج وزارة عصمت اينو 7291انتخابات عام 

 

واصل مصطفى كمال اجراءاته التحدٌثٌة وألجل ان ٌضمن تحقٌقها دون مشاكل اخذ ٌعمل             

على تركٌز سٌطرة حزب الشعب الجمهوري الذي ٌترأسه على السلطة ال ٌجاد األرضٌة المناسبة 

ندالع لتمرٌر اجراءاته القادمة . وهكذا انهً العمل بقانون " إقرار السكون"  الذي صدر على اثر ا

. ودعمت الحكومة حزب الشعب لٌقوم بانتخاب ممثلٌة  5261أذار 6فً  5269الحركة الكردٌة فً عام 

للدورة القادمة للمجلس الوطنً الكبٌر . وتالقٌا لظهور معارضه فً المجلس ٌمكن ان تعارض او تؤخر 

الجمهوري او اجراءات التحدٌث , اختار مصطفى كمال مرشحً المجلس من بٌن اعضاء حزب الشعب 

 ما ٌسمى بالشعبة الحزبٌة البرلمانٌة داخل المجلس وجعل رئٌسها رئٌسا للمجلس .

اٌلول عن فوز مرشحً حزب الشعب الجمهوري ,  56اسفرت االنتخابات التً جرت فً              

 , انتخب مصطفى كمال رئٌسا للجمهورٌة , وقدم5261وعند التئام المجلس فً بداٌة تشرٌن االول 

عصمت باشا استقالة وزارته فأعاد مصطفى كمال تكلٌفه بتألٌف الوزارة , فأعاد تألٌفها من الوزراء 

 السابقٌن انفسهم .

عقد حزب الشعب الجمهوري مؤتمره الثانً الذي حضره  5261تشرٌن االول  59وفً            

. وافتتح مصطفى كمال  ( مندوبا هم مجموع أعضائه بٌنهم النواب الجدد فً المجلس الوطن759ً)

( ساعة موزعة على ستة اٌام واستعرض فٌه :7المؤتمر بخطابة التارٌخً الكبٌر الذي استغرق القاؤه )

اعماله واعمال حزب الشعب من مؤتمر سٌوأس حتى تلك الحظة . كما اقرت فً هذا المؤتمر هذا 

مالٌة , وهً الجمهورٌة والقومٌة المؤتمر المبادئ االربعة االولى من البادئ الرئٌسٌة للعقٌدة الك

والعلمانٌة والشعبٌة , فأصبحت هذه المبادئ رسمٌه بعد ان ادرجت فً منهاج الحزب , وقد استمر 

التدرٌج بعد ذلك فً تطبٌق المبادئ الكمالٌة حتى اكتملت فً المؤتمرات التالٌة لحزب الشعب الجمهوري 

. 

وقد ركز المنهاج الجدٌد  5261تشرٌن الثانً  7ة فً اعلن عصمت باشا وزارته الجدٌد              

جهوده الستكمال التطورات العلمانٌة واستبدال الحروف العربٌة باألحرف الالتٌنٌة فً كتابة اللغة 

تشرٌع جدٌد ٌقضً  5261التركٌة واالهتمام بالتعلٌم والتسرٌع  بعملٌة التصلٌح وغٌر ذلك . العام 

دستور التً تنص على ان االسالم دٌن الدولة الرسمً , كما عدلت صٌغة بتعدٌل المادة الثانٌة من ال

( من الدستور فاستبدلت  من " اقسم باهلل " الى " اقسم بشرفً " 71( و ):5القسم الوارد فً المادتٌن )

وفً هذه السنه اٌضا عمدت الحكومة التركٌة الى ادخال الحروف الالتٌنٌة بدال من الحروف العربٌة  

انت تكتب اللغة التركٌة مع ادخال تغٌرات بسٌطة لتالئم النطق التركً وتسمٌتها باألحرف التركٌة التً ك

 كما ادخلت االرقام الالتٌنٌة بدال  من االرقام العربٌة .  

 



ٌبدو ان هذا العمل لم ٌكن من بنات افكار ومصطفى كمال وحده , فقد اتخذ قرار باستخدام             

والذي  :526ة بدال من الحروف فً مؤتمر باكو للشعب التركٌة المنعقد بٌن شباط واذارالحروف الالتٌنٌ

 حضرة مندوبون عن تركٌا ومن هناك انتقلت الفكرة الى االتراك .

طبقت القٌادة التركٌة هذا القرار بحماس بالغ , فكان على موظفً الدولة اجتٌاز اختبار ٌظهر           

منع استخدام االحرف  5261حرف الجدٌدة , وفً االول من تشرٌن الثانً قدرتهم على الكتابة باأل

العربٌة نهائٌا وادخل ذلك فً نص المادة الثانٌة عشرة  من الدستور التً نصت على اعفاء من ألٌتمكن 

من الكتابة باألحرف )التركٌة( من عضوٌة المجلس الوطنً , وبذلك قطع مصطفى كمال دابر االتصال 

الشباب بالخزٌن التارٌخً الفكري ال سالفهم من االتراك وصدرت الكتب التركٌة المكتوبة السهل لجٌل 

 بالعربٌة الى جهات اخرى مثل مصر والهند .

اكدت وزارة عصمت باشا فٌما اكدت علٌة , على اصالح التعلٌم وجعلة ٌتالئم مع السٌاسة              

كمالٌة ولذلك نصت احدى مواد الدستور على اصالح التعلٌم , العلمانٌة التً انتهجتها السلطة فً تركٌا ال

ٌقضً بتوحٌد منهاج التعلٌم فً جمٌع المدارس  5268وعلى هذا االساس صدر قانون جدٌد فً اذار 

االهلٌة والحكومٌة والدٌنٌة تحت اشراف وزارة المعارف  . واصبح التعلٌم اجبارٌا  ومجانٌا فً مستوى 

وادخل نظام االختالط فً جمٌع مراحل الدراسة  االمر الذي ادى الى زٌادة كبٌرة الدراسة االبتدائٌة , 

فً اعداد الطلبة  ونقص واضح فً بناٌات المدارس واعداد المعلمٌن مما دفع الحكومة الى زٌادة حصة 

تؤلف المرتبة االول  5261التعلٌم من التخصٌصات المالٌة ضمن المٌزانٌة العامة واصبحت منذ العام 

 من حٌث الضخامة بعد ما هو مخصص للدٌن العثمانً من بٌن قطاعات الحٌاة االخرى غٌر العسكرٌة .  

ان تعلٌم القراءة والكتابة  5261كما ادخلت الحروف الجدٌدة فً مجال التعلٌم اعتبارا من العام            

فً زٌادة نسبه  وفق الحروف الجدٌدة اسهل من ذي  قبل على حد زعٌمهم اسهمت هذه الحمالت

% 54% من مجموع السكان بعد ان ككانت ال تتجاوز 84المتعلمٌن التً وصلت بعد ثالثٌن عاما الى 

فً نهاٌة العشرٌنات , غٌر ان ذلك لم ٌكن بسبب استخدام الحروف الجدٌدة بل كانت نتٌجة لعوامل 

 اخرى فً مقدمتها الجهود الحدٌثة التً بذلتها السلطة فً هذا الشأن 

 

 

 

 

 


